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

Váení spoluobèané,

v dnešním – posledním - pøíspìvku vás chceme seznámit s dalšími zaøízeními sociálních slueb, tentokrát tìmi, které poskytují pobytové sluby. Patøí sem zejména domovy pro osoby se zdravotním postiením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním
reimem a chránìné bydlení.
Domovy pro osoby se zdravotním postiením poskytují pobytové sluby osobám se
zdravotním postiením, jejich situace vyaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Poskytují se v nich ubytování, stravu, pomoc pøi zvládání bìných úkonù péèe o
vlastní osobu. Dále poskytují napø. výchovné, vzdìlávací a aktivizaèní èinnosti, zprostøedkování kontaktu se spoleèenským prostøedím apod.
Domovy pro seniory jsou zøejmì nejznámìjším typem sociální sluby. Jedná se o zaøízení, kde se seniorùm poskytují pobytové sluby pro jejich sníenou sobìstaènost,
zejména z dùvodu vìku, jejich situace vyaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. V domovech pro seniory se poskytují pobytové sluby, strava, pomoc pøi zvládání
bìných úkonù péèe o vlastní osobu, pomoc pøi osobní hygienì a dalších èinnostech.
Domovy se zvláštním reimem jsou urèeny pro osoby, které mají sníenou schopnost sobìstaènosti z dùvodu chronického duševního onemocnìní nebo závislostí na návykových látkách a osobám se staøeckou demencí, Alzheimerovou demencí, pøíp.
jiným typem demence. Stejnì jako v domovech pro osoby se zdravotním postiením a
domovech pro seniory jsou i zde poskytované obdobné sluby. Reim zde je pøizpùsoben specifickým potøebám tìchto osob.
Chránìné bydlení je urèeno rovnì osobám se sníenou sobìstaèností z dùvodu
zdravotního postiení nebo chronického onemocnìní, vèetnì duševního onemocnìní.
Chránìné bydlení má formu skupinového, popø. individuálního bydlení. Tuto slubu
nelze poskytovat v areálu jiné pobytové sociální sluby.
V závìru vás chceme upozornit na „Komunitní plán sociálních slueb na Hanušovicku 2014-2017“ a „ Adresáø poskytovatelù sociálních slueb a slueb souvisejících,
Hanušovicko 2014“. Oba dokumenty mùete najít na stránkách www.hanusovice.info.
Ivana Vokurková, starostka, Radmila Kouøilová, pøedsedkynì KS

Zveme maminky, tatínky, babièky i dìdeèky, kamarády a pøátele
na

BESÍDKU

Èeský den proti rakovinì
14. 5. 2014
V letošním roce poøádá Liga proti rakovinì Praha ji 18. roèník veøejné sbírky s ústøedním tématem „Prevence
nádoru plic“. Úèelem této sbírky je získání finanèních prostøedkù na nádorovou prevenci, zlepšení kvality ivota
onkologických pacientù, podporu onkologické výchovy, výzkumu a vybavení
onkologických pracoviš. Symbolem
této sbírky se stala kvìtina mìsíèku lékaøského, jejím zakoupením za symbolickou cenu 20,- Kè podpoøíte tento
projekt. Turistické informaèní centrum
Hanušovice a MAS Horní Pomoraví, o.
p. s. se opìt chystá podpoøit tuto akci.
Podporu pøi prodeji kytièek pøislíbila i
ZŠ Hanušovice prostøednictvím svých
ákù. Akce probìhne ve støedu 14. 5.
2014 a nabízet kytièky budou celkem tøi
skupinky prodejcù, obleèených do lutých trièek spoleènosti Liga proti rakovinì, a budou oznaèeni plnou mocí
spoleènosti. Èeský den proti rakovinì
probìhne v Hanušovicích ji potøetí a
pevnì doufáme, e i v letošním roce se
nám podaøí prodat všechny kytièky, a
tím co nejvíce podpoøit výzkum
závaného onemocnìní tlustého støeva.
-am

naší školièky, abychom spoleènì oslavili svátek všech maminek.

Kvìtiny

Vystoupení se bude konat
v úterý 13. 5. 2014 v 16,00 hod. v DK Hanušovice.

U Dariny

Jako hosté vystoupí dìti z Hudební školy Yamaha z Bohdíkova.

Alena Mrázová

Na Váš potlesk se tìší všechny dìti z MŠ Hanušovice.

Hlavní 360, Hanušovice

Širokoúhlé kino Mír Hanušovice oslaví v kvìtnu 40 let

Po-Pá 9.00-15.30 hod.
So 8.00-11.00 hod.

Retro týden filmù z roku zahájení provozu
pátek 9. 5., nedìle 11. 5., pondìlí 12. 5. , støeda 14. 5.
(více informací uvnitø novin)
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
83. jednání - 24. 3. 2014
- schválila program 83. jednání Rady mìsta Hanušovice dne
24. 3. 2014
- schválila Dodatek è. 1 ke Smlouvì o umísování psù do
útulku pro opuštìné a nalezené psy
- nemìla pøipomínky ke zmìnì stavby pøed dokonèením –
„Pøestavba jímek na hnojištì“ na pè. 784 a 785 v kú.
Hanušovice
- schválila ukonèení nájemních smluv o pronájmu èásti
pozemkù pè. st. 151/6, 151/12, 889/2 a 889/18 v kú.
Hanušovice
- schválila ukonèení nájemní smlouvy o pronájmu pozemku
pè. 1339/1, 1346/10 v kú. Hanušovice
- schválila vyjádøení mìsta Hanušovice ohlednì existence
inenýrských sítí ve správì mìsta Hanušovice na pozemku pè.
597/2 v kú. Hynèice nad Moravou
- schválila smlouvu o zajištìní slueb veøejným knihovnám
ve støedisku Hanušovice pro rok 2014
- schválila uzavøení smlouvy o odbìru vody pro bytovou
jednotku
- schválila Smlouvu o nájmu bytu v domì èp. 88, ul. Hlavní,
Hanušovice
- schválila Smlouvu o finanèním vypoøádání k bytu v domì
èp. 88, ul. Hlavní
- schválila smlouvu o poskytnutí úèelové dotace z rozpoètu
mìsta Hanušovice pro ZŠ se specifickými poruchami uèení
- schválila poskytnutí finanèního pøíspìvku z rozpoètu mìsta
Hanušovice pro èinnost ZO Kynologického klubu Hanušovice
- schválila program ke 40. výroèí kina „Mír“ Hanušovice
- rozhodla o poskytnutí finanèního pøíspìvku na charitativní
akci „Na kole dìtem“, na podporu onkologicky nemocných dìtí
- schválila èlenský pøíspìvek mìsta Hanušovice MAS Horní
Pomoraví, o. p. s.
- schválila uzavøení smlouvy o pronájmu nebytových prostor
v domì èp. 367, ul. Hlavní, Hanušovice
- uloila kontrolnímu výboru Zastupitelstva mìsta
Hanušovice provedení veøejnosprávní kontroly
- schválila provedení stavebních prací na budovì MÚ
Hanušovice
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta
- vzala na vìdomí informace místostarosty mìsta

- schválila výsledek výbìrového øízení týkající se akce
veøejná prostranství v Hanušovicích
- schválila sestavení pracovní skupiny pro realizaci projektu
Horní Pomoraví II.

Duha, sdruení dìtí a mládee pro volný èas, pøírodu a recesi
Dìti slunce, tábornický klub Hanušovice

V druhé pùli bøezna jsme vykonali velký úklid v klubovnì.
V sobotu 22. 3. provìøila naši tìlesnou kondici výprava na
Ramzovou. Na okruhu kolem Obøích skal se hodnì zmìnilo,
zejména terén hodnì zarostl velkými smrky. Výšlap se protáhl o
výstup na Šerák. Z Obøích skal i Šeráku se nám naskytly díky
sluneènému poèasí nádherné rozhledy do širokého okolí Hrubého Jeseníku, ba dokonce a do níin sousedního Polska. Pøi zpáteèní cestì díky zbytkùm snìhu na sjezdovce probìhla té
koulovaèka.
V minulosti jsme na Ramzovou jezdili na víkendovky na malièký srub Nadìje, ten u však neexistuje, na jeho místì stojí
Pavlova chata. Na nedaleké Skelné louce v minulosti probìhla
akce Jeskynì ducha Rúh al Magára, tuto jeskyni se nám nyní podaøilo ještì najít.
Duha, Dìti slunce dìkuje za spolupráci: øediteli ZŠ Hanušovice p. Felnerovi, p. faráøi Dolákovi, p. Šufnerovi.

Èinnost za mìsíc bøezen 2014
V úterý 4. bøezna probìhlo v klubovnì Okno do vesmíru –
rùzné soutìe motivované historickou událostí; v poøadí jako
pøíslušník tøetí národnosti vyletìl do vesmíru 2. 3. 1978 Èech
V. Remek.
V sobotu 8. 3. se uskuteènila na louce na kopci Buben Stezka
èíslovaných hùlek, podle knihy J. Foglara Kronika Ztracené
stopy. Proti verzi v knize byla trasa zkrácena na 18 hùlek i vzdálenosti mezi kolíky. I takto stezka dobøe poslouila k procvièení
postøehu. Pak následovala lukostøelba na terè z kartonové krabice. Sluníèko pøálo, take jsme si akci pìknì uili.
V bøeznu jsem kolem chaty Pod Lesem za Bohdíkovem, kam
obèas jezdíváme na akce, pohrabal starou trávu, bìhem mìsíce
pak jsem pak zaváel v Hanušovicích kamením a šterkem díry
na vedlejších cestách nedaleko klubovny.

84. jednání - 9. 4. 2014
- schválila pøedloený program 84. jednání Rady mìsta
Hanušovice dne 9. 4. 2014
- uloila najít vhodné pozemky k provedení výmìny
pozemkù
- vyslovila souhlas s umístìním sídla organizace
- schválila dodatky k nájemním smlouvám o pronájmu
bytových jednotek na dobu urèitou
- vzala na vìdomí informaci Hanušovické obchodní, s. r. o. o
výsledku hospodaøení za rok 2013
- schválila návrh na vyøazení knihovních fondù z Mìstské
knihovny Hanušovice
- schválila smlouvu o zprostøedkování poøadu na akci pro
dìti O pejskovi a koèièce
- vyslovila souhlas s vyjádøením mìsta Hanušovice ohlednì
pøeèerpávání spodních vod z rýh do kanalizace pro odvádìní
povrchových vod
- schválila uzavøení smlouvy o poskytování poradenské
èinnosti v oblasti dotaèního poradenství
- schválila èleny výbìrové komise k posouzení uchazeèù na
pracovní pozici stráník a vedoucí mìstské policie
- schválila paušální èástku na jednu osobu/mìsíc za
provádìní úklidu spoleèných prostor v obytném domì
- nemìla pøipomínky ke stavbì nového oplocení na pozemku
pè. 721/3 v kú. Hanušovice a souhlasí s návrhem odpovìdi
- schválila návrh rozpoètového opatøení è. 1 roku 2014 a jeho
zapracování do období úèetní závìrky 3/2014
- vzala na vìdomí informaci ZŠ a MŠ Hanušovice o uzavøení
provozu Mateøské školy v Hanušovicích od 14. 7. 2014 do
10. 8. 2014 a uzavøení školní jídelny v termínu 21. 7. 2014-5. 8.
2014
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta
- vzala na vìdomí informace místostarosty mìsta

Vedoucí klubu M. Pecho

HANUŠOVICKÉ NOVINY, mìsíèník, vychází k prvnímu dni v mìsíci v Hanušovicích.
Vydává mìsto Hanušovice, Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, IÈO: 00302546, ev. è. MK ÈR E 10093.
Uzávìrka pøíspìvkù do 15. dne pøedchozího mìsíce na MÚ Hanušovice.
Šéfredaktor: Ing. František Felner. Tisk: H. R. G., B. Nìmcové 157, 570 01 Litomyšl.
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Vyrábíme pro Afriku - Podìkování
Ve støedu 16. dubna 2014 se uskuteènily na Základní škole Hanušovice tøídní schùzky formou „dne otevøených dveøí“. V rámci
tìchto tøídních schùzek probíhal prodej výrobkù ákù školy, které vznikly bìhem projektového dne Vyrábíme pro Afriku. Veškerý
výtìek z prodeje je pouit na podporu dívek Aissatou
Kourouma a Mariama Camara, které naše škola podporuje v rámci projektu Adopce na dálku, a umoòuje jim
tak vzdìlání. Chtìli bychom podìkovat všem dárcùm,
kteøí si vyrobky našich ákù zakoupili, a tím pøispìlí na
dobrou vìc. Dále chceme podìkovat tøídním uèitelùm a
jejich ákùm, rodièùm, kteøí nám vydatnì pomáhali, za
organizaci a samotné vytváøení výrobkù. Více na
www.zshanusovice.cz.
Škola Hanušovice

Informace rodièovské rady ZŠ
6. bøezna probìhla na škole kontrola efektivity vzdìlávacích plánù, byla shledána na vysoké úrovni.
Dne 16. dubna 2014 probìhl ve škole Den otevøených dveøí, s prodejem výrobkù ákù s velikonoèní tematikou. Výtìek bude
vìnován na školou adoptované dìti z Afriky.
Výše vybraných rodièovských pøíspìvkù v tomto školním roce 2013/2014 je 24 240,- Kè (o 5 280,- Kè ménì ne v minulém
roce). Finanèní pøíspìvky byly rozdìleny takto: škola 15 000,- Kè (soutìe, doprava ákù atd.), MŠ 3 200,- Kè, taneèní krouek Jindøichov 1 500,- Kè, K2, o. s. 1 500,- Kè.
-rr

Naše zdraví (26)
O chøestu se øíká, e patøí mezi luxusní zeleninu. Jeho pìstování v naší republice nemá velkou tradici kromì Ivanèic, kde se pìstoval po dlouhá desetiletí.
A ani jeho konzumace není u nás pøíliš rozšíøená. Naopak je populární tøeba v Nìmecku èi Rakousku, kde se tradiènì konají
chøestové dny, kde se nabízí ve velkém rùzné chøestové speciality.
Chøest ( Asparagus officinalis) pochází ze Støední Asie, potøebuje spíše lehèí pùdy a dobøe odolává suchu i mrazu. Latinský název
(èesky asparát) dobøe známe z kvìtináøství, protoe okrasní pøíbuzní našeho chøestu se pìstují jako pokojové rostliny nebo se pøidávají do kytic. Název je odvozen od staroíránského slova sparega, co znamená výhon nebo prut. Jeho pìstování je doloeno z Egypta
nìkdy pøed 3000 let pø. n. l. Druhový název officinalis znamená lékaøský. I v Evropì byl pùvodnì pøedevším lékaøskou rostlinou. Ve
støedovìku se pìstoval v klášterních zahradách a vyuíval se k léèení.
Je to mimoøádnì zdravá zelenina, která obsahuje spoustu dùleitých látek, je naše tìlo potøebuje. Je dobøe stravitelný a obsahuje
hodnì vlákniny a pùsobí preventivnì proti nádorùm trávicí soustavy. Pomáhá pøi onemocnìní ledvin, moèového mìchýøe, pøíznivì
pùsobí na srdce a krevní obìh. V minulosti byl povaován také za afrodiziakum.
Mùete si ho bez problémù pìstovat i na své zahrádce. Chøest je trvalka, take se nemusí kadoroènì vysévat. Lze si zakoupit silné sazenice nebo si koupit osivo a sadbu si pøipravit sami. Na záhonu, pokud ho dobøe pøipravíte, poroste klidnì i dvacet let. Mladé
rostlinky vypìstované ze semen vysadíme do øádkù asi 10 cm od sebe. Narostlé sazenice zase sázíme rovnou do chøestového záhonu, který zaloíme tak, e vyhloubíme hluboký a široký rigol (asi 50 cm), na dno dáme kvalitní hnùj, pak vrstvu zeminy a zase hnùj a
pak asi 20 cm zeminy nebo kompostu. Pak ve vzdálenosti asi 30 cm od sebe sázíme jednotlivé rostliny. Pozor, první dva roky nesklízíme, je ale nutné se o nìj starat, kypøit, odplevelovat okolí a pøimìøenì zalévat.
(dokonèení na 6. stranì)
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SNÌNICKÝ MOTORÁÈEK 2014
Dne 29. bøezna 2014 se nádraí v Hanušovicích ponoøilo do 60. let 20. století.
Mìsta Hanušovice a Králíky s Klubem eleznièních cestovatelù uspoøádala ji podruhé akci, jejím cílem je podpora regionální
vlakové dopravy. Trati Dolní Lipka – Hanušovice se v roce 2011 citelnì dotkla tzv. optimalizace dopravy. Provoz osobních vlakù
na trati byl zrušen v prosinci 2011.
Nostalgické jízdy Snìnického
motoráèku poslední bøeznovou
sobotu pøilákaly davy lidí.
Zpívalo se, hrálo, tancovalo, na
peronu klapal starý psací stroj,
prodávala se lutá limonáda, dojièky Státního statku M. A. Šèorse
v Králíkách prodávaly ze starých
konví mléko a podmáslí...
Motoráèek svezl cestující èasem a bylo pøitom veselo. Do dob
minulých se i díky svým kostýmùm pøenesli také mnozí cestující.
Závìrem bych chtìla podìkovat všem, kteøí se podíleli na realizaci akce.
Ivana Vokurková,
starostka mìsta
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Inzerce Inzerce Inzerce Inzerce

Salon Besyy

Výroba a prodej døevìných briket,

Støíhání a kompletní kosmetická
úprava psù.

prodej palivového døeva a tøísek na zátop

Telefon:

737 274 331
Pro svùj podnikatelský zámìr KOUPÍM vìtší RD.
I v okrajové èásti. Tel: 734 622 739

U vás doma ke spokojenosti vaší
a vašeho mazlíèka.
Ceny:
malá plemena od 180,- Kè
støední plemena od 250,- Kè
trimování od 250,- Kè
koupání a fénování 100,- Kè
Objednávky na telefonním èísle:
606 722 168

Jak na inzerci?
SOUKROMOU INZERCI
je mono podávat v Hanušovických novinách zdarma. Inzeráty mùete poslat emailem: badalova@mu-hanusovice.cz nebo
pøedat osobnì v podatelnì na MÚ 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

Prodám byt

v Hanušovicích 3+1, cihla, dva sklepy,
venkovní zázemí, zahrada u domu,
volný ihned, cena dohodou. K bytu je
moné koupit i zdìnou velkou gará,
cena dohodou.
Vše nezátopová oblast.
Mob.: 603 241 086

5

podatelna@mu-hanusovice.cz

HANUŠOVICKÉ NOVINY 5/2014

Jubilea
V mìsíci kvìtnu 2014 oslaví
svá významná ivotní výroèí
tito naši spoluobèané:
paní Andìla Koutná, Edita
Havelková, Jana Peterová, Mária
Urbanová, Vìra Nezdaøilová,
Marie Jílková a Jana
Hrachovcová;
pánové Karel Fetka, Petr Šor,
Hainz Muroò, Karel Tesaø,
Svatomír Basler, Miroslav Trnka,
Petr Fiedler, Milan Straka a Jiøí
Machovský.
Blahopøejeme!
Váení obèané, pokud nechcete, abyste
byli v rubrice Jubilea zveøejnìni, sdìlte prosím tuto skuteènost telefonicky, e-mailem
nebo osobnì na podatelnì MÚ Hanušovice
do 15. dne mìsíce pøedcházejícího uveøejnìní. -red

Naše zdraví (26)
(dokonèení ze 3. strany)
A tøetím rokem mùeme úrodu ochutnat. Sklízí se koncem dubna a plody by mìly
být bílé (jsou- li zelené, dostalo se na nì svìtlo). Po sklizni sazenice zahrneme hlínou. Na
podzim, kdy horní èást rostliny zaschne, je u
zemì odstøihneme a doplníme k rostlinám
kompost, èi hnùj. Pøíroda pak zase vše udìlá
za nás a v dubnu a kvìtnu mùeme sklízet
novou úrodu.
A co si z chøestu dobrého na náš stùl
pøipravit si pøeètete v kadé kuchaøce
nebo na stránkách internetu.
-hp

Vzpomínka

Toulky po okolí
V Litovli ještì tentokrát zùstaneme a povíme si o jedné významné osobnosti, která
je s tímto mìstem úzce spjata, a která nás, Èechy, proslavila po celém svìtì.
Ano, jde i Gustava Frištenského, slavného siláka a zápasníka. Narodil se v roce
1879 v malé vesnièce Kamhajek u Kolína a vyrostl z nìj silný a svalnatý poøízek. Vyuèil se øezníkem a jeho koníèkem bylo posilování a zápas. Kdy v osmnácti letech porazil koèovného zápasníka èernocha Jamese Palmera, který se pøedstavoval jako
nejsilnìjší mu svìta, bylo o jeho kariéøe rozhodnuto. Mezi amatéry nemìl konkurenci, a tak se dal na profesionální dráhu. I tam poráel všechny soupeøe a svou sílu ukázal
i na mistrovství Èech v hodu diskem, kde s pøevahou zvítìzil.
Se svou velkou láskou, sedmnáctiletou kráskou Miroslavou Ellederovou, dcerou litovelského sládka, se Gustav setkal po zápasnickém vystoupení v Litovli. V hotelu
Zálona napøed posedìl sládek se zápasníkem u dobrého místního piva. Poté ho pozval na návštìvu domù. Mladí lidé se do sebe ihned zamilovali, psali si dopisy, tvrdý
mu psal dokonce køehké krásce vlastní verše. Svatbu mìli 10. srpna 1908 v Praze,
Miroslavì bylo dvacet a byla o devìt let mladší ne Frištenský. Byl to šastný svazek,
manelka s ním jezdila po celém svìtì. Na cestách s ním strávila témìø deset let. Ve
svìtì však nezahálela. Byla velmi chytrá, ovládala nìkolik jazykù, neustále se vzdìlávala a mnoho èasu vìnovala pøekládání. Pøeloila i nìkolik básnických dìl Wolfganga
Goetha. Ke štìstí jim však chybìlo jedno, nemìli spolu dìti. Oba pocházeli z poèetných rodin a jistì tím velice trpìli. Miroslava nazývala dìti paprsky ivota, a aè nemìla
vlastní, dlouhá léta se v Litovli starala o dìtské jesle a pùsobila ve spolku ochrany matek a kojencù. S láskou také peèovala o potomky Gustavových sourozencù.
Z Miroslavy se také na cestách stala velká kuchaøka. Gustav nepil, nekouøil, ale musel mít tøi domácí jídla dennì, protoe jinou stravu v cizinì odmítal. Váil asi 110 kg, a
kdy navštívil v roce 1914 americké Chicago, napsal místní novináø o pøípravì obìda
toto: „Bìnému obyvateli by to pøipadalo jako jídlo aspoò na týden, nebo náš zápasník nespoøádá nikdy na jedno posezení ménì ne pùldruhého kilogramu masa s další
pøílohou. Lehèí obìd se skládal z dvoukilového steaku, pùl tuctu velkých peèených
brambor a dalších pøíloh vèetnì mrkve a jednoho èi dvou bochníkù chleba.“
(pokraèování na 7. stranì)

Vzpomínka
Kdo znal, ten vzpomene,
kdo mìl rád, nikdy nezapomene.
Dne 10. 5. 2014 by se doil 85 let
pan Jan Jurdiè.
S velkou láskou vzpomínají manelka,
synové a dcera s rodinami.

Vzpomínáme
Dne 16. 5. 2014 vzpomeneme
24. smutné výroèí úmrtí naší dcery
Sonièky Horáèkové.
S láskou vzpomínají rodièe
a sourozenci.
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Dne 23. 5. 2013 to bude rok, co nás navdy opustil
náš drahý manel, tatínek, dìdeèek a pradìdeèek,
pan Bohuslav Voráè.
S láskou vzpomínají manelka Cilka, dìti Lubomír, Danuška
a Stanik s rodinami.
Dìkujeme všem za tichou vzpomínku.
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Cestování po Evropì
Krušné hory se rozkládají jak na našem, tak i na nìmeckém území. Nejvyšší horou s rozhlednou na naší
stranì je Klínovec, za hranicí je to hora Fichtelberg, kde
stojí novì zrekonstruovaná restaurace s vyhlídkovou
vìí. A tam se dnes podíváme.
Oba tyto vrcholy povaují turisté za sourozence, oba
jsou v pohoøí nejvyšší, jsou témìø stejnì vysoké (náš
1244 m a nìmecký 1215 m nad moøem) a v údolí mezi
nimi vede státní hranice. Za minulého reimu hranice
mezi socialismem a kapitalismem, dnes hranice svobodná, take turisté se volnì pohybují z jedné republiky do
druhé.
Pùvodní rozhledna s pøilehlou turistickou chatou byla
na nìmeckém vrcholu postavena v roce 1889, ale u za
deset let musela být chata kvùli obrovskému zájmu turistù
rozšíøena. Ten ještì znásobila dostavba první nìmecké
kabinkové lanovky z nedalekého lázeòského mìsta
Oberwiesenthalu, která slouí dodnes. Je dlouhá 1775
metrù a pøekonává pøevýšení 305 metrù, pøièem cesta
trvá pouhých šest minut. Rozhledna s chatou slouila a
do roku 1963, kdy komplex zcela znièil rozsáhlý poár. Aè
zasahovalo 180 hasièù z celého okresu Annaberg, voda
v hadicích zamrzala a stavby se nepodaøilo zachránit. Ji
dva roky nato byla zahájena stavba nového „Fichtelberghausu“ a v roce 1967 byly práce dokonèeny. Tuto betonovou stavbu se 42 metrù vysokou vyhlídkovou vìí,
vzhledovì poplatnou dobì, ale v souèasnosti na vrcholu
nenajdete.

pisky i v èeštinì, které ukazují, jak se pøed sto lety v Krušných horách ilo, jak se pùvodní rozhledna stavìla. Nechybìjí zde ani pohlednice s notovými zápisy, z kterých se
návštìvník dozví, jaké písnì se v regionu døíve zpívaly.
Jsou zde i další zajímavosti. Napøíklad Zvon míru, který se
rozeznívá kadou nedìli v 16 hodin odpoledne. Pøed restaurací jsou zase rozmístìny nejrùznìjší døevìné sochy
zpodobòující postavy lidí a zvíøat.
Plno zajímavostí také najdete i pod kopcem v Oberwiesenthalu. Velmi navštìvované je ojedinìlé muzeum vìnované historii lovu ptákù, je zde moøské akvárium, v okolí
mìsta jsou historické hornické štoly s funkèními úzkokolejnými dráhami.
-hp

S pádem socialismu se toti otevøel prostor navrátit
Fichtelgergu pùvodní vzhled, vrátit se k vhodnìjší architektuøe, která by se podobala pùvodnímu stylu. Betonové
budovy i vì byly odstranìny. Nová rozhledna mìøí nyní
32 metrù a otevøena byla veøejnosti souèasnì s chatou se
stylovou restaurací v roce 1999. Vstupné na vì je stejné
jako na Klínovci, tedy jedno euro. Z rozhledny je dobøe vidìt do nìmeckého vnitrozemí a pøi dobré viditelnosti lze
spatøit i Milešovku, nejvyšší vrchol Èeského Støedohoøí.
Zajímavostí rozhledny je, e se její návštìvník nikterak pøi
výstupu nezadýchá. Na stìnách podél schodištì jsou
toti umístìny velmi zajímavé historické fotografie s po-

Toulky po okolí
(dokonèení ze 6. strany)

Statistici uvádìjí, e Frištenský za svoji dlouhou kariéru vyhrál víc ne 10 000 zápasù. Za okupace mu nacisté zabavili jeho
statek a od roku 1944 ho vìznili na Pankráci, v Olomouci a
v Brnì. Po válce ještì v šedesáti šesti letech zápasil na exhibiHANUŠOVICKÉ NOVINY 5/2014

cích, pak se odebral na odpoèinek do Litovle. Miroslava zemøela v roce 1947 na srdeèní slabost. Gustav obdrel v roce 1956
jako jediný profesionální sportovec v tehdejším Èeskoslovensku titul Zaslouilý mistr sportu. O rok pozdìji, 4. bøezna 1957
zemøel.
-hp
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DVACÁTÉ MISTROVSTVÍ ÈR AVZO VE STØELBÌ
Podesáté v øadì v Hanušovicích

MÈR 2014 – úvod:
Letošní Mistrovství ÈR AVZO ve støelbì ze vzduchových
zbraní probìhlo sice o víkendu 29. a 30. bøezna, ale pro èleny poøádající ZO AVZO Hanušovice ten pravý maraton práce zaèal
jako vdy ji v pátek veèer, protoe v tuto dobu se tìlocvièna Základní školy v Hanušovicích promìòuje nakrátko ve støeleckou
halu. Tentokrát soutì probìhla v ponìkud pozmìnìném programu, nebyla rozdìlena podle vìkových kategorií, ale podle
støeleckých disciplin, take celá sobota patøila støelcùm ze vzduchové pušky a nedìle pak vzduchovkovým pistoláøùm. Vlastní
závod v sobotu podle èasového harmonogramu zahájil øeditel
závodu Miroslav Havelka s paní starostkou Ivanou Vokurkovou
spolu s nejvyššími funkcionáøi AVZO, radou støelectví AVZO a
skupinou rozhodèích v èele s panem Zbyòkem Strouhalem. Tìsnì pøed zahájením MÈR však ještì probìhlo nezbytné pøemìøování støelnice, aby ji mohla technická delegátka AVZO paní
Ivana Krejèová prohlásit za vyhovující.
MÈR 2014 – sobota:
Mezi nejmladšími støelci bylo dosaeno nìkolika velmi dobrých výkonù, celkem 5 støelcù dosáhlo na limit I. výkonnostní
tøídy a vùbec nejlepší nástøel 297 bodù mìla Kateøina Štefánková z Orlové-Lazù, která tak získala cenu pro nejlepšího støelce
v kategorii actva, krásnou kolobìku, kterou vìnoval Mìstský
úøad Hanušovice. V dorosteneckých kategoriích pak závodníci
3x atakovali I. výkonnostní tøídu a nejhodnotnìjší nástøel vytvoøila Iveta Ficnarová ze Šumperka-Temenice 380 bodù. Ve vìkových kategoriích juniorù a dospìlých se ve výsledkových
listinách I. výkonnostní tøída objevila rovnì 3x a nejkvalitnìjšími výkony bylo 389 bodù Blanky Slezákové z Teplic a 590
bodù Martina Havlíka z Horní Cerekve. Zde musím upozornit,
e støelci v ákovských kategoriích støílí soutì na 30 ran, dorost, juniorky a eny na 40 ran a nakonec junioøi a mui na 60
ran. Tolik jako vysvìtlení onoho znaèného rozdílu mezi uvedenými nejlepšími výkony.
MÈR 2014 – nedìle:
Nedìle probìhla v reii pistoláøù, proti puškám je zde rozdíl
pouze v tom, e se nevyhlašují vìkové kategorie mladších ani
starších ákù. Dorostenci tady dosáhli 2x na I. výkonnostní tøídu
a nejlepším výkonem zde bylo 372 bodù Kryštofa Krska z Horního Benešova, mezi juniory a dospìlými jedinou I. výkonnostní tøídu dosáhla Marcela Königová rovnì z Horního Benešova
výkonem 371 bod a v muích pak 554 body nastøíleli Antonín
Král a Oldøich Janèa, oba ze Šumperka-Temenice.
MÈR 2014 – vìda statistická:
Do vlastní soutìe nastoupilo 93 sportovních støelcù z 18 ZO
AVZO, mezi startujícími bylo 26 dìvèat a en, 48 støelcù ve vìkových kategoriích do 18 let a z nich potom 22 v kategoriích
ákovských. Puškaøi mezi sebou bojovali o 11 mistrovských titulù a pistoláøi o 6 titulù. Jeden mistrovský titul ve støelbì a další
dvì støíbrné medaile zde získali také závodníci domácích Hanušovic. Nejpoèetnìjší støelecké výpravy na MÈR 2014 pøijely
z Horní Cerekve a z Nového Mìsta na Moravì, obì patnáctièlenné, 11 závodníkù nominoval Šumperk-Temenice a 10 soutìících bylo domácích. Opìt nejúspìšnìjší organizací se
bezkonkurenènì stala Horní Cerekev, která v prùbìhu celého
MÈR 2014 získala 12 cenných kovù (3+6+3), na dalších místech ji následují Horní Benešov (3+2+2), Nové Mìsto na Moravì (3+1+2), Šumperk-Temenice (3+1+0) a Hanušovice
(1+2+0). Alespoò jeden titul Mistr ÈR si odvezli støelci z 8 organizací a nìkterou z medalí získali závodníci ze 12 organizací
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AVZO. Sportovní støelci na letošním Mistrovství ÈR AVZO
prostøíleli 539 metrù terèových pásù a vystøelili celkem 4.100
soutìních diabolek (které pøedstavují hmotnost cca 2,2 kg) na
vzdálenost 41 km.
MÈR 2014 – pøehledvítìzùa umístìnídomácíchzávodníkù:
VzPu 30:
mladší ákynì
1. místo Anna Štefánková, Orlová-Lazy
4. místo Julie Pechrová, Hanušovice/Unièov
mladší áci
1. místo Dominik Sankot, Horní Cerekev
5. místo Ondøej Zajíèek, Hanušovice/Unièov
starší ákynì
1. místo Kateøina Štefánková, Orlová-Lazy
starší áci
1. místo Ondøej Pazourek, Nové Mìsto n/Mor.
5. místo Matìj Vyroubal, Hanušovice
7. místo Radim Havelka, Hanušovice
VzPu 40:
mladší dorostenky
1. místo Iveta Ficnarová, Šumperk-Temenice
2. místo Iva Nováková, Hanušovice/Unièov
mladší dorostenci
1. místo Jaroslav Šálek, Horní Cerekev
starší dorostenky
1. místo Michaela Marková, Nové Mìsto n/Mor.
starší dorostenci
1. místo Jiøí Hauer, Pòovany
juniorky
1. místo Michaela Durïáková, Hanušovice
eny
1. místo Blanka Slezáková, Teplice
6. místo Marcela Štìpánová, Hanušovice
7. místo Lenka Navrátilová, Hanušovice
VzPu 60:
mui
1. místo Martin Havlík, Horní Cerekev
VzPi 40:
mladší dorostenci
1. místo Kryštof Krsek, Horní Benešov
4. místo Lukáš Štencl, Hanušovice/Unièov
starší dorostenci
1. místo Michal Beneš, Šumperk-Temenice
eny
1. místo Marcela Königová, Horní Benešov
VzPi 60:
junioøi
1. místo Josef Pohanka, Nové Mìsto n/Mor.
2. místo Radek Vavrda, Hanušovice/Unièov
mui
1. místo Antonín Král, Šumperk-Temenice
veteráni (SH1) 1. místo Jan Jankejech, Horní Benešov
(pokraèování na 10. stranì)
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DVACÁTÉ MISTROVSTVÍ ÈR AVZO VE STØELBÌ
Podesáté v øadì v Hanušovicích

MÈR 2014 – závìrem:
Závìr patøí mistrùm, øíká se a tak si dovolím ještì jednou takto poblahopøát všem kteøí se tentokrát postavili na pomyslnou
bednu a dìkuji všem úèastníkùm MÈR 2014 za jeho bezproblémový prùbìh. Všem domácím závodníkùm dìkuji za jejich snahu a maximální výkon a tìm, kteøí si opìt poøádnì mákli za jejich
práci. Podìkování za podporu a spolupráci patøí rovnì MìÚ
Hanušovice a ZŠ Hanušovice.
Podìkování patøí také všem, kteøí tuto akci podpoøili sponzorsky. Jsou to: MìÚ Hanušovice, Pivovar Holba Hanušovice a
republikové kolegium AVZO TSÈ ÈR Kutná Hora.
-fie
Popis fotografií – foto Milan Štìpán:
foto 1: první zleva Radim Havelka (Hanušovice)
foto 2: druhý zleva Matìj Vyroubal (Hanušovice), vedle
nìho Kateøina Štefánková (Orlová-Lazy)
foto 3: zleva Marcela Štìpánová a Michaela Durïáková (obì
Hanušovice)
foto 4: sponzorský dar MÚ Hanušovice – kolobka od firmy
Kostka
foto 5: støílí puškaøi – dorost, junioøi i dospìlí
foto 6: mladší ákynì – zleva tøetí Leona Librová (Nové
Mìsto n/Mor.), vítìzka Anna Štefánková (Orlová-Lazy) a druhá Klára Kahounová (Horní Cerekev)
foto 7: starší áci – zleva tøetí Daniel Parkan (Horní Cerekev), vítìz Ondøej Pazourek (Nové Mìsto n/Mor.) a druhý Milan Lhotský (Horní Cerekev)
foto 8: na kolobìce odjela spokojená Kateøina Štefánková
(Orlová-Lazy), v pozadí hlavní rozhodèí pan Zbynìk Strouhal
foto 9: mladší dorostenky – zleva tøetí Lada Antalová (Neplachovice), vítìzka Iveta Ficnarová (Šumperk-Temenice) a
druhá Iva Nováková (Hanušovice/Unièov)
foto 10: juniorská Mistrynì ÈR Michaela Durïáková (Hanušovice)
foto 11: eny – zleva druhá Ivana Krejèová, vítìzka Blanka
Slezáková (obì Teplice) a tøetí Ivana Pøibylová (Horní Cerekev)
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