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

Informace Mìsta Hanušovice k projektu
„Zlepšení kvality vod horního povodí
øeky Moravy - II. fáze“

Váení spoluobèané,
v návaznosti na realizaci projektu „Zlepšení kvality
vod horního povodí øeky Moravy – II. fáze“ v našem mìstì bychom vás rádi informovali o monostech èi zpùsobu
napojení na tuto novì budovanou kanalizaci.
Na základì rozhodnutí zastupitelstva mìsta Hanušovice v roce 2009 byla pro zájemce z øad obèanù zpracována
projektová dokumentace pøípojek jednotlivých domù.
Bohuel, ne všichni obèané, kteøí mají své nemovitosti
v okolí novì budované kanalizace, si nechali tuto dokumentaci zpracovat.
Díky novele stavebního zákona je v souèasné dobì
moné, na základì jednoduché ádosti o „Územní souhlas“, tuto dokumentaci dodateènì získat. Dokumentace
je nezbytná k provedení napojení. Mìsto Hanušovice je
pøipraveno prostøednictvím pracovníkù odboru výstavby
vyjít vstøíc všem, kteøí zatím územní souhlas nemají, a
pomoci jim s jeho vyøízením.
K vyøízení územního souhlasu budete potøebovat:
· ádost na pøedepsaném formuláøi
· Souhlas vlastníka pozemku
(v pøípadì, e je odlišný od adatele)
· Plná moc v pøípadì zastupování
· Souhlasy osob, které vlastní sousední pozemky
· Situaèní mapku s nákresem pøípojky
· Stanovisko vlastníkù veøejné dopravní a technické
infrastruktury (elektøiny, plynu, vody, kanalizace a elektronických komunikací, lze získat elektronicky)
Kontakty na techniky stavebního odboru najdete na
webových stránkách mìsta Hanušovice.
V souèasné dobì se pracuje na ulici Pod Lesem a na
ulici Praská. Práce budou pokraèovat na ulici Dukelské
a Na Vinici. Poté se stavba pøesune na ulici Údolní. Harmonogram prací vèetnì fotodokumentace mùete také
sledovat na webu mìsta Hanušovice.
František Winter, místostarosta

Letní putování po Olomouckém kraji
Informaèní støedisko EUROPE DIRECT Olomouc a sí Mìstských
evropských informaèních støedisek (MEIS) poøádají v termínu od
1. èervence do 30. záøí 2014 soutì s názvem Letní putování po
Olomouckém kraji.
Úkolem soutìících je navštívit celkem 13 mìst v Olomouckém
kraji (Olomouc, Šumperk, Prostìjov, Pøerov, Šternberk, Litovel, Zábøeh, Štíty, Hranice, Unièov, Hanušovice, Lipník nad Beèvou, Hustopeèe nad Beèvou) a v jednotlivých Mìstských evropských
informaèních støediscích a støedisku EUROPE DIRECT Olomouc
splnit kreativní èi vìdomostní úkol s tématikou Evropské unie. Za splnìní tohoto úkolu obdrí soutìící drobný dárek a razítko na pøenosnou hrací kartu, kterou bude mít kadý soutìící k dispozici.
V daném období musí úèastníci soutìe navštívit minimálnì 10 ze
13 støedisek, aby jejich hrací karta postoupila do závìreèného slosování o hlavní ceny.
Hlavní cena: Víkendový wellness pobyt ve Sport & Relax areálu
Bozeòov pro 2 osoby (+ 2 dìti)
Druhá cena: Víkendový pobyt v Rekreaèním areálu Heroltická, s.
r. o. v Herolticích u Štítù pro 2 osoby (+ 2 dìti)
Tøetí cena: Jízdenky do nìkteré z evropských metropolí.
Soutì Letní putování po Olomouckém kraji je pro kadého, koho
baví toulání po našem kraji. Kromì cestování po zajímavých místech
v kraji mohou úèastníci soutìe získat i jednu ze zmínìných cen, a
hlavnì se zábavnou formou dozvìdìt informace o kultuøe, architektuøe èi historii nejen jednotlivých mìst, ale také o Evropské unii, její
souèástí jsme ji 10 let, a pøípadnì poznat nìkterou z evropských
metropolí osobnì.
Bliší informace a samotné hrací karty mohou zájemci získat v
konkrétních støediscích MEIS nebo ve støedisku EUROPE DIRECT
Olomouc. Kontakty a doplòující informace jsou k dispozici na webových stránkách v profilu støediska Olomouc.
Kontakt:
Mgr. Regina Kyselová, EUROPE DIRECT Olomouc
Horní námìstí – podloubí radnice, 779 11 Olomouc
e-mail: regina.kyselova@olomouc.eu
tel.: 585 513 391, mobil: 602 582 870

MÌSTSKÁ KNIHOVNA Hanušovice

33. dìtský filmový festival

oznamuje ètenáøùm, e v mìsíci èervenci a srpnu 2014
zùstává výpùjèní doba beze zmìn.
Po 9:00 - 12:00, 13:00 - 18:00, St 9:00 - 12:00, 13:00 - 18.00
Pá 9:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
Krásné prázdniny!

25.-28. 8. 2014
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
88. jednání - 9. 6. 2014
- schválila program 88. jednání Rady mìsta Hanušovice dne
9. 6. 2014
- vzala na vìdomí plnìní usnesení
- schválila pronájem èásti pozemku pè. 892/1 v kú. Hanušovice
- schválila ádost o sníení nájemného z bytu
- schválila vystavení objednávky pro firmu na zpracování odborné studie proveditelnosti k projektu na zavádìní ICT v územní veøejné správì v Hanušovicích
- uloila ovìøit na katastrálním úøadu vlastníka objektu na pè.
35 v kú. leb
- schválila zveøejnit zámìr mìsta Hanušovice pronajmout
èást pozemku pè. 892/2 v kú. Hanušovice
- schválila bezplatné uívání èásti pozemku pè. 897/2 v kú.
Hanušovice za úèelem umístìní billboardu na propagaci projektu „Zlepšení kvality vod horního povodí øeky Moravy – II. fáze,
doplnìní kanalizace“, po dobu trvání stavby
- vzala na vìdomí vyjádøení mìsta Hanušovice k inenýrským sítím na pozemku pè. 897/2 v kú. Hanušovice
- schválila Dodatek è. 1 ke Smlouvì o spolupráci pøi dodávce
vody
- vzala na vìdomí vyjádøení mìsta Hanušovice ohlednì existence inenýrských sítí na pozemcích pè. 1072, 862/12 a 862/87
v kú. Hanušovice
- schválila Smlouvu o vyvedení odsávání z kuchynì pøilehlé
budovy ve vlastnictví smluvní strany
- vzala na vìdomí informaci o stavu a èinnosti JSDH Hanušovice
- povìøila starostku mìsta a místostarostu mìsta projednat situaci v JSDH Hanušovice na vyšším stupni øízení jednotek
poární ochrany
- schválila podání ádosti o dotaci na zabezpeèení akceschopnosti jednotky SDH mìsta Hanušovice
- schválila 2. Dodatek smlouvy na realizaci zakázky „Tvorba
propagaèních materiálù a pøedmìtù a vytvoøení knihy pro mìsto
Hanušovice“
- schválila Smlouvu è. 2/2014 na úseku BOZP
- vzala na vìdomí informaci o uvolnìní bytové jednotky vel.
2+1 na èp. 115, ul. Hlavní
- schválila provedení akce v DK Hanušovice – výmìna dveøí
a kuchyòských skøínìk
- schválila ádost o ukonèení nájemního vztahu v DPS Hanušovice dohodou
- schválila ádost o nájem bytu v DPS Hanušovice
- vyslovila souhlas s postupem zadavatele – „Souhrnné vyhodnocení investièní akce Úspory energie – budova MÚ Hanušovice – zateplení budovy“
- vzala na vìdomí Zápis z prùbìhu veøejnoprávní kontroly
provádìné finanèním výborem u H. O., s. r. o.
- pøidìlila volnou gará na ul. Hlavní 190, Hanušovice
- schválila výsledky hospodaøení pøíspìvkové organizace za
r. 2013
- schválila zveøejnìní zámìru mìsta Hanušovice pronajmout
pozemky pè. 543/12 a pè. 543/26 v kú. leb

- uloila provedení aktualizace smìrnice è. 2/2011 o kontrolním systému mìsta Hanušovice
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta
- vzala na vìdomí informace místostarosty mìsta

89. jednání - 23. 6. 2014
- schválila program 89. jednání Rady mìsta Hanušovice dne
23. 6. 2014
- vzala na vìdomí kontrolu plnìní usnesení
- zrušila uzavøenou nájemní smlouvu k bytu v DPS Hanušovice
- schválila pronajmout èást pozemku 1689 v kú. Hanušovice
- schválila pronajmout èást pozemku pè. 1627/1 v kú. Hanušovice
- schválila pronajmout èást pozemku pè. 991/1 v kú. Hanušovice
- vyslovila souhlas se stanoviskem mìsta Hanušovice – uzavírka a objízdné trasy v rámci realizace stavby „Silnice /44 Èervenohorské sedlo jih“
- vzala na vìdomí metodiku sjednocení dopravní obslunosti
Olomouckého kraje
- schválila celkový poèet zamìstnancù mìsta Hanušovice zaøazených do MÚ Hanušovice od 1. 7. 2014
- schválila odepsání dluhu obèana z dùvodu úmrtí
- doporuèila Zastupitelstvu mìsta Hanušovice ke schválení
závìreèný úèet a úèetní uzávìrku mìsta Hanušovice k 31. 12.
2013, navýšení kapitoly 53 bezpeènost a poøádek a zapracování
2. rozpoètové zmìny v r. 2014
- schválila poskytnutí finanèního pøíspìvku z rozpoètu mìsta
Hanušovice
- schválila Dodatek è. 5 ke smlouvì o podnájmu nebytových
prostor
- schválila Smlouvu o dílo na projekèní èinnost vèetnì zhotovení projektové dokumentace pro výbìr dodavatele stavby,
polokového rozpoètu a výkon technického dozoru stavebníka
pøi výstavbì „Obnova venkovní fasády MŠ v Hanušovicích“
- schválila ádosti o pøidìlení bytu v DPS Hanušovice
- rozhodla o pøidìlení bytu vel. 2+1 na ul. Hlavní 115, Hanušovice
- schválila Smìrnici ZŠ a MŠ Hanušovice
- schválila ádost ZŠ a MŠ Hanušovice o èerpání finanèních
prostøedkù z investièního fondu na malování tøíd, opravu podlah aj.
- schválila Smlouvu o poskytnutí pøíspìvku na úhradu nákladù projektu „Hanušovice - mìstský kamerový systém“ v rámci
dotaèního programu Olomouckého kraje pro sociální oblast
- schválila podání ádosti o dotaci na projekt „Elektronizace
procesù úøadu mìsta Hanušovice“
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta
- vzala na vìdomí informace místostarosty mìsta

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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Váení uèitelé, milí spoluáci,

Na výstavu do pivovaru
Od 18. èervence 2014 mohou návštìvníci hanušovického pivovaru Holba shlédnout novì instalovanou výstavu fotografií „Lesy objektivem
lesníkù“. Fotky dokumentují zajímavé momenty
ivota v jesenických lesích oèima jejich autorù. Výstava je jedním z dalších projektù dlouhodobé
spolupráce pivovaru Holba a Lesù ÈR.
Pøed 9 lety ji otevøel projekt Holba Jeseníkùm,
orientovaný na výsadbu mladých stromkù v Jeseníkách. Od té doby se ho daøí úspìšnì rozvíjet. Potvrzuje to i souèasná výstava 30 fotografií, instalovaná
v expozièních prostorách varny. Jejich autory jsou
sami lesníci, jedním z nich je Jiøí Šikl z revíru Louèná nad Desnou, který spolu s hanušovickými pivovarníky, coby dobrovolníky, kadoroènì sází
stromky ve svém revíru. Vìtšina fotek je právì z
oblastí, kde pivovarníci vysázeli u 4000 stromkù.
Pivovar Holba láká nejen na výstavu. V malebném pivovaru uprostøed Jeseníkù poznáte tradièní
výrobu piva, které tady vaøí podle pùvodních receptur u 140 let. Mùete ho degustovat tøeba se sládkem, posedìt u pivovarských rybníkù nebo
navštívit Pivovarské muzeum. Najdete tady také
stylovou Pivovarskou restauraci, kde fortelnì naèepovaná Holba chutná nejlépe. Zájem podívat se
do pivovaru roste pøedevším v létì, kdy sem zavítá
a 100 návštìvníkù dennì. Exkurze pivovarem trvá
necelou hodinu. Zaèíná se prohlídkou areálu a poté,
za dodrení pøísných hygienických opatøení, následuje návštìva varny, spilky, leáckého sklepa a stáèírny sudù. Exkurzi je tøeba objednat pøedem
telefonicky nebo emailem, vstupné je 30 Kè na osobu.
-hm

všichni si urèitì vzpomeneme na náš první školní den. Èekali jsme pøed
školou a tìšili se na naši novou paní uèitelku a na spoluáky, i kdy jsme jich
u vìtšinu znali ze školky. Byli jsme zvìdaví, jak bude vypadat naše tøída, a
hlavnì kde si budeme moci hrát,pøestoe jsme vìdìli,e ve škole se nehraje,
ale uèí.
Kadý den jsme se tìšili do školy, co nového se zase nauèíme. Ké by to tak
bylo i dnes. Do školy chodíme spíše za kamarády a za zábavou o pøestávkách i v hodinách nebo kvùli výletùm, lyaøským výcvikùm a podobnì.
Naše komunita se od první tøídy hodnì zmìnila. Spousta dìtí nás opustila
a také nìkdo pøibyl. A v šesté tøídì jsme se spojili áci z jindøichovské a hanušovické základní školy. Bylo tìké si na sebe zvyknout. Prošli jsme si mnoha
hádkami, nìkolikrát jsme vymìnili kamarády a zdá se, e teï v devátém roèníku jsme se koneènì dali všichni dohromady. U jen kvùli chystání školní
akademie.
A letos v devítce jsme zjistili, e není legrace,si vybrat naše budoucí povolání a pøipravit se na pøijímací øízení. Avšak díky naší výchovné poradkyni
a skvìlé èeštináøce paní V. ídkové,jsme nakonec všechno zvládli. Úspìšnì
jsme prošli pøijímacími zkouškami a spoluáci i já jsme se dostali na støední
školy, jaké jsme si pøáli.
Od záøí se toho hodnì zmìní. Zaèneme všechno od znova. Nová škola,noví spoluáci. Pro nìkteré z nás i nová zkušenost být pøes týden bez rodièù na internátì. Urèitì bude první rok na støední škole plný pøekáek a
trápení, ne si na vše zvykneme,ale vìøím, e se s tím všichni popereme a jednou, a se potkáme si budeme povídat, jak nám naše rozhodnutí zmìnilo
ivoty.
Nezbývá ne podìkovat všem uèitelùm, a e jich bylo za ty roky, díky nim
jsme zvládli školní docházku. A víme, e to s námi bylo opravdu tìké. Dìkujeme rodièùm, protoe museli zvládat naše otrávené oblièeje pøed písemkami a nadávání na všechny kvùli další pìtce a taky dìkujeme našemu tøídnímu
uèiteli T. Rajnohovi, který nám ukazoval správný smìr a byl nám vdy oporou.
A dostaneme vysvìdèení, rozdìlíme se, ale vzpomínky na krásných devìt
let na základní škole nám zùstanou. Petra Navrátilová, 9. A

Naše zdraví (29)
Mrkev patøí do èeledi miøíkovitých a pìstujeme ji jako koøenovou zeleninu. Pochází z oblasti jiní Asie (Afghánistánu, Íránu a
Pákistánu), kde dodnes nalezneme její divoké pøedky. V prùbìhu 12. století se mrkev dostala a do západní Evropy a do Èíny. Dnes
se ji pìstuje po celém svìtì. Pùvodní koøeny mrkve mìly bílou a nachovì èervenou barvu, souèasné oranové koøeny vznikly
v 17. století šlechtìním v Holandsku. Mrkev je bohatá nejen na vitamíny, minerály, stopové prvky, ale obsahuje další uiteèné látky,
mimo jiné i vlákninu a dùleité antioxidanty.
Pozor, na rozdíl od vìtšiny zeleniny je mrkev zdravìjší vaøená nebo restovaná. Syrová má tuhé bunìèné stìny, take tenké støevo
absorbuje jen nepatrné mnoství beta-karotenu. Pøi tepelné úpravì se pøemìní více ne polovina této látky na vitamin A. Mrkev je
vhodné konzumovat vdy s menším mnostvím tuku, aby se náleitì vstøebaly všechny látky rozpustné v tucích.
Oznaèení mrkev je všeobecné pro všechny typy mrkví, pøitom karotka je raná odrùda mrkve s jemnìjší duninou a tupým koøenem a klasická mrkev zase pozdní odrùda, špièatá, rozmìrovì vìtší a pøedevším dobøe skladovatelná.
Nejznámìjší slokou mrkve je beta-karoten, který je zodpovìdný za barvu koøene. Patøí mezi antioxidanty, pomáhá tìlu v boji se
stresem a zneèištìným prostøedím. Tento vitamín udruje v dobrém stavu všechny sliznice, pùsobí jako rùstový èinitel, regeneruje
ple, unavený zrak a zlepšuje šeroslepost.
Syrová mrkev obsahuje také sacharid falkarinol, který má silné protirakovinné úèinky. Falkarinol je však nestabilní a pøi vaøení se
snadno rozkládá. Je proto nutné vaøit mrkev vcelku, aby tato dùleitá sloka zùstala zachována uvnitø mrkve.
Tato zdravá zelenina obsahuje také vitamíny B, C, D, E, a K, dále lecitin, vlákniny, lehce stravitelnou vlákninu a glukózu, sodík,
hoøèík, jód, draslík a fosfor.
Obsah selenu v mrkvi je také nezanedbatelný, jde o stopový prvek, který se øadí mezi antioxidanty a je velmi dùleitý i pro náš
imunitní systém.
Konzumace mrkve má velmi pøíznivý vliv na náš organizmus a velice prospívá našemu zdraví. Pøedevším posiluje srdce a cévy a
zvyšuje odolnost našeho organizmu. Zlepšuje zrak a podporuje zdravý rùst a vývoj dìtí. Pomáhá pøi zácpì, ale i pøi prùjmu. Pomáhá
udrovat hezkou ple, ale stará se i o kvalitní vlasy a nehty. Odborníci ji doporuèují i tìhotným a kojícím enám, muùm údajnì
zvyšují plodnost.
Mrkev má bohaté uplatnìní i v kuchyni. Pøipravují se z ní saláty, polévky, pøílohy, pomazánky a podobnì. I èerstvá na se dá
vyuít jako bylinka tøeba do polévky.
A nìkolik rad na závìr. V pøípadì, e mrkev kupujete do zásoby, je tøeba ji skladovat v chladném a temném prostøedí a pravidelnì
kontrolovat její kvalitu. Mrkve nepøipravujte zbyteènì pøedem (krájení, strouhání), nýbr a tìsnì pøed její konzumací èi úpravou,
aby se oxidací neznièil vitamin C a neztrácely na hodnotì i ostatní dùleité iviny, které jsou v mrkvi obsaené.
-hp
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Inzerce Inzerce Inzerce Inzerce
Výroba a prodej døevìných briket,

prodej palivového døeva a tøísek na zátop

Telefon:

737 274 331
Mladá rodina koupí byt 2+1/3+1, nejlépe v osobním vlastnictví.
Tel: 734 622 739

PRONAJMU
èásteènì zaøízený drustevní byt
2 + KK, se zaskleným balkonem,
ve 3. poschodí panelového domu
s výtahem, v Hanušovicích.
Cena 5.500,- Kè + elektøina
Tel.: 604625748
Nabízím pøebytky trvalek, skalnièek,
okrasných keøù a stromkù,
v kvìtináèích, prostokoøenné.
Poradím s pìstováním.
Hanušovice, mobil: 731 000 146
Prodám dvoukolovou káru, bez pneu.
Tel. mob.: 607 881 373.

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
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Jubilea
V mìsíci srpnu 2014 oslaví
svá významná ivotní výroèí
tito naši spoluobèané:
paní Jarmila Hlaváèová, Antonie
Jablonèíková, Vìra Krmelová,
Blanka Veèeøová, Miluše
Koláèková, Ivana Rùièková,
Drahomíra Radochová, Jaroslava
Grivalská a Alena Válková;
pánové Václav Zmeškal, Josef
Hubacz, František Harbich, Jiøí
Mareš, Ivan Bohnját a Jiøí Ján.
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

Vzpomínka
9. srpna vzpomeneme 5. výroèí,
co nás opustil milovaný manel,
tatínek a dìdeèek
pan STANISLAV AUJEZDSKÝ
S láskou vzpomíná celá rodina.

Toulky po okolí
Podruhé se dnes podíváme na historii Moravské pohranièní dráhy (MPD), která
spojila eleznièní stanice Šternberk a Dolní Lipku.
Z dnešního pohledu se zdá neuvìøitelné, e za pouhých ménì ne patnáct mìsícù se
postavila tra dlouhá devadesát kilometrù. Procházela nároènými terény a pøekonávala pøírodní pøekáky, a dokonce i dvì horská pásma. MPD navázala ve Šternberku
(257 m) na tra od Olomouce, otevøenou v roce 1870. Ta byla souèástí Severní dráhy
Ferdinandovy. První novì postavené nádraí se nazývalo Unèov, od roku 1925 Unièov. Ze všech ostatních stanic se nacházelo v nejniší poloze, 238 m nad moøem. V r.
1884 se poprvé pøipomíná délka vleèky do unièovského cukrovaru v délce 884 metrù.
Mezi zmiòovanými stanicemi byly zbudovány dvì zastávky, Mladìjovice a Újezd (u
Unièova). Následující stanice Troubelice–Medlov (nyní jen Troubelice) našla umístìní v km 19,3 od zaèátku trati. Nádraí (259 m) bylo dùleité pro dopravu elezné rudy
z medlovských dolù. Pozdìji se pro monost køiování vlakù obì zastávky upravily na
výhybny. V polovinì 20. století zde pøibyla ještì zastávka Troubelice. A v roce 1953
se novì zøídila zastávka Unièov s velkou tovární vleèkou pro zamìstnance podniku
UNEX a odvoz výrobkù zde vyrábìných. Koncem minulého století se doèkala otevøení nová zastávky Babice. Stoupáním od Troubelic získávala tra stále více horský ráz.
Projektantu se podaøilo pøekonat na vzdálenost ètrnáct kilometrù èetnými zákrutami
po svazích Bradla výškový rozdíl 156 m. Zde byla v roce 1889 zøízena nová zastávka
Hradeèná, dnes Nová Hradeèná. Na území našeho okresu vstoupila MPD asi dva kilometry pøed nádraím Nìmecká Libina, dnes pouze Libina (365 m). V libinském sedle
dosáhla tra první nejvyšší polohy. Poblí tohoto místa byla vybudována na samotì zastávka Hrabišín (415 m).
Od sedla v Hrabìšické hornatinì klesala tra v širokých obloucích do Šumperské
kotliny. Pøi jejím horním okraji našlo umístìní nádraí Frankštát (375 m), od 2. svìtové
války Nový Malín. Od r. 1993 se stanice stala zastávkou s komerèní slubou. Po pøekroèení øeky Desné vcházela MPD na nádraí v Šumperku (317 m). To ji nìkolik let
slouilo Sobotínské dráze. Soubìh obou tratí mìl pøíznivý vliv na rozvoj mìsta a stanice se postupnì stávala dùleitým eleznièním uzlem. Do jeho vybavení pøišlo lokomotivní depo, další drání zaøízení a vybudování nových vleèek. Stanice získala v r. 1900
novou výpravní budovu. Ta byla i s celkovou rekonstrukcí, vèetnì elektrifikace, komplexnì pøestavìna v minulých letech. Budova nádraí patøí i po pøestavbì k nejvýstavnìjším budovám mìsta. Pozdìjší zmìny ve stanici Šumperk se týkaly hlavnì vleèek.
Zvláštností se stalo postavení vleèkové koleje z volné trati pro rafinerii (nedaleko letištì). Pøed rokem 1989 zde jich bylo deset, postupem èasu nìkteré zanikly. Poslední
nová vleèka je z roku 1994 a pouívají ji k nakládce elezného šrotu Sbìrné suroviny.
(pokraèování pøíštì)
-hp

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

Èinnost za mìsíc èerven 2014
Tento mìsíc probíhaly naše akce na školním høišti v Hanušovicích. Pøi první schùzce, ve støedu 4. 6. si dìti zahrály pinkání
s nafouknutým balonkem, poté pétanque, pøi nìm se nejvíce
daøilo Alešovi. Pozdìji ve dvou drustvech chlapci a dìvèata
hráli s ringo kroukem Na netykavku, ve dvojicích Na lovce a
chøestýše a nakonec s tenisákem Na národy.
V úterý 10. 6. se uskuteènily Vodní a jiné hry. Chlapci soutìili, kdo dojde s krabièkou naplnìnou vodou na hlavì nejdál,
nejšikovnìjší byl Šimon. Dále soutìili v nošení táckù s vodou
nad hlavou, nejlepší byl Aleš. Pøi støíkání plastovým válcem na
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pyramidu krabièek mìl nejvíce bodù Filip. V soutìi v naplnìní
láhve vodou zvítìzilo drustvo Zuzky. Ve sbìru vrškù byl nejúspìšnìjší Šimon, v boji o vršky zvítìzili Matyáš s Alešem. Na závìr probìhla klasická „polejvaná“ jako pøíjemné osvìení
v dusném poèasí.
V úterý 24. 6. dìti hrály Pendrekový hokej, pak následovala
anketa Dìti a velké prázdniny. Zahráli jsme soutì Na lovce perel, mezi nejzdatnìjší lovce patøili Mirek, Vašek a Matyáš. Pak
jsme hráli Otázkovou hru a bylo pìknì veselo. V závìru si mladší i starší dìti vyzkoušely svou rychlost v pøehazování a vzápìtí
v chytání míèe pøes hrazdu, místo startu se postupnì zvyšovalo.
Soutì není zas tak jednoduchá, ale u pøi menším tréninku lze
dosáhnout dobrých výsledkù.
Vedoucí klubu M. Pecho

www.hanusovice.info
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Cestování po Evropì
Mìsto má pøezdívku slovenský Krumlov. Stejnì jako on je na
seznamu UNESCO a má v sobì nìco magického. Díky svým
zlatým a støíbrným dolùm, unikátní architektuøe, neposkvrnìné
pøírodì, tajemným jezírkùm – tajchùm – je Banská Štiavnica
povaována za jedineèný klenot.
Tìba zlata a støíbra sem pøivedla ji Kelty. Na konci 18. století byla po Bratislavì a Debrecínì tøetím nejvìtším mìstem Horních Uher. Dodnes se to odráí v pøepychových stavbách
z tehdejší doby. Na kadém kopci zámek nebo palác. Stovky
pyšných mìšanských domù a sídel místní honorace na hlavní
tøídì kontrastují s prudkými svahy posetými domy chudých horníkù. Do práce je tehdy svolávali klepáním na døevìnou desku
z vìe Klopaèka. Zrychlující frekvence nutila horníky pøidat do
kroku, aby stihli onštald – spoleènou motlitbu pøed sjezdem do
dolu.
Pøíroda a unikátní technické památky zde tvoøí harmonický
celek. Na místì, kde se dnes klikatí malebné ulièky s prastarou
dlabou, se pøitom tyèil mohutný vulkán. Vrchol prý dosahoval
výšky a ètyøi tisíce metrù a pokrýval ho sníh. Právì jemu vdìèí
štiavnické podzemí za bohaté zásoby drahých kovù. Vrchol sopky se ale propadl a vznikla obrovská propadlina s prùmìrem dvacet kilometrù. V její centrální èásti se dnes nachází celé mìsto.
Nejhezèí pohled na nìj je tak z majestátného Nového zámku,
vrchu Èervená Studna anebo z 1009 metrù vysokého Sitna, kde
podle legendy kdesi uprostøed spí zakletí satanští rytíøi.
Banská Štiavnica je souèástí Chránìné krajinné oblasti Štiavnické vrchy. Jejich unikátní ozdobou jsou azurovì modrá jezera,
kterým místní neøeknou jinak ne tajchy. Z pùvodních 60 se jich
dodnes zachovalo ètyøiadvacet. Nacházejí se roztroušené po
okolí v rùzných nadmoøských výškách. Jsou to pravdìpodobnì
nejstarší vodní pøehrady na svìtì. Postavili je v 16.–18. století a
dešová voda v nich zachycená se vyuívala k odèerpávání podzemních vody z dolù. Dnes se v nich v létì koupe a v zimì na nich
bruslí.
Mnoho zajímavostí poskytuje i podzemí. Za staletí tìby
vznikl desítky kilometrù dlouhý labyrint dùlních chodeb sahající
stovky metrù hluboko. Èást z nich se dá navštívit v unikátním
hornickém skanzenu a sfárat do skuteèného dolu je jistì jedineèný záitek. Mají tu prý i jedno prvenství. V roce 1627 zde byl poprvé na svìtì pouit k báòským úèelùm støelný prach.

Mají tu i jednu raritu. Vìní hodiny ukazují èas, který se neshoduje s tím, který právì je. Ruèièky jsou toti nasazeny opaènì, a
tedy velká ukazuje hodiny, malá minuty. Existuje hned nìkolik kuriosních vysvìtlení. Podle jedné verze hodináøský mistr pocházel z kraje, kde byl tento zpùsob zaitý. Podle jiné je montoval
mistrùv uèeò a pod pøímým dohledem pánù z magistrátu, znejistìlý odpovìdností, si je popletl. Jiná, asi nejpravdìpodobnìjší
je ta, e se pøi montái a kolaudaci hojnì konzumovala místní samohonka a dílo bylo na svìtì.
-hp

CZECH CYCLING TOUR 2014 - Foto: Petr Fiedler
Pokud se Vám podaøí poøídit pìkné foto nezapomeòte ho poslat do Hanušovických
novin a podìlit se o nì
s našimi ètenáøi.
V sobotu 19. èervence 2014 projel
Hanušovicemi peleton královské etapy 6. roèníku
Czech Cycling Tour (Zábøeh na Moravì Ramzovské sedlo - Hvìzda - tra Ecce Homo Šternberk). V poli 154 cyklistù z 22 týmù byli
tentokrát rovnì medailisté z olympijských her i
mistrovství svìta a úspìšní jezdci posledních
roèníkù Tour de France, Giro d’ Italia i Vuelty,
mezi nimi napøíklad Michael Hepburn - tým
Austrálie, Alex Rassmusen - tým Riwal Cycling
Team z Dánska a Francisco Mancebo - lídr stáje
Sky-Dive Dubai Pro Cycling.
(Podrobnosti èerpány z deníku Právo z 17. 7.
2014, kterému je poskytl vynikající cyklista døívìjších let a reprezentant, øeditel závodu Ján Svorada.)
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PENZION FORMANKA
Vás srdeènì zve do novì otevøené restaurace, kde Vás uvítá nový kolektiv a
nové prostøedí, posezení v pøíjemné atmosféøe.
Náš šéfkuchaø Vás uvítá pravou, kvalitní a chutnou domácí kuchyní, která
poskytuje teplá jídla po celý den.
Pøi zájmu je monost jídel do jídlonosièù i monost rozvozu pøímo do domu pøi
vìtším poètu zájemcù.
Nabízíme ve dnech po-pá denní menu od 69,- Kè, výbìr ze 4 druhù jídel.
Na stálém jídelníèku nabízíme: domácí peèená kolena a ebra.
O víkendu speciální nabídky.
Pøi zájmu monost posezení pøi ivé hudbì.
Monost rezervace pøi slavnostních i smuteèních pøíleitostech.
V areálu penzionu se nachází: kuøácká i nekuøácká restaurace, bowling, kuleèník.

Soutì
Turistické informaèní centrum a
MEIS Hanušovice vyhlašuje prázdninovou internetovou soutì na téma Evropská unie. Kadý týden po dobu dvou
mìsícù budou návštìvníci internetových
stránek našeho informaèního centra
moci odpovídat na soutìní otázky týkající se EU a odpovìdi zasílat na mail:
soutez@ichanusovice.cz . Z došlých odpovìdí vdy na zaèátku následujícího
týdne vylosujeme 3 výherce, které odmìníme propagaèními pøedmìty.
Soutì vyhlašujeme od pondìlí 7. 7.
2014 a ukonèena bude 7. 9. 2014.

Monost ubytování za pøijatelné ceny,
v pøípadì zájmu se snídaní, obìdem i veèeøí.

Zájezd pro dùchodce 2014
Otevírací doba:
Po-pá 11-22 hod., so-ne 11-24 hod.
Dle potøeby, pøi hostinách se pøizpùsobíme pøání našich hostù.
Na Vaši návštìvu se tìší penzion Formanka.

Buchlovice, Baùv kanál
Termín:
ètvrtek 4. 9. 2014
Odjezd:
Hanušovice - pošta v 6:45 hod.
Program:
Buchlovice
prohlídka zámku s parkem
Uherské Hradištì
procházka mìstem, obìd
Veselí nad Mor.
na lodi po Baovì kanálu
Cena:
250,- Kè
bude pouito na vstupy
Pøihlášky:
- kanceláø firmy VOBUS, Hlavní 92
- obchod elezáøství Radochová,
Hanušovice
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aĂDa,ĂŶƵƓŽǀŝĐĞinformuje
WƎŝŶĄƓşŵĞĚĂůƓşŶŽǀŝŶŬǇǌ ƉƌƽďĢŚƵƌĞĂůŝǌĂĐĞƉƌŽũĞŬƚƵƐŶĄǌǀĞŵͣǀůĄĚŶƵĨǇǌŝŬƵĂĐŚĞŵŝŝ- ,Zs ͕͊͊͊͞
ƌĞŐŝƐƚƌĂēŶşēşƐůŽ͘ϭ͘Ϭϳͬϭ͘ϭ͘ϮϲͬϬϮ͘ϬϬϵϳ͘
Co jsme podnikali ŽĚǌĂēĄƚŬƵƌŽŬƵϮϬϭϰ͗


V dubnu ϮϬϭϰ ũƐŵĞ ƐĞ ǎĄŬǇ ϲ͘ ƌŽēŶşŬƽ ǀǇũĞůŝ ŶĂ Ğxkurzi do sǇƓƓş ŽĚďŽƌŶĠ ƓŬŽůy Ă ^ƚƎĞĚŶş
ƉƌƽŵǇƐůŽǀĠ ƓŬŽůy͕aƵŵƉĞƌŬ͕'ĞŶ͘<ƌĄƚŬĠŚŽϭ (jedna z ŶĞũƐƚĂƌƓşĐŚƉƌƽŵǇƐůŽǀǉĐŚƓŬŽůǀ ŽŬŽůşͿ͘
şůĞŵĞǆŬƵƌǌĞďǇůŽǎĄŬƽŵĚŽŬĄǌĂƚ͕ǎĞĨǇǌŝŬĂŵƽǎĞďǉƚŽƉƌĂǀĚƵǌĄďĂǀŶĄ͘KromĢ ƐĞǌŶĄŵĞŶşƐe
s ĐŚŽĚĞŵƓŬŽůǇĂƐƚƵĚŝũŶşĐŚŽďŽƌƽ ƐĞŶĂƓŝǎĄĐŝƉŽĚǀĞĚĞŶşŵƵēŝƚĞůƽŝƉƎşŵŽǎĄŬƽƐƚƎĞĚŶşƓŬŽůǇ͕
ǀĢŶŽǀĂůŝƉŽŬƵƐƽŵƐĨǇǌŝŬĄůŶşƚĠŵĂƚŝŬŽƵ͘



V ēĞƌǀŶƵϮϬϭϰũƐŵĞƐĞǎĄŬǇϴ͘ƌŽēŶşŬƽĂďƐŽůǀŽǀĂůŝĚĂůƓşƉƌŽũĞŬƚŽǀŽƵĂŬĐŝ - ĞǆŬƵƌǌŝĚŽŵşƐƚŶş
ĨŝƌŵǇ <> ,ĂŶƵƓŽǀŝĐĞ͕ Ă͘ s. ĄĐŝ ŵĢůŝ ŵŽǎŶŽƐƚ ǌŚůĠĚŶŽƵƚ ŶĂƉƎ͘ ƐǀĂƎŽǀĄŶş ƉůǇŶĞŵ K2 v
ŽĐŚƌĂŶŶĠĂƚŵŽƐĨĠƎĞƚĂŬ͕ĂďǇƐĞǌĂďƌĄŶŝůŽŽǆŝĚĂĐŝ͘

hǀĄĚşŵĞǌĚĞƉĄƌŶĄǌŽƌƽŶĂƓŝĐŚǎĄŬƽŶĂƌĞĂůŝǌŽǀĂŶĠĞǆŬƵƌǌĞ͗
szaa1KKZEa<K>^d\E1
WZpDz^>Ksa<K>͕ahMPERK,
'E͘<Zd<,Kϭ
K^D/>1/>Kͬh:>KD
* SpojoǀĄŶşĚƌĄƚŬƽ
Ύ,ĞǌŬĠƐƚƵĚĞŶƚŬǇ
ΎsƓĞĐŚŶǇŵŽǎŶǉƉŽŬƵƐǇƐĞǌƌĐĂĚůǇĂĚƎĞǀĞŵ
K^D/E>1/>K
ΎDĄůŽēĂƐƵŶĂƉƌŽŚůşĚŬƵ
ΎǇůŽƚŽĚůŽƵŚǉǉǉ
:<KhK>^dz^,d >ͬ^dhKsdWK
h<KEE1a͍D E/>^dsp:EKZWK
y<hZ/Ea<K>͍WK<hEK͕:<͍
ΎŚƚĢůďǇĐŚƐƚƵĚŽǀĂƚĞůĞŬƚƌŝŬĄƎĞ͘ŶŽ͕ũĞƓƚĢǀşĐ
ŵĢĞůĞŬƚƌŝŬĄƎǌĂƵũĂů-

<>,EhaKs/͕͘ S.
K^D/>1/>Kͬh:>KD
ΎEĢŬƚĞƌĠƐƚƌŽũĞ
ΎZǇĐŚůŽƐƚǀǉƌŽďǇ
K^D/E>1BILO
* Hluk
ΎEĞĚĂůŽƐĞŶŝŬĚĞƐĞĚŶŽƵƚ͕ďŽůĞůǇŵĢŶŽŚǇ
ZAUJALA T E <dZWK/;WZKsE1
\E1ͿsE&/ZD WZK͍
ΎĂƵũĂůĂŵĢƉŽǌŝĐĞŵĂũŝƚĞůĞ͕ƉƌŽƚŽǎĞŵĄŚŽĚŶĢ
ƉĞŶĢǌĂŶŝĐŶĞĚĢůĄ
Ύ^ǀĄƎĞēŝ;ŵĂũşǀĞůŬŽƵǌŽĚƉŽǀĢĚŶŽƐƚͿ
ΎWĄũĞē- ŵĄůŽƉƌĄĐĞ͕ŚŽĚŶĢƉĞŶĢǌ-

>a1EKZz
>a1EKZz
ΎWŽũĞĚĞŵĞũĞƓƚĢŶĢŬĚǇ͍EĞďŽĚŽũŝŶĠƉŽĚŽďŶĠ ΎǀĢƚƓŝƚƉŽēĞƚƚĂŬŽǀǉĐŚƚŽĂŬĐş͊
ƓŬŽůǇ͍͍
ΎDŽŚůǇďǉƚŚĞǌēşŚŽůŬǇ͕ĂĂŶŝũĞĚŶĂŵĢŶĞĐŚƚĢůĂ
-



KƌŽŵĢ ĞǆŬƵƌǌş ƉƌŽďşŚĂůŽ ŶĂ ŬŽŶĐŝ ƓŬŽůŶşŚŽ ƌŽŬƵ ƉŝůŽƚŶş ŽǀĢƎĞŶş ǀǌĚĢůĄǀĂĐşĐŚ ƉƌŽŐƌĂŵƽ
z ŽďůĂƐƚŝ ĨǇǌŝŬǇ Ă ĐŚĞŵŝĞ͘ sǇũŵĂ ŽǀĢƎŽǀĄŶş ƉƌĂĐŽǀŶşĐŚ Ă ŵĞƚŽĚŝĐŬǉĐŚ ůŝƐƚƽ ƉƌŽďĢŚů
ŝ ƉƌŽũĞŬƚŽǀǉ ĚĞŶ - ƉƌŽ ǎĄŬǇ ϲ͘ rŽēŶşŬƽ ƓůŽ Ž ƉƌŽũĞŬƚŽǀǉ ĚĞŶ ǌĂŵĢƎĞŶǉ ŶĂ ĨǇǌŝŬƵ͕ ƉƌŽ ǎĄŬǇ
8. rŽēŶşŬƽƓůŽŽĐŚĞŵŝŝ͘ĢŚĞŵƚŽŚŽƚŽĚŶĞƐŝǎĄĐŝǀǇǌŬŽƵƓĞůŝƌƽǌŶĠƉŽŬƵƐǇǌĂƉŽŵŽĐŝŶŽǀǉĐŚ
ƉŽŵƽĐĞŬǌĂŬŽƵƉĞŶǉĐŚǀƌĄŵĐŝƉƌŽũĞŬƚƵ͘

WĄƌƐƚƎşƉŬƽǌ projektovĠŚŽ dne ĂĐĞůŬŽǀĠho ƉŝůŽƚŶşho ŽĚǌŬŽƵƓĞŶşǀǌĚĢůĄǀĂĐşĐŚƉƌŽŐƌĂŵƽ:
CHEMIE
K^D/>1/>K
Ύ>şďŝůǇƐĞŵŝƐŬŽƌŽǀƓĞĐŚŶǇƉŽŬƵƐǇ͕ĂůĞŶĞũǀşĐ
ƚĞŶƐĞƐŽĚşŬĞŵǀĞǀŽĚĢ
* Bylo to super
* Sopka, exploze
* WŽŬƵƐǇ͗ǀǉďƵĐŚǇ͕ŐƵŵŽǀǉŵĠěĂ
<dZKh<d/s/dhz^hs1d>ͬK,K/N
E:^d :/?
* sşĐƉŽŬƵƐƽ
* WŽŬƵƐǇŬůĄƚĐĞ
* WŽŬƵƐǇƐŽŚŶĢŵ
^:<|D/WKDp<D//szsE1D^d/
WZKs>KE:>W?
* S kahanem
* ,ŵŽǎĚşƎ
* ^ǀǉďƵƓŶǉŵŝůĄƚŬĂŵŝ* &ŝůƚƌŽǀĂĐşŶĄĚŽďĂĂŝŶĚŝŬĄƚŽƌŽǀĠƉĂƉşƌŬǇ
>a1EKZz
* ǇůŽƚŽǌĄďĂǀŶĠĂůşďŝůŽƐĞŵŝƚŽ
* DĢůŽďǇƚŽďǉƚĚĞůƓş͕ĂůĞƐƉŽŸŶĂƚǉĚĞŶ

FYZIKA
K^D/>1/>K
Ύ:ĂŬũƐŵĞƉŽŵŽĐşƐƚĂƚŝĐŬĠĞůĞŬƚƎŝŶǇƉƎŝĐŚǇƚĄǀĂůŝ
ďĂůŽŶŬǇĂďƌēŬĂŶĂƐƚĢŶƵ
Ύ:ĂŬũƐŵĞĚĢůĂůŝƐŵĂŐŶĞƚĞŵĂƉŽēşƚĂůŝƐƚƌŽŵĂ
ƉĂŬǀƓĞĐŚŶŽΎsƓĞĐŚŶŽƐĞŵŝůşďŝůŽ͕ŶĞũǀşĐĞƐĞŵŝůşďŝů
ĞůĞŬƚƌŝĐŬǉŽďǀŽĚ
<dZKh<d/s/dhz^hs1d>ͬK,K/E
E:^d :/?
ΎǇůŽďǇĨĂũŶ͕ŬĚǇďǇĐŚŽŵĚĢůĂůŝǀşĐĞƉŽŬƵƐƽ
Ύ^ƌĂŶĚĂ͕ŬƚĞƌĄďǇůĂ
ΎEŽ͘͘ƚĢǎŬĠ͕ĂůĞĂƐŝǀƓĞĐŚŶŽ͘͘, ƉƌŽƚŽǎĞƚŽǀƓĞĐŚŶŽ
bylo super
^:<|D/WKDp<D//szsE1D^d/
WZKs>KE:>W?
ΎƐŝƐĞǀƓşŵ-. Bylo to ĐĞůĠƐƵƉĠĠĠƌ
Ύ:ĂŬũƐŵĞŵĢƎŝůŝƚĞŶĚĞĐŚ͘<ŽůŝŬŬĚŽĨŽƵŬŶĞ
ΎWŽƐƵǀŶĠŵĢƎşƚŬŽ
>a1EKZz
ΎWĂŶşƵēŝƚĞůŬĂďǇůĂŵŽĐŵŝůĄĂƉƎşũĞŵŶĄ͘ũĞƓƚĢ
ďǇůĂƐƵƉĞƌůĄǀŽǀĄůĂŵƉĂ
ΎǇůŽƚŽĨĂũŶĂũĞƐƵƉĞƌ͕ǎĞũƐŵĞƐĞƵēŝůŝĂďĂǀŝůŽ
ŶĄƐƚŽ͊
ΎƵĚĞǀĚĂůƓşŵƌŽĐĞǀşĐĞƚĂŬŽǀǉĐŚŚŽĚŝŶ͍
ΎǇůŽďǇĨĂũŶŵşƚƚĞŶƚŽĚĞŶŝĚĂůƓşƌŽŬ

EĂĚĂůƓşǌĂũşŵĂǀĠĂŬĐĞŵĄŵĞũĞƓƚĢƉĄƌŵĢƐşĐƽ͕ĚŽďĂƌĞĂůŝǌĂĐĞ projektu ƉƌŽďşŚĄod 01. 09. 2013 do
31. 12. 2014͘ƵĚĞŵĞǀĄƐŶĂĚĄůĞŝŶĨŽƌŵŽǀĂƚ-.

FOTODOKUMENTACE Z :EKd>/s|,<1
szaa1KKZEa<K>^d\E1WZpDz^>Ksa<K>͕ahDWZ<͕'E͘<Zd<HO 1

<>,EhaKs/͕͘ S.

W/>KdE1Ks \E1s >s1,WZK'ZDp
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