HANUŠOVICKÉ NOVINY
Listopad 2015

èíslo 11

roèník 21

cena 2 Kè

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

Zahájení adventu v Hanušovicích

Informace

„Advent - doba èekání na nejkrásnìjší svátky roku.“

ZŠ a MŠ Hanušovice
pro rodièe vycházejících ákù

Váení spoluobèané,
pøijïte s námi v pátek 27. listopadu 2015 v 17.00 hod. k budovì MÚ v Hanušovicích rozsvítit vánoèní strom a zapálit první svíci na adventním vìnci. Nezapomeòte s sebou vzít zvonky, zvoneèky, rolnièky, svìtýlka, lampiony a lucernièky.
Program:
Úvodní slovo starostky
Vystoupení dìtí ZŠ a MŠ Hanušovice a Bohdíkov
Rozsvícení vánoèního stromu a zapálení první adventní svíce
Vystoupení døevoøezbáøe Jaroslava Pecháèka
Vypouštìní balonkù s vánoèními pøáníèky
(balonky a pøáníèka dìtí obdrí na místì)
Obèerstvení zajištìno

Vladimíra ídková,
výchovná poradkynì

Mìsto Hanušovice

Oznámení obèanùm

Dùleité upozornìní pro obèany
V souvislosti s pøipravovanou novelou zákona o obèanských prùkazech a cestovních dokladech upozoròujeme obèany, e v období od 15. 12.–31. 12. 2015 nebudou
pøijímány ádosti o vydání obèanského prùkazu a cestovního dokladu. Rovnì nebude
moné v uvedeném období ji vyhotovené doklady pøedávat. V nutných pøípadech
bude driteli obèanského prùkazu se skonèenou dobou platnosti vydán obèanský prùkaz bez strojovì èitelných údajù s dobou platnosti 1 mìsíc. V tomto pøípadì pak musí
obèan doloit 2 fotografie.
Dùvodem je plánovaná odstávka informaèních systémù obèanských prùkazù a cestovních dokladù MV ÈR a pøechod na nový technický sytém vyplývající z legislativních zmìn, které jsou v souèasné dobì schvalovány.
Olga Breitzetelová, vedoucí správního oddìlení
odboru správního a vnitøních vìcí Mìstského úøadu v Šumperku

Tøíkrálová sbírka v Hanušovicích 2016
Tøíkrálové koledování bude u nás probíhat jako kadým rokem, informace najdete v prosincovém èísle našich novin. Rádi bychom oslovili zájemce z øad rodièù, kteøí by se na sbírce
chtìli podílet se svými dìtmi - pøidejte se prosímk dosavadnímkoledníkum. Pokud budete mít
zájem o spolupráci, napište na email: frantisekfelner@seznam.cz.
František Felner, koordinátor tøíkrálové sbírky
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Ve ètvrtek 12. 11. 2015 v 17.00 hod.
se uskuteèní pøed multimedilání uèebnou M1 v 1. patøe setkání rodièù a ákù
8. a 9. tøíd se zástupci støedních škol
Olomouckého a Pardubického kraje.
Setkání bude obohaceno o prezentaci a
ochutnávku výrobkù ákù støedních
škol.
Výchovná poradkynì školy pøedá rodièùmpøihlášky na støední školy vèetnì zápisového lístku se vzorem k vyplnìní.

www.hanusovice.info

Sbìrna prádla upozoròuje, e poslední
sbìr bude v pondìlí 14. prosince a výdej
21. prosince 2015. -JŠ

INFORMACE

MATEØSKÉ ŠKOLY
Váení spoluobèané,
pøedevším rodièe mladších dìtí.
Chtìli bychom vás tímto informovat, e
zahrada mateøské školy není urèena
k veøejnému vyuití. Slouí pouze pro
potøeby a výuku dìtí mateøské školy
s pedagogickým dozorem, a to v dobì
otevírací doby MŠ.
Ještì bychom tímto chtìli všechny
poádat, aby respektovali vjezd na pozemek MŠ a nebránili svými vozidly
pøístup dopravní obsluhy do mateøské
školy.
Dìkujeme.
Pavla Sedlaèíková,
vedoucí MŠ Hanušovice
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
jednání è. 22 - 7. 9. 2015

- schválila Smlouvu o dílo, jejím pøedmìtem je zajištìní

- schválila program 22. jednání Rady mìsta Hanušovice dne
7. 9. 2015

zpracování projektové dokumentace a dalších nezbytných dokladù spojených s podáním ádosti o dotaci (protipovodòová

- schválila Smlouvu o zøízení vìcného bøemene
EP-128002118/002

opatøení mìsta Hanušovice – poøízení digitálního povodòového
plánu a varovného systému – rozhlas a siréna)

- vyslovila souhlas, aby mìsto Hanušovice podalo ádost o
bezúplatný pøevod nemovitostí u Státního pozemkového úøadu

- schválila Smlouvu o zajištìní umìleckého poøadu è.
PH/5154 na „Mìstský ples 2016“

– pozemku pè. 605/2 TTP, 605/3 TTP
- vyslovila souhlas k vyjádøení mìsta Hanušovice k projektové dokumentaci na akci „Silnice II/446 – zárubní zeï Hanušo-

- schválila Dodatek ke Smlouvì Významného zákazníka týkající se prodlouení smluvního vztahu se spoleèností T-Mobile
Czech Republic, a. s.

vice“

- schválila zveøejnìní zámìru mìsta Hanušovice pronajmout

- vyslovila souhlas s doèasným záborem pozemkù ve vlast-

nebytový prostor v I. NP domu èp. 183 na ul. Hlavní

nictví mìsta Hanušovice pè. 892/1, 889/9 v kú. Hanušovice po
dobu provádìní stavebních prací pøi akci „Silnice II/446 – zá-

- schválila Smlouvu o poskytnutí sluby praní prádla v domì
èp. 183 ul. Hlavní

rubní zeï Hanušovice“

- schválila ádost o ukonèení nájmu z bytu v domì èp. 72 ul.

- vyslovila souhlas s odstranìním døevìné stavby na pozem-

Hlavní

ku pè. 315 v kú. Hanušovice

- vzala na vìdomí oznámení o uvolnìní bytové jednotky vel. 1+kk

- na vìdomí „Rozhodnutí o povolení úplné uzavírky“ – silni-

v domì èp. 72, ul. Hlavní, Hanušovice

ce II/446 Bratrušov–Kopøivná ve dnech 21. 8.–23. 8. 2015, zaslal MÚ Šumperk

- schválila zproštìní nájmu za úhradu uívání velkého sálu
KD Hanušovice na poøádání taneèního kurzu, mìsto Hanušovi-

- vzala na vìdomí „Oznámení o zahájení správního øízení“ ve

ce obdrí 10 % z vybraného kurzovného

vìci vydání povolení k nakládání s vodami, odbìru povrchových vod z øeky Krupá, zaslal MÚ Šumperk
- vzala na vìdomí „Stanovení dopravního znaèení“ na silnici

- schválila provedení aktualizace údajù mìsta Hanušovice na
webových stránkách www.cestujemepocr.cz a prodlouení prezentace na další rok

è. II/369, ul. Hlavní, zaslal MÚ Šumperk
- schválila ádost o pronájem èásti pozemku 2256/2 v kú. Hanušovice a schválila zveøejnit zámìr mìsta Hanušovice prona-

- vzala na vìdomí informaci Mìstské knihovny Hanušovice o
jejím uzavøení v období od 21. 9. do 2. 10. 2015 z dùvodu malování

jmout tuto èást pozemku na úøední desce mìsta Hanušovice
- schválila ukonèení nájemní smlouvy o pronájmu pozemku

- rozhodla o poskytnutí dotace z rozpoètu mìsta Hanušovice
azylu Gaia, o. s.

pè. 885/3 v kú. Vysoké ibøidovice
- vzala na vìdomí „Vyjádøení“ ve vìci úplné uzavírky

- schválila poskytnutí dotace z rozpoètu mìsta Hanušovice
Tenisovému klubu, z. s.

silnice è. III/36942, ul. Údolní, z dùvodu realizace stavby
„Zlepšení kvality vod horního povodí øeky Moravy – II.
fáze“ ve dnech 8.-13. 9. 2015, zaslal Krajský úøad Olo-

- vzala na vìdomí Zápis z jednání koordinaèní skupiny pro
oblast prevence kriminality a sociálních slueb pro mìsto Hanušovice

mouckého kraje

- schválila cenu nové knihy o Hanušovicích ve výši 320,- Kè

- vzala na vìdomí „Rozhodnutí ve vìci vydání povolení k nakládání s vodami, odbìru povrchových vod z øeky Krupá, zaslal
MÚ Šumperk

ce
- schválila navýšení pøíspìvku Základní škole a mateøské

- vzala na vìdomí „Rozhodnutí“ ve vìci vydání povolení
obecného uívání uzavírkou silnice III/36912 ul. Údolní ve
dnech 8. 9. a 13. 9. 2015 z dùvodu opravy povrchu vozovky,
zaslal MÚ Šumperk
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a její zaøazení do ceníku reklamních pøedmìtù mìsta Hanušovi-

škole Hanušovice do poloky osobních nákladù k zajištìní podzimní èinností kroukù pro dìti a prodlouení pracovní doby
vrátnice školy
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta Hanušovice

podatelna@mu-hanusovice.cz
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Vydaøená exkurze ákù ve firmì Kostka – kolobka, s. r. o., Potùèník
V úterý 29. 9. 2015 v dopoledních hodinách navštívili áci 9. A tøídy naší ZŠ a MŠ Hanušovice spoleènì s vycházejícími áky
z niších roèníkù pod vedením výchovné poradkynì školy Vladimíry ídkové a za pedagogického doprovodu tøídní uèitelky Pavly
Rulíškové podnik Kostka – kolobka, s. r. o. v Potùèníku.
Tato spoleènost je jedním z nejvìtších zamìstnavatelù na Hanušovicku. Zabývá se výrobou, prodejem, pùjèováním a servisem
kolobìek závodních, dìtských i pro dospìlé, vhodných i pro taení psím spøeením. Specializují se na výrobu silnièních i terénních
kolobìek. Obchodují se státy od Austrálie a po Švédsko.
S výrobou kolobìek zaèali pøed 15 lety a nyní patøí k nejvìtším producentùm tohoto artiklu na svìtì. Na rozdíl od øady jiných firem ze svého oboru disponuje i vlastním vývojem. Spoleènost Kostka – kolobka v souèasnosti zamìstnává pøes 100 lidí. V posledních letech se firma dále rozšiøuje a znaèka KOSTKA je stále více uznávána i ve svìtì. Profesionální a dynamický konstrukèní tým
kadým rokem posouvá hranice kolobìek dále a cílevìdomì výroba míøí na pøední pøíèku mezi svìtovými výrobci. Dennì produkují 100 strojù. Do budoucnosti by chtìli vyrábìt 500 kolobìek dennì. Roèní produkce èiní 20 000 kolobìek.
Øeditel podniku pan Marek Kostka nás mile a ochotnì pøivítal a provedl nás všemi prostorami od administrativy, konstrukce a
po výrobní prostory – plnì automatizovanou práškovou lakovnu, odbornou montá, novou zaplítárnu kol a po expedici. áci si vyslechli pouèný a vyèerpávající výklad. Bìhem exkurze si všimli, e výrobce pouívá nejmodernìjší technologie – laserové øezací
stroje, automatické ohýbaèky, svaøovacího robota apod., které umoòují uplatòovat výrobní technologie v podniku jako napø. kovovýrobu, práškové lakování, robotické svaøování, laserové øezání 3D laserem. Pozornosti ákùm neunikly moderní, elegantní,
skládací kolobìky v rùzných barevných provedeních.
Bìhem exkurze jsme byli seznámeni s tím, e jízda na kolobìce pøedstavuje jednoduchý pohyb, který je vhodný pro všechny vìkové kategorie. Pravidelnou jízdou na kolobìce se docílí tvarování svalù dolních konèetin a dochází ke zpevnìní boèních zádových svalù a hýdí. Aktivním zpùsobem jízdy se zapojují svalové partie, je nejsou pøi bìném pohybu vyuívány. Tím dochází ke
stabilizaci kyèlí a trupu, souèasnì i k postupnému odstranìní bolesti zad. Pohyb na
kolobìce nezatìuje klouby, jde o vhodnou formu hubnutí a tvarování postavy. Na
své si pøijdou i aktivní profesionální sportovci, ale hlavnì bìní lidé formou aktivního odpoèinku.
Pokud se chcete øítit malebnou jesenickou krajinou na originálních a kvalitních
kolobìkách s pocitem volnosti a svobody, zavítejte jako naši zvídaví áci do firemní prodejny Kostka – kolobka v Potùèníku, kde lze zakoupit i náhradní díly a
pøíslušenství ke kolobìkám. Zajisté neodoláte, podobnì jako naši áci, monosti
si vyzkoušet jízdu na kolobìce s tím, e by to mohl být pro mnohé z úèastníkù
exkurze vysnìný dárek pod vánoèní stromeèek.
Exkurze se dìtem velmi líbila, zvláštì pak závìreèná jízda na pestrobarevných
kolobìkách rùzné velikosti na asfaltovém høišti. Svým motivujícím obsahem pøispìla ke správnému výbìru støední školy v rámci dùleitého ivotního kroku – volby budoucího povolání.
Vladimíra ídková, výchovná poradkynì školy

Exkurze ákù do firmy pana Martina Pospíchala: Puškaøství – noíøství v Hanušovicích
V úterý 13. øíjna 2015 zavítali áci 9. A tøídy spoleènì s vycházejícími áky z niších roèníkù pod vedením výchovné poradkynì
školy Vladimíry ídkové a tøídní uèitelky Pavly Rulíškové do firmy pana Martina Pospíchala: Puškaøství – noíøství v Hanušovicích.
Majitel firmy nás mile pøivítal a v úvodu seznámil áky s historií firmy, kterou zaloil pøed 14 lety – v roce 2001. Jeho velký koníèek, jak uvedl, se zmìnil v povolání. Jeho èinnost je následující:
• vývoj, výroba, opravy, úpravy, pøeprava, nákup, prodej, pùjèování, uschování, nièení a znehodnocování zbraní podléhajících
registraci podle zákona
• prodej zbraní podléhajících registraci
• prodej a opravy puškohledù vèetnì výroby montáí
• výroba paeb na míru
• rytí zbraní a noù podle pøání zákazníka
• ozdoba èepele, záštitu èi rukojeti rytinami na pøání zákazníka (jednoduché zdobení, plastiky, bulino, vykládání zlatem, scrimshaw, monogramy, vìnování)
• výroba loveckých a øeznických noù dle pøání zákazníka (vìnování rytiny)
• výroba pracovních, zavíracích a sbìratelských noù
• èištìní brokových a kulových zbraní
Po úvodním slovu nám pan Martin Pospíchal ukázal svou kanceláø i dílnu,
kde zhotovuje a opravuje zmiòované zbranì a noe. áky zaujaly noe vyrobené z vysoce kvalitních materiálù, èepele z damaškové oceli, rukojeti ze slonoviny èi pouzdra z kvalitních kùí - rejnoka, krajty apod. áci nemohli odtrhnout
zrak od originálních výrobkù s doplòky v rùzných barevných odstínech èi ukázek v názorné publikaci.
Exkurze se vydaøila a umonila dìtem se podívat na zbranì a noe z jiného
úhlu pohledu, nikoliv jako nástroje k zabíjení, ale jejich vyuití ve volném èase
– pøi sportovní støelbì, myslivosti, výrobì ze døeva a pøi mnoha dalších zájmech
èlovìka pøi aktivním odpoèinku.
V závìru bych ráda podìkovala panu Martinu Pospíchalovi za zajímavý výklad o své práci a jeho èas, který nám vìnoval. Zdaøilá exkurze pøispìla k tomu,
aby áci zodpovìdnì uvaovali o výbìru støední školy a svém budoucím povolání – puškaø èi rytec, nebo kadý dìlá dobøe to, co dìlá rád.
Vladimíra ídková, výchovná poradkynì školy
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Inzerce Inzerce Inzerce Inzerce

Jak na inzerci?
SOUKROMOU INZERCI

Second Hand Potùèník
Nabízíme:
- pánské, dámské, dìtské zboí
- pracovní obleèení (montérky)
- sezonní zboí (zimní bundy, šály, èepice, dìtské kombinézy)
Tìšíme se na Vaši návštìvu.
Martina Mrázková, tel. 739 074 663

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

Koupím usedlost na
chov pštrosù.
Tel: 734 622 739
Koupím pole nebo lesy.
Tel. 602 308 774
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podatelna@mu-hanusovice.cz
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Jubilea
V mìsíci listopadu 2015
oslaví svá významná ivotní
výroèí tito naši
spoluobèané:
paní Rùena Jeøábková,
Blaena Gorelová, Eva
Malasková, Anna Láníková a
Marta Friedrichová;
pánové František Postulka,
Eduard Malík, Oldøich Nantl,
Ladislav Kellinger, Miloslav
Mareèek a Pavel Kráèala.
Blahopøejeme!

Toulky po okolí
Po delší dobì se vrátíme k pohraniènímu opevnìní u hranic s dnešním Polskem, které mìlo Èeskoslovenskou republiku ochránit pøed vpádem nìmecké armády.
Jedním z nejvìtších objektù u nedalekých Králík se stala pevnost Hùrka, která se zaèala stavìt v roce 1936. Podle plánù v ní bylo mono umístit v plném obsazení a 424
vojákù. Výstavba pevnosti tehdy pøišla stát na témìø 25 milionù korun, dnešní hodnota
údajnì èiní 280 milionù korun. Tvrz Hùrka byla budována zejména pro obranu tzv.
Zemské brány navazující na Kladskou kotlinu v tehdejším Nìmecku. Sestávala ze dvou
pìchotních a jednoho dìlostøeleckého srubu, dìlostøelecké otoèné vìe a vchodového
objektu. Podzemí bylo na vchodový objekt napojeno svánicí. V podzemí je pouito
ojedinìlé umístìní kasárenských sálù mimo odboèku k nìkterému z bojových objektù.
Proto byla z hlavní galerie vyraena slepá odboèná galerie v délce kasárenského sálu,
aby byl umonìn pøístup do tvrzové nemocnice. Prakticky dokonèenou a bojeschopnou tvrz ale armáda musela v roce 1938 na rozkaz bez boje opustit. Bìhem okupace
byla na objektech tvrze Hùrka stejnì jako na jiných mnohých místech zkoušena nìmecká technika dobývání tvrzí a zkoušky protipevnostních zbraní. Pro potøeby zkoušek
obrany úseku se dokonce uvaovalo o osazení dìlové otoèné vìe dokonèené v Plzni
do objektu K-S-12, ale z toho nakonec sešlo.
(pokraèování na 6. stranì)

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
Odešel jsi najednou, bez slùvka rozlouèení.
Tak náhle, e tìko je to k uvìøení…
To, e èas všechny rány zhojí, je jen pouhé zdání,
Stále je v srdci bolest a tiché vzpomínání.

Vzpomínka

Dne 27. listopadu 2015 uplyne ji 10 let od chvíle,
kdy nás náhle opustil náš syn

Dne 30. 11. 2015 by se doil 80 let

Ludìk Brázda.

pan Karol Warenich.

S láskou a smutkem vzpomínají rodièe, bratr Petr s Ondrou,
dcerka Natali Luïka s maminkou, pøíbuzní a kamarádi.

S láskou vzpomínají manelka a
dìti s rodinami.

Vzpomínáme
Tìko se s Tebou louèilo, tìké je bez Tebe ít.
V srdci Tì stále budeme mít.
Dne 20. listopadu vzpomeneme nedoitých 69. narozenin
paní Boenky Vrbové.
S láskou vzpomíná manel, syn a dcera s rodinami.

Vzpomínka na kamaráda

V úterý 22. záøí nás všechny, kdo jsme ho znali, zastihla smutná zpráva, e nás náhle, ve vìku 61 rokù, opustil náš kamarád,
spolupracovník a kolega z redakèní rady Hanušovických novin pan Petr Fiedler.
Nemohli jsme tomu uvìøit, e ji není mezi námi. Tìšil se ze ivota, plánoval si, jak se v blíícím dùchodu bude vìnovat rodinì, vnouèátku, svým zálibám a koníèkùm. Pak pøišlo náhlé zhoršení zdravotního stavu a jeho svíce ivota navdy zhasla.
Petr pocházel z Dìèínska a od mládí mìl rád pøírodu a hudbu, nìkolik let hrál v country kapele. Na Moravu se pøestìhoval
za svojí manelkou a usadil se s rodinou v Hanušovicích. Zde po celý ivot pracoval u Èeských drah jako technik sdìlovací a
zabezpeèovací techniky. Dlouhá léta aktivnì pracoval v Základní organizaci sportovních støelcù Hanušovice. Svými pøíspìvky a fotografiemi obohacoval naše Hanušovické noviny po celou dobu jejich existence. Bohuel jeho fotografie z Pivovarských slavností, otisknuté v minulém èísle, byly jeho poslední. Budou nám chybìt. Nìkolik funkèních období také aktivnì
pracoval v Radì mìsta Hanušovice.
Petøe, za Tvoji práci v zamìstnání, v zájmových organizacích, za práci v Hanušovických novinách a za Tvùj kamarádský
vztah k nám všem bychom Ti chtìli upøímnì podìkovat.
Èest Tvojí památce!
Za všechny známé, spolupracovníky, dopisovatele a kamarády
-hp
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Cestování po Evropì
Zaèátkem záøí jsem navštívil Slovensko, konkrétnì Národní
park Velká Fatra. Na jeho území se nachází i podhorská vesnièka Vlkolínec. Pro nás Moraváky neznámý pojem, ale pro milovníky historie a hlavnì obdivovatele skanzenù – nádhera.
Kdybyste nevidìli na parkovišti moderní auta a v rukou návštìvníkù fotoaparáty a mobily, museli byste si myslet, e jste
vstoupili do podtatranské vesnice pøed 150 a 200 lety. Vše vypadá jako tehdy. Stojí zde 55 pùvodních døevìných domù,
z nich je šest obydleno 18 stálými obyvateli. Ostatní døevìnice
vyuívají lidé z celého Slovenska k rekreaèním úèelùm. Vìtšina
domù je upravena tak, aby návštìvníci skanzenu si mohli vnitøek
i okolí stavby prohlédnout. Ke kadému domu náleí i hospodáøská stavení, stodoly, kùlny a chlévy. Nìkolik neobydlených stavení pak slouí jako muzeum, kde jsou stálé expozice vìnované
nìkolika oblastem. V jednom jsou vystaveny nástroje a náøadí,
které tehdejší obyvatelé pouívali v kadodenním ivotì v domácnosti, v zemìdìlství, tkalcovství, drátenictví a podobnì.
V dalším je expozice vìnovaná stavbì døevìných obydlí a hospodáøských budov. V jiné zase mùete zhlédnout staré malované obrazy a pozdìji vzniklé fotografie ukazující tìký ivot
vesnièanù pøed sto a více lety. Zajímavá je i expozice z dob Slovenského štátu a hlavnì z období Slovenského národního povstání. Obec Vlkolínec a její obèané byli pøímo zapojeni do bojù
bìhem povstání v roce 1944. Nìkolik obèanù obce padlo se
zbraní v ruce na stranì partyzánù v boji proti fašistùm, asi dvì
desítky jich byly popraveny za pomoc partyzánùm. V muzeu
mùete spatøit tehdejší zbranì, munici, uniformy, ale i fotografie
zachycující obec, kdy byla v drení povstalcù, ale i tak, jak vypadala po té, co ji po urputných bojích ovládli Nìmci. Tøetina chalup

byla vypálená, další tøetina rozboøena. Hned po válce však byla
obec obèany a za pomoci státu uvedena do pùvodního stavu.
Kromì domù a muzeí se zde nachází nìkolik dalších významných staveb. Dominantou osady je døevìná zvonice z roku 1770.
Pøedstavuje jednu z nejstarších staveb v obci, pro kterou je charakteristická srubová stavba s døevìnou šindelovou støechou a
døevìným obvodovým pláštìm. Její pùvodní funkce spoèívala
v ohlašování èasu modliteb, poárù a jiných nebezpeèí v obci.
Umístìní zvonice uprostøed obce v minulosti tvoøilo hranici mezi
horní a dolní èástí Vlkolínce. Vzácnou památkou je i kostel Navštívení Panny Marie z roku 1875. Mùete zde vidìt i funkèní, pùvodní srubovou studni vybudovanou v roce 1860. Døevìná
rumpálová studna je hluboká 12 metrù a slouila v minulosti jako
jediný zdroj pitné vody. V bývalé škole si zase mùete prohlédnout Rolnický dom s expozicí pùvodního bývání, informaèní centrum, galerií s umìleckými pøedmìty a mùete se zde i ubytovat
v soukromí.
V letních mìsících zde o víkendech návštìvníci uvidí i ukázky
lidových øemesel, která jsou typická pro zdejší kraj. Poøádají se
zde i dny plné hudby a lidových tradicí a populární velikonoèní výstup na Sidorovo, památný kopec nad vesnicí.
V šedesátých letech minulého století byla obec vyhlášena celostátní památkovou rezervací a v roce 1993 zaøazena na Seznam svìtového kulturního dìdictví UNESCO.

Toulky po okolí

Jestlie ale chcete zdolat vzdálenost z nejnišího místa a
k dìlostøelecké vìi, musíte vyšlapat 300 schodù. K zdejším
unikátùm patøí pùvodní pancéøová vrata ve vchodovém srubu
K-S 12a, funkèní šikmý výtah pro pøepravu vagónkù s municí
nebo lokomotivka s 19 vagóny úzkorozchodné pevnostní eleznice. Pevnost je celoroènì pøístupná veøejnosti s prùvodcem.
Èasová nároènost prohlídky je asi 70 minut, nutné je teplé obleèení a pevná obuv. Pro ty, kteøí by chtìli tvrz navštívit, pøipomenu, e se nachází blízko silnice z Hanušovic do Králík, nedaleko
nádraí Èervený Potok.

(pokraèování z 5. strany)
Plánovalo se rovnì vyuití podzemních prostor pro výrobu
souèástek pro letecké motory. Pro tyto úèely mìl být v blízkosti
tvrze Hùrka postaven koncentraèní tábor pro polské zajatce.
K realizaci tìchto plánù však do konce války nedošlo. Od
roku 1946 byla tvrz uzavøená, ke konci 50. let v ní byl zprovoznìn armádní munièní sklad. Po roce 1989 se nìkolik nadšencù,
kteøí si s oblibou øíkají „bunkráci“, dalo dohromady a zaloili
spolek, který mìl za úkol zpøístupnit pevnost veøejnosti. Po velkém úsilí se ji podaøilo skupinì nadšencù zaèátkem záøí 2008
slavnostnì otevøít. Otevøena je zatím základní prohlídková trasa, která je dlouhá zhruba 1600 metrù. Návštìvníci na ní uvidí
páteøní chodbu, munièní sklad, kotelnu a místnost, kde je instalován zdroj elektøiny. Provozovatelé pevnosti ale nezahálejí a
kadým rokem zpøístupòují další místa v rozsáhlém objektu.
Prohlídka je dosti nároèná, nebo pevnost je zasazena do skály,
bojové objekty jsou velmi vysoko, skladištì munice, sklady potravin a místnosti pro mustvo zase hluboko pod zemí. Mezi
horním patrem a nejniším místem musíte zdolat a 200 schodù.
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BLAHOPØÁNÍ
Dne 3. 11. 2015 slaví 75. narozeniny manel, tatínek, dìdeèek, tchán a ze,
pan Oldøich Nantl.
Do dalších let hodnì zdraví a spokojenosti v rodinném i osobním ivotì
a pøi støeleckých závodech vdy pøesnou mušku
pøejí manelka Vlasta, dcera Olga s rodinou,
dcera Jiøina s manelem, babièka Kunertová

Historie Sboru dobrovolných hasièù
v Hanušovicích
2. èást
Hasièská a osvìtová èinnost sboru v letech 1945-1946
e nebyl sbor nadarmo zaloen, nás pøesvìdèily èasté poáry
v Hanušovicích. Náš sbor se zúèastnil hašení tìchto ohòù:
- leden 1946 - stodola za Odborovým domem
- 26. 2. 1946 - mlýn, 2 stodoly, kùlna, poráka - dùm èp. 320
zachránìn
- 26. 3. 1946 - stodola (122)
- 31. 3. 1946 - stodola (62)
- 2. 1. 1947 - skladištì benzinu
Kdy to bylo mono, podaøilo se našim bratøím alespoò oheò
lokalizovat, a tím zachránit nenahraditelné hodnoty.
K získání finanèních prostøedkù na zakoupení rùzných potøeb a stejnokrojù, jako i ve snaze povznést kulturní úroveò
v pohranièí uspoøádal sbor tyto podniky: 14. 10. 1945 - Hasièský veèírek, 29. 11. 1945 - Kateøinský karneval, leden 1946 opereta „V Trojském zámeèku“ (opakovaná v Èeském Bohdíkovì), bøezen 1946 - Josefovský veèírek, duben 1946 - veèírek
na Velikonoèní pondìlí, 25. 8. 1946 - Okrskové cvièení 4. okrsku, 26. 12. 1946 - Štìpánská zábava.
Dne 3. ledna 1947 zahájil sbor svou spolkovou èinnost 11. èlenskou schùzí.
Dne 12. ledna 1947 se konala 2. øádná valná hromada, pøítomno bylo 25 sester a bratøí.
Zde byl zvolen nový výbor ve sloení: velitel - br. J. Mach, místovelitel - br. F. Smotek, jednatel - br. M. Matuška, vzdìlavatel - br.
J. Kouøil, zbrojmistr - br. F. Šimák, náhradníci - br. K. Šembera a

br. J. Baslar, èlenové výboru - br. J. Podhorný, br. J. Havel,
br. M. Smìšný, sestra M. Trombíková, br. dr. J. Peòáz, revizoøi br. F. Øehák a br. M. Person.
Poèet èlenstva utìšenì vzrùstal, ne tak i úèast na školení a výcviku. Mnozí z nových bratrù a sester ukázali, e nejsou schopni
vìnovat této nezištné práci pro bliního trochu èasu. Proto nìkteøí nebyli vùbec pøijati za èinné èleny.
Vedoucí en byla na 4. èlenské schùzi 2. 4. 1947 zvolena sestra Štìpánka Kouøilová, vedoucím dorostu br. M. Smìšný ml.
Pozdìji ale drustva dorostu a en ve výcviku ochabovala, ba
dorost nejevil vùbec o hasièství zájem.
Stav èlenstva k 31. 12. 1947 èinil 37 bratøí a 4 sestry, z toho
dorostu 3 bratøi. Bìhem tohoto roku se odstìhovali dva bratøi a
jedna sestra, bohuel musel být té jeden bratr vylouèen pro nekonání povinností.
Se stoupajícím poètem èlenstva vzrùstala potøeba výstroje.
Proto bylo bìhem roku zakoupeno 20 pracovních stejnokrojù s èepicemi a opasky, které byly èlenstvu pøidìleny na 5. èlenské schùzi
24. 4. 1947.
Té výzbroj byla obohacena o pìnový vyvíjeè s náplnìmi, 2 kusy azbestových oblekù a 2 páry rukavic.
Sbor se vybavoval však nejen po stránce hmotné, ale i po
stránce teoreticko-technické a osvìtové. Byli vyškoleni èlenové
sboru: velitel J. Mach se zúèastnil dvoudenního velitelského
kursu, jednatel M. Matuška absolvoval v dubnu tøídenní kurs
reisérský, šest èlenù sboru absolvovalo v listopadu tøídenní
kurs samaritní. Dále èinovníci sboru prošli v listopadu jednodenním školením funkcionáøù. Sbor se té pøihlásil za èlena divadelního odboru pøi MZHJ v Brnì. František Ambroz
(pokraèování pøíštì)

Duha, sdruení dìtí a mládee pro volný èas, pøírodu a recesi
Dìti slunce, tábornický klub Hanušovice – èinnost za mìsíc záøí 2015
Nastal další roèník naší klubové èinnosti. Na první schùzce jsme se domluvili, e se budeme opìt scházet kadé úterý, výjimeènì
ve støedu. Schùzky se budou konat od 15 do 18 hodin, jednou za 14 dní se uskuteèní pùldenní èi celodenní akce v sobotu. Do konce
roku 2015 jsou v plánu 1-2 celovíkendové akce, na jaøe 2016 další dvì nebo tøi.
Na zahajovací schùzce se vyprávìly záitky z uplynulých prázdnin, vèetnì naší vydaøené víkendovky v srpnu Návrat do Kitajské
øíše.Bìhem mìsíce hoši hráli Hledání kartièek, probìhli se pøi honièce Hlava nebo lev, úspìch mìly té hry Šermíøi, Koèka, Souboj
slonù, Èerná a bílá hùlka a další. V klubovnì jsme si zahráli Na zvíøata, Nervy. V rámci poznávání pøírody hoši tøídili pecky z rùzného ovoce a pak s nimi cvrnkali k èáøe. Na schùzkách se chlapci seznamovali formou soutìí s historií klubu, s jeho zákony, s pravidly
chování apod. Souèástí našeho programu je i nácvik vázání uzlù, podporuje rozvoj myšlení a koordinaci mozku, oèí a rukou. Znalost praktického vyuití mùe i zachránit ivot. Koncem mìsíce jsme zaèali s pøípravou naší tradièní akce konané v øíjnu Letecký
den. V mìsíèním bodování vyhrál nováèek Radek, blahopøejeme.
Duha, Dìti slunce dìkuje za spolupráci øediteli ZŠ Hanušovice p. Felnerovi a p. Minolovi.
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, email: noviny@hanusovice.info
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 rodièe,
jako ji v minulých letech bude i letos èlenský pøíspìvek ZŠ
a MŠ Hanušovice na školní rok 2015/2016 ve výši 120,- Kè.

Základní škola 17 000,- Kè
- divadelní pøedstavení, koncerty, vybavení a doprava sportovcù zastupujících školu na sportovních soutìích, doprava na
soutìe dopravního krouku, exkurze apod.

Proto bychom vás chtìli informovat o èerpání èlenských pøíspìvkù za minulý školní rok 2014/2015.
V uplynulém školním roce navštìvovalo ZŠ a MŠ Hanušovice 326 ákù. Z toho 242 ákù pøispìlo na rodièovských pøíspìvcích èástkou 29 040,- Kè.

Spolek K2 Hynèice 1 500,- Kè
• dìtský karneval, pohádkový les, dýòování, Mikuláš
Taneèní krouek Jindøichov 1 500,- Kè
• šití nových kostýmù a soutìe

Rozdìlení a vyuití pøíspìvkù:
Mateøská škola 5 000,- Kè
- sladkosti pro dìti pøi pøíleitosti MDD, návštìvu Mikuláše
v MŠ a podobné pøíleitostí, dárky (trièka) na rozlouèení s dìtmi, které odchází do 1. tøídy ZŠ

Zùstatek na pokladnì byl pøeveden do dalšího školního roku.
Rodièovská rada pøi ZŠ a MŠ Hanušovice

Informativní schùzka pro rodièe ákù se speciálními vzdìlávacími potøebami
V pondìlí 5. øíjna 2015 v 15 hodin se uskuteènila v naší Základní škole a Mateøské škole v Hanušovicích informativní schùzka
pro rodièe ákù se speciálními vzdìlávacími potøebami – napø. s poruchou uèení, chování, s vadou øeèi, s více vadami, se sluchovým
a mentálním postiením i zdravotním znevýhodnìním.
Náplní této informativní schùzky bylo navázat spolupráci s rodièi, ukázat nové formy práce ve výuce i v nápravì z èeského jazyka, poskytnout informace pøi domácí pøípravì ákù, zodpovìdìt veškeré dotazy smìøující k zaøazení áka do integrace vèetnì komplexního a kontrolního vyšetøení v pedagogicko-psychologické poradnì èi speciálním pedagogickém centru, vytvoøení
individuálního vzdìlávacího plánu na základì ádosti zákonných zástupcù, správný výbìr cizího jazyka jako jedné z forem volitelných pøedmìtù, vyuití testù profesní orientace pøi zodpovìdném výbìru støední
školy i budoucího povolání.
Dalším námìtem uvedeného setkání bylo seznámení s informovaným
souhlasem zákonných zástupcù ve smyslu Vyhlášky è.73/2005 Sb., o
vzdìlávání dìtí, ákù a studentù se speciálními vzdìlávacími potøebami,
a jejich následné podepsání.
Rodièe, kteøí se nemohli z osobních èi pracovních dùvodù pondìlní informativní schùzky zúèastnit, vyuili náhradního termínu
ve ètvrtek 8. øíjna 2015, kdy je výchovná poradkynì školy podrobnì seznámila s obsahem uvedeného jednání.
Vladimíra ídková, výchovná poradkynì školy

Naše zdraví (44)
Amarant má krásné èeské jméno: laskavec. Øadí se mezi
pseudoobiloviny a v poslední dobì ho konzumuje stále více lidí,
kteøí chtìjí ít zdravì. Nejde o rostlinu lidem neznámou, jejími
plody se stravují u 8 000 let.
Obsahuje toti nenasycené mastné kyseliny, mimo jiné kyselinu linolovou, olejovou a mimoøádné mnoství skvalenu. Dále
obsahuje bílkovinu, která se velmi blíí bílkovinì ivoèišné, potom škrob, vitamíny, minerály a ètyøikrát více vlákniny ne jiné
obiloviny. Je tedy ideálním zdrojem ivin jak po sportovní aktivitì, tak i po nároèném pracovním dni. Amarant se dále mùe
pochlubit vysokým obsahem eleza, je také zdrojem vápníku,
hoøèíku a kyseliny listové.
Vìdci mu pøipisují schopnost brzdit rùst rakovinotvorných bunìk, zejména v pøípadì nádorù prsu. Dìje se tak díky zmiòovanému skvalenu. Tato látka mùe toti zastavit zásobování
nádorù v krví. Bìnìji pouívaný olej ze raloèích jater obsahuje pouze jedno procento skvalenu, zatímco amarantový olej
osm procent. Kromì toho prospívá i cukrovkáøùm, sniuje cho-
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lesterol, povzbuzuje èinnost jater a pøíznivì pùsobí na srdce.
Vláknina svìdèí i trávicímu traktu.
Amarant odborníci doporuèují jako nedrádivou, snadno stravitelnou a velmi zdravou potravinu i pro nejmenší strávníky.
Obsah bílkovin v nìm je toti vyšší ne v obilovinách èi mase.
A jak ho pouívat v kuchyni? Je moné „nastavit“, a tím pádem
ozdravit bìná jídla. Mùeme ho pøimíchat do bramborové i
krupièné kaše, do rýe i èoèky a do všech moných salátù. Ve
formì mouky nahradí bílou pšeniènou mouku. Lze z ní pøipravit
sladké i slané placièky, knedlíky èi noky. Skvìle té zahustí polévky. Osmaená semínka laskavce na pánvi pukají jako popcorn. Popraskaná semínka pak poslouí jako obal ryb èi mas
nebo jako køupavý doplnìk do polévek a salátù.
Zatím jsme si øíkali o pouití semínek. Dají se vyuít i listy a
kvìty. Lodyhy se dají nakládat do sladkokyselého nálevu, upravovat dušením, nebo konzumovat èerstvé v zeleninovém salátu.
Klasy kvìtù se pak dají podusit na másle a chutí pøipomínají brokolici.
-hp
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Podìkování Pivovaru Holba, a. s. Hanušovice
Dne 7. øíjna 2015 pøedali
zástupci Pivovaru Holba, a. s.
Hanušovice starostce mìsta
„Dárkový šek“ v hodnotì
26. 215,-Kè. Mìsto
Hanušovice finanèní dar
pouije na vybudování
víceúèelového høištì na sídlišti
Na Holbì.
Pivovar Holba poskytl
v letošním roce mìstu
Hanušovice dva finanèní dary.
Druhý dar byl zaslán na úèet
mìsta ve výši 100.000,-Kè.
Tyto finanèní prostøedky byly
pouity na èásteènou úhradu
výstavby høištì u základní
školy.
Chtìla bych tímto podìkovat
Pivovaru Holba, a. s.
Hanušovice za finanèní i vìcné
dary a za dlouhodobou spolupráci, které si velmi cením.
Ivana Vokurková, starostka mìsta

Odpady kolem nás

né dvory a výkupny sbìrných surovin. Drobné kovy, které konèí
ve smìsném odpadu, se následnì vybírají ze strusky spáleného
odpadu pomocí magnetických separátorù a putují k recyklaci.

1. díl
Jakým zpùsobem se v Èeské republice tøídí odpady?
Asi vìtšina z vás ví, co se tøídí a co kam patøí. Ví to u 2/3
obyvatel Èeské republiky, pro které je tøídìní odpadù hraèka. V tomto èlánku moná dostanete odpovìdi na otázky, na
které jste se nemìli koho zeptat.
Co je vlastnì odpad? Odpady produkujeme skoro pøi veškeré
naší èinnosti. Odpadem jsou proto napø. slupky od banánù,
láhve od limonády, obaly od bonbonù, papír od svaèiny nebo
také odøezky v truhlárnì, odpady z opracování kovù, staré barvy, prázdné tonery z tiskáren, ale i obaly z obchodù, stavební
su, popel z kamen, a celá øada dalších výrobkù, které ji nepotøebujeme nebo nechceme. A právì v okamiku, kdy se nepotøebného výrobku chceme zbavit, vzniká odpad. My jsme s ním
povinni nakládat tak, aby nebyl pro nikoho z nás nebezpeèný a
neškodil ani ivotnímu prostøedí.
Podle toho, pøi jaké èinnosti odpady vznikají, je mùeme rozdìlovat do skupin. Napøíklad prùmyslové vznikají pøi výrobì
výrobkù, zemìdìlské se objevují v zemìdìlství, stavební, které
vznikají pøi stavbách nebo opravách a rekonstrukcích domù, a
také odpady, které vznikají v obcích a mìstech a kterým se øíká
komunální.
Prostøednictvím barevných kontejnerù na ulicích (nebo nìkde prostøednictvím pytlového sbìru) se tøídí sklo, papír, plasty
a nápojové kartony. Kovy se v Èeské republice sbírají pøes sbìr-
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Obec má v otázce nakládání s komunálními odpady zásadní
postavení, urèuje pravidla pro nakládání s odpady na svém území prostøednictvím obecnì závazné vyhlášky. Ta se vztahuje na
všechny obyvatele obce. Proto se napøíklad na rùzných místech
tøídí jiným zpùsobem. Nìkde se tøídí napøíklad plasty s papírem,
jinde se tøídí nápojový karton s papírem, v nìkterých lokalitách
se tøídí vše samostatnì. To záleí na konkrétní obci. Proto, pokud máte jakékoliv dotazy na systém sbìru ve vaší obci èi mìstì,
obrate se na Mìstský nebo Obecní úøad, odbor ivotního prostøedí. Informace o nakládání s odpady mùete také nalézt ve
vyhlášce.
Informace o tøídìní odpadù jsou uvedeny také pøímo na barevných sbìrných nádobách. Na kontejnerech jsou umístìny nálepky, které pøesnì popisují, co do nich patøí a co ne. Všeobecnì
platí, e dobøe vytøídìný odpad je takový, který neobsahuje
zbytky potravin a chemikálií. Jen ten je moné doma vytøídìný
bez problémù uchovávat a následnì recyklovat a vyuít v podobì dalších výrobkù.
Ostatní odpady, jako napøíklad objemné odpady, pneumatiky, vyslouilé elektrospotøebièe, nebezpeèné odpady (tj. odpady oznaèené oranovými výstranými znaèkami), stavební sutì,
kovy nebo bioodpady (v pøípadì, e nemáte na bioodpad sbìrné
nádoby), mùete odváet na tzv. sbìrné dvory nebo odevzdat pøi
mobilních svozech objemných a nebezpeèných odpadù.
-fa
Více informací naleznete na stránkách
www.jaktridit.cz
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Podzimní odpoledne pro zdraví a pro radost
Ve støedu 23. záøí byl první podzimní den a my jsme mìli pøíleitost proít spoleèné odpoledne na høišti za hanušovickou základní
školou. Spoleènì s mìstem Hanušovice a s neziskovou organizací Spoleènì-Jekhetane jsme poøádali pro veøejnost „Podzimní odpoledne pro zdraví a pro radost“, na kterém jsme návštìvníkùm pøedstavili osm oblastí zdravého ivotního stylu. V kadé z tìchto
oblastí: výiva, vzduch, voda, slunce, pohyb, støídmost, odpoèinek a dùvìra byly informace pro dospìlé a pestré aktivity pro dìti.
Tak napøíklad na stanovišti Výiva jsme si povídali o stravovacích návycích, byla pøedstavena výivová pyramida, dospìlí øadili rùzné tuky podle vlivu na zdraví èlovìka, menší dìti vybíraly
jídlo maòásku Filípkovi, který se rozhodl, e bude jíst
zdravì. Dìti i dospìlí se tady seznámili se správnými základními stravovacími návyky a uvaovali, který z tìchto
návykù je pro nì v souèasné dobì ten nejdùleitìjší. Také
hledali pùvod potravin, ochutnali bio jablíèka a s sebou
domù si na zkoušku odnesli pytlíèek zdravého mlsání, který jim vìnovalo mìsto Hanušovice.
Na stanovišti Vzduch se návštìvníci dozvìdìli informace o významu kvalitního ovzduší pro naše zdraví, dìti
si mohly nafouknout balonek, na stanovišti Voda byla
pøipravena ochutnávka èisté vody a prezentace toho, jak
pùsobí na lidský organismus, na stanovišti Pohyb si
mohli návštìvníci udìlat Step test, vypoèítat své BMI,
na stanovišti dùvìra si povídali o vztazích, významu dùvìry a bezpeèí pro ivot, nakousli téma šikany a mezilidských vztahù. Mohli poškrábat a pomazlit ètyønohé
kamarády – dva hladkosrsté foxteriéry Bertíka a Nanynku z chovatelské stanice pana Martina Pospíchala, protoe zvíøátka s tématem dùvìra úzce souvisí. V prùbìhu
programu si také mohli návštìvníci nechat zmìøit svùj
krevní tlak a pøemýšlet o zmìnách svého ivotního stylu.
Po absolvování celého programu si dìti i dospìlí
mohli zaskákat na trampolínì, vyzkoušet sportovní kolobìky - tímto také dìkujeme firmì Kostka za jejich zapùjèení, a vybrali si recepty pro pøípravu zdravých
pokrmù, které si odnesli spoleènì se vším ostatním
domù.
Vìøíme, e toto setkání pøineslo návštìvníkùm nejenom
nové vìdomosti, ale také námìty pro zamyšlení a hlavnì
hodnì radosti. Abyli bychom rádi, kdyby takové setkání nebylo poslední. Po letním a podzimním setkání pøipravujeme
„Zimní odpoledne pro zdraví a pro radost“ a tìšíme se, e se
na nìms vámiopìtpotkáme, ještì v hojnìjšímpoètu. Na blogu www. hanusovice.casd.cz mùete v rubrice „Nìco pro
zdraví“ najít další inspirace a budeme vám vdìèni i za Vaše
námìty nejenom v oblasti zdravého ivotního stylu.

Za ivot a zdraví, z. s. Broòa Hyvnarová,
za mìsto Hanušovice Eva Pospíchalová
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