HANUŠOVICKÉ NOVINY
Bøezen 2018

èíslo 3

roèník 24

cena 2 Kè

Vychází pro Hanušovice a místní èásti Hynèice nad Moravou, Potùèník, Vysoké ibøidovice, leb
Pivovar Holba vás zve na

Besedu o lidech na Hanušovicku po II. svìtové válce
s historikem Vítem Lucukem
Beseda se bude týkat pùvodních nìmeckých obyvatel, novì pøíchozích Slovákù
z Rumunska, volyòských Èechù z dnešní Ukrajiny, Øekù,
Slovákù z Podkarpatské Rusi nebo do kraje násilnì vystìhovaných
moravských Chorvatù.
Kde: Pivovarské muzeum, 1. patro
Kdy: støeda 7. 3. 2018 - v 17.00 hodin
Vstup zdarma

Pivovar Holba ve spolupráci
se soukromým muzeem v Lednici
poøádá v Pivovarském muzeu

2. MÓDNÍ
PØEHLÍDKU
prvorepublikové módy
Pokocháte se pohledem na zimní retro
módu z 1. republiky,
vèetnì sportovních modelù.
Souèástí módní pøehlídky bude
i malá expozice dobových pøedmìtù.

Zápis do 1. tøídy

Kde:
Pivovarské muzeum, 1. patro
Kdy:
sobota 24. 3. 2018 - v 17.00 hodin
Vstupné: 30,- Kè

VÁENÍ RODIÈE,
zveme Vás a budoucí prvòáèky na Zápis do prvních tøíd
pro školní rok 2018/2019.
Zápis se uskuteèní
ve støedu 11. 4. 2018 od 8 do 12 hod. a od 13 do 16 hod.
v budovì Základní školy Hanušovice.
Pokud nìkdo z budoucích prvòáèkù v tomto termínu
nemá monost k zápisu pøijít, nech nás rodièe kontaktují
na telefonním èísle 581 030 200 nebo osobnì v kanceláøi školy.
Pøed samotným zápisem je nutná registrace Vašeho dítìte.
Registrace bude probíhat v kanceláøi školy dne:
4. dubna v dobì od 8 do 12 hod. a od 13 do 15 hod.
K registraci doneste s sebou RODNÝ LIST áka a OBÈANSKÝ PRÙKAZ
zákonného zástupce.
Pøítomnost dítìte u registrace není nutná.
Pokud Vám termín registrace nevyhovuje, kontaktujte nás
na telefonním èísle 581 030 200 nebo osobnì v kanceláøi školy,
domluvíme se na jiném termínu.
ZŠ a MŠ Hanušovice
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
jednání è. 87 - 22. 1. 2018
- schválila zveøejnìní zámìru pronájmu èásti pozemku parc.
è. 866/2 - ostatní plocha v kú. Hanušovice
- schválila zveøejnìní zámìru pronájmu èástí pozemkù parc.
è. 2059/1 - trvalý travní porost; parc. è. 2063/2 - zahrada a parc.
è. 2064/1 - zahrada v kú. Hanušovice
- schválila nájemní smlouvu è. 1/2018 na pronájem pozemku
parc. è. 2260/1 - orná pùda v kú. Hanušovice
- schválila zveøejnìní zámìru pronájmu èásti pozemku parc.
è. 1612 - zahrada v kú. Hanušovice
- schválila dodatek nájemní smlouvy na pozemek parc. è.
833 - trvalý travní porost v kú. Hanušovice mezi mìstem Hanušovice a spoleèností Šumperská provozní vodohospodáøská
spoleènost, a. s; adatel pozemek v pøípadì potøeby uvolní na
poádání
- schválila zøízení kanalizaèní pøípojky na pozemku parc. è.
2038/12 - orná pùda v kú. Hanušovice
- schválila uzavøení smlouvy o smlouvì budoucí o zøízení
vìcného bøemene a povìøila starostku mìsta podpisem pøedmìtné smlouvy o smlouvì budoucí o zøízení vìcného bøemene
- neschválila uzavøení dodatku è. 2 k nájemní smlouvì è.
A/07/2/022 ze dne 28. 6. 2007 o pronájmu st. pl. 173 – zastavìná plocha a nádvoøí v kú. Hanušovice
- schválila pronájem èásti DK – pøísálí Sboru Církve adventistù sedmého dne Jeseník za úèelem církevních bohoslueb
v rozsahu kadé druhé soboty v mìsíci; ve smlouvì o pronájem
bude uveden dovìtek, e si pronajímatel vyhrazuje právo zmìny konání konkrétní bohosluby v návaznosti na akce mìsta
- doporuèila Zastupitelstvu mìsta Hanušovice schválit bezúplatný pøevod vlastnictví silnice è. III/36913A na pozemku
parc. è. 1577/3 - ostatní plocha a parc. è. 1576 - ostatní plocha
v kú. Hanušovice vèetnì pøíslušenství z majetku Olomouckého
kraje do majetku mìsta Hanušovice formou darování a zahájení
jednání o pøevodu
- schválila smìrnici è. 1/2018 k èerpání dovolené
- schválila výjimku ze zadávání veøejné zakázky malého rozsahu na poøízení akustických úprav kinosálu v Domì kultury
Hanušovice
- schválila smlouvu o dílo s vybraným uchazeèem a zároveò
povìøuje starostku mìsta Hanušovice podpisem smlouvy o dílo
- schválila jmenování Povìøence ochrany osobních údajù
(Data Protection Officer – DPO) mìsta a Základní a Mateøské
školy Hanušovice
- schválila mimoøádnou finanèní odmìnu pro dva èleny
JSDH za dozor na 15. plese mìsta
- vzala na vìdomí „Veøejnou vyhlášku“, ve které se stanovuje
opatøením obecné povahy pøechodná úprava provozu na pozemních komunikacích pøi provádìní opakovaných èinností
spojených s odstraòováním poruch na vedení inenýrských sítí
(teplovodù) ve mìstì Hanušovice (ul. Hlavní, Na Holbì a ul.
Pøíèná) po dobu úpravy do 31. 12. 2018, kterou zaslal Odbor dopravy MÚ Šumperk
- vzala na vìdomí „Oznámení“ o zahájení správního øízení ve
vìci zmìny rozhodnutí o povolení k provozování záchranné
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stanice pro handicapované ivoèichy Ruda nad Moravou
v souvislosti se zmìnou provozovatele na Èeský svaz ochráncù
pøírody – základní organizace 75/20 se sídlem Na Vyhlídce 38,
789 63 Ruda nad Moravou, které zaslalo MP
- vzala na vìdomí informaci ŠPVS o cenách vodného a stoèného

jednání è. 88 – 5. 2. 2018
- schválila podání ádosti o poskytnutí dotace v programu na
podporu JSDH 2018, kde je vyhlašovatelem Olomoucký kraj
(Dotaèní titul è. 1), a zároveò povìøila starostku mìsta podpisem
ádosti
- schválila podání ádosti o poskytnutí úèelové neinvestièní
dotace k zabezpeèení akceschopnosti JSDH mìsta Hanušovice
pro rok 2018 a povìøila starostku mìsta podpisem ádosti
- schválila v dùsledku organizaèních zmìn na MÚ pøíkazní
smlouvu pouze na výkon BOZP a povìøila starostku podpisem
smlouvy
- schválila smlouvu o dílo, která bude uzavøena na zpracování
zprávy o realizaci projektu, závìreènou zprávu o realizaci projektu a zprávu o udritelnosti projektu vèetnì poadovaných
pøíloh dle pravidel pro realizaci projektu z výzvy è. 36, Stanice
IZS z operaèního programu IROP, je je administrován MMR
(Výstavba nových garáí a potøebných prostor pro èinnost
JSDH Hanušovice), a povìøila starostku mìsta podpisem
- schválila smlouvu na zajištìní slueb veøejným knihovnám
ve støedisku Hanušovice mezi mìstem Hanušovice a Mìstskou
knihovnou Šumperk pro rok 2018
- schválila odmìnu èlenùm OVK za úèast ve II. kole prezidentských voleb
- schválila uzavøení MŠ v období jarních prázdnin, tj. 5.-9. 3.
2018, z dùvodù opravy podlahy a vodoinstalace
- schválila vyplacení odmìny za zpracování pøíspìvkù do Hanušovických novin v r. 2017 na základì smlouvy o dílo
- schválila vyplacení odmìny za zpracování údajù roku 2017
do mìstské kroniky na základì smlouvy o dílo
- schválila bezúplatnou smlouvu o dodávkách a odbìru biologicky rozloitelného odpadu
- nesouhlasila se stanoviskem stavebníka k ádosti „Zmìna
v uívání a pøístavbì objektu èp. 127 v Hanušovicích“, uloila
referentovi OSMS informovat stavebníka
- vzala na vìdomí informaci o èerpání rozpoètu 2017
- vzala na vìdomí jednání s VHZ o pøedání majetku
- vzala na vìdomí stanovisko stavebníka – pøestavba školky
- vzala na vìdomí konání výbìrového øízení – stráník mìstské policie
- vzala na vìdomí informace o jednání ke zmìnì è. 1 územního plánu
- vzala na vìdomí zprávu o èinnosti knihovny
- vzala na vìdomí zprávu DI Šumperk
- vzala na vìdomí informaci o servisní smlouvì ASI
- vzala na vìdomí informaci o jednání MAS – pracovní
schùzka k tvorbì Hanušovických novin
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Informace MÚ Hanušovice
Hospodaøení s odpady
v loòském roce
Druh odpadu
Plasty
Sklo
Papír - lepenka
Kompozitní obaly
Textil
Biologicky
rozloitelný odpad
Pneumatiky
Objemný odpad
Komunální odpad

Rok 2016
v tunách
65,46
75,13
76,25
4,58
8,47
49,34

Rok 2017
v tunách
51,38
41,11
57,33
2,47
7,8
110,33

0
35,76
645,64

0,30
46,12
629,84

V rámci separovaného odpadu došlo v loòském roce k velkému poklesu u všech sledovaných komodit. Bohuel tato èísla

jsou alarmující a budou mít dopad na celkové hospodaøení s odpady v dalších letech. Firma JK Morava, která nám provádí svoz
separovaného odpadu, zaznamenala velký nárùst neèistot (napø.
stavební odpad, potraviny, komunální odpad). Z toho vyplývá
tzv. niší výtìnost a niší platby za vytøídìný odpad.
Èást výdajù za svoz komunálního odpadu byla hrazena z pøíjmù za separaci odpadù od firmy EKO-KOM, a. s. Pro nás to
znamenalo menší výdaje pro domácnosti. Pokud se tento trend
bude zvyšovat, budeme nuceni øešit navýšení plateb na obèana.
U sbìru textilu je mono vidìt malý pokles, ale tento není tak
rapidní jako u ostatních komodit separovaného sbìru.
Co se týká objemného odpadu, došlo k mírnému navýšení,
ale tento trend bylo moné sledovat i v minulých letech. U komunálního odpadu je sice vidìt mírný pokles, ale ve srovnání
s nárùstem mnoství svozu bio odpadu, který se èasto ukládal do
nádob s komunálním odpadem, není srovnatelný. Zvýšení
mnoství svozu bio odpadu je dáno i navýšením poètu nádob na
svoz této komodity, které mìsto Hanušovice svým obèanùm zapùjèuje.
V pøípadì pøipomínek je mono se na mne kdykoliv obrátit.
František Ambroz, referent státní správy a samosprávy

Turistické informaèní centrum (TIC) Hanušovice v roce 2017
Celková návštìvnost v loòském roce èítala na 2 811 návštìvníkù, z toho nejvìtší poèet návštìvníkù byl, tak jako v kadém roce, v mìsíci
èervenci a v srpnu, celkem 1 084 turistù i místních obyvatel vyuívajících slueb Turistického informaèního centra (TIC).
Do TIC v Hanušovicích zamíøilo o 1 312 návštìvníkù ménì ne v roce 2016. To bylo zpùsobeno špatnou viditelností TIC, které
nebylo dostateènì oznaèeno, a tak byly v srpnu instalované smìrové tabule a nové polepy informaèního centra.
Podíl zahranièních návštìvníkù èinil 24 osob, z toho nejvíce návštìvníkù bylo z Polska.
V loòském roce informaèní centrum opìt vyuilo pøíspìvek z Olomouckého kraje na provoz. Pøíspìvek byl pouit na pokrytí nákladù na brigádnice, které zajišovaly chod centra v dobì prázdnin, kdy se èerpají dovolené nebo probíhají akce na území MAS
Horního Pomoraví, kterých se pracovnice TIC úèastní.
V rámci èlenství v systému znaèení mìstských evropských informaèních støedisek (MEIS) získalo hanušovické informaèní centrum další pøíspìvek. Èást podpory putovala na tvorbu propagaèních pøedmìtù s logem MEIS Hanušovice a nejvìtší podíl pøíspìvku
pøipadl na pøednášku na téma Španìlsko a Portugalsko v Domì kultury v Hanušovicích. Pøednáška byla obohacena soutìí o zajímavé ceny a návštìvníci mohli ochutnat regionální speciality.
Další pøednáška probìhla na téma Barma a Vietnam.
- tic
Foto z pøednášky Španìlsko a Portugalsko

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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Jubilea
V mìsíci bøeznu 2018 oslaví
svá významná ivotní výroèí
tito naši spoluobèané:
paní Gertruda Recová, Eliška
Kavanová, Marie Drui, Anna
Vilèková, Marie Matysová,
Vlasta Kuèerová, Jitka
Klímová, Eva Šupáková a
Jarmila Králová;
pánové Karel Pagáè, Josef
Sedlaèík, Jiøí Doleel, Miloš
Bureš, Miroslav Moravanský,
Jan Láhola, Martin Winter a
Roman Vinkler.
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

Toulky po okolí - Dolní Studénky
Témìø na dohled od jiního okraje okresního mìsta Šumperk se nachází obec Dolní
Studénky. Její souèástí jsou v souèasné dobì i osady Králec a Tøemešek.
První písemné zmínky o obci jsou z roku 1353, ale ví se, e nejstarší osady zde byly
podstatnì døíve – u v dobì kamenné, tj. 5000–3000 let pøed naším letopoètem. Dokladem jsou nalezené kamenné nástroje v okolí. Podle prvního záznamu v zemských
deskách z roku 1353 se obec jmenovala Studenka, poté Studénky, pozdìji Dolní Studánky, v roce 1881 ji Dolní Studénky. V roce 1915 vesnici pøejmenovali na Dolní Studýnky
a od roku 1924 dodnes nese souèasný název. V našem okrese jsou i Horní Studénky u
Štítù. Pøívlastek Horní prý získaly poté, co se tam pøestìhovali nìkteøí starousedlíci
z Dolních Studének. Nìmecký název Schönbrunn se poprvé objevil v roce 1718, velmi
razantnì ho pak prosazovali zarytí Nìmci po zabrání Sudet.
Prvním majitelem obce byl Jan z Kravaø, dalším byl Pavel ml. ze Sovince. Témìø
100 let ji pak vlastnil rod Tunklù z Brníèka a Zábøehu. Památkou na nì jsou rybníky
mezi Tøemeškem a Šumperkem. Pùvodnì jich bylo pìt a podle dochovaných záznamù staèily zásobovat rybami celé okolí Šumperku. Postupem èasu pak byly tøi zasypány a na jejich místech vznikly pastviny a pole. Asi nejdéle, témìø tøi století, pak
patøila obec erotínùm. Pøestoe témìø pøímo sousedila se Šumperkem, který byl a
na výjimky celý nìmecký, v Dolních Studénkách se a na nìkolik nìmeckých rodin
vìtšina hlásila k èeské národnosti.
Jako kadá ves i tato si prošla bìhem svoji historie obdobím rozkvìtu i dobami pøírodních katastrof, moru a válek. Snad nejtìší zkouškou pro obec byla 1. svìtová válka.
(pokraèování na 7. stranì)

Vzpomínka
Dne 4. 3. 2018 by se doila 90 let naše maminka,
babièka a prababièka,
paní Irena Šorová.

Vzpomínáme
Dne 28. 3. 2018 by se doila
85 let naše maminka,
babièka, prababièka,

Za celou rodinu vzpomíná syn Jiøí.

Vzpomínka
Dne 2. bøezna 2018 uplyne rok ode dne,
kdy navdy odešla naše drahá a milovaná manelka,
maminka a babièka,
paní Oldøiška Kureèková.
Kdo jste ji znali a mìli rádi, vzpomeòte s námi.
Manel František, dcery a synové s rodinami
a ostatní pøíbuzní.

paní Jaroslava Vojtková.
Kdo jste ji znali,
vìnujte jí
tichou vzpomínku
spoleènì s námi.
Oldøich, Eva a Ivana
s rodinami.
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Vzpomínka
Dne 3. bøezna 2018 si pøipomeneme 3. smutné výroèí
úmrtí našeho milovaného manela, tatínka a dìdeèka,
pana Jaroslava Kulhaje.
Dìkujeme za tichou vzpomínku.
Nikdy nezapomenou manelka Jana, syn Jaroslav
a dcera Martina s rodinou.

www.hanusovice.info
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Cestování po Evropì
Cesta Orient Expresem
Dnes budeme po Evropì cestovat doslova. Projedeme se vlakem, a to ne ledajakým, dokonce tím nejslavnìjším, jaký po našem „starém kontinentu“ kdy jezdil. Jistì jste uhádli, povídat si
budeme o Orient Expresu.
Vdy byl symbolem luxusu. Kdo si mohl dovolit v nìm svézt,
ten u nìco znamenal. Øíkalo se mu Král vlakù, vlak králù. Unikátní spoj jezdí dodnes a dokonce i z Prahy. Autorem nápadu na
obøí luxusní „hotel na kolejích“ byl belgický obchodník Georges Nagelmackers.
První lokomotiva s tímto vlakem vyrazila na trasu mezi
Paøíí a Konstantinopolí (dnes Istanbul) roku 1883 z paøíského
Východního nádraí. Za sebou táhla pøepychové spací vozy, jídelní vùz s kuøáckým salonkem i vagon pro poèetný personál.
Tehdy však museli cestující èást cesty absolvovat trajektem a
obyèejným, nepohodlným vlakem, nebo pøes Dunaj nevedla
ádná eleznièní trasa. Na pøelomu 19. a 20. století se však situace zmìnila, od té doby si mohou cestující vychutnávat krásu
krajiny za oknem a komfortu uvnitø po celou dobu jízdy.
Dodnes se cestuje pùvodními upravenými vozy Wagon-Litts. Je jich 17, tøi jsou restauraèní, jeden barový a dva
sluební. Ostatní slouí jako lùkové. Cestující mají k dispozici
osobní stevardy, kteøí o jejich pohodlí neustále peèují. Servíruje
se zásadnì to nejlepší šampaòské, jídlo se podává, jak jinak, delikatesní. Mùete si vybrat jednolùkové èi dvoulùkové kupé,
všechna mají malou koupelnu s teplou vodou. Kdybyste mìli
zájem, v Praze se objeví v kvìtnu a øíjnu, jízdenka do Paøíe by

vás ale stála 57 tisíc a do Londýna 68 tisíc korun èeských. Ale
pozor, musíte k tomu pøipoèítat nemalou èástku za jídlo a obèerstvení. Rychlost vlaku není jako u pendolina, z Prahy do Paøíe
jede 20 hodin, prùmìrnou rychlostí 72 km/hod. Nastoupit do nìj
mùete pouze v dress code, tedy mui v obleku s kravatou, dámy
ve spoleèenských šatech.
Pøestoe má Orient Expres povìst spoje, který èasto vyhledávali špioni a agenti (ve filmu i James Bond), klientela v 19. století pocházela hlavnì ze šlechtických vrstev, diplomatù a politikù.
I proto se vlak stával terèem loupených pøepadení. V roce 1891
napøíklad bandité unesli pìt cestujících a pustili je, a kdy získali poadované výkupné. Nakonec je policie dopadla. Ke vtipným historkám spojeným s expresem naopak patøí ta z roku
1920, kdy tehdejší francouzský prezident Paul Deschanel v noci
z vlaku vypadl. Nic váného se mu nestalo, celý potluèený,
v roztrhaném pyamu se nad ránem dovlekl k dránímu domku.
Tam se pøedstavil: „Já jsem francouzský prezident.“ Chlapík,
který mìl slubu, mu však odvìtil: „A já Napoleon Bonaparte“ a
vyhodil ho. Vše se pak vysvìtlilo, ale prezident kvùli mezinárodní ostudì sám pozdìji podal demisi.
Nejvíce však vlak proslavila na zaèátku 30. let 20. století spisovatelka Agatha Christie románem s názvem Vrada v Orient
Expresu. Autorka se nechala inspirovat událostí, která se stala
v zimì 1929. Tehdy vlak na cestì zapadl do závìjí a cestující
v nìm zùstali uvìznìni nìkolik dní.
-hp

Naše zdraví (72) - Melta
Nápoj, který pøipomíná kávu a pije se jako její náhraka. Døíve velmi rozšíøený, dnes spíš v pozadí moderních kulináøských trendù. Co vlastnì pøesnì melta je? Má nìco spoleèného s cikorkou, kterou znají spíše ti døíve narození?
Zaèneme u té cikorky. Latinské slovo Cichorium oznaèuje èekanku, rostlinu, z ní se pøipravovala cikorka. Nápoj, jeho základem a jedinou ingrediencí je sušený a praený koøen èekanky, byl znám u v 17. století. V Evropì k rozvoji výroby kávovin, tedy alternativy pravé kávy, významnì pøispìl Napoleon I. Bonaparte vyhlášením kontinentální blokády anglického zboí v roce 1806. Na
trhu nebyla pravá káva dováená ze zámoøí, a tak lidé zaèali pít nápoje z obilí a èekanky. Také v pozdìjších létech, kdy káva byla
tìko dostupná, zejména v dobì krizí a obou svìtových válek, se místo noblesního kafíèka pila právì tato náhraka.
Melta má s cikorkou spoleènou pouze základní surovinu, tedy èekanku. Kromì praených koøenù èekanky obecné obsahuje
praené mleté ito a jeèmen. Moná budete pøekvapení, ale obsahuje i výtaky ze sušené cukrové øepy.
V posledních desetiletích obliba melty klesla, ale zdá se, e nyní stojí na startu své renesance. Zejména zastánci zdravého ivotního stylu a pøíznivci obnovy tradièní gastronomie v moderní podobì zaèínají kávovinové nápoje pít mnohem více. Konzumaci podporují i odborníci, nebo se zjistilo, e tyto nápoje mají pozitivní vliv na náš organismus. Koøen èekanky obsahuje rostlinný
polysacharid inulin, který podporuje zaívání, pøíznivì ovlivòuje hladinu cholesterolu a pozitivnì pùsobí proti zánìtùm moèových
cest a ledvin. Pomáhá té pøi léèbì luèových kamenù, nechutenství èi zácpì.
Lidé dnes, stejnì jako pøed léty, pijí kávovinové smìsi teplé nebo studené, samotné nebo s mlékem. A právì taková „bílá káva“ je
údajnì nejzdravìjší. Neobsahuje toti kofein, pít ji mohou nejen dìti, ale i tìhotné a kojící eny.
A na závìr jedna zajímavost. V Èechách je kolébkou cikorky, obilné kávy a tedy i melty, továrna v Pardubicích, kterou v roce
1896 zaloil Johann Heinrich Franck spolu s Robertem Franckem. Èekanku zpoèátku dováeli ze zahranièí, pozdìji ji zaèali pìstovat v oblasti Polabí a rozvinuli také nový obor sušaøství. Pardubická továrna vyrábí kávovinové nápoje dodnes.
-hp
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O Hanièce, která zpívala (pohádka pro vnuèku Beatu)
Ve Skleném ila krásná Hanièka. Byla nejen velmi pìkná, ale umìla zpívat tak, a lidem srdce usedala tesknou touhou. Nìkdy její
hlas lehounce zvonil jako malý zvoneèek, jindy vesele trylkoval se zpìvavými hlásky ptákù. Kudy chodila, provázela její kroky lehounká melodie z jejích rtù.
Jednou Hanièka procházela lesní cestou a sbírala jahody. Zpívala si píseò o stinných lesních koutech, o èistých studánkách, o zvíøátkách, která se chodila napít jejich studené vody. Ptáci slyšeli její zpìv a pøidávali se k ní.
Hanièèinu krásnou píseò uslyšela lesní ena Øáchmanda. Byla to ena plná køiku a rámusu. Kdy chodila lesem, dupala a lámala
suché vìtvièky, schválnì bouchala palicí do kmenù stromù a strašila dìti, které si chodily natrhat do lesa jahody a maliny. Ráda poslouchala bouøkové hromy a schválnì pøi silném vìtru vyvracela stromy i s koøeny a tìšila se z rámusu, který udìlala.
Hanièka šla dál a dál do lesa a vùbec nevìdìla, e ji pozoruje zlá Øáchmanda. Ta se celá kroutila ošklivostí, zkøivil se jí celý oblièej
do ošklivého šklebu. Hned zaèala vymýšlet, jak by Hanièku jejího krásného hlasu zbavila. Promìnila se ve starou babièku a vyèarovala šátek, který zaklela kouzlem ticha.
Kdy Hanièka potkala babièku, nabídla jí natrhané jahody. Babièka si vzala jahody a za odmìnu ovinula šátkem Hanièku a ztratila se v lese. Od této chvíle dívka nemohla mluvit a z krku u nevydala ani hlásek. Smutnì se vrátila domù. Nikomu nemohla øíct, co se
jí stalo. Maminka a sestry se jí vyptávaly, proè nemluví, ale Hanièka to nemohla nikomu øíct, jen smutnì kroutila hlavou.
A Øáchmanda? Ta se škodolibì chechtala a hulákala po lese. Hulákala do všech stran, jak nad Hanièkou zvítìzila, e u nemusí
poslouchat její zpìv, protoe ho zavázala do kouzelného šátku. Její hulákání slyšeli jen lesní ptáci a zvíøata, která lidskou øeèí nemluví.
Zvíøata si mezi sebou vypravovala o tom, jak Øáchmanda uškodila zpìvavé Hanièce. Nakonec moudrá sova svolala ptaèí snìm.
Všichni ptáci pøemýšleli, jak by mohli nešastné dívce pomoci, a vymysleli plán. V hájovnì u lesa bydlel mladý myslivec. Ptáci se
slétali k myslivnì, krouili kolem ní. Provázeli myslivce na jeho procházkách po lese a pomalu se pøibliovali k rozpadlé chýši, kde
ila Øáchmanda. Ta nic netušila a stále hulákala a køièela do lesa, co provedla dívce Hanièce. Mávala kouzelným šátkem a potom na
nìm dìlala suky a strèila si ho do kapsy na zástìøe.
Nyní u myslivec vìdìl, co provedla zlá Øáchmanda, ale šátek získat nemohl. Èasto tajnì pøicházel k obydlí Øáchmandy a pozoroval ji. Øáchmanda stále dìlala suky na šátku, a byl tak velký, e se jí nevešel do kapsy. Poloila šátek na lavièku pøed chýší a zmizela uvnitø. Myslivec na nic neèekal, rychle vzal šátek a spìchal pryè.
Jakmile myslivec podal šátek Hanièce, ta si ho ovinula kolem krku a její krásný hlas se jí vrátil. Vesele si zazpívala a s ní všichni
ptáci. Amyslivec? Hanièka se mu zalíbila a on Hanièce. Netrvalo dlouho a slavili spolu svatbu. Øáchmanda dál køièela a pøivolávala
bouøkové hromy, ale mezi lidmi se u nikdy neukázala. Jen ty hromy jsou od té doby pøi bouøce slyšet.
-na

Morava v dobì pobìlohorské
V dobì pobìlohorské bylo v roce 1628 vydáno na snìmu ve Znojmì Obnovené zøízení zemské pro Moravu, je zùstalo, s drobnými úpravami, v platnosti a do r. 1848 a zabezpeèovalo Habsburkùm dìdièné právo na zemi. Znamenalo tehdy konec stavovských svobod a na tehdejší dobu znaèné náboenské tolerance. V rámci nastupujícího absolutismu Ferdinand II. také zøídil nový
úøad – moravský královský tribunál – kterým nahradil dosavadní instituci zemského hejtmana (jakoto jednotlivce).
Tribunál, ustanovený v prosinci r. 1636, sídlil zpoèátku v Olomouci, ale r. 1642 byl (spolu se zemskými deskami a soudem) pøemístìn do Brna, které se tak stalo hlavním mìstem Moravy.
V letech 1642–1650 trpìla Morava švédskou okupací. V roce 1663 podnikli krymští Tataøi spoleènì s Turky nìkolik velmi nièivých vpádù na Moravu, pøi kterých bylo odvleèeno do otroctví na 12 000 lidí, pøedevším mladých dívek a dìtí. „Èoskoro sa zaèalo
ohavné neslýchané prznenie a znásilòovanie ien a panien,“ píše oèitý svìdek evangelický faráø Štefan Pilárik o enách, které Tataøi
unesli.
Územnì-správní reforma Karla VI. z roku 1714 ustanovila (u stálé) kraje: Brnìnský, Jihlavský, Znojemský, Olomoucký,
Pøerovský a Hradišský. V souvislosti s pronikavými reformami Marie Terezie (zøízení tzv. Directoria in publicis et cameralibus) pøestalo v roce 1749 moravské markrabství (jako i ostatní zemì Koruny èeské) de facto existovat. Ztratilo i to málo
pravomocí, které v pobìlohorském období vídeòský dvùr byl ochoten zemi ponechat.
V roce 1763 sice panovnice nespokojeným stavùm èásteènì ustoupila (ustavením královského zemského gubernia v èele se
zemským hejtmanem, který se stal zároveò pøedsedou zemských snìmù a zemského výboru), ovšem zemským úøedníkùm byly (na
rozdíl od úøedníkù dosazovaných z centra do všech niších a støedních úøadù a do znaèné èásti úøadù zemských) jejich pravomoci
stále oklešovány. Radikální Josef II. pak zemské úøady promìnil v èistì zemìpanské úøady a zemští (stavovští) úøedníci mìli pouze
èestné funkce. Roku 1758, za sedmileté války, znovu vpadl na Moravu pruský král Fridrich II., ovšem kvùli potíím se zásobováním, úspìšné obranì Olomouce a prohrané bitvì u Domašova byl nucen se bez úspìchu stáhnout. Po této zkušenosti bylo rozhodnuto vybudovat z Olomouce nedobytnou pevnost, která mìla chránit severní hranici monarchie.
Roku 1777 bylo olomoucké biskupství povýšeno na arcibiskupství, v Brnì bylo zøízeno nové biskupství, namísto proponovaného biskupství v Opavì pak byl zøízen generální vikariát.
V letech 1782–1783 Josef II. slouèil státní správu Moravy a Rakouského Slezska v Zemi moravskoslezskou, spravovanou moravským guberniem se sídlem v Brnì, pøièem stavovské instituce obou zemí zùstaly zachovány. I nadále byla Morava rozèlenìna
na 6 krajù. Josef II. zároveò roku 1783 zaèlenil území tzv. moravských enkláv ve Slezsku pod Opavský kraj, který byl jedním ze
slezských krajù. I nadále však byla tato území spravována dle moravských zákonù.
Císaø Leopold II. svým reskriptem v roce 1790 svolal a obnovil zemský snìm Moravského markrabství (èím vlastnì rušil pøedchozí reformy svého bratra). Snìmu pøedsedal snìmovní direktor a moravskoslezský gubernátor. Moravskému zemskému snìmu
byla navrácena moc zákonodárná a vládní, zatímco moc výkonnou si podrely zemìpanské úøady panovníka.
-pm
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Informace školní jídelny
Strávník, který si chce odhlásit obìd, musí tak uèinit nejpozdìji den pøedem (v boxu a na internetu -strava.cz- dva dny pøedem).
Objednávky, odhlášky a poèty ákù je moné nahlašovat v kanceláøi ŠJ (dennì otevøena do 13:20 hod., telefonicky do 13:45 hod.
nebo emailem do 16:15 hod.). Neodhlášený a neodebraný obìd je strávníkovi úètován.
Pokud se ák neúèastní výuky, nemá nárok na obìd za sníenou cenu. V dobì nemoci si první den mùe odebrat obìd za sníenou
cenu, ostatní dny jej musí odhlásit. Vedoucí ŠJ namátkovì kontroluje docházky ákù podle tøídní knihy ZŠ. Pokud je obìd neoprávnìnì odebrán, musí ák popø. jeho zákonný zástupce uhradit plnou èástku obìdu.
Pokud ák, zákonný zástupce áka, strávník ukonèí odebírání obìdù ze školní jídelny ZŠ a MŠ Hanušovice, musí tuto skuteènost
písemnì oznámit vedoucí školní jídelny, a to nejpozdìji den pøedem, pøed skonèením odebírání obìdù. Odhlášení mùe probìhnout
té emailem.
Po dobu školních prázdnin dìti hradí plnou èástku stravného. Naøízení platí také ve dnech mimoøádného øeditelského volna.
-zs

Beseda o prevenci úrazù v první tøídì
V pátek 26. 1. 2018 probìha v prvních tøídách beseda
zamìøená na prevenci úrazù. áci se dozvìdìli, jak je
dùleité pouívání ochranných pomùcek, jako jsou chránièe a pøilba pøi rùzných sportovních aktivitách. Také se
dozvìdìli, jaká nebezpeèí na nì mohou „èíhat“ v podobì
vìcí, které jsou doma, jako jsou tøeba zápalky, ehlièka a
jiné. Závìrem si dìti vyzkoušely, jak se chovat v pøípadì,
kdy k nim pobìí neznámý pes. Dìti mìly bìhem pøednášky spousty dotazù, na které jim paní školitelka trpìlivì
odpovídala, a za svou aktivitu dostaly na úplný závìr omalovánku.
-hj

Toulky po okolí - Dolní Studénky
(dokonèení ze 4. strany)
Padlo v ní 14 místních obèanù, 4 mui zemøeli na následky
zranìní a 11 jich po ní zùstalo nezvìstných. V roce 1924 jim byl
odhalen pomník, který stojí dodnes. 8. øíjna 1938 pak vtrhlo do
vesnice nìmecké vojsko, od kvìtna 1939 zde byla zavedena nìmecká správa. Z hospody na Tøemešku se stal od roku 1940 polský zajatecký tábor, v hostinci v Dolních Studénkách zase bylo
ubytováno 200 italských zajatcù, kteøí chodili pracovat do šumperské tkalcovny. Osvobození se obèané doèkali 8. kvìtna. Den
pøedtím ale vjela do obce silná nìmecká armáda, která chtìla
obec vypálit a srovnat se zemí. Díky rychlému postupu Rudé armády se to neuskuteènilo.
V samotné obci se nachází pouze jedna kulturní památka a
tou je kostel zasvìcený sv. Linhartovi. V osadì Tøemešek pak
stojí za zmínku opravený zámek (o tom jsme se ji v HN zmiòovali).

Koupím
starší filmové
i jiné plakáty
vyrobené
cca do roku 1980.
Tel. 608420808.
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Na závìr si povíme nìco o dvou významných rodácích. Prvním je Jan Kranich (1870–1932). Narodil se zde na Štìdrý den
1870 v chudé rodinì obecního sluhy. Celý ivot pracoval jako
uèitel a profesor. V Novém Jièínì uèil na rùzných školách a
angaoval se i mimo nì. Zaloil pøírodovìdecký èasopis Pøíroda, který vycházel a do roku 1951, podílel se na tvorbì nových
uèebnic, redigoval monografii o kamenouhelných dolech
OKD. Byl èinný i v péèi o mláde a angaoval se i v esperantském hnutí.
Druhou rodaèkou, která obec proslavila, je Ludmila Švédová, roz. Schönová. Narodila se 13. 11. 1936 a dodnes v obci ije.
Je urèitì nejúspìšnìjší gymnastkou našeho regionu, byla pøebornicí ÈSR dorostenek i en. Na olympiádì v Øímì v roce 1960
získala støíbrnou medaili v drustvu en a stala se tøináctou nejúspìšnìjší gymnastkou svìta.
-hp

Jak na inzerci?

Inzerát musí být: èitelný,
srozumitelný, seriózní, s délkou maximálnì
250 znakù.

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

KOMERÈNÍ INZERCE
Inzeráty textové - 15,- Kè za øádek
o 30 znacích
2

Inzeráty plošné - 2,50 Kè za 1 cm
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