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

Bývalý ZKL v Hanušovicích obnovuje provoz
Hlavní motivací zakoupení areálu bývalého závodu ZKL Hanušovice bylo rozšíøení
výrobních prostor spoleènosti FORTEX – AGS, a. s. a dceøiné spoleènosti ABA Šumperk, s. r. o. Zároveò pøedpokládáme, e se nám do areálu vrátí patøièný poèet kvalifikované pracovní síly, která v souèasné dobì vyjídí za prací mimo region.
V první etapì pøedpokládáme vyuít jen èást areálu, ve které budeme vyrábìt náš
stávající sortiment, který v souèasné dobì vyrábíme v Šumperku. Pro zbývající èást
areálu, kterou zatím nevyuijeme, budeme hledat vhodného nájemce, popøípadì firmu,
která má výrobní program, ale chybí jí výrobní prostory a kvalifikovaná pracovní síla.
V souèasné dobì dìláme prùzkum pracovního trhu a odhadujeme, e se nám v první
etapì podaøí zamìstnat 20 a 50 pracovníkù. Pevnì vìøíme, e tento poèet poroste.
Pøípadní uchazeèi o zamìstnání mohou zasílat své ivotopisy na e-mailovou adresu
naší spoleènosti: kariera@fortex-ags.cz nebo se za námi mohou zastavit pøímo v areálu
bývalého ZKL s ivotopisem, a to ve støedu 15. 8. 2018 mezi 10-15 hod.
vedení spoleènosti FORTEX – AGS, a. s.

Pøejeme bohatou
letní úrodu!

Babièko, dìdeèku, pojïte studovat!
Od øíjna 2018 nabízíme novì Univerzitu tøetího vìku v prostorách MAS Horní Pomoraví, na ulici Hlavní naproti Penny marketu. Bìhem tøíletého kurzu absolvují studenti zajímavé pøednášky a exkurze a na konci se zúèastní promoce, kdy jim vydá
Univerzita Karlova osvìdèení v praském Karolinu.
Univerzita tøetího vìku je specifickou souèástí celoivotního vzdìlávání. Jejich základní charakteristikou je, e poskytuje starším obèanùm v dùchodu vzdìlávání na nejvyšší moné, tedy vysokoškolské (univerzitní), úrovni, èím se liší od jiných forem
osvìtových a vzdìlávacích èinností, by také orientovaných na tuto populaci. Cílem
tìchto programù je poskytnout seniorùm monost, aby se mohli kvalifikovanì a systematicky seznamovat s nejnovìjšími poznatky v oblasti vìdy, historie, politiky, kultury
apod. Mimo to plní univerzita také výraznou sociální funkci a motivuje seniory k další
aktivitì.
Pøihlášku a další informace získáte v Informaèním centru v Hanušovicích.
Kontaktní osoba Veronika Foltýnová
(email: foltynova@hornipomoravi.eu, tel: +420 606 596 878).

Moje první setkání s Hanušovicemi
Pøed 65 lety jsem poprvé pøijel do Jeseníkù. Okresní správa silnic v Šumperku nabízela lidem z brane prázdninový pobyt v rekreaèních chatkách na Køíovém vrchu v Jeseníku. Z nich byl nádherný výhled na Pradìd, všude kolem bylo plno zelenì. Dojem
kazila jen zdevastovaná rozhledna a restaurace na blízkém Zlatém chlumu. Z nádraí
v Jeseníku to bylo pro nás se zavazadly dost daleko, a k tomu ještì do kopce. Dodnes si
vybavuji pùvodní podobu jesenického námìstí, kam jsme chodili nakupovat potraviny
do tradièního velkého krámu s vìènì staenou roletou. Navštívili jsme a obdivovali
láznì na protilehlém kopci.
(pokraèování na 5. stranì)
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
jednání è. 93 – 14. 5. 2018
- doporuèila ZM schválit bezúplatný pøevod novì vzniklého
pozemku pè. 889/46, ostatní plocha, který vznikl z pozemku
parc. è. 889/9, ostatní plocha, a novì vzniklého pozemku parc. è.
892/6, ostatní plocha, který vznikl z pozemku parc. è. 892/1,
ostatní plocha, v k. ú. Hanušovice, z vlastnictví mìsta Hanušovice do vlastnictví Olomouckého kraje
- vzala na vìdomí výsledek poptávkového øízení na stavební
práce týkající se akce „Oprava støechy bytového domu èp. 134“,
která byla schválena ZM dne 18. 12. 2017, usnesením è.
211/2017 a povìøila starostku mìsta Hanušovice podpisem
pøedmìtné smlouvy o dílo
- vzala na vìdomí výsledek poptávkového øízení na stavební
práce týkající se akce „Oprava komunikací Hanušovice – balená technologie“, která byla schválena ZM dne 18. 12. 2017,
usnesením è. 211/2017 (rozpoèet mìsta na rok 2018), a povìøila
starostku mìsta Hanušovice podpisem pøedmìtné smlouvy o
dílo
- vzala na vìdomí výsledek poptávkového øízení na stavební
práce týkající se akce „Oprava komunikací Hanušovice – trysková technologie“, která byla schválena ZM dne 18. 12. 2017,
usnesením è. 211/2017 (rozpoèet mìsta na rok 2018), a povìøila
starostku mìsta Hanušovice podpisem pøedmìtné smlouvy o
dílo
- nedoporuèila Zastupitelstvu mìsta Hanušovice odprodat
pozemek parc. è. 721/7, trvalý travní porost, v k. ú. Hanušovice
a schválila zveøejnìní zámìru pronájmu pozemku
- schválila zveøejnìní zámìru pronájmu èásti st. pl. 554 - zastavìná plocha a nádvoøí, a dále èásti pozemku parc. è. 889/8,
ostatní plocha, pozemku parc. è. 889/24, orná pùda, a pozemku
parc. è. 889/25 - orná pùda, v kú. Hanušovice.
- schválila podání ádosti o dotaci pro Mìstskou knihovnu
Hanušovice z projektu Ministerstva kultury „Èeská knihovna
2018“
- schválila zpracování projektového zámìru podání a ádosti o
dotaci na strategické dokumenty spoleèností Envipartner, s. r.
o., Brno
- schválila stavbu „Rodinný dùm“ a uzavøení smlouvy o
smlouvì budoucí o zøízení sluebnosti inenýrské sítì (vodovodní pøípojky) a povìøila starostku mìsta Hanušovice jejím
podpisem
- schválila návrh zmìny pravidel pro pøidìlování bytù v majetku mìsta s úèinností od 1. 6. 2018
- schválila pro FV „Povìøení“ k provedení veøejnoprávní
kontroly u PO zøízené mìstem Hanušovice – ZŠ a MŠ Hanušovice
- vzala na vìdomí informace o evropsky významné lokalita
„Poláchovy stránì -Výøí skály“
- vzala na vìdomí zprávu o plnìní usnesení valné hromady
VHZ Šumperk, a. s. ze dne 28. 2. 2018
- vzala na vìdomí informace spolku Odpady Olomouckého
kraje, z. s.
- vzala na vìdomí rozhodnutí o poskytnutí dotace – MMR –
Multifunkèní centrum sociálních slueb
- vzala na vìdomí informaci o zájezdu na dopravní høištì ZŠ a
MŠ Hanušovice (Besip, Jeseník - 31. 5. 2018 otevøení DH)
- vzala na vìdomí informaci o nástupu mìstského policisty 14. 5. 2018
- vzala na vìdomí ýsledek výbìrového øízení na pozici dìlník
na správu a údrbu mìsta Hanušovice
jednání è. 94 – 28. 5. 2018
- doporuèila ZM Hanušovice schválit ádosti o zápùjèce
z Fondu rozvoje bydlení mìsta Hanušovice na rekonstrukce a
opravy nemovitostí
- schválila poskytnutí individuální dotace z rozpoètu mìsta
Hanušovice pro ZO Èeského zahrádkáøského svazu Hanušovice pro rok 2018 a schválila uzavøení veøejnoprávní smlouvy è.
22/2018 mezi mìstem Hanušovice a ZO Èeského zahrádkáøské-
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ho svazu Hanušovice, na rekonstrukci kovových rozvodù závlahové vody a na kamenivo ke zlepšení schùdnosti pøístupových komunikací, povìøila starostku mìsta podpisem smlouvy
- schválila poskytnutí individuální dotace z rozpoètu mìsta
Hanušovice pro Multisportovní spolek Hanušovice pro rok
2018 a schválila uzavøení veøejnoprávní smlouvy è. 23/2018
mezi mìstem Hanušovice a Multisportovním spolkem Hanušovice na úhradu nájemného za tìlocviènu ZŠ Hanušovice – volejbal; povìøila starostku mìsta podpisem smlouvy
- schválila poskytnutí individuální dotace z rozpoètu mìsta
Hanušovice pro Azyl Gaia, z. s. pro rok 2018 a schválila uzavøení veøejnoprávní smlouvy è. 24/2018 mezi mìstem Hanušovice
a Azylem Gaia, z. s. na úhradu veterinárního ošetøení nemocných zvíøat a veterinárních diet; povìøila starostku mìsta podpisem smlouvy
- schválila poskytnutí individuální dotace z rozpoètu mìsta
Hanušovice pro Regionální sportovní klub mládee Horní Pomoraví, spolek, pro rok 2018 a schválila uzavøení veøejnoprávní
smlouvy è. 25/2018 mezi mìstem Hanušovice a Regionálním
sportovním klubem mládee Horní Pomoraví na èinnost a dopravu dìtí na soutìní utkání, stravu (obìd) pro dìti na fotbalový turnaj Pomoraví Cup 2018, koupi reklamního stanu pro
iniciativu Dìti dìtem; povìøila starostku mìsta podpisem
smlouvy
- schválila poskytnutí individuální dotace na koupi vozíku na
pøepravní boxy, krmivo a vitamíny pro psy – úèast na soutìi
„Dog treck“ - mistrovství republiky, závody na kole a kolobìce
taené psy (aljašskými malamuty) – reprezentace mìsta; povìøila starostku mìsta podpisem smlouvy
- doporuèila Zastupitelstvu mìsta Hanušovice neschválit odprodej pozemkù parc. è. 151/1 a parc. è. 154 v kú. Hanušovice
- schválila zveøejnìní zámìru pronájmu èásti st. pl. 554 - zastavìná plocha a nádvoøí, a dále èásti pozemku parc. è. 889/8 ostatní plocha; pozemku parc. è. 889/24 - orná pùda, a parc. è.
889/25 - orná pùda, v k. ú. Hanušovice
- schválila nákup idlí a stolù u spoleènosti ITTC Stima, spol.
s r. o. a uloila vystavit objednávku na poøízení stolù a idlí pro
KD
- schválila úpravy rozpoètu a závazné ukazatele rozpoètu
mìsta Hanušovice dle dùvodové zprávy
- vzala vìdomí ukonèení nájmù pozemkù a územní plán
- seznámila se s provozem a údrbou kolejové vleèky
- vzala na vìdomí Oznámení o komplexní inspekèní èinnosti
ZŠ a MŠ Hanušovice
jednání è. 95 – 18. 6. 2018
- schválila Dodatek k dohodì o slevì O2 a zároveò povìøila
starostku mìsta podpisem Dodatku k dohodì o slevì O2
- schválila zmìnu Úèastnické smlouvy – Zmìny nastavení
sluby – Speciální nabídka O2 a povìøila starostku mìsta podpisem smlouvy
- schválila Úèastnickou smlouvu – Specifikace sluby CAR
CONTROL a povìøila starostku mìsta podpisem smlouvy
- vzala na vìdomí Protokol o revizi knihovního fondu a ostatního elektronického fondu
- schválila návrhy è. 8/2018 a è. 9/2018 na vyøazení knihovních fondù
- schválila zveøejnìní zámìru o pronájem èásti pozemku pè.
1577/7 v kú. Hanušovice
- schválila zveøejnìní zámìru pronájmu èásti pozemku pè.
801/1 - ostatní plocha, v kú. Hanušovice
- nedoporuèila ZM Hanušovice odprodat èást pozemku parc.
è. 1682/1 v kú. Hanušovice
- z dùvodu vypracování strategického dokumentu – koncepce rozvojových ploch a pozemkù, schválila návrh na výzvu zastupitelùm, k podání návrhù na vyuití rozvojových ploch a
pozemkù – napø. „depa“, areál „bývalý Nobleslen“ atd.
- schválila výsledek poptávkového øízení na stavební práce
týkající se akce „Oprava komunikací Hanušovice – penetraèní
technologie“ a zároveò povìøila starostku mìsta Hanušovice
podpisem pøedmìtné smlouvy o dílo
_ _ _ _
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- schválila dodavatele na opravu „Propustku v místní èásti
leb“ a souèasnì povìøila starostku podpisem smlouvy o dílo
- schválila výsledek poptávkového øízení na stavební práce
týkající se akce „Stavební úpravy kaple Navštívení Panny Marie
ve lebu“ a zároveò povìøila starostku podpisem pøedmìtné
smlouvy o dílo
- schválila zaøazení zámìru zpevnìní ploch pøed nádraím do
plánu investic na rok 2019/2020
- doporuèila úèetní závìrku mìsta Hanušovice sestavenou k
31. 12. 2017 ke schválení Zastupitelstvu mìsta Hanušovice a
navrhla pøijmout na zasedání následující usnesení: a) Zastupitelstvo mìsta Hanušovice schvaluje úèetní závìrku mìsta Hanušovice sestavenou k 31. 12. 2017 v rozsahu pøedloených
výkazù s výhradou a pøipomínkami; b) Zastupitelstvo mìsta Hanušovice ukládá hlavní úèetní proúètovat výsledek hospodaøení
a sdìlit Krajskému úøadu Olomouckého kraje termín schválení
úèetní závìrky sestavené k 31. 12. 2017
- doporuèila ZM schválit Hospodaøení mìsta Hanušovice za
rok 2017 s výhradou a navrhla pøijmout na zasedání ZM 27. 6.

2018 následující usnesení: a) ZM schvaluje závìreèný úèet
mìsta Hanušovice za rok 2017 vèetnì zprávy o výsledku pøezkoumání hospodaøení mìsta Hanušovice za rok 2017; b) ZM
vyjadøuje souhlas s výhradou, na základì kterých pøijme opatøení potøebná k nápravì zjištìných chyb a nedostatkù; c) ZM bere
na vìdomí opatøení k nápravì zjištìných chyb a nedostatkù ve
zprávì o výsledku pøezkoumání hospodaøení
- uloila OSMS vypracovat cenová pravidla na pronájem
všech druhù pozemkù ve vlastnictví mìsta a jejich zapracování
do smìrnice pro pronájem bytových a nebytových prostor tak,
aby cenová nabídka byla ucelená
- schválila uzavøení smlouvy na vykonání pøezkoumání hospodaøení obce s firmou AUDIT TEAM, s. r. o na tøi roky, zároveò povìøila starostku podpisem smlouvy
- vzala na vìdomí protokol o výsledku kontroly FV, vyjádøení
k stavbì, pøípravu jízdních øádù, analýzu matrièních úøadù,
- byla informována o valné hromadì VHZ
- vzala na vìdomí informaci o setkání s èleny vlády 20. 6.
2018

Zpráva o èinnosti zastupitelstva mìsta
zasedání è. 18 - 14. 3. 2018
- schválilo smlouvy o zápùjèce z Fondu rozvoje bydlení mìsta Hanušovice a povìøilo starostku mìsta podpisem
- schválilo pøijetí dotace v rámci projektu Ministerstva pro místní rozvoj ÈR (MMR) - Rozvoj sociálních slueb - „Multifunkèní
centrum Hanušovice“
- schválilo bezúplatný pøevod novì vzniklého pozemku pè. 889/46, ostatní plocha, z pozemku parc. è. 889/9 ostatní plocha, a
novì vzniklého pozemku parc. è. 892/6, ostatní plocha, který vznikl na základì GP è. 1608-37.a/2017 ze dne 9. 6. 2017 z pozemku
parc. è. 892/1, ostatní plocha, v kú. Hanušovice, z vlastnictví mìsta Hanušovice do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaøení
Správy silnic Olomouckého kraje, pøíspìvkové organizaci
- schválilo Smlouvu o budoucí darovací smlouvì uzavøenou mezi mìstem Hanušovice a Olomouckým krajem a povìøilo starostku mìsta Hanušovice podpisem Smlouvy o budoucí darovací smlouvì
- schválilo odkup èásti pozemku parc. è. 897/22 a èásti pozemku parc. è. 897/12, dùvodem odkupu je narovnání majetkoprávních
záleitostí pod místní komunikací a komunikací pro pìší na ul. Na Vyhlídce v Hanušovicích
- neschválilo odprodej pozemkù parc. è. 151/1 a parc. è. 154 v kú. Hanušovice
- neschválilo prodej pozemku parc. è. 721/7 - trvalý travní porost v kú. Hanušovice
- schválilo revokaci usnesení èíslo 139/2017, o zveøejnìní zámìru mìsta Hanušovice o prodeji èásti pozemkù pè. 2193/2, ostatní
plocha, a pè. 2194/1, trvalý travnatý porost, v kú. Hanušovice, a prodat pozemky za cenu stanovenou znaleckým posudkem a za
pøedpokladu zaplacení všech nákladù adatelem; uloilo odboru správy majetku a slueb zapracovat do ádostí o prodej povinnost
adatele zaplatit náklady související s prodejem majetku
- schválilo smìrnice „Bezpeènostní pravidla pouívání výpoèetní techniky“ a „Systém zpracování a ochrany osobních údajù“,
jejich znìní a zaøazení mezi závazné interní dokumenty mìsta Hanušovice a Základní a Mateøské školy Hanušovice.
- vzalo na vìdomí stav bankovních úètù a zápis finanèního výboru
zasedání è. 19 - 27. 6. 2018
- schválilo úèetní závìrku mìsta Hanušovice sestavenou k 31. 12. 2017 v rozsahu pøedloených výkazù s výhradou a pøipomínkami
- uloilo hlavní úèetní proúètovat výsledek hospodaøení a sdìlit Krajskému úøadu Olomouckého kraje termín schválení úèetní
závìrky sestavené k 31. 12. 2017
- schválilo závìreèný úèet mìsta Hanušovice za rok 2017 vèetnì zprávy o výsledku pøezkoumání hospodaøení mìsta Hanušovice
za rok 2017
- vyjádøilo souhlas s výhradami, na základì nich pøijme opatøení potøebná k nápravì zjištìných chyb a nedostatkù
- vzalo na vìdomí opatøení k nápravì zjištìných chyb a nedostatkù ve zprávì o výsledku pøezkoumání hospodaøení
- neschválilo prodej èásti pozemku pè. 1682/1 v kú. Hanušovice
- schválilo Obecnì závaznou vyhlášku mìsta Hanušovice è. 1/2018, kterou se ruší Obecnì závazná vyhláška mìsta Hanušovice
è. 2/2002 ze dne 17. 6. 2002, kterou se stanoví podmínky k zabezpeèení poární ochrany pøi akcích, kterých se zúèastòuje vìtší poèet
osob
- schválila Obecnì závaznou vyhlášku mìsta Hanušovice è. 2/2018, kterou se stanoví èást spoleèného školského obvodu základní školy.
- schválila Obecnì závaznou vyhlášku mìsta Hanušovice è. 3/2018, o noèním klidu
- vzala na vìdomí stav bankovních úètù a zápis finanèního výboru
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Rozlouèení se školou
Kdy jsme byli malí, ptali se nás, èím chceme být. Naše odpovìdi znìly: princezna, kosmonaut, super hrdina a v mém pøípadì
rocková hvìzda. Nastoupili jsme do školy, a uvedená otázka pøišla znovu. Mezi našimi odpovìïmi se objevila tato povolání: lékaø,
policista a v mém pøípadì kadeønice. A teï jsme v deváté tøídì a chtìjí po nás opravdové odpovìdi.
Naše cesta základní školou byla dlouhá, nìkdy strmá a úzká, jindy pøipomínala alej plnou rozkvetlých stromù vonící nejrùznìjšími vùnìmi. Na této pouti jsme poznali spoustu lidí, uèitelù, spoluákù, kamarádù, kteøí pøirostli k našim srdcím. Kadý z nás se nauèil èíst, psát a poèítat, pracovat v týmu. Nejhezèí na tomto uèení bylo poznávat kadého jednoho èlovìka, jak pøemýšlí, reaguje na
urèité impulsy, co má rád, koho má rád.
Ovšem to nejdùleitìjší poznání spoèívalo v tom, e jsme poznali sami sebe. Kadý z nás teï ví, co nás rozesmìje, èi naopak rozpláèe, co nás baví a naplòuje, co od ivota chceme. Po této cestì poznání mùe kadý s èistým srdcem øíct, èím chce být. Tímto se
louèím, louèím se s Vámi všemi. Tímto dìkuji, dìkuji Vám všem.
Nina Kremlièková, IX. A
Je tu konec školního roku, konec deváté tøídy, konec základní školy. Kadodenní rutina se koneènì pozmìní a my budeme moct
zaèít nanovo. Zní to dìsivì, ale lákavì zároveò.
U je to víc ne devìt let, co jsme se poprvé spatøili. Je to dávno, co jsme byli stydliví a rozpaèití prvòáèci, ale to jen do té doby, ne
jsme se navzájem poznali. Louèíme se po mnoha letech, co jsme se potkávali dennì na chodbách a obìdvali spoleènì v jídelnì. Roky
pomalu plynuly a spousty záitkù, co jsme zaili na školních výletech, ale pøedevším ve tøídì, zùstanou u jen v našich vzpomínkách.
U se moc tìším na vytváøení nových zkušeností, ale také se budu vdy vracet „do školních lavic“, jako naši rodièe a prarodièe,
a pøipomínat si ta nejkrásnìjší školní léta. Vzpomínky jsou snad to nejcennìjší, co si ze základní školy odnáším, a jsou dobré, nebo
ne. Dobré v nás probouzí pocit štìstí a radosti, špatné nám zanechávají zkušenosti a ponauèení.
Mockrát dìkuji všem svým spoluákùm a uèitelùm za absolvování tìchto devíti let se mnou!
Karolína Miklasová, IX. B
A je to tady! Zbývá jen nìkolik dní do konce základní školy. Není to ani tak dávno, kdy jsme nastoupili do první tøídy a zaèaly
naše první starosti.
Já, stejnì jako vìtšina z nás, jsem se do první tøídy tìšila. V první, druhé i tøetí tøídì jsme mìli za tøídní uèitelku paní Janu Pitákovou, která nás nauèila to nejzákladnìjší: èíst, psát a poèítat. Také na nás byla vdy hodná a milá. Potom pøišla ètvrtá, pátá tøída a pan
tøídní uèitel - Petr Jorda, se kterým jsme se vdy bavili o zajímavých vìcech. Po dvou letech jsme pøešli na druhý stupeò. Druhý stupeò byl pro nás velikou zmìnou: mnoho nových vyuèovacích pøedmìtù, uèitelù a naše tøídní uèitelka - paní Alena Divišová. Od šesté tøídy jsme se museli zaèít více uèit, ale nìkterým se pøíliš nechtìlo.
Nestihli jsme se ani rozhlédnout, a u tu byla 9. tøída. To byl asi nejtìší rok, který jsme ve škole zaili.
V deváté tøídì pøišlo to nejdùleitìjší z celé základní školy - vybrat si správnou støední školu a zvládnout pøijímací zkoušky
z èeského jazyka a literatury i matematiky. A to se vìtšinì ákù povedlo.
Na závìr bych chtìla podìkovat našim uèitelùm za trpìlivost a vzdìlání, které nám dali, a své tøídì, se kterou jsem zaila super
výlety a jiné školní akce.
Terezie Tabaèárová, IX. B

Bájeèná dovolená
s moøem pohybu
V srpnu pojedu na letní dovolenou,
letenku u mám dávno zamluvenou.
S pøáteli zavítám na Eiffelovu vì,
to mi tedy, kamaráde, vìø!

V moøi se seznámím s velkým ralokem,
zavadí o mì pouhým svým okem.
Lákají mì vzdálené krajiny,
mìsta i vodopády,
dívky se tam se mnou procházejí velmi rády.
Navštívím Sfingu, pyramidy i pøehrady,
prohlédnu si naše skvostné zámky i hrady.
Lidé se baví tancem a zpìvem na plái,
fotografie mám upravené v pìkné kolái.

Sýrovou pizzu ochutnám v Itálii,
dobré sýry mì zlákají ve Francii.
Skvìlou zmrzlinu si dám v Chorvatsku,
mají ji zde pouze za dvacku.

áci recitaèního krouku
pøi ZŠ a MŠ v Hanušovicích

Váení ètenáøi,
Moná ve dnech prázdnin a letních dovolených zaíváte nìco zajímavého nebo výjimeèného. Proto Vás prosíme - podìlte se o
své záitky, pøíbìhy, fotografie s ostatními ètenáøi Hanušovických novin.
Své pøíspìvky podávejte na podatelnì MÚ Hanušovice anebo elektronicky posílejte na adresu: noviny@hanusovice.info
Pøedem dìkujeme, redakce HN.
HANUŠOVICKÉ NOVINY, mìsíèník, vychází k prvnímu dni v mìsíci v Hanušovicích. Periodický tisk územního samosprávného celku.
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 srpnu 2018 oslaví
svá významná ivotní výroèí
tito naši spoluobèané:
paní Vilma Gronychová,
Maria Doleelová,
Marie Kašparová,
Zdenka Pátková,
Marie Jasenovcová,
Marta Ludvíková
a Jana Foberová;
pánové Jan Ficnar,
Antonín Kuba,
Karel Heger,
Jan Molèan,
Lubomír Bochníèek
a Jaroslav Moudrý.
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

Moje první setkání s Hanušovicemi
(dokonèení z 1. strany)
Vybavuji si ještì hotel Pradìd, název roznášeného piva Šerák a reklamu na návštìvu
jeskyní na Pomezí. Nestihli jsme poznat Noskovu chatu na Rejvízu. Pro nás, Praáky, to
byl neznámý a docela jiný kraj.
Z Prahy se tehdy jezdilo do Jeseníku ranním rychlíkem pøes Podìbrady, Velký Osek,
Chlumec nad Cidlinou, Hradec Králové, Týništì nad Orlicí. Po dlouhé jízdì rovinami
dále vede tra krajem s nádhernou pøírodou. Vybavuji si dodnes hrad Potštejn nad hlubokým údolím. Pak bylo dùleité zastavení v Hanušovicích. Na nádraí byl èilý provoz.
Èást vagonù zde zùstávala, tìká rychlíková parní lokomotiva ze Škodovky zajela do
depa. K vagonùm, které pokraèovaly pøes Ramzovou Slezským Semmeringem do Lipové a Jeseníku jako osobní vlak 1. a 2. tøídy, byla pøipojena menší lokomotiva s vysokým
komínem. Na horských tratích v našem pohranièí bývaly nasazovány zvláš konstruované lokomotivy se spolehlivým výkonem. Vìtšinou pocházely z pøedváleèné doby a
jako zázrakem se zachovaly. Stejná lokomotiva se pak s vlakem po krátké pauze vracela
zpìt do Hanušovic. Zde se vlak znovu spojil a na jeho zaèátek se vrátila otoèená rychlíková lokomotiva. Vše mìlo svùj èas. Podobnì jako do Hanušovic, kadý den z Prahy
vyjídìly rychlíky všemi smìry do pohranièních destinací, aby se veèer zase vracely
zpìt. Dálkové autobusy tehdy jezdily snad jen z Prahy do Karlových Varù.
Pro ilustraci cestování vlakem se mi podaøilo najít v jednom archivu údaje ze zimního
jízdního øádu 1956/57. Odjezd Praha 6.48, pøíjezd Hanušovice 11.57, odjezd smìr Jeseník
12.20, pøíjezd do Jeseníku 13.50. Zpìt ve 14.12, Hanušovice 15.41/16.08, Praha 21.11.
V létì roku 1953 docela èasto pršelo. Pøesto jsme si v Jeseníku sem tam uili sluníèka.
U Chlumce nad Cidlinou jsou vedle trati velké rybníky. S vykulenýma oèima jsem je pøi
zpáteèní cestì s hrùzou pozoroval v domnìní, e snad jde o záplavy. V Praze ale bylo vše
v poøádku a staøièká tramvaj linky 7 nás spolehlivì dovezla z Hlavního nádraí pøes Malou Stranu a do Dejvic.
Pobyt v prostøedí Jeseníkù pro mne zùstal velkým záitkem. Hodnì se mluvilo o
Šumperku. Netušil jsem, e mne ivot pøivede do Šumperka o 14 let pozdìji. Na støední
ekonomické škole proti hotelu Grand jsem pak uèil i studenty, kteøí pocházeli nejen z Jeseníku, ale i ze ulové nebo Javorníku. Z Hanušovic jsem vezl do Šumperka vlakem
s pøestupem v Bludovì náš první koèárek. S kolegou Kalivodou jsme byli se svými studenty jednou o víkendu na krátkém pobytu na Zámeèku. Dodnes si pamatuji strmou cestu z Vlaského od vlaku. V Podlesí a ve Šléglovì u Branné jsme byli na bramborové
brigádì. To mi umonilo dostat se tomuto kraji tak trochu pod kùi. Kdy jsem v roce
1974 odcházel ze Šumperka do Prahy, poprvé jsem nevyuil z èasových dùvodù pøíleitost jako tøídní navštívit Hanušovice pøi rozluèkovém veèírku dálkaøù. Pøišel jsem
prý o monost zblízka poznat zásah hasièského sboru v panelovém domì. Bylo nebo nebylo?
Ladislav Havlíèek, èerven 2018

Toulky po okolí - Kostely v Rapotínì a Petrovì
Dnes si povíme o jedné raritì, která existovala ještì v 19. století ve dvou místních sousedních obcích – Petrovì a Rapotínì.
V té dobì tam toti stály dva pozdnì gotické kostely. Zajímavé byly v tom, e byly témìø stejnì veliké, architektonicky skoro
shodné a navíc stály necelých dvì stì metrù od sebe. Nacházely se na katastrech svých obcí a dìlila je od sebe øeka Desná. O tom,
proè se to stalo, e ve dvou sousedních obcích vznikly témìø stejné kostely, vypráví zajímavá povìst.
Pøed dávnými lety il na nedalekém starém zámku šlechtic, jen mìl dvì dcery, dvojèata, kterým se dostalo klášterního vychování. Kdy bylo dívkám deset let, osiøely, ale zdìdily velký majetek. Neblahý osud dívky ještì více pøipoutal k sobì, take byly naprosto k nerozeznání nejen podobou, ale i vzájemnou oddaností. Navíc byly i krásné a to lákalo mnoho nápadníkù. Jednoho dne se na
zámku objevil krásný rytíø, který obì dívky okouzlil. Obì dívky se do nìj vášnivì zamilovaly, ale stalo se to, co ani jedna z nich netušila. Cizinec je zneuctil a poté navdy zmizel. Potupené sestry pak vinily jedna druhou z toho, co se stalo, a prohlásily, e se ji nikdy
nechtìjí potkat, a to ani pøi pravidelných bohoslubách v zámecké kapli. Protoe, jak jsme se ji dozvìdìli, mìly dostatek penìz, najala si kadá nìkolik øemeslníkù. Ti pak témìø souèasnì postavili na obou bøezích øeky veliké zabednìné konstrukce, aby nebylo
zvenèí vidìt, co uvnitø vzniká za dílo. Po delším èase se prý ve stejnou dobu ve skrytých staveništích rozezvuèely zvony. Konstrukce
byly streny a pod nimi se objevily témìø stejné Boí chrámy. Kdy znesváøené sestry uvidìly, co se stalo, upadly na zem a ve stejný
okamik zemøely. Podle povìsti mìly jejich duše najít klid a poté, kdy se kostely k sobì pøiblíí a nakonec splynou v jeden.
To, jak víme, se nikdy nestalo. Ve skuteènosti byl ten rapotínský zbourán a nahrazen v roce 1867 tím, který tam stojí v dnešní dobì.
Ten v Petrovì mìl jiný osud. Po výstavbì sousedního kostela zaèal chátrat a na poèátku 20. století mìl být zbourán. Zasáhla však
„vyšší moc“, a to vídeòská centrální komise, která se starala o ochranu cenných památek, a ta v roce 1903 rozhodla, e má být kostel
zachován. Dokonce získala i pøíslib státních subvencí na jeho obnovu. Ale osud tomu chtìl jinak a o rok pozdìji kostel po zásahu
bleskem vyhoøel. Pøes veškerou snahu o jeho opravu byl nakonec zbourán a pozemky rozprodány.
Existuje prý i druhá verze, proè stály dva stejné chrámy tak blízko sebe. Ta uvádí, e se dva bratøi ze erotínského rodu vsadili, kdo
rychleji postaví nový svatostánek. Jak se jmenovali a který z bratrù vyhrál, ji povìst neøíká.
A ji je pravdivá první verze povìsti, èi ta druhá, anebo existuje ještì další, nevíme. Historikové ale mají nìkolik jistých indicií,
které tvrdí, e obì stavby nechal postavit tehdejší majitel panství Petr ze erotína nìkdy v letech 1519 a 1524. Na otázku, proè nechal postavit stejné stavby tak blízko u sebe, mají také historikové vysvìtlení. Mìl dva syny, plánoval panství rozdìlit mezi nì a
chtìl, aby oba mìli stejné Boí chrámy.
-hp
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Cestování po Evropì
Minieuroland
O polském mìstì Klodzko, které se nachází nedaleko naší
spoleèné hranice, jsme si ji povídali. Dnes se tam vrátíme a navštívíme zajímavé místo, které pøed nìkolika lety vyrostlo na
okraji mìsta.
Park miniatur Minieuroland je jediným svého druhu rekreaènì-vzdìlávacím komplexem v Polsku, jen v sobì snoubí park
miniatur a pøekrásnou architekturu v zelení porostlých prostorách tvoøících arboretum. Na území o rozloze 20 tisíc metrù ètvereèních vznikla zcela ojedinìlá zahrada, v ní bylo vysazeno
více ne 1 000 stromù a keøù, pøivezených sem z tìch nejlepších
zahradnictví v Polsku, Belgii a Nizozemí. Najdete zde makety
èetných objektù vysoké architektonické èi historické úrovnì. Uvidíte zde zmenšeninu paøíské Eiffelovky a Vítìzného oblouku,
italskou Fontánu di Trevi, dráïanský zámecký komplex Zwinger, berlínskou Braniborskou bránu, nespoèet významných polských církevních i svìtských staveb a dalších více jak 50
známých svìtových architektonických skvostù. Naši republiku
zde reprezentuje miniatura praské Staromìstské radnice. Park
se neustále buduje a postupnì pøibývají další stavby, stromová,
keøová a kvìtinová výzdoba. Provozovatelé pøedpokládají, e
bìhem nìkolika let by mohli návštìvníci vidìt pøi prohlídce a
120 staveb, vèetnì novì vysázených stromù, keøù a kvìtin.
Všechny makety jsou doplnìny texty v pìti jazykových verzích, nechybí samozøejmì èeština. Mùete se tedy po parku po-

hybovat samostatnì. Další devízou je i nedávno nainstalovaná
mobilní aplikace pro chytré telefony, která umoòuje návštìvu
parku s vyuitím virtuálního prùvodce. Objekt není jen parkem
miniatur, ale také úasným arboretem. Je s ním spojena pravidelná akce nazvaná Kvìtinový festival, která pøedstavuje jedineènou slavnost urèenou pro všechny lidské smysly. Jde o nejvìtší
kvìtinovou slavnost na Dolním Slezsku, která trvá kadoroènì
nepøetritì od poloviny èervna do konce listopadu.
Minieuroland vyuívá vlastní, plnì vybavenou modeláøskou
dílnu, umoòující provádìt veškeré práce všech fází výrobního
procesu miniatur. Všechny makety nacházející se v parku jsou
výsledkem práce specialistù z Polska, Ukrajiny a Arménie. Vysoce kvalifikovaná skupina architektù, modeláøù, øezbáøù, grafikù,
výtvarníkù a kovotepcù se snaí o maximální autentiènost, velice
jim záleí na tom, aby jejich dílo co nejvíce odpovídalo skuteènosti. K výrobì maket pouívají specializované modeláøské náøadí, moderní a hlavnì trvanlivé umìlecké materiály, syntetické
kovy a rùzné druhy nerostù.
A na závìr si povíme ještì pár údajù o stavbì. První výkopové
práce „na zelené louce“ zaèaly zaèátkem dubna 2013. Do záøí
2014 byly poloeny základní sítì a do konce roku se zaèalo s výsadbou stromù. Od ledna 2015 zaèala stavba vstupního pavilonu
a modelárny, poté bylo vybudováno dìtské høištì. V èervenci
tého roku byla první èást park slavnostnì otevøena. O rok
pozdìji byla otevøena druhá èást parku.
-hp

Naše zdraví (77) - Hroznové víno
Pomalu se blíí doba, kdy pìstitelé hroznového vína budou sklízet plody své celoroèní namáhavé práce - vinobraní. Z vìtšiny
úrody vznikne bílé, èervené, rùové i jinak zbarvené víno, nìco málo pálenky. Ale nesmíme zapomínat na èerstvé hrozny, které
chutnají i tìm, co nemusí alkoholické nápoje.
Dlouhodobé výzkumy vìdcù z celého svìta potvrdily, e díky specifickým látkám v hroznovém vínu ijí lidé z oblastí, kde se daøí
vinné révì, mnohem déle. Za vším hledejme resveratrol. Tento polyfenol, který se nachází v nejvìtší koncentraci ve slupce a jádrech, má toti jednu výhodu – tlumí chu na sladké. Tato zázraèná látka má vliv i na regeneraci. Balastní látky toti urychlují èinnost støev a zaívání, navíc vyvolávají pocit sytosti. Pøi pravidelné konzumaci resveratrolu roste vytrvalost, ale vìdci bylo
zaznamenáno i menší ukládání tuku, a to i pøi konzumaci tuèné stravy. Pokud chcete hubnout díky tomuto ovoci, musíme sáhnout
pøedevším po bílých hroznech, protoe ty navíc pomáhají i èistit organismus. Doporuèuje se jíst hroznové víno v první polovinì dne,
díky tomu tìlo vyuije energii z jednoduchých sacharidù, ani by se vám uloily do tukových zásob. Pøi dodrování pitného reimu
je také ideální pít šávu z hroznù v kombinaci s neperlivou minerální vodou, perfektnì toti zahání ízeò a nahradí zbyteènì pøeslazené sirupy.
Vlastností této pochutiny si všiml i kosmetický prùmysl. Proto její výtaky mùeme najít v mnoha zkrášlujících pøípravcích.
Víno je pøedevším vynikajícím anti-aging ovocem, protoe zpomaluje proces stárnutí naší pleti. A nejen to! Polyfenoly stimulují
tvorbu nového kolagenu, vazivová tkáò a ple tak zùstávají hebké a pøitom zpevnìné. Draslík, vápník, kyselina listová, hoøèík a balastní látky tak tìlu pomáhají pøi proèišování. A výsledek? Vypadáme mladší a na první pohled svìejší.
U bùh vína a plodnosti Dionýsos vìdìl o osvìujících úèincích hroznù. Proto prý víno dozrává na podzim, kdy tyto látky naše
tìlo potøebuje. Napøíklad niacin a vitamíny skupiny B pøispívají ke zlepšení naší nálady v sychravých podzimních dnech. Naši dávní
pøedkové tvrdili, e podle toho, kolik zkonzumovali hroznù, pøeívali dlouhou zimu. Navíc toto sladké ovoce obsahuje i quercetin,
sekundární rostlinnou látku, která chrání tìlo proti virùm.
V období antiky bylo hroznové víno povaováno dokonce za afrodiziakum. Jeho vysoký obsah vitamínù skuteènì stimuluje vyplavování pohlavních hormonù. U zmiòovaný øecký bùh vína a plodnosti tohle vìdìl. Proto nesmìlo scházet na ádné poøádné
slavnostní tabuli. Mìlo strávníkùm osladit ivot a rozveselit jejich mysl.
-hp

Koupím garsonku nebo byt 1+1 v osobním vlastnictví, v Hanušovicích Na Holbì.
Zaplatím hotovì vaši cenu. Tel.: 733 513 533

Jak na inzerci?
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. Inzerát musí být: èitelný,
HANUŠOVICKÉ NOVINY 8/2018

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

podatelna@mu-hanusovice.cz
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Silový trojboj Holba Hanušovice – tøetí medaile z Mistrovství Evropy
Ve dnech 3.-7. èervence 2018 se konalo v Plzni
Mistrovství Evropy v silovém trojboji Masters, za
úèasti 188 silových trojbojaøù z 20 zemí celé
Evropy, z toho 144 muù a 44 en. ME probíhalo ve
velmi pìkném prostøedí hotelu Kongresové centrum
Plzeò.
Závodù se zúèastnil i náš závodník Lubomír
Rùièka, kterému se v jednotlivých disciplínách
podaøilo získat tøi medaile: bronzovou za døep
výkonem 250 kg, bronzovou za benèpres výkonem
225 kg a støíbrnou v mrtvém tahu
za výkon 282,5 kg. V trojboji pak
výkonem 757,5 kg obsadil celkovì 4. místo.
Dìkuji za podporu a spolupráci mìstu Hanušovice a
Pivovaru Holba Hanušovice.
Za Silový trojboj Hanušovice,
pøedseda Lubomír Rùièka
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Sídlo: Hlavní 137, 788 33 Hanušovice
IÈO: 277 77 146, info@hornipomoravi.eu, www.hornipomoravi.eu

