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

Zhodnocení volebního období 2014/2018
z pohledu starostky mìsta
Váení a milí spoluobèané,
na konci tohoto volebního období bych chtìla podìkovat za práci všem zastupitelùm, pracovníkùm obecního úøadu a všem, kteøí jakýmkoliv zpùsobem pøispìli k rozvoji našeho mìsta. Podaøilo se nám naše mìsto udret finanènì „zdravé“. Mìsto nemá
ve svém hospodaøení ádný pøijatý úvìr ani jiné finanèní závazky.
Dovolte mi, abych Vám stejnì jako v pøedchozím období pøedloila malé shrnutí èi
pøipomenutí událostí, které provázely ivot ve všech èástech našeho mìsta v minulém
období.
Rok 2015
Bylo zrealizováno:
• Dokonèení stavby kanalizace HP II - oprava komunikací po kanalizaci (ul.
Pod Lesem, Praská, Údolní, Za Skalkou, V Zátiší, Na Výsluní, Jesenická a ul.
Dukelská) (5 151 073 Kè vlastní prostøedky, 1 900 000 Kè dotace).
• Místní komunikace na ul. Jesenická vè. køiovatky, vybudování zpomalovacího prahu a chodníku (cca 1 200 000 Kè).
• Víceúèelové høištì na sídlišti Na Holbì (844 469 Kè), u kterého byl vysazen v r. 2016
ivý plot a v r. 2017 nainstalován mobiliáø (lavièky a odpadkové koše).
• Zateplení budovy KD vè. kinosálu a fasáda (2 230 460 Kè vl. prostøedky,
1 886 248 Kè dotace), dokonèení v r. 2016.
• Fasáda èásti budovy KD, kde sídlí MIC (963 197 Kè).
• Dokonèení ÈOV pro bytový dùm èp. 37, ul. Habartická (201 000 Kè).
• Vydání a pokøtìní knihy Hanušovice.
• Zakoupenípozemku bývalého depaod ÈD v hodnotì1 431 000 Kè(cca1ha972m2).

Oznámení o konání voleb
Volby do zastupitelstev obcí a volby
do Senátu Parlamentu ÈR se
uskuteèní soubìnì, a to ve dnech
5.-6. 10. 2018.
Okrsky pro mìsto Hanušovice:
È. 1 - budova Mìstského úøadu v Hanušovicích, Hlavn í 92, Hanušovice
È. 2 - budova Kulturního domu v Hanušovicích, Hlavní 182, Hanušovice
È. 3 - sociální budova Pivovar Holba, a. s., Pivovarská 261, Hanušovice
Více informací najdete na:
http://www.hanusovice.info/mesto/volby/
dokumenty/
Kandidátní listiny s volebními programy jednotlivých stran, které kandidují d o Zastupitelstva mìsta
Hanušovice, jsou uvnitø novin. -mú

(pokraèování na 2. stranì)

Uvádíme na pravou míru nepravdivé informace
šíøící se po sociálních sítích
V posledních dnech byly na sociálních sítích zachyceny nepravdivé informace týkající se úèelu vyuití našeho Multifunkèního centra sociálních slueb v Hanušovicích,
které vznikne z bývalé ubytovny a administrativní budovy Èeských drah.
Rádi bychom tyto livé informace vyvrátili a sdìlili opakovanì ètenáøùm a široké
veøejnosti, co se s budovou skuteènì zamýšlí. V tomto novém centru budou pøedevším
sluby a zázemí pro obèany naší obce, bude sem pøestìhována Mìstská knihovna Hanušovice, dále zde budou nové uèebny Základní umìlecké školy, vèetnì taneèního a
konferenèního sálu. Budou zde sídlit poskytovatelé sociálních slueb, kteøí ji v našem
regionu pùsobí a nemají vhodné zázemí - bude sem pøestìhována Charita Šumperk,
která zde mimo jiné zøídí také pùjèovnu kompenzaèních a zdravotních pomùcek,
SONS Šumperk – Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých a další neziskové organizace zabývající se pøedevším péèí o rodiny s dìtmi. Vznikne zde také zázemí
pro nìkteré místní spolky.
MCSS bude místem pro všechny obèany Hanušovic. Rozhodnì vyvracíme jakékoliv informace o tom, e by zde mìlo vzniknout sociální bydlení pro urèité skupiny obyvatel!
Ivana Vokurková, starostka mìsta Hanušovice
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Zhodnocení volebního období 2014/2018
z pohledu starostky mìsta
(pokraèování z 1. strany)

• Vytvoøení a schválení Plánu prevence kriminality ve mìstì

Hanušovice na léta 2016-2020 (monost èerpání dotaèních prostøedkù).
• Podpoøení florbalového krouku pøi ZŠ, kterému mìsto pro
reprezentacizakoupilo dvacetkusù dresù (cca 15 500 Kè).

Rok 2016
Bylo zrealizováno:
• Rekonstrukce sociálního zaøízení v budovì ZŠ v pøízemí (v r. 2017 dokonèeno I. a II. Podlaí) (2 907 361 Kè).
• Výmìna dlaby na chodbách celé ZŠ (1 461 238 Kè).
• Rozšíøení chodníku za školou a vydládìní plochy na parkování za bývalým domem slueb (cca 362 000 Kè).
• Budova MŠ - oprava oplocení u hlavní silnice, vybudování okapových chodníkù a vydládìní chodníkù pøed vchodem do MŠ (686 560 Kè).
• Rekonstrukce chodníku na ulici Zábøeská (cca
1 145 000 Kè), instalace mobiliáøe vè. zábradlí.
• Úprava chodníku Na Holbì vèetnì odvodnìní místní komunikace s odstavným stáním (cca 596 000 Kè). Vydládìní ploch pod mobiliáøem ve mìstì vèetnì osazení
lavièek a košù.
• Pøeloky chodníkù kolem domu èp. 88, propadlého
chodníku u èp. 177 vèetnì opravy kanalizace a opravy
propadlých vodovodních šachet u ZŠ a na ul. Školní
(cca 370 000 Kè).
• Rekonstrukce dìtského høištì na ul. Pøíèná – neodpovídalo bezpeènosti (cca 200 000 Kè).
• Úprava povrchu místních komunikací na ul. V Zátiší (cca
390 000 Kè), bytovému domu èp. 246 (cca 47 000 Kè) a
kolem kotelny na ul. Zábøeská (cca 29 000 Kè).
• Terénní úpravy travnatých ploch ve mìstì – likvidace betonových ploch po popelnicích kolem panelových domù,
urovnáváním a dosypáváním terénu a odstraòováním paøezù (cca 120 000 Kè).
• Oprava støechy nad garáí vedle kotelny u KD.
• Zajištìní vytìení døevní hmoty v dùsledku kalamitního
stavu - napadení kùrovcem a vývraty po nárazových vìtrech nahodilou tìbou (105 m3).
• Zakoupení techniky na údrbu veøejného prostranství
(cca 780 000 Kè).
• Opravy a rekonstrukce bytového fondu v r. 2016
(2 872 000 Kè ) - rekonstrukce bj. v domì èp. 108, èp.
113, èp. 115 ul. Hlavní a v domì èp. 95 Potùèník, na
ul. Hlavní se opravila støecha na domì èp. 108, dále
byla výmìnìna okna a dveøe v domì èp. 215, na ul.
Úzké a v bj. v domì èp. 183 ul. Hlavní.
• Oprava høbitovní zdi v Hynèicích.
• Doplnìní VO smìrem od nádraí k viaduktu (469 243 Kè).
• Rozšíøení mìstského kamerového systému (327 386 Kè
vlastní prostøedky, 80 000 Kè dotace).
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• Doprojektování chybìjících kanalizaèních pøípojek

akce HP II. na ul. Hlavní, Na Vinici, Na Výsluní, V Zátiší,
Sportovní.
• Poádání o udìlení vlajky, v téme roce schváleno.
• Zakoupení budovy u nádraí od ÈD ve výši 1 666 232 Kè
vè. pozemkù u budovy. Z této budovy bude multifunkèní
budova slouící všem obèanùm mìsta (sluby pro rodiny s
dìtmi, seniory, tìlesnì postiené obèany atd.), dále zde budouprostory pro spolky, mìstská knihovna a poboèka ZUŠ
Šumperk, taneèní sál atd. Na rekonstrukci budovy byla
mìstu pøiznána dotace ve výši 22 792 167 Kè, pøedbìné
celkové náklady cca 30 mil. Kè. Nebudou zde ádné sociální
byty a podobnì, jak se nepravdivì šíøí.
• Demolice ÈOV u budovy MÚ (cca 30 000 Kè) a demolice kùlny u domu èp. 134, ul. Hlavní (cca 115 000 Kè).

Rok 2017
Bylo zrealizováno
• Obnova vozového parku MÚ cca 1 100 000 Kè (ètyøi
osobní vozidla).
• Zakoupení garáe pro vozidlo mìstské policie v hodnotì
85 000 Kè.
• Poøízení devítimístného vozidla pro JSDH (1 140 727 Kè
dotace, 144 897 Kè vl. prostøedky).
• Oprava podlahy v tìlocviènì (350 000 Kè), dokonèení
oplocení u budovy MŠ vè. høištì MŠ, zrekonstruování
zahradního domku vè. fasády u MŠ, oprava chodníku
mezi budovou ZŠ a MŠ, oprava komunikace u tìlocvièny a okapový chodník (1 004 310 Kè vl. prostøedky,
76 000 Kè dotace).
• Výstavba nové místní komunikace na ul. Jesenická (2 748 583 Kè).
• Výstavba nové komunikace a nového vodovodu v prùmyslové zónì ul. Hynèická (cca 1 327 000 Kè).
• Výstavba chodníku - zastávka u viaduktu.
• Poøízení nového rozhlasu ve mìstì a ve všech místních èástech
(dotace 3 032 601 Kè, vl. prostøedky 1 323 887 Kè).
• Renovace VO (vymìnìny lampy VO) ve všech místních
èástech (dotace 410 388 Kè, vl. prostøedky 508 206 Kè),
z vlastních prostøedkù bylo doplnìno VO na Holbì u
garáí (519 632 Kè).
• Rekonstrukce prostor v KD – vybudování nové šatny,
výmìna dveøí do pøísálkù a nové schody na pódium v kinosále (cca 850 000 Kè).
• Rekonstrukce obøadní sínì MÚ vè. vybavení, zrekonstruována zasedací místnost, kanceláø matriky a poloení nové
dlaby v pøízemí budovy MÚ (cca 850 000 Kè).
• Opravy a rekonstrukce bytového fondu v r. 2017 - vynaloeno 2 271 000 Kè.
• Oprava místní komunikace na ul. V Zátiší, Školní, Zahradní,
Habartické, Na Výsluní, Dukelské, ke høbitovu, Pod Hradem,
Na Vyhlídce a most na ul. Údolní (cca 931 000 Kè), dále Za
Moravou (cca 59 000 Kè) a èásteèná oprava a odvodnìní místní komunikace na ul. Na Vinici (cca 125 000 Kè).
(pokraèování na 3. stranì)
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• Oprava tìlocvièny ZŠ – vstupu do budovy, výmì-

(pokraèování z 2. strany)
• Byla dohodnuta souèinnost s KÚ a SS Ol. kraje ve vìci

•
•

•
•
•
•

•

opravy komunikace II/369 smìr Jeseník. V rámci projektu bude øešeno parkování pøed budovou MÚ, budovou Policie ÈR, u MŠ. Po celé délce komunikace na ul.
Hlavní a smìrem k viaduktu bude øešeno odvedení
dešové vody. Budou navrena místa na stání, odvedení dešové vody z jednotlivých objektù vèetnì úpravy
chodníkù po obou stranách komunikace, dále budou
øešeny a doplnìny pøechody pro chodce, pøecházení z
mostního chodníku smìrem k autobusové zastávce
vèetnì køiovatky na ul. Dukelskou, bude øešen odvodòovací rošt na ul. Poárníkù. V únoru 2018 byl v soutìi urèen zhotovitel projektové dokumentace. Dle
smlouvy o dílo bude podána ádost o vydání územního
rozhodnutí do 30. 11. 2018, zhotovitel se zavázal pøedat
mìstu kompletní dokumentaci vèetnì vydaného územního rozhodnutí a podané ádosti o stavební povolení
nejpozdìji do 28. 2. 2019. Pøedbìný termín zahájení
realizace pøiblinì 2019/2020. Akce bude finanènì nároèná, bude rozdìlena na etapy. Asfaltový chodník vedoucí pøes most na ul. Hlavní je v havarijním stavu,
proto bude dle informace SS opraven ještì v letošním
roce.
Zahájení výstavby garáe a dalších potøebných prostor pro
JSDH vèetnì úpravy prostor pøed objektem.
Revitalizace zelenì na ul. Pøíèná a výsadba døevin (cca
151 000 Kè). Odstraòovaly se následky po pøívalových
deštích na pozemních komunikacích ve Vysokých
ibøidovicích, v Hanušovicích - ul. Pod Lesem, Na Vyhlídce a Na Výsluní (cca 95 000 Kè). Pokraèovalo se se zapoèatými terénními úpravami travnatých ploch ve mìstì
(cca 125 000 Kè) a vydládìním ploch pod mobiliáøem ve
mìstì vèetnì osazení lavièek a košù a pøelokami chodníkù kolem na ul. Hlavní a Poárníkù (cca 161 000 Kè). Bylo
zajištìno vytìení døevní hmoty v dùsledku kalamitního
stavu napadeného kùrovcem a vývraty po nárazových vìtrech nahodilou tìbou (75 m3).
Zhotovení vlajky mìsta vè. znaku mìsta.
Schválení protipovodòového plánu mìsta, který byl
poøízen z dotace (200 000 Kè).
Zakoupení pozemku bývalého areálu Slezan Frýdek-Místek (Moravolen) v hodnotì 4 500 000 Kè.
Dokonèena likvidace Hanušovické obchodní spoleènosti .
Z obchodního rejstøíku byla spoleènost vymazána k 24. 7.
2017.
Provedení personálního auditu MÚ vè. pøijetí nových
opatøení.

Rok 2018
Bylo zrealizováno
• Zhotovení polohopisu pro výstavbu chodníku na
ul. Praská, uskuteènily se dvì schùzky s obèany o
moných variantách výstavby chodníku.
• Oprava prostranství, pøeloka zámkové dlaby u zdravotního støediska a viaduktu vèetnì úpravy šachty.
• Oprava prostranství pøed budovou ZŠ.
• Nové vydládìní chodníkù u bývalého domu slueb
(1 124 070 Kè).
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na dveøí, oken, rekonstrukce sociálního zaøízení,
oprava teplovodu; oprava soklu a vstupu do budovy ZŠ, vybudování okapového chodníku kolem
budovy ZŠ (2 378 134 Kè).
B u d e za h á j e n a re k o n s t r u k c e š k o l n í h o h ø i š t ì
(2 372 324 Kè).
Dokonèuje se akce výstavba garáe pro JSDH (dotace
3 991 006 Kè, vl. prostøedky 443 445 Kè).
Opravy a rekonstrukce bytového fondu v první polovinì
r. 2018 - vynaloeno cca 570 000 Kè, na nebytový fond
cca 107 000 Kè (oprava osvìtlení v turistickém informaèním centru).
Dokonèení ozvuèení a akustické úpravy kinosálu (cca
670 000 Kè). Prvním divadelním pøedstavením bude hra
Jakuba Zindulky „Manelský ètyøúhelník“ (1. 10. 2018),
monost plnohodnotného vyuití prostor KD - poøádání
rùzných kulturních a spoleèenských akcí, koncertù a dalších kulturních pøedstavení, monost promítání filmù a
rùzných prezentací v kinosále, do taneèního sálu a pøísálkù byly poøízeny nové stoly a idle (604 866 Kè).
Do podzimu budou provedeny opravy místních komunikací - v Hanušovicích, napø. ul. Habartická kolem spodních bytovek, V. ibøidovicích - køiovatka, smìrem na
leb, Hynèicích… (cca 5 500 000 Kè).
Instalace 16 mìøákù na dodávku tepla v domì èp. 88
ul. Hlavní.
Byl urèen vítìz na provedení výstavby chodníku
na ul. Jesenická (3 997 000 Kè bez DPH) a oprava
støechy na domì èp 134, ul. Hlavní (cca 850 000
Kè), obì akce budou zrealizovány do konce letošního roku.
Zahájena oprava kaple v Hynèicích (vl. prostøedky
621 469 Kè, 437 072 Kè dotace), následnì bude
zahájena r e k o n s t r u k c e k a p l e P. M a r i e v e
 l e b u ( 1 859 621 Kè vlastní prostøedky).
Øeší se bezúplatný pøevod prostranství pøed nádraím do
vlastnictví mìsta z majetku Ol. kraje. Prostranství bude revitalizováno po rekonstrukci nádraní budovy v r. 2019.
Provedena oprava propustkù ve lebu a na ul. Za Moravou, dokonèena dešová kanalizace u domu èp. 108
(40 000 Kè), ul. Hlavní. U domu èp. 134, na ul. Hlavní
bude dešová kanalizace vystavìna do konce letošního
roku (707 850 Kè).
Oprava mostù – napø. ul. Údolní.
Pøipravuje se výstavba dìtského høištì ve Vysokých
ibøidovicích a øeší se monost vybudování dopravního
høištì MŠ.
Na kanalizaèní pøípojky byl vyplacen pøíspìvek mìsta
v letošním roce ve výši 337 849 Kè. Termín pro realizaci
výstavby pøípojek vèetnì èerpání finanèního pøíspìvku byl Zastupitelstvem mìsta Hanušovice dne 13. 8.
2018, usnesením è. 244/2018 a 245/2018 prodlouen do
30. 6. 2019.
Mìsto podalo v letošním roce ádosti o dotace na zhotovení strategických dokumentù mìsta - na koncepci
rozvoje cyklostezek, rozvoje mìstského mobiliáøe, rozvoje zelenì, dešové kanalizace, rozvoje inenýrských
sítí, koncepci rozvojových ploch a pozemkù a na koncepci odpadového hospodáøství (tyto dokumenty chybí
a jsou dùleité pro další rozvoj mìsta).
Dále byla podána ádost na rekonstrukci domu èp. 183
(DPS) a na kompostéry pro mìsto Hanušovice.
(pokraèování na 4. stranì)
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Zhodnocení volebního období 2014/2018
z pohledu starostky mìsta
(dokonèení ze 3. strany)
V letech 2015/2018 bylo mìstu Hanušovice pøiznáno v dotacích cca 39 443 285 Kè.
Dotace poskytlo Ministerstvo prùmyslu a obchodu, Ministerstvo ivotního prostøedí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo práce a sociálních vìcí, Zemìdìlský intervenèní
fond, Olomoucký kraj a pivovar Holba.
Mìsto poskytlo v letech 2015/2018 veøejným sdruením,
spolkùm, fyzickým osobám a obecnì prospìšným spoleènostem na èinnost finanèní pøíspìvky ve výši 4 116 704 Kè. Na chodu tìchto spolkù se podílejí desítky lidí, kteøí tuto práci dìlají ve
svém volném èase, hlavnì proto, e je tato práce baví a e jsou
rádi, e mohou být uiteèní druhým. A za to jim patøí velké podìkování!
V závìru mého hodnocení bych chtìla na pravou míru uvést
nepravdu o tom, e mìsto stìhuje nepøizpùsobivé obèany do
Hanušovic. Mìsto Hanušovice na sídlišti Na Holbì ani v bytovkách u nádraí nevlastní ádný byt. Byty v tìchto lokalitách

U zaèíná škola
Hola, hola, u nás naše škola volá,
termín nástupu u nikdo neodvolá.
Prvòáèci mají pøipravené školní potøeby i nové aktovky,
v záøí od nás odlétají na jih štìbetavé vlaštovky.
Tìšíme se na své spoluáky a kamarády,
dívky se pìknì obléknou vdy rády.
Ve vyuèování získáme nové vìdomosti a dovednosti,
proijeme rozmanité radosti i strasti.

vlastní fyzické osoby, spoleèenství vlastníkù a SBD. Tyto subjekty pronajímají byty dalším osobám. Z uvedeného dùvodu
chystáme opatøení obecné povahy, které by mìstu pomohlo potlaèit nepøíznivì pùsobící jevy.
V roce 2010 bylo mìsto pøedáno se stavem finanèních prostøedkù na bìném úètu ve výši 7 023 313,14 Kè. Po celé období
jsme se snaili k hospodaøení pøistupovat s péèí øádného hospodáøe. K datu 10. 08. 2018 je na úètu 41 170 709 Kè, co je dostateèná rezerva pro neèekané výdaje, nenadálý výkyv pøíjmù a
budoucí investice. Mìsto nemá ve svém hospodaøení ádný pøijatý úvìr ani jiné finanèní závazky.
Zkratky: KD – kulturní dùm, MIC - mìstské informaèní centrum, VO – veøejné osvìtlení, ÈOV – èistièka odpadních vod,
DPS – dùm s peèovatelskou slubou, KÚ – krajský úøad, SBD –
stavební bytové drustvo, bj. – bytová jednotka, JSDH – jednotka sboru dobrovolných hasièù

Ivana Vokurková, starostka mìsta Hanušovice

Na jednièku zvládneme pouèné referáty èi prezentace,
ve vyuèování na nás èeká i velká legrace.
Mnozí z nás si budou zvykat na nové školní prostøedí,
uvidíme, co nás ještì tam pøekvapí!
Lákají nás zajímavé výlety, exkurze i túry,
nìkterým ákùm nastanou noèní mùry.
Školní rok uteèe rychle jako voda
a poté opìt nastane prázdninová pohoda.
áci recitaèního krouku pøi ZŠ a MŠ Hanušovice

Pozvánka na divadelní pøedstavení
Mìsto Hanušovice Vás srdeènì zve na divadelní pøedstavení

„Manelský ètyøúhelník“

,

které se uskuteèní 1. 10. 2018 v 19:00 hod. KD v Hanušovicích.
Jde o ztøeštìnou komedii o rozdílném pohledu muù a en na to, co ivot pøináší,
o hovorech muù o enách a en o muích i o tom, e opaèné pohlaví je pro nás stále neøešitelnou záhadou.
Prostì: mui jsou z Marsu a eny z Venuše.
Herecké obsazení:
Michaela Badinková, Dana Homolová, Martin Kraus a Daniel Rous.
Prodej vstupenek od 3. záøí v MIC.
-mu
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
jednání è. 96 – 16. 7. 2018
- schválila výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci
k vyhlášení výbìrového øízení na stavební práce „Chodníky
mìsta Hanušovice – silnice II/369, II. etapa“

jednání è. 97 – 23. 7. 2018
-schválila návrh nového Knihovního øádu, ceníku slueb poskytovaných knihovnou, provozního øádu veøejného internetu a
pouèení o ochranì osobních údajù a nové pøihlášky ètenáøe v
Mìstské knihovnì Hanušovice
- schválila podání ádosti o poskytnutí dotace Výzva 103
Operaèního programu ivotního prostøedí na poøízení kompostérù a zároveò povìøila starostku mìsta podpisem ádosti o
dotaci
- schválila zveøejnìní zámìru pronájmu èásti pozemku parc.
è. 2193/2, ostatní plocha a parc. è. 2194/1 - trvalý travní porost v
kú. Hanušovice
- schválila zveøejnìní zámìru pronájmu èásti pozemku parc.
è. 2067/1, parc. è. 2069/1 a èásti, st. pl. 377/3 v kú. Hanušovice
- schválila zveøejnìní zámìru pronájmu èásti pozemku parc.
è. 1627/1 - ostatní plocha v kú. Hanušovice
- doporuèila neschválit ádost o prodej parc. è. 2147 v kú. Hanušovice na pøíštím ZM
- doporuèila projednat ádost o prodej pozemku parc. è.
132/8 v kú. Hynèice nad Moravou na pøíštím ZM
- schválila zveøejnìní zámìru o pronájem nebytových prostor
èp. 190 na st. pl. 754 – zastavìná plocha a nádvoøí v kú. Hanušovice
- rozhodla, e matrika MÚ Hanušovice v rámci ochrany
osobních údajù bude posílat rodièùm narozených dìtí pozvánky
k slavnostnímu uvítání novorozených obèánkù mezi obèany
mìsta, a to podle § 36a zákona o obcích è. 128/2000 (cituji: obec
mùe ocenit významné ivotní události svých obèanù)
- revokovala usnesení è. 1424/92/2018
- schválila pouití sluebního vozidla OCTAVIA pro soukromé úèely, pro uvolnìné zastupitele, za podmínek stanovených
zákoníkem práce a veškerými pøedpisy s uitím souvisejícími
- poádala zastupitele, aby dodali otázky k odborné èásti èinnosti Rady mìsta Hanušovice alespoò 7 dnù dopøedu pøed jednáním zastupitelstva, protoe jinak nemohou být dotazy na
jednání zastupitelstva správnì a dùkladnì zodpovìzeny; uloila
starostce tuto pøipomínku vdy zapracovat do pozvánky na zastupitelstva
- schválila navýšení poètu pedagogických pracovníkù v MŠ
o jedno pracovní místo, a to na dobu 12 mìsícù
- schválila poskytnutí individuální dotace z rozpoètu mìsta
Hanušovice pro rok 2018 a schválila uzavøení veøejnoprávní
smlouvy è. 27/2018 na vytvoøení expozice výroèí 100 let èeské
státnosti v galerii na Hanušovické rychtì
- vzala na vìdomí informace MÚ Šumperk k ochranì pøed
povodnìmi, informace VHZ
- seznámila se s Multimediálním informaèním panelem
- vzalanavìdomíavýšenícenyobìdapro cizístrávníky– MŠaZŠ
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- vzala na vìdomí ukonèení nájemní smlouvy èp. 190
- vzala na vìdomí stanovení dopravního znaèení – pè. 2293/1
a rekonstrukce NNv ve lebu
- vzala na vìdomí informace EKO-KOM, oznámení o opravì
teplovodu a zahájení stavebních prací pøi opravì mostu na trati
Šternberk-Hanušovice

jednání è. 98 – 6. 8. 2018
- schválila dodatek è. 9 Smlouvy o podnájmu nebytových
prostor mezi mìstem Hanušovice a Základní umìleckou školou
Šumperk a zároveò povìøila starostku podpisem dodatku
- schválila Smlouvu o dílo mezi mìstem Hanušovice a MAS
Horní Pomoraví, o. p. s. na projektové poradenství k projektu
s názvem „Kompostéry pro mìsto Hanušovice“ a zároveò povìøila starostku podpisem smlouvy
- schválila vydání souhlasu se stavbou pøípojky splaškové kanalizace pro rodinný dùm èp. 217 v Hanušovicích
- schválila výsledek poptávkového øízení na stavební práce
týkající se akce „Dešová kanalizaèní pøípojka a ulièní vpusti st.
pl. 192, parc. è. 2315, ul. Hlavní v kú. Hanušovice“, a zároveò
povìøila starostku mìsta Hanušovice podpisem smlouvy o dílo
- schválila výsledek poptávkového øízení na stavební práce
týkající se akce „Víceúèelové høištì, retoping s lajnováním,
oplocení, rekonstrukce oválu, rozbìhu a doskoèištì“, a zároveò
povìøila starostku mìsta Hanušovice podpisem pøedmìtné
smlouvy o dílo.
- schválila vyhotovení objednávky na vypracování projektové dokumentace
- neschválila pøedloená Pravidla pro pronájem pozemkù ve
vlastnictví mìsta Hanušovice a ukládá OSMS dopracovat tyto
pravidla na potøeby mìsta Hanušovice
- schválila nájemní smlouvu è. 7/2018 na pronájem 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 kú. Hanušovice
- schválila opravu plotu u objektu èp. 120 v Hanušovicích
- schválila pøedloenou nabídku na zálohování dat Mìstského úøadu Hanušovice od firmy AGORA plus, a. s., s tím, e objednávka bude uzavøena na 4 roky
- schválila vyuití loga mìsta Hanušovice pro akci „Regionální den eleznice a 130. výroèní trati Hanušovice-Lipová Láznì/Lipová Láznì-Mikulovice“
- schválila poskytnutí individuální dotace z rozpoètu mìsta
Hanušovice pro Kynologický klub Hanušovice pro rok 2018 a
schválila uzavøení veøejnoprávní smlouvy è. 28/2018 mezi mìstem Hanušovice a Kynologickým klubem na poøízení elektrocentrály pro údrbu areálu
- schválila smlouvu o nájmu pozemku VS 6338002018 uzavøenou mezi mìstem Hanušovice a Správou eleznièní a dopravní cesty, státní organizace, a zároveò povìøila starostku
mìsta Hanušovice podpisem pøíslušné smlouvy o nájmu

www.hanusovice.info

(pokraèování na 6. stranì)

5

Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
(dokonèení z 5. strany)
- projednala a schválila podání ádosti o dotaci do 80. výzvy
IROP, MMR s názvem „Modernizace domu èp. 183 v Hanušovicích“; souèasnì projednala a schválila smlouvu o dílo mezi
mìstem Hanušovice a MAS Horní Pomoravím, jejím obsahem
je odborné projektové poradenství k danému dotaènímu titulu, a
povìøila starostku podpisem smlouvy
- schválila výsledek poptávkového øízení na stavební práce
týkající se akce „Stavební úpravy kaple Navštívení Panny Ma-

Moje druhé setkání
s Hanušovicemi
Po odstìhování do Prahy v roce 1975 jsem to bez Šumperka
vydrel skoro 20 let. Vìk a nároèná doba se mezitím projevily
na mém zdraví. Rodinné kontakty na výborné lékaøe v šumperské nemocnici odstartovaly obèasné návštìvy na kardiologii a
oèním oddìlení, které rád navštìvuji pravidelnì dodnes. O moje
srdce se dnes stará motolská klinika, ale neodpustím si pro jistotu obèasnou konzultaci u pana kardiologa, jenom Šumperk nahradila Mohelnice. Návštìvy Šumperka byly nìkdy delší a byla
pøíleitost podívat se také do Losin nebo do Koutù. Kdy jsme
asi pøed deseti lety zaèali jezdit o prázdninách s vnouèaty, byly
Jeseníky první destinací. Zaèínali jsme na Ramzové, pozdìji se
dostalo i na Losiny a Králíky.
Z Ramzové jsme se jen tak zlehka vypravili do Hanušovic.
Velmi nás lákala nabízená exkurze do pivovaru Holba. Neposedný jedenáctiletý vnuk se tìšil a na místì ho to viditelnì zajímalo. Eliška nesplòovala vìkový limit a náš prùvodce byl z toho
nervózní. Slíbili jsme, e na ni dáme pozor. Exkurze byla úasným záitkem, my starší jsme si popovídali, na vlak to není daleko a sama jízda vlakem byla klukovským záitkem. Nìkde ve
mìstì jsme se najedli a pak jsme chvíli okukovali nádraí. Nabyl jsem celkového dojmu, e ivot v Hanušovicích je asi trochu
nároènìjší ne jinde.
O pár let pozdìji jsme se v ji pozmìnìné sestavì vnouèat vypravili vlakem z Losin pøes Šumperk a Bludov, samozøejmì
pøes Rudu, do Hanušovic a dál místním autobusem do Králík.
Tam jsme s napjatým oèekáváním nemohli jít jinam ne do podzemí tvrze Hùrka. Pro vnuky to byl záitek, pro moje plíce utrpení. Pak jsem udìlal chybu. Nabyl jsem dojmu, e na autobus
bude lépe jít do Èerveného Potoka. Ne jsme se zorientovali
v jakési objíïce, profrèel kolem nás Praák a nám nezbylo ne
se vrátit do Králík. Poslední místní spoj do Hanušovic jsme sice
stihli, ale návaznost na šumperský vlak byla zvládnutelná snad
jen trénovaným a místnì dobøe orientovaným osobám. Dvì hodiny èekání na další vlakový spoj, který sliboval monost vrátit
se do Losin pøed pùlnocí, jsme si netroufli zvolit, abychom si u
na dálku neznepøátelili rodièe. Tak jsme mobilem shánìli, který
taxík by byl schopen nás pìt pøepravit pøes kopec do Losin. Našel se v Šumperku, pøijel, hotovost staèila a nebylo nutné ještì
ke všemu pátrat po bankomatu. Byli jsme zachránìni.
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podatelna@mu-hanusovice.cz

rie v Hynèicích nad Moravou“ a povìøila starostku podpisem
pøedmìtné smlouvy o dílo
- vzala na vìdomí vyhlášku o poplatku ze psù, informaci o
uzavírce silnice II/369 Ruda nad Moravou a silnice III/446
- vzala na vìdomí informace o Technice OSMS – traktor
- vzala na vìdomí poptávkové øízení „Chodníky mìsta Hanušovice – silnice II/369, II. etapa (ulice Jesenická)“
- byla informována o návrhu opatøení obecné povahy, dotacích na výkon sociální práce
- vzala na vìdomí zápis o úèasti auditora – evidence a úètování slueb bytového fondu

O rok pozdìji jsme se ubytovali v Králíkách. Autobusem jsme
jeli do Hanušovic a dále pokraèovali vlakem na Ramzovou, abychom po krátkém sešupu do Petøíkova dále u jen stoupali s cílem dostat se na Paprsek. Po cestì dolù do Starého Mìsta jsme
dokonce chvíli šli špatnì a únava zpùsobila, e jsme do mìsteèka
došli, ale vlak do Hanušovic nám ujel a opakovala se situace,
kterou jsem popsal výše. Poslední spoj mezi Hanušovicemi a
Králíky nám ujel. Pøedstavu noèního putování pìšky nebo tøíhodinové cesty vlakem pøes Èeskou Tøebovou, Ústí nad Orlicí, Letohrad, Lichkov a dále pìšky jsme zavrhli. Obyèejní lidé se
naštìstí vìtšinou domluví. Nakonec nám paní kuchaøka v hotelu
zajistila pøes svého syna dvojitou cestu k odboèce na Malou Moravu. Bylo nás zase pìt. Pamatoval jsem si, e na rozdíl od Hanušovic má zmínìná rekreaèní oblast s Králíky dobré spojení. Pan
øidiè autobusu si nás povšiml ještì pøi cestì tam a dohodli jsme,
kde máme pøesnì èekat pøi zpáteèní cestì. Jako vdy v létì, byla
v Králíkách nìjaká objíïka. Pak nám pan øidiè zastavil tak,
abychom do apartmánu mìli o nìco blíe ne z autobusáku. Opìt
jsme byli zachránìni a bylo mi na duši dobøe jako vdy, kdy se
setkáte s dobrými lidmi.
eleznièní sí, která zahrnuje Hanušovice, byla pøed více ne
150 lety projektována na základì dohody pruského a rakouského generálního štábu, s cílem zajistit rychlou pøepravu vojsk
mezi Vídní a Berlínem. Ve høe byla velmi konkurenèní varianta
pøes Hoštejn a Štíty, pøi její realizaci by moná do Hanušovic
ani vlak nejezdil. Dnes se spolu nedomluví pùsobením ekonomických kritérií dva krajské orgány, a nebýt alespoò dodateènì
zavedené a èasovì omezené rekreaèní víkendové dopravy,
moná by sem tam nìjaká kolejnice u zmizela. Pøi veèerním
cestování ze Zábøehu do Prahy jsme nedávno zaili krizovou situaci, která vznikla na dopravní cestì kdesi u Brandýsa nad Orlicí. Noèní pøíjezd do Prahy se ètyøhodinovým zpodìním
nakonec vydríte, ale pøíštì trochu váháte, jestli na Moravu
opravdu musíte cestovat. Jinde v republice se udrují alternativní trasy pro mimoøádné události. Moná je problém i v nedostatku vhodných dieselových lokomotiv. Na místì staré
lokomotivky ÈKD je v dolní Libni reprezentativní sportovní
aréna.
Nezbývá ne ještì jednou konstatovat, e ivot v Hanušovicích je trochu nároènìjší ne jinde. Kraj a stát by ho mohly
usnadnit. ijí tam naši lidé a je tam tak krásnì. A jsem rád, e
jsem tam alespoò nìkolikrát, by krátce, byl.
Ladislav Havlíèek
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Jubilea
V mìsíci záøí 2018 oslaví
svá významná ivotní výroèí
tito naši spoluobèané:
paní Jaromíra Hanáková, Jana
Chocholatá, Vlasta Koláøová,
Jaroslava Borùvková,
Jaroslava Matìjèková, Eva
Turková a Vilma Kubalíková;
pánové Jan Jeroným Klimeš,
Milan Švec, Milan Diopan,
Ladislav Fibich a Barnabáš
Sándor.
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

Podìkování
Sportovnì støelecký klub AVZO Hanušovice, p. s. dìkuje mìstu Hanušovice za spolupráci s naší organizací, pøedevším paní starostce Ivanì Vokurkové, která nám vdy vyšla vstøíc pøi øešení jakýchkoliv problémù. Paní starostka se vdy zúèastnila našich
závodù, kde mimo jiné vítala závodníky i jejich doprovod.
Naše organizace se na oplátku snaí pomoci pøi akcích poøádaných mìstem, napøíklad zajištìní støelnice na Den dìtí a podobnì.
Ještì jednou dìkujeme nejen za finanèní podporu a doufáme, e spolupráce bude i nadále pokraèovat.
Miroslav Havelka, pøedseda AVZO Hanušovice, p. s.

Toulky po okolí - Vìznice Mírov
Pøi naší nedávné návštìvì brnìnského Špilberku se prùvodkynì nìkolikrát zmiòovala o podobnosti s vìznicí Mírov. V obou byli po dlouhou dobu vìznìni nejtìší zloèinci,
odpùrci reimu a bohuel i neprávem odsouzení. Ale na rozdíl od té brnìnské, odpykávají si odsouzení své tresty ji jen ve vìznici Mírov. A tam se dnes podíváme.
Mírovská pevnost leí na jednom z vrcholù Mírovské pahorkatiny a je viditelná zdaleka, od jihu z hlavní silnice z Mohelnice do Moravské Tøebové a také od východu
z údolí øeky Moravy. Pojedete-li vlakem ze Zábøehu do Olomouce, v jednom místì uvidíte souèasnì tøi dominanty okolí: hrad Bouzov, zámek Úsov a vìznici Mírov.
Mírov je prvnì pøipomínán v roce 1266 jako majetek olomouckých biskupù. Ti také
pozdìji hrad zaloili, postupem èasu zvìtšovali a opevòovali. V roce 1424 dokonce
odolal obléhání husity. Hrad byl koncem 15. a znovu v 16. století doplnìn o další objekty
a nakonec, po vypálení Švédy za tøicetileté války, byla v roce 1684 dokonèena jeho pøestavba na mohutnou barokní pevnost v podobì, která se v podstatì zachovala dodnes.
(pokraèování na 9. stranì)

Vzpomínáme
Kdo v srdci ije, neumírá.

Vzpomínka
Nám zùstalo jen vzpomínání na toho,
kdo rád il a mìl nás tolik rád.

Dne 28. srpna 2018 by se doil 90 let náš milovaný tatínek,
dìdeèek a pradìdeèek,
pan Oldøich Weiter z Hanušovic.
Kdo jste ho znali, vzpomeòte s námi.
S láskou vzpomínají dcera a syn s rodinami.

Dne 6. 9. vzpomeneme
20. výroèí úmrtí
pana Štefana Grivalského
z Hynèic nad Moravou.

Zároveò dìkujeme všem, kteøí se pøišli 13. èervence 2018 naposledy rozlouèit

S láskou vzpomínají
manelka a dìti.

Všem dìkujeme za projevy soustrasti a kvìtinové dary.
Dcera a syn s rodinami.

s paní Jiøinou Weiterovou.

Vzpomínáme

Vzpomínka

Odešel jsi
bez slùvka rozlouèení,
o to víc nás to bolí.

Tìko se s Tebou louèilo,
tìké je bez Tebe ít,
láska však smrtí nekonèí,
v srdci Tì stále, tatínku, budeme mít.

Dne 20. èervence 2018
jsme vzpomnìli
4. smutné výroèí úmrtí

Dne 31. srpna 2018 jsme vzpomnìli 19. smutné
výroèí úmrtí manela, tatínka a dìdeèka,

pana Miroslava Jurdièe.

pana Jana Jurdièe.

S láskou vzpomíná celá truchlící rodina.
Kdo jste ho mìli rádi, vzpomeòte s námi.
Dìkujeme.

S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou manelka,
syn a dcera s rodinami.
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Cestování po Evropì
Tomar
S urèitostí mohu tvrdit, e o mìstì Tomar, které se nachází v samém centru Portugalska, vìtšina z nás neslyšela. Byl jsem na tom stejnì, ale po pøeètení zajímavé
pøíruèky o jeho historii a zajímavostech mì tento skvost
architektury zaujal.
Mìsto leí asi 190 km od Lisabonu a v roce 1963 bylo
pro svoji architektonickou zvláštnost zapsáno na Seznam
svìtového dìdictví UNESCO. Nejznámìjší památkou je
klášter Convento de Cristo. Byl zaloen v roce 1162 velmistrem øádu templáøských rytíøù, kteøí ve 12. a 13. století
pomohli Portugalcùm v boji proti Maurùm. Za odmìnu dostali rozsáhlá území, kde vystavìli hrady, mìsta a církevní
chrámy. I v Tomaru postavili nejdøíve mohutný hrad a ten
rozšíøili o klášterní budovy. Jádrem kláštera je Charola
dos Templaros, templáøská oratoø z 12. století. Její pùdorys se inspiroval chrámem Boího hrobu v Jeruzalémì.
V jeho centru je pak umístìna skupina osmi oltáøù. Obrazy
a fresky, vìtšinou s biblickými výjevy, pocházejí z 16. století.
Nejvìtších zmìn se klášter doèkal za vlády Jana III.
(1521-1557). Najal si nejlepší architekty, aby mu postavili
nový kostel a další ochozy. Klášter sám je tak rozdìlen na
ambity, kryté otevøené ochozy kolem nádvoøí, jejich názvy prozrazují, jaká èinnost se zde vykonávala. Napøíklad
Ambit praní byl vybudován kolem dvou nádrí, kde se pralo prádlo. Dnes se zde ji nepere. Jsou zde vysázeny kvìtiny a ambit poznáte podle stìn obloených dladièkami,
take si pøipadáte jako v koupelnì. Ambit vran je zase lemován akvaduktem. V Chlebovém ambitu se rozdával
chléb pro chudé. V chodbì Velkého ambitu pøipomínající

italské stavitelství se konala divadelní pøedstavení a hudební koncerty, spirálové schodištì v jeho rozích zase
vede na Voskovou terasu, kde se v minulosti sušily vèelí
plásty.
Velkou raritou, kterou prakticky nenajdete nikde na svìtì, je Tomarské (Manuelské) okno. Kdyby v dobì jeho
vzniku existoval patentní úøad, urèitì by si ho nechali patentovat, aby nikdo jiný, bez jejich souhlasu, si ho nemohl
poøídit. Tomarské okno je pojmem mezi milovníky umìní a
architektury. Okno kapitulní sínì Kristova kláštera je toti
typickou ukázkou manuelského stylu. Tato zvláštní forma
gotiky pøemìnila rùzné fiály plaménkového stylu známého
ze severní Evropy v jakousi houš kamenných kmenù, vìtví a spousty moøských motivù, pøipomínající objevitelské
cesty Portugalcù do vod Afriky a Indie. Bohatì zdobené
okno zadal sám král Manuel I., za jeho vlády osobitý sloh
vzkvétal. Kolem roku 1510 ho navrhl Diego de Arruda a
vyuil pøitom snad všech prvkù typických pro architekturu
tohoto typu. Køí Kristova øádu a erb Manuela I., umístìné
na vrcholu unikátního okna, doplnily po stranách ozdoby
ve tvaru lan, svazkù chaluh, stìòù obrostlých korály, kotevních øetìzù a spletených provazù – to vše s neskuteènou precizností vytesané z kamene.
A na závìr nìco o portugalských templáøích. Moc a bohatství templáøského øádu, rozšíøeného po celé Evropì,
byly èasto trnem v oku. Proto francouzský král Filip IV. Slièný obvinil templáøe z øady zloèinù a pøimìl papee Klimenta V., aby v roce 1312 øád zrušil. Portugalský král Diniz I. se
mu však postavil a rytíøský øád zmìnil na Kristùv øád, který
pak zdìdil majetek a privilegia templáøù.
-hp

Naše zdraví (78) - Paštika
Øeknete si - obyèejná paštika v konzervì, ale není to jen „nìco v plechovce“. Je to pokrm tisíce podob, na kterém si pochutnávali
faraonové ve starém Egyptì, francouzští králové, naši prapøedkové a i my jsme ho jedli, namazaný na chleba s máslem jako školní
svaèinu.
Základem je vdy mletá smìs základní suroviny upravená do roztíratelné konzistence. Vìtšinou jde o maso nebo játra, existují ale
i vegetariánské variace. Dùleitou úlohu hraje koøení, bylinky a rùzné pøísady. Excelentní recepty na paštiky najdeme jak v naší, tak
ve francouzské nebo belgické kuchyni. Právì Francouzi a Belgièané tento pokrm pøivedli na gastronomický Olymp. Ale ani naši
pøedci nezùstávali pozadu. Tradièní masové krémy se na našem území pøipravovaly z vysoké zvìøe i kancù, tetøevù, holubù èi divokých kachen, ale i z lososù, úhoøù a rakù. O oblibì tohoto pokrmu svìdèí i to, e dal jméno obci Paštiky na jihu Èech.
Dodnes lze vedle smetanových omáèek právì paštiky povaovat za úzké pojítko mezi naší a francouzskou kuchyní. Na mezinárodních jídelních lístcích se ujal francouzský název paté. Pokud si pøeètete Paté en croute, oèekávejte lahùdku zapeèenou v krustì
z tìsta. Paté en terina zase slibuje delikatesu peèenou ve formì, u nás známou jako terinka.
Originální paštika je povaována za „majstrštyk“ kadého kuchaøe. Není divu, e ti nejlepší do pokrmu pøidávají takové dobroty
jako kachní jatýrka, mandle, pistácie, špièková èervená vína èi kvalitní whisky. Stranou nezùstávají ani bylinky, napøíklad tymián èi
rozmarýn, anebo ovoce a lesní plody v èele s brusinkami.
U nás patøí k nejznámìjším paštiky játrové a zvìøinové, mezi paštiky mùeme zaøadit i métský salám èi èajovky. Pozornost si zaslouí i produkty z drùbeího masa a dalších surovin. Napøíklad v polském paszetu lze objevit nejen kuøecí, ale i rybí maso, šunku,
vejce, houby i sýr a zeleninu.
Statistikové tvrdí, e paštiky a játrové krémy u nás konzumuje asi 95 % populace. Na jednoho èlovìka pøipadá v prùmìru jeden a
ètvrt kilogramu tìchto produktù za rok, nejvíce je kupujeme v období od kvìtna do èervence, kdy se pøipravujeme na dovolenou.
A jak je to se zdravím? Není tøeba si nic namlouvat, mezi nejzdravìjší pokrmy je nezaøadíme. Vìtšinou obsahují znaèný podíl
vepøového sádla a jater, co pøedstavuje útok na naši hladinu cholesterolu. Ani stabilizátory a konzervanty se prùmyslovì vyrábìným paštikám nevyhýbají. To ale neznamená, e bychom se naší oblíbené lahùdky mìli vzdát úplnì. Odborníci ale doporuèují vybírat si podle sloení, které je uvedené na obalu, a radìji si na chleba namazat tenkou vrstvu drašího, kvalitnìjšího výrobku ne tlustì
namazat tím nejlevnìjším.
-hp

HANUŠOVICKÉ NOVINY 9/2018

podatelna@mu-hanusovice.cz

8

Toulky po okolí - Vìznice Mírov
(dokonèení ze 7. strany)
Slouil pak jako obèanské sídlo biskupa, pro správu panství a pøíleitostnì i jako vìznice pro provinilce z øad knìí, a to ji
v 15. století. Byla zde té umístìna velká a bohatá zbrojnice.
K další zmìnì došlo po vydrancování hradu za války rakousko-pruské v roce 1741. Podle rozhodnutí olomouckých biskupù se
hrad Mírov zaèal v roce 1750 mìnit na knìskou vìznici celé diecéze a byla sem pøestìhována i zbývající èást vìznìných knìí
z hradu Hukvaldy. Napøed byla pro tuto vìznici zøízena zvláštní budova v pøedhradí, ale od poèátku 19. století byl k tomuto úèelu
vyuit i dosavadní, tzv. horní zámek. Ji v letech 1681 a 1683 zde byl vìznìn šumperský dìkan Kryštof Alois Lautner, obì èarodìjnických procesù. O sto padesát let pozdìji i osvícenský slovinský knìz Martin Kuralt, který zde i zemøel. e se jednalo o velký
objekt, svìdèí i údaje z roku 1834: v celém mírovském hradním a sídlištním areálu bylo 150 domù a 1180 obyvatel, z toho na obec
Mírov pøipadalo jen 39 domù a 380 osob.
Nejvìtší zmìny nastaly v roce 1855, kdy byl hrad prodán státu a zmìnìn na jednu z nejvìtších vìznic v èeských zemích, která sem
byla pøestìhována právì z ji zmiòovaného Špilberku. Hradní budovy byly opìt v mnoha smìrech pøestavìny a upraveny, i kdy celkový vzhled tohoto, typicky èervení natøeného, mohutného objektu zùstal zachován. Prùmìrná kapacita vìznice pøedstavovala asi
250 provinilcù, a to i po roce 1930, kdy byla urèena pøedevším pro choré trestance.
Smutná vìzeòská historie hradu Mírov bohuel neskonèila ani po druhé svìtové válce. Po roce 1948 se ve zdejším, tzv. Nápravnì
výchovném ústavu ocitlo vedle bìných zloèincù i mnoho odpùrcù reimu, zejména z øad dùstojníkù, inteligence a pøedstavitelù bývalých politických stran. Tragickou ironií osudu bylo i to, e se sem dostali pro rùzné „úchylky“ i pøívrenci vládnoucí strany. Dnes
je zdejší vìznice urèena pro odsouzence, kteøí se dopustili nejtìších kriminálních zloèinù.
Na závìr se zmíním o dvou nejznámìjších osobách, které „mìly tu èest“ pobývat na Mírovì a na Špilberku. Jiøí Kajínek naši nedalekou vìznici proslavil tím, e se mu podaøilo z ní utéct, i kdy se tvrdilo, e to není moné. O Václavu Babinském se zase tvrdilo, e
jako jediný vìzeò dokázal uniknout z brnìnské pevnosti. Není to pravda, podle naší prùvodkynì se jedná o báchorku a zmiòovaný
lapka byl ve skuteènosti propuštìn po odpykání svého trestu.
-hp

Silový trojboj Holba Hanušovice
Ve dnech 9.-12. 8. 2018 se konalo 2. Mistrovství Evropy
muù, en, dorostu, juniorù a masters v benèpresu RAW
v Merignac (èást Bordeaux) ve Francii. Zúèastnila se i poèetná výprava Èeské Republiky (11 závodníkù), za kterou
nastoupil i náš závodník Lubomír Rùièka ve váhové a vìkové kategorii M2, nad 120kg. I kdy bojoval ze všech sil,
nepodaøilo se mu vybojovat cenný kov a výkonem 200 kg
obsadil nepopulární 4. místo (od støíbrné medaile jej dìlilo
pouze 2,5 kg). Ale ani tak se neztratil a v absolutním poøadí
obsadil velmi pìkné 9. místo.
Èeská reprezentace vybojovala celkem 8 medailí, z toho
3 zlaté, 4 støíbrné a 1 bronzovou. Mistrovství se zúèastnilo
219 muù a 132 en z 27 státù Evropy.
Závìrem bych rád podìkoval všem
za podporu, a to mìstu Hanušovice a
Pivovaru Holba Hanušovice.

Za Silový trojboj Hanušovice,
pøedseda Lubomír Rùièka
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Pøíloha

Volby 2018
Kandidátní listiny s volebními programy
jednotlivých stran, které kandidují do
Zastupitelstva mìsta Hanušovice.
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Jak na inzerci?
SOUKROMOU INZERCI
je mono podávat v Hanušovických novinách zdarma.
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podatelna@mu-hanusovice.cz
nebo pøedat osobnì v podatelnì na MÚ Hanušovice.
Inzerát musí být: èitelný,
srozumitelný, seriózní, s délkou maximálnì 250 znakù.
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2
Inzeráty plošné - 2,50 Kè za 1 cm
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