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

Váení spoluobèané, pøátelé a kamarádi,
dovolte, abych Vám do roku 2019 popøál mnoho pracovních i osobních úspìchù.
Doufám, e se v letošním roce budeme moci spoleènì potkávat na kulturnì-spoleèenských akcích a e se nám podaøí spoleènými silami vytvoøit spoleènost, ve které se nám
bude dobøe ít a vzájemnì tvoøit lepší mìsto. Je tøeba zachovat optimismus a pøestat
myslet negativnì, jen tak dokáeme spoleènì Hanušovice posouvat kupøedu.
Za mìsto Hanušovice, starosta Marek Kostka

Mìstský park Hanušovice
Váení spoluobèané,
rádi bychom Vám pøedstavili náš zámìr, koupi hanušovického parku, døíve „mParku“. Uvádíme zde odpovìdi na nìkteré otázky, které samozøejmì nastávají.
Proè ho koupit?
Hanušovice dlouhodobì trpí nedostatkem místa s moností poøádání veøejných venkovních akcí, a to a sportovních èi kulturních. Naším cílem je vytvoøit místo pro budování a udrování sousedských vztahù. Hanušovický park je ideálním místem. Nachází
se ve støedu Hanušovic u øeky s hojným výskytem zelenì. Je tøeba vytvoøit místo, kde
bude stabilní zázemí a v pøípadì potøeby bude vše pøipraveno. Nebudeme tak muset
pronajímat pódium a shánìt další potøebné vìci. Tím dojde z dlouhodobého hlediska
k úspoøe penìz a zkvalitnìní akcí. Nemyslíme si, e plocha fotbalového høištì je vhodná pro poøádání kulturních akcí.
(pokraèování na 3. stranì)

Pivovar Holba vás zve na ètvrté

LISTOVÁNÍ
s Lukášem Hejlíkem
støeda 16. 1. 2019 - zaèátek v 17:00 hod.
kniha DOPPLER
Autor knihy Erlend Loe je
nejpopulárnìjší osobnost souèasné
generace norských spisovatelù.
Doppler, hlavní hrdina jeho knihy, øeší
hlubokou osobní krizi tím, e opustí
enu a dìti a pøestìhuje se do lesa.
Úèinkují herci
Lukáš Hejlík a Pavla Dostálová.
Místo konání: Pivovarské muzeum
Pivovaru Holba Hanušovice,
1. patro, vstupné: 30,- Kè
Souèástí akce bude prodej knihy
a autogramiáda.

Dìkujeme panu Josefu Havelkovi za vánoèní foto Hanušovic
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Zpráva o èinnosti
Rady mìsta Hanušovice
1., ustavující jednání - 20. 11. 2018
- schválila Pøíkaz è. 1/2018 k provedení øádné inventarizace
majetku a závazkù mìsta Hanušovice za rok 2018 a povìøila starostu podpisem Pøíkazu vèetnì pøíloh
- schválila Smlouvu o poskytování pravidelného servisu IT a
zároveò povìøuje starostu mìsta k podpisu smlouvy
- schválila poskytnutí individuální dotace z rozpoètu mìsta
Hanušovice pro Klub 60+ Hanušovice, z. s. pro rok 2018, schválila uzavøení veøejnoprávní smlouvy è. 31/2018 mezi mìstem
Hanušovice a Klubem 60+ Hanušovice, z. s. a povìøila starostu
mìsta podpisem smlouvy
- schválila cenovou nabídku spoleènosti GB-geodezie, s. r. o.
Brno na vyhotovení tématické vrstvy Koordinaèních výkresù
územních plánù obcí v pùsobnosti stavebního úøadu MÚ Hanušovice a povìøila starostu mìsta podpisem smlouvy
- schválila kupní smlouvu na periodické a neperiodické publikace a další zboí uzavøenou se spoleèností Euro media, a. s.
Praha a povìøila starostu mìsta podpisem smlouvy
- doporuèila Zastupitelstvu mìsta Hanušovice odprodat pozemek pè. 151 – ostatní plocha v kú. Potùèník za cenu znaleckého posudku, nákladù souvisejících s vypracováním znaleckého
posudku a nákladù spojených s vkladem do KN; souèasnì
uloila OSMS MÚ Hanušovice zveøejnit zámìr prodeje na úøední desce
- schválila smlouvu o zøízení vìcného bøemene – sluebnosti
è. IE-12-8004971/VB/1, schválila podání vkladu do KN v rámci
ji realizované stavby a povìøila starostu mìsta podpisem
smlouvy a vkladu do KN
- schválila výsledek výbìrového øízení na sluby zimní
údrby pro rok 2018/2019 a uzavøení smlouvy s vybranými
uchazeèi, povìøila starostu mìsta podpisem smluv
- schválila pøíkazní smlouvu pro zajištìní výkonu autorského
dozoru v prùbìhu realizace stavby „Chodníky mìsta Hanušovice – silnice II/369, II. etapa“ se spoleèností Cekr CZ, s. r. o. Šumperk a povìøila starostu mìsta podpisem smlouvy
- schválila pronájem nebytového prostoru v budovì Hlavní
èp. 183, Hanušovice spoleènosti Charita Šumperk a povìøila
starostu mìsta podpisem nájemní smlouvy
- schválila pøidìlení bytu è. 19 v domì Hlavní 72, Hanušovice
a uloila OSMS uzavøít nájemní smlouvu k pøedmìtnému bytu
- schválila pøidìlení bytu è. 02 v domì èp. 359, Potùèník, Hanušovice a uloila OSMS uzavøít nájemní smlouvu k pøedmìtnému bytu
- schválila èásteèné prominutí nájemného pøi poøádání tenisového plesu v KD Hanušovice
- projednala ádost církve a ukládá OSMS zveøejnit zámìr
pronajmout èást KD Hanušovice na úøední desce
- schválila zveøejnìní zámìru pronájmu pozemku pè.
2175 v kú. Hanušovice
- schválila zveøejnìní zámìru pronájmu pozemku pè. 1180/3
a pozemku pè. 1251/1 v kú. Hanušovice
- schválila smlouvu o smlouvì budoucí o zøízení vìcného bøemene uzavøenou mezi spoleèností ÈEZ Distribuce, Teplická
874/8, Dìèín a mìstem Hanušovice za jednorázovou náhradu a
povìøila starostu mìsta podpisem pøedmìtné smlouvy
- vzala na vìdomí závazné stanovisko – rekonstrukce silnice
II/446
- vzala na vìdomí závazné stanovisko – stavba „LC Vojenská
– Bystøiny I. etapa“
- vzala na vìdomí rozhodnutí o povolení zvláštního uívání –
silnice II/369
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- vzala na vìdomí oznámení o ukonèení dokazování – povolení k provozování eleznièní dráhy – vleèky
- byla informována o rozhodnutí o povolení uzavírek – èásteèné a úplné uzavírky silnice II/369
- byla informována o rozhodnutí – zmìna úøedního povolení
k provozování eleznièní dráhy – vleèky

2. jednání - 3. 12. 2018
- schválila uzavøení Mìstské knihovny Hanušovice od 21. 12.
2018 do 1. 1. 2019 z dùvodù èerpání dovolené
- schválila uzavøení Mìstského úøadu Hanušovice od 27. 12.
2018 do 1. 1. 2019 z dùvodù èerpání dovolené
- doporuèila Zastupitelstvu mìsta Hanušovice schválit návrh
rozpoètu mìsta Hanušovice na rok 2019
- doporuèila Zastupitelstvu mìsta Hanušovice schválit návrh
støednìdobého výhledu mìsta Hanušovice do roku 2021
- schválila pøístavbu a stavební úpravy objektu èp. 127 (bývalé mateøské školky) spojené se zmìnou v uívání na polyfunkèní
objekt (sluby a ubytování)
- doporuèila Zastupitelstvu mìsta Hanušovice bezúplatný
pøevod novì vzniklého pozemku parc. è. 748/3 v kú. Hanušovice
- doporuèila Zastupitelstvu mìsta Hanušovice bezúplatný
pøevod novì vzniklého pozemku parc. è. 803/2 v k. ú. Hanušovice na mìsto Hanušovice
- schválila zveøejnìní zámìru bezúplatného pøevodu novì
vzniklého pozemku parc. è. 748/3 a novì vzniklého pozemku
parc. è. 803/2 v kú. Hanušovice
- schválila uzavøení smlouvy na pronájem èásti pozemku
parc. è. 657/25, ostatní plocha, v kú. Hynèice nad Moravou
- schválila bezúplatnou smlouvu o umístìní zaøízení, která
bude uzavøena mezi spoleèností ÈEZ Distribuce, a. s. Dìèín a
mìstem Hanušovice, zároveò povìøila starostu mìsta Hanušovice podpisem pøíslušné smlouvy
- schválila vícepráce na opravu komunikací v Hanušovicích a
zároveò povìøila starostu mìsta Hanušovice podpisem dodatku
è. 1 ke smlouvì o dílo ze dne 8. 8. 2018
- schválila èásteèné prominutí nájemného FK Hanušovice pøi
poøádání Štìpánské zábavy 2018 v KD Hanušovice
- nedoporuèila schválení dodatku è. 1 ke smlouvì o dílo è.
18SMP111-2 ke stavbì „II/369 Hanušovice“, který bude uzavøen mezi spoleèností Cekr CZ, s. r. o. Šumperk a mìstem Hanušovice, v bodì posunutí lhùty
- doporuèila projednání dodatku è. 1 na jednání Zastupitelstva mìsta Hanušovice dne 18. 12. 2018
- schválila zveøejnìní zámìru pronájmu pozemku parc. è. 1692/1,
trvalý travní porost, parc. è. 1692/10, trvalý travní porost, a parc. è.
1689, trvalý travní porost, v kú. Hanušovice
- schválila nájemní smlouvu na pronájem pozemku parc. è.
889/20, orná pùda, v kú. Hanušovice
- schválila nájemní smlouvu na pronájem èásti pozemku parc.
è. 896, zahrada, v kú. Hanušovice
- schválila dodatek è. 1 Smlouvy o dopravì mezi mìstem Hanušovice a spoleèností VOBUS, v. o. s., dodatkem se mìní èl. I a
èl. III smlouvy o dopravì ze dne 28. 1. 2015
- schválila revokaci usnesení è. 1134/61/2013
- schválila pøijetí nabídky na dodávku elektøiny èíslo
1295044903 dle seznamu odbìrných míst mezi mìstem Hanušovice a ÈEZ ESCO, a. s. Praha a povìøila starostu mìsta podpisem nabídky
- schválila termín konání ZM dne 18. 12. 2018 a program 2. ZM
(pokraèování na 3. stranì)
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
(dokonèení z 2. strany)
- schválila rozpoètové opatøení è. 4 dle písemného materiálu,
zmìny závazných ukazatelù aktuálnì platného rozpoètu a zapracování rozpoètových zmìn do období úèetní závìrky listopadu 2018
- povìøila v souladu s ustanovením§ 568 odst. 1 zákona è. 89/2012
Sb., obèanského zákoníku, ve znìní pozdìjších pøedpisù a § 11a odst.
1 zákona è. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a pøíjmení a o zmìnì
nìkterých souvisejících zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù k pøijímání projevu vùle snoubencù, e spolu vstupují do manelství, tyto

Jednání Zastupitelstva mìsta Hanušovice
è. 1 – 5. 11. 2018
- schválilo ovìøovateli zápisu pana Jiøího Fialu a Ing. Františka Felnera
- schválilo zapisovatelkou Ing. Vlastu Pichovou
- schválilo program ustavujícího zasedání
- schválilo zvolení jednoho místostarosty
- v souladu s § 84 odst. 2 písmeno k) zákona o obcích, urèilo,
e pro výkon funkce starosty mìsta Hanušovice bude èlen Zastupitelstva mìsta Hanušovice dlouhodobì uvolnìn
- nezvolilo starostou mìsta Hanušovice paní Ivanu Vokurkovou
- zvolilo starostou mìsta Hanušovice pana Marka Kostku
- nezvolilo místostarostou mìsta Hanušovice pana Ing. Františka Wintera
- zvolilo místostarostou mìsta Hanušovice pana Bc. Jaroslava Mrázka
- nezvolilo za èleny Rady mìsta Hanušovice pana Františka
Slimáèka Dis, Ing. Marka Kostku, Milana Podhradského

Mìstský park Hanušovice
(dokonèení z 1. strany)
Co nám to pøinese?
Budeme moci poøádat veškeré venkovní kulturní akce. V plánu je napøíklad obnovení hanušovického jarmarku, slavností
mìsta, stavìní a kácení májky, dìtského dne a dalších. Na tìchto
akcích ji pracujeme. Park bude slouit také jako vhodné místo
k odpoèinku a trávení volného èasu. Pøi pøíjezdu do mìsta bude
moné vidìt udrovaný park, namísto souèasného stavu. Navíc
bude moné vyuít èást plochy pro vybudování chodníku a cyklostezky na ulici Praská.
Co tam bude?
V plánu je rekonstrukce pódia, kde mohou být poøádána hudební a divadelní vystoupení, promítání filmù èi sportovních
událostí a další obdobné aktivity. Pro sportovní aktivity je pak
moné uvaovat o multifunkèním sportovním høišti, workout
høišti èi skateparku.
Kolik to bude stát?
Cena za tento pozemek o rozloze 24 914 m2 je prodejcem stanovena na 2,4 miliónu Kè. Mùe se to zdát jako vysoká èástka,
ovšem jedná se o unikátní plochu v centru mìsta. Financování
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èleny Zastupitelstva mìsta Hanušovice, zvolené ve volbách konaných ve dnech 5. 10. 2018 a 6. 10. 2018: Ivanu Vokurkovou, Olgu
Schwarzerovou, Ing. Františka Felnera.
- stanovila, e povìøení èlenové Zastupitelstva mìsta Hanušovice, uvedení v bodì I. tohoto usnesení, mohou podle § 108
odst. 2, zákona è. 128/2000 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù,
pøi obèanských sòatcích uívat závìsný odznak se státním znakem Èeské republiky
- vzala na vìdomí - parc. è. 1343/1, 1343/2 kú. Hanušovice –
rozhodnutí MÚ Šumperk, pozemky nejsou urèeny k plnìní
funkcí lesa
- vzala na vìdomí informace o místním poplatku ze psù

- zvolilo za èleny Rady mìsta Hanušovice pana Františka Slimáèka Dis, Radomíra Suchodola, Vlastislava Machulu
- zøídilo finanèní výbor a kontrolní výbor, oba výbory budou
tøíèlenné
- zvolilo pøedsedou finanèního výboru paní Olgu Schwarzerovou
- zvolilo pøedsedou kontrolního výboru pana Ing. Marka
Kostku
- zvolilo èleny finanèního výboru paní Ing. Janu Burianovou
a paní Zdeòku Havlínovou
- zvolilo èleny kontrolního výboru paní Mgr. Milenu Sedlmayerovou a pana Bc. Davida Jána
- v souladu s § 72 a 84 odst. 2 písmeno v) zákona o obcích stanovilo odmìny za výkon funkce neuvolnìného èlena Zastupitelstva mìsta Hanušovice, èlena výboru nebo komise
- na základì ádosti bývalé uvolnìné starostky mìsta
Hanušovice rozhodlo, e bývalé uvolnìné starostce mìsta
bude poskytnuta náhrada za nevyèerpané pomìrné èásti
dovolené v roce 2018
- mú
jednotlivých sportoviš, pódia a dalších náleitostí bude
realizováno postupnì a s velkým dùrazem na èerpání dotaèních
fondù.
Kdy to bude?
Èím døíve dojde k odkupu pozemkù, tím døíve se mohou realizovat jednotlivé kroky a zaèít poøádat veøejné akce. To bychom chtìli ji v letošním roce. V první fázi by se mìl park
revitalizovat a uvést do lepšího stavu. V tu chvíli ji bude moné
zaèít poøádat veøejné akce. Dalším cílem bude vypracování projektù pro celkovou rekonstrukci parku, protoe bez projektù
není moné ádat o dotaèní tituly.
Vytvoøení komplexu
Odkupem parku získají Hanušovice parcelu v centru mìsta,
která propojí ji døíve odkoupené parcely, a to bývalé drání
depo a Moravolen. Tím umoníme vznik nového unikátního
komplexu. Postavením lávky pøes øeku Moravu dojde ke snadnìjším pøesunùm a propojení parku a depa a umoní to lepší dostupnost ze spodní èásti Hanušovic. Depo lze pouít pro
výstavbu parkovacích míst, kterých je nyní nedostatek, stavbu
budovy záchranné sluby, dìtského dopravního høištì èi školních pozemkù pro základní školu. Bývalý Moravolen pak mùe
slouit pro zbudování stavebních parcel, kterých je nedostatek.
Koalice stran Nezávislá volba, ODS a Generace Y
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Okresní kolo badmintonového turnaje škol
Ve støedu 12. prosince se naše škola zúèastnila okresního kola turnaje v badmintonu. Naši školu reprezentovali René Köhler a Denis Moc z 5. B a Tereza Sedlaèíková a Beata Jordová ze 6. B. Vlastní turnaj byl rozdìlen do 4 kategorií – chlapci 6. –7. tøíd, dívky 6.–
7. tøídy, chlapci 8. – 9. tøíd a dívky 8.–9. tøíd., a hrál se tzv. švýcarským systémem, kdy se první kolo rozlosuje a v dalších proti sobì
stojí vdy hráèi s podobnými výsledky.
René s Denisem hráli v kategorii chlapcù 6. a 7. tøíd a hned první kolo je svedlo proti sobì. Oba se moc snaili a vítìzství nakonec
na svou stranu utrhl Renda. Toto se mu ale v dalších kolech stalo osudným, protoe dostával lepší soupeøe, a i pøes jeho maximální
snahu se mu pøíliš výsledkovì nevedlo a nakonec obsadil 8. místo z 12 úèastníkù. Denis po první prohøe s Rendou dostal slabší soupeøe a podaøilo se mu dvakrát vyhrát, take nakonec obsadil 4. místo z 12 úèastníkù.
Terka hrála v kategorii dívek 6. a 7. tøíd. Byl to její vùbec první sportovní turnaj v ivotì, moc se snaila, ale byla bohuel limitována nevhodnì zvolenými teniskami, které jí klouzaly a neumonily jí se do toho poøádnì opøít. Nakonec se jí podaøilo urvat jedno vítìzství a obsadila celkovì 6. místo z 8. úèastnic.
Bea mìl pùvodnì hrát kategorii 6.–7. tøíd, do které patøí vìkovì, ale vzhledem ke konkurenci byla nasazena do starší kategorie dívek 8. a 9. tøíd. ve které bylo 8 dívek. Vedlo se jí
velmi dobøe a jako jediné úèastnici turnaje se jí podaøilo vyhrát všechny své zápasy a suverénnì svou kategorii vyhrála.
Jedinou vánìjší soupeøkou byla dívka ze 4. ZŠ v Šumperku,
která se také vìnuje badmintonu, tenistky, které nasadily
ostatní školy, nemìly vzhledem ke specifikùm této hry šanci.
Bea potom hrála také s vítìzkou mladší kategorie, ve které
mìla být podle vìku, a tu také porazila, take se stala celkovou vítìzkou kategorie dívek.
Chtìl bych moc podìkovat všem ákùm za vzornou reprezentaci naší školy a vzhledem k tomu, jak se vyvíjí noví hráèi
v badmintonových kroucích ve škole, vìøím, e pøíští rok
dosáhneme ještì lepších výsledkù, zvláštì, pokud do kroukù
získáme nové sítì, míèky a rakety, které pøislíbilo mìsto Hanušovice, a bude se tak této høe v Hanušovicích moci vìnovat
více dìtí.
- pj

Školní kolo olympiády v èeském jazyce
Národní institut pro další vzdìlávání v Praze vyhlásil pro tento školní rok 2018/2019 45. roèník Olympiády v èeském jazyce.
Školní kolo Olympiády v èeském jazyce se konalo ve ètvrtek 6. 12. 2018 v dopoledních hodinách v multimediální uèebnì naší
Základní školy a Mateøské školy v Hanušovicích za úèasti talentovaných ákù z 8. a 9. tøídy. Pedagogický dozor pøi této soutìi provádìla vyuèující èeského jazyka a literatury Vladimíra ídková. Soutì byla rozdìlena na jazykovou a slohovou èást. Úkoly áci øešili anonymnì pod pøidìleným èíslem, co bylo nezbytnou podmínkou regulérnosti soutìe.
Mezi úspìšné øešitele olympiády z èeského jazyka patøí David Tomaško ze tøídy 9. A s 38,5 body, který za své jazykové a slohové
znalosti získal prvenství v této soutìi. Na druhém místì se s poètem 38 bodù umístila ákynì 9. B Alena Malasková. Bronz s 34, 5
body náleí Miriam Strzebowské ze tøídy 9. A, Sáøe Topolanové ze tøídy 9. B a Natálii Halfarové ze tøídy 8. B.
David Tomaško z 9. A a Alena Malasková z 9. B budou reprezentovat naši školu v okresním kole Olympiády v èeském jazyce,
které se uskuteèní v únoru 2019 v Šumperku.
Mnoho úspìchù pøeje našim soutìícím Vladimíra ídková, organizátorka školního kola Olympiády v èeském jazyce.

Slavíci z Hanušovic v Šumperku
Ve ètvrtek 6. prosince 2018 zazpívali áci z pìveckého krouku naší základní školy na
Pøedvánoèním koncertì v Šumperku v Klášterním kostele. Svým vystoupením zpestøili
prùbìh koncertu a publikum je za jejich velmi pìkný výkon odmìnilo velikým potleskem.
Za odmìnu dìti obdrely mikulášské balíèky, a vìøíme, e je tento úspìch povzbudí do
další práce, kterou vzornì reprezentují hanušovickou školu.
Na koncertì vystoupili tito áci a ákynì: Vanessa Cejnarová, Adéla Fictumová, Eliška Ilková, Anna Kouøilová, Anna Mikulièová, Jakub Vojtek, Michaela Voráèová a Natálie Zaèalová ze
4. A, Eva Dobáková a Markéta Zatloukalová ze 4. B, Karolína Vojtková z 5. A, Klára Majznerová z 6. A a Tomáš Donoval ze 7. B. Zasluhují si velký dík.
Další podìkování patøí také jejich rodièùm, kteøí s námi výbornì spolupracují a dìti v jejich
èinnosti podporují. Dìkujeme také našemu sponzorovi, panu Urbanovi.
Zkoušky pìveckého krouku na naší škole se konají kadou støedu od 13. 15 hodin pod
vedením paní uèitelky Pìnièkové a o správnou hlasovou výchovu dìtí se individuálnì stará paní uèitelka Juøièková. Zveme nové èleny – pøijïte k nám a s chutí si zazpívejte s námi!
-dp
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Jubilea

Blahopøání

V mìsíci lednu 2019 oslaví
svá významná ivotní výroèí
tito naši spoluobèané:

Dne 29. 1. 2019 oslaví své krásné
95. narozeniny

paní Vlasta Mrázková, Anna
ídková, Berta Jánová, Marie
Štáblová, Ludmila
Vincourková, Aranka
Matychová, Vlasta Pokutová,
Anna Rothová, Kvìtuše
Picková a Petra Klempíøová;

Vše nejlepší, hodnì zdraví a rodinné pohody

pánové Bøetislav Trávníèek,
Oldøich Šmehlík, Adolf Winter,
František Vrba, Milan Diviš, Jiøí
Pøíhoda, Lubomír Kotík, Rudolf
Bednarik, Jaroslav Harèarík,
Pavel Oulehla a Ludìk Slavík.
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

paní Vlasta Mrázková.

pøeje rodina.

Hanušovické dìti se pøipojily
k Jeíškovým vnouèatùm
áci hanušovické ZŠ se
výrobou vánoèních pøání
pøipojily k projektu Èeského
rozhlasu Jeíškova vnouèata,
který ji druhým rokem plní
vánoèní pøání starým
a osamìlým lidem.
Dìti vyrobily témìø dvì
stovky papírových pøáníèek
a ta byla pøed Vánoci
odeslána.
-zš

Vzpomínka

Vzpomínáme

„Od ivota pro sebe
jsi nikdy nic neádal,
vše jen pro své dìti, rodinu,
své zlaté srdce jsi nám dal…“

Kdo v srdci ije, neumírá.
Dne 18. 1. 2019 uplyne 26 let, co nás opustil
náš tatínek, dìdeèek a pradìdeèek,
pan Rudolf Halfar.
Dne 17. 2. 2019 uplyne 1 rok od úmrtí
naší maminky, babièky a prababièky,
paní Rùeny Halfarové.
Kdo jste naše nejdraší znali a mìli je rádi, vzpomeòte s námi.
S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou syn a dcera s rodinami.

Dne 23. ledna 2019 si pøipomeneme
18. smutné výroèí úmrtí
našeho tatínka a dìdeèka,
pana Ladislava Pavelky,
bývalého øeditele závodu Moravolen.
Dìkujeme za tichou vzpomínku.
S láskou a hlubokou úctou,
dcery Soòa a Vlaïka s rodinami.
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Vzpomínka
Dne 8. 1. 2019 vzpomeneme
výroèí 30 let od úmrtí
našeho tatínka a dìdeèka,
pana Vladimíra Srby.
Vzpomínají
dcery Ludmila a Vladimíra s rodinami.
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Cestování po Evropì
Remeš
V prvním vydání Hanušovických novin v novém roce se podíváme do Francie a povíme si pár zajímavostí o nejvìtším mìstì proslulé vinaøské oblasti Champagne („šampaò“).
Mìsto Remeš (francouzsky Reims) se mùe pochlubit starobylou architekturou a atmosférou støedovìkého mìsta. Zaujímá
významné místo v dìjinách zemì, protoe ve zdejší katedrále
byli korunováni francouzští králové. Byl mezi nimi i Karel VII.
– jeho korunovace probìhla v roce 1429, krátce poté, co za pøispìní Jany z Arku francouzské vojsko odrazilo útok Anglièanù.
Samotná katedrála (Catedrale Notre-Dame) je nádherný gotický chrám z 13. století, nacházející se na místì starších staveb, jejich historie sahá a do 5. století. V roce 1914 remešskou
katedrálu silnì poškodila nìmecká dìlostøelecká palba, ale škody byly dávno zaceleny. I proto je dnes kostel zapsán na seznamu památek svìtového dìdictví UNESCO, spoleènì s palácem
Tau a bývalým opatstvím s bazilikou sv. Remigia z 11. století.
Palác Tau, bývalá biskupská rezidence, pochází z 13. století,
ale jeho dnešní podoba je výsledkem pøevánì barokní pøestavby ze století sedmnáctého. V souèasné dobì slouí jako muzeum vystavující sochy a tapiserie z katedrály a nejvzácnìjší
poklad - korunovaèní relikvie. I v budovách opatství je muzeum, ovšem bazilika sv. Remigia stále slouí k bohoslubám.
Ve mìstì se nachází také velké mnoství památek z øímské doby.
Mezi nejzajímavìjší patøí triumfální oblouk Porte de Mars, který je

33 metrù dlouhý a 13 metrù vysoký. Za prohlídku stojí i kostel sv. Jakuba, pøilehlá stará jezuitská kolej se promìnila v muzeum, kde
mùete zhlédnout stovky exponátù z bohaté historie mìsta. Navštívit
lze i starou radnici, pocházející ze 17. století, k ní byla pozdìji pøistavìna honosnì zdobená zvonice. ádný návštìvník Remeše nezapomene navštívit námìstí Place de Cardinal-Lucon, kde mohou
obdivovat jezdeckou sochu zachránkynì Francie – Jany z Arku.
A protoe se nacházíme v centru známé vinaøské oblasti, musíme se zmínit i o místním pokladu. Vìtšina spoleèností zabývajících se produkcí šampaòského má poboèky v Remeši. Zájemci
mohou navštívit jejich vinné sklepy a podzemní chodby vèetnì
tìch, které zbudovali staøí Øímané. My, Moravané, kteøí navštìvujeme vìtšinou menší a útulné sklípky, kam se vejde pouze nìkolik desítek konzumentù vína, se tam, v remešském podzemí,
mùeme cítit jako ménìcenní. Tady mùete navštívit nìkolik desítek menších sklípkù a stejný poèet tìch vìtších, kam se vejde i
nìkolik stovek lidí touícím po kvalitním bílém, èerveném,
rùovém vínu a po jejich vyhlášených „bublinkách“.
A jednu zajímavost na závìr. Tìm, kdo se zajímají o historii
minulého století, jen pøipomenu, ostatním sdìlím významné datum. Dne 7. kvìtna 1945 byla právì v Remeši podepsána kapitulace Nìmecka na konci 2. svìtové války.
-hp

Naše zdraví (82) - Unavené oèi
Máte pocit, e máte v tìchto zimních mìsících unavený zrak? Jestlie ano, povíme si dnes o tom, které vitamíny, potraviny a bylinky pøedstavují pro naše oèi blahodárnou nadílku.
A 90 % všech vjemù nám zprostøedkovává zrak. Proto by mìla být péèe o naše oèi samozøejmostí. Oèi máme jen jedny a to si
uvìdomuje i samo tìlo. Vìdìli jste tøeba, e a ètvrtina vitamínù, minerálù a dalších ivin, které pøijímáme z potravy, slouí jako
výiva pro oèi a tkánì slouící vidìní? To, e na oèi platí jen a pouze mrkev, u dávno není pravda. Potravin na zdravý zrak je celá
øada. Azaèneme rovnou u základu kadého zdravého jídelníèku – ovoce a zeleniny. Prospìšný je jejich vysoký podíl vitamínù A, C a
E. Právì vitamín A chrání zrak pøed šeroslepostí. Mrkev jej pomáhá v tìle tvoøit díky vysokému obsahu betakarotenu, tedy provitamínu A. Moná vás to pøekvapí, ale z ovoce je nejlépe si dopøávat borùvky a hroznové víno. Obsahují toti tzv. antokyany, které
zlepšují ostrost zraku i schopnost vidìt za šera a ve tmì. Výtaek z borùvek dokonce uívají ve vojenských leteckých silách piloti létající v noci. Pro zlepšení vidìní také jezte listovou zeleninu jako špenát a kapustu, nebo obsahují lutein a antioxidant zeaxantin.
Ostatnì ten najdete i ve vajeèném loutku. Tyto látky chrání sítnici oka, další aminokyseliny obsaené ve loutku zase zabraòují
vzniku šedého zákalu. Pozitivnì pùsobí i èesnek, cibule, ale i sója. Pravidelnì byste mìli konzumovat i moøské ryby. Nezapomeòte
ani na oøechy a semena s obsahem mastných kyselin. Oèi podporují i bylinky. Vhodný je èaj z listù borùvek, z nati svìtlíku, z listu
oøešáku, vhodný je i heømánkový èaj.
Mezi lidmi se málo ví, e existují i cviky pro „ostøíí zrak“. Také oèní svaly potøebují trénink a speciální cviky. V letech 1900 a
1931 vypracoval newyorský oèní lékaø dr. William H. Bates sedm cvièení na zlepšení zraku. Dodnes, i v dobì modernìjší lékaøské
vìdy, se na jejich základech specifické cviky doporuèují. Ve zkratce si je pøiblííme:
1. Zakryjte si oèi dlanìmi a vybavte si nìjaký pøedmìt v plných barvách a se všemi detaily. Podle lékaøù pomáhá pøedstava vìcí
vnitøním zrakem lépe vidìt v realitì.
2. Dívejte se støídavì z jednoho pøedmìtu na druhý. Pohyby oèí se èasem krátí, a tím oèi fungují lépe.
3. Kdykoli je to moné, zaostøujte na dva rùzné pøedmìty blízko vás a daleko od vás. Mùete si takto cvièit se dvìma tukami, které budete dret pøed sebou, jednu asi 7 cm od oèí, druhou v nataené ruce.
4. Nejménì 2x dennì si najdìte 10 minut na jednoduché cvièení. Pohodlnì se usaïte s rovnými zády a zakryjte si oèi pootevøenými dlanìmi.
5. Nezùstávejte dlouho bez mrknutí. Mrkání oèi èistí a zvlhèuje, mìli byste proto mrknout alespoò dvakrát za 10 sekund.
6. Rozkroète se a mírnì se kývejte ze strany na stranu. Oèima kopírujte kolébavý pohyb tìla. Oèi se tak uvolní a stanou se prunìjšími.
7. Kadé ráno si nejdøíve opláchnìte zavøené oèi 20krát teplou, pak 20krát studenou vodou. Rozproudí se tak v oèích krev. Pøed
spaním oplachování opakujte, ale v opaèném poøadí.
-hp
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Pøednáška Ríši Štìpánka
Nejextrémnìjší a zároveò nejdelší závod v Evropì to je 1000 miles adventure.
1660 km napøíè pohoøími bývalé Èeskoslovenské republiky.
Závod bez zabezpeèení.
Se svým vyprávìním mezi nás zavítá dritel zeleného trikotu Richard Štìpánek.
„Na svìtì jsou jen dvì zelená trika,“ øíká Richard.
Ptáte se, jak jej získat? Podmínkou je pokoøit tento závod hned tøemi zpùsoby: pìšky, na kole i kolobìce.
Zajímá Vás, co obnáší závod neboli dobrodruství 1000 miles adventure? Co ho potkalo v èeských a slovenských horách? Co vše bylo pøipraveno organizátorem a co si na sebe pøipravil sám Richard?
• Jaké to je zùstat sám zranìný uprostøed pøírody? Co dìlat, kdy vás strhne proud øeky? Jak si umìt øíct o nocleh, jídlo nebo
tøeba kávu?
• To a mnohé další vèetnì promítání videí a fotografií bude souèástí tohoto veèera.
• Vytýèen je i prostor pro vaše otázky.
•
•
•
•

Pøedstavení:
Richard Štìpánek je nejen sportovec a dobrodruh. Je také tvùrce projektù, jimi lidi nejen motivuje, ale také jim pomáhá.
V roce 1999 byl Richard úèastníkem tìké dopravní nehody. Boj o ivot vyhrál, pøišel však o svoji levou ruku. I pøesto všechny
tyto výzvy zdolával, jak ji sám øíká, „jednou rukou“.
Svoji tragédii povýšil na poslání a pracuje jako motivaèní pracovník s lidmi, kteøí se dostávají do tìkých ivotních situací.
Své ivotní, závodní zkušenosti a záitky shromádil v knize, kterou vydal pod názvem „Vzdát mùeš zítra“.
Tu zde budete mít monost zakoupit i s vlastnoruèním podpisem, popøípadì vìnováním.
Co nám o sobì Richard øekl: „Jsem mu na cestì. Na cestì, která zaèala tam, kde pro mnohé konèí. Ptáte se, kam jdu? Jdu
tam, kde mnozí ji jsou.“
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2. Pøíprava na nouzové pøeití pøi situacích civilní ochrany
(povodeò, havárie, tøi dny bez elektøiny, jiná mimoøádná událost).
3. Pøíspìvek k obranì republiky.

Pozvánka
Akce: Kurz mezilidské zdravotnické pomoci.
Místo: Støední zdravotnická škola Šumperk.
Termín: 14. února, 21. února a 21. února.
Èas: od 16:00 do 18:00 hod.
Proè: Pouití jednoho kurzu ve tøech pøípadech:

Vstup zdarma.
Úèastaspoò v nìkterý ètvrtek jelepšínepáchatnìkdyzmatek.

1. Pomoc blízkým – práce v bytì, garái èi na zahradì, dìtské
hrátky, sportování.

Doporuèují èlenové
Èeskoslovenské obce legionáøské v Šumperku a okolí.
Za Vaše pochopení a Vaši podporu se uklání Jiøí Skrbek.

Vzpomínka na konec první svìtové války
Tento rok si naše zemì pøipomíná sto let od vzniku Èeskoslovenského státu. Bohuel obyvatelé Hanušovic to neberou vùbec v
potaz. Nejspíš jediná akce probìhla dne 20. 10. 2018 na Zahradní ulici, kde SURZU (Samozvaná Ulièní Rada Zahradní Ulice) vysadila památnou lípu.
Jene toto není jediná událost roku 1918, kterou by si lidé nejenom z Hanušovic mìli pøipomínat. O to smutnìjší je, e si na konec
první svìtové války nikdo nevzpomnìl.
Za konec svìtové války se pokládá a ve svìtì oslavuje 11. listopad 1918, kdy od 11 hodin zavládlo na všech frontách pøímìøí (11. 11. v 11
hodin), podepsané tého dne v 5.05 hodin ráno nìmeckou generalitou ve štábním vagónì vrchního velitele dohodových vojsk, francouzského
maršála Ferdinanda Foche v Compiégne. Formálním zakonèením války byla paøíská mírová konference v roce 1919, na které byly uzavøeny
paøíské pøedmìstské smlouvy.
Toto, také sté výroèí konfliktu, ve kterém zahynulo 10 000 000
lidí, více jak 20 000 000 bylo zranìno a 8 000 000 se dodnes pohøešuje, si u pomníku padlých vojákù v Hanušovicích pøipomnìli
zapálením svíèek a tichou vzpomínkou dva lidé. Jeden je na fotografii a druhý samozøejmì fotil.
Opravdu je smutné, e si naše spoleènost tyto události více nepøipomíná. I to, e kdy zde máme pomník padlým hrdinùm, tak se
o nìj nikdo nestará. Bohuel je ji v takovém stavu, e se bojíme,
aby vydrel nadcházející zimu. Proto nebuïme lhostejní k tìm, co
padli za naši svobodu, a vzdejme jim hold nejen opravou pomníku, ale i tím, e si je alespoò jednou roènì 11. listopadu dùstojnì
pøipomeneme.
- surzu
Pøijmeme brigádníka pro pájení a osazování elektronických souèástek.
Kontakt: info@timpex.cz nebo tel. 583 231 437. Timpex, s. r. o, Dukelská 128, Hanušovice.

Jak na inzerci?
SOUKROMÁ INZERCE
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,
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

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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Studentky univerzity tøetího vìku úspìšnì ukonèily semestr
Od øíjna do prosince absolvovalo sedm studentek pøednášky na téma Cestování - co jste moná nevìdìli. Bìhem kurzu se dozvìdìly mnoho zajímavých informací o cestování, cestovním ruchu, historii cestování, lázeòství a další. Po kadém kurzu musely studentky plnit online prùbìné testy a na závìr celého semestru splnit velký test z celého uèiva, co zvládly všechny studentky na
výbornou. Další semestr, tentokrát letní, bude odstartován 14. února 2019 opìt v prostorách MAS Horní Pomoraví na adrese Hlavní
137 v Hanušovicích.
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 tedy poskytnout seniorùm monost, aby se
kvalifikovanì a na univerzitní úrovni mohli 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.
- mas
Pøihlášku a další informace získáte
v Informaèním centru v Hanušovicích.
Kontaktní osoba Veronika Foltýnová
(email: foltynova@hornipomoravi.eu, tel: +420 606 596 878).

Toulky po okolí - eleznièní tra Hanušovice-Glucholazy IV.
V minulých èíslech jsme se seznámili s pøípravami stavby, samotnou stavbou a prošli jsme se celým traovým úsekem a jeho stanicemi. Dnes se budeme podrobnìji seznamovat s jednotlivými stanicemi, jak to zaznamenaly dobové dokumenty.
V Prùvodci vydaném pøi pøíleitosti 100. výroèí trati z roku 1988 se doèteme: „Pro návštìvníky neznalé našeho kraje by mìl nyní
následovat zemìpisný popis míst, kterými tra prochází. Jubilující tra zaèíná v Hanušovicích. Tato stanice kromì práce v pøilehlých
traových úsecích a ve svém vlastním obvodu usmìròuje práci všech dalších stanic a do stanice Lipová-láznì. Rozsáhlé kolejištì je
kromì jiného vyuíváno i k tvorbì nákladních vlakù. Pro osobní vlaky jsou stanicí nácestnou, ponìvad tato doprava je organizována hlavnì na rameni Olomouc-Krnov nebo Šumperk-Jeseník. Své pracovištì zde má i strojová stanice, zajišující provoz lokomotiv,
tramistrovský okrsek a sdìlovací a zabezpeèovací okrsek. Pro eleznièní zamìstnance zde ordinuje eleznièní lékaø.
Stanice Jindøichov na Moravì je pro dopravní slubu obtíná pøedevším proto, e její kolejištì je umístìno v oblouku, pøi rozsáhlejší dopravì nepøehledném. V historii této stanice hraje velkou úlohu místní papírna, jeden z nejvìtších uivatelù slueb eleznice
na této trati vùbec. Díky zachovalé pamìtní knize, pøi jejím ètení si mùeme udìlat pøedstavu o pomìrech na eleznici bìhem prvních ètyøiceti let 20. století, lze dokumentovat jak rozsah stanièní sluby, tak okolnosti nìkolika nehodových událostí. Tøeba v ní je
uvedeno, e v létech 1924-1930 bylo ve stanici naloeno roènì 900-1200 vozù, vyloeno 3000-3200 vozù.
Z nehod vybereme jednu, která se stala 21. února 1927. Po devatenácté hodinì veèerní najel mezi stanicemi Hanušovice a Jindøichov na Moravì v km 4.900 osobní vlak è. 1010 na dva velké a jeden malý kámen. Následkem najetí bylo poškozeno u stroje a
sluebního vozu vedení prùbìné brzdy, a proto musel vlak na trati zastavit, pøièem mìl štìstí, e nevykolejil. Po 10 minutách
zdrení mohl vlak pomalu v další jízdì pokraèovat. Po pøíjezdu vlaku do stanice bylo uèinìno vlakvedoucím patøièné hlášení pøednostovi stanice. Ponìvad byla té ohroena jízda dalších vlakù, byla zavedena strojem od vlaku è. 1051 prùzkumná jízda k místu nehody a shledané kameny ve váze +97 kg eleznièním personálem odstranìny. Pøíštího dne bylo èetnictvem z Hanušovic vyšetøeno,
e rolník Jan Karger z Pleèe èíslo 45 dotyèného dne vozil z pole za soumraku kamení a tyto na pøecestí v km 4.900 ztratil. Za tuto
trestuhodnou neopatrnost byl zmínìný okresním soudem ve Starém Mìstì p/Snì. dne 17. 5. toho roku odsouzen trestem 40,- Kè –
v pádu nedobytelnosti 48 hodinovým vìzením, a k zaplacení škody 680,- Kè, která byla eleznièní správì tímto najetím na kameny
zpùsobena.
Zastávka Nové Losiny je neobsazená. V kronice obce Nové Losiny je mono nalézt nìkolik zmínek o eleznièním provozu. Napøíklad, e 26. èervence 1914 (po atentátu na následníka trùnu Ferdinanda d´Este v Sarajevu) pøišla výzva všem vojákùm nacházejícím se v obci na òové dovolené k urychlenému návratu ke svým vojenským tìlesùm a souèasnì vyhláška o omezení eleznièního
provozu na dva vlaky dennì. eleznièní tra a mosty byly støeeny vojskem a k cestì do Šumperka byla potøebná propustka vystavená v obci. V roce 1921 poškodila povodeò v nìkolika místech eleznièní tra a pùvodní koryto øíèky Branné muselo být vyplnìno kameny.“
-hp
(pokraèování v pøíštím èísle)
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