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Revitalizace historické části města
V měsíci dubnu proběhlo závěrečné veřejné projednání strategických
dokumentu, kde byla veřejnosti mimo jiné představena a následně
zastupitelstvem schválena koncepce úprav v původním jádru našeho
města. Konkrétně se jedná o prostranství okolí kostela, hřbitova, fary,
bývalé rychty až po autobusovou zastávku U rychty. Koncept vychází
z historického charakteru místa a snaží se o citlivé navázání. Vyzdvihuje význam aleje jako páteřní cesty ke hřbitovu a kostelu, nejvýraznější
dominantě v lokalitě, která bude nově nasvícena. Využívá potenciál
výhledů vhodně umístěným mobiliářem. Pomocí nově definovaných
tras, pro pěší, navrací důležitost a pozornost k památkově významným
barokním sochám na schodišti a především k památníku obětem první

světové války, na jehož zrestaurování se v současné době podařilo získat dotaci a památník tak bude v roce 2022 restaurován. V navrženém
konceptu se památník stává těžištěm celého území, které je v novém
návrhu přístupným veřejným prostranstvím. Zároveň jsou do lokality
s ohledem na předpokládanou automobilovou návštěvnost vhodně
zakomponována nová parkovací stání. Nejbližší okolí kostela zůstává
ponecháno pěším návštěvníkům, kterým poskytuje dostatek příležitostí
k odpočinku a posezení. Zároveň je navržen nový, důstojný objekt toalet a stanoviště pro odpad, vše je vhodně odděleno a doplněno zelení.
Takto je navržena budoucí podoba místa a jeho historickou podobu
nám ve zkratce přiblíží následující H-cesty historií.

Obr. 1 – foto z Koncepce revitalizace historické části, okolí kostela sv. Mikuláše

H- cesty historií
Původní centrum obce a dědičná rychta
Historické prameny uvádí, že Hanušovice založil snad ve druhé
polovině 13. století lokátor Hanuš resp. Hans odtud německý název Hannsdorf. K dnešní podobě Hanušovic a jejímu správnímu
uspořádání docházelo postupným vývojem. Významným krokem
pro dnešní podobu města bylo sloučení dvou samostatných vesnic
Hanušovic a Holby, kdy každá z nich patřila k jinému panství. Hanušovice k panství Kolštejn a Holba k panství Ruda. Obě panství patřila
Lichtenštejnům, takže organizace a správa obcí byla prakticky totožná. Lichtenštejnové nebyli na svých zámcích v Kolštejně a Rudě
velmi častými hosty a trvaleji v nich nepobývali. Hlavními správními
orgány panství byly až do poloviny 18. století hejtmanské úřady,
v jejichž čele stáli hejtmani, kterým byly podřízeny soudní a později
i lesní úřady. Pod Kolštejnské panství patřilo 38 vesnic a panství
Ruda bylo tvořeno 36 vesnicemi (formálně k němu patřilo také
město Šumperk). Hanušovice a Holba byly tedy na začátku 18. století stále samostatnými vesnicemi, ke sloučení došlo až v roce 1920.
Katastr Hanušovic měl rozlohu 924 hektarů a patřilo k němu i území
kolem dnešní Hlavní ulice až k Zábřežské ulici za železničním viaduktem. Po sloučení Hanušovic a Holby se rozloha obce zvýšila na
1413 hektarů. Nadmořská výška města kolísá mezi 390—550 metry. Původní Hanušovice se rozkládaly podél potoka v tzv. horní části,
zde byl postaven farní kostel a pod ním i rychta, která vykonávala
správní funkci obce. Duchovní správu zastával kostel sv. Mikuláše,
k němuž patří samozřejmě fara a hřbitov. Takto je rozdělen i následující článek, který popisuje Hanušovickou rychtu a na něj bude
navazovat v dalším čísle zpravodaje pokračování o původní části
města tj. kostele sv. Mikuláše, faře atd.
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Obr. 2 – pohled na horní část obce, ul. Údolní s kostelem a rychtou

Obr. 3 – pohled na horní část obce kolem roku 1903, okolí kostela, fary a rychty
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Dědičná rychta v Hanušovicích
V čele obcí původně stáli rychtáři (soudci), jejichž hlavními úkoly
byla správa obce v omezené vesnické samosprávě a zastupování
poddaných vůči vrchnosti. Svobodné rychty se v minulosti vyskytovaly především v kolonizačních oblastech, k nimž patřily i Hanušovice a většinou vznikaly hned po založení vesnice. Práva a povinnosti
bývaly zaznamenány v lokačních listinách. Rychtářům patřilo v obci
nejvíce majetku, jejich orná půda měřila dvoj i trojnásobek toho
co drželi ostatní sedláci. Budova rychty se velikostí lišila od jiných
selských domů. Držiteli vesnické rychty byly ve starší době často
i osoby stavu rytířského, manové a měšťané. Rychtář byl autoritou,
zpravidla duševně převyšoval ostatní selský lid. Rozuměl počasí, zemědělství, uměl poradit v léčbě domácích zvířat a pod. Pro ženskou
část vesnice byla stejnou autoritou rychtářova žena.
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Z textu listiny vyplývá, že rychta do roku 1439 nebyla svobodná,
práva rychtářů, jak jsou uvedena v listině, buď neexistovala, případně byla omezena. Předpokládáme, že hanušovičtí rychtáři směli
již před rokem 1439 čepovat pivo a snad ho i sladovat a vařit, ale
museli za to vrchnosti odvádět činži. Privilegia rychtářů byla ovšem
v obecné rovině v následujících staletích vrchností omezována. To
se týkalo i vaření piva na rychtách. Když vrchnosti začaly sami vařit
pivo ve svých pivovarech, což bylo pro ně velmi výnosné, nutily rychtáře, aby čepovali ve svých krčmách panské pivo, což byl nepochybně případ i hanušovické rychty, byť nelze říci, zda se tak stalo v 17.
nebo 18. století. Mlýn existoval u rychty nepochybně již před rokem
1439 a Markvart ze Zvole tento stav pouze kodifikoval. Mlýn tedy
stál na pozemcích rychty v její bezprostřední blízkosti za potokem.
Zcela novou výsadou, respektive povinností mohli být řemeslníci
(řezník, pekař, kovář, švec a lazebník), které si hanušovičtí rychtáři
měli držet. Vrchnost obecně tento postup uplatňovala v době, kdy
bylo málo měst a tato řemesla ve vesnicích kvůli značné odbornosti
prostě neexistovala. Je známo, že rychtáři všechny přikázané (povolené) řemeslníky nedrželi. V Hanušovicích se to zřejmě v následném
období týkalo lazebníka a zejména řezníka, protože si poddaní dokázali sami provádět práce spojené s porážkou dobytka. Tito řemeslníci měli své chalupy postavené v blízkosti rychty.

Obr. 4 – Pohlednice z roku 1912

Hanušovická rychta s její správní funkcí existovala pravděpodobně od založení obce, které lze předpokládat již ve druhé polovině
13. století. Předpokládaný lokátor Hans byl pravděpodobně prvním
rychtářem v obci. Markvart ze Zvole, držitel panství Kolštejn, vydal
o Božím Těle (4. června) 1439 listinu, v níž se uvádí, že ze své obzvláštní milosti a přízně, s dobrou vůlí a rozvážnou myslí udělill silou
tohoto listu za služby svému milému a věrnému hanušovickému
rychtáři Mertenovi a jeho dědicům a potomkům svobodnou rychtu se všemi svobodami a k rychtě patřící svobodnou krčmu, s právem sladovat a vařit pivo, mlýn s jedním kolem, dva dědičné lány
a budoucí dědičnou polovinu lánu, služebný lid s činžemi a robotou
a se vším co k tomu patří, také louky pod vesnicí za řekou Moravou, které k tomu od pradávna patří, právo chytat ryby ve středu
a v pátek před polednem pomocí čeřenu na svůj stůl, lovit na polích
u Hanušovic, držet řezníka, pekaře, kováře, ševce a lazebníka. Z každé udělené pokuty si směl ponechat třetí peníz a třetí peníz dostával
také z právních rozhodnutí, které přivezl k soudu do Kolštejna. Rychtář Merten, jeho dědicové a potomci směli rychtu svobodně odkazovat svým potomkům
a prodávat. K potvrzení
toho zavěsil Markvart
ze Zvole k listině svoji
pečeť. Originál listiny
z roku 1439 a vidimus
z roku 1628 si patrně
odnesli potomci Langerů, kteří byli posledními rychtáři a v roce
Obr. 5 – Vidimus listiny Markvarta ze Zvole z 16. 3. 1859
1897 rychtu prodali.

Obr. 6 – Pohlednice z roku 1915

Ne zcela jasná byla držba služebného lidu s činžemi a robotou
a se vším co k tomu patří. Někteří rychtáři mívali své poddané, kteří
hospodařili na svém majetku, odváděli z něho rychtáři činži a byli
povinni pro něho robotovat. To je zcela jistě i případ hanušovických
rychtářů, není však jasné, kolik takových poddaných bylo a jaké měli
majetky.
Hanušovická rychta měla přibližně 37 hektarů svobodných pozemků, plus cca 9,25 hektarů, které drželi jejich poddaní a asi 10
hektarů, které tvořily louky za řekou Moravou tzn. velmi hrubý
odhad celkem 55 hektarů půdy. Při prodeji rychty v roce 1897 k ní
patřilo již jen 29 hektarů 59 arů a 79 m2 pozemků.
Za staletí se na Hanušovické rychtě vystřídala řada rodů. Dědili
ji zpravidla nejstarší synové, kteří se vesměs ženili s dcerami jiných
rychtářů. V polovině 18. století získal Hanušovickou rychtu pro svůj
rod Josef Langer, který v 80. letech provedl rozsáhlou přestavbu
do dnešní klasicistní podoby, takže se v ní dochovalo renesanční
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místy dokonce gotické jádro. Na přední stranu rychty tehdy navazovaly stáje a chlévy. Ve dvoře stál výměnek a stodola. Dle soupisu
majetku z roku 1822 se dozvídáme, že v kůlně se mimo jiné nacházely dva dvojspřežní fiakry, koleska, sáně a různé hospodářské vozy,
k hospodářství patřili tři koně, 23 kusů hovězího dobytka, 19 ovcí atd.

Obr. 7 – Pohled k rychtě od hřbitova

V březnu 1849 byl institut rychtářství zrušen. Langrové prodali louky za řekou Moravou, na nichž vyrostla hlavní část dnešního města
Hanušovic. Hospodářství začalo postupně pustnout, takže bývalou
rychtu i se zbytkem pozemků koupila v roce 1897 v dražbě obec
Hanušovice. Hospodářské objekty byly postupně zbourány a obec
pronajímala rychtu na hostinskou činnost, která zde byla obnovena
také po roce 1945 pod názvem Restaurace Na Rychtě a jako hospoda byla provozována i nadále. V roce 1950 byl objekt Památkovým
úřadem v Brně zaevidován do seznamu národních kulturních památek a dle historiků patří k nejcennějším a nejkrásnějším stavebním
památkám na Šumpersku.

Marie Pecháčková

Obr. 8, 9, 10 – Hanušovická rychta 70. léta

Foto:
Archiv Marie Pecháčková, archiv město Hanušovice
Zdroj:
DOUBRAVSKÝ,Zdeněk - MELZER, Miloš a kolektiv autorů: Hanušovice, 2015,
NOVOTNÝ, Jaroslav. Svobodní rychtáři na Moravě, ve Slezsku a v sousedních
územích německé kolonisace.
POLÁCH, Drahomír – Historie Hanušovické rychty, 2011

Městská policie Hanušovice
Strážníci Městské policie Hanušovice přijali dne 2. července
2021 hned několik oznámení od všímavých občanů, kdy v lokalitě Horních Hanušovic, blíže ul. Údolní se pohybují osoby v bílém
vozidle s nápisy klempířské a pokrývačské práce. Tyto osoby mají
obcházet údajně domy a nabízet služby uvedeného charakteru.
Strážníci oznámení prověřili a zjistili, že osoby odpovídajícího popisu jsou ukrajinské národnosti, vozidlo je na polských registračních značkách a reklama na vozidle v českém jazyce. Osoby byly ve
spolupráci se Státní policií Hanušovice prověřeny a jejich činnost
v místě s patřičným poučením ukončena. Osoby neměly pro tuto
činnost povolení.
Dne 8. července 2021 přijala městská policie obdobné oznámení
od pozorných občanů, kdy v ul. Údolní projíždí bílá dodávka s polskou registrační značkou a nápisy klempířství. Stejně jako v prvním
případě se jednalo o osoby ukrajinské národnosti, bez patřičného
povolení k této činnosti. Ve spolupráci se Státní policií Hanušovice
i těmto osobám byla další činnost v znemožněna.
Ráda bych vyzvala zejména důvěřivé starší osoby, aby si do
svých obydlí nepouštěly nikoho cizího. Pokud byste měli podezření na nekalé praktiky, nebojte se oslovit městskou či státní policii
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o pomoc. Postačí i krátký telefonát na podatelnu Městského úřadu
v Hanušovicích, která Váš poznatek předá dál. V Hanušovicích rozhodně „šmejdy“ tolerovat nechceme a nebudeme.
Dne 19. července 2021 v odpoledních hodinách v centru města
Hanušovic, na ul. Dukelská došlo k vážné dopravní nehodě cyklisty
s osobním vozidlem. Na místě nehody byli mezi prvními i Asistenti
prevence kriminality, pan Jan Holomek a pan Lukáš Džobák. Zraněnému cyklistovi poskytli bezodkladnou první pomoc a na místo
přivolali záchrannou službu a policii. Zraněný účastník dopravní
nehody byl následně vrtulníkem transportován do nemocnice.
Díky městskému kamerovému systému v Hanušovicích bylo
v uplynulých měsících odhaleno množství protiprávních jednání
(odkládání odpadu mimo místa k tomu určená, výtržnictví, vandalismus, konzumace alkoholu na veřejném prostranství, kouření
na místech, kde je to zákonem zakázáno a přestupky v dopravě).
Městská policie eviduje zvýšený počet nálezů, kdy občanům není
lhostejné tyto věci (telefony, peněženky, doklady, zvířata) odevzdat. Za vaši všímavost děkuji.


Váš strážník Ivana Vlachovská

titulka_zari.pdf 1 26.08.2020 21:40:28

zpravodaj
Hanušovičtí hasiči pomáhají…
Letní sezona neznamená pro hasiče pouze požáry… Hanušovičtí hasiči nezahálí a pomáhají neustále. V červnu a červenci měli spoustu výjezdů:
3. 6. 2021 – Únik ropných produktů Kopřivná
12. 6. 2021 – Technická pomoc AED Jindřichov
18. 6. 2021 – Technická pomoc strom na komunikaci Žleb
24. 6. 2021 – Technická pomoc strom na komunikaci Malá Morava
25. 6. 2021 – Technická pomoc strom na komunikaci Potůčník
30. 6. 2021 – Technická pomoc strom na komunikaci Žleb
30. 6. 2021 – Technická pomoc strom na komunikaci Vysoké Žibřidovice
2. 7. 2021 – Technická pomoc spolupráce s ZZS Hanušovice
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9. 7. 2021 – Technická pomoc strom na komunikaci Malá Morava
11. 7. 2021 – Technická pomoc strom na kolejišti Vlaské
18. 7. 2021 – Technická pomoc strom na kolejišti Malá Morava
21. 7. 2021 – Požár nakladače Staré Město
23. 7. 2021 – Technická pomoc otevření bytu
26. 7. 2021 – Technická pomoc -otevření uzavřených prostor Hanušovice
26. 7. 2021 – Dopravní nehoda osobního automobilu se zraněním
Staré Město

Modlitební Karavan 24-7 opět v Hanušovicích (9 – 10. 9. 2021)
Stejně jako v září roku 2020 i letos v září 2021 zavítá modlitební Karavan 24-7 do Hanušovic. (O Karavanu 24-7 se lze dozvědět více na:
www.modlitby24-7.cz)
Modlitební Karavan 24-7 je v podstatě pojízdná modlitební kavárna,
kde krom modlitby, povídání a malého občerstvení nabízíme i Bible, či
další křesťanskou literaturu. Vše je zdarma
V dnešní době, žije většina z nás ve velkém shonu a nemáme moc
času se zastavit, nebo přemýšlet o smyslu života. Karavan 24-7 může
být pro Vás příležitostí to změnit. Zastavte se u nás třeba na kávu nebo
čaj a my si s Vámi budeme moc rádi povídat. Jsme připraveni povídat si
nejenom o Bohu, ale o všem, co prožíváte.
Jsme také připraveni nabídnout modlitbu všem, kteří o ni stojí. Například proto, že procházíte složitou životní situací, nebo naopak vyjádřit
vděčnost, když se Vám daří dobře. Také můžete využít prostory Karavanu 24-7 k osobnímu ztišení a modlitbě.
Proč to děláme? Protože chceme ukázat lidem, že život každého člověka má smysl, je úžasným darem od Boha, který se o nás zajímá a má
nás rád.

Kde: V parčíku vedle Hrušky (naproti obecnímu úřadu)
Kdy: Ve čtvrtek 9.9 od 15:00 do 18:00 a v pátek 10:9 od 10:00 do 16:00
Pořádá: Křesťanské společenství Jeseník ve spolupráci s Modlitbami
24-7
Kontakt: www.ksjesenik.cz

(Tým Modlitebního Karavanu 24-7, se kterým jste se v Hanušovicích mohli setkat v roce 2020)
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Informace pro občany
Změna systému ve sběru použitého textilu
Vzhledem k nemožnosti udržet pořádek u kontejnerů na textil dojde v měsíci září k přemístění nádob, které jsou umístěny na ulici Školní a Zábřežská do prostor Sběrného místa
na ulici Údolní. Zde bude možno odevzdat danou komoditu přímo obsluze sběrného dvora.
Dovolujeme si Vás požádat i nadále o Vaši spolupráci ve třídění odpadu pro další využití
a děkujeme za pochopení.
František Ambroz
Město Hanušovice

Rozloučení se školou
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Na Základní školu v Hanušovicích jsem začal chodit před devíti lety.
Ne vždy to byla léta veselá. Někdy bylo lépe, někdy hůře. Někdy jsem si
je užil, někdy přežil, ale nakonec bych Vám všem rád poděkoval.
Toto poděkování patří mým spolužákům, ale i učitelkám a učitelům
za to, že s námi měli velkou trpělivost a předali nám své odborné vědomosti. Školní docházka zahrnovala radostné i smutné chvíle, jak je
přinesl život v průběhu devíti let.

Naše třida byla specifická. Nedokázali jsme se téměř na ničem shodnout, ale když šlo o nějakou soutěž ve sportu, tak jsme se vždy dokázali
semknout a porazit všechny ostatní. A to se mi velmi líbilo.
Rád budu vzpomínat na školní léta prožitá se svými spolužáky a
budu se těšit na osobní setkání s Vámi všemi i po několika letech.

Milí učitelé, spolužáci,
už je to devět let od začátku naší povinné školní docházky na základní škole v Hanušovicích. Pamatuji si, jak jsme nastoupili do první třídy a
byli nervózní, když jsme viděli nové prostředí, nové spolužáky a učitele.
Měli jsme radost z každé jedničky, kterou jsme kdy dostali. V první třídě
nás paní učitelka naučila základní znalosti - číst, psát a počítat a za to
jí velmi děkujeme.
Nyní jsme v deváté třídě, posledních několik týdnů na této škole
a potom se naše cesty rozejdou a každý si půjde svým směrem na
vysněnou střední školu. Nikdy, ale NIKDY nezapomenu na tu zábavu,
která byla s učiteli a s mými spolužáky v hodinách, o přestávkách,
na různých exkurzích a výletech. Je to těžké loučit se s někým, s kým
jsem se viděl a strávil devět let. Každý týden v jedné místnosti na této
škole. Ten čas právě nastal. Až nyní jsem si uvědomil, jak rychle nám
to uteklo, za tu dlouhou dobu se z nás stali dobří kamarádi. Nyní

po nás zůstanou na této škole pouze čáry po lavicích a vzpomínky
učitelů, naše místa, kde jsme sedávali. V září v nich zasednou noví
deváťáci.
Loučím se s budovou, do které jsem chodil devět let a pro kterou
jsem jeden žák z mnoha, který se procházel jejími školními chodbami. A chtěl bych poděkovat paní učitelce Anně Láníkové a paní učitelce Vladimíře Žídkové, které nás připravily na přijímací zkoušky z
českého jazyka a literatury a matematiky i její aplikace, také všem
třídním učitelům a učitelkám za jejich velikou trpělivost s námi. Byli
jste velkou nezapomenutelnou součástí mého života a za to Vám
všem spolužákům a učitelům patří ode mě velké DÍKY.
Bylo mi ctí s Vámi strávit devět let mého života.
A doufám, že se někdy všichni společně sejdeme. Sbohem.

Pro nás všechny ve škole něco končí. Končí nejen měsíc červen, ale i
školní rok 2020/2021. Blíží se konec pro nás „deváťáky“. Tento měsíc
byl totiž naším posledním měsícem na této škole. Každoročně jsme
se tak jako ostatní žáci těšili na konec školního roku a začátek letních
prázdnin. Letos poprvé cítíme určité rozpaky a nejen čisté nadšení z
nadcházejících prázdninových dnů. Musíme se rozloučit s částí svého
života a zároveň přivítat novou životní etapu, ale jak se říká, když něco
končí něco nového začíná.
Za měsíc budeme na svou základní školu jen vzpomínat. Na to, co se
nám podařilo, co jsme vyvedli, na kamarádství, na společné průšvihy,
na Vás učitele, ke kterým jsme byli mnohokrát velmi kritičtí a měli jsme
pocit, že toho, co po nás chcete, je příliš, že je to zbytečné a že nás
vlastně trápíte. Neumíte si představit, jak jsme si navzájem říkali, že se

už velmi těšíme na konec tohoto utrpení, ale většina z toho byla pro
naše dobro. Byla to příprava na přísnější přístup na středních školách,
ale i pro celý budoucí život.
Nejtěžší pro nás bude rozloučit se s kamarády i s učiteli, které jsme
potkávali ve škole celých devět let.
Nejvíc ze všech učitelů bych chtěl poděkovat paní učitelce Vladimíře
Žídkové za výborné hodiny českého jazyka a literatury, ve kterých jsme
se hodně naučili. Zároveň bych chtěl poděkovat mé
třídě IX.B, ve které byla zábava a skvělá spolupráce při hraní sportovních her. Zažili jsme i časté hádky, které se časem vyřešily.
Mějte se hezky a snad zase někdy příště. Ahooj!


Filip Mikuláš, IX.B





Jakub Ludvík, IX. B

Jan Bursa, IX. B
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Rok se s rokem sešel a za chvíli tu bude poslední zvonění. Sice na
této základní škole nejsem od 1. třídy, ale i za ty 4 roky mám neskutečně úžasné zážitky se svými spolužáky. Poslední rok a půl nestál za nic,
protože jsme kvůli covidu byli doma a měli distanční výuku, ale i tak
ty časy, co jsme byli spolu ve škole jsme si podle mě užili. Mé obrovské díky náleží paní učitelce Žídkové, Divišové a vlastně všem učitelům
a učitelkám na této základní škole. Chtěla bych zároveň poděkovat i

svým spolužákům za krásně prožité čtyři roky mého života. Vím, že poslední dobou to mezi námi je takové všelijaké, ale věřím tomu, že se
naše cesty rozdělí v dobrém. Zároveň bych chtěla všem vycházejícím
žákům popřát mnoho úspěchů na nové škole. Na závěr bych chtěla
říct, že mi budete všichni chybět. Ať se daří!


Lucie Durďáková 9.A
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Hokej a volejbal
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Bylo, nebylo,
již jako báje, ale pravdivá.
tak začínají pohádky a pověsti z dávných dob. Ale opravdu to tak bylo,
Protože muži měli hokej a fotbal, ženy v Hanušovicích rozhodně nesice ne v dávných dobách, ale pro generaci mladší 30 let to budou po- zůstaly pozadu. V těch letech 1952 a maličko dál, hrály ženy volejbal,
věsti, ne-li báje.
také na krajské úrovni a opravdu na špici. Hráli i kvalifikaci o krajský přeNěkdy v roce 1952 vznikl v Hanušovicích oddíl ledního hokeje. A fun- bor. Pro pamětníky, hřiště bylo u bývalé sokolovny, dnes je tam zdravotgoval dobře. Kluziště bylo v parku u bývalého Lenasu, později Moravo- ní středisko, šatna byla v sokolovně a hřiště bylo při zápasech obsypáno
lenu. Bylo s osvětlením, a protože tehdy byly zimy opravdu zimy, tak led obecenstvem. Sám jsem na ty zápasy s otcem chodil jako 8-10 letý kluk.
vydržel od poloviny prosince do konce února. Využíval se delta domek A již tehdy, přiznám se, jsem se díval i po volejbalistkách.
v parku. Byly v něm šatny pro hráče, šatna pro bruslaře, sklad a doDružstvo hrálo pod vedením hrající trenérky paní učitelky Podhorné
konce i bufet. Pamětníci jistě vzpomenou na provozovatele pana Švuba a střídaly se děvčata: Dáša Hladilová, později se odstěhovala s manžez Rychty. Ten přivážel sortiment na bryčce, nebo saních tažených bílým lem do Zlatých Hor, takže její dnešní příjmení neznám, Olga Havelková,
koněm. Čaj s, nebo bez, byl vždycky.
později Kubíčková, Marie Baslarová, později Havelková, Jiřina Směšná,
Ale zpět k hokeji. Mužstvo se velmi rychle prokousalo okresním pře- později Mildeová, Věra Kristková, později Maršálková, Jarmila Vokurkoborem a hrálo na špici krajské soutěže. Pro nezaujaté, tehdy byl hokej vá, později Saňková Jiřina Roubalová a dále Alena Kacerová a tři děvčaskoro v každé vesnici, pro příklad v okrese hrálo i družstvo
ta z Jindřichova, sestry Dáša a Zdena Kalinovi a Marie Zdráhalová.
Alojzov a to na rybníčku u papírny. A naše sestava? V brance se střídaJeště malá připomínka- muži hráli hokej jako Jiskra Hanušovice
li Břetislav Chrudina a Rosťa Bártek, v obraně pak Trš, Dokoupil, Zimer- a ženy volejbal jako Lokomotiva Hanušovice.
mann, Cypris a Matýs Josef a útočníci Adam Jiří, Adam Pavel, Vokurka
I zde jsem měl pomocníky v hledání historií a to jak Mirka Maršálka,
Josef, Kubíček Luboš, Maršálek Mirek, Matýsek, Láryš, Toník Kučera tak paní učitelku Vokurkovou a hlavně paní Saňkovou, která se příští
a o 2roky později začal nastupovat tehdy ještě jako klučina i Horáček rok setká s devadesátkou, žije u dcery na Svatém Kopečku u OlomouJosef. O vedení se starali pan Daška Zdeněk a Matějíček Josef.
ce, ale vzpomněla si na mnoho jmen hráček. Moc děkuji. Stejně tak
Ještě ke kluzišti. To bylo postaveno za účinné pomoci ředitele Lenasu děkuji paní Marii Havelkové za doplnění sestavy.
pana Pavelky a o ostatní se starali místní fandové. O osvětlení pánové
Je jen škoda, že se nám doposud nepodařilo sehnat nějaké fotograBrázda a Leoš Látal, stříkání se zajišťovalo tak, že kdo měl čas, chodil fie z té doby a proto prosím, pokud někdo náhodou takovou fotografii
večer a v noci stříkat. A opravdu nebyla nouze o dobrovolníky. A byl vlastní, ať ji zapůjčí do redakce Hanušovických novin.
i správce kluziště, pan Matýs Jan, který nás kluky využil večer po bruslení
k zametení kluziště. Jeho rčení „ ve křivine, ať to je vymeteny jak sklo“,
Toť vše z Hanušovických bájí a pověstí.
si pamatuji dodnes.
Při zápasech se stálo na sněhových bariérách u mantinelu a hřiště
Vzpomínal Pavel Lanča
bylo obklopené diváky celé. Tehdy ještě nebyla televize.
Dokonce na kluzišti před jedním mistrákem,
pravděpodobně s Bruntálem, zde vystupoval
i krasobruslařský oddíl z Olomouce a potom při
rozbruslení se chtěl šprýmař Vokurka ukázat, jak
i on umí skoky. Skočil a dopadl, ale ne na brusle,
ale na sedinku, po které doklouzal až do branky.
Tu povalil. Ovšem aplaus sklidil pomalu větší než
krasobruslaři, i když dodnes si myslím, že to byl potlesk tak trošku škodolibý.
Chtěl jsem tímto vzpomenout na všechny, kteří
stáli u začátku hokeje v Hanušovicích. Velmi děkuji
tímto i pánům Mirkovi Maršálkovi a Pepíkovi Horáčkovi, kteří se mnou namáhali mozkové závity
a vzpomínali na začátky a hlavně na jména.
A Pepík Horáček má dodnes v garáži pověšen dres
s číslem 5. Pokud jsme na někoho zapomněli, promiňte, ale je to již pěkná řádka let a opravdu je to Kluziště v Hanušovicích, proti závodu Moravolen, dnes park
K
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Ze života Klubu 60+ Hanušovice, z. s.
Ráda bych napsala v dnešním článku s tímto nadpisem, že naplánované dva červnové zájezdy pro členy našeho klubu byly rychle obsazené, jak po měsících pandemie zájemci o výlety naplnili autobus do posledního místečka, že pobyt v Termálech ve Velkých Losinách se vydařil,
jak jsme si promasírovali plaváním v teplé léčivé vodě ztuhlé svalstvo,
že ze zájezdu do ZOO ve Dvoře Králové jsme si dovezli plno fotografií
zvířat, která po dlouhé době můžou „pózovat“ návštěvníkům Safari.
Opak je však pravdou a musím konstatovat, že tyto dvě akce se musely
zrušit pro malý počet přihlášených členů a bohužel za velkého zklamání
těch, kteří byli přihlášeni.
Dne 8.7.2021 byla svolaná do kulturního domu Valná hromada Klubu. Ani na ni se v danou hodinu nesešla nadpoloviční většina, která
je nutná, aby byla Valná hromada usnášeníschopná. Podle platných
Stanov Klubu může proběhnout až po půlhodinovém čekání i v daném
počtu přítomných. Což se také stalo.
Co se uskuteční během dalších měsíců? V Olomouci 18.8.2021 proběhnou pro smíšena družstva Sportovní hry seniorů. Našemu družstvu
přejeme, aby byli opět úspěšní a přivezli si hlavně dobrý pocit z repre-

zentace našeho města.
Pro všechny členy je 9.9.2021 je domluven výlet na Vysokou, kde se
rozloučíme s létem. Pan Miroslav Straka přichystal pro zájemce prohlídku kaple Franze Schuberta.
V současné době se opět v mediích hovoří o mutacích koronaviru,
možná až skončí dovolené, budeme muset čelit další vlně pandemie.
Znovu budou dána nějaká opatření. Dovolte mi, abych touto cestou
vyzvala členy, kteří mají chuť se znovu zapojit do života Klubu, aby tak
udělali. Samozřejmě, že dodržování všech hygienických podmínek pro
tyto akce je pro výbor Klubu zavazující. S výzvou ke sledování vývěsek u
pošty, či webových stránek, kde najdete potřebné informace k akcím,
přeji všem členům mnoho životních sil, optimismu a zdraví.
Na jednotlivé akce se mohou členové přihlásit každý čtvrtek od 19.
srpna 2021 v době od 14 do 16 hod. v klubovně Klubu, případně e-mailem klub60plushanusovice@seznam.cz nebo na telefonním čísle 605
431 982.
V Hanušovicích 23. 7. 2021

Mgr.Dáša Prodělalová

Univerzita třetího věku pro seniory aneb ani v důchodu nemusíte jen sedět doma
Od 7. října 2021 v 13:00 nabízíme vzdělávací přednášky na téma Rituály evropských královských rodů v rámci Univerzity třetího věku pod záštitou MAS Horní Pomoraví v malém sále kulturního domu v Hanušovicích.
Kurz se zabývá nejdůležitějšími životními událostmi, jako jsou třeba narození, svatby, rozvody či smrt, spojenými s evropskými královskými rody
19. a 20. století. Pozornost je věnována nejen těm královských rodinám,
o kterých jsme se učili z dějepisu, případně jsou dnes a denně v hledáčku
i našich novinářů a televizních štábů, ale i těm pro nás méně známým.
Univerzita třetího věku je specifickou součástí celoživotního vzdělávání.
Cílem těchto programů je poskytnout seniorům možnost, aby se kvalifikovaně a na univerzitní úrovni mohli systematicky seznamovat s nejnovějšími poznatky v oblasti vědy, historie, politiky, kultury apod. Mimo
toho plní univerzita také výraznou sociální funkci a motivuje studenty k
další aktivitě.
Studenti absolvují zajímavé přednášky a exkurze a na konci se zúčastní
promoce, kdy jim vydá Univerzita Karlova osvědčení v pražském Karolinu
(po absolvování šesti cyklů přednášek). Studenti se také naučí základní

práci s počítačem.
Přihlášku a další informace získáte v Informačním centru v Hanušovicích nebo 7. října v malém sále kulturního domu. Kontaktní osoba Veronika Škrottová (email: skrottova@hornipomoravi.eu, tel: +420 606
596 878).

Pracujte pro
světovou špičku
v oboru!

op papírna
Olšany
u Šumperka
www.oppapirna.cz
oppapirna.cz
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Studentky Univerzity třetího věku úspěšně bojují s coronavirem
Jarní semestr, který symbolicky odstartoval 11. února v Hanušovicích,
studentky zvládly levou zadní. Kurz na téma Pěstování a využití jedlých
a léčivých hub úspěšně dokončilo 10 studentek, které neodradila současná coronavirová doba a svědomitě studovaly a plnily testy ze svých
domovů. V kurzu se studentky dozvěděly, co jsou to houby, jak žijí, jak
se využívají a množí, informace o pěstování žampionů, pěstování hlív,
o exotických a léčivých houbách, o účinných látkách a doplňků stravy z
hub, a jak si mohou houby vypěstovat samy. Studium doma u počítače
není jednoduché, a i přesto si téma studentky pochvalovaly.
Podzimní kurz na téma Rituály evropských královských rodů začne
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7. října 2021 od 13:00 v malém sále kulturního domu. Kurz se zabývá
nejdůležitějšími životními událostmi, jako jsou třeba narození, svatby,
rozvody či smrt, spojenými s evropskými královskými rody 19. a 20. století. Pozornost je věnována nejen těm královských rodinám, o kterých
jsme se učili z dějepisu, případně jsou dnes a denně v hledáčku i našich
novinářů a televizních štábů, ale i těm pro nás méně známým.
Další informace získáte v Informačním centru v Hanušovicích. Organizátorem univerzity je MAS Horní Pomoraví, kontaktní osoba Veronika
Škrottová (email: skrottova@hornipomoravi.eu, tel: +420 606 596
878).

Hanušovické želízko v ohni Olympijských her

Michael Kukrle, 27 letý šternberský rodák, který nyní žije s námi
v Hanušovicích, reprezentuje Českou republiku na Olympijských hrách
v Tokiu. Jsme nesmírně hrdí, že i Hanušovice můžou dobývat svět.
Pojďme si silničního cyklistu z Hanušovic představit…
Co o sobě Michael Kukrle prozradil?
Narodil jsem se ve Šternberku v roce 1994. Vyrůstal jsem v Mohelnici. Studoval jsem sportovní gymnázium 2 roky v Olomouci, poslední
2 roky v Brně. Od roku 2015 jsem zaměstnaný v Olym Centrum Sportu
Ministerstva Vnitra a členem mého současného týmu Elkov Kasper.
Kdo Vás přivedl k cyklistice? Jak dlouho se jí věnujete?
Táta, jako amatérský závodník mě od mala vedl k cyklistice a oba
rodiče mě vedli ke sportu. K cyklistice jsem se dostal až v 17ti letech,
když jsem přešel od triatlonu.
Jaký osud Vás zavál do Hanušovic? Můžeme Vás zde potkat při tréninku?
Manželka pochází z Hanušovic, a tak jsme se rozhodli, že se zde

usadíme. Trénuji i v okolí Hanušovic vždy, když nejsem na závodech,
nebo v zimě na soustředění.
Jakému druhu cyklistiky se věnujete? Kolik km jste ujel v předešlých
letech?
Věnuji se silniční cyklistice. V roce 2018 jsem ujel 32.500 km, v
roce 2019 35.000 km. V roce 2020 pouze 30.000 km – kvůli Covidu, bylo málo závodů. Letos v polovině roku mám najeto zatím
19.000 km.
S jakým cílem jedete na Olympiádu do Tokia?
Mým cílem je aktivně závodit, předvést co nejlepší výkon a pokusit
se udělat nejlepší výsledek.
Jaké máte profesní a osobní cíle? Jaké jsou Vaše plány do budoucna?
Rád bych se posunul o level víš, buď do nějakého World Tour teamu, nebo ProTeamu, abych se dostal na ještě větší závody. Zatím
ještě plánuji v nejbližších letech závodit. Uvidím, jak dlouho mě to
bude bavit a naplňovat.

Michael Kurle absolvoval na olympiádě dva závody a podal fascinující výkony. První závod v silniční cyklistice se konal 24. července (individuální
závod) a skončil na krásném 36. místě. Druhý závod silniční cyklistiky, tentokrát v časovce, se konal 28. července a Michael Kukrle skončil na krásném 26. místě.
Děkujeme za mimořádný výkon a propagaci Hanušovic ve světě. Gratulujeme!!!
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Básničky
Vážení a milí čtenáři…
jsme velmi potěšeni, že i vy přispíváte do našich novin! Děkujeme, za básničky
a mnoho námětů a připomínek, které nám dodáváte…
Pokud i vy chcete přispět do novin svým postřehem, článkem, básní, zážitky
z výletů, neváhejte…

Stáří

EUROK 2004

Ty doufáš v lepší časy?
Však podívej se do zrcadla
jak zbělely ti vlasy.
Na vlasy dáváš si barvu tmavou,
myslíš si, že zaženeš příčinu pravou.

Padla železná opona,
padla i totalita,
ať už nikdy v Evropě
nevládne brutalita.

Okolí ošálíš, to ano,
Však stáří ti bylo do vínku dáno.
Proč se mu bránit,
Naopak teď bys ho měla chránit.

Evropo scelená
časem dlouhých roků,
zasvítila zelená
k volbě správných kroků.

Pečovat o něj
jak o narozené děcko,
nic jiného nemáš,
to už je všecko.

Změny v lidech v myšlení
jsou dnes vskutku obrovské,
možná budou k slyšení
spojené státy evropské.
Ať bude tak nebo tak,
vše nejlepší nutně přát,
nejstaršímu kontinentu
k sjednocení blahopřát



Nově otevřené masáže
v Hanušovicích
Jan Jauernig
tel.: 778 433 439

Provozovna
v bývalé lékárně
10
objednávky a info po telefonu.

Ještě tak trochu zdraví,
ať nás ten život ještě chvíli baví.



Věra Matějčková

www..vobmat.cz

SOLÁRNÍ KOLEKTORY
A SVĚTLA

Ján Havelka

Ekologické a levné řešení,
jak maximálně snížit Vaše
náklady za teplo, teplou
vodu a světlo. Česká firma
VOBMAT.
NEJČASTĚJŠÍ VYUŽITÍ SOLÁRNÍCH
KOLEKTORŮ:

napojení do domu
venkovní sprcha
ohřev bazénu

SOLÁRNÍ KOLEKTOR

SOLÁRNÍ SVĚTLO

Pracuje samostatně
nebo lze zapojit do
stávajícího řešení.

Nevyžadují elektřinu,
fungují plně na
solární energii.

Jednoduchá montáž,
údržba i provoz.

Odolné vůči vlhku,
dešti, sněhu i silným
bouřím.

+420 731 110 515

alex.houdek@vobmat.com
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Aničko, moc nám chybíš !
Letos bys oslavila 70 let.
S láskou vzpomínají sestry Jana a Vlasta s rodinami.

Dne 28. srpna 2021 by oslavil 85 let od narození
pan

Neodešel,
jen nás předešel.

Rudolf FRIEDRICH

a 11. května 2021 uplynulo 21 let od jeho úmrtí.
S láskou vzpomíná dcera Romana.

Dne 29. srpna 2021 by se dožil 93 let
pan

Oldřich Weiter.

S láskou vzpomínají dcera a syn s rodinami.

Těžko se s tebou loučilo,
těžké je bez tebe žít,
v srdci tě stále, maminko,
budeme mít.

Ruku už ti nepodáme,
abychom ti mohli přát.
Jen kytičku na hrob dáme
a s láskou budeme tiše vzpomínat.

Dne 4. července 2021 uplynulo
3. smutné výročí úmrtí naší
maminky, babičky a prababičky
paní

Jiřiny Weiterové.

S láskou vzpomínají a nikdy
nezapomenou dcera a syn s rodinami.

11
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AUTOŠKOLA
PAVEL LENHART

Nabízíme
Nabízíme Vám:
Vám:
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Hlavní 145,
788 33 Hanušovice
tel. 734 822 466,
lenhartp@seznam.cz
www.autoskolalenhart.eu

----

kvalitní
kvalitní úklid
úklid společných
společných prostor
prostor Vašeho
Vašeho bytového
bytového domu
domu
jistotu
dobře
odvedené
práce
jistotu dobře odvedené práce
jsme
jsme místní
místní firma
firma
1x
1x týdně
týdně

1x
1x měsíčně
měsíčně

2x za
za rok
rok
2x

zametení
zametení aa mytí
mytí podlah
podlah
úklid
vstupních
prostor
úklid vstupních prostor
domu
domu
mytí
vstupních
mytí vstupních dveří
dveří
mytí
mytí madel
madel zábradlí
zábradlí

mytí
mytí schránek
schránek
mytí
mytí vypínačů
vypínačů
mytí
mytí konstrukce
konstrukce
zábradlí
zábradlí

mytí
mytí oken
oken
mytí
osvětlovacích
mytí osvětlovacích těles
těles

Nabízená
Nabízená cena:
cena: od
od 95,95,- Kč
Kč měsíčně
měsíčně na
na byt
byt
(pro
domy
s
nejméně
10
byty)
(pro domy s nejméně 10 byty)
V
V případě
případě zájmu
zájmu nás
nás kontaktujte
kontaktujte telefonicky
telefonicky na
na čísle:
čísle:
702
213
137
p.
Brabcová
702 213 137 p. Brabcová

více
více na
na www.mashp.cz
www.mashp.cz
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