Oslavy 50 let Základní školy Hanušovice
Váené dámy, váení pánové,
u pøíleitosti oslav 50. výroèí otevøení naší základní školy bych rád oslovil všechny, kteøí naší školou prošli nebo byli ve svém
ivotì s její existencí nìjak spojeni, a u svým zamìstnáním, nebo pøes své dìti a vnouèata.
Kdy jsem naši hanušovickou školu navštìvoval, nikdy mì nenapadlo, e budu pøítomen tìmto oslavám. Rád bych zde pøipomnìl, e pøesné datum tohoto padesátiletého jubilea bylo 9. listopadu 2008, ale jak jistì víte, škola v loòském roce procházela velkou opravou: probíhala na ní výmìna oken a zateplování fasády. Proto jsme se rozhodli oslavy pøesunout do klidnìjšího období.
Oslavy se tedy konají právì v tomto mìsíci, 17.-18. dubna 2009.
Za 50 let své existence se kdysi nová budova stala trvalou souèástí Hanušovic. I kdy mìl kdekterý školák radìji prázdniny ne
dny školní výuky, pøesto se alespoò po letech rád vrací do tìchto míst. Škola na své padesátileté pouti prošla obdobími, kdy byl dìtí
dostatek, ba nadbytek, témìø „praskala ve švech“, nyní prochází obdobím, kdy dìtí ubývá. Ale to neznamená, e bude klesat její význam a úspìchy. Vdy byla a je významným nositelem vzdìlání, a to nejen pro áky, protoe zvláštì v souèasné dobì se zaèíná obracet i k dalším kategoriím obyvatelstva. Doufám, a je to naším cílem, e v blízkém budoucnu bude kromì obvyklé školní výuky
nabízet i formy tzv. celoivotního vzdìlávání.
Je tøeba pøipomenout, e naše jubilantka si v kadé dobì našla své místo na slunci také
díky velmi dobré spolupráci s mìstem Hanušovice. Mìsto je jejím zøizovatelem a na
svých bedrech drí veškeré provozní náklady, co je zvláštì obtíné v obdobích, jako je
souèasná krize. Jen pro názornost uvádím, e napøíklad pøi ji zmínìných opravách školy
v roce 2008 èinil finanèní podíl mìsta cca 8 milionù Kè. Naše spolupráce však netkví jen
v penìzích, ale i ve vzájemné komunikaci a podpoøe.
Nemalou mìrou k úspìšnému rozvoji školství v Hanušovicích pøispívají samozøejmì
také sponzoøi. Nelze vyjmenovat všechny podniky i podnikatele, kteøí podporovali školu bìhem její padesátileté historie, ale
všem spoleènì patøí opravdu velký dík.
Co øíci na závìr? Chci popøát sobì i svým kolegyním, kolegùm, zamìstnancùm školy a všem, kteøí s námi sympatizují,
hodnì trpìlivosti, síly a odvahy do dalších, tøeba padesáti let.
Sice kdekdo nemaluje naši budoucnost rùovì, ale vìøím, e
záleí hlavnì na nás samotných, jakou si ji vytvoøíme.
Ing. František Felner, øeditel ZŠ a MŠ Hanušovice
Zahájení výstavby nové školy 27. 5. 1957

Váení spoluobèané,
rád se pøipojuji s blahopøáním
naší hanušovické škole, pøeji jí hodnì úspìchù do dalších let a vìøím, e
její dosavadní výborná spolupráce
s mìstem bude i nadále pokraèovat.
Petr Malcharczik,
starosta mìsta Hanušovice

Otevøení nové školní budovy
9. 11. 1958 - projev námìstka
ministra školství doc. dr. Køístka
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Oslavy 50 let Základní školy Hanušovice
Vzpomínka na otevøení naší základní
školy pøed 50 lety
Kdyby mi tenkrát nìkdo øekl, e za 50 let budu vzpomínat na
otvírání místní základní školy, povaoval bych to za špatný
vtip. Ale stalo se.
Do Hanušovic jsem jako uèitel nastoupil po skonèení vojenské sluby. Všude samý spìch a shon, nikdo na mì nemìl èas.
Pøipravovalo se otevøení nové školy, na kterou se tìšili jak áci,
tak i rodièe. Na 2. stupni ZŠ se toti vyuèovalo na smìny - dopoledne áci dojídìjící z okolních obcí a od 13 do 19 hodin chodily do školy dìti z Hanušovic. Stará školní budova byla pro
takové mnoství ákù (400-500) malá. Tìšili se i uèitelé, protoe vìtšinou uèili jak v první, tak ve druhé smìnì.
V sobotu 9. 11. 1958 došlo na slavnostní otevøení. Terén kolem
školy ještì upravený nebyl, take všichni museli pøi cestì od silnice ke škole zdolat rùzné nerovnosti. Pøed školou od rána vyhrávala dechová hudba, scházeli se rodièe, áci i pozvaní hosté.
Slavnost jsme s kolegy Trnkou, Vokurkovou, Chovancem a dalšími sledovali ještì ze zbytkù základù domu, který tam kdysi stával.
Zaèala v 10 hod. projevy zástupcù rùzných sloek, které se na
stavbì nové školy podílely. Otevøení provedl tehdejší námìstek
ministra školství docent dr. Køístek. S ním do školy vstoupili hosté a po nich ostatní zájemci, kteøí si mohli poprvé prohlédnout novou školu. Všichni se tìšili nejen na nové pracovní prostøedí, ale
hlavnì na to, e odpadne vyuèování na smìny.

Slavnostní den skonèil taneèní zábavou v tehdejší sokolovnì,
která stála pøed školou na místì dnešního zdravotního støediska.
Byla to poslední taneèní zábava v této budovì, která ještì nìjaký èas slouila jako tìlocvièna i pro školu, ne byla jako nevyhovující zbourána. A ještì jedna vzpomínka - slavnostní obìd se
podával v Odborovém domì (dnes pekárna Bratina). Bylo to
srnèí na smetanì s brusinkami - výborné!
Vlastní vyuèování však v nové školní budovì zaèalo a
2. prosince 1958. Témeø mìsíc trvalo, ne se ze staré školní budovy pøestìhovaly všechny pomùcky a kabinety.
Moná si ještì nìkteøí pamatují zástupy dìtí mezi starou a
novou školou, které pøírodopisnými pomùckami dìlaly na
kolemjdoucí rùzné posunky a bavily celé okolí.
Za 50 let absolvovalo naši ZŠ na pìt tisíc ákù. Scházím se s nimi
na jejich setkáních kadý rok. Mnozí z nich mají jména ozdobena
rùznými akademickými tituly a pøijídìjí ze všech koutù naší republiky, nìkteøí i ze zahranièí. Vìtšina z nich vzpomíná na své uèitele i
dobu proitou v naší škole ráda.
A jsou to akademici, nebo šikovní øemeslníci, mám je rád a
rád s nimi na tuto dobu, dobu proitou na hanušovické základní
škole, vzpomínám. Myslím, e mohu za všechny jejich uèitele
vyjádøit pøíjemný pocit uspokojení z toho, e jsme pøispìli k jejich úspìšnému zaøazení do ivota.
Do dalších 50 let pøeji naší základní škole jen to nejlepší.
Mgr. Bedøich Grmela, em. øeditel ZŠ

Váení spoluobèané, dovolte, abychom Vás pozvali na oslavy 50. výroèí zaloení školy s tímto programem:
17. dubna 2009, v 16.00 hod.
v DK Hanušovice

Školní akademie
s vystoupením hostù
Pøivítáme hosty z druební obce Nitrianské Pravno, kteøí se pøedstaví se svým programem.

18. dubna 2009, v areálu školy od 9.00-13.00 hod.

Den otevøených dveøí
K tomuto výroèí jsme pøipravili slavnostní setkání spojené s prohlídkou školy a
s pohoštìním. Pøi této pøíleitosti chceme široké veøejnosti prezentovat výsledky
našich ákù a pedagogù.
PROGRAM:
9.00-11.00 hod.
otevøení budovy školy a uvítání, prohlídky uèeben,
setkání s bývalými áky a pedagogy
11.00 hod.
sborovna školy - setkání bývalých zamìstnancù
9.00-13.00 hod.
Prohlídky odborných uèeben
Historie a souèasnost školy - videoprojekce akcí
Prezentace fotografií a dokumentù z historie a souèasnosti školy
Prezentace výukových programù v odborných uèebnách
Výstava prací ZŠ Nitranské Pravno – druební škola ze Slovenska
Výstava prací ákù s jejich úspìchy
Volejbalový turnaj v tìlocviènì
Tìšíme se na Vás!
áci a kolektiv pracovníkù ZŠ a MŠ Hanušovice
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hlasujte s námi v anketČ

zvolte si svou nejoblíbenČjší knihu

od 4. do 19. dubna 2009
Hlasovat mĤžete prostĜednictvím
hlasovacího lístku v MČstské knihovnČ
nebo na www.knihovna.hanusovice.info

PoĜádá ýeská televize ve spolupráci s ýeským rozhlasem,
Svazem þeských knihkupcĤ a nakladatelĤ a knihovnami ýR
www.knihasrdce.cz

poĢádá kurz

TIFFANY pro zaĀáteĀníky
Vyzkoušíte si tuto „staronovou techniku“ vitráže
Termín:

sobota 30. 5. 2009

Kde:

MĒstská knihovna

Cena:

250,-KĀ vĀetnĒ materiálu, svaĀinu s sebou

PĢihlášky: odevzdejte do 30. 4. 2009
Platbu:

je nutno uhradit nejdéle do 10. 5. 2009
osobnĒ v MĒstské knihovnĒ

Lektorky: V. Košková a L. Bednárová ( Liberec )

-------------------------------------------

PĢihláška na kurz TIFFANY

dne 30. 5. 2009

jméno a pĢíjmení ………..…………………………………………………………
adresa…………………………………………………. telefon…………..………
podpis……………………………………………

