HANUŠOVICKÉ NOVINY
Èervenec 2007

èíslo 7

roèník 13

cena 2 Kè

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

Hurá na prázdniny!
Všem dìtem, rodièùm a ètenáøùm
Hanušovických novin pøejeme pìkné
prázdninové dny
redakce Hanušovických novin

Váení ètenáøi,
pokud v létì o dovolené proijete zajímavý záitek nebo se vám
podaøí pìkný snímek, podìlte se o nìj s námi; vaše pøíspìvky zveøejníme v pøíštích èíslech.
Redakce

Kluci, dìkujeme!
Dne 15. 6. 2007 za
úèasti pøedstavitelù
Hasièského
záchranného sboru
Olomouckého kraje
probìhlo vyhodnocení
vítìzných prací
v oblasti preventivnì
výchovné èinnosti
,,HASIÈI oèima dìtí“.
Naši školu z 56 prací
nejlépe reprezentovali
áci 7. A Pavel Bartoš
– 1. místo a Ondøej
Ceh Ondøej – 2. místo.
Jmenovaným
blahopøejeme a
dìkujeme za reprezentaci
Za vedení ZŠ, Jaromír Straka
školy.

Nabízím
hotovostní pùjèky
pro zamìstnané,
podnikatele, dùchodce
i eny na mateøské
18-75 let, nízký úrok, rychlé
vyøízení.
Vyroubalová, 608 150 234

Pøijmu truhláøe
s praxí
min. 5 let, na HPP.
Nástup ihned.
Nástupní plat
70 Kè/hod. + prémie.
Èasová flexibilita.
Tel.: 737 274 331.

Reklamy mezi námi - my mezi reklamami
Dnes najdeme reklamu úplnì všude - v televizi, v rádiu, na zdech budov - kam se èlovìk podívá, tam na ni narazí. Reklama je nyní souèástí
kadodenního ivota nás všech. Nevìøíte? Vìøte!
Zvoní budík a mnì nezbývá ne ho umlèet a jít do školy. Nejprve si jdu
vyèistit zuby rodinnou pastou Colgate total. Pøi zjištìní, e došla, jsem
nucen uèinit rozhodnutí. Buï se navrátím o pár let zpìt a pouiji pastu
mladší sestry - „Perlièka, to je prostì jednièka“, anebo se spokojím
s Winterfresh a budu mít ledovì svìí dech po celý den. Obléknu si svùj
oblíbený svetr... „ne není nový, je pouze vypraný v Perwollu!“ Na snídani si dám sušenky BeBe, aby mi po celý den nechybìla energie, a
Granko s pocitem, e „ráno chutná nejlépe“. Odcházím do školy a
zjišuji, e prší. Øeknu si: „Zapomnìl jsem si vzít Actimel. Teï budu mít
oslabenou obranyschopnost organismu!“ Ale vzpomenu si na svou ranní dávku Granka a spokojenì pokraèuji do školy.
S výrazem inteligenta si kráèím chodbou, kdy potkám øeditele.
Ihned zdravím, naèe on mì upozorní, e mé trièko není dostateènì bílé,
a proto mi doporuèí Ariel, „aby bílá bíla byla“. Zèervenám a nevím, co
odpovìdìt. Co teï? „Teï si dáme Deli!“ Duchem nepøítomen si vychutnávám poslední kousky své pochoutky, naèe mì z ní vyruší uèitelka
a dává mi kázání, e v jejích hodinách musím dávat pozor. Já mám však
na vìc svùj názor: „Nemusím, ne-mu-sím!“
Po nároèném dopoledni vyráím smìrem k domovu. Musím však nakoupit, a proto se stavím v Carefouru, „ten je pøeci levnìjší!“ Hned u
dveøí na mì zaène øvát mu: „Neva se, odva se!“ A nabízí mi novou
bombu od Eurotelu. Pokraèuji dál, nemám mnoho èasu. Koupím pár
vìcí, na které jsem díky šoku z pána u vchodu málem zapomnìl, a pádím
k pokladnì.
Doma na mì u èeká šikovná omáèka - vlastnì šikovná maminka,
která skvìle vaøí. Co to tu tak krásnì voní? Air-wick, no jasnì, vùnì, která zmìní mùj svìt. Voní tu ještì nìco... a hezky. U vím, maminka uvaøila
po obìdì svou oblíbenou kávu Jihlavanka. Vtom mi zazvoní mobil,
ale který? To víte, u Twistu dostanete dvojnásobek. Za 10 minut mám být
v kavárnì. Kamarád má narozeniny! Jako dárek mu koupím nejlepší
jízdu na ledì - Fernet Stock Citrus a vyráím. Všichni u sedí u stolu,
ovšem krom nás pánù. Ale já to chápu - i mui mají své dny... Po pár spoleèných hodinách se rozcházíme, kadý ke svému království.
Koneènì jsem doma a usedám pøed televizi se sklenicí své lásky
- „kdy ji miluješ, není co øešit!“ Se zaujetím pozoruji soutìícího
v „Chcete být milionáøem?“, který bojuje o ji vysokou èástku, ale
v nejvíce napjatém okamiku nám pan moderátor oznámí, e správnou
odpovìï se dozvíme po krátké pøestávce. Tak na to u nemám náladu.
Dnes u bylo reklamy a dost, nemyslíte? Jdu si lehnout do postele, kde
u èeká modrý králíèek Azurit. Usínám a øíkám si, e reklama je hezká
vìc, ale je jí u moc.
T. Bank, 8. A

Hanušovický jarmark - 18. 8. 2007. Více informací v pøíštím èísle nebo na www.hanusovice.info
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
14. jednání – 7. 5. 2007
- schválila uzavøení smlouvy o poskytnutí dotace na kapli
Hynèice n. Mor. s Olomouckým krajem
- neschválila ádost o dotaci na èinnost STP Hanušovice
- projednala ádost o pøidìlení bytu v ZŠ
- schválila øešení topení – regulace MŠ
- schválila pronájem dílny v èp. 343
- uloila zveøejnit na úøední desce nabídku volného bytu
v domì èp. 240
- projednala ádost o odkoupení pozemku
- projednala ádost o odkoupení pozemku pè. 264/1
v kú. Potùèník
- schválila ádost o pronájem pozemku pè. 719, kú.
Hanušovice

- projednala vìc oddìlení a odkoupení èásti pozemku
804/1
- projednala ádost o pøidìlení bytu
- schválila ádost o finanèní pøíspìvek pro SPV Hanušováèek
- schválila ádost o zmìnu bytu v domì èp. 183
- odsouhlasila ádosti o prominutí poplatku za TKO
- vzala na vìdomí akci „Den s deníkem“ 18. 5. 2007 od
14.00 hodin
- neschválila ádost o odkoupení pozemku èásti 1655 v kú.
Hanušovice
- schválila krátkodobý pronájem èásti pozemku pè. 835/2
v kú. Hanušovice
- schválila ádost o odprodej èásti pozemku pè. 159/2 st. pl.
v kú. Hanušovice

Zmìna pùjèovní doby Mìstské
knihovny v Hanušovicích
V prázdninových mìsících èervenci a srpnu dochází ke
zmìnì pùjèovní doby MìK Hanušovice, a to následujícím
zpùsobem:

Pondìlí 9.00-12.00 13.00-17.00
Úterý zavøeno
Støeda 9.00-12.00 13.00-17.00
Ètvrtek zavøeno
Pátek 9.00-12.00 13.00-17.00

Oznámení
Základní škola a Mateøská škola Hanušovice
oznamuje všem rodièùm a strávníkùm, e
v dobì letních prázdnin budou uzavøeny
mateøská škola a školní jídelna, a to
následovnì:
MŠ ul. Hlavní v dobì 16. 7.-10. 8. 2007
ŠJ ul. Hlavní v dobì 19. 7.-10. 8. 2007

Mìstské informaèní centrum
V Mìstském informaèním centru jsou podávány informace o poøádaných kulturních akcích, kontaktech,
monostech ubytování a turistiky. Jsou zde k dispozici také mapy mìsta a okolí.
Turistický suvenýr mìsta Hanušovice za 20,- Kè si mùete u nás zakoupit. Ú
Adresa: MIC Hanušovice, Hlavní 137, 788 33 Hanušovice, tel.: 583 231 091
e-mail: grabovsky@iol.cz

Výzva!
Od roku 2005 je v Hanušovicích zøízeno Mìstské informaèní centrum, jeho úkolem je poskytovat informace o dìní
v Hanušovicích a okolí. Vyzýváme tedy všechny organizace, kluby, svazy i širokou veøejnost, poskytujte prosím informace
o akcích, které poøádáte (výstavy, plesy, turistické výlety, sportovní akce apod.), a to na adresu: grabovsky@iol.cz nebo
osobnì na MIC Hanušovice, Hlavní 137, 788 33 Hanušovice, tel. 583 231 091.
Bìhem celého roku Hanušovice navštíví mnoho lidí, informaèní centrum získává stále vìtší význam a návštìvníkùm
je tøeba pøedat co nejpøesnìjší informace. Pøedem dìkujeme.
- mìú

HANUŠOVICKÉ NOVINY, mìsíèník, vychází k prvnímu dni v mìsíci v Hanušovicích. Vydává MìÚ Hanušovice, ev. è. MK ÈR E 10093. Uzávìrka pøíspìvkù do 15. dne pøedchozího mìsíce
na MìÚ Hanušovice. Šéfredaktor: Mgr. Mariana Felnerová. Sazba: Marie Sodomková TONY, 539 44 Proseè è. p. 108. Tisk: H. R. G., B. Nìmcové 157, 570 01 Litomyšl.
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Festival debrujárù a „Den muzeí“
Ve dnech 16.-18. kvìtna 2007 probìhl v Praze festival debrujárù a „Den muzeí“. Skupinka debrujárù z Hanušovic a z Jindøichova se této akce také zúèastnila. Ve støedu 16. 5. 2007 jsme se v 8.15 hod. vydali autobusem do Prahy. Po pøíjezdu jsme se vypravili na
Vyšehrad. Po prohlídce jsme jeli na ubytování na VŠ kolejích.
Debrujárské prezentace pro veøejnost se konaly v rámci svìtového „Dne muzeí“ ve ètvrtek 17. kvìtna v prostorách Muzea hlavního mìsta Prahy. V 9.30 hod. probìhlo slavnostní zahájení. Od 10 do 17 hod. debrujárské kluby z ÈR prezentovaly svou èinnost,
vlastní výrobky, pøedvádìly pokusy. Dìti se mohly zúèastnit i soutìí. Nìkteøí naši èlenové byli odmìnìni drobnými cenami. Ve
vìdomostní soutìi získal Josef Faltièka pìkné trièko.
Po skonèení programu jsme se dopravili metrem na Hradèany, prohlédli si chrám sv. Víta, prošli se na Petøín, pobavili se v bludišti.
Lanovkou jsme vyjeli do stanice Újezd, a pak pokraèovali pìšky pøes Malostranské námìstí, Karlùv most, Staromìstské námìstí a na
Václavské námìstí. Po této dlouhé procházce jsme se metrem a tramvají dopravili na koleje k odpoèinku po nároèném dni. V pátek ráno
jsme navštívili Betlémskou kapli vèetnì prostor, kde bydlel Jan Hus, a pak jsme se ji ubírali na nádraí, abychom se vrátili do svých domovù.
Celý tøídenní program se nám líbil. Získali jsme mnoho nových poznatkù, které mùeme vyuít i ve vyuèovacích hodinách.
Na závìr bych chtìla podìkovat dìtem za vzornou kázeò pøi spoleèných prohlídkách i v dopravních prostøedcích.
Vladimíra Vasilová, klub AMD

Den dìtí na naší ZŠ
1. 6. bylo školákùm od rána veselo. Nejmenší jeli smìr Františkov, 4. a 5. tøída mìly soutìe a vycházky, druhý stupeò si mohl dle
vlastní úvahy vybrat zájmovou dílnu, a to: papírna V. Losiny, výtvarná a hudební díla, turistika na Šerák a Keprník, èistièka, brännball turnaj, vojenské muzeum Králíky, pøírodovìdecká èinnost na pozemku.
áci 1.-3. tøídy dìkují provozovateli lyaøského areálu na Františkovì p. B. Báborovi za pìkný záátek s obèerstvením a celému
personálu za ochotu a vstøícnost. Doprava byla tradiènì výborná díky firmì Vobus.
Za vedení ZŠ, J. Straka, øeditel školy

Podìkování nejlepším
Všem nám je známá prospìšná práce našich hasièù. Pøi haváriích, katastrofách poárech, všude jsou vidìt.
Proto na naší ZŠ v Hanušovicích vítáme kadou spolupráci
jako besedy, ukázky techniky, soutìe. Pod vedením p. Ambroze dne 22. 5. 2007 odmìnil starosta mìsta Petr Malcharczik nejlepší v oblasti výtvarné výchovy a slohových prací.
Jedná se o tyto áky: M. Mrázková, V. Úlehlová, A. Hetmánková, P. Kluga, O. Ceh, T. Rohanová, R. Urban a T. Felnerová.
Blahopøejeme! J. Straka, øeditel školy
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Po roce zahrál,
podruhé vyhrál
V Zábøehu na Moravì probìhl dne 2. 6. 2007
II. roèník Seniorské olympiády. Ve høe na hudební
nástroje obhájil senior z Hanušovic pan Ján Havelka své prvnství z minulého roèníku. V prùbìhu
soutìe zahrál skladby „Kvapík na motoru“ a argentinské tango „Olé kvapa“. O jeho umìní na
foukací harmonice projevil zájem Èeský rozhlas
Olomouc.
S tím, jak se pan Havelka dostal k tomuto hudebnímu nástroji, bude veøejnost seznámena na
letošním Hanušovickém jarmarku. Zde vystoupí a
pøedvede svoji hru. Dvojnásobný vítìz seniorské
olympiády a úèastník nìkolika celostátních soutìí se stává støedem pozornosti regionálního tisku a rozhlasu.
Pøejeme mu hodnì dalších úspìchù ve høe na
ústní harmoniku, jako i
pevné zdraví. Za úspìšnou reprezentaci mìsta
Hanušovice mu patøí podìkování a uznání za prospìšnou èinnost. Jen tak
dále, pane Havelko!
-h
Diplom pro pana Jána Havelku ä

Pes, údajnì prý,
nejlepší pøítel èlovìka
Hned v úvodu bych se chtìl k nìèemu pøiznat. Nemám rád psy. Uvìdomuji si to vdycky a znovu dùraznìji kadé jaro. Tìšíme se na
první sluníèko a na první vycházku do parku. Nová zelená travièka nás pøitom pøímo
vybízí, abychom do ní usedli, kochali se
krásou okolní pøírody a spokojenì pozorovali postupující miniaturizaci na
poli enského obleèení, co je jeden z nejlepších záitkù, které jsou v tìchto mìsících zdarma k dispozici.
Okouzlení je však brzy pryè, kdy zjistíte na vlastní kùi, kalhotách
nebo podráce, e vám zde ulpìlo nìco, co bylo vyrobeno z granulí ve støevech ètyønohého miláèka. V tu chvíli kašlete na jaro a zaènete obdivovat
Èíòany, e sebrali odvahu a zaèali jíst psy. Kdy se trochu uklidníte a sundáte ze sebe zbytky exkrementù, zjistíte, e chyba není ve psech, ale v jejich pánech. Zjistil jsem, e údajnì v našich mìstech ije nejvìtší poèet psù
v pomìru k poètu obyvatel v Evropì. Není to tøeba tím, e dnešní malomìšák potøebuje mít vedle sebe nìkoho, kdo neodmlouvá a jen vìrnì vrtí
ocáskem? Nebo zda svoji roli hraje i fakt, e ve vìtšinì evropských metroplí si prostì psa nemùete ekonomicky dovolit? Tam je toti pes brán jako
ohromný luxus a je také náleitì finanènì zpoplatnìn. A tresty za zneèišování? Ty by u nás asi zpùsobily malou revoluci, ale jistì by zjednaly
nápravu.
A dává to smysl. ádné velkomìsto ani mìsteèko není uzpùsobeno pro
chov psù. Vlastnì kdy se nad tímto problémem zamyslíte, chovat psa
uprostøed panelákù je asi tak logické jako chtít si vzít andulku do letadla.
Problém je také v tom, e máme kolem sebe málo parkù a zelenì. A to málo
by mìlo slouit lidem, aby si mohli po práci nìkam sednout, kde se nadýchat èerstvého vzduchu a odpoèinout si. Mìlo by to být místo, kde si mohou rodièe s malými dìtmi hrát na èistém trávníku a na pískovišti. A jaká je
skuteènost? Páníèci se svými psy, kteøí jsou po celou jejich pracovní dobu
zavøeni v paneláku, najednou vyrazí do parku. Tam se nejdøíve pejsek poøádnì vyèùrá a vykaká mezi hrajícími si dìtmi, pak z radosti, e je venku,
jich pár porazí a nakonec se popere s nìkolika dalšími psy. Pak odejde se
svým majitelem do hospody, kde znechucenì leí pod stolem, v zakouøené
místnosti s hlasitou hudbou, která mu nedìlá dobøe, a èeká a na nìho nìkdo šlápne, zatémco páníèek do sebe leje ètvrté pivo. Chápejte, je to toti
jemný a citlivý èlovìk, který vychází s ostatními a drí se pro nìj jistì neplatného pøísloví: „Kdo má rád zvíøata, má rád i lidi.“ To se pozná. Má toti
psa.
Nezanedbatelný je tu i fakt, e máme u nás zákon o noèním klidu od
22.00 do 6.00 hodin. Myslím si, e zákony jsou od toho, aby se dodrovaly
a jejich porušování trestalo. Kdy nìkdo z lidí dìlá nìco, co noèní klid ruší,
volá se policie a píší se stínosti starostovi a nevím kam ještì, ale kdy nìèí
ètyønohý miláèek obtìuje svým štìkáním nebo vytím spící sousedy, tak to
jaksi nikoho nezajímá. Ale mìlo by. Nevím, jak by se páníèek takového
psa tváøil, kdybych mu celou noc tøeba bubnoval pod oknem lonice.
Tak co s tím problémem udìláme? Poraïte mi a pomozte najít øešení,
jak zmìnit svùj negativní názor na psy a jejich majitele.
Omlouvám se tímto lidem, kteøí se o své miláèky vzornì starají, a tím
nezvyšují náš adrenalin pøi procházce v parku a rušením noèního klidu.
Doufám, e mùj èlánek chytne obvinìné za srdce, a oèekávám kladné i záporné ohlasy.
Nepøítel psù, jeho totonost je redakci známa.
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Podìkování
Dìti z I. B dìkují panu Radku Recovi za sponzorský dar
na školní výlet do ZOO Olomouc. V ZOO se nám moc líbilo.
- áci 1. B

Dìtský den v Hynèicích
Dne 2. èervna 2007 se konal první Dìtský den v Hynèicích, ve
spolupráci s Mìstským úøadem Hanušovice, obyvateli Hynèic a
tìmito sponzory:
Petra a David Novákovi, Mojmír Jauernig, Karel Svoboda Døevostav, Jan Beer, Miroslav a Helena Grivalští, Jan Kohl, firma Vobus, zelináø Milan Dostálek, Agroholding prodejna Hruška
pekárna Hanušovice, Jana Mazáková, Trimetal Brno, Tomáš Burian, Pavel Brázda, Papírny Jindøichov, Pivovar Hanušovice.
Sponzorùm opravdu moc dìkujeme za to, e pøispìli svými
dary - jen díky jim se tento dìtský den mohl konat. Odplatou nám
byla dìtská radost, spokojenost a smích. Poèasí nám pøispìlo sluneèným dnem a k dokonalosti chybìlo u jen to, aby tento den v
dìtských oèích nikdy neskonèil...

Alexandra Recová

Jezevèík
František Felner

Jezevèík šel koncem léta
na procházku kolem svìta.
A dokonèil procházku,
pátral po svém ocásku.
Klára Mièíková, 6. B

Daniel
Novák

Monika Mièundová

Sloni mají chopoty,
troubí s nimi do noty.
Sloni mají slonovinu,
krásné velké slechy,

v Africe svou domovinu
a také sloní blechy.
Zdenìk Suchánek, 6. B

Kino Mír

Hanušovice
Èervenec 2007
Dovolená 6. 7.-27. 7. 2007

Prodám byt 2+1/balkon v osobním vlastnictví v panelovém domì
na Hlavní tøídì v Hanušovicích. Tel. 605 233 382.

Tìšte se na srpen
3. 8. Piráti z Karibiku
na konci svìta
10. 8. Bestiáø
17. 8. Spider-man 3
24. 8. Divoèáci
31. 8. Shrek 3
Dìtský filmový festival
27.-31. 8. 2007
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SOUKROMOU INZERCI
je mono podávat v Hanušovických novinách
zdarma. Inzeráty mùete pøedat osobnì v
podatelnì nebo do schránky u dveøí pøi vstupu na
MìÚ Hanušovice. Inzerát musí být: èitelný,
srozumitelný, seriózní, s délkou maximálnì 250
znakù.

podatelna@mu-hanusovice.cz

KOMERÈNÍ INZERCE
Inzeráty textové - 15,- Kè za øádek o 30 znacích
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Inzeráty plošné - 2,50 Kè za 1 cm
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Hanušováèek na republikovém brännballu
Po pìti letech se republikového finále ÈASPV v brännballu actva opìt zúèastnilo drustvo
SPV Hanušováèku. V tìchto pìti letech se drustvo buï nepodaøilo sloit, èi nebylo vysláno
z ekonomických dùvodù.
Letos tomu bylo jinak. Finance byly zajištìny a ji od bøezna organizoval SPV Hanušováèek brännball
pro pøíchozí áky 2.-9. tøíd ZŠ na malém „høišti“ na kolonce a pozdìji také na louce u bývalé školy u pivovaru. Za necelé ètyøi mìsíce to bylo více ne dvì desítky hodin pod vedením cvièitelù SPV Hanušováèku. Jedinou podmínkou úèasti byla pro dìti sportovní obuv, a tak této monosti postupnì vyuilo pøes pìt desítek
dìtí, vìtšinou tìch mladších, do 12 let.
Z tìchto dìtí mìlo celkem 21 dìtí zájem reprezentovat Hanušováèek na republikovém finále
ÈASPV v jihomoravských Jedovnicích, kam se Hanušováèek letos pøímo kvalifikoval.
To bylo velice pøíjemné zjištìní. Jene poèet úèastníkù republikových finále je pøísnì limitován a výprava mohla odjet pouze s 15 hráèi. Proto muselo vedení Hanušováèku uèinit výbìr. Nebylo pøíjemné nechat
nìkteré nadšené dìti doma, ale vedení Hanušováèku se podaøilo zajistit, e naše výprava byla nejpoèetnìjší
ze všech a další tøi dìti mohly „nasávat“ atmosféru velkého turnaje alespoò jako doprovod a diváci. Všem,
kteøí reprezentovat nemohli, pøivezl tým, jako právoplatným èlenùm drustva, malou pozornost jako
památku na letošní brännball, kterou obdeli všichni úèastníci turnaje.
Naše drustvo, které mìlo výraznì nejniší vìkový prùmìr, jelo na turnaj pøedevším sbírat cenné
zkušenosti a ádný výrazný úspìch nebyl oèekáván. Ve všech utkáních se postupnì vystøídali všichni hráèi.
Nìkteøí byli proti protihráèùm i o sedm let mladší. Ve skupinì jsme mìli pøetìké soupeøe z Prahy, Brna,
Pustìjova a Zemìchy. Všechny zápasy vyhráli naši soupeøi. Z pátého místa ve skupinì jsme se dostali do
boje o 9. místo.
Naše jediné nedìlní a souèasnì poslední utkání mìlo rozhodnout o koneèném umístìní drustva v turnaji. V sázce bylo koneèné 9. místo v ÈR a také první vítìzství v turnaji.
K tomuto zápasu nemohl ze zdravotních dùvodù nastoupit jeden z náhradníkù a další tøi se po poradì
s trenéry i drustvem rozhodli nastoupit jen v pøípadì zranìní nìkterého hráèe základní sestavy. První
poloèas jsme hráli na pálce a snad poprvé v turnaji se hráèi, pouèeni z pøedchozích zápasù, nedopustili
ádné výrazné chyby. Druhá polovina nezaèala pøíliš dobøe. Asi po pìti minutách vyrovnaného prùbìhu sebral náš bränner míèek z nedovoleného území a pomohl tak soupeøi ke ètyøem bodùm. To naše hráèe vyhecovalo ke zlepšenému výkonu a postupným „spalováním“ hráèù soupeøe jsme se dvakrát doèkali
„podrení“ všech hráèù soupeøe na metách, co znamenalo 12 bodù. Ještì pøed vyhlášením výsledku rozhodèím, které je vdy napínavým rituálem, se naši hráèi netajili spokojeností. Oznámení rozhodèího
„Hanušováèek : Vlachovo Bøezí 54:41“ spustilo velikou radost celého týmu i pøíznivcù Hanušováèku.
To však nakonec nebylo naše poslední vítìzství. Hanušováèek se ve své krátké historii zúèastnil republikového finále celkem dvakrát. Poprvé to bylo v roce 2002 v Tøeboni. A v roce 2002 i letos se vezl domù
pohár pro nekrásnìjší dívku turnaje. V roce 2002 to byla Aneta Hetmánková, tehdy nejmladší èlenka týmu a
letos také èlenka týmu, která však na turnaj necestovala. A letos byla Miss turnaje vyhlášena Veronika
Lucká. Take není pochyb o tom, e v Hanušovicích máme ta nejsympatiètìjší dìvèata. A díky Anetì a Veronice u se to ví hodnì daleko. A neztratili se ani naši rozhodèí. Celkem mìl Hanušováèek mezi rozhodèími tøi
zástupce.
Drustvo Hanušováèku bylo výraznì nejmladším týmem turnaje.
Vìtšina soupeøù byla narozena v letech 1992–1994. Nejpozdìji za tøi roky
bude naše soupeøe èekat obmìna drustva, a pokud náš tým vydrí a tøeba
ještì posílí, tak se v roce 2009 èi 2010 mùe prát i o medaile.
Diplomy, fotografie a výsledky na
www.hanusovice.info - sport - Hanušováèek.

ÛMiss turnaje Veronika Lucká
ÜPøedávání cen

Celý tým na turnaji Ü

Témìø polovina našeho týmu s bronzovým hráèem z Veltrus
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Duha, sdruení dìtí a mládee pro volný èas, pøírodu a recesi
Dìti slunce (Salix-SK) Hanušovice - èinnost za mìsíc kvìten 2007
Na zaèátku mìsíce jsem vyrobil novou støechu nad studánkou na klubovém táboøišti (stará støecha u byla shnilá) a studánku
také vyèistil.
V klubovnì jsme vykonali generální úklid.
O víkendu 18.-20. 5. 2007 jsme proili na chatì za Bohdíkovem akci nazvanou Odvaha a štìstí prospektorù. Jednalo se o pokraèování dlouhodobé etapové hry Prospektoøi. Dobrodruzi zaili mnoho rùzných her (Tajuplný klobouk, Lov králíkù, Indiánské
skalní malby, Voda pro íznící konì atd.). Celkovì vyhrál Erich Vybíral, blahopøejeme! Chlapci mají dlouho na co vzpomínat a ti,
co zùstali doma, o mnoho pøišli! Jinak je stav etapovky zatím vyrovnaný.
V sobotu 26. 5. 2007 jsme se vydali na Bambiriádu do Šumperku. I zde si hoši vyzkoušeli své dovednosti v rùzných soutìích,
nejvíce se jim líbilo vrhání sekerkami, sádrové odlitky oblièeje, vypalování do døeva. Navštívili jsme také zoo koutek u radnice a
výstavy v muzeu (Foglar od Bobøí øeky, Pøemyslovci). Škoda e ji pøed obìdem pøišla bouøka, a tak jsme nemohli navštívit i další
atrakce, zejména na „Benátkách“. Akce se dìtem líbila a díky patøí všem poøadatelùm.
V mìsíèním bodování jednotlivcù tentokrát vyhrál Honza Jedlièka. Blahopøejeme.
Duha Dìti slunce dìkuje za spolupráci øeditely školy p. Strakovi, místostarostovi p. Felnerovi a MìÚ Hanušovice.
Vedoucí klubu M. Pecho

Letní tábor - Prospektoøi - hledaèi nerostného bohatství
Poøadatel: Duha Dìti slunce (Salix-SK) Hanušovice
Kdy: 5.-10. 8. 2007 (ne-pá)
Kde: TZ u Bohdíkova
Cena: 750,- Kè Duha D. s.
900,- Kè ostatní
Pøi podání pøihlášky se vybírá celá finanèní èástka.
Akce pro: dìti 8-14 let
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Program: hry, bojovky, výpravy do okolí i na koupalištì
v Zábøehu, etapovka na téma Prospektoøi - hledaèi nerostù, dále
tábornické dovednosti
Pøihlášky: kadé úterý v dobì 17.15-17.45 hod. v naší klubovnì. (ul. Dukelská u è. 112 v Hanušovicích)
Vyuijte naší èasovì i finanènì výhodné nabídky!
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Jubilea
V mìsíci èervenci 2007 oslaví svá
významná ivotní výroèí tito naši
spoluobèané:
85 let paní Anna Hégrová,
75 let pan Miloslav Vybíral,
70 let pan Bohuslav Voráè,
65 let paní Kvìtoslava Páleníková
a pan Jiøí Truksa,
60 let paní Hana Juøíèková a pan
Milan Sahliger,
50 let paní Jiøina Horká, Nadìda
Vlèková a Jarmila Divišová a
pánové Rudolf Kováè, Petr
Hangurbado a Petr Kovalèík.
Blahopøejeme!

Váení jubilanté, pokud nesouhlasíte
s uveøejnìním Vašeho jubilea v nìkterém
z dalších èísel Hanušovických novin,
sdìlte tuto skuteènost vdy do 15. dne
pøedcházejícího mìsíce (do uzávìrky)
vydání, ve kterém máte být uvedeni, na
podatelnì MìÚ Hanušovice.
Pokud tak neuèiníte, bude to chápáno
jako souhlas s uveøejnìním Vašeho
jména a výroèí v rubrice Jubilea.
Redakce Hanušovických novin

Podìkování
FK Hanušovice dìkuje touto cestou p. Karlu Svobodovi, šéfovi firmy Døevotvar
za pomoc pøi obnovì nástìnky FK na Hlavní tøídì v Hanušovicích.
Petr Kuèera, pøedseda FK

Oznámení
Dne 16. 6. 2007 skonèila fotbalová sezona 2006/2007, veškeré informace
pøineseme v pøíštím èísle HN.
Petr Kuèera, pøedseda FK

Kácení máje na zahrádkáøské osadì
V sobotu 2. èervna odpoledne uspoøádal místní Zahrádkáøský svaz zahradní slavnost, spojenou s oslavou Dne dìtí a kácením máje.
Za pìkného poèasí se na osadì Nad Nádraím, na místì zvaném Na Otoèce sešlo více ne sto
zahrádkáøù a jejich známých a kolem padesátky dìtí. Pro všechny poøadatelé pøipravili hojnost
jídla a obèerstvení, opékaly se klobásy, podávaly se chutné chleby s tvarùky a k tomu hanušovické pivo a pro dìti nealkoholické nápoje.
V rámci oslav Dne dìtí si i dìti pøišly na své. Všechny pøítomné dìti obdrely k svému svátku
od zahrádkáøù sladký dárek. Poøadatelé pro nì té pøipravili støelbu ze vzduchovek, kterou organizovali èlenové místního støeleckého svazu p. Havelka a p. Fiedler. Dále si dìti mohly zaházet
šipkami na terè nebo balonkem na cíl. Ti nejlepší z jednotlivých soutìí také neodešli s prázdnou.
Za velkého zájmu probìhlo té tradièní kácení máje. Dva maskovaní mui podøezali nazdobenou májku a jeden ze šastlivcù pak získal dárek, umístìný na jejím vrcholu.
Celá akce na osadì se zdaøila, a to hlavnì díky poøadatelùm z øad místního Zahrádkáøského
svazu a za velké finanèní podpory místních firem a podnikatelù. Touto formou tedy dìkujeme
poøadatelùm pod vedením pøedsedy ZS p. Rajnohy, pivovaru HOLBA, potravinám Šerák, firmì Svoboda, firmì Novák a syn, p. Pavlekovi, p. Matìjíèkovi, p. Babicovi, p. Kubíèkovi a
p. Votavovi, firmì MARWIN, farmì Malá Morava, firmì Kostka.
Za výbor ZS, -hp

V mìsíci kvìtnu 2007
zemøeli:
pan Vladimír Kuchaø a pan Štìpán Kotík

Vzpomínka

Dne 27. èervence 2007
vzpomeneme 3. výroèí úmrtí
našeho tatínka, dìdeèka
a pradìdeèka,
pana Zdeòka Chrudiny
S láskou vzpomínají
dcera Lenka s rodinou
a syn Zdenìk s rodinou.
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Vzpomínáme
Dne 9. 7. 2007 uplyne 1 rok od doby, kdy od nás
navdy odešel
pan Jan Gronych
Vzpomínají manelka a dìti s rodinami.
Kdo jste ho znali, vzpomeòte s námi.

www.hanusovice.info
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Cestování po Evropì
Je èas dovolených, a tak se podíváme do Chorvatska.
Navštívíme ale ostrov Lastovo, který zrovna není rájem
pro naše „moøechtivé“ turisty.
Tento ostrùvek, nacházející se nedaleko Splitu, byl pro
všechny cizince a do roku 1988 zakázaný. Byla zde toti
základna jugoslávského vojenského námoønictva. Ve vápencových skalách pod moøskou hladinou jsou ještì dnes
dlouhé tunely, kde se ukrývaly ponorky a byla zde skladištì
munice. A teprve v roce 1992, kdy námoøníci odešli, zaèal se ostrov mìnit v ráj turistù. Je zde panenská pøíroda a
krásné písèité pláe.
Mají zde, a všichni místní uznávají, magické èíslo 46.
Lastovo toti mìøí 46 kilometrù ètvereèních a je nejvìtší
ze souostroví 46 ostrovù, je zde 46 kostelù (nejstarší
z 6. století) a vinná réva se zde pìstuje v 46 údolích.
Na ostrovì ije v sedmi obcích asi 800 stálých obyvatel. Mají svoje tradice a po staletí udrovaný folklór. Nejznámìjší slavností na
ostrovì je obdoba našeho
masopustu. Má koøeny ji ve
13. století, kdy ostrov obklíèili Turci. Ti poslali parlamentáøe s výzvou ke kapitulaci.
Strhla se však velká moøská
bouøe a ta loïstvo Turkù znièila. Vyslance místní zajali,
posadili na osla a potupnì ho
pøed smrtí upálením vozili po
ostrovì. No a podobnou
podívanou, plnou zábavy, je
zde mono vidìt kadoroènì
u po sedm století. Po nìkolikadenních pøípravách se

TOULKY PO OKOLÍ
Z Èervené Vody, o které jsme si povídali minule, se pøemístíme do Èerné Vody, málo známé, ale významné obce, nedaleko
ulové.
Ves nalézající se na východním okraji ulovské pahorkatiny
je sice uvádìna ve fundaèní (zakládací) knize ji kolem roku
1284, ale v 15. století zpustla. Další zmínka je o ní a v r. 1579,
kdy se stala souèástí biskupského panství Frýberk. Po bitvì na
Bílé hoøe získal obec rod Mikuschù, pozdìji povýšený do
šlechtického stavu. Postavili si zde i rodinné sídlo a koncem
18. století se zaèali vìnovat tìbì a zpracování uly a mramoru.
Poslední èlen rodu Arnošt Urban jako první na Jesenicku zaèal
na svých polích pìstovat brambory a jetel.
Po roce 1870 se stala Èerná Voda støediskem zpracování nerostného bohatství. Kromì ji zmiòované uly a mramoru se
zde v okolí tìil vápenec, ze kterého se v mnoha vápenkách pálilo kvalitní vápno. Vìtšina obyvatel vesnice je v odvìtví tìby
a zpracování nerostù zamìstnána dodnes.
I poèty obyvatel svìdèí o tom, e to byla vdy velká obec.
V r. 1836 zde ilo 1248 lidí ve 180 domech, a to i pøesto, e ètyøi
roky pøedtím si zde mor vyádal 70 obìtí. V r. 1900 zde ilo
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témìø celý ostrov obleèe do krojù, navaøí se a napeèe
mnoho místních specialit a jde se slavit vítìzství nad Turkem.
Na oslíka se posadí slámou vycpaný Turek s botami plnými písku. Ve slavnostním prùvodu, který má stanovený rituál, tancují mui s døevìnými šavlemi a eny tancují a
zpívají. Na závìr Turka pøi ohòostroji a za vybuchování
petard spouštìjí na lanì z kopce k moøi, kde ho odsoudí
k smrti a na hranici upálí. A pak se dlouho do noci hraje,
zpívá, tancuje a konzumuje dobré jídlo a pití.
I zde mají jednu raritu. Nad zátokou Skrivena luka stojí
maják Struga, nejstarší stavba tohoto druhu v Chorvatsku, postavený v roce 1839. Strácem majáku je ji 50 let
místní obyvatel, jeho rodina maják støeí ji po ètyøi generace.
-hp

2159 obyvatel v 346 domech a to ji byl poèet na malé
mìsteèko. Po odsunu nìmeckých obèanù se ves témìø vylidnila
( k Èechùm se hlásilo pouze 10 obyvatel). Pìt let po válce zde
však ji bylo hlášeno témìø tisíc nových pøesídlencù.
Z historických památek se v obci zachoval pozdnì renesanèní zámeèek, který je spojovacími zdmi spojen s obytnými budovami, kaplí,vìí a stájemi. Lze zde navštívit i klasicistní kostel
P. Marie s ochrannou zdí a sochami Jana Evangelisty a Bolestné
P. Marie, který byl postaven v letech 1787–1788.
Èeský název Èerná Voda i jeho nìmecká podoba Schwarzwasser je odvozen od barvy vody èi dna místního toku. Od první
poloviny 18. století zde byla pouívána peèe, na které byly
zobrazeny tøi hvìzdy nad sebou, obklopené dvìma, dole
zkøíenými ratolestmi.
Mají zde i významného rodáka. V osadì Kaltenštejn, úøednì
patøící obci, se v roce 1845 narodil významný pedagog Josef
Koenig (zemøel r. 1910). Napsal nìkolik dodnes pouívaných
pedagogických knih a na sklonku svého ivota pùsobil jako vychovatel u carské rodiny v Petrohradu.

podatelna@mu-hanusovice.cz

- hpm
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Byl spuštìn nejrozsáhlejší turistický portál okresu Šumperk
Neseïte doma, bete ven! A víte kam? Nyní si vyberete snadno a rychle. Na adrese www.znatemapu.cz najdete stovky cílù
z oblasti stravování, ubytování, zábavy a sportu. Èeká na vás také pøehled známých i neznámých památek, technických zajímavostí a nádherných míst v pøírodì; pøes tisíc cílù, od Mohelnice a po severní èást bývalého okresu Šumperk.
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Na jediném místì:
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