HANUŠOVICKÉ NOVINY
Srpen 2007

èíslo 8

roèník 13

cena 2 Kè

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

Hanušovický jarmark
18. 8. 2007
informace na zadní stranì novin
www.hanusovice.info

Dìtský filmový festival
Jako kadý rok na konci srpna, uskuteèní se i v letošním
roce Dìtský filmový festival v kinì v Hanušovicích, a to ve
dnech 27.-30. 8. 2007.

27. 8. - Šarlotina pavuèinka
28. 8. - Ošklivé malé káèátko
29. 8. - Robinsonovi
30. 8. - Povídání o pejskovi a koèièce
Zaèátky pøedstavení v 16.00 hod.
Srdeènì zvou poøadatelé!

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

Upozornìní na nové e-mailové adresy:
informaèní centrum Hanušovice
ic@hanusovice.info
redakce Hanušovických novin
noviny@hanusovice.info
pøipomínáme internetové stránky mìsta, kde najdete
aktuální informace
www.hanusovice.info

Nabízím
hotovostní pùjèky
pro zamìstnané,
podnikatele, dùchodce
i eny na mateøské
18-75 let, nízký úrok, rychlé
vyøízení.
Vyroubalová, 608 150 234
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Pøijmu truhláøe
s praxí
min. 5 let, na HPP.
Nástup ihned.
Nástupní plat
70 Kè/hod. + prémie.
Èasová flexibilita.
Tel.: 737 274 331.

Okurková sezona
Jistì to znáte: nic moc se nedìje, èas plyne pozvolna a stereotypnì,
ani v novinách není moc o èem psát, typická okurková sezona.
Kdy jsme tak u tìch „okurek“, v podstatì je to nejlepší doba
akorát tak na jejich zavaøování. A vyprávìní zábavných pøíhod.
Asi tak pøed ètyøiceti a více lety jedna mladá dáma cestovala
noèním vlakem ze školy domù. Vlak byl natøísknutý, místo k sezení
ani náhodou, èlovìk se mohl sotva pohnout. Sleèna se drela
jenom madla v drkocajícím se vlaku a tváøila se sladkokysele. To
asi pøimìlo staršího pána, který stál podobnì nepohodlným
zpùsobem vedle ní, zapøíst rozhovor. A pøi tom rozhovoru, aby jim
nepøíjemná cesta lépe utíkala, se dostal také k jedné
sladkokyselosti - toti k nakládaným okurkám. Tvrdil, e zná
zaruèenì jediný pravý a originální recept na „znojemské“ okurky.
To zaujalo sleènu natolik, e aèkoliv sotva stála na jedné noze, a to
snad ani ne na svojí, odhodlala se zapsat si ten zaruèený recept.
Vyndala z pøíruèní tašky rozeètené noviny a na jejich okraj ten
RECEPT tukou zapsala.
Chcete ho taky vìdìt? Tak si pište: 1 a 1/4 l octa, 3 a 3/4 l vody,
39 tabletek cukerínu (diabetického cukru), 35 dkg cukru a 15 dkg
soli svaøíme, vychladíme a zalijeme okurky nakládaèky srovnané
v 0,7l sklenicích, vyjde to asi na 12 kouskù. No a pak do kadého
toho kousku dáme ještì lièku hoøèièného semínka, 2 kulièky
nového koøení, 4 kulièky pepøe, 1 øebíèek, kousek bobkového listu,
snítku kopru, 2 koleèka cibule, 2 koleèka mrkve a 1 koleèko køenu.
Pøíprava hotova, teï jen uzavøít a sterilizovat, a to 15 minut pøi
o
95 C.
Od té doby se ze sleèny po prùbìném vývoji u stala babièka, ale
recept na ty „pravé“ okurky stále uchovává jako rodinné støíbro a
kadoroènì podle nìj zavaøuje. Kdy nakládaèky nìjaký návštìvník
ochutná, vdycky ten recept chce, a taky ho dostane.
Take - proijte si svou okurkovou sezonu tøeba sladkokysele a
zavaøte si taky ty zaruèenì „pravé“!
-mf

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

www.hanusovice.info
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
15. jednání – 21. 5. 2007
- projednala ádost o odkoupení pozemku pè. 1109 – st. p.
v kú. Hanušovice
- navrhla termín setkání s øeditelkou Armády spásy
- schválila podání ádosti na rekonstrukci ZŠ a MŠ
v Hanušovicích pro rok 2008 MF ÈR
- jednala o výbìrovém øízení na dodavatele stavby 24 bj.
Hanušovice
- projednala pøipomínky LÈR a. s. – Lesní správa Hanušovice
k zadání ÚP
- vzala na vìdomí sdìlení odd. P k pronájmu pozemku
- delegovala svého èlena na setkání MAS Horní Pomoraví
- vzala na vìdomí dopis ing. Prášila, ZKL, a. s. Brno,
k soudcovskému zástavnímu právu
- schválila ádost o pronájem pozemkù pè. 543/2 a 543/3 v kú.
Hanušovice
- schválila smlouvu o pronájmu pozemkù pè. 46/8 a 46/1 èást
v kú. Hynèice nad Moravou od Pozemkového fondu ÈR
- doporuèila ke schválení ádost o prodej pozemkù pè. 1536/1 a
486/1 v kú. Hanušovice.
- projednala ádost o odprodej objektu bývalé prádelny u domu
èp. 256, na parcele pè. 322
- vzala na vìdomí akci Pejskování 2. 6. 2007 v DK Hanušovice
od 14,00 hod.
- rozhodla sníit poèet objednaných výtiskù èasopisu Veøejná
správa
- schválila ádost o odprodej nemovitosti èp. 217 na st. pl. 293
v kú. Hanušovice

16. jednání – 4. 6. 2007
- projednala odkoupení pozemkù pè. 2179/4 a 2187/1
v kú. Hanušovice od Uhelných skladù Zábøeh
- projednala návrh prodeje bytu na èp. 343
- projednala a schválila Smlouvu mandátní è. 07001 pro IREA,
s. r. o. Šumperk
- schválila pøedloený seznam zájemcù k podání nabídky na
zhotovení stavby 24 bj. Hanušovice
- schválila ádost o odkoupení zámeènické dílny vèetnì
pozemkù pè. 308/2, zast. pl., a pè. 2324, ost. pl., v kú. Hanušovice.
- doporuèila ZM schválit ádost na odkoupení garáí
vèetnì èásti pozemku pè. 307, zast. pl., a pozemku pè. 1631,
ost. pl., v kú. Hanušovice
- schválila smlouvu s Olomouckým krajem na poskytnutí
pøíspìvku pro SDH Hanušovice
- vzala na vìdomí upozornìní ohlednì platnosti vyhlášky
è. 146/2003 a s ní spojenou dotací mìstu Hanušovice
- projednala ádost o odprodej pozemku mìsta u domu èp. 53
- schválila finanèní pøíspìvek SK Hanušovice - volejbalový
oddíl
- schválila navýšení ceny za obìd 2,- Kè ve školní jídelnì
- projednala ádost o rozšíøení VO na ul. Údolní a uloila odpovìdìt adatelùm
- projednala ádosti o prominutí poplatku za rok 2007 za odvoz
TKO
- doporuèila ZM schválit kupní smlouvu o úplatném pøevodu akcií

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: ic@hanusovice.info

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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Bilancování školního roku 2006/2007
I kdy je u srpen, rád bych se ještì na chvíli ohlédl za uplynulým školním rokem. Hned na zaèátku školního roku nás všechny
èekala významná zmìna. Po mnoha letech snù a snah se koneènì otevøela školní jídelna pøímo u základní školy. Podle názoru pracovnice hygieny, která se podílela na kolaudaci, se z hlediska vybavení jedná o zaøízení pro 21. století, take všichni pevnì vìøíme,
e nám bude v tom 21. století dobøe slouit a budou se v ní vaøit jenom ta nejlepší jídla. V uplynulém školním roce také na naší škole
probìhla pomìrnì významná kulturní událost, a to školní akademie, která byla tentokrát ladìna èarodìjnicky a tajemnì. Všichni
úèastníci pøedvedli maximální výkony a podle ohlasù patøila tato akademie k tìm nejpovedenìjším. Kromì výše zmínìných
událostí probìhl uplynulý školní rok v relativním poklidu. Opìt se potvrdilo, e do školy chodí spousta dìtí, na které mùeme být
právem hrdí, které dokáí naši školu úspìšnì reprezentovat na rùzných vìdomostních a sportovních soutìích nejenom se ctí, ale
dokáí z tìchto akcí vozit i významná ocenìní. A znovu se také potvrdilo, e do školy chodí skupinka (naštìstí se jedná o výraznou
menšinu), jejich jediným zájmem je nìco rozbít, znièit, ukrást nebo nìkoho zbít. Bohuel tyto skutky se na veøejnost dostanou daleko rychleji ne ty úspìchy, kterých je nìkolikanásobnì více. Vypovídá to ovšem o naší spoleènosti jako celku. O úspìchy není takový zájem, ty se oèekávají a povaují se za „samozøejmost“, ale po skandálech je poptávka, nebo ty mohou ivit klepy a pomluvy.
Ale co, za dveømi je nový školní rok a v jeho prùbìhu nás èekají nové záitky, nové soutìe a získávání nových dovedností a vìdomostí a … ivot jde pøece poøád dál a kadý den nám vdy nachystá nìco nového.
-zsh

Kdy jsem zaèala psát tuto práci, nenapadlo
Co jsem dala této škole? A co škola mnì? Jsou dùvody, proè by na mì mìli
mì skoro nic. Od první tøídy, kdy jsem vešla do
uèitelé a ostatní vzpomínat? Tyhle a podobné otázky by si mìl poloit kadý
této školy, bylo mi jasné, e budu jen další z tìch,
deváák. Vdy je z dìtí, co chodí do školy, nejstarší. Za chvíli ji opustí.
co chodili do ZŠ Hanušovice. Z prvního roèníku
Nìkdo stylem ,,po nás pøijde potopa“, na nìkoho budou rádi vzpomínat.
si toho moc nepamatuji. Mám ho takový
Já osobnì si myslím, e mì se ,,potopa“ urèitì netýká. Nikdy jsem svým
zamlený skoro a rozmazaný. Na druhém stupjednáním a chováním nepoškodila èest školy a neudìlala nic, za co bych se
ni jsem se zúèastnila nìkolika olympiád, jak mamìla stydìt. No, jednou jsem se nepøezula, ale to snad není zas takový velký
tematických, tak èeštináøských, ale nikdy jsem
prohøešek . J
nepostoupila dál. Aspoò teda myslím. Naši škoTìch devìt let jsem chodila do školy více ménì ráda. V podstatì mì uèení
lu u víc nereprezentuji, jeliko je celkem málo
baví. Dozvídat se nové vìci, poznávat, uèit se. Ve škole jsem se úèastnila
pøíleitostí a navíc mì to nebaví a jsem ráda, kdy
rùzných soutìí a aktivit. Od nìjakých sportovních závodù ve šplhu èi pozdìji
ze školy vylezu a mám volné odpoledne. Dál
v bìhu a po olympiády v èeštinì, matice nebo v dìjepise. Snaila jsem se naši
jsem škole dala hodnì penìz na SRPŠ a stejnì
školu reprezentovat a myslím, e jsem udìlala pár vìcí, které nebyly zbyteèné.
z toho nebudu nic mít, protoe se vše postavilo
S kamarádkami jsme zorganizovaly úspìšnou a jedineènou Miss Lovely jako
a teï. Mìsíc pøedtím ne skonèí škola.
nikdo pøedtím. Úèinkovala jsem v rùzných divadelních pøedstaveních. Vítala
V podstatì jsem byla jen další ák proplouvaprvòáèky coby dvorní dáma a jako èarodìjnice s kamarádkami moderovala
jící touto školou. Další, koho si nìkteøí uèitelé obmasopust. Také jsem s recitaèním kroukem recitovala básnièky v domovì
líbili a nìkteøí ne. Škodùchodcù a na vánoèním
le jsem dala své
zpívání. Zapojovala jsem
nejlepší roky ivota.
se do školní samosprávy
Práce bývalých deváákù naší školy
Byl to pro mì mùj
jako pøedseda nebo
druhý domov. Nemístopøedseda tøídy. Touto
na téma
vím vlastnì, ani jestškolou jsem proplouvala
li jsem nìkomu ze
v pohodì, bez problémù a
školy pøinesla nìco
s pøáteli. A to je dùleité.
dobrého nebo snad i
Mám hezké vzpomínky,
špatného, protoe mi
které mi nikdo nevezme.
ještì ádný z uèitelù
Skoro všechny uèitele
neøekl svùj názor.
tady mám ráda, budu na nì vzpomínat a budou mi chybìt. Pøedevším jim jsem
Prostì podle mého názoru jsem moná škole
vdìèná, e mì uèili, nauèili, pomohli mi dostat se na vysnìnou školu. Dali mi
nìco pøinesla (napø. pár kg papíru v 1. tøídì), ale i
do ivota mnohem víc ne umìní èíst, psát, poèítat. A toho si váím. Uèitelé
hodnì vzala (napø. nervy uèitelù). Doufám, e tu
jsou to, co tvoøí kadou školu. Jsem vdìèná jim, ne téhle budovì oznaèené
zanechám aspoò nìjakou stopu. A mì zbude pár
škola.
super vzpomínek. A za to dìkuji urèitým lidem.
Moná to nebude pìknì, ale necítím, e bych této škole nìco dluila. To
Oni u budou vìdìt, které myslím.
spíš nìkterým lidem v ní… Je èas posunout se o krok dál a udìlat místo
Take ahoj, a všichni si tuhle školu uijte.
nìkomu jinému.
Zdeòka Matìjèková
Kateøina Tomíèková

Co jsem dala této škole

Konèím poslední školní rok na této škole a v hlavì si pøebírám, co jsem tu vlastnì zaila a co mì minulo.
Dalo by se øíci, e mi tìch devìt let moc rychle uteklo. Nedávno jsem sem nastupovala jako malý prvòák a teï ji budu zase opouštìt. Najednou jsem o nìco starší a konèím vše, co jsem za tu strávenou dobu proila a na co také nezapomenu. Získala jsem tu dobré
kamarády na které se nezapomíná. Ale nedá se øíci, e jsem této škole nìco dala. Škola dala spíše mnì. Hlavnì abych se tu nìco nauèila a neodcházela tak, jak jsem sem pøišla. Tuto školu jsem za tìch devìt let vùbec nereprezentovala, tak se nemám èím chlubit.
Akorát jsem pomáhala na nìkterých školních akcích, které se konaly v prùbìhu roku. Nevím ani, jak mùu všem za všechno podìkovat, jak se snaili, aby ze mì nìco bylo, abych se mohla dostat na školu, kterou si zvolím a která mì bude bavit. A a teï mi došlo,
e tìch devìt let nebylo úplnì promarnìných. Dìkuji moc, školo!!:-))
Martina Vybíralová
HANUŠOVICKÉ NOVINY 8/2007

www.hanusovice.info

3

40.000 skautù míøí do Anglie
Po více ne roèních intenzivních pøípravách nastane pro témìø pìt desítek skautù a skautek z Olomouckého kraje touebnì oèekávaný okamik – odjedou na XXI. svìtové skautské setkání – jamboree do Anglie. To se uskuteèní ve dnech 27. èervence–8. srpna u
pøíleitosti stého výroèí prvního skautského tábora na ostrùvku Brownsea u jihoanglických bøehù.
Krajská výprava bude souèástí èeského kontingentu, jednoho z nejpoèetnìjších v historii. „Více èeských skautù snad bylo jen v roce 1947 ve Francii,“ øíká mluvèí výpravy Petr
Brabec. „I toto je jednou ze známek toho, jak významnou událostí toto jamboree bude. Jsem
pøesvìdèený o tom, e moci oslavit sté narozeniny skautingu pøímo v jeho kolébce bude pro vìtšinu z nás záitek na celý ivot.“
Skauti a skautky se chtìjí prezentovat èinnostmi typickými pro èeské junáky. Na poøad tak pøijde napøíklad lasování nebo zpìv
moravských lidových písní. „Chceme také pøedstavit svìtu náš region i náš skauting. Pøedpokládáme, e tradiènì velký zájem
vzbudí podsadové stany. V tìch toti táboøíme pouze my a Slováci,“ pøipomíná Petr Brabec.
Význam jamboree podtrhuje i poèet jeho úèastníkù. Táboøištì Hylands Park, 60 km severovýchodnì od Londýna, se stane na
více ne dva týdny domovem pro ètyøicet tisíc mladých lidí z celého svìta. „Vìtšinu z nich budou tvoøit mladší úèastníci od tøinácti
do osmnácti let a jejich vedoucí, nìkolik tisíc lidí bude potom zajišovat hladký chod celé akce,“ upøesòuje mluvèí výpravy, èlen
skautského støediska Jana Boska v Olomouci. „Další statisíce skautù navštíví jamboree na jeden den jako tzv. Day Visitors.“
Poslední jamboree se uskuteènilo pøed tøemi a pùl lety v Thajsku. „Letos jedeme výraznì blí, náklady ale i tak pøesáhnou dvacet
tisíc na osobu. Proto jsme vdìèní všem, kdo nás podpoøili,“ øíká Petr Brabec s tím, e nejvýraznìji pøispìly Olomoucký kraj, Rotary
kluby nebo firmy Stomix èi Transworld.
-peb

Zbraò a lov
je název výstavy, kterou pøipravilo Vlastivìdné muzeum v Šumperku
v Rytíøském sále na mìsíce èervenec a srpen. Ve stylovém prostøedí
sálu bude nabídnut návštìvníkovi k prohlédnutí výbìr z nejcennìjších
historických loveckých pušek a tesákù ze sbírek muzea. Dále zde
budou k vidìní obrazy a grafické listy s loveckými námìty a celá øada
mysliveckých trofejí – odbornì preparovaných savcù, ptákù a také
ukázky africké zvìøe z muzejních i soukromých sbírek. Celou kolekci
doplní stylový lovecký nábytek.
Výstava potrvá do 31. záøí.
(redakce VM)

Kino Mír

Hanušovice
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.-30. 8. 2007
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Prodám obývací stìnu, svìtlé leštìné døevo, rozmìry d. 4,20 x v. 2,20 m, cena 5000,- Kè.
Prodám kuchyòskou linku, svìtlá barva, rozmìry d. 1,80 x v. 1,80 m, cena 1500,- Kè,
moná dohoda.Tel. 604 859 365, p. Papoušek

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
2

Inzeráty plošné - 2,50 Kè za 1 cm
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Duha, sdruení dìtí a mládee pro volný èas, pøírodu a recesi
Klub Dìti slunce Hanušovice - èinnost za mìsíc èerven 2007
V rámci etapové hry Prospektoøi si hoši zahráli další hry a soutìe (Voda pro íznící konì, Do patnácti, Oklahoma, Øíèní piráti,
Èervená a bílá, Lov na lišku, Na pukavce, Na trapery, Stráce kruhu atd.). Etapová hra vyvrcholí v srpnu na krátkodobé akci na
TZ za Bohdíkovem.
O víkendu v pùli mìsíce jsme se také plavili v obou dnech po øece Moravì na nafouknutých velkých duších a vodním skútru. Pro
nízký stav vody se neosvìdèila døevìná sedátka. Nejvíce se líbila jízda po peøejích.
V mìsíèním bodování jednotlivcù se o 1. a 2. místo dìlí Honza Dvoøák a Ondra Kubíèek. Blahopøejeme!
Duha Dìti slunce dìkuje za spolupráci tatínkovi Honzy, panu Dvoøákovi.
Vedoucí klubu M. Pecho

Letní tábor - Prospektoøi - hledaèi nerostného bohatství
Poøadatel: Duha Dìti slunce 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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podatelna@mu-hanusovice.cz

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 srpnu 2007 oslaví svá
významná ivotní výroèí tito naši
spoluobèané:
80 let paní Milada Tunková a pan
Zdenìk Roubal,
75 let paní Anna Kubíèková a pan
Alois Haltmar,
70 let paní Jindøiška Jelínková a
Kvìtoslava Lindová,
65 let paní Zdenka Pavèová a
pánové Ferdinand Èechoviè a
Alfred Grosser,
60 let paní Anna Trojáková,
50 let paní Boena Drexlerová a
Emilie Hladilová a pánové Josef
Ceh a Jan Ceh.
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

V mìsíci èervnu 2007
se narodili:
Oldøich Král, Simona Müllerová, Jiøí
Polách a Daniel Šmotek
zemøeli:
paní Kristina Urbánková, paní Iveta
Pernicová a pan Jan Gabler

Vzpomínka
Tolik jsi ivot miloval
a chtìl jsi s námi být.
Osud byl ale krutý
a nenechal tì ít.
V neznámý svìt odešel
jsi nám,
zaplakal kadý, kdo Tì mìl rád.
Dne 30. èervence jsme vzpomnìli
1. výroèí úmrtí
Michala Urbana z Hanušovic.
S láskou a steskem vzpomínají
maminka a sourozenci.
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Hodnocení fotbalové sezony roèníku 2006/2007
Dne 16. èervna 2007 skonèila fotbalová sezona 2006/2007
Mui
Mui hrající okresní pøebor se umístili na 7. místì se ziskem 35 bodù. Trenérem
mustva je František Vinkler. V kádru mustva byli tito hráèi: Vít Zahradský, Tomáš
Borùvka, Miroslav Hegr, Vladimír Marèan, Lukáš Støelec, Tomáš Horák, Karel Adámek, Jiøí Temòák, Lukáš Køepský - kapitán mustva, Marek Veèeø, Michal Vinkler,
Tomáš Kubíèek, Michal Mináø, Lubomír Hattoò, Patrik Kozák, Petr Kuèera, Teodor
abèík, Jan Molèan, Roman Hnátek, Ludvig Tomaj, Martin Tesaø, Martin Hamšík,
Petr Kadlec, Lukáš Jílek, Stanislav Hnátek, Tomáš Poprach.

Dorost
Mustvo dorostu hrálo v uplynulé sezonì okresní pøebor ve skupinì „A“ a umístilo
se na 2. místì se ziskem 37 bodù. Trenérem mustva je Libor Klemeš. V kádru mustva
byli tito hráèi: Michal Mináø, Miroslav Hegr, David Karkoš, Tomáš Halady, Libor Klemeš, Lukáš Havelka, Jan Tkadleèek, Petr Adámek, Tomáš Albert, Marek Warenich,
Tomáš Durïák, Marcel Schwarzer, Franišek Czastek, Radek Gorel, Tomáš Hauk,
Ondøej Diviš.

Starší áci a mladší áci
Starší áci se v minulé sezonì umístili na posledním 11. místì se ziskem 6 bodù. Trenérem mustva je Petr Kuèera. Vzhledem k nedostatku pøihlášených mustev zùstávají v krajské soutìi ákù I. tøídy.
Mladší áci nám v uplynulé sezonì udìlali radost a v krajské soutìi I. tøídy se umístili na pøekrásném 2. místì a takté zùstávají v krajské soutìi.
V kádru starších a mladších ákù byli tito hráèi: Petr Ondrouch, Filip Vincourek,
Stanislav Miko, Pavel Turek, Tomáš Luèan, Jiøí Jílek, Martin Havelka, Marek Fibich,
Antonios Cakirpaloglu, Petra Klemešová, Jaroslav Diviš, Lukáš Kuèera, Lukáš Chotìnovský, Marián Vítek, Jakub Roháèek, Patrik Polách, Lukáš Juøíèek, Vojtìch Krejèí,
David Ján, Oldøich Kozák, Oldøich Gronych, František Ambroz, Martin Oulehla,
Denis Tomíèek, Ondøej Šèambura, Nikol Šimeková, Petr Pelech.
V drustvu byli na hostování hráèi Baníku Staré Mìsto.

Pøípravka
Nejvìtší radost nám udìlali ti nejmenší. Ze 16 mustev se umístili na 1. místì a po
zásluze získali titul Pøeborník okresu Šumperk. Trenérem je Josef Baslar.
V kádru mustva byli tito hráèi: Denis Válek, Lukáš Trávníèek, Kryštof Kadlec, Jan
Šimek, Michal Krejèí, Petr Štefek, Jaromír Kunert, Petr Zatloukal, Ondøej Baík, Barbora Ambrozová, Sabina Nahodilová, Jiøí Machovský, Jakub Vítek, Jordan Cakirpaloglu, David Pospíchal, Daniel Šoukal, Lubomír Hattoò, Patrik Janák, Martin Ján,
Lukáš Sedlaèík, Jakub Ondráèek, Jiøí Hatoò, Filip Schwarzer, Jiøí Havelka, Jiøí Matýs,
Štìpán Kuba, Daniel Poláèek, Radek Fibich, František Sedlaèík.
Podìkování patøí jak realizaènímu týmu, tak hlavnì hráèùm a celé fotbalové veøejnosti, která jim po celou dobu soutìe zachovávala pøízeò a v hojném poètu navštìvovala jejich utkání. Fotbalovou veøejnost a hlavnì rodièe hráèù bych chtìl touto cestou
vyzvat k ještì vìtší spolupráci s fotbalovým oddílem.
Nakonec chci podìkovat našim sponzorùm, kteøí nám po celou dobu soutìního
roèníku 2006/2007 pomáhali. Jedná se o tyto hlavní sponzory: Mìsto Hanušovice,
Indra, Štefková, ing. Grabovský, BTN, Radochová, Petr Andrle, Vobus, Mazáková,
Khol.

Za FK Hanušovice,
Petr Kuèera,
pøedseda

www.hanusovice.info
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Cestování po Evropì
Po delší dobì se podíváme do Španìlska, navštívíme mìsto Grenada a v nìm palác Alhambra, nejslavnìjší pøíklad západní islámské architektury.
Pøi pohledu zdálky vypadá „Èervený hrad“, jak se mu také nìkdy øíká, jako pevnost s obrannými baštami a 23 vìemi Palác
je právem nazýván „fyzickým protipólem Pohádek z tisíce a jedné noci“, kde se snoubí krása a pøepych s bohatstvím tehdejších
maurských vládcù.
Maurové pøišli na Pyrenejský poloostrov v r. 711 a zaèali zde
budovat svoji islámskou civilizaci. V Grenadì se usídlila dynastie Nasridù, která zaèala v polovinì 13. století budovat velkolepou stavbu nesmírné krásy. A do roku 1492, kdy byli
všichni Maurové ze Španìlska vyhnáni, tak vznikal komplex zahrad, vnitøních nádvoøí a komnat otevøených na všechny svìtové strany. Jsou zde unikátní vnitøní dvory, cesty a chodby
s vodními díly jsou zde podivuhodnì kombinovány. Keramické
dladice, øezby do kamene a døeva, stylizované listové a šlahounovité ornamenty a znaky arabského písma tvoøí vzácnou dekoraci. Jména místních komplexù jsou také pøíznaèná: Myrtový
dùm, který krášlí myrty a v jeho støedu je protáhlé jezero; Sál
dvou sester, kde jsou do zemì zapuštìny dvì obrovské desky
z bílého mramoru, „dvì sestry“; Lví dvùr, pojmenovaný podle
kašny obklopené dvanácti kamennými lvy; Sál vyslancù, který
byl koncipován pro oficiální pøíleitosti, královské audience a
dvorní ceremoniály. Tato nejkrásnìjší místnost paláce (prý budí
dojem ráje) má døevìný strop s tøpytivým hvìzdným vzorem ve
výšce 18,3 metru. Tvrdí se, e mùe konkurovat pohledu na
noèní nebe plné hvìzd.

TOULKY PO OKOLÍ
O Králickém Snìníku jsme si u povídali mnohokrát. Ale o
tom, jak se poprvé mìøila jeho nadmoøská výška, si povíme a
dneska.
Muem, který provedl v roce 1796 první pøibliné mìøení zemìpisné polohy a nadmoøské výšky tohoto známého vrcholu,
byl Martin Alois David (1757–1836). Byl to astronom a geodet
evropského formátu. Narodil se r. 1757 v Døevohryzech v západních Èechách. Byl øádovým knìzem (premonstrátem)
v klášteøe v Teplé u Mariánských Lázní. Byl všestrannì nadaný
a studoval teologii, filosofii a pøírodní vìdy, zvláštì matematiku
a fyziku. Celý jeho ivot je spjat se slavnou hvìzdárnou
v praském Klementinu. Ta ji tenkrát byla a do dnešního dne je
støediskem meteorologických a astronomických pozorování.
Do hvìzdárny nastoupil v r. 1785 jako adjunkt a r. 1799 se dokonce stal jejím øeditelem. Byl té doktorem filosofie a profesorem, dìkanem a dokonce rektorem praské univerzity. Mnoho
cestoval po Èechách a Evropì, kde provádìl svá mìøení. Nechal
si k tomu úèelu zhotovit speciální pøenosné pøístroje – barometr, teplomìr a pøenosné hodiny.
Jeho návštìva v Králíkách, bìhem ní vystoupil na vrchol,
souvisela se zjišováním zemìpisných souøadnic hranièních
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Po vyhnání Maurù vystavìl císaø Karel V. v 16. století uvnitø
zdí Alhambry svùj vlastní palác. Osobnì prý dozíral na to, aby
stavitel to nejkrásnìjší, co postavili Maurové, ponechal na obdiv
sobì a budoucím generacím. Èást paláce Nasridù znièila Napoleonova armáda, ale pøeváná èást komplexu je po staletí
udrována v náleitém stavu. Proto je stavba zapsána na Sez n a m k u l t u rních památek
UNESCO a
roènì ji navštíví
velké mnoství
turistù z celého
svìta.

-hp

bodù Èech. Základnu mìl v klášteøe na Hedeèi u svých øeholních spolubratrù. Odtud se vydal 21. srpna 1796 pìšky do Velké
Moravy, kde se na noc ubytoval v místní lichtenštejnské hájovnì. Mìl sebou více pøístrojù – sextant, achromatický dalekohled, barometr, teplomìr a hodiny. Ty mu na vrchol pomohli
donést hajný s pomocníkem. Na vrchol stoupali tøi hodiny a
mìli štìstí. Svítilo slunce, a tak se mu podaøilo pomocí všech
pøístrojù vypoèítat všechny hodnoty spojené s vrcholem hory.
Nadmoøskou výšku zjišoval, jak bylo tehdy obvyklé, podle poklesu sloupce rtuti v barometru po výstupu z hájovny na vrchol.
Namìøené hodnoty mìøené vlastnì primitivními pøístroji jsou
pøiblinì stejné jako ty dnešní. Souèastní odborníci asnou nad
tím, co to vlastnì pøed 200 roky pan David dokázal. Pro upøesnìní uvedu, e pøesná výška
Králického Snìníku (výška
1423 m nad moøem) byla modernìjšími pøístroji urèena pøi
tøetím vojenském mìøení
v roce 1863.
Na sklonku ivota se Alois
David vrátil do kláštera
v Teplé, kde také v roce 1836
zemøel.
- hpm

podatelna@mu-hanusovice.cz
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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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www.znatemapu.cz
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Na jediném místì:
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www.hanusovice.info
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