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roèník 12

cena 2 Kè

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

Mìsto Hanušovice bilancuje
Myslím si, e je skuteènì co v letošním roce hodnotit. Jen jako pøipomenutí bych rád
uvedl, e v roce 1998 se dluhy mìsta blíily èástce 50 milionù Kè. Samozøejmì to bylo
období po povodních, ve mìstì probìhly stavby plynofikace a mìstské kanalizace a
mìsto muselo hradit podíly k penìzùm na odstraòování povodòových škod. Dluh vypadal hrùzostrašnì, pøesto mùeme sdìlit, e veškeré dluhy mìsta jsou zlikvidovány a
mìsto hospodaøí výraznì v kladných èíslech. Jedinou pùjèku máme z Fondu rozvoje
bydlení a ta je splatná jednorázovì v roce 2007.
Pøes splátky obrovských dluhù jsme dokázali dál opravovat a zvelebovat náš majetek, dokonce jsme zahájili i nìkteré stavby nové.
Za nejdùleitìjší stavbu povaujeme pøístavbu školní jídelny a druiny u Základní
školy v Hanušovicích. S pomocí dotací, které se nám podaøilo zajistit i pro rok 2006, a
to v celkové výši 30 milionù Kè, bude tato stavba do 31. 8. 2006 kompletnì dokonèena
a uvedena k novému školnímu roku do provozu. Kdy si uvìdomíme, e pøíští rok bude
zahájena rozsáhlá rekonstrukce komunikace na Èervenohorské sedlo a pøes Hanušovice bude smìrována výrazná èást odklonìné dopravy, pøispìje rozhodnì stavba školní
jídelny ke zvýšení bezpeènosti našich dìtí, kdy nebudou nuceny docházet do staré ŠJ
po pøetíené komunikaci a nebezpeèné køiovatce.
Za další úspìch povaujeme dokonèení oprav komunikací a chodníkù poškozených po
povodni v roce 1997 a hlavnì pak vyrovnání vlastních finanèních prostøedkù ke státní dotaci ve výši 7,3 mil. Kè. Navíc byla z vlastních finanèních prostøedkù provedena oprava
místních komunikací v Hynèicích nad Moravou a Vysokých ibøidovicích v objemu více
ne 1,5 mil. Kè.
Nová fasáda a provedení bezbariérového vstupu do budovy mìstského úøadu, dále
pak kompletní oprava èp. 1, kde je mìstská knihovna, Základní umìlecká škola Hanušovice a poboèka úøadu práce v nových prostorách, rovnì pøispìly ke zlepšení vzhledu
našeho mìsta.
V letošním roce jsme provedli rekonstrukci èásti veøejného osvìtlení, rozšíøili jsme a
zlepšili slyšitelnost mìstského rozhlasu a provedli celou øadu drobných oprav. Jsem
pøesvìdèen, e kadý obèan mùe pozorovat zlepšení vzhledu našeho
mìsta.
Dovolte mi, abych všem podìkovat za práci v roce 2005, a vìøím, e
stejnì dobøe se nám bude daøit i v roce
2006. Do nového roku vám všem, našim spoluobèanùm, pøeji hodnì pracovních i osobních úspìchù a hodnì
pohody a zdraví.
Petr Malcharczik, starosta mìsta

Fejeton
Jednou mi vyprávìl kamarád takový
pøíbìh. Odehrál se v jednom mìstì,
stejném jako všechny ostatní, na
autobusovém nádraí se spoustou lidí,
postávajících a posedávajících na
lavièkách.
Vládl tam klid do té doby, ne pøišla
dvojice mladíkù a s nimi dívka.
Sebìhla se rvaèka mezi dvìma
mladými mui a dívka se ji snaila
ukormidlovat. Nemìla šanci. Rvaèka
sílila a zablýskla se èepel noe.
Padala výhruná slova a nebylo zcela
jisté, e se hrozby neuskuteèní. Lidé
sedící na lavièce, vedle které si mladí
usilovali o ivot, se ani nepohnuli a
tupì zírali pøed sebe. Kamarád si
pøipadal, e je najednou nìkde jinde,
na šedivé planetì, kde jsou všichni
jako roboti - nehýbají se, nevidí,
neslyší a je tu mrtvo. Vytáhl z kapsy
mobil a vyukal èíslo, které ještì nikdy
nepotøeboval. Vydrel krátký výslech.
Byl rád, kdy mu nìkdo slíbil „Jedeme tam!“
Pøijel jeho autobus, nastoupil a
ohlíel se, zda neuvidí modrá svìtla
policejního auta. Jeho autobus se
pozvolna sunul z nádraí. „Asi
takových situací mají víc,“ pomyslel
si. Dlouho o celé vìci pøemýšlel. Byl
rád, e nepatøí do šedivého davu, ve
kterém vládne lhostejnost, moná i
strach z èlovìka k èlovìku. „Kam jsme
se to dostali,“ pomyslel si.
Druhý den si koupil místní noviny.
K ádné tragedii nedošlo. Tøeba právì
jemu se podaøilo neštìstí odvrátit.
-hl

3. mìstský ples 20. 1. 2006
Zaèátek ve 20.00 hod., hudba: Silven
více informací uvnitø listu
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Tøíkrálová sbírka
2006
informace o konání a prùbìhu sbírky
na 5. stranì
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
73. jednání – 14. 11. 2005
- projednala pøíkaz k provedení inventarizace majetku a
závazkù k 31. 12. 2005 a schválila HIK
- schválila odmìny èlenù JPO II Hanušovice
- vzala na vìdomí podmínky pro poskytování FP z fondu
OC
- projednala vìc GINIS Hanušovice – zavedení – ekonomické náklady
- vzala na vìdomí stìhování úøadu práce ve dnech
22.–25. 11. 2005
- doporuèila ZM ke schválení návrhu právního oddìlení –
prominutí a odpis pohledávky
- vzala na vìdomí informace o chodnících u èp. 268
- vzala na vìdomí pozvánku k 60. výroèí zahájení èinnosti
ZUŠ Šumperk
- schválila smlouvu o zøízení vìcného bøemene - ÈD – SDC
Olomouc
- projednala ádost PONTIS Šumperk, o. p. s.
- projednala ádost MìÚ Šumperk
- projednala ádost o pøehodnocení návrhu ZM o prodeji
pozemkù 20/1, 20/3 v kú. leb
- odsouhlasila ádosti o prominutí poplatku za TKO
- vzala na vìdomí dopis pana K. Zaèala – doplnìní ádosti
o prodej pozemku
- projednala návrh ošetøení stromù v majetku mìsta
- schválila odmìny redakèní radì, kronikáøi, a pro informaèní centrum
74. jednání – 28. 11. 2005
- projednala ádost o odkoupení pozemku pè. 2169/1
v kú. Hanušovice

- schválila úpravu cen jízdného VOBUS od 1. 1. 2006
- projednala pøípravu zasedání ZM – 14. 12. 2005
- vzala na vìdomí stanovisko OV a P k pozemkùm pro
stavbu MVE
- odsouhlasila ádosti o sníení poplatkù za TKO
- schválila pøíspìvek na kluzištì Na Holbì
75. jednání – 12. 12. 2005
- vzala na vìdomí program zasedání ZM 14. 12. 2005
- schválila návrh na zrušení kulturní komise
- projednala ádost o pøidìlení finanèních prostøedkù Charitì
- vzala na vìdomí konání Tøíkrálové sbírky 2006
- vzala na vìdomí informace Fondu ohroených dìtí
- schválila ádost o prodlouení termínu pøipojení na kanalizaci
- schválila uzavøení Mìstské knihovny Hanušovice
od 27. 12. 2005 do 30. 12. 2005
- vzala na vìdomí dopis Pontis Šumperk, o. p. s.
- uloila vyvìsit na úøední desce nabídku volného bytu
è. 10 na ul. Hlavní èp. 207
- vzala na vìdomí souhlasné stanovisko KÚ Olomouckého
kraje k vìci splaškové kanalizace
- vzala na vìdomí výzvu Krajského úøadu Olomouckého
kraje a rozhodnutí ke stavbì obytného ranèe
- vzala na vìdomí ádost nájemníkù domu èp. 268 –
ul. Zábøeská o vybudování chodníku
- odsouhlasila ádosti o prominutí poplatkù za TKO
- schválila prominutí a odpis pokuty

Pøijïte nakoupit do znovu otevøeného
obchodu

Potraviny Na Holbì
Otevøeno:
Po-Pá 8.00-17.00 hod.
So 8.00-11.00 hod.

8. 2. 2006
Dostavte se s dítìtem
v dobì od 11.00 do 16.00 hod.
na ZŠ Hanušovice.
Doneste s sebou rodný list
dítìte a vyplnìný zápisní lístek.

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.

2

podatelna@mu-hanusovice.cz

HANUŠOVICKÉ NOVINY 1/2006

Informace ZŠ Hanušovice

Volba povolání
,,Práce je jedním z nejlepších vychovatelù charakteru.“
Smilek

Jak vybrat tu správnou školu?
Nejprve si vyberte typ školy, pak zvolte tu konkrétní podle
nìkolika kritérií

fesním i osobním ivotì.Na tuto skuteènost reagují i støední školy. Kromì zvýšeného dùrazu na výuku cizích jazykù na všech stupních školního vzdìlávání pøibývá škol, které se na výuku cizích jazykù
specializují.
Jaká bude poèítaèová gramotnost vašich dìtí?
Komunikuje škola bìnì elektronickou poštou? Má svou internetovou prezentaci? Ajakou? Poskytuje studentùm dostateèný pøístup k internetu? Jak je škola vybavena poèítaèovou technikou? Takto si
nejlépe ovìøíte, do jaké míry je škola obeznámena s tím, e schopnost
uívat poèítaè je u jednou z hlavních vzdìlávacích povinností…
Kdy u jste si s dìtmi ujasnili, o jaký typ školy se ucházet,je nutné
pøestoupit na úroveò výbìru konkrétní školy. Zajímat by vás mìlo pøedevším toto:
Sociální prostøedí a klima školy
Kadá škola má urèitou ,,povìst“. Mìli byste vìdìt, zda si školu, o
které uvaujete, vybírají áci spíše s lepším, nebo horším prospìchem,
zda jsou ve škole áci s vysokou studijní motivací, nebo spíše áci, kteøí se jinam nedostali. Podle povahového zaloení dítìte je tøeba také
vzít v úvahu, e na školách s jednou tøídou v roèníku se èlovìk cítí jinak
ne na škole s pìti tøídami po tøiceti studentech.
Šance na pøijetí ke studiu
Odmítá škola hodnì uchazeèù? Nároènost pøijímacího øízení na
konkrétní škole zpravidla souvisí se zájmem uchazeèù. Kritéria výbìru uchazeèù budou nároènìjší na škole, na kterou se hlásí ètyønásobek
moných pøijatých, ne na škole,která má povìst jakéhosi východiska
z nouze. Proto je dobré vìnovat pozornost pøevisu poptávky po studiu
na konkrétní škole další informace najdete na w w w.uiv.cz
èi w w w .atlasskol.cz).
Èasová nároènost studia
Pøi výbìru školy jsou dùleité také údaje o tom, kolik hodin týdnì
pøipadá na vyuèování, pøípadnì na praxi, a kolik èasu je potøeba strávit
pøípravou na výuku. Dùleité je to zejména proto, aby studenti mìli
dostatek èasu nejen na pøípravu, ale také na velmi dùleitou relaxaci.
Zvláštì dùleité je to tehdy,kdy jsou studenti ubytováni na internátu a
škola se tak podílí na organizaci jejich volného èasu.Tyto údaje se u
jednotlivých škol velmi liší a je tøeba se o nich informovat nejlépe pøi
návštìvì školy.
,,Úmrtnost“ studentù
Zní to trochu hrùzostrašnì, ale pøi výbìru støední školy jde o
dùleitý statistický údaj.Poèet studentù, kteøí zanechají studia nebo
školu opustí z prospìchových èi kázeòských dùvodù, se odbornì nazývá mortalita neboli úmrtnost.V kadém pøípadì je dobré si údaj o
,,úmrtnosti“ studentù bìhem studia na dané škole zjistit.
Jaké je uplatnìní absolventù v praxi?
Kadá škola je líhní pracovních sil pro hospodáøství a úspìšnost jejich absolventù mùe být odrazem špatného zamìøení školy nebo její
nízké kvality. Obojí je špatnì. Pøi výbìru støední školy jde o hodnì,
proto se nejprve o všem informujte. Všechny další podrobnosti a rady
k výbìru støední školy, stejnì jako monosti komplexní pøípravy na
støední školu, naleznete na w w w.scio.cz.

Výbìr správné støední školy vyaduje velkou odpovìdnost. Vzhledem k vìku a zkušenostem tìch, kterých se výbìr dotýká nejvíce, tedy
dìtí, nesou drtivou vìtšinu této odpovìdnosti rodièe. Jsou odpovìdní
za své dìti nejen z hlediska citu, ale i ze zákona, a odpovídají zejména
za správný vývoj svých dìtí. Volba støední školy mùe tento vývoj
ovlivnit skuteènì zásadním zpùsobem.
Odpovìdnost znamená pøedevším celkovou informovanost.Proto
je z hlediska rodièe namístì si uvìdomit, e pøechod ze základní na
støední školu není nìjakou automatickou a rutinní záleitostí, která
probíhá bez vìtších rizik. K tomu se pochopitelnì váe potøeba zajistit
bezproblémový prùbìh pøechodu na støední školu.
Existují spoleèná kritéria, kterými je dobré se bìhem výbìru øídit a
která nelze opominout.
Nejprve je nutno rozdìlit výbìr støední školy do dvou rovin:
-výbìr typu školy
-výbìr konkrétní školy
Na prvním místì je dùleité urèit, jaký typ školy je pro dítì optimální. Takové rozhodnutí padnout musí, protoe pøijímací øízení na støední školy je zákonem upraveno tak, e pøihlášku do prvního kola
zkoušek je moné podat pouze na jednu státní školu. Toto ustanovení
se sice netýká škol soukromých nebo církevních, ale ty tvoøí v èeském
vzdìlávacím systému menšinu.
Typ školy je nutno urèit s ohledem na následující realitu:
Jaká je monost pokraèování ve studiu na VŠ?
Znáte poadavky souèasné ekonomiky? Ekonomika upøednostòuje a zvýhodòuje lidi s vysokým vzdìláním. Dosaené vzdìlání je proto
jedním z hlavních faktorù, které urèují postavení èlovìka ve spoleènosti.
Jaká bude šance uplatnìní na pracovním trhu?
Dosaené vzdìlání má velký vliv na výchozí pozice vašich dìtí
v dobì, kdy budou vstupovat do konkurenèního prostøedí pracovního
trhu.Typ støední školy je opìt jedním z hlavních kritérií, které o tom
rozhodne. V inzerátech nabízejících pracovní místa je poadavek na
dosaené vzdìlání vìtšinou na prvním místì a statistiky nezamìstnanosti mluví zcela jasnì - nejménì nezamìstnaných je mezi lidmi, kteøí
dosáhli vysokoškolského vzdìlání. Ti tvoøí z více ne pùl milionu lidí
jen nìkolik málo tisíc.
Má to být státní,nebo soukromá škola?
Nároènost a úroveò výuky je na soukromých (ale i státních) školách
rùzná. Mezi soukromými školami mùete najít vyloenì špièkové a
Èerpáno z èlánku B. Kartouse,MF DNES ze dne 28.11.2005.
extrémnì nároèné školy, stejnì jako školy, na nich nemusí studenti
Vlaïkaídková, vých. poradkynì
bìhem studia vynaloit mnoho úsilí. Vzhledem k tomu,e soukromé
støední školy s sebou nesou nutnost placení školného, je oprávnìné
oèekávat od tìchto škol nìco navíc, napø. nadprùmìrnou vybavenost, profesionální pøístup
Základní umìlecká škola v Hanušovicích otevírá
nebo významnìjší zamìøení na jazyky. TakoVÝUKU ZPÌVU
vý postoj rodièù bude mít kladný vliv i na
pro dìti, mláde i dospìlé. Vyuèuje p. uèitelka Hana Johnová.
zkvalitòování soukromých støedních škol.
Výuka bude zahájena v lednu 2006. Zájemci se mohou pøihlásit kadé pondìlí,
Jaké budou získané kompetence, napø.
ètvrtek a pátek mezi 14. a 18. hodinou telefonicky na èísle 583 231 459
znalost cizího jazyka?
nebo osobnì na ZUŠ (vedle MìÚ Hanušovice) u p. uèitelky Davidové.
Dorozumìt se aktivnì alespoò jedním svìtovým jazykem otevírá velké monosti v proHANUŠOVICKÉ NOVINY 1/2006
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Proè má datel èervenou èepièku

V malém lesíku vládl poklidný ivot zvíøátek. Celá léta tomu tak bylo - a do pøíletu
vrabèákù. Vrabèáci hráli „oøechovou“ válku na téma „Najdi veverku“ a spoustu jiných
uliènických her.
„Takhle to dál nejde,“ rozhodla nejstarší veverka. „Z lesíka se stalo hrací pole,“ mudruje
Èipera. „Zbavíme se jich!“ volaly veverky. Nìkdo mluvil o odplatì - a odplácení zaèalo.
Všude kolem dokola létaly šišky, oøíšky, sovy strašily tak, e se i èlovìk k smrti bál. Tu pøiletìli datlové - to ještì nemìli èervené hlavièky. Jene veverky byly tak rozparádìné, e se
pustily i do nich, ani si nevšimly, e to nejsou vùbec, ale vùbec vrabèáci.
A tak se datlové domluvili a obarvili si hlavièky naèerveno a rozhlásili: „Na ptáky s èervenou hlavièkou neútoèit, jsou to lesní doktoøi!“ Veverky uposlechly a datlové zaèali léèit
stromy.
Ondra Ceh, 6. A obrázek malovala: Karolína Bugnová 3. A

Putování za hvìzdièkou
Tak se jmenovala akce Mateøské školy v Hanušovicích, která se uskuteènila dne 16. 11. 2005 a které pøedcházela urèitá pøíprava
jak ve školce, tak i v rodinì. Ve školce si dìti vyrábìly ozdobná štìrchadla a doma s rodièi rùzné pøevleky a masky. Musíme ocenit
originalitu a nápaditost pøi jejich výrobì. To se pak pøed školkou v 17 hodin sešly èarodìjnice, bílé paní, meluzíny, ale i jiná strašidla.
A pochod za hvìzdièkou setmìlými Hanušovicemi mohl zaèít.
Pršelo a pršelo, pøesto svìtýlka blikala, štìrchadla hrkala, auta zastavovala, lidé vykukovali. I tak si myslíme, e prùvod splnil
oèekávání jak dìtí a uèitelek, tak rodièù i ostatních zúèastnìných.
Po pøíchodu zpìt k mateøské škole byly dìti odmìnìny jak záøivými svìtýlky za okny školky, tak sladkou i obrázkovou odmìnou,
teplým èajem a velkým ohòostrojem na závìr. A vytrvalci i pøes nepøízeò poèasí si zatancovali v pohádkovém stylu.
Chceme ještì jednou podìkovat rodièùm za výrobu kostýmù i za to, e se s dìtmi v tak hojném poètu dostavili, a také tatínkùm za
instalaci ohòostroje, paní øeditelce, všem uèitelkám, provozním pracovnicím a dìtem, e tu byly a navzdory nepøíznivému poèasí
vše pøeèkaly bez úhony.
A nám všem pøítomným dospìlým byly odmìnou radostné a veselé hvìzdièky i v oèích našich dìtí.
L. Nikolová

Mikulášská dráha
Mikuláš je jistì svátek, na který se tìší všechny dìti, a u byly celý rok hodné,
nebo to s tím chováním nebylo zrovna nejideálnìjší. I u tìch nejvìtších zlobivcù je
vidina sladkostí velice pøitalivá a ta trocha strachu pøi setkání s èerty se dá vydret.
Den pøed svým svátkem zavítal Mikuláš i na hanušovickou základní školu a rozhodl se dìtem I. stupnì rozdat trochu tìch sladkostí pøedem. Aby to ale nebylo a tak
jednoduché, museli si dìti odmìnu od Mikuláše zaslouit. Na rozdíl od veèerní návštìvy doma však nemusely zazpívat písnièku nebo pøednést báseò, ale musely se
snait po stránce sportovní. Èekala na nì toti ji
druhá Mikulášská dráha.
Dìti mìli v tìlocviènì devìt stanoviš, na kterých musely prokázat, jak ovládají basketbalový
a fotbalový míè, jak hrají florbal, ale i jak jim to
jde se švihadlem, obruèí atd. Pokud se jim podaøilo splnit aspoò šest z tìchto stanoviš, mohli vyrazit na pøekákovou dráhu. Souèástí této dráhy
byla skluzavka, pøekonání švédské bedny, chùze
po kladinì, kotouly, plazení se tunelem a pøeskok
a podlezení kozy. Pokud se jim dráhu podaøilo
úspìšnì pøekonat (a podaøilo se to všem) èekal je
na jejím konci Mikuláš, od kterého dostaly malou
sladkou odmìnu.
Jak ji bylo øeèeno výše, všem dìtem se podaøilo
celou dráhu úspìšnì absolvovat a dokázat tak, e si
odmìnu zaslouí. Doufáme, e se dìtem setkání
s Mikulášem líbilo a e budou souhlasit, aby se na
jejich sportovní výkony pøišel podívat i pøíští rok.
Také bychom chtìli podìkovat všem, kteøí nám
s návštìvou Mikuláše pomáhali a umonili tak pro
dìti pøíjemný sportovní záitek. -pj
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Letošní zima si se svým nástupem
pøispíšila
Svatý Martin se se svým pøíjezdem opozdil. Na svém bílem koni
pøijel a 17. listopadu. V tento den padal u nás první sníh. Teploty
ráno dosahovaly jen 5 stupòù Celsia a tlaková výše s babím létem
byla vystøídána tlakovou níí.
Klimatické zvláštnosti loòského podzimu
Podzim, který nás ji astronomicky opustil, jako by neexistoval.
Jeho první dvì tøetiny vyplnila tøi pøekrásná babí léta a v poslední
tøetinì se od poloviny listopadu svého panování pøedèasnì ujala
zima. Vypadalo to tak, jako kdyby léto pøecházelo v zimu. 18. listopadu se nad naše území dostala do pùsobnosti tlaková výše. Ranní
teploty se pohybovaly kolem 0 °C a kolem tlakové výše k nám od
severozápadu zaèal proudit studený vzduch. Na nìkterých místech
o
bylo namìøeno a -5 C a zaèal padat první sníh.
Tlaková níe nad pøevánou èástí Evropy.
Od 26. listopadu se rozprostírala velká tlaková níe nad støední
Evropou a stejnì tak tomu bylo i v první dekádì prosince. 27. 11 a
7. 12. pøišel déš se snìhem a v dùsledku tohoto poèasí i zimní kalamita.
V dobì, kdy je na severní polokouli astronomický zaèátek zimy,
tedy 21. prosince, bylo ji pravé zimní poèasí v plném proudu. Tento den nás všechny jistì potìšil, protoe se jednalo o zimní slunovrat, po kterém se Slunce zaèalo vracet nazpìt k rovníku a tudí se
nadále dny prodluují a noci zkracují.
Pøejme si, aby zima probíhala podle našich pøedstav. A pøinese
mnoho radovánek milovníkùm zimních sportù a a je dobrou pøípravou k probuzení pøírody ze zimního spánku. -jk

Jak a kam na hory?
Vzhledem k pozitivnímu ohlasu na provoz cyklobusù
v prùbìhu letní turistické sezóny se mohou od ledna obèané tìšit
na další slubu spoleènosti Connex Morava, a. s. První SKIBUSY se na sedmi trasách objeví ji mezi vánoèními svátky a
zájemci o lyování mohou jejich slueb v tyto dny vyuívat dennì.V mìsíci lednu a bøeznu bude jejich provoz zajišován pouze o víkendech.
Skibus na trase è. 4 odjídí ze Šumperka smìrem - Klepáèov
– Skøítek – Rýmaøov – Hvìzda – Vrbno pod Pradìdem – Bìlá
pod Pradìdem – Èervenohorské sedlo – Kouty nad Desnou.
Odjídìt bude ze šumperského autobusového nádraí
vdy 7.25 hod.
Podrobný popis trasy 4 a ostatních tras (které pøes Šumperk
nejedou) naleznete na stránkách www.connexmorava.cz. Na
adrese rez.connexmorava.cz je moné si místa ve skibusech
rezervovat.
Regionální a mìstské informaèní centrum pøi Vlastivìdném
muzeu v Šumperku je pøipraveno Vám kdykoliv ochotnì poradit. Pro zájemce je tu k dispozici velký výbìr map s vyznaèenými upravovanými trasami, SKI ATLAS s podrobným popisem
lyaøských areálù, obsahující panoramatické mapy s vyobrazením vlekù a sjezdových tratí a informace o snowboardových
parcích, informace o snowtubingu a speciálních bobových
drahách.
Pracovníci informaèního centra pro vás prùbìnì informace
o snìhových podmínkách a o provozu vlekù v Jeseníkách aktualizují. Snìhové zpravodajství je nepøetritì zobrazováno na
elektronické tabuli pøi vstupu do Vlastivìdného muzea v Šumperku. Další související informace naleznete na stránkách
www.infosumperk.cz v odkazu Zimní sporty.
-hr

Tøíkrálová sbírka 2006
Pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahranièí
a podpora charitního díla.
Stejnì jako na jiných místech naší
republiky poøádá i Charita Šumperk
v n a š e m r e g io n u v e ø e j n o u
Tøík rá lo vo u s b írk u , k ter á
probìhne ve dnech

2.–8. 1. 2006.
V dobì slavnosti Zjevení Pánì
(tradiènì Tøi králù) budou chodit do
domácností, institucí a po ulicích v celé
Èeské republice skupinky tøí králù (dìti a
vedoucí skupinky s obèanským prùkazem a
viditelným prùkazem Tøíkrálové sbírky) a budou
vybírat do kasièek pøíspìvky od obèanù. Pokladnièky budou
za pøítomnosti pracovníkù mìstských èi obecních úøadù
zapeèetìny a po skonèení sbírky budou peníze oficiálnì
pøepoèítány. Druhou alternativou jsou sloenky, které budou
distribuovány v období po Novém roce.
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Jak sbírka probìhne v Hanušovicích?
Od 2. ledna 2006 budou chodit po domácnostech v
Hanušovicích tøíkráloví koledníci s pokladnièkami
na pøíspìvky (pokladnièky budou zapeèetìny
na MìÚ Hanušovice), a jak je ji tradicí, ve
ètvrtek 5. ledna 2006 se uskuteèní
Tøíkrálový prùvod. Prùvod vyjde ve
13.30 hod. od benzinové pumpy,
pùjde po Hlavní ulici a k bývalé
cukrárnì, kde odboèí doprava kolem
kaple smìrem k nádraí ÈD
Hanušovice. Pak zaboèí doleva po
ulici Nádraní a po Hlavní ulici pùjde
Tøíkrálový prùvod na parkovištì pøed DK,
kde bude zakonèen.
V prùvodu budou neseny pokladnièky, do kterých
budete mít monost po celou dobu prùvodu pøispìt. Vybraná
èástka se bude pøepoèítávat na mìstském úøadì.

www.mu-hanusovice.cz

Za organizátory, František Felner
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Pro pøípad ohroení
- pøíruèka pro obyvatele V prùbìhu ivota mùeme být svìdky událostí, kterým øíkáme mimoøádné, protoe pøicházejí
vìtšinou neoèekávanì a ohroují ivoty a zdraví
obyvatel. Zpùsobují velké škody na majetku a
ivotním prostøedí. Mohou vzniknout škodlivým
pùsobením sil a jevù vyvolaných èinností èlovìka, pøírodními vlivy nebo jejich kombinací. Takovými událostmi mohou být napø. povodeò, orkán,
technologická havárie s únikem nebezpeèných
látek, velká dopravní nehoda, rozsáhlý poár,
teroristický èin.
Tato pøíruèka obsahuje nìkteré obecné návody a doporuèení, podle kterých bychom se mìli
chovat a jednat, kdy se ocitneme v situaci
ohroení ivota a zdraví, majetku nebo ivotního
prostøedí v dùsledku vzniku mimoøádné události.
Nejsou a nemohou být vyèerpávající, protoe
prùbìh kadé události vyaduje jiný zpùsob našeho chování a jednání.
NEZAPOMEÒTE: ŠTÌSTÍ PØEJE
PØIPRAVENÝM!

Od první várky ubìhlo 131 let
Také letos na poslední adventní sobotu pøipravil pivovar Holba vánoèní pivovarskou zabíjaèku. Je spojená s tradicí první várky, kterou zde pod vedením prvního
sládka a zakladatele Josefa Müllschitzkého uvaøili v prosinci roku 1874. Tehdy kapacita moderního parního pivovaru dosahovala 22 400 hektolitrù za rok, co pøedstavovalo 40 tisíc vìder. Dnes pivovar vystaví témìø dvacetkrát více a øadí se k první
desítce nejvìtších u nás. V letošním roce se za prvních deset mìsícù prodalo 366 tisíc
hektolitrù, pøedevším na domácím trhu. Rostl pøedevším odbyt sudového piva, který
dosáhl objemu 146 tisíc hektolitrù, co je zhruba o 3 tisíce více ne v roce pøedchozím.
Tradiènì se oblibì konzumentù tìší vlajková loï pivovaru Holba Šerák. Té se letos
prodalo 155 tisíc hektolitrù, co je o 12 tisíc hektolitrù více ne loni. Nabídku obohatil
Šerák Speciál, který je na èepu právì nyní. „Vaøíme ho pøi pøíleitosti zaloení pivovaru, vdy v omezeném mnoství, a v hospodách se po nìm jen zapráší,“ øíká Vladimír
Zíka, výkonný øeditel pivovaru. Plnou chu a dobrý øíz Šeráku Speciál ovlivòuje klasická technologie výroby a zhruba dvoumìsíèní doba zrání. Jemnou aromatickou
hoøkost s pøíjemným dozníváním mu pøináší speciální receptura chmelení.
Pivovar Holba je souèástí 4. nejvìtší pivovarnické skupiny Holba, Zubr, Litovel s celkovým výstavem necelý jeden milion hektolitrù roènì a šestiprocentním podílem na
trhu.

Historie pivovaru a co vedlo k jeho zaloení
Dùleitá telefonní èísla
tísòového volání
Zjistíte-li mimoøádnou událost (poár, havárii
s únikem nebezpeèné látky…), která ohrouje
osoby, majetek nebo ivotní prostøedí, okamitì
volejte telefonní èíslo
150 - Hasièský záchranný sbor ÈR
Pomoc zdravotnické záchranné sluby se
vyaduje pøi všech stavech ohroujících ivot.
Pøivolává se prostøednictvím telefonního èísla
155 - Zdravotnická záchranná sluba
Pokud jste svìdky dopravní nehody nebo spáchání trestného èinu, volejte telefonní èíslo
158 - Policie ÈR nebo 156 - Mìstská policie
Jednotné evropské èíslo tísòového volání
112 je urèeno pøedevším pro cizince a pro tísòové volání pøi rozsáhlých mimoøádných událostech.
Pøi pøedávání zprávy na telefonní èísla tísòového volání uveïte:
· co se stalo
· kde se to stalo
· své jméno a èíslo telefonu, odkud voláte
Po ukonèení hovoru vyèkejte na zpìtný telefonát, kterým si operaèní pracovník ovìøí pravdivost nahlášené zprávy.
-hzs

pokraèování pøíštì
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Bylo to pøedevším zrušení propinaèního práva spolu s postupující prùmyslovì
technickou revolucí, která podhùøí Hrubého Jeseníku zasáhla a v první ètvrtinì
19. století. Díky své výhodné poloze se mìsto Hanušovice stalo významnou eleznièní
køiovatkou. Postupnì se zlepšující podmínky pro rozvoj potravináøského prùmyslu a
pøedevším samotná zastaralost provozù jednotlivých pivovarù na Šumpersku vedly
k rozhodnutí postavit nový a moderní pivovar. Plán se zrodil v hlavì Josefa Müllschitzkého (1827- 1879), který pochopil, e modernì koncipovaný pivovar má šanci
ovládnout zdejší trh s pivem. V roce 1871 padlo koneèné rozhodnutí o výstavbì parního pivovaru v Hanušovicích, resp. v tehdy sousední obci Holbì a o tøi roky pozdìji
byla v novém provozu uvaøena první várka. V roce 1875 dosáhl pivovar úctyhodného
výstavu 15 900 hektolitrù o 10 let pozdìji pak 23 tisíc hektolitrù. Trend pravidelného
nárùstu roèní produkce dospìl vrcholu v roce 1911, kdy pivovar v Hanušovicích spoleènì s pivovarem v Tøemešku, který byl souèástí akciové spoleènosti, dosáhl 110 tisíc hektolitrù. To pøedstavovalo zhruba pìtinásobek pùvodnì uvaované kapacity.
Výrazný pokles produkce pøinesly obì války, ale ji v šedesátých letech minulého sto- hm
letí dosáhla produkce pivovaru 200 tisíc hektolitrù.

Duha, sdruení dìtí a mládee pro volný èas,
pøírodu a recesi
Klub Salix-SK Hanušovice - èinnost za mìsíc listopad 2005
Na zaèátku listopadu jsme èistili ptaèí budky, které máme vyvìšeny v lesích za
Hanušovicemi. Na øadì byla druhá trasa a také velká soví budka. S jejím vyèistìním
opìt pomohl kamarád Martin Turek, nebo se jedná o nároènìjší práci. Budka tohoto
typu musí být umístìna hodnì vysoko. Lezec stoupá po provazovém ebøíku a je pøitom jištìn horolezeckými pomùckami. Dìkuji Martinovi za spolupráci. Z celkových
jedenácti budek byla letos osídlena tøetina, vèetnì soví. Plši se naštìstí letos nikde nevyskytovali, i kdy rádi budky zabírají k zimnímu spánku. Naše metoda zavírání vletových otvorù budek kruhovými plechy v dobì od øíjna do ledna, ji jsme
praktikovali v minulých letech, se zøejmì osvìdèila. Ptáci pak mohou v budkách zahnízdit ji brzy na jaøe (únor a duben - podle druhu). Pod stromy nìkterých malých
budek jsem pro lepší postavení ebøíku vybudoval z kamení a hlíny plošinku. Zabralo to dost èasu, ale plošinky pøispìjí k vìtší bezpeènosti lezce po ebøíku.
(dokonèení na 10. stranì)

podatelna@mu-hanusovice.cz
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Geografický magazín Koktejl a DK Hanušovice poøádají
v úterý 17. 1. 2006 od 18:00 hod.
cestopisnou pøednášku

IVO DOKOUPIL
OSOBÁKEM DO HONGKONGU
15.000 km dlouhá cesta vlaky všech tøíd pøes Ukrajinu,
Rusko, Mongolsko a Èínu a na bøeh Tichého oceánu
slosovatelné vstupné: 25,-kè

Praha
„Kolik kilometrù je to do Hongkongu?“ ptám jsem se
sleèny v informaèní kanceláøi Èeských drah na Hlavním
nádraí v Praze. „Do Hongkongu?“ odvìtila mi s nevinným úsmìvem. „Copak tam vedou koleje?“ Usmál jsem
se a vzpomnìl si na desítky nádraí, na kterých jsme nocovali, na staøièké èekárny a prapodivná mìsta, ve kterých jsme pátrali po zajímavých lidských osudech.
Vzpomnìl jsem si na vùni ruských vagonù a èínských polévek. „Vedou,“ øíkám, „jeli jsme po nich a na koneènou.“
Vlakem do Hongkongu.
Máme namíøeno na východ. Po vzoru dávných karavan
pojedeme týdny a mìsíce všemi monými dopravními
prostøedky poøád za vycházejícím sluncem a do cíle naší
cesty - do Hongkongu. A stejnì jako ty karavany, ani my
nespìcháme. Naším cílem toti není ani tak ono velkomìsto na pobøeí oceánu, jako spíše lidé ijící kolem
eleznièní tratì vedoucí pøes dva kontinenty. Jejich osudy
a pøíbìhy, odehrávající se v tak rùzných koutech svìta,
spojuje navzájem mnoho spoleèných radostí, myšlenek èi
starostí. Dvì kolejnice uloené na náspu, po kterých pádí
dálkové rychlíky nebo se pomalu plouí osobáky a pantografy kolem polí, strmých údolí, tajgou, pouští nebo
rýovištìm, jsou spojením jistì jen metaforickým. Pøedstavují ale dùleitou cestu, po které jsme se vydali k lidem,
abychom naslouchali jejich pøíbìhùm

Takto kupujeme jízdenky bez problémù, opìt procházíme
kolem zamìstnancù nádraí v pozoru a zajišujeme si
místa v nejniší tøídì osobáku. I pøes zákaz kouøení
vypadá vagon ihned po nástupu jako dobøe zavedená
kuøárna, trochu dýchat se dá jen u dveøí. Vyøvává rádio,
cestující na sebe halekají, chrchlají a plivou na zem, mezi
zuby louskají dýòová semínka a první porci instantní
nudlové polévky zalévají horkou vodou z kohoutku
elektrického ohøívadla. Obaly a zbytky po jídle hází na
zem, kadou hodinu je prùvodèí metlou odhrne nìkam
ven. Vaøím si slaný mongolský èaj v podivném instantním
provedení a výkám poslední ovocný plátek z Kateøinic u
Opavy. K tomu pøikusuji èínskou slazenou sušenou rybu,
kterou jsem si koupil zabalenou v igelitovém pytlíku od
prodavaèky, pendlující s vozíkem plechovek, jídla a piva
poøád sem tam. Soused Èíòan elegantnì plive na zem, a
pak nohou rozmáèkne velkého švába, neopatrnì
vykukujícího zpod lavièky.
Projídíme horskou krajinou pokrytou prvním letošním
snìhem. Na nádraích odfukují parní lokomotivy a hned u
vagonù se prodává zelenina pøivezená z jihu. Vymìòuji
prázdnou láhev od èínského piva za pytlíèek dýòových semínek a uèím se èínské èíslovky z oznaèení telegrafních
sloupù. Pryè je volnost a nespoutanost mongolských stepí, jsme v zemi, kde lidé, kterých je tolik, jako zrníèek písku
v poušti Gobi, ji nìkolik tisíciletí vyznávají øád a poøádek.
-id

Vlakem do Èíny
Z pouštního mongolského mìsteèka Zamynúd jedeme
vlakem pøes hranice do èínského Erlianu. Pøed nádraím
zpomalujeme a za zvukù dechovky z amplionù rozvánì
vjídíme na peron, kde nás vítá špalír eleznièáøù v pozoru ve vzornì upravených uniformách. Pøíjezd vlaku je velkolepou slavností. Kdy se na nás pøi vystupování
usmívají prùvodèí a vítají nás ve mìstì, pøipadáme si jako
vládní delegace. Øadíme se do fronty u východu z nádraí, projdeme kontrolou jízdenek a jsme v Èínì.
Na ulicích vládne èilý ruch. Drokáøi s koly se pøekøikují
ve snaze nás odvézt do hotelu, kuchaøi v poulièních restauracích krájejí a vaøí nudle, øemeslníci opravují boty èi
kola, chodci hrají kuleèník u stolù rozloených na chodníku a zubaø si ve vitrínce svého krámeèku pøerovnává výstavku vytrených zubù. Avšude, kam vkroèíme, se ozývá
radostné „helou“, pozdrav, kterým domorodci èastují
všechny cizince bez rozdílu. Odpovídám jim ryzím èeským „nazdar“. Na chvíli zpozorní, poslouchají, a protoe
mají velice citlivý hudební sluch, odpovídají mi rovnì
èesky a bez pøízvuku „nazdar“. A tak to pùjde po celou
dobu našeho pobytu. Helou, nazdar, nazdar.
Z Erlianu jede na jih pouze jeden vlak dennì. Na
nádraí jsou informace jen v èínštinì, a nemít s sebou
tlumoènici, asi bychom se z tohoto mìsta nikdy nedostali.
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Jubilea
V mìsíci lednu 2006 oslaví svá
významná ivotní výroèí tito
naši spoluobèané:
85 let paní Antonie Trojáková,
80 let paní Drahuška Urbanová,
70 let pánové Jan Veèeø a
Jaroslav Kavan,
65 let paní Jaroslava Hradilová a
Renata Horká,
60 let pan Jan Anovèín,
50 let paní Hana Bukovanová,
Milena Marešová, Jana Marešová,
Boena Hotaøová a Jolana
Kováøová a pánové Jan Murin a
Miroslav Ondráèek.
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 listopadu 2005
se narodili:
Alena Matasová, Filip Mikuláš a Jan Bursa
zemøeli:
paní Marie Králíková, paní Ludmila
Fetková, pan Miroslav Osladil, pan Milan
Behan a pan Ludìk Brázda

Vzpomínka
Odešlas, maminko, neznámo kam,
vzpomínka po Tobì zùstala nám.
Vzpomínka krásná, maminko milá,
e Ty jsi pro nás vdycky jen ila.

Èas plyne, ale bolest v srdci
zùstává.
Dne 10. ledna vzpomínáme
8. výroèí úmrtí
paní Antonie Malinové.
S láskou vzpomínají dcera a
synové s rodinami.
Kdo jste ji mìli rádi,
vzpomeòte s námi. Dìkujeme.
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Podìkování
Tak jako kadý rok, i letos pøipravila Mateøská škola Hanušovice „Mikulášskou besídku“.
Vidìli jsme úasný taneèek snìhuláèkù, andìlù, zaposlouchali se do zvukù zobcové
flétny a potleskem jsme povzbuzovali country taneèníky. Opravdu krásným záitkem
pro nás všechny jistì bylo vystoupení malých maoretek pod vedením paní uèitelky
Nikolovové. Podaøilo se jim nìkteré z nás dojmout a k slzám.
Ještì jednou všem dìtem i uèitelkám dìkujeme za pøíjemnì proité odpoledne.
Za vdìèné rodièe, Jana Pavelková

Zahrádkáøi schùzovali
V sobotu 19. listopadu se v Domì kultury v Hanušovicích sešli zahrádkáøi místní organizace
na slavnostní výroèní èlenské schùzi.
V úvodu pøivítal všechny pøítomné èleny, rodinné pøíslušníky a jejich známé pøedseda ZS
pan Ernest Rajnoha. Po delší dobì navštívili slavnostní schùzi i zástupci nadøízeného orgánu ze
Šumperku, èlenové Místní územní a Republikové rady ZS Èeské republiky.
Ve zprávì o èinnosti organizace za uplynulý rok pøedseda vyzdvihl, ale i kritizoval angaovanost èlenù na akcích, na kterých se zahrádkáøi podíleli. Šlo pøedevším o pomoc pøi organizování
oslav Dne dìtí, provádìní úklidu na zahrádkách a v jejich blízkém okolí, výstavbu, opravy a nátìry plotù na osadách apod. Kriticky té poukázal, ostatnì jako kadý rok, na nìkteré nešvary,
které èinnost zahrádkáøù kazí. V porovnání s pøedchozími roky se stav mírnì zlepšil, ale stále je
co zlepšovat. Apeloval na dodrování stanov organizace, kde je jasnì uvedeno, jak se má èlen ke
svojí zahradì chovat, jaká má práva a hlavnì povinnosti. Uvedl, e výbor ZS musel dokonce
v roce 2005 pøistoupit ke krajnímu øešení situace a za zásadní nedodrování stanov vylouèil jednoho èlena z organizace.
Zahrádkáøi si té schválili plán práce na rok 2006. Kromì pravidelných akcí, jako je Dìtský
den, výroèní schùze a hlavnì aktivní práce na všech tøech osadách, si naplánovali ještì jednu
akci. Koncem dubna by chtìli na zahrádkáøské kolonii Nad Nádraím uspoøádat „Pálení èarodìjnic“ s hudbou a obèerstvením pro své èleny a jejich známé.
S hospodaøením s finanèními prostøedky èleny seznámila pokladní p. Berlínská, revizní
zprávu pøednesl zástupce revizní komise.
Pøedseda ZS té hovoøil o vydaøeném dvoudenním zájezdu zahrádkáøù, na kterém spokojení
úèastníci navštívili výstavu Zemì ivitelka v Èeských Budìjovicích, zámek Jindøichùv Hradec,
mìsto Telè a projeli se lodí po orlické pøehradì.
Jednohlasnì byli do ZS pøijati 3 noví èlenové a byly jim pøidìleny zahrádky. V souèasné dobì
je v hanušovické organizaci evidováno 150 èlenù (je to sníení o 8 èlenù). Jde však o tzv. pøídomkáøe, tedy èleny, kterí nemají pøidìlenou zahradu na osadì.
Jako kadý rok probìhlo na schùzi pøedání vìcných darù k ivotním výroèím zaslouilým
èlenùm. Letos je obdreli pánové František Winter st., Jindøich Fišer a František Hladil.
V závìreèné diskusi pak vystoupil p. Marek, jen náš okres zastupuje v Republikové radì ZS
Èeské republiky. V úvodu pochválil práci celé hanušovické organizace, která patøí k nejlepším
v okrese. Konkrétnì vyzdvihl práci dlouholetého pøedsedy pana Rajnohy a výboru ZS, kteøí
spoleènì øeší nelehké úkoly - problémy s vodou, pozemky, stínosti apod. Hovoøil o kritickém
stavu na republikové úrovni, kde poèet organizací a èlenù klesá v dùsledku nevyjasnìných pozemkových vztahù a nezájmu výborù ZS øešit problémy zahrádkáøù.
Vyjádøil uspokojení nad tím, e tyto problémy v Hanušovicích nehrozí, nebo spolupráce
s mìstským úøadem je dobrá a zahrádkáøi mají pevnou oporu ve svém vedení.
Jako kadoroènì pøipravili poøadatelé bohatou tombolu. Jménem výboru ZS dìkujeme touto
formou všem sponzorùm, kteøí svým darem tombolu podpoøili. Poté po celý veèer hrál k tanci a
poslechu pan Weiser.
Za poøadatele, -hp

Vzpomínka
Jedno srdce na svìtì jsme mìli,
je dovedlo nás milovat.
Kdybychom láskou vzbudit je chtìli,
neozve se u vícekrát.
Utichlo, zmlklo, šlo spát.

www.mu-hanusovice.cz

Dne 23. ledna 2006
uplyne 5. smutné výroèí
úmrtí našeho tatínka a
dìdeèka,
pana
LADISLAVA PAVELKY,

bývalého øeditele závodu Moravolen.
Dìkujeme za tichou vzpomínku všem,
kteøí mìli tatínka rádi. Dcery Soòa a
Vlaïka s rodinami.
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Cestování po Evropì
V dnešním prvním vydání Hanušovických novin v novém roce
se potøetí podíváme do mìsta na Nìvì - do Sankt Petìrburgu.
Projdeme se spoleènì po historických skvostech, které vznikly za carské vlády, a skonèíme u nejslavnìjší ruské lodi. Vládcové celé Rusi si za stovky let vybudovali nìkolik pøepychových
rezidencí po celé rozlehlé zemi. Nejznámìjším carským palácem je jistì Petrodvorec, známý té v ponìmèené verzi Petìrgof. Stojí na bøehu Finského zálivu asi 30 km od hlavního mìsta,
obklopen rozlehlým, krásnì upraveným parkem. Palác zaèal pro
Petra I. Velikého stavìt italský architekt Bartolomeo Rastrelli v
roce 1714. Harmonický vzhled a honosý interiér paláce mìl zastínit i francouzské Versailles. Nejkrásnìjší jsou však fontány lemující umìlý kanál, který vede od paláce do moøe. Soustava
kaskád a vodotryskù s pozlacenými sochami antických bohù a
mytologických postav je urèitì jedním z nejkrásnìjších architektonických dìl v celém Rusku. Další tøi paláce stojí v Puškinu,
Pavlovsku a Gatèinì. Všechny jsou obklopeny upravenými parky a mají bohatì zdobené interiéry s trvalými i krátkodobými expozicemi.
Byl by høích nepodívat se do Ermitáe. Jen kulturní barbar
neví, e se jedná o nejproslulejší umìleckou expozici na svìtì.
Základy jí poloila carevna Kateøina Veliká a k Staré a Malé Ermitái se v minulém století pøidaly i výstavní prostory celého Zimního paláce. Dnes se komplex chlubí neuvìøitelnými tøemi miliony
exponátù. Neménì ohromující je i historický zábìr - od nejstarších poèátkù lidstva a po umìní 20. století.
Ještì dnes stojí v ulicích Sankt Petìrburgu øada budov, pomníkù a monumentù, které pøipomínají sovìtský reim a jeho
pøedstavitele. Jedním z míst je i Moskevské námìstí, zastavìné

sešlými výškovými budovami. Fasády nìkterých jsou pokryty
socialisticko-realistickými reliéfy a navíc støedu námìstí vévodí
velký Leninùv pomník.
Zajímavé je té navštívit Muzeum politické historie Ruska
(døíve Muzeum VØSR). Exponáty byly po pádu SSSR samozøejmì upraveny a dnes zde najdete velké mnoství dokumentù, fotografií, map a materiálù pøibliujících dobu vlády carù a po
souèasnost. Nedaleko muzea kotví na øece Nìvì známý køiník
Aurora, jeho výstøel v r. 1917 zahájil revoluci v Rusku. Loï je
èastým cílem turistù a je s podivem, e si jí Rusové dodnes
povaují. Proto je vdy peèlivì uklizená a nablýskaná a, pøedstavte si, vstup je na ni zdarma!

Toulky po okolí

m a konèil v zásobovacím rybníku, dolní odpad pak po 260 m
ústil opìt do potoka.
Vlastní obecnou školu získala obec v r. 1873. Byla pro ni postavena pøízemní budova s jednou tøídou a uèitelským bytem.
Na pøelomu století èinila katastrální rozloha vsi 419 ha a ve
32 domcích bydlelo 204 lidí. Nakrátko se zde udrela i malá
tkalcovna na lnìné zboí. V dobì výstavby okolních silnic zde
byly otevøeny dva malé lomy, kde se kámen lámal zeshora klínováním (bez výbušnin). Pøi sèítání v r. 1930 zde ilo 157
obyvatel pøevánì nìmecké národnosti
v 37 domech.
Z minulosti se zde zachovaly tøi objekty,
budova bývalého hostince, zvonice a torzo
nìkdejšího panského dvora. Drobná zvonice (na obr.) je døevìná stavbièka, vhodnì
umístìná pøed návrším. Z její støechy vystupuje vìièka se zavìšeným zvonem. Jde
o pùsobivé dílko lidového stavitelství. Zajímavé je i torzo dávno zrušeného panského dvora. Zachoval se jeho pùdorys, témìø
ètvercové podoby o rozmìrech stran 50
metrù. V dobì své slávy tak dvùr pùsobil
jako malé námìstí s hospodáøskými
budovami po obvodu a návsí uprostøed.
V obci se nachází bývalé rekreaèní
støedisko drustevního svazu s kapacitou 100 lùek, které bylo privatizováno
na objekt hotelového typu.
-hpm

Dnes si budeme povídat o obci s krásným èeským názvem Václavov. Je zajímavé, e v našem okrese jsou takové vsi dvì, a
obì tak malé, e se staly souèástí vìtšího správního celku.
První z nich pøešla k mìstu Zábøeh a druhá nejdøíve k obci
Mladoòov a pozdìji k Oskavì. Tomuto Václavovu se nyní
budeme vìnovat.
Historie udává, e hospodáøský dvùr
zde byl zaloen v r. 1447. Nechal ho postavit na vylidnìném místì šlechtic Václav
z Vlašimi a na Úsovì. Tehdy zde mìl stát i
vodní mlýn na místním potoce. Pøed tímto
datem zde ale ji malá ves asi stála, nebo
v sousední obci Mladoòov se zachoval dokument, podle nìho vesnice v r. 1423 napadli husité. Vyrabovali celé okolí a navíc
znesvìtili mladoòovský kostel. Koncem
tohoto nešastného století se v dokumentech uvádí, e majitel okolních vsí zmizel,
obyvatelé bez pána však zùstali. Novým
majitelem se pak z pøíkazu krále Vladislava Jagelonského stal Jan Rájecký z Mírova. Za 30leté války panský dvùr zpustl, ale
byl opìt obnoven. Vojenské mapování v
roce 1768 potvrdilo, e ve vsi stojí „solidní
vrchnostenský dvùr“. V roce 1834 bylo ve
Václavovì vystavìno velké vodní dílo
k obilnímu mlýnu. Horní náhon mìøil 700
HANUŠOVICKÉ NOVINY 1/2006

podatelna@mu-hanusovice.cz
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Šachové úlohy
Øešení úlohy z prosincového
èísla Hanušovických novin
1. Ke6! - Kb7
2. Kd5 - Kc7
3. Kc5! - Kd7
4. Kb4 a vyhraje

Program DK Hanušovice leden 2006

Kino Mír

17.1. Cestopisná pøednáška
„VLAKEM RUSKEM, MONGOLSKEM
A ÈÍNOU DO HONGKONGU“

Hanušovice

pøednáší pan IVO DOKOUPIL
Zaèátek v 18,00 hod., vstupné 25,-Kè
20.1. 3 Mìstský ples
Zaèátek ve 20,00 hod

Nová øešitelská soutì
Postavení figur na šachovnici:
bílý - Kb8, Sb6, pìšci c7, h5
èerný - Kh6, Sd7, Sf4, pìšec c3
Výsledek: remis - pat
-jk

Leden 2006
6. 1. Doblba
13. 1. Wallace & gromit prokletí králíkodlaka
19. 1. Legenda o Zorrovi
27. 1. Andìl Pánì
Zaèátky pøedstavení

Prodám: dubové podlahy, schody,
støešní okna. 777 788 164.

Zdravotní tìlocvik

SPV Hanušováèek a SK Hanušovice, oddíl odbíjené
zvou v lednu dìti opìt na bìky

u prvòákù

ve ètvrtek 5. 1. 2006 Sportovní krouek ákù 1. a 2.tøíd ZŠ od 14.15 hodin.
(v pátek 6. 1. 2005 se cvièení v TV konat nebude)
Cvièení pøedškolních dìtí SPV Hanušováèek od 15.00 hodin.
Ostatní zájemci v doprovodu dospìlé osoby od 15.40 hodin.
(sraz vdy u MŠ Hanušovice)

Minizávody pro pøíchozí dìti od 3 do 8 let
Sobota 21. 1. 2006 od 13.30 hodin v tìlocviènì ZŠ Hanušovice
Vìkové kategorie: 3-4, 5-6, 7-8 let
Vlastní bìky vdy s sebou, zájemcùm bìky zapùjèíme!!!
Pøípadné zmìny ve vestibulu ZŠ, vchodu MŠ a vývìsce u pošty.
Informace u vedoucích cvièení nebo na tel. 732 264 952.

v 17.30 a 19.30 hod.
27. 1. zaèátek v 16.00 a 18.00 hod.

SPV Hanušováèek pøipravil pro
áky prvních tøíd naší školy zdravotní
cvièení s overbally (pevné nafukovací
míèe). V obou prvních tøídách si dìti
pod dohledem cvièitelky zdravotní
tìlesné výchovy pracující v lázeòství
nejdøíve na uèebnách vyzkoušely
uvolòovací, protahovací i posilovací
cviky, které by jim mìly pomoci lépe
zvládnout dlouhé sezení v lavicích.
Poté následovala hodina tìlesné
výchovy v tìlocviènì.
Všechny dìti po celou dobu vzornì
spolupracovaly. Za odmìnu jim SPV
Hanušováèek zapùjèil k uívání 23 tìchto
míèù k vyuití na uèebnách.
-pod

INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE
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.

Klub Salix-SK Hanušovice
Èinnost za mìsíc listopad 2005
(dokonèení ze 6. strany)
Podzimní døívìjší stmívání vyuíváme k rùzným veèerním hrám.
Tradiènì to bývá napø. Hlehes (hledání hesel). Poèasí letos v danou sobotu nepøálo, a tak jsme kvùli dešti zahráli jen dvì kola. Nicménì hra se
dìtem líbila. Celkovì vyhrál Miloš Gronych. Blahopøejeme.
Poèasí naopak pøálo pøi další sobotní akci - výpravì na klubové táboøištì. Pro nováèky to byl záitek ji pøi první cestì, nebo podle našich zákonù je vodíme s šátkem na oèích. Na táboøišti probíhaly rùzné
soutìe s oštìpem a s šiškami. Pavel mezitím pøipravil v kamenné peci
uhlíky. Na nich si pak všichni opekli v alobalu sendvièe, jablka a banány, co jsou pøi této pøípravì výborné pochoutky. Hra Na hledaèe završila tuto vydaøenou akci.
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KOMERÈNÍ INZERCE
Inzeráty textové
15,- Kè za øádek o 30 znacích
2
Inzeráty plošné 2,50 Kè za 1 cm

V druhé pùli mìsíce jsme provedli generální úklid klubovny a chodby. Dvì schùzky jsme vìnovali nácviku vázání šesti základních uzlù na
èas. V klubovém kole zvítìzil Eda Urbášek. Avšak v okresní soutìi
v „Uzlaøské regatì“ v Bludovì v sobotu 26. 11. 2005 se mu ji tolik nedaøilo - nervy zapracovaly. Lépe si vedl Tomáš Brázda, který svými
èasy dosahoval na 11. místo z 37 závodníkù dané vìkové kategorie.
Avšak oba hoši pøispìli svými zlepšenými výkony v soutìi drustev
(mix ze tøí oddílù) k získání 3. místa. Blahopøejeme. Letos se zúèastnilo celkem šest dìtských oddílù a také mnoho závodníkù nad 15 let.
V mìsíèním bodování jednotlivcù obhájil prvenství Tomáš Brázda.
On a té Eda Urbášek bodovali i ve speciální soutìi o klubové nálepky
(oba nováèci získali nálepku è. 1). Miloš Gronych zùstává zatím na
èísle 22. Putovní odznak Roy mìl v prosinci právo nosit Eda Urbášek.
Všem blahopøeji.
Vedoucí klubu M. Pecho

www.mu-hanusovice.cz
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