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

Zhodnocení I. pololetí školního roku 2005/2006
na ZŠ Hanušovice
Tak se nám školní rok 2005/2006 u nezadritelnì pøehoupl do své druhé poloviny a
nastal ten pravý èas na krátké zhodnocení pololetí právì probìhlého.
V I. pololetí školního roku 2005/2006 navštìvovalo ZŠ Hanušovice celkem 471 ákù,
z toho 221 I. stupeò a 250 II. stupeò. Oproti loòskému roku je to opìt malý úbytek, ale
doufejme, e se tento trend co nevidìt zastaví, popøípadì i obrátí. Jak ji bylo napsáno
výše, I. stupeò hanušovické školy navštìvovalo 221 dìtí. Z tohoto poètu jich na pololetním vysvìdèení mìlo 116 vyznamenání (od letošního šk. roku se vyznamenání udìluje
i na I. stupni) a bylo jim udìleno 67 pochval. Také se ovšem
našly 3 dìti, kterým se právì probìhlé pololetí nepovedlo a
celkovì neprospìly. Vzhledem k tomu, e i mezi dìtmi I.
stupnì jsou takoví jedinci, kteøí si zaèínají myslet, e si mohou dovolit v chování cokoliv, bylo udìleno celkem 14
kázeòských opatøení, z toho jednou druhý stupeò z chování,
aby tìmto jedincùm bylo dùraznì naznaèeno, e a tolik si
toho dovolit nemohou.
Na druhém stupni to bylo s prospìchem ji tradiènì
horší a vyznamenání si vybojovalo 31 ákù a bylo udìleno
celkem 43 pochval. Bohuel se ale také
našlo pomìrnì hodnì tìch, kteøí stále
nepochopili, e se uèí pro sebe, nikoliv
pro své rodièe, nebo dokonce pro
potìchu uèitelù. Tìchto „nechápavcù“
bylo 31 a tvoøili skupinu, která v první
pololetí neprospìla. A jak u je smutnou tradicí, s pøibývajícím vìkem si
stále vìtší skupina dìtí myslí, e
chování za hranicí dobrých mravù je
„in“.

Èím je èlovìku kniha...
Pøítelkyní. Vìrnou dobrou pøítelkyní,
která provází úskalím ivota. Je na ni
spolehnutí. Øíká se, e je v souèasné
dobì víc spisovatelù ne ètenáøù. Tak
a je. Kadý si tu svoji knihu pro sebe
najde. Tøeba podle autora. Taková
Frýbová nikdy nezklame. A e má
ètenáøù, kteøí jí píší o sobì a nabízejí
ke zpracování námìty ze ivota! Komu
èest, tomu èest, ona je ta, která to umí,
vyzná se na ivotních køiovatkách.
Má velký dar, smysl pro humor. Ten je
dneska vzácný.
e je docela dost lidí, kteøí vùbec
neètou? Je mi jich docela líto. Scvrkne
se jim ivot do pár slov, kterými
disponují, a do všední šedé obnošené
vesty, a pak si neví rady, co s tím. e
poradí poèítaè, internet? Jistì, co
zadáte, to vypadne - nic víc, nic míò.
Pøesnì podle hesla - poradíme,
poslouíme. Na nìjaké vaše pocity,
city, úvahy se nezamìøuje. Proè taky,
dává informace. Nechce nahrazovat
knihu, od toho tu není. Kdo ète, ví své.
Nepøesvìdèuje o své pravdì, zajde si
vybrat zajímavou knihu a s jejími
hrdiny se dostane do svìta, kde není
nuda a všední starosti a nikdo ti
nešlape na paty, abys spìchal. A tak je
to dobøe.
-hl

(dokonèení na 2. stranì)

Poprvé v Hanušovicích
Sociální komise pøi MìÚ Hanušovice
poøádá v sobotu 11. bøezna 2006 ve 14.00 hod.
v Domì kultury Hanušovice tradièní

Dùm kultury Hanušovice poøádá
v sobotu 8. dubna v 19.00 hod.
koncert skupiny

Queen revival by Princess
Více informací uvnitø listu

Mistrovství Èeské republiky
mládee a dospìlých
K tanci hraje K. Weiser, obèerstvení zajištìno
Vstupné 30,- Kè, vstupenka slosovatelná
Srdeènì zvou poøadatelé!
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ze vzduchových zbraní
Hanušovice - tìlocvièna ZŠ
25.-26. bøezna 2006
Více informací uvnitø listu
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
77. jednání – 23. 1. 2006
- vzala na vìdomí pokraèování jednání o pøípravì akce Kanalizace a jejím rozsahu
- schválila kupní smlouvu
- schválila ádost o pøíspìvek na mládenické turnaje FK Hanušovice
- schválila bezplatný pronájem prostor DK Hanušovice
- schválila pronájem pozemku pè. 2187/2
- schválila prominutí poplatku ze vstupného na akce v DK poøádané firmou STAVREL, v. o. s.
- projednala ádost o odprodej èásti pozemku pè. 2194/1 a doporuèila zveøejnit na úøední desce a potom schválit na zasedání ZM
- neschválila ádost o prodej pozemku pè. 1553/1 v kú. Hanušovice
- schválila nabídku restaurování pomníku 1. sv. války – firma
ARCHKASO, spol. s r. o.
- odsouhlasila ádosti o sníení poplatkù za TKO
- schválila ádost o pronájem pè. 1684/1 – èást

UPOZORNÌNÍ!
V období od 30. 3. 2006 do 12. 4. 2006 bude na území
Olomouckého kraje provádìna plošná vakcinace lišek
proti vzteklinì. Vakcinace bude provedena leteckým kladením návnad - shozem dle stanoveného klíèe, zajišujícím optimální pokrytí území Olomouckého kraje. Tato
vakcinace se uskuteèòuje prostøednictvím vakcíny umístìné v krmivových návnadách vyrobených z rybí mouèky a
tuku. Návnada je pøiblinì o velikosti krabièky od zápalek
s kapslí z plastu a hliníku, která obsahuje ivý oslabený virus vztekliny. Pøi pozøení návnady dojde k narušení kapsle
obsahující vakcínu a kontaktem vakcíny se sliznicí ústní
dutiny dojde k imunizaci zvíøete. Vakcínu je mono
povaovat za neškodnou pro èlovìka i ostatní ivoèichy.
Nelze však vylouèit urèité minimální riziko pøi pøímém
styku vakcinaèního viru se sliznicí (vetøení potøísnìnou rukou do oka, úst apod.). Doporuèuje se v tomto pøípadì:
a) pøi styku s oèkovací látkou omýt kontaminované místo vodou, mýdlem a místo dezinfikovat jakýmkoliv dezinfekèním prostøedkem;
b) pokud se oèkovací látka dostane do oka, úst nebo èerstvého poranìní, je nutné vyhledat lékaøe.
Vzhledem k tomu, aby provedení a úspìšnost akce nebyla narušena, je nutné, aby v daném období a 14 dní po
nìm nevstupovali obèané se psy do míst s návnadami.
V rámci ochrany zdraví èlovìka a zejména dìtí je nutné zajistit, aby se nikdo nedotýkal vyloených návnad nebo je
dokonce sbíral a manipuloval s nimi. Pøedevším je nutné
v tomto smìru upozornit dìti.
Krajská veterinární správa

- schválila poskytnutí propagaèních materiálù Asociace rodièù a
pøátel zdravotnì postiených dìtí v ÈR, Prostìjov pro dìti
- schválila zprávu o výsledku inventarizace

78. jednání – 6. 2. 2006
- jednalo o rozšíøení kanalizace ve mìstì Hanušovice
- projednalo ádosti o pùjèky z FRB a doporuèilo ZM ke schválení
- vzala na vìdomí informace o výsledku hospodaøení za r. 2005
- schválila ádost o finanèní pøíspìvek AVZO Hanušovice z dùvodu konání mistrovství ÈR ve støelbì ze vzduchových zbraní
- schválila ádost vedení MŠ o bezplatný pronájem DK Hanušovice
- schválila poøadí nabídek na koupi bytu è. 10 dùm na èp. 207
- neschválila ádost o pøevod uivatelských práv k bytu v domì
èp. 41
- vzala na vìdomí zprávu o èinnosti Mìstské knihovny Hanušovice za rok 2005
- odsouhlasila ádosti o sníení poplatkù za TKO

8. bøezen - Mezinárodní den en
Kdy jsem spatøil tvoje vlasy,
zøel jsem pár nitek støíbrných.
Jen tvoje oèi nelze zhasit:
radost a láska svítí v nich.

J. Pilaø

Hodnì štìstí, pevné zdraví a ivotní pohodu
k MD pøeje všem enám
Komunistická strana Èech a Moravy

Zhodnocení I. pololetí školního roku 2005/2006
(dokonèení z 1. strany)

Kadý soudný èlovìk ale uznává urèité spoleèenské meze, a
proto bylo udìleno na II. stupni 55 kázeòských opatøení, které
jasnì ukázala, co je a není „in“.
I. pololetí ovšem není jenom o uèení. Škola se také zúèastnila nìkolika sportovních turnajù a akcí, probìhly na ní rùzné besedy a soutìe (napø. recitaèní soutì, Mikulášská dráha), ale o
tìchto aktivitách jste, ètenáøi hanušovických novin, pravidelnì
informováni, take staèí vyhledat starší èísla, a jste v obraze.
Na závìr bych chtìl jenom dodat, e doufám, e toto zhodnocení nebylo pøíliš statistické a e všichni popøejete dìtem do
druhého pololetí mnoho úspìchù a co nejlepší známky.
-pj

Chovná sezona 2006
Objednáváme tyto druhy drùbee:
- kuøice „Dominant“ (v 5 barvách)
- brojlerová krùata - brojlerová kuøata
- káèata a housata - husokaèeny
Závazné objednávky pøijímá prodejna
Ovoce-zelenina (u samoobsluhy),
p. Hatoò, Hanušovice - Hlavní 88
Po-Pá: 8.00-16.30 hod.

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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Informace ZŠ Hanušovice

Volba povolání
,,Nic, co by stálo za to, jsem neudìlal náhodou. Vdy za tím byla poctivá
práce.“
T. A. Edison

Støední školy v èíslech
Na støedních školách v roce 2005/06 studuje v denním vzdìlávání
s maturitou a bez maturity 523,3 tisíce ákù, co je asi o 1,3 tisíce ákù
ménì ne v pøedchozím školním roce.
Na gymnáziích se vzdìlává 142,7 tisíce ákù (z toho pøiblinì
85,3 tisíce na gymnáziích víceletých).
Na støedních odborných školách studuje v denním vzdìlávání v oborech støedního vzdìlávání a støedního vzdìlávání s maturitní zkouškou
208,9 tisíce ákù.
Na støedních odborných uèilištích v oborech støedního vzdìlávání
s výuèním listem a støedního vzdìlávání s maturitní zkouškou se uèí
168,4 tisíce ákù.
V oborech støedního vzdìlání s maturitní zkouškou studuje 383,2 tisíce
ákù, v oborech støedního vzdìlávání a støedního vzdìlávání s výuèním listem 136,8 tisíce ákù. 3,3 tisíce ákù v oborech na konzervatoøi.
Do støedních škol bylo pøijato 139,1 tisíce ákù v èlenìní: 26,7 tisíce
na gymnázia (12,1 tisíce na SOŠ a 55,5 tisíce na SOU).
Do oborù støedního vzdìlávání s maturitní zkouškou bylo celkem
pøijato 91,9 tisíce ákù, do oborù støedního vzdìlávání a støedního
vzdìlávání s výuèním listem bylo pøijato celkem 46,6 tisíce ákù,
dalších 0,6 tisíce ákù bylo pøijato do oborù konzervatoøí.
Na gymnázia bylo v roce 2005 pøijato pøiblinì o 100 ákù více ne
pøed rokem a na støední odborné školy asi o 1000 více.
Poèet ákù 5. roèníkù pøedchozího školního roku má v posledních letech stoupající tendenci (mezinárodní nárùst pøiblinì o pùl procentního bodu) a je v absolutních hodnotách prakticky konstantní.

Poèet ákù na gymnáziích je pøiblinì stejný jako v minulém
roce, jejich kapacity jsou vytíeny témìø na maximum, poèet ákù
SOŠ mírnì stoupnul, v pøípadì SOU došlo k mírnému poklesu ve
všech krajích Èeské republiky.
V minulém školním roce (2004/2005) støední školu absolvovalo
116,7 tisíce ákù, z toho: 24,5 tisíce na gymnáziích (11,4 tisíce na
víceletých), 45,2 tisíce na SOŠ, 46,6 tisíce na SOU.
Obory støedního vzdìlávání s maturitní zkouškou absolvovalo
loni 75,1 tisíce ákù,obory støedního vzdìlávání a støedního
vzdìlávání s výuèním listem absolvovalo 41,2 tisíce ákù, konzervatoøe 400 ákù.

Jak postupovat v pøípadì nepøijetí na støední
školu?
Odvolací øízení
Proti rozhodnutí øeditele školy o nepøijetí ke studiu mùe ák nebo
uchazeè, popøípadì jeho zákonný zástupce podat do 8 dnù ode dne
doruèení rozhodnutí prostøednictvím øeditele støední školy odvolání
k odboru školství, mládee a tìlovýchovy Krajského úøadu Olomouckéh okraje. Øeditel školy zašle odboru školství, mládee a
tìlovýchovy spolu s odvoláním i kritéria,podle kterých postupovat
pøi pøijímacím øízení.
Odvolání by mìlo obsahovat:
- jméno a pøíjmení áka, datum a místo narození
- kód a název uèebního nebo studijního oboru
- dùvod nepøijetí uvedený øeditelem støední školy
- dùvody odvolání
- jméno a adresu bydlištì zákonného zástupce áka
- datum a podpis zákonného zástupce áka
Mnoho úspìchù pøi ivotním rozhodnutí pøeje
Vlaïka ídková, výchovná poradkynì školy

Školní kolo v recitaci
,,Svìt mì u dávno nauèil,
e hudba a poezie jsou to nejkrásnìjší,
co nám ivot mùe dát.“
Jaroslav Seifert

Ve ètvrtek 26. ledna 2006 se uskuteènilo školní kolo
v recitaci pro áky I. a II. stupnì za úèasti 27 soutìících
recitátorù, rodièù, povzbuzujících spoluákù a odborné poroty
ve sloení - paní uèitelky L. Cikrýtová, Z. Hlavenková, P.
Podvolecká a V. ídková.
A jaké byly výsledky?
I. kategorie-áci I. tøíd - 1. místo - Iveta Krmelová, I. B, 2.
místo - Blanka Podvolecká, I. A, 3. místo - Nikola Polášková, I. A
II. kategorie-áci II. a III. tøíd - 1. místo - Romana
Winterová, II. A, 2. místo - Daniel Èermák, II. A, 3. místo Jakub Ondráèek, II. A, Lukáš Sedlaèík, II. A
III. kategorie - áci IV. a V. tøíd - 1. místo - Robert Šebík,
V. B, 2. místo - Petra Tomašková, IV. A, 3. místo - Kateøina
Machulová, IV. A
IV. kategorie - áci VI. A VII. tøíd - 1. místo - Zuzana
Donovalová, VII. C, 2. místo - Denisa Poláèková, VI. A,
3. místo - Martin Polák, VII. C
V. kategorie - áci VIII. A IX. tøíd - 1. místo - Veronika
Drlíková, VIII. B, 2. místo - Michaela Bøezovská, VIII. C
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Školní soutì probíhala v pøíjemné atmosféøe a pøíští rok se
opìt tìšíme na další setkání s poezií.
,,Trocha poezie èlovìka nezabije.“
Jiøí Suchý
-v
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Zápis dìtí do 1. tøídy
Ve støedu 8. února pøivítala naše škola nové pøedškoláky u zápisu. Pøes ètyøicet dívenek a chlapeèkù se poprvé ocitlo ve skuteèné školní tøídì a hovoøilo
s paní uèitelkou z „velké školy“. Dìti pøi zápisu poznávaly barvy, geometrické
tvary, domácí zvíøata a zkoušely poèítat. Kadý nám pøednesl nìjakou básnièku
nebo písnièku a nakreslil svého tatínka nebo dìdeèka. Vìtšina budoucích školáèkù byla velmi šikovná a vše zvládla na
jednièku. Za svoji odvahu, stateènost byli
všichni odmìnìni omalovánkou a malým
dáreèkem. Témìø všechny dìti se do školy
tìší. Pøejeme jim hodnì úspìchù ve škole a
hodnì jednièek.
Za 1. stupeò, J. Pitáková a Z. Demelová

Dobrá rada - poøiïte si taky takovou hraèku, dìti!
Moje nejoblíbenìjší hraèka

Moje nejoblíbenìjší hraèka

Má hraèka se jmenuje Alf. Bylo to tìké, pøemluvit mamku,
a mi ji koupí na Vánoce.
Má hraèka je roztomilá, velká, chlupatá, s velkými ušima a
s velkým nosem. Vìènì otvírá pusu, aby se ukázalo, jaké má
krásné bílé zuby. Alf je celý hnìdý. Je moudrý a se vším si ví
rady. Tìlo mu pokrývá rozcuchaný plyš, bøicho, oblièej a uši
pokrývá hebký plyš. Musím ho kartáèovat, aby byl krásný, jinak bude naštvaný. Také mu jiskøí hnìdé oèi. Krásnì se s ním
usíná a leí. Poøád se usmívá, je neustále veselý, jen kdy ho nìkdo naštve, rozzuøí se a je velice zamraèený. Také je pilný a rozumný. Rád si ète pohádky, nejradìji má Èervenou Karkulku.
Ještì má velké uši, aby dobøe slyšel, co mu kdo vykládá. Nejradìji jí ovoce a zeleninu, pije multivitaminy, aby byl zdravý,
protoe ho nebaví leet v posteli. Rád si maluje.
Alfa jsme dostala v roce 2004 na Vánoce. Byla jsem moc
ráda. Mìla ho moje kamarádka a mì se zdál sympaákem.
A. Tóthová, 6. A

Bylo opravdu tìké vybrat si nejoblíbenìjší hraèku, protoe mám v kadém koutku nìjakou. Ale pøece jenom jsem si
vybrala.
Je to malá opièka, která je na dotek velmi mìkouèká. Její
tìlíèko je trošku shrbené, jako by se poøád nìkoho bála. Hlavièku má vìtší a trošku vystrèenou dopøedu. Malá oèka pøekrývá silnìjší oboèí, a tak to vypadá, jako by se poøád mraèila.
Ale pozor! To je omyl, protoe její ústa jsou pìknì roztaená,
jak se øíká „od ucha k uchu“. Ouška jí narostla malá a svìtlá.
Støed oblièeje zdobí èerný nosík jako knoflík. Tìlíèko je pìknì baculaté. To asi proto, e snìdlo hodnì banánù. Aby si mìla
èím pohladit to své bøíško, má také dvì dlouhé ruce. Noièky
moc nenarostly, a tak moje opièka poøád sedí a kouká na mì
svýma bystrýma oèkama.
Mám ji posazenou na polštáøi, a kdy na mì zamrká, tak si ji
pohladím...
A. Hetmánková, 6. A

Mìstská knihovna Hanušovice

se šumperskou knihovnou)
- 15 minut zdarma na internetu k vyhledání otázky a odpovìdi
Termín: od poloviny bøezna do poloviny dubna

Bøezen - Mìsíc internetu (BMI), 9. roèník
Motto: „Na úøad pøes internet“
(monosti komunikace s úøady prostøednictvím internetu)
1. Zaèínáme s internetem
(pro seniory, nezamìstnané,maminky na mateøské dovolené,
zdravotnì postiené)
- základy práce s internetem
- vyhledávání webových stránek
- zaloení e-mailové adresy
- nabídka pracovních pøíleitostí na www stránkách
- pomoc pøi sestavování ivotopisu
Termín: èt 2. 3. 2006, 9-12 a 13-15 hod.
út 14. 3. 2006, 9-12 a 13-15 hod.
2. Na úøad pøes internet
- webové stránky úøadù jako zdroj informací, jejich vyuití
- webové stránky mìsta, prezentace knihovny na internetu
Termín: èt 2. 3. 2006, 9-12 a 13-15 hod.
út 14. 3. 2006, 9-12 a 13-15 hod.
3. Virtuální vlastivìda šumperského regionu
(5. roèník soutìe pro dìtské ètenáøe, ve spolupráci
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4. Mùj internetový ochránce
(literární soutì pro mláde vyhlášená pod záštitou
ministerstva školství)
- úkolem je vytvoøit a popsat vlastního hrdinu s kouzelnými
vlastnostmi, který provází a chrání dìti pøi jejich cestách po internetu
- pøíbìhy nebo básnièky (mohou být doplnìny ilustracemi), i
komiksy
- bliší informace v knihovnì
Termín: do 20. 5. 2006
5. Soutì o nejkrásnìjší záloku
(bøezen je také mìsícem knihy)
- soutì pro malé i velké ètenáøe
- vyrobte záloku do kníky
Termín: celý bøezen
Mìstská knihovna zve všechny zájemce na akce, které poøádá u pøíleitosti Mìsíce internetu. Zvláštì chceme nabídnout pøíleitost obèanùm, kteøí zatím slueb knihovny nevyuívají.
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! Poprvé v Hanušovicích !
Dùm kultury Hanušovice poøádá

v sobotu 8. dubna
v 19.00 hod.
koncert skupiny

Queen revival
by Princess
pøedprodej od 27. 3. 2006

Queen Revival
PRINCESS pøedvádí skvìlou show nejznámìjších hitù Freddie Mercuryho a skupiny Queen. Pìtice krnovsko-opavských
muzikantù velmi pøesvìdèivì zvládá rukopisy legendární kapely. V èele s charismatickým pøedstavitelem Freddieho, dokáí
bìhem nìkolika okamikù rozezpívat a vtáhnout posluchaèe do atmosféry svého vystoupení a vyvolat v nich neopakovatelný
záitek. PRINCESS se pøedstavuje na hudební scénì jako revivalová kapela od poèátku roku 1997. Díky širokému spektru posluchaèù a milovníkù hudby Queen se øad í mezi pøední oblíbené revivalové skupiny. PRINCESS se tìší nebývalému zájmu
v Polsku, kde jen v této zemi má ji za sebou pøes 270 koncertù, vèetnì setkání s pøedními polskými skupinami a interprety
(Lombard, Urszula, Bajm, Maryla Rodowicz, Lady Punk, Brathanki a další). Dále se kapela pøedstavila nìkolika vystoupeními
na Slovensku a v Nìmecku. Úspìšným krokem zájmu o Princess jsou i odvysílaná vystoupení v zábavných poøadech televizí
Prima, Nova a ÈT. Mimo jiné se skupina pøedstavila v doprovodných programech na rùzných mezinárodních závodech a soutìích (MS juniorù v krasobruslení, Motocyklová šestidenní, závody truckù v Mostu, automobilová rallye Bohemia cup,
mezinárodní závody dragsterù v nìmeckém Cottbusu, Winter park v Berlínì aj).

Mìsto Hanušovice vás zve na vystoupení divadla SKELET Pavla Trávníèka,
které uvede frašku o dvou dìjstvích

15. 3. 2006 v 19.00 hod. v DK Hanušovice, vstupné 100,- Kè
Srdeènì jste všichni zváni.
HANUŠOVICKÉ NOVINY 3/2006

www.mu-hanusovice.cz
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Hasièi informují (3)

Pro pøípad ohroení
- pøíruèka pro obyvatele -

KDY ZAZNÍ SIRÉNA
Níe uvedené pokyny platí jen tehdy, pokud
zjevnì nejde o povodeò nebo zemìtøesení.
1) OKAMITÌ SE UKRYJTE
Vyhledejte ukrytí v nejbliší budovì. Tou
mùe být výrobní závod, úøad, kanceláø,
obchod, veøejná budova i soukromý dùm.
Jestlie cestujete automobilem a uslyšíte
varovný signál, zaparkujte automobil a vyhledejte ukrytí v nejbliší budovì.
2) ZAVØETE DVEØE A OKNA
Kdy jste v budovì, zavøete dveøe a okna.
Siréna mùe s velkou pravdìpodobností
signalizovat únik toxických látek, plynù, radiaèních zplodin a jedù. Uzavøením prostoru snííte pravdìpodobnost vlastního
zamoøení.
3) ZAPNÌTE RÁDIO NEBO TELEVIZI
Informace o tom, co se stalo, proè byla
spuštìna siréna a varováno obyvatelstvo a
co dìlat dále, uslyšíte v mimoøádných zpravodajstvích hromadných informaèních prostøedkù. V pøípadì výpadku elektrického
proudu vyuijte pøenosný radiopøijímaè na
baterie. Tyto informace jsou sdìlovány i
obecním rozhlasem, popø. elektronickými
sirénami.

CO DÌLAT, KDY BUDE
NAØÍZENA EVAKUACE
Dodrujte zásady pro opuštìní bytu, vezmìte si evakuaèní zavazadlo a vèas se dostavte na urèené místo.
Dodrujte pokyny orgánù zabezpeèujících
evakuaci i pøi pouití vlastních vozidel.

ZÁSADY PRO OPUŠTÌNÍ BYTU
NEBO RODINNÉHO DOMU
V PØÍPADÌ EVAKUACE
- Uhaste otevøený oheò v topidlech.
- Vypnìte elektrické spotøebièe (mimo
lednièky a mraznièky).
- Uzavøete pøívod vody a plynu.
- Ovìøte, zda i sousedé vìdí, e mají
opustit byt.
- Dìtem vlote do kapsy odìvu cedulku
se jménem a adresou.
- Koèky a psy si vezmìte s sebou.
- Ostatní domácí zvíøata, vèetnì
exotických zvíøat, ponechte doma a
dobøe je pøedzásobte vodou a potravou.
- Vezmìte evakuaèní zavazadlo,
uzamknìte byt a dostavte se na urèené
evakuaèní støedisko.
-hzs

Vypalování suché trávy
Vypalování suché trávy je zakoøenìný a velmi nebezpeèný zlozvyk, se
kterým se bìnì setkáváme. Vypalování trávy mùe zpùsobit poár ohroující zdraví, ivoty osob a majetek. Kromì toho se jedná o negativní zásah do
ivé pøírody. Zákon è. 133/1985 Sb., o poární ochranì, ve znìní pozdìjších
pøedpisù, pamatuje na vypalování porostù a patøièným zpùsobem tuto nebezpeènou èinnost „oceòuje“ v podobì pokut.
Pøi spalování hoølavých látek v období vegetaèní obnovy na volném prostranství a v lesích jsou fyzické osoby, právnické osoby a podnikající fyzické
osoby povinny se zøetelem na rozsah provádìné èinnosti stanovit opatøení
proti vzniku a šíøení poáru. Navíc spalování hoølavých látek na volném prostranství a v lesích, vèetnì navrhovaných opatøení, jsou povinny pøedem
oznámit na Krajské operaèní a informaèní støedisko HZS kraje, které mùe
stanovit další podmínky pro tuto èinnost, popøípadì mùe takovou èinnost
zakázat. Povinnost nahlášení této èinnosti a další povinnosti, které je tøeba
dodret pøi provádìní spalování zbytkù po tìbì v lesích, pøi spalování slámy
na polích a pálení odpadu vzniklého pøi jarních pracích na zahradách, jsou
upraveny zákonem è. 133/1985 Sb., o poární ochranì, kterým se stanoví
podmínky k zabezpeèení poární ochrany v dobì zvýšeného nebezpeèí vzniku poáru.
Zásady poární bezpeènosti musí dodrovat nejenom podnikající subjekty, povinnosti se vztahují i na jednotlivé obèany!
Je dobré si pøipomenout základní pravidla,
která mohou být ku prospìchu všem:
- kadé pálení je tøeba ohlásit na Krajské operaèní a informaèní støedisko Hasièského záchranného sboru územní odbor Sever (Šumperk)
tel. 150 - v ohlášení uvést datum, místo pálení a osobu, která za pálení
odpovídá, a kontakt na tuto osobu (nejèastìji mobilní telefon),
- dbát pokynù operaèního dùstojníka hasièského záchranného sboru,
- osoba mladší 15 let nemùe odpad spalovat bez pøítomnosti osoby starší
18 let, která je spalováním povìøena,
- velikost hromad klestu, pøípadnì zbytkù po tìbì, po úklidu je nutno volit tak, aby shoøely bìhem pracovní smìny, nebo v dobì, kdy je na místì pøítomen dozor,
- pøi náhlém zhoršení poèasí - silném vìtru - je nutné pálení pøerušit, oheò
uhasit,
- místo pro pálení izolovat pruhem širokým nejménì 1 m, kde budou odstranìny hoølavé materiály a na minerální pùdu,
- místo spalování je nutno zabezpeèit dostateèným mnostvím hasebních
látek,
- opustit místo pálení je moné a po úplném uhašení ohnì,
- místo pálení po dobu 5 dnù nebo do vydatného deštì pravidelnì kontrolovat,
- pøíjezdové cesty vedoucí k místùm spalování nesmí být zataraseny,
- spalování se mùe provádìt pouze v bezpeèné vzdálenosti od objektù,
Tato základní pravidla v oblasti poární ochrany musí být dodrovány i pøi
spalování jiných materiálù, navíc musí být postupováno v souladu s dalšími
zákony, napø. zákonem o ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o odpadech
nebo s vyhláškami obcí.
-hs

Šachové úlohy
Øešení úlohy z minulého èísla Hanušovických novin
1. Ke! - f x e2
2. f3! - e x f3 pat
Nová øešitelská soutì
Postavení figur na šachovnici:
bílý - Kd5, Sd7, Sh4, Jb8, pìšec f6
èerný - Kg1, Vb7, Sh7, pìšec g2
Bílý vyhraje.

(pokraèování pøíštì)
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Mistrovství
AVZO TSÈ ÈR
ve sportovní støelbì mládee a dospìlých
ze vzduchových zbraní: puška - pistole

ve dnech 25.-26. bøezna 2006
v tìlocviènì Základní školy Hanušovice
Poøadatel
Rada støelectví ÈR
a AVZO Hanušovice
Všichni jste srdeènì zváni!

HANUŠOVICKÉ NOVINY 3/2006

Sobota 25. 3. 2006
Kategorie: A - VzPu 30 do 12 let, roè. 1994 a mladší dívky a chlapci
B - VzPu 30 do 14 let, 93-93, dívky a chlapci
C - VzPu 40 do 16 let, 91-90, ml. dorost dívky a chlapci
D - VzPu 40 do 18 let, 89-88, st. d. dívky a chlapci
E - VzPi 40 do 16 let, 91-90, ml. d. dívky a chlapci
F - VzPi 40 do 18 let, 89-88, st. d. dívky a chlapci
Nedìle 26. 3. 2006
G - VzPu 60 junioøi-mui + VzPi 60 junioøi-mui
H - VzPu 40 juniorky-eny + VzPi 40 juniorky-eny

www.mu-hanusovice.cz
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Jubilea
V mìsíci bøeznu 2006 oslaví
svá významná ivotní výroèí
tito naši spoluobèané:
85 let paní Andìla Hošková a
Marie Horáèková,
80 let paní Irmgarda Sládková,
75 let paní Vìra Winklerová,
70 let paní Maria Tribulíková,
Mária Genèurová, Marta
Konyariková, Jaroslava
Sedlaèíková, Marie Felnerová a
Jarmila Bártková a pan Rudolf
Bednarik,
65 let paní Judita Kufelová a Marie
Fišerová a pánové Josef Štoppel a
František Slimáèek,
60 let paní Jana Krausová a pan
Jaroslav Stanìk,
50 let pánové Josef Štìpánek,
Jozef Hangurbado, Miroslav
Hédl, Karek Koòarik a Vladimír
Drexler.
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

Za absolutní vrchol zimy bývá povaován 19. leden. To má zima za sebou ji jednu
tøetinu svého trvání.
Letošní vrchol se dostavil skuteènì pøesnì. Jeho pøíchodu dopomohla velká tlaková
výše nad východní a støední Evropou. Zaèala se vytváøet 19. ledna a v dalších dnech zesilovala. 23. ledna mìl vysoký tlak hodnotu 1042 hektopascalù. Této výše dosáhl i atmosférický tlak u nás v Hanušovicích.
Rekordní tlaková výše a otevøení proudìní od severovýchodu
Tlaková výše, její støed byl nad Ukrajinou, postupnì zesilovala a otevøela k nám od
severovýchodu proudìní studeného arktického vzduchu, který zaplavil velkou èást
Ruska, Polska a také území našeho státu. 23. ledna byla namìøena rekordní tlaková
výše 1043 hektopascalù a také velmi nízké teploty. V Hanušovicích se teploty ráno
pohybovaly kolem -24 stupòù pod nulou. Mnohem niší teploty byly namìøeny na
Kvildì na Šumavì, -30 oC, stejnì tak v Mohelnici. Této hodnoty dosahovaly i teploty
v Olomouci. Jistì pøekvapila dlouhodobost a stálost tohoto poèasí.
Arktické dny u nás
Za arktický den povaujeme takový den, kdy se teploty po celý den nedostanou nad
-10 oC. A v tomto období jsme arktických dní mìli velmi mnoho.
Hromnièná zima
Je povaována za druhý a závìreèný vrchol zimy. Je pojmenována podle svátku
Hromnic, který pøipadá na 2. února. Letos však nastala výjimeèná situace, kdy oba vrcholy zimy splynuly v jedno období, které bylo velmi dlouhé a studené. I hromnièná
zima mívá nìkdy delší období. Souèasná tlaková situace tomu plnì napovídala. A tak
se dostáváme k tøetímu mezníku zimy. Jistì znáte pranostiku: „Svatý Matìj láme led, a
není-li ho, zrobí ho hned.“ A svátek sv. Matìje pøipadá na 24. února.
Co øíci na závìr k prùbìhu letošní zimy? Její první èást jsme nazvali zimou na houpaèce. A k její druhé èásti - „je to zima jak má být“.
-jk

Duha, sdruení dìtí a mládee pro volný èas, pøírodu a recesi
Klub Salix-SK Hanušovice - èinnost za mìsíc leden 2006
Klubový èasopis Pramínek pøes rùzné technické problémy vychází stále na zaèátku kadého
mìsíce.
Tradièní lednový turnaj v piškvorkách letos vyhrál Miloslav Gronych. Blahopøejeme.
Naši dobrodruzi navštívili té „kasino“, kde pøi stolní høe Hazard zaili pøepadení Wolfovou
bandou. Tu pak šerif a pomocníci pronásledovali pøi stopovaèce. I kdy v jednom úseku ztratili
jejich stopu, nakonec ji opìt našli. Podaøilo se jim Wolfovu bandu dostihnout a zneškodnit.
Pozdìji té našli i ukryté peníze (poklad).

V mìsíci lednu 2006

Na høišti u kaple jsme si nìkolikrát zahráli pozemní hokej. Dìkujeme panu Urbáškovi za zajištìní odhrnutí snìhu a výrobu pìkných branek.

se narodil:
Jakub Mucha

V sobotu 21. 1. jsme spoleènì lyovali na sjezdovkách v Branné. V závìru si nìkteøí také vyzkoušeli jízdu za sebou, „ve vláèku“.

zemøeli:
paní Marie Winklerová, paní Vìra
Hanáková a pan František Doleel

Na louce u vodárky probìhla koulovaèka a poté jízda na saních a bobech. Nafukovací snìný
skútr se zatím neuplatnil. Snad a bude dráha více ujedìná. Zato Tomášovy boby s volantem
mají snadnìjší zatáèení, e?

Kino Mír - Hanušovice
Bøezen 2006
3. 3. Tajemný let
10. 3. V moci ïábla
17. 3. DOOM
zaèátek v 19.45 hod.
24. 3. Finty Dicka a Jane
31. 3. Obchodník se smrtí
zaèátky kromì 17. 3. vdy
v 17.30 a 19.45 hod.
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Mrazivá maxima letošní zimy

Koncem mìsíce ledna jsme zaèali budovat závodní dráhu pro Hec-blesk jízdu na nafouknutých duších na snìhu. Závody byly plánovány na 11. 2.
Bìhem mìsíce probíhal nácvik morseovky a pochodových znaèek, je jsou souèástí pøijímacích zkoušek nováèkù od 10 let. Mladší dìti mají zkoušky jednodušší. Ty splnil Luboš Láhola,
za starší pak Eda Urbášek. Blahopøejeme.
V mìsíèním bodování jednotlivcù zvítìzil tentokrát Miloslav Gronych. Ve speciální soutìi
o klubové nálepky bodovali: Miloš è. 24 a 25, Tomáš è. 2, Luboš è. 2 a 3, Eda è. 3, 4, a 5. Edovi
také zùstalo právo nosit putovní odznak Roye v únoru. Pochvalu za 100% docházku za leden
získali Miloš a Eda. Všem blahopøeji.
Duha, Salix-SK dìkuje za spolupráci manelùm Urbáškovým a panu Láholovi, dále p. Gronychovi st. a ml.
Vedoucí klubu M. Pecho

www.mu-hanusovice.cz
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Cestování po Evropì
Dnes se podíváme do mìsta Innsbruck, právem nazývaného
Perla zimních Tyrol. Podle místních obyvatel je to taková malá
vesnice. Má sice pøes sto tisíc obyvatel, ale všichni se tu prý dobøe znají. Mùete zde èasto potkat i prof. Ernsta Bodnera, zachránce našeho exprezidenta
Havla.
Doloená historie mìsta v údolí
Inntal zaèíná kolem r. 1180. Tehdy
byl postaven první most a zaèalo
se s budováním opevnìní. To nebylo nikdy zbourané a dodnes je
souèástí domovních zdí. O šedesát let pozdìji je Innsbruck
povýšen na mìsto. Na zaèátku
15. stolení zde Habsburkové kupují první ètyøi domy a od té doby se
sem zaèali jejich potomci èastìji
uchylovat. Císaø Maxmilián o mìstu prohlásil, e je pro nìj stejnì
dùleité jako Øím. Chtìl zde být i
pohøben a jeho hrobku v chrámu
Hofkirche dodnes hlídá osmadvacet bronzových soch.
Nejznámìjší kulturní památkou
mìsta je Goldenes Dach - Zlatá
støecha (na obrázku). Dùm, na kterém støecha záøí, postavil v roce 1420 Fridrich V. Støíška je vlastnì zastøešením arkýøe, pùvodních 2738 tašek z mìdi bylo
pozlaceno šesti kilogramy zlata. Práce na této nádheøe byly
ukonèeny v roce 1500 a vše vydrelo pøes pìt století. Nìkolik tašek se ztratilo a pøi nedávné rekonstrukci, ale staèila výzva v televizi, a zlodìji vše kajícnì vrátili.

Pøi prohlídce mìsta bychom nemìli vynechat ani návštìvu císaøského paláce Hofburg. Tady si bral syn Marie Terezie Leopold
II. Marii Ludviku. Ze stìn obrovského sálu shlíejí na návštìvníky Habsburkové. Jinak se z pùvodního vybavení moc nezachovalo.
Jak se èeské dìjiny s rakouskými
prolínají, dokazuje ivotní osud druhého syna císaøe Ferdinanda I. Ten
byl ji v osmnácti letech guvernérem
Èech a mìl se stát císaøem. Kariéru
si ale zcela pokazil tím, e se oenil
s dcerou augsburského bankéøe,
neurozenou Philippou Welser. Ta
mìla zpoèátku zakázaný pøístup ke
dvoru, ale i kdy pozdìji císaø uznal
jejich vztah, synové Philippy a Ferdinanda II. nemìli ádné nároky na
trùn.
Nejkrásnìjší pohled na mìsto je
z vrcholu Seegrube (1905 m n. m.).
Právì sem se dá nejrychleji dostat
lanovkou, tramvají nebo pøímìstským vláèkem. Nejradìji zde turisté i
místní jezdí za tmy. Veèerní hru svìtel je toti moné pozorovat ji pøi
cestì nahoru, ale i z terasy restaurace, postavené ve dvacátých letech minulého století. Ale pozor,
za luxus a speciální menu se musí hluboko sáhnout do
penìenky.
Innsbruck je ale hlavnì rájem zimních sportù. Ve mìstì a v
jeho blízkém okolí jsou vybudována luxusní zimní støediska. I to
rozhodlo o tom, e se zde ji dvakrát (v r. 1964 a 1976) konaly
-hp
Zimní olympijské hry.

Toulky po okolí

V roce 1968 pak byly k obci pøipojeny Habartice a v r. 1976
zbývající èást Nových Losin s osadami Labe a Františkov,
take na poèátku 80. let mìl Jindøichov ji 1470 obyvatel. Na
rozvoji obce se nejvìtší mìrou podílela továrna na celulozu a
papír, a to hlavnì cílevìdomou výstavbou bytù pro své zamìstnance. V r. 1951 bylo v nových lokalitách Kozmálov (podle
gen. øeditele Kozmála) a Rakousko (podle typu domù pocházejích z Rakouska) pøedáno do uívání rodinám zamìstnancù papírny prvních 51 bytù. V období let 1961-1980 v obci pøibylo
dalších 80 nových bytù.
Místní papírnu na øece Branná zaloil v r. 1862 Josef Abraham Winternitz. O pìt let pozdìji ji pøemìnil v akciovou spoleènost. Papírna byla v prùbìhu svého vývoje nìkolikrát
modernizována, ale pøesto voda z ní vypouštìná znaènì škodila
ivotnímu prostøedí. Nejvíce se na tom podílela celulózka postavená zde v r. 1891. Došlo i k nìkolika závaným ohroením
zdraví lidí, kdy z papírny unikl jedovatý chlór, pouívaný pøi
výrobì papíru.
K výraznému zlepšení došlo a v r. 1975, kdy byl tento
ekologicky závadný provoz zrušen. Podle posledního sèítání ije v obci 1402 obyvatel.
-hpm

Nevím, jak se to mohlo stát, e jsme si za více ne dest let, co
se touláme po okolí, ještì nic nepovídali o obci Jindøichov. Dnes
to napravíme u proto, e leí tak blízko našeho mìsta a navíc
jistì patøí mezi nejmladší vesnice v okrese.
Ano, je tomu tak. Dnešní obec byla pùvodnì jen skupinou
domù na katastru Pustých ibøidovic, která vznikla kolem papírny, zaloené roku 1862. Obec Jindøichov na Moravì (nìmecký název Heinrichsthal) se v r. 1949 stala administrativní obcí,
rok 1953 pak letopoètem zaloení obce. Od tohoto data je obec
souèástí okresu Šumperk. Název se ale ji objevuje v r. 1862,
co dokazuje listina podání tehdejšímu c. k. okresnímu úøadu ve
Vízmberku (nyní Louèná) ze dne 25. února 1862. Tak se jmenovala malá osada kolem papírny, která se zaèala budovat v místech vodního mlýna. Obec vznikla slouèením osady Pleèe (èást
osady Habartice), celé obce Pusté ibøidovice s osadami Pekaøov a Sklenné, èásti Hanušovic, Vikantic a Nových Losin.
Všechny tyto èásti ji mìly pøedtím svoji dlouhou historii,
vdy tøeba Pusté ibøidovice v loòském roce slavily ji 680 let
od svého zaloení.
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Program DK Hanušovice bøezen 2006
2. 3. MŠ Hanušovice poøádá dìtský karneval pro dìti pøedškolního vìku.
Zaèátek v 15,30 hod.
9. 3. Cestopisná pøednáška „Papua–Nová Guinea“ pøednáší pan Tomáš
Petr. Zaèátek v 18,00 hod., vstupné 25,- Kè
11. 3. Ples pro seniory. Zaèátek ve 14,00 hod.
15. 3. Divadelní pøedstavení divadla Skelet Pavla Trávníèka „TEÏ NE,
DARLING“. Zaèátek v 19,00 hod., vstupné 100,-Kè
18. 3. Šibøinky zaèátek v 20,00 hod.
Pøipravujeme: 8. 4. Koncert skupiny Queen revival Princess

INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE
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SOUKROMOU INZERCI
je mono podávatv 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.
KOMERÈNÍ INZERCE
Inzeráty textové - 15,- Kè za øádek o 30 znacích
2
Inzeráty plošné - 2,50 Kè za 1 cm

INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE

Pøedprodej od 27. 3. 2006

Inzerce Inzerce Inzerce Inzerce Inzerce

www.mu-hanusovice.cz
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