HANUŠOVICKÉ NOVINY
Duben 2006

èíslo 4

roèník 12

cena 2 Kè

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

Váení obèané Hanušovic a pøilehlých obcí,
ke dni 1. 3. 2006 došlo rozhodnutím øeditele Okresního øeditelství PÈR Šumperk ke
zmìnì vedoucího Obvodního oddìlení Policie ÈR v Hanušovicích.
V této souvislosti vyuívám nabídky Mìstského úøadu Hanušovice k rámcovému
seznámení obèanù Hanušovic a pøilehlých obcí s bezpeènostní situací v tomto teritoriu
v roce 2005, a dále si dovolím øíci pár slov o sobì.
V roce 2005 bylo v katastrálním území mìsta Hanušovice spácháno 43 trestných
èinù, co tvoøí ètvrtinu všech trestných èinù šetøených OOP Hanušovice v r. 2005.
Více jak polovinou se na tomto èísle podílejí krádee, v celkovém poètu 24 trestných
èinù. Trestné èiny byly v tomto období objasòovány na 63 %. Došlo ovšem k nárùstu
spáchaných trestných èinù oproti roku 2004. Obdobná situace je u pøestupkù, kterých
bylo v katastrálním území Hanušovice v loòském roce zjištìno a šetøeno 70. Obdobný
je i podíl pøestupkù spáchaných v katastrálním území mìsta Hanušovice na celkovém
poètu zjištìných pøestupkù, cca 1/4 s objasnìností 70 %. Alarmující je poèet
22 pøestupkù øízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu. Také u pøestupkù došlo
k jejich mírnému nárùstu oproti roku 2004.
Nyní si dovolím krátké pøedstavení: jmenuji se npor. Bc. Vladimír Komárek, jsem
enatý, mám 41 let a jsem obèanem Hanušovic. Pøed nástupem na Obvodní oddìlení
PÈR Hanušovice jsem 14 let pracoval u Sluby kriminální policie a vyšetøování
v Šumperku ve funkci policejního komisaøe.
Slubu u Policie ÈR chápu jako nároènou práci, kterou je zajišována bezpeènost
obèanù a ochrana majetku, veøejného poøádku a jí jsou plnìny další závané úkoly
Policie ÈR v zájmu spoleènosti. Na kadého policistu OOP Hanušovice budou kladeny
vysoké nároky s cílem zvýšení bezpeènosti ve svìøeném sluebním obvodu. Splnìní
úkolù s tím souvisejících se ale neobejde bez aktivní pomoci obèanù. Proto se také
obracím na Vás, obèany Hanušovic a okolních obcí, s ádostí a výzvou ke
spoluodpovìdnosti za bezpeènost a za to, e se pachatelùm trestné èinnosti v NAŠEM
mìstì bude špatnì „dýchat“. Pomoci mùe kadý obèan tím, e si budete všímat, co se
kolem dìje, a bude nápomocen policii pøi šetøení trestné èinnosti. V tomto kontextu chci
uvést, e v nejbliší dobì bude u
budovy Obvodního oddìlení
Policie ÈR v Hanušovicích
instalována Schránka dùvìry,
prostøednictvím ní budou moci
obèané anonymnì pøedávat policii
svá upozornìní nebo návrhy.
Dìkuji, pokud jste doèetli a
sem, a doufám, e se poctivou
prací policistù podaøí zvýšit
Vaši dùvìru v Policii ÈR.
Npor. Vladimír Komárek,
vedoucí OOP Hanušovice

DK Hanušovice poøádá
v úterý 11. 4. 2006 od 18:00 hod.
cestopisnou pøednášku spojenou
s autogramiádou

Queen revival by Princess

Viktorka na plavbì kolem svìta

Více informací uvnitø listu
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Snìhu se zatím poøád daøí, naøíkají
mladí, staøí. Jaro nemùe vstoupit do
zahrad. Ale modrá obloha u ho vìští.
Chce to notnou dávku trpìlivosti nad
pomalým ústupem zimy v horách.
Jene Jaro není jen tak nìkdo, nedá se
a prorazí. Pøíroda musí vydret vše,
zvìø také padá únavou. Stejnì tak my,
lidé, ztrácíme trpìlivost nad pøívaly
snìhu a tvrdošíjností mrazù. Mraèíme
se z okna a kroutíme hlavou, zlobíme
se, e to u není k vydrení, choulíme
se do kabátù a šál a vzýváme Jaro, a
u pøijde s celou parádou. Mnozí se
tìší na první kvìtiny, letos budou
dvakrát vzácné. Máte rádi zelenou
barvu luk? K tomu svìí vìtøík,
bublající voda v potùèku, kvetoucí
šeøík a høejivé slunce... Potom pøijde
na øadu vùnì lip a jasmínu. e vám
dìlám chutì, e u si to pøedstavujete?
To je úèel, aby ses mìl na co tìšit,
èlovìèe.
-hl

Snìenka
U našeho okénka
roste první svìenka.
Ještì zima vládne kraji,
ale snìenky u rozkvétají.

Pomnìnka
Roste skromnì, bez vùnì,
schovává se u tùnì.
V tichu lesní pohody
spí pomnìnka u vody.
Lucie Volková 6. B

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

Poprvé v Hanušovicích

Fejeton

Více informací na 8. stranì

www.mu-hanusovice.cz

Oznámení
Od 20. 3. 2006 bude novì otevøena

Prodejna akvarijních ryb
a chovatelských potøeb

v budovì Slezanu (bývalý Moravolen),
Praská 90.
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
79. jednání - 20. 2. 2006
- vzala na vìdomí informace o plošné vakcinaci lišek proti
vzteklinì, s nutností upozornìní obèanù mìsta
- projednala ádost o odprodej parcely pè. 254/1, kú Vysoké
ibøidovice, a uloila právnímu oddìlení ádost provìøit
- schválila nákup komunálního stroje pro Hanušovickou
obchodní s. r. o. pro zajištìní letní i zimní údrby veøejných
prostranství a chodníkù
- schválila ádost o poskytnutí finanèní dotace ÚAMK Hanušovice

- schválila ádost o poskytnutí finanèní dotace Kynologickému klubu Hanušovice
- schválila program na Dìtský den poøádaný agenturou
Gong
- vzala na vìdomí výsledek Tøíkrálové sbírky 2006
- schválila èlenství Mìsta Hanušovice v MAS Horní Pomoraví
- vzala na vìdomí nabídku rozšíøení obèanské vybavenosti
- vzala na vìdomí informace útulku v Èervené Vodì
- schválila ádost o sníení poplatkù za svoz TKO
- schválila ádost o vrácení finanèní èástky

UPOZORNÌNÍ na uzavírku silnice
Upozoròujeme obèany a øidièe, e od PONDÌLÍ 15. 5. 2006
do PÁTKU 19. 5. 2006 bude uzavøena silnice HANUŠOVICE-JINDØICHOV z dùvodu rekonstrukce dvou pøejezdù v POTÙÈNÍKU.
Dopravní znaèení bude vèas instalováno.
Objízdné trasy:
Osobní auta - Hanušovice-Staré Mìsto-Vikantice-Branná
Nákladní auta - Hanušovice-Šumperk-V. Losiny-LouènáN. Losiny

Autobusy - Hanušovice-Habartice-Vikantice-Branná
Všechny trasy jsou obousmìrné.
Vzhledem k mentalitì našich øidièù je pøedpoklad vyuívání
vozovek nejen vozidly urèenými pro tuto trasu, proto dbejte na
zvýšenou opatrnost. Urèitì dojde i k prùzkumu jiných ne urèených moností a v protismìru mùete potkat kohokoliv. Dbejte
proto na zvýšenou opatrnost. Uzavírka a objízdné trasy se týkají
i všech záchranných vozidel a potøebná pomoc by se mohla
dostavit za delší dobu nebo i pozdì. SSÚ v Hanušovicích

Co je co na velikonoèním stole
Za nìkolik dní tu budou Velikonoce, jeden z nejvìtších køesanských svátkù, slavených bìhem celého roku. Nìkolikrát jsme ji v našich novinách èetli o historii, zvycích,
pranostikách a zajímavostech provázejích tyto svátky. Dnes si povíme nìco o symbolech, které úzce souvisí s Velikonocemi, a proto by nemìly chybìt na sváteèním
velikonoèním stole.
Beránek - je symbolem, který pochází z idovské tradice. Izraelité se povaovali za
Boí stádo a jejich Bùh byl pastýø, který bere své ovce do náruèí. Také o Kristu se mluví
jako o obìtním beránku. V lidové tradici se proto peèe a zdobí koláè ve tvaru beránka.
Øehtaèka - øíkalo se, e na znamení smutku nad ukøiováním Jeíše odletìly na Velký pátek zvony do Øíma a a do Bílé soboty se nesmìly rozeznít. V lidovém pojetí je nahrazovaly øehtaèky, klapaèky a jiná døevìná „rámusidla“.
Zajíèek - zajíc je v lidové tradici symbol štìstí a plynoucího èasu. Bývá oznaèován i
jako symbol zmrtvýchvstání, protoe nemá víèka a jakoby nespí.
Svíèky - pøináší svìtlo, tedy ivot. Velikonoèní svíce konkrétnì symbolizují
zmrtvýchvstání Krista.
Obilí - vysévání obilí symbolizuje zaèátek zemìdìlských prací. Do misek se zasazují i kvìtiny jako hyacinty, narcisy, tulipány, snìenky a petrklíèe.
Pomlázka - podle místních náøeèí také tatar, šlehaèka, šmirguska, vrbenka a další
jiné názvy. A jak se mají správnì pouívat? Prý proto, aby byla dìvèata veselá a zdravá
po celý rok, dostávala výprask pomlázkou spletenou z mladých vrbových proutkù, které jsou symbolem svìesti a síly, opentlenou veselými mašlemi. Ale pozor, pomlázka se
pùvodnì netýkala pouze dívek. Tradovalo se, e o Velikonocích vyšlehal celou èeládku hospodáø pomlázkou, dìvèata i chasníky, proto, aby prý nebyla po celý rok líná.
Kraslice - ty jsou snad nejrozšíøenìjším symbolem svátkù, dnes ji trochu zprofanovaným.
Èasto na velikonoèní pondìlí vidíme, jak „lovci vajec“ mezi sebou soutìí, kdo jich vymrská
více. Nìkdy po takovém sbìru následuje tzv. støelnice, kdy lovci vejci trefují urèené cíle. Ale
zase vánì; vejce znamenají ivotní sílu a plodnost. Nejdùleitìjší motivy pøi malování vajíèek
byly rostliny, slunce a hvìzdy. Kraslice se kraj od kraje zdobily rùznými technikami - nejen klasickou malbou, ale tøeba voskem nebo batikou.
-hp
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 - www.zshanusovice.wz.cz

Volba povolání
„Všichni lidé se mají zdokonalovat ve všem, co je pro ivot podstatné, a to co nejdùkladnìji.“
J. A. Komenský

Z èeho se pøipravovat na pøijímací
zkoušky? - I. èást
Pøíprava ákù na pøijímací zkoušky mùe probíhat rùznými
zpùsoby a áci pøi ní mohou vyuívat nìkolik informaèních
zdrojù. Všechny mají svá pro i proti, Záleí na tom, co chtìjí
áci získat, jak jsou zvyklí se uèit, jakou mají uèební motivaci, a
v neposlední øadì záleí také na finanèních monostech. Je pochopitelnì moné – a patrnì nejlepší – materiály a metody
v pøípravì na pøijímací zkoušky kombinovat. Zamezí se tím
pøípadné jednostrannosti a neaktuálnosti. K dispozici jsou
následující monosti:
ŠKOLNÍ PØÍPRAVA
Výhody
Pøípravu vede zkušený pedagog, na jeho didaktické metody a postupy jste ji zvyklí.
Pravidelnost v pøípravì.
Bìhem pøípravy existuje monost zpìtné vazby – monost
ptát se na nejasnosti.
Probíhá interakce nejen mezi uèitelem a ákem, ale i mezi
spoluáky, co mùe napomoci pochopení látky.
Nevýhody
Èasové a prostorové limity, nutnost být v danou chvíli na
daném místì.
Prostøedí školní tøídy není vdy vhodné pro uèitelùv individuální pøístup.
ákovský kolektiv mùe mít negativní vliv na koncentraci a
studijní motivaci.
Vše velmi závisí na kvalitì uèitele.
Potencionální antipatie k uèiteli mohou ovlivòovat kvalitu
pøípravy.
Na pøípravu na pøijímací zkoušky nemusí kvùli „dohánìní
látky“ a plnìní uèebních plánù zbýt v hodinách èas.
INTERNETOVÉ KURZY
Jde o moderní a efektivní formu pøípravy, která zpravidla
kompletnì pokrývá látku poadovanou k pøijímacím zkouškám. Kurzy, které vytváøejí zkušení pedagogové, vyadují neustálou aktivitu ákù a jsou plnì interaktivní, tzn. umoòují
okamitou kontrolu odpovìdí vèetnì nápovìdy (více informací
na www.scio.cz/6N/demokurzy).
Výhody
Práce s poèítaèem je zábavná.

Jaro je pohádka pøírody
Narcisky mají své kalichy rozevøené jako
suknì princezny. Bledulka nìnì vzhlíí na
sluníèko vklínìné ve zlaté kolébce. Dìti vesele výskají, protoe celá krajina záøí èistotou
a zbarvuje se pøívìtivými barvami. Zemì,
uzavøena na ledový klíè, otvírá se poklady a
probouzí se z dlouhého sna o jaru.
Nela Foberová, 6. A
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Snadná kontrola pokroku a výsledkù.
Lze studovat kdykoliv, a kdekoliv je poèítaè s internetem.
Finanèní nenároènost, cca 20 Kè za vyuèovací hodinu (èasto i ménì, protoe kurz si ák mùe projít nìkolikrát).
Studium rozvíjí samostatnost.
Zpìtná vazba – internetový kurz dokáe skvìle komunikovat
a kromì toho existují kurzy s osobním lektorem, který zodpovídá všechny naše dotazy.
Odborná, pedagogická a didaktická kvalita kurzu.
Je moné si je pøedem zdarma vyzkoušet.
Nevýhody
I pøes masivní rozšíøení internetu zùstává nevýhodou nutnost
pøipojení k nìmu.
Snadný únik k „lákadlùm“ na internetu.
TESTY
Existují rùzné druhy testù: cvièné, porovnávací, internetové
atd. (více informací naleznete na www.scio.cz/6N/online-testy). Jejich tvorbou se zabývá øada vzdìlávacích institucí a organizací.
Výhody
Zkušenost s typy úloh, které se vyskytují u pøijímacích
zkoušek.
Testy odráejí aktuální úroveò znalostí.
K testùm je zpravidla pøipojen klíè správných øešení, co
ákovi umoòuje okamité zhodnocení svých znalostí.
Testy Scio poskytují dùleité srovnání s ostatními.
Nevýhody
Testy samy o sobì nezajistí komplexní pøípravu.
Nutnost kombinace s jinými materiály (napø. internetové
kurzy).
Další moností pøípravy na pøijímací zkoušky s vyuitím internetu jsou sluby, které poskytují on-line výukové materiály a
pokroèilou technologii výuky (www.scio.cz/6N/demotesty).
Máte monost pouívat testy a svoje výsledky ihned vyhodnotit.
Všechny tyto výhody jsou na tzv. internetových školách dostupné
ihned a odkudkoliv bez nutnosti instalace, pouze za pouití pøístupového hesla. Jedním z pøíkladù takovéhoto zpùsobu výuky je
komplexní internetová Škola za školou, která postihuje látku a
uèebnice všech pøedmìtù 5.-9. tøídy ZŠ a všeobecnì vzdìlávací
základ støedoškolského vzdìlaní s rozšíøením o odborné
pøedmìty ekonomických škol. Veškerý výukový materiál vychází
z kvalitních a nejèastìji vyuívaných uèebnic na èeském trhu
(více informací na http://www.zaskolou.cz/zajemci.asp).
Úspìšné zvládnutí pøijímacích zkoušek pøeje
Vlaïka ídková, výchovná poradkynì školy

Jak se tráva zelení,
zvíøátka, ta nelení!
Vylezají ze svých nor,
jdou si na výlet do hor.

Jsou zde první kvìtiny,
jaro má své hodiny,
podle nich se zaøídí
a pøírodu probudí.

Kvìtiny u vstávají
a na lišku volají:
Vstávej, vstávej, lištièko,
ty bystrá hlavièko.
Ivo Vokurka, 6. A

Navštivte Základní a Mateøskou školu Hanušovice na:

www.zshanusovice.wz.cz
www.mu-hanusovice.cz
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Denis Tomíèek, 4. A

Matematická soutì
Ve ètvrtek 16. 3. a v pátek 17. 3. 2006 probìhla na naší
škole matematická soutì KLOKAN, které se zúèastnilo
celkem 265 ákù 2. a 9. roèníku.
K nejlepším poètáøùm v jednotlivých kategoriích patøí tito
áci:
1. kategorie CVRÈEK (pro áky 2. a 3. roèníku)
2. roèník:
3. roèník:
Terezie Felnerová, 2. A
Lucie Trávníèková, 3. B
Martin Kotraš, 2. A
David Vaøeka, 3. A
Vít Warenich, 2. A
Vendula Staòková, 3. B
Monika Baslerová, 2. A
David Pospíchal, 3. A
2. kategorie KLOKÁNEK (4. a 5. roèník)
4. roèník:
5. roèník:
Michaela Bergerová, 4. A
Robert Šebík, 5. B
Stanislav Pìnièka, 4. A
Michaela Pavolová, 5. B
Petra Tomášková, 4. A
Aneka Zatloukalová, 5. B

Kristýna Köhlerová, 5. A

3. kategorie BENJAMÍN (6. a 7. roèník)
6. roèník:
7. roèník:
Ondøej Frank, 6. B
Martin Polák, 7. C
Marek Kraus, 6. A
Jiøí Kubíèek, 7. C
Lukáš Juøíèek, 6. A
Jana Šèamburová, 7. A
Edita Poláèková, 6. B
Barbora Kulihová, 7. C
4. kategorie KADET (8. a 9. roèník)
8. roèník:
9. roèník:
Petra Goldová, 8. A
Roman Kozák, 9. A
Miroslava Štefanová, 8. A
Karolína Winklerová, 9. A
Martin Havelka, 8. A
Veronika Pitáková, 9. B
Filip Vincourek, 8. A
Klára Slavíková, 9. B
Blahopøejeme a pøejeme mnoho úspìchù i pøi dalších matematických soutìích.
-zš

DO-RE-MI
Dne 21. bøezna probìhla na naší škole soutì zpìváèkù. Zúèastnilo se celkem 37 dìtí a dospìlých. S radostí té pøihlíeli rodièe a
pøíbuzní. Všichni soutìící podali výborné výkony a nejlepší postoupili do regionálního kola v Šumperku dne 16. 3. 2006.
Celkové vyhodnocení:
1. tøída - 1. Iveta Krmelová, 2. Veronika Reblová, 3. Natálie Bugnová
2. tøída - 1. Pavel Zatloukal, Terezie Felnerová, 2. Barbora Ambrozová, 3. Milan Hájek, Filip Cakirpaloglu, Helena Fibichová,
Lubomír Láhola
3. tøída - 1. Veronika Zatloukalová, 2. Lucie Trávníèková, 3. Michaela Mikulcová
4. tøída - 1. Antonios Cakirpaloglu, 2. Robert Šebík
6. tøída - 1. Aneta Hetmánková, 2. Edita Poláèková, 3. Nikola Paradyová
7. tøída - 1. Markéta Poláková, 2. Zuzana Donovalová
8. tøída - 1. Michal Hošek
Vedení školy dìkuje poøadatelce paní uèitelce Kubíèkové a hudební škole YAMAHA za doprovod.
Pøipomínáme široké obèanské veøejnosti, e je neustále monost pøihlásit dìti do hudební školy: na hraní na keyboard, kytaru a
sólový zpìv. Informace kadé pondìlí od 14.30 hod. u paní uèitelky Hany Hruzkové na ZŠ.
Za vedení školy, J. Straka, øeditel

Jaro
Staøenka Zima se hádá s Jarem o vládu. Zima chce dokázat, e ještì není úplnì
vysílená a nìjaký èas ještì zvládne podret ezlo. Bujné, mladé Jaro se snaí
rozpustit ostrùvky pokryté krystalky snìhu, ale nemá ještì tolik sil a schovává se
do peøin èerných mrakù a pláèe. ádá o pomoc Sluníèko, které rovnì èeká na
svùj èas. Spoleènì napínají tìtivu sluneèního luku a ohnivými šípy se strefují do
ostrùvkù.
A jsou všechny ostrùvky rozpuštìny, musí Zima chtíc nechtíc pøedat kouzelné
ezlo Jaru. To usedá na nebeský trùn. Odtud všechno vidí a na všechno mùe
dohlíet. Jestli se ptaèí svatby zúèastnilo pøimìøené mnoství hostù, jestli
miminko sasanky vyrostlo a je zdravé, jestli dvoøané vìrnì slouí zvíøecímu
králi. A se Jaro unaví vìèným dirigováním a dohlíením, Sluníèko svým
dechem vytvoøí obláèek. Jaro schová svou bujnou kštici do bìlostné peøinky a
usne. Všechno postupnì utichá. Sluníèko schází z nebeské pavlaèe a na
schùdkách se míjí s Mìsícem. Ten je ji dokonale pøipraven ve svém støíbøitém
rouchu a za sebou na koleèkách si veze tmu. Krajina je ponoøena do temnoty.
Jako kadý den Mìsíèek upadl na posledním schùdku k pavlaèi a rozsypal svùj
náklad tmy, který vezl na koleèkách. Do naprostého ticha je slyšet jen naléhavé
pøemlouvání samce kosa, který se snaí pøemluvit samici k páøení...
První se budí Sluníèko. Musí roztrhat bílé a støíbøité hedvábí a cáry poházet po
krajinì. Kdy se probere i Jaro, vezme ošatku s prùzraènými perlièkami a
rozsype je všude, kam oèi dohlédnou.
Pro Jaro zaèíná dlouhá a vyèerpávající cesta vlády. Na svùj seznam si pøipíše ještì velké mnoství nových pøírùstkù a
Nikola Šašurová, 7. A
novì uzavøených svazkù, ne pøedá kouzelné ezlo do horkých rukou Léta.
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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

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).
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Hasièi informují (4)

Pro pøípad ohroení
- pøíruèka pro obyvatele -

EVAKUAÈNÍ ZAVAZADLO
Evakuaèní zavazadlo se pøipravuje pro
pøípad opuštìní bytu v dùsledku vzniku mimoøádné události a naøízené evakuace.
Jako evakuaèní zavazadlo poslouí napø.
batoh, cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo
oznaète svým jménem a adresou.

Obsahuje zejména:
• Základní trvanlivé potraviny, nejlé-

•
•
•
•
•
•
•

pe v konzervách, dobøe zabalený
chléb a hlavnì pitnou vodu.
Pøedmìty denní potøeby, jídelní misku
a pøíbor.
Osobní doklady, peníze, pojistné
smlouvy a cennosti.
Pøenosné rádio s rezervními bateriemi.
Toaletní a hygienické potøeby.
Léky, svítilnu.
Náhradní prádlo, odìv, obuv, pláštìnku, spací pytel nebo pøikrývku.
Kapesní nù, zápalky, šití a další drobnosti.

OCHRANA PØED POVODNÌMI
Pøed povodní:
• Informujte se na obecním úøadì, jak a
kam se budete evakuovat v pøípadì
povodòového ohroení.
• Pøipravte si pytle s pískem, tìsnicí fólii,
tìsnicí desky a další stavební materiál
na utìsnìní nízko poloených dveøí a
oken. Dále si zajistìte ucpávky kanalizace, odtoku z WC.
• Pøipravte si léky, dokumenty, vhodné
ošacení, potraviny a pitnou vodu na
2-3 dny.
• Vlastníte-li osobní automobil, pøipravte
jej k okamitému pouití pøi evakuaci.
• Pøipravte si evakuaèní zavazadlo, pøestìhujte cenné vìci a nebezpeèné látky do vyšších pater, upevnìte vìci,
které by mohla odnést voda, a pøipravte se na evakuaci zvíøat.
Pøi povodni:
• Na základì pokynù povodòových orgánù obce, policie a záchranáøù
opuste ohroený prostor. V pøípadì
evakuace dodrujte zásady pro opuštìní bytu (domu).
• Je-li nedostatek èasu, okamitì se
pøesuòte na urèené místo, které nebude zatopeno vodou.
- pokraèování pøíštì -
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Èinnost hasièù není všem lhostejná
Vìtšinou víte, e v Hanušovicích pracují hasièi, ale málo kdo z vás ví, co všechno
jejich práce obnáší. Kolik úsilí a finanèních prostøedkù je tøeba na celou èinnost a vybavení. Ne všichni hasièi z okolí mohou prohlásit, e starost o jejich èinnost je v popøedí zájmu vedení mìsta a nìkterých firem jako u nás, kde díky jim je vybavení naší
jednotky na vysoké úrovni.
V poslední dobì vzrostla i podpora sponzorù. Napøíklad nyní bych chtìl podìkovat firmì MARWIN v. o. s. Hanušovice za poøízení lékárny pro vybavení zásahového
automobilu . Kdo se orientujete v této problematice, jistì víte, e poøízení tohoto vybavení stojí nemalé finanèní prostøedky. Za to mi dovolte, abych této firmì ještì jednou podìkoval.
Ale to není vše, co jsem chtìl tímto pøíspìvkem naznaèit. Jistì všichni víte, e v sobotu 4. 3. 2006 v ranních hodinách došlo k zhroucení støechy eleznièního depa. Na
místo byly povoláni hasièi a to nejen z Hanušovic, ale v rámci Krajského poplachového
plánu i ze Šumperka, Jindøichova a Starého
Mìsta. Na místo se po jednotkách PO dostavil
i starosta mìsta, který zde plnil úkoly vyplývající z jeho funkce a samozøejmì se na místo
dostavili i další obèané z Hanušovic, kteøí se
pøišli podívat .O to vìtší pøekvapení pro zasahující hasièe bylo donesení horkého èaje a
stravy, a to podotýkám, e bez jakékoliv naší
ádosti.
O to se postaraly nezištnì dvì naše obèanky
paní Vlasta Nantlová a paní Františka Kufelová.
Jsem rád, e právì jim mohu jménem všech
zasahujících hasièù velmi podìkovat.
Na závìr bych chtìl pouze podotknout, e
jakékoliv pomoci, kterou prostøednictvím rùzných firem, obèanù èi mìsta dostaneme, si nesmírnì váíme. Dìkuji.
František Ambroz, velitel JPO

Holba Premium získala medaili v soutìi
PIVEX 2006
Hanušovické pivo HOLBA opìt potvrdilo svoji jedineènou chu a vysokou kvalitu v soutìi Zlatý pohár PIVEX- Pivo 2006, kde svìtlý leák Holba
Premium získal bronzovou medaili. Holba Premium obhájila medaili v kategorii svìtlý leák v silné konkurenci 20 piv známých znaèek. PIVEX patøí
k prestiním a nejvýznamnìjším hodnocením piva v Èeské republice a získaná medaile potvrzuje, e Holba chutná nejen konzumentùm, ale také pivovarským odborníkùm.
Odborní degustátoøi vysoce hodnotili nejen výbornou chu Holby Premium a její plnost, ale i vùni, øíz i pøíjemnou hoøkost. „ Aby leák získal správný
øíz, musí správnou dobu dokvášet a dozrávat. Holba Premium ve sklepì zraje
déle ne mìsíc,“ vyjadøuje výkonný øeditel pivovaru Vladimír Zíka. Holba se
vaøí dle pùvodní receptury a její chu ovlivòuje nejen prvotøídní kvalita
pouívaných surovin i kvalita varní vody, ale také zkušenosti a um místních
sládkù. Vodu pivovar èerpá z vlastních podzemních zdrojù. Má nízký podíl
minerálù, co je pro výrobu piva ideální. „Získaná medaile je pro nás
prestiním ocenìním výsledkù naší práce. Právì kategorie leákù je obecnì
vnímána jako elitní a zahrnuje produkty, které jsou chloubou kadého pivovaru,“ øíká k úspìchu Vladimír Zíka.
Pivovar vaøí pivo klasickou výrobní technologií více ne 130 let. Holba je
typickým zástupcem piva èeského typu, jeho chu a kvalita je vysoce cenìna v prestiních degustaèních soutìích. V loòském roce pivovar prodal více
ne 433 tisíc hektolitrù zlatého moku a trvale si drí stabilní pozici mezi první
desítkou nejvìtších výrobcù piva u nás. Vìtšinu produkce prodá pivovar
doma, pøedevším na Moravì a východních Èechách.
-hm
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Koneènì pøišlo jaro!
V dobì vydání tohoto èísla Hanušovických
novin budeme mít za sebou ji 11 jarních dní.
Ještì však nìkolik slov k prùbìhu poslední tøetiny zimy. Splnila se druhá èást matìjské pranostiky. V té první, 24. února, svatý Matìj led
sekat nemusel. Byla obleva. Teploty se ráno
sice pohybovaly kolem -4 °C a tlaková výše
dosahovala 1042 hPa, v poledne na slunci
však teploty vystoupily a na 16 °C. V dalších
dnech se vyplnila ta druhá èást „svatý Matìj
seká led, není-li ho, zrobí hned“.
Vytvoøení mohutné tlakové níe nad
severozápadní Evropou a chladné
proudìní od severovýchodu
Tak by bylo mono charakterizovat poslední tøetinu letošní zimy. Tlaková níe, kde
prùmìrný atmosférický tlak byl velmi nízký a
pohyboval se kolem 1008 hPa, zcela vyplnila
první dva bøeznové týdny a od severovýchodu
do pøeváné èásti Evropy otevøela cestu
k proudìní velmi studeného vzduchu. Vlivem
tlakové níe nad severozápadní Evropou pøicházely studené fronty velmi bohaté na sníh.
V dùsledku toho byla letošní zima velmi bohatá na sníh. Za posledních dvacet let nikdy nenapadlo tolik snìhu jako letos.
Velikonoce, pohyblivé svátky v roce
Koneènì pøišlo jaro. Do této nejkrásnìjší
roèní doby patøí i Velikonoce. Jistì kadý ví,
e Velikonoce patøí mezi nejvýznamnìjší
církevní svátky. Chci se však zamìøit na tu
skuteènost, e kadoroènì pøipadají na jiné
datum. Na èem to závisí? Stanovení se urèuje
podle prvního jarního úplòku Mìsíce. A
letošní první jarní úplnìk pøipadá na
ètvrtek 13. dubna, proto následující nedìli,
16. dubna, máme Boí hod velikonoèní.
Poèátek letošního jara pøipadl na 20. bøezen. V tento den jsme mìli jarní rovnodennost
a Slunce v poledne vrcholilo nad rovníkem.
Na letošní jaro, po velmi dlouhé a na sníh
bohaté zimì, jsme se všichni velmi tìšili. Pøejme si a tìšme se, e jaro naplní všechna naše
pøání.
-jk

Duha, sdruení dìtí a mládee pro volný èas, pøírodu a recesi
Klub Salix-SK Hanušovice - èinnost za mìsíc únor 2006
I tak krátký mìsíc, jako je únor, znamenal v naší èinnosti mnoho událostí. Zejména
v jeho poèátku jsme se nìkolikrát poøádnì zapotili díky snìhovým nadílkám pøi obnovì závodní dráhy pro jízdu na nafukovacích duších. I další pøípravné práce vèetnì úklidu klubovny a chodby zabraly mnoho èasu.
V sobotu 11. 2. 2006 koneènì nastal den, kdy jsme mohli pøivítat kamarády ze Šumperku (oddíl ÈTÚ Kamarádi), z Tìšetic (odd. PO) a nìkolik místních dìtí na akci Stavba snìhových soch. Soutìící modelovali sochy dopoledne na Kolonce. I letos mohli
zvýraznit své modely pouitím potravináøských barviv a moc se jim povedly. Úroveò
výtvorù má stoupající tendenci. V dìtské kategorii vyhrál se svým krokodýlem Vítek
Warenich z Hanušovic. Blahopøejeme. Náš klubák Eda Urbášek získal 2. místo. I vedoucí oddílù nesoutìnì vymodelovali nádherná díla: sfingu a pyramidu, Eiffelovu
vì, Stonehenge.
Odpoledne ji vìtšinu soch rozbili nìjací škodolibí chudáci. Oni však asi neví, e
svou negativní reakcí uškodili jenom sami sobì! Pøáli bychom jim, aby si nìkdy také
zkusili nìco vyrobit. Záitek z provedeného dílka je mnohem silnìjší a obohacující lidskou duši ne negativní pøízemní èin.
V sobotu odpoledne pøijeli další kamarádi z Mohelnice (mladší skauti). Na programu byla Hec-blesk jízda na nafukovacích duších po závodní dráze s mantinely. Po zkušební jízdì dìti absolvovaly ještì dvì závodní. Do bodování se z nich poèítala jízda
s lepším èasem. Nakonec vyhrál náš klubák Miloš Gronych. Blahopøejeme. Otázka pro
vás: jakou prùmìrnou rychlostí jel vítìz, jestlie jeho nejlepší èas byl 26:26 s a dráha
mìøí 125 m?
Zájem hanušovické veøejnosti o naše nevšední akce byl opìt minimální! Avšak naší
dìtské Duze se podaøil pìkný èin: svou akcí spojila dohromady ètyøi organizace
sdruující dìti a mláde - Duhu (sdruení), Èeskou tábornickou unii, Skaut a Pionýr co je v dnešní dobì výjimeèná událost, se kterou se mùe málokdo pochlubit. Tìší
nás, e se naše akce všem úèastníkùm líbily.
Duha, Salix-SK dìkuje za spolupráci: p. Gronychovi ml. a st., manelùm Urbáškovým, p. faráøi, p. Turkovi, vedoucím oddílù. Dále dìkujeme sponzorùm: Pars DMN
Šumperk, papírnì Jindøichov, Farmì Malá Morava, Papírnictví Štefková Hanušovice,
samoobsluze Šerák, Potravinám U Kohlù, Elektro-elezáøství Indra Hanušovice.
V mìsíèním bodování jednotlivcù vyhrál Eda Urbášek. Ve speciální soutìi o klubové nálepky bodovali: Miloš G. - nálepka è. 26 a 27, Luboš L. - 4, Eda U. - 6 a 7. Všem
blahopøeji. Putovní odznak Roye nebyl nikomu udìlen. Snad pøíštì.
O letních velkých prázdninách poøádáme krátkodobou akci (minitábor). Termín
ne-pá, 13.-18. 8. 2006. Cena pro èleny Duha Salix-SK je 750,- Kè, pro ostatní 850,- Kè.
Místo - TZ u Bohdíkova. Bliší informace a podání pøihlášky v naší klubovnì kadé
úterý do konce dubna 2006, v dobì od 17.30 do 18.00 hod. Klubovna je na ul. Školní
257, vedle uhelných skladù v Hanušovicích - po schodech nahoru a k pùdì. Vyuijte
naší èasovì i cenovì výhodné nabídky!

Pøijmeme nováèky, chlapce i dìvèata od 8 let a starší!
Vedoucí klubu M. Pecho

PNEUSERVIS KUBÍCEK
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BLANKA BOHDANOVÁ –
KRAJINAMI DUŠE
Divadelní a filmová hereèka Blanka Bohdanová se narodila 4. 3. 1930 v Plzni a poprvé
vstoupila na jevištì, kdy jí bylo pìt let. Vystudovala brnìnskou JAMU, následovala
úspìšná angamá v Pardubicích, Mìstských
divadlech praských a v Divadle E. F. Buriana. Od roku 1966 je èlenkou èinohry
Národního divadla v Praze.
Olejomalbì a grafice se vìnuje od poloviny sedmdesátých let. Uspoøádala mnoho samostatných výstav po celé naší republice a
úèastnila se grafikou a kresbami i zahranièních výstav ve Španìlsku, Øecku, Holandsku, Nìmecku, Brazílii, Itálii a Japonsku.
Poslední praskou výstavu mìla v Chodovské tvrzi v roce 2006.
Své výstavy nazývá „Krajinami duše“,
protoe má silný vztah k pøírodì. Nejlépe to
vyjadøuje její oblíbené motto indického
básníka Rabindranatha Thákura:
Spaøil jsem tvoji nìnou tváø,
miluji tvùj smutný prach,
Matko Zemì.
Podle jednoho ze svých obrazù nazvala
knihu vzpomínek „ivot jako v pavuèince“,
kterou vydalo nakladatelství Primus v roce
1995.

Výstava obrazù Blanky Bohdanové
bude zahájena vernisáí dne 6. dubna
v 17.00 hodin v Hollarovì galerii
Vlastivìdného muzea v Šumperku a
potrvá do 4. èervna 2006.

Kostel Zvìstování Panny
Marie v Šumperku zahajuje
druhou, letní sezonu 1. kvìtna
Prvního máje 2006 bude zahájena nová
výstavní sezona v klášterním kostele dvìma
expozicemi. Ta obsáhlejší, kterou jsme nazvali Výtvarná dílna rodiny Kutzerù,
zapùjèená z Vlastivìdného muzea Jesenicka,
prezentuje tvorbu dvou generací øezbáøù a architektù oltáøù, otce a synù Kutzerových
z Horního Údolí u Jeseníku. Otec, Bernard
Kutzer, proslul jako všestranný umìlec,
øezbáø a malíø, který byl schopen i tvorby monumentálních oltáøních konstrukcí. Jeho
slueb pøi rekonstrukcích vybavení kostelù ve
Slezsku a na Moravì v 19. století bylo hojnì
vyuíváno. V oboru vyuèil i své syny, s jejich pracemi se setkáváme i v Šumperku a
okolí.
Druhá výstava je o rekonstrukci
klášterního kostela. Rekapituluje nejmarkantnìjší promìny stavby a informuje o odborné restaurátorské a archeologické èinnosti
v této nejvýznamnìjší barokní stavbì ve
mìstì.
–fá
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DK Hanušovice poøádá v úterý
11. 4. 2006 od 18:00 hod.
cestopisnou pøednášku

Viktorka na plavbì kolem svìta
Promítání dokumentu o plavbì plachetnice Viktoria
(repliky Magalhaesovy lodì, která jako první obeplula zemìkouli).
ivot námoøníkù v 16. století pøiblíí úèastníci plavby
Vladimír Šimek a Ivan Orel.
Bìhem veèera probìhne autogramiáda nové knihy Ivana Orla
„Idioti na plavbì kolem svìta“,
která o této unikátní, 5 let trvající cestì vypráví.
Vstup volný
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Z èinnosti obèanského sdruení SPV Hanušováèek
Turnaje v halové kopané a florbalu

Sjezdové a bìecké lyování

Ve druhé polovinì mìsíce ledna poøádal SPV Hanušováèek
turnaj v halové kopané muù a dorostencù a turnaj ve florbalu
muù a dorostencù od 15 let. Obì akce byly veøejnì pøístupné.
Zúèastnilo se jich více ne sto hráèù, z toho témìø polovinu tvoøili hráèi do 18 let. Turnaje v kopané se také zúèastnilo drustvo
AS Roma, sloené pouze z hráèù romské národnosti. Toto
drustvo se stalo také celkovým vítìzem turnaje. Celkem bylo
v turnaji v halové kopané sehráno 10 utkání, v turnaji ve florbalu
21 utkání.

Od mìsíce ledna probíhala pro zájemce škola sjezdového a bìeckého lyování, probìhl závod dìtí na bìkách, výlety o jarních prázdninách a výšlap na chatu Návrší.
Škola sjezdového lyování probíhala na malé sjezdovce v Hynèicích pod Sušinou v prùbìhu mìsícù ledna a bøezna pod dohledem kvalifikovaných lyaøských instruktorù a cvièitelù SPV Hanušováèek. Na
bìky jsme s dìtmi do 9 let vyráeli v prùbìhu celé zimy, vìtšinou na
høišti za ZŠ. Bìecké vybavení jsme pro zájemce vdy zabezpeèili.
V lednu probìhl II. roèník závodu na bìkách. Vítìzi jednotlivých kategorií se stali v kategorii 5-6 let Blanka Podvolecká, v kategorii 7-8
rokù Vít Warenich, který byl také absolutním vítìzem závodu.
Kadý den jarních prázdnin vyráely dìti na bìkách na rùznì dlouhé procházky kolem øeky Moravy, a to i za špatných klimatických podmínek, které nás o našich jarních prázdninách trochu trápily. Ale vše
smìøovalo ke koneènému cíli – „expedici na chatu Návrší“, která se
uskuteènila v polovinì mìsíce bøezna. Všichni úèastníci zvládli cestu
pøekvapivì lehce. Vpøed je hnala vidina zlaté medaile. Ovšem nezapomínali podotknout, e medaile musí být pravá a co nejvíce podobná té
olympijské. V cíli (a pravdìpodobnì ještì dnes) si vychutnávali pocit
vítìzù se zlatými medailemi na krku. Nìkolikrát také padlo „mám zlatou jako Katka“.
SPV Hanušováèek dìkuje všem organizátorùm i rodièùm, kteøí se
podíleli na poøádání uvedených veøejnì pøístupných akcí, a dalším,
kteøí se podílí na èinnosti tohoto obèanského sdruení.
-pod

Poøadí v halové kopané:
1. AS Roma 17:6,10 bodù; 2. aves Šumperk 13:4, 10 b;
3. Jindøichov 6 b; 4. Hanušováèek 3 b;
5. Jílek tým Rapotín 0 b

Poøadí ve florbalu:
1. Bohdíkov 11 bodù, 2. Ruda „A“ 8 b,
3.-4. Future Hanušovice7 b, 3.-4. Postøelmùvek 7 b,
5.-6. Jindøichov 4 b, 5.-6. Hanušováèek 4 b,
7.
Ruda “B” 1 b

Soutìe na bìkách za ZŠ

Prázdninová vycházka kolem Moravy

Výškové foto z expedice

Vyhlášení výsledkù soutìe za ZŠ
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Jubilea
V mìsíci dubnu 2006 oslaví svá
významná ivotní výroèí tito naši
spoluobèané:
85 let paní Jiøina Berková a pan
Václav Hégr,

Koncerty v kostele Zvìstování Panny Marie v Šumperku
8. dubna - ZLATÁ LYRA
Koncerty dìtských pìveckých sborù v dobì od 8:45 do 17 hod. jsou veøejnosti
pøístupné.
12. dubna v 18.30 hod. - Jekovy vwoèi
Mimoøádný koncert vìnovaný 100. výroèí narození Jaroslava Jeka, v nìm vystoupí
kytarista Jan Matìj Rak.
Na obì akce Vás zve vila Doris.

80 let paní Kvìtoslava Baslerová a
pan Karel Koòarik,
70 let paní Nadìnka Hermanová a
Blaena Tomšová,
65 let pánové Josef Kobza,
Zdenìk Kouøil, Jan Herman a
Miroslav Horáèek,
60 let paní Eliška Králová,
Margareta Luèanová, Marie
Boèková a Helena Berková a
pánové František Solar, Zdenìk
Štefek, Vítìzslav Maus a Šimon
Chromek,
50 let paní Ludmila Šimková a pan
Vladimír Janík.
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 únoru 2006
zemøeli:

paní Elfrieda Beinhofnerová, paní
Ida Knápková a pan Juraj Fedák.

Vzpomínáme
Kdo Tì znal, ten zná naši bolest, ten ví, co jsme v Tobì ztratili.
Èas plyne, ale bolest v srdci zùstává.
Dne 18. dubna 2006 vzpomínáme 2. výroèí úmrtí našeho tatínka a dìdeèka,
pana Arnošta Homoly.
S láskou vzpomínají dcery Laïka a Jana s rodinami.
Kdo jste ho mìli rádi, vzpomínejte s námi. Dìkujeme.

Vzpomínka
Dne 4. 4. 2006 uplyne 37 let od tragické smrti naší sestry
Ludmily Chrudinové

adne5.4.2006vzpomenemeprvnísmutnévýroèíodsmrtinašímaminky,
paní Ludmily Chrudinové.
Dcera Lenka s rodinou a syn Zdenìk s rodinou.

Vzpomínka
Dny, mìsíce, roky plynou, nezacelí ránu bolestivou.
Ta rána v srdci stále bolí, zapomenout nedovolí.
Dne 19. dubna 2006 uplyne 9 let, co nás opustila naše drahá dcera,
maminka a sestra, paní Anna Ondráèková.
S láskou v srdci vzpomínají rodièe, dcera Lucka s rodinou,
syn Michal a sestra Alena s rodinou.

Vzpomínka

Vzpomínáme

Odešel jsi nám,
ubíhá èas,
jen vzpomínka na Tebe
zùstává v nás.

Kdo s Tebou štìstí a lásku poznal,
pro toho u jiné není,
kratièko nám bylo plnì pøáno jen s Tebou odešlo mládí, láska, okouzlení
a zùstala jen bolest
a nekoneèný stesk...

Dne 3. dubna 2006 by se doil 80 let
nás milovaný manel, tatínek a dìdeèek,
pan Alois Švec z Rudy nad Moravou,
bývalý zamìstnanec Pivovaru Hanušovice a dlouholetý
pøedseda Vèelaøského spoluku v Rudì n. M.
Dne 23. dubna 2006 vzpomeneme ji 19 let, kdy od nás
navdy odešel. S láskou a smutkem stále vzpomínají
manelka, syn a dcera s rodinami.
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Dne 3. dubna 2006 by s námi oslavil 33 let náš milý a nezapomenutelný
syn, tatínek, bratr, strýc, pøítel a kamarád s velkým srdcem,
pan Ludìk „Gigi“ Brázda z Hanušovic.
Dne 27. bøezna uplynuly ji ètyøi smutné mìsíce, kdy nás po tìké
autonehodì navdy opustil. S láskou a bolestí vzpomínají rodièe, dcerka
Natálka s maminkou, brácha s rodinou a všichni, kteøí jej mìli rádi.

www.mu-hanusovice.cz
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Cestování po Evropì
V tomto díle naší rubriky se po delší dobì podíváme do Skotska a navštívíme hned dvì zajímavá místa - Sconský palác a jezero Loch Ness.
Nedaleko mìsta Perth se nachází nám málo známý Sconský
palác (na obrázku), korunovaèní sídlo skotských králù. Tento
mohutný, ale skromný palác je postaven z naèervenalého pískovce. Právì zde byl uloen Kámen osudu, na kterém byli korunováni všichni nebo témìø všichni skotští králové. „Témìø“
všichni, protoe tento pro Skoty významný kámen byl v roce
1296 ukraden anglickým králem Edwardem I. a odvezen do
Anglie, kde byl umístìn pod korunovaèní køeslo anglických králù
ve Westminsterském opatství. Tento èin mìl Skoty ještì více
poníit a pokoøit. Trvalo celých 700 let, ne se sconský kámen
vrátil v roce 1996 zpìt do Skotska. Nyní je uschován v Edinburghu.

vedou záznamy o pátráních odborníkù se sonary a podvodními
kamerami. Bohuel dodnes nikdo zatím existenci pøíšery nepotvrdil, ale ani nevyvrátil. Jezero je toti nejhlubší ve Skotsku, dosahuje hloubky a 230 m a vlévá se do nìj sedm øek. Ty do nìj s
proudem pøinášejí velké mnoství rašeliny, která zpùsobuje silné zakalení vody. Ve vìtší hloubce je tak minimální viditelnost.
To ztìuje veškerá pozorování a umoòuje tak neznámému tvoru, je-li tam vùbec, unikat odhalení. Odborníci se v souèasné
dobì domnívají, e se v jezeøe pohybuje ne jeden, ale vìtší poèet velkých ivoèichù, kteøí se iví rybami.
Nakolik mají pravdu, si ještì budeme asi muset nìjaký èas
poèkat.
-hp

Našim milovníkùm cestování a hlavnì záhad je mnohem známìjší jiný pojem - jezero Loch Ness se svou pøíšerou Nessie.
Povìsti o ní se zde tradují ji od 6. století. Turistùm se vyplatí zastavit se ve vesnièce Drumnadrochit, nedaleko jezera, kde se
nachází audiovizuální støedisko vìnované „Lochnesce“. Jsou
zde vystaveny nejrùznìjší údajné fotografie pøíšery, dozvíte se
zde o výzkumech probíhajících v jezeøe a o výsledcích pátrání.
Kadé spatøení Nessie je peèlivì zaznamenáváno. Rovnì se

Toulky po okolí
Po minulé procházce Jindøichovem na Moravì se pøesuneme
nìkolik kilometrù severnìji a podíváme se na historii a zajímavosti obce Ostruná a osady Petøíkov.
Ostruná byla zaloena kolštejnskou vrchností v roce 1561.
Klíèem k vysvìtlení èeského jména obce je její nìmecký název.
Ten však pùvodnì znìl Spaarrenhau, ve významu místo, kde se
kácely klády. Z pùvodního názvu vzniklo náøeèní Spornhau
(Sporn - ve významu ostruha) a
jeho pøekladem koncem 19. století
dnešní Ostruná. Osadì Petøíkov
(nìmecky Peterswald) dal své jméno její zakladatel, Hanuš Petøvaldský. Ostruná mìla ve znaku dva
kopáèe pøeloené køíem, na petøíkovské peèeti byla vyobrazena
radlice. Podle lánového rejstøíku
zde roku 1677 ji hospodaøilo
41 usedlíkù. Ti si zde v r. 1794 postavili kostel Tøí králù a o rok pozdìji
pøi nìm byla postavena fara, pøedtím zaniklá v 16. století. Školní vyuèování v soukromých domech
zaèalo v polovinì 18. století, budova školy zde byla postavena a v roce 1800. V r. 1834 mìla
Ostruná 98 domù a 627 obyvatel.
Petøíkov byl zaloen v roce 1617 a podle lánového rejstøíku
zde o 50 let pozdìji hospodaøilo ji 12 usedlostí. Po roce 1848
byly obì vesnice pøipojeny k staromìstskému soudnímu okresu
v šumperském hejtmanství. Poèet obyvatel se od poloviny
19. století neustále snioval, v Ostruné v roce 1900 ilo ve
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105 domech 584 obyvatel, v Petøíkovì ve 39 domech 207 obyvatel.
A na jednoho se tehdy všichni hlásili k nìmecké obcovací øeèi.
Avšak postupnì se zde po roce 1918, zejména zásluhou eleznièních zamìstnancù, vytvoøila èeská menšina (v r. 1930 zde
ilo ji 51 Èechù). Po vystìhování Nìmcù se do vylidnìní obce
vrátil brzy ivot a ji v r. 1950 zde v obou obcích ilo ve 132 domech 357 obyvatel. Pøi posledním sèítání v r. 1991 bylo v Ostruné
evidováno 97 osob a v Petøíkovì pouze 16 stálých
obyvatel v 5 trvale obydlených domech.
Po celou historii obcí se lidé ivili pøedevším obdìláváním
chudých horských polí a tìbou døeva.
V Petøíkovì se v 19. století zaèala
úspìšnì rozvíjet tìba pyritu (zanikla
po 1. svìtové válce) a tuhy (s pøestávkami pokraèovala i v meziváleèném
období). Pracovala zde i jediná výrobna zinkových barev v tehdejším Rakousku-Uhersku. Stálo zde i nìkolik
menších pil, které zpracovávaly lesní
bohatství kolštejnského velkostatku.
Mimo jiné se zde vyrábìly i kartáèové
destièky. Mezi válkami zde mlely obilí
také dva vodní mlýny.
Pro rozvoj obou obcí byl dùleitý
rok 1888, kdy byla uvedena do provozu eleznièní tra z Hanušovic do
Frývaldova (Jeseníku) a dále do Mikulovic a Polska. Vzniklo
tak dùleité spojení dvou bezvýznamných obcí se širokým okolím. Zaèal tak i turistický rozvoj oblasti pod Šerákem. Dnes jsou
obì obce oblíbenými turistickými a lyaøskými støedisky a díky
podnikatelským zámìrùm zde stále pøibývá objektù pro letní i
zimní sportovní vyití.
-hpm

podatelna@mu-hanusovice.cz
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Øešení úlohy z minulého èísla
Hanušovických novin
1. f7 - V x b8, 2. Se8 - Vb5+,
3. S x b5 - Kh1!, 4. Sf2 - g1D,
5. S x g1 - Sg8
6. f x g8S! a vyhraje

7. 4. Letopisy Narnie:
Lev, èarodìjnice a skøíò
zaèátek 16.00 a 18.30 hod.
14. 4. Jak se krotí krokodýli
zaèátek 17.30 a 19.15 hod.
21. 4. Domino
zaèátek 19.45 hod.
28. 4. Panic je nanic
zaèátek v 17.30 a 19.45 hod.

INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE

Nová øešitelská soutì
Bílý: Kg5, Sa5, Sb4
Èerný: Kf3, Vd4, pìšec g4
Remis
-jk

Kino Mír - Hanušovice
Bøezen 2006
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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.
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

Šachové úlohy

www.mu-hanusovice.cz
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