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

Váení spoluobèané,

blíí se volby do Poslanecké snìmovny PÈR, které probìhnou ve dnech 2. a 3. èervna
2006.
Dovolím si Vám podat základní informace, které potøebujete vìdìt, aby volby
probìhly hladce a v klidu.

Místa konání voleb
Okrsek è. 1: budova Mìstského úøadu v Hanušovicích, èp. 92, ul. Hlavní, 788 33
Hanušovice
V tomto volebním okrsku volí obèané podle místa trvalého pobytu:
Hlavní ulice od mostu pøes øeku Moravu k benzinové èerpací stanici, ul. Praská,
Za Moravou, Jesenická, V Zátiší, Na Výsluní, Na Vyhlídce, Údolní, U Skalky, U
Rychty a Habartická
Místní èásti: Hynèice nad Moravou, Potùèník, Vysoké ibøidovice a leb
Okrsek è. 2: budova Domu kultury v Hanušovicích, èp. 147, ul. Hlavní, 788 33
Hanušovice
V tomto volebním okrsku volí obèané podle místa trvalého pobytu:
Hlavní ulice od mostu pøes øeku Moravu k podjezdu ÈD, ul. Poárníkù, Dukelská,
Na Vinici, Školní, Krátká, Pøíèná, Osvobození, Nádraní, Sportovní a Úzká
Okrsek è. 3: sociální budova Pivovar Holba, a. s., èp. 261. ul. Pivovarská, 788 33
Hanušovice
V tomto volebním okrsku volí obèané podle místa trvalého pobytu:
ul. Zábøeská, Na Holbì, Pod Lesem, Zahradní, Pivovarská a Pod Hradem
Volby se uskuteèní ve dnech 2. èervna 2006 od 14.00 hod. do 22.00 hod. a 3. èervna
2006 od 8.00 hod. do 14.00 hod.
Tøi dny pøed dnem konání voleb Vám Èeská pošta doruèí hlasovací lístky, v den
voleb mùete hlasovací lístky obdret ve volební místnosti.
Pro obèany z místních èástí a horních Hanušovic bude zajištìna pøeprava, jízdní
øády budou vèas vyvìšeny, doprava je bezplatná.
Petr Malcharczik, starosta mìsta

Milé maminky,
ke Dni matek, který letos slavíte 14. kvìtna,
Vám pøejeme hodnì zdraví, úspìchù a radosti.
Redakce Hanušovických novin a zamìstnanci MìÚ

Sbor dobrovolných hasièù a Mìsto Hanušovice zvou všechny dìti v rámci
oslav Dne dìtí do Domu kultury v Hanušovicích na
Veselou loutkovou revue Loutkoherecké skupiny z ÈT Praha s hosty
poøadu Jù a Hele a na diskotéku,
která bude následovat. Tento program se uskuteèní
v sobotu 3. 6. 2006 od 14.00 hodin.
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Fejeton

Pospíchám po chodníku a
docházím dvì paní s dìtmi. Musím
jít chtíc nechtíc za nimi, ne najdu
pøíleitost je obejít, a musím je i
vyslechnout. Menší z dìtí se
zaèíná docela dost vztekat, e
nìco chce koupit. Matka odmítá a
k mému údivu ono dítì do ní zaène
bušit pìstièkami. Matka pøíliš
nereaguje, zato sousedka praví:
„Pøestaò bít tu maminku“”
Jsou chvíle, kdy je èlovìk
pøekvapen a souèasnì ohromen,
co ty naše roztomilé dìti dovedou!
Kde se stala chyba?! Nejspíš
v citové absenci, která èasem
vyvolává další neménì ošklivé
vlastnosti, jako je neúcta
k matkám, rodièùm, dospìlým a
celému okolí.
V láskyplném mìsíci kvìtnu
budeme slavit Svátek matek.
Myslím si, e dìti, naši synové a
dcery, by jej mìly slavit kadý den
a po celý rok. Nestaèí jedna
kytièka pro maminku jednou èi
dvakrát, vìtšina z nás má
maminku jenom jednu a má jí
poøád za co dìkovat a být vdìèna.
e dnešní dìti neznají slovo vdìk
ani pokora? Oni toho neznají víc,
v tom je chyba. Tøeba vdìk a
pokora není tak moc vidìt jako
ostatní vlastnosti, kterými dnešní
spoleènost pøetéká. Ty ovšem
prezentují dennì v médiích, a
vùbec to nevypadá, e by se z nich
mìli lidé pouèit ani e by se tak
mohli stát nejlepší. Kadý pøece
víme své.
Váit si svých rodièù, být k nim
slušný, mít a chovat k nim
patøiènou úctu a vdìk, to nikdy
nebude pøeitek minulosti, to tady
bylo, je a zùstane...
-hl
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
80. jednání – 6. 3. 2006
- byl pøedstaven nový vedoucí Obvodního odd. Hanušovice
Policie ÈR, projednal se problém ptaèí chøipky a problém psího
útulku v Èervené Vodì
- vzala na vìdomí, e v pøípadì výskytu ptaèí chøipky je nutno
èinit opatøení dle veterinárních pokynù
- vzala na vìdomí informace o ÈOV Hanušovice - podklady
Pivovar Holba, a. s.
- vzala na vìdomí odvolání proti stavebnímu povolení na obytný
ranè
- vzala na vìdomí zprávu o výsledku pøezkoumání hospodaøení
Mìsta Hanušovice za rok 2005 s tím, e hospodaøení mìsta je bez
nedostatkù
- neschválila ádost o odprodej pozemku pè. 1476/5 v kú. Hanušovice
- vzala na vìdomí zpracovaný rozpoèet na nutné stavební úpravy
v ZŠ
- projednala ádost o uznání odpoètu z mnoství odpadních vod –
Slezan Hanušovice
- schválila ádost o poskytnutí výjimky v odprodeji bytu

- vzala na vìdomí vrácení bytu v domì èp. 41
- projednala upøesnìní doby pro výpoèet desetileté doby pro
koupi bytu
- schválila ádost o souhlas k pøevodu nájmu bytu na èp. 493
- schválila ádosti o prominutí poplatkù za TKO

81. jednání – 20. 3. 2006
- projednala pøípravu zasedání ZM 22. 3. 2006
- schválila zpùsob zahájení tøídìní odpadù ve spolupráci se
spoleèností EKO KOM
- projednala ádost o sníení nájmu v lebu èp. 69
- zamítla ádost o prominutí poplatku ze vstupného pro FK
Hanušovice - Šibøinky
- schválila ádost o dotaci na èinnost SONS Šumperk
- neschválila nabídku odprodeje pozemku pè. 260/2 – Vysoké
ibøidovice
- odsouhlasila prominutí poplatkù za TKO

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

Váení spoluobèané!
Dne 8. kvìtna 2006 to bude ji 61 let od ukonèení druhé svìtové války.
Byla to nejvìtší válka v dosavadních dìjinách. Trvala od 1. záøí 1939 (napadení Polska hitlerovským Nìmeckem) do 2. záøí 1945 (bezpodmíneèná
kapitulace Japonska).
Zúèastnilo se jí 61 státù, bojovalo v ní pøes 110 milionù vojákù. Ztráty na
lidských ivotech pøedstavovaly pøes 50 milionù lidí, z toho na frontách pøes
27 milionù lidí. Hmotné a kulturní škody byly nedozírné a lze je jen tìko
vyèíslit.
Váení spoluobèané,
Základní organizace Komunistické strany Èech a Moravy v Hanušovicích,
Èeský svaz bojovníkù za svobodu a Klub èeského pohranièí v Hanušovicích
vás zvou na setkání k 61. výroèí ukonèení druhé svìtové války, a to na den 8.
kvìtna 2006 v 18 hodin u pomníku v Hanušovicích.
Naše vlast byla osvobozena vojsky východní a západní fronty, dále pak ozbrojeným odporem uvnitø naší vlasti. Jistì mnoho obèanù Hanušovic si pamatuje prùbìh a ukonèení války, kolik bylo strachu a potom radosti - toto období
se zapomenout nedá - ano, èas letí, ale vzpomínky zùstávají.
Ale i kdy uplynulo 61 rokù od ukonèení druhé svìtové války, lidí jsou nepouèitelní. Zase jsou války a zase jsou obìti. Ale na celém svìtì se projevuje
odpor proti válkám, proti nièení hodnot.
Váení spoluobèané - lidé, pøijïte 8. kvìtna 2006 v 18.00 hodin k pomníku, pøijïte se zamyslet nad tím, kdo války vyvolává a kdo je vyuívá, a
také pøijïte podìkovat všem lidem, kteøí se zaslouili o poráku fašistického
Nìmecka ve druhé svìtové válce.
Dìkujeme vám, obèané Hanušovic

Hanušovickým obèanùm
pùjèky z FRB urèitì pomohly
Po povodních v roce 1997 obdrelo Mìsto
Hanušovice pùjèku ve výši 2 077 000,- Kè
z Fondu rozvoje bydlení. Tuto pùjèku mìli
vyuívat obèané, jejich domy byly poškozeny povodní. V roce 1998 však došlo ke zmìnì
a tato pùjèka mohla být vyuívána všemi obèany mìsta Hanušovice.
Z poèátku se zdálo, e tuto pùjèku vyuije
jen malá skupina lidí. Postupem èasu se však
situace výraznì zmìnila a tuto formu pùjèky
k dnešnímu dni vyuilo 54 našich spoluobèanù, kterým mìsto pùjèilo 5 745 000,- Kè. Jde
skuteènì o velmi pìknou èástku, kterou mìsto
pomohlo obèanùm zlepšit úroveò jejich bydlení.
Pùjèky z FRB pokraèují i v letošním roce.
Poskytnutá èástka však musela být sníena na
30 000,- Kè, protoe v roce 2007 musí mìsto
celou pùjèku vrátit. Po splacení pùjèky Ministerstvu pro místní rozvoj však budou vytváøeny vlastní zdroje a pùjèky z Fondu rozvoje
bydlení budou urèitì pokraèovat.
Petr Malcharczik, starosta mìsta
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Informace ZŠ Hanušovice - www.zshanusovice.wz.cz

Volba povolání
„Úspìch je smìsicí tvrdé práce a velkých snù.“
Iacocca

Z èeho se pøipravovat na pøijímací
zkoušky? - II. èást
Kurzy poøádané školami a dalšími organizacemi
Øada škol, ale i soukromých agentur poøádá v rámci efektivnìjší
pøípravy na pøijímací zkoušky kurzy, které jsou vedeny odbornými pedagogickými pracovníky.
Výhody
Pravidelnost.
Monost seznámit se s novým prostøedím a nìkdy i s úlohami,
které vás u pøijímacích zkoušek mohou potkat.
Zpravidla dobrá odborná, pedagogická i didaktická úroveò.
Nevýhody
Pro ty, kdo jsou ve škole roztìkaní, budou kurzy podobnì obtíné.
Kurzy mohou na dlouhou dobu blokovat jiný program, zejména pokud se konají o víkendu.
Finanèní nároènost (50 a 100 Kè za vyuèovací hodinu).
Je zpravidla nutné se brzy rozhodnout, na jakou školu si podat
pøihlášku (vìtšina kurzù zaèíná na podzim).
CD-ROM
Na CD nosièích najdete nejèastìji encyklopedie (existují napø. CD
s pøehledy èeské literatury, historie, pøírodovìdných témat, a dokonce i
matematiky). CD jsou vìtšinou urèeny tìm, kteøí se o problematiku
sami iniciativnì zajímají a budou se s radostí probírat spoustou informací, které na CD najdou.
Výhody
CD má velkou kapacitu a obsahuje velké mnoství informací, je
moné se z nich také mnoho nauèit.
Je na nich zpravidla mnoho multimediálních prvkù (zvuky, obrázky, animace, videa…).
Monost nauèit se vyhledávat informace, co má v souèasném školství stále vìtší význam.
Nevýhody
Nutnost mít k dispozici poèítaè.
CD mohou obsahovat neaktuální informace.
Velké mnoství informací mùe svádìt k namátkovému a chaotickému prohlíení.

Blahopøání ke dni Matek 14. 5. 2006
Maminko zlatá,
maminko moje,
nesu ti k svátku
srdíèko svoje.
Srdíèko èervené
a v nìm kvìtinka,
protoe jsi má
rozmilá maminka.
Dana Kovalèíková
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Uèebnice, sbírky pøíkladù a sešity
Domácí pøíprava s pomocí uèebnic, sbírek pøíkladù a sešitù je také
pomìrnì tradièní, ale ji èásteènì pøekonanou metodou pøípravy na
zkoušky. Zejména pro nemonost aktualizovat informace a pro chybìjící zpìtnou vazbu není tato forma pøípravy ve srovnání napø. s internetovými kurzy pøíliš efektivní.
Výhody
Pøíprava z materiálù dobøe známých ze školy.
V pøípravì sešitù jsou poznámky v nich strukturovány podle individuálních uèebních charakteristik a potøeb; vlastní sešit bývá pro peèlivého áka zpravidla jednou z nejlepších pomùcek k pøípravì. Záleí
pouze na tom, zda obsahuje to správné.
Nevýhody
Pøípravì zpravidla chybí øád a pravidelnost.
V pøípadì neporozumìní není (kromì rodièù) na koho se s dotazy
obrátit.
Uèebnice pouívaná ve škole nemusí být vdy z didaktického a obsahového hlediska kvalitní.
Pokud nebyla prùbìnému studiu vìnována pøíliš velká pozornost,
vzniká problém tìké orientace v uèebnici i ve vlastním (èasto neúplnì
a chaoticky vedeném) sešitì.
Všichni to znají z vlastní zkušenosti. Do svého sešitu si èlovìk ne
vdy poznamená to, co je skuteènì dùleité.
V pøípadì zapùjèených sešitù a fotokopií hrozí kvùli neúplnosti èi
sníené èitelnosti nedostatky pøi osvojování a opakování uèiva.
Domácí douèování
Øada rodièù øeší problematiku kvalitní pøípravy svého dítìte na pøijímací zkoušky tak, e mu zaplatí douèování. Jde o pomìrnì obvyklý a
tradièní zpùsob, který má také svá pro a proti.
Výhody
Schopný uèitel vhodnì motivuje k uèení témìø kadého.
Ti, kdo jsou ve škole v hodinách zamlklí a mají problémy s komunikací a se spoluprací, mají monost se rozmluvit a realizovat.
Nevýhody
Znaèná finanèní nároènost (100 a 500 Kè za vyuèovací hodinu,
mimo Prahu a Brno ménì)
Vše velmi závisí na kvalitì uèitele, je zde velké riziko nízké odborné èi pedagogické kvality, co je vìtšinou obtíné zjistit.
Èasové omezení na dobu, kdy pøijde uèitel.
Uèební situace se nepodobá pøijímací zkoušce, rady nemusejí být u
pøijímaèek úèinné.

Úspìšné zvládnutí II. kola pøijímacích zkoušek pøeje
Vlaïka ídková, výchovná poradkynì školy

Podìkování
Vedení školy a všichni pracovníci dìkují naší Policii ÈR v Hanušovicích za zvýšení ostrahy pøi pøíchodu dìtí do školy. Velice nás ale mile pøekvapily
kontroly „kuøákù“, kteøí na známých místech pøed
zahájením výuky a o polední pøestávce vykuøovali a
osvìovali si dech pøed výukou.
Upozoròujeme všechny, e kontroly budou nadále
pokraèovat i v místech, kde se doposud nekonaly.
Otázka pití alkoholu a kuøáctví je sice vìc rodièù,
kteøí za dìti zodpovídají, ale tlak ze strany zainteresovaných sloek je nutný neustále.
Za vedení ZŠ, øeditel J. Straka
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Vìdomostní soutì EUROREBUS

Podìkování za Mateøinku

Váení a milí pøátelé, s velkou radostí vám oznamujeme, e
tøídy 7. A a 7. C patøí mezi 100 nejlepších tøíd Olomouckého
kraje a kraje Vysoèina, které se zúèastnily vìdomostní soutìe EUROREBUS.
Jak se nám to podaøilo? I v letošním školním roce byla vyhlášena vìdomostní soutì EUROREBUS. Rozhodli jsme se, e se
znovu zapojíme, a to nejen jako jednotlivci, ale i jako tøídní kolektivy. Celkem se z naší školy zapojili áci ze šesti tøíd, na které
èekaly záludné otázky dvou korespondenèních kol. Tato kola
probíhala od 10. 11. 2005 a do 27. 1. 2006.
Pøi vyhledávání odpovìdí áci pracovali s rozmanitou literaturou, pouívali internet a získali øadu nových zajímavých informací o historii i souèasnosti našeho svìta. Dìkujeme všem
zemìpisným nadšencùm, kteøí se do soutìe zapojili!
Po ukonèení korespondenèních kol následovalo nìkolk týdnù
èekání... Nemalé bylo pøekvapení a radost všech zúèastnìných,
kdy tøídy 7. A a 7. C postoupily do veøejného Krajského
kola Hlavní soutìe školních tøíd EUROREBUS 2005/2006.
Krajské kolo se konalo v sobotu 8. dubna 2006 v Olomouci a
z kadé úspìšné tøídy se ho zúèastnili tøi reprezentanti: 7. A - Jakub Tomíèek, David Jána a Jana Šèamburová, 7. C - Dominika Marková, Tereza Velká a Tomáš Koletschka.
O postup do celostátního finále bojovala obì naše drustva
s plným nasazením, ale konkurence v jejich kategorii byla pøeci
jen veliká - celkem 33 šestých a sedmých tøíd z dvou krajù! Pøesto je jejich umístìní (7. A 21. místo a 7. C 19. místo) velikou motivací pro ostatní a všem šesti ákùm je tøeba podìkovat za
reprezentaci naší školy a popøát jim hodnì elánu a chu soutìit i
v dalším školním roce.

Ji pošesté se konal dne 16. 3. 2006 v Zábøehu na Moravì
festival mateøských škol MATEØINKA 2006 - a celostátnì ji
pojedenácté. Jde o pódiové vystoupení dìtí z mateøských škol,
kde se dìti pøedstaví krátkým vystoupením, buï literárním,
dramatickým, nebo hudebnì-pohybovým èi sportovním.
Dìti naší školky si nacvièily tøi vystoupení hudebnì-pohybová, a to vystoupení s názvem Kvìtinky pod vedením vedoucí uèitelky E. Høebaèkové a p. uè. V. Hegerové, vystoupení
s názvem Polámal se mraveneèek a Maoretky - louèení se zimou, obì pod vedením p. uè. L. Nikolovové.
Souèástí festivalu Mateøinka byla i výtvarná soutì dìtí na
téma Barevný svìt kolem nás, které se zúèastnily s dìtmi i uèitelky p. B. Molèanová a p. J. Hetmánková. Ocenìní za výtvarnou práci získaly dìti z oddìlení Mraveneèkù za kolektivní
práci s názvem elva, kterou s dìtmi vytvoøila p. uè.
J. Hetmánková.
Dìti pod vedením p. uè. J. Hetmánkové pøebírají cenu za
nejlepší výtvarnou práci pravidelnì ji od r. 2001. Patøí jí náš
vøelý dík.
Pokud se ohlédneme za festivalem, pak bychom chtìly touto cestou podìkovat všem, kteøí se podíleli na zdárném uskuteènìní celé akce, a to jak firmì Vobus, která nás na festival
dopravila, tak rodièùm, kteøí nám v prùbìhu celého dne pomáhali, i tìm, kteøí nás pøijeli povzbudit. Podìkování patøí i všem
uèitelkám, které s dìtmi vytvoøily výtvarné práce a nacvièily
vystoupení. Ale nejvìtší dík patøí dìtem, které zdárnì reprezentovaly naši školku, školu i mìsto a obstály ve velké
konkurenci ostatních mateøských škol. Ještì jednou všem
veliký dík.

Anna Láníková

L. Nikolovová

Upozornìní pro obèany!
Konec platnosti obèanských prùkazù
vydaných do 31. 12. 1996
Upozoròujeme, e nejpozdìji dnem 31. 12.
2006 skonèí platnost obèanských prùkazù bez
strojovì èitelných údajù vydaných do 31. 12.
1996. Konec platnosti se vztahuje i na obèanské
prùkazy s vyznaèenou platností „bez omezení“.
ádost o vydání nového obèanského prùkazu je
obèan povinen pøedloit do 30. 11. 2006. Doporuèujeme obèanùm, aby o výmìnu obèanského prùkazu ádali v prùbìhu celého roku 2006 a
neponechávali ji na poslední mìsíce roku.
Platnost obèanských prùkazù obèanù
narozených pøed 1. lednem 1936
Obèanùm narozeným pøed 1. lednem 1936
skonèí podle ustanovení § 24 zákona è. 328/1999
Sb., o obèanských prùkazech, ve znìní zákona
è. 395/2005 Sb., nejpozdìji dnem 31. 12. 2008
platnost obèanských prùkazù bez strojovì èitelných údajù vydaných do 31. 12. 2003.
ádost o vydání nového obèanského prùkazu
se strojovì èitelnými údaji mohou obèané podávat
i v souèasné dobì. Za výmìnu obèanského prùkazu se nevybírá správní poplatek.
-mìú
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Upozornìní pro podnikatele a organizace ochrana ovzduší
Pøi podnikatelské èinnosti dle § 12 odst. 1 zákona è. 86/2002 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù, je kadý podniktelský subjekt pouívající v prostorech pro podnikání malý spalovací zdroj, tj. do 200 kW - u plynných a
kapalných paliv od jmenovitého výkonu 11 kW, u paliv tuhých od jmenovitého výkonu 15 kW - povinen oprávnìnou osobou nechat minimálnì 1x za
dva roky zmìøit úèinnost spalování, mnoství vypouštìných látek a provádìt kontrolu spalinových cest. Výsledky mìøení musí být po provedeném
mìøení do 30 dnù pøedloeny ma Mìstském úøadì v Hanušovicích, odboru
ivotního prostøedí.
Nedodrení této povinnosti je dle odst. 4 § 12 zákona o ochranì ovzduší
pøestupkem fyzické osoby, s právnickou osobou bude zahájeno øízení o pokutì. Týká se i neziskových organizací, spolkù a sdruení, nejsou-li tyto
subjekty napojeny na centrální vytápìní.
V § 19 odst. 15 a 16 je stanovena oznamovací povinnost ke zpoplatnìní
provozovatele malého topného zdroje nad 50 kW, a to do 15. 2. pøíslušného
roku, nebo do 30 dnù od vzniku oznamovací povinnosti, tj. pøi zmìnì nebo
instalaci nového topného zdroje. Poplatek je vymìøován pøíslušnou obcí
podle pouitých topných médií a je urèen sazbami uvedenými v tabulkách
zákona. Toto zpoplatnìní se netýká vytápìní koksem, døevem, plynem a
LTO s atestem na síru. Pøi zjištìní porušení této povinnosti opìt hrozí výše
uvedené sankce.
Chcete-li se vyhnout postihùm, zkontrolujte si poslední údaje o svých
topných zdrojích poskytnutých oddìlením P v Hanušovicích a vše co
nejdøíve doplòte. Zahájení øízení o pøestupku nebo o pokutì je potom pro
obì strany nepøíjemné a prodraí se všem.
Pokud nìkým zmítají nejasnosti, rád je vysvìtlím - MìÚ, odd. P, dveøe
è. 205, v úøední dny po-pá, popø. se obrate na pana Vítìzslava Berlinského,
který je v tomto oboru osobou znalou a oprávnìnou.
P/KE

podatelna@mu-hanusovice.cz
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Fotografie z pøehlídky pódiových
skladeb, které v rámci Sportovního dne
poøádal v sobotu 8. 4. 2006
v hanušovické tìlocviènì
SPV Hanušováèek.
Podrobnosti v pøíštím èísle HN.
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Hasièi informují (5)

Pro pøípad ohroení
- pøíruèka pro obyvatele -

Po povodni:
Nechte si zkontrolovat stav obydlí (statickou
narušenost, obyvatelnost), rozvody energií
(plyn, el. energie apod.), stav kanalizace a rozvodù vody.
Zlikvidujte uhynulé zvíøectvo, potraviny a polní
plodiny, které byly zasaeny vodou. Postupujte
podle pokynù hygienika. Vyèistìní studní a jejich
sanaci zadejte odborníkùm.
Informujte se o místech humanitární pomoci a
v pøípadì potøeby si vyádejte finanèní pomoc,
pitnou vodu, potraviny, teplé obleèení, hygienické prostøedky, potøebné náøadí pro likvidaci povodòových škod a další potøebné prostøedky.
Kontaktujte pøíslušné pojišovny ohlednì náhrady škod (ohlaste pojistnou událost pojišovnì, vyhotovte soupis škod).

HAVÁRIE V CHEMICKÉM ZÁVODÌ
S ÚNIKEM NEBEZPEÈNÝCH LÁTEK
Nezbytná doporuèení:
Urychlenì opuste ohroené místo.
Co nejdøíve se ukryjte v uzavøené místnosti.
Uzavøete a utìsnìte okna, dveøe a další otvory.
Vypnìte ventilaci.
Sledujte zprávy v hromadných informaèních
prostøedcích.
Pøipravte si prostøedky improvizované ochrany osob.
Pøipravte si evakuaèní zavazadlo.
Budovu opuste jen na pokyn.

HAVÁRIE V JADERNÉM
ENERGETICKÉM ZAØÍZENÍ S ÚNIKEM
RADIOAKTIVNÍCH LÁTEK

Co bychom mìli vìdìt o ptaèí chøipce
První pøípady ptaèí chøipky se objevily pøed tøemi lety v Asii. Od roku
2003 na ptaèí chøipku zemøelo 120 lidí, pro srovnání, na bìnou chøipku
umírá roènì asi 1500 lidí. Chtìl bych upozornit na to, e v médiích se nìkdy
objevují informace o nebezpeèí ptaèí chøipky dost pøehnanì. Skuteènì není
a tak dramatická a hlavnì v našich podmínkách nehrozí tak velké nebezpeèí pøenosu chøipky ze zvíøete na èlovìka. Pøenos z èlovìka na èlovìka ještì
nebyl zaznamenán.
Ptaèí chøipku pøenášejí skoro ve všech pøípadìch vodní, volnì ijící ptáci, zejména labutì a kachny. Náhlý pøenos nemoci na velkou vzdálenost
v dobì tahu vodního ptactva je omezen tím, e infikovaný pták není ve velic
krátké dobì schopen letu. Dravci a zpìvné ptactvo nejsou k této virové nemoci tak náchylní. Nemoc se pøenáší hlavnì trusem, peøím a pøímým kontaktem. Z domácích zvíøat jsou k nemoci nejvíce náchylné krùty, poté
slepice a kachny. Inkubaèní doba je 3-7 dní. Pøíznaky jsou pomìrnì zøetelné, drùbe pøestane pøijímat potravu, vlivem horeèky více pije, ustává snùška vajec, vejce jsou deformovaná a mají tenkou skoøápku. Poté se objevují
otoky hlavy, nìkdy i nohou, høebínku, a také krváceniny.
Pøi nálezu více ne 4 uhynulých ptákù v jedné lokalitì anebo i jednoho
ptáka, který vykazuje výše popsané pøíznaky nemoci, je nutné nález nahlásit na mìstský úøad, také je moné informovat Policii ÈR a hasièe.
Drùbì je tøeba chránit pøed chøipkou zastøešením výbìhu (ochrana proti
spadu infikovaného trusu). Slepice, krùty, perlièky nedret spoleènì s vodní
drùbeí.
Pøíznaky této chøipky u lidí jsou - vysoké horeèky, bolesti hlavy, kašel a
obtíe pøi dýchání. Èím døívìjší je návštìva doktora, tím vìtší je úspìšnost
léèení. Úspìšnost léèení je zatím 40 %. Virus ptaèí chøipky není moc odolným, pøi zahøátí na 70 oC staèí na jeho likvidaci pár vteøin.
V pøípadì, e by se v našem regionu nebo v blízkém okolí vyskytla ptaèí
chøipka, Státní veterinární správa vyhlásí povinnost obcím, aby provedly
sèítání drùbee na celém správním území dané obce, a to z dùvodu náhrady
škod pro chovatele, pokud by vzhledem k okolnostem bylo naøízeno utratit
veškerou domácí drùbe.
Na závìr bych chtìl dodat, e není dùvod k pøehnaným reakcím, ale je
tøeba sledovat informace odborníkù z veterinární správy, která se celou situací intenzivnì zabývá a popøípadì vèas vyhlásí nutná opatøení.
Václav Matoulek, Nové Králicko 4/2006

Nezbytná doporuèení:
Co nejdøíve se ukryjte v uzavøené místnosti
(nejlépe ve sklepních prostorách), pokud mono
na stranì odvrácené od jaderného zaøízení.
Uzavøete a utìsnìte okna a dveøe.
Vypnìte ventilaci a utìsnìte další otvory.
Sledujte zprávy v hromadných informaèních
prostøedcích.
Pøipravte si prostøedky improvizované
ochrany osob.
Pøipravte si evakuaèní zavazadlo.
Jodové pøípravky (tablety) a prostøedky
individuální ochrany odeberte a pouijte a na
základì veøejné výzvy.
Budovu opuste jen na pokyn.
V pøípadì radiaèní havárie jaderné elektrárny
Dukovany a Temelín se obyvatelé ijící v zónì
havarijního plánování øídí pokyny provozovatelù
jaderných elektráren a orgánù státní správy a
samosprávy.
- pokraèování pøíštì -
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Pálení odpadu
vzniklého pøi jarních pracích na zahrádkách
V Hanušovických novinách 3/2006 byl otisknut èlánek o likvidaci rùzných odpadù, jejich pálení upravuje zákon è. 133/1985 Sb. - o poární
ochranì, ve znìní pozdìjších pøedpisù. V èlánku byly uvedeny i jiné zákony
a pøedpisy, které je nutno dodrovat.
V neposlední øadì je to i Obecnì závazná vyhláška mìsta Hanušovice
è. 2/2000 ze dne 18. 9. 2000, která se zabývá udrováním poøádku v obci a
ivotním prostøedím.
V èlánku 2 odst. 2 se píše o pálení odpadù:
„Je zakázáno pálit odpadky, listí a shrabky na veøejných prostranstvích
i soukromých pozemcích. Zakazuje se pálení trávy-staøiny a vypalování
ploch pozemkù se staøinou. Spalování suchých vìtví a døeva po prùklestu døevin je dovoleno.“
Èlánek 8 pak øeší porušení ustanovení této obecnì závazné vyhlášky:
„Porušení jednotlivých ustanovení obecnì závazné vyhlášky je
moné postihnout jako pøestupek, nejde-li o trestný èin. Tím není vylouèena monost uloení pokuty podle dalších pøedpisù.“
P

podatelna@mu-hanusovice.cz
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Poární ochrana oèima dìtí 2006
Jako kadým rokem i letos probìhla na Základní škole
v Hanušovicích pod patronací Mìsta Hanušovice a Sboru
dobrovolných hasièù v Hanušovicích výtvarná soutì
Poární ochrana oèima dìtí. V letošním roce bylo odevzdáno celkem 68 výtvarných prací, ze kterých bylo vybráno
12 nejlepších prací, které postoupily do okresního kola.
Ostatní práce byly postoupeny Hasièskému záchrannému
sboru k dalšímu vyhodnocení.
Ceny za nejlepší práce vìnovaly poøadatelé, tj. Mìsto a
hasièi Hanušovice.
-af

Nakreslil O. Ceh

Duha, sdruení dìtí a mládee pro volný
èas, pøírodu a recesi
Klub Salix-SK Hanušovice, èinnost za mìsíc bøezen 2006
Jarní prázdniny letos vyšly na zaèátek bøezna a my jsme i bìhem
nich uskuteènili tøi akce: 6. 3. stavbu obøí snìhové sochy yettiho a
dvou malých ufonkù, 7. 3. jsme si v klubovnì zahráli šprtec a 9. 3.
jsme venku uspoøádali jízdu na duších na snìhu. Naše akce byly
pøístupné i veøejnosti, ale nabídky vyuili pouze dva hoši a jedna
dívka.
V bøeznu vyšlo další èíslo klubového èasopisu Pramínek, jen
obsahuje tradièní rubriky: nìco pro kutily, povídka, hry, vtipy, èinnost klubu, slovo šéfredaktora atd. Pramínek mùe zaujmout nejen
naše klubáky, ale i ostatní správné kluky a holky. Sehnat ho mùete
pouze v klubovnì (Školní èp. 257).
V sobotu 18. bøezna jsme spoleènì ji potøetí s ÈTU Kamarádi
Šumperk uspoøádali v jejich klubovnách tradièní Kulièkiádu. Soutìilo se na 15 speciálních pøípravcích, umoòujících cvrnkat kulièky právì i v místnosti. Ve vìkové kategorii do 15 let se
zúèastnilo 25 dìtí. Titul Kulièkového krále obhájil Ondra Raèák
z oddílu ÈTU Ïáblíci Šumperk. Ve velké konkurenci se neztratil
ani náš Miloš Gronych, který vybojoval krásné 2. místo. Sympatické je, e se do soutìí zapojili i starší a dospìlí. Zde triumfoval
vedoucí oddílu ÈTU Delaware Bludov Tony Kubíèek. Všem
úèastníkùm blahopøejeme. Kromì nevšedních záitkù kadý hráè
získal i drobnou cenu. Krátká zpráva o této akci i s fotkou vyšla
v deníku Moravský Sever ve støedu 22. bøezna 2006.
Pøes problémy s dodávkou vody jsme nezapomnìli na generální
úklid klubovny a chodby.
Poslední schùzka v bøeznu osahovala tematicky zamìøené hry
na téma Boj o vìièky. Nakonec vyhrál Miloš, jeho soupeø Eda
vzal poráku ve finále sportovnì.
V mìsíèním bodování jednotlivcù vyhrál Miloš Gronych, v soutìi o klubové nálepky bodovali: Miloš Gronych - è. 28, Luboš Láhola - 5, Eda Urbášek - 8. Všem blahopøeji.
S pøicházejícím jarem vám všem pøeji mnoho nadšení pro klubácký ivot a další nové dobré kamarády.
Vedoucí klubu M. Pecho

Nakreslila A. Bugnova

PNEUSERVIS KUBÍCEK
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Velký støelecký svátek v Hanušovicích
Utekl necelý rok a sportovní støelci AVZO Hanušovice ji
podruhé za sebou organizovali svùj velký svátek - Mistrovství
Èeské republiky AVZO 2006 ve støelbì ze vzduchových zbraní.
Vrcholný závod støelecké sezony se uskuteènil v prùbìhu víkendu 25. a 26. bøezna 2006 v tìlocviènì Základní školy v Hanušovicích v disciplínách vzduchová puška i vzduchová
pistole. Ve všech vìkových kategoriích, od nejmladších áèkù
a po dospìlé, se soutìe zúèastnilo 110 sportovních støelcù
z 20 organizací AVZO z celé Èeské republiky. Navštívil nás
také velmi známý sportovní støelec a dritel zlaté olympijské
medaile pan Miroslav Varga, který zde pøedvedl velmi zajímavou prezentaci své firmy. K vidìní zde byly kvalitní vzduchové
zbranì, dalekohledy, støelecké obleèení a spousta dalších pomùcek, bez nich se sportovní støelba neobejde.
Slavnostního zahájení Mistrovství ÈR se zúèastnil zástupce
Mìstského úøadu Hanušovice pan místostarosta František Felner, který sportovce v našem mìstì pøivítal a popøál všem
dobrou mušku, dále pak pøedseda Republikového kolegia
AVZO pan Even Pour, stejnì jako Rada støelectví AVZO v èele
s novì zvoleným pøedsedou panem Františkem Kováèem.
Vlastní závod spoleènì zahájili pøedseda AVZO Hanušovice a
øeditel soutìe pan Miroslav Havelka a hlavní rozhodèí pan
Zbynìk Strouhal.
V prùbìhu obou soutìních dnù byla k vidìní spousta vynikajích výsledkù pøedevším u tìch nejmladších závodníkù a jen
obèas se objevily i slzièky, kdy se nìkomu z mládeníkù nedaøilo tak, jak by si pøál. V celkovém souètu hodnocení se nejúspìšnìjšími stali sportovní støelci AVZO Šumperk-Temenice,
kteøí získali 5 zlatých, 4 støíbrné a 3 bronzové medaile, druzí
skonèili støelci AVZO Èernovice (u Tábora) se ziskem medailí
2+2+2 a tøetí se umístil AVZO Horní Benešov 2+1+2. Nejlepšími jednotlivci pøi zisku více ne jednoho umístìní se stali Tomáš Petøík ze Šumperku-Temenice, ten vystøílel 2x zlato a 1x
støíbro, Šárka Vyvleèková z Trnavy (u Zlína) støíbro a bronz, a
koneènì Patrik Keprt ze Šumperku-Temenice rovnì støíbro a
bronz. Naši mladí støelci z Hanušovic se ve svých kategoriích
umístili následovnì:
Dívky do 14 let
6. místo Eva Junková,
8. místo Veronika Schwarzerová
Chlapci do 14 let
22. místo Tomáš Bank,
23. místo Roman Köhler
Jsme pøesvìdèeni, e získané zkušenosti úspìšnì zúroèíme i
v pøíštím roce, protoe MÈR AVZO 2007 se opìt uskuteèní na
naší domácí pùdì. Letošní roèník je tedy za námi a Sportovnì
støelecký klub Hanušovice dìkuje svým èlenùm za mnoství
práce i èasu, které dobrovolnì této akci vìnovali, dìkujeme našim mladým støelcùm za jejich výkon, dále všem rozhodèím za
spolupráci a Základní škole Hanušovice za poskytnuté prostory. K úspìchu našeho mistrovství ÈR pøispìla rovnì celá øada
sponzorù, kterým také patøí veliký dík za jejich pøíspìvek støeleckému sportu, pomoc a spolupráci. Jsou to: Mìstský úøad Hanušovice, Pivovar Holba Hanušovice, Republikové kolegium
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AVZO Kutná Hora, Sport Shooting Varga, Zbranì Plíhal, Zbranì Štodtová, Papírna Jindøichov, Papírna Aloisov, manelé
Olga a Milan Schwarzerovi, pan Jiøí Fiedler, ÈD - Uzlová eleznièní stanice Hanušovice a Rekreaèní støedisko Krupá Staré
Mìsto.

A na závìr ještì pøehled vítìzù jednotlivých kategorií mistrù Èeské republiky AVZO 2006:
Vzduchová puška 30 ran vlee
- dívky do 12 let
Tereza Strnadová AVZO Èernovice 299 bodù
- chlapci do 12 let
Petr Sváèek AVZO Èernovice 299 bodù
- dívky do 14 let
Ivana Pøibylová AVZO Horní Cerekev 292 bodù
- chlapci do 14 let
Tomáš Petøík AVZO Šumperk-Temenice 300 bodù
Vzduchová puška 40 ran vstoje
- dívky do 16 let
Ivana Peštuková AVZO Neplachovice 383 bodù
- chlapci do 16 let
Tomáš Petøík AVZO Šumperk-Temenice 363 bodù
- chlapci do 18 let
Marek Bartošek AVZO Polièná 385 bodù
- juniorky a eny
Zuzana Mìrková AVZO Šumperk-Temenice 395 bodù
Vzduchová puška 60 ran vstoje
- junioøi a mui
Vladimír Haloda AVZO Šumperk-Temenice 596 bodù
Vzduchová pistole 40 ran
- dívky do 18 let
Lenka Inderková AVZO Šumperk-Temenice 362 bodù
- chlapci do 18 let
Jakub Skladan AVZO Horní Benešov - 359 bodù
- juniorky a eny
Marce Königová AVZO Horní Benešov - 385 bodù
Vzduchová pistole 60 ran
- junioøi a mui
Pavel Berka AVZO Šumvald 561 bod
-fie
Foto pøíloha na další stranì
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Velký støelecký svátek v Hanušovicích - fotopøíloha

V kategorii chlapci do 12 let si
všechny medaile odvezli áci
z Èernovic u Tábora: 1. místo
Petr Sváèek - uprostøed,
2. místo Petr Nymburský,
3. místo Pavel Vránek.

è

V kategorii chlapci do 14 let zvítìzil Tomáš Petøík ze
Šumperku - uprostøed - absolutním nástøelem
300 bodù, 2. místo obsadil Martin Havlík z Horní
Cerekve, 3. místo Jakub Fojtík z Polièné.

ç

Takto støílí mistøi ze
vzduchové pušky:
prùmìr nejvìtšího
kruhu terèe je
45,5 milimetru a
desítka, která v tomto
pøípadì pøestala
existovat, je bílá teèka
o prùmìru 0,5 mm.

è

Soustøedìnì se ke
svému výkonu
pøipravují junioøi a
dospìlí, kteøí k závodu
nastoupili v nedìli.

è
Foto: Veronika Králová
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Jubilea
V mìsíci kvìtnu 2006 oslaví svá
významná ivotní výroèí tito naši
spoluobèané:
80 let paní Lydie Šastná, Zdeòka
Koelová a Andìla Kubáníková,
75 let paní Marie Doleelová a
Emilie Kudláèková a pan František
Zubík,
65 let paní Rùena Pavlù a pan
Jozef Pavèo,
60 let paní Ludmila Kováèová,
Anna Zatloukalová, Silvia
Strašilová, Marta Mareèková,
Hanièka Lanèová a Vìra
Kramešová a pánové Antonín
Luks a Miloslav Hampl,
50 let paní Mirka Horáková a pan
Ludìk Kubáník.
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 bøeznu 2006
se narodili:
Adéla Cikrýtová, Markéta Marešová
a Miroslav Pavlù
zemøeli:
pan František Král
a pan František Koela

Vzpomínáme
V ivotì jsem byl
legrace a špás,
ve vzpomínkách se
vracím zas.

Støecha lokomotivního depa v sutinách
Pod tíhou snìhu se v noci z 3. na 4. bøezna zøítila èást støechy o rozmìrech 90x25 m ve strojové stanici ÈD v Hanušovicích.
Podle stavu zjištìného po zboøení støechy se lze domnívat, e vahou snìhu na støeše došlo
k rozestoupení obvodových zdí a støecha se vlastní destrukcí propadla do objektu. Tam byly poškozeny dva pøípojné historické vozy k M 131 a M 120, dále stroj M 263, zvaný „mandelinka“,
pouívaný pro opravy trolejí, dále sluební vùz pro nákladní vlaky, vyrobený mezi svìtovými
válkami, a jeden vojenský dvouosý vùz (rybák). Šlo o historická vozidla, pouívaná pøi nostalgických jízdách, zde deponovaná. Naopak bez poškození vyvázla snìná fréza a manipulaèní
drezína. Oba stroje stály v místech, kde zùstala støecha neporušena.
Potøeba výstavby strojové stanice Hanušovice, která vznikla v roce 1888, vznikla v souvislosti s výstavbou trati Hanušovice-Lipová-láznì. Vyplývala pøedevším z provozních potøeb parní trakce pøi extrémnì nároèném provozu pøes Ramzovské sedlo. Pozdìji se ještì pøipojily
dùvody strategické, nebo pøes Hanušovice vedla objízdná trasa uzlù Èeská Tøebová, Zábøeh a
Olomouc.
Oba tyto dùvody údajnì pominuly, a tak došlo k tomu nejhoršímu. Pravidelný provoz ve strojové stanici byl ukonèen 24. kvìtna 1998 a objekt byl pouíván pouze jako úloištì lokomotiv
mimo provoz, vozidel traové distance a historických vozù. Po dvou letech zaèala jednání Èeských drah s orgány státní správy o tom, e by z objektu mohlo vzniknout eleznièní muzeum.
Byl dokonce vypracován zámìr na odkoupení tohoto objektu a jeho celkovou revitalizaci. K nièemu však nedošlo, a tak byl v roce
2005 objekt pøedán Správì dopravní cesty
Olomouc jako zbytný majetek. Podle zprávy
o pøedání prohlásil nový majitel, e je objekt
ve špatném stavu, o opravì nebo nové výstavbì neuvauje, a tím pádem je urèen k demolici. Nyní je problém na stole pøednosty SDC
v Olomouci a v budoucnu uvidíme, co se s památkou na zašlou slávu parní a motorové
trakce v Hanušovicích stane. -hp

Jaro zaèalo s povodnìmi a záplavami
Letošní astronomické jaro zaèalo ji 20. bøezna v 19.25 hod. Zima pøitom vládla a
do jeho samého nástupu. Snìhová pokrývka byla nejvìtší za posledních 20 let a také
teploty byly podnormální.
S nástupem jara došlo v týdnu od 20. bøezna do 27. bøezna ke znaènému zvýšení teplot. Teploty v tomto týdnu byly nejvyšší za posledních 230 let. Byly to právì ony dva
faktory - nejvyšší snìhová pokrývka a nejvyšší teploty, které zpùsobily rychlé tání snìhu a byly pøíèinou povodní a záplav.
Meteorologické pøedpovìdi o hurikánech a vìtrných smrštích
Dle pøedpovìdí amerických meteorologù se dá oèekávat, e letošní rok nebude klidný zejména na americkém kontinentu. Pøedpokládají výskyt a 17 hurikánù, z toho
9 vìtrných smrští. Pøedpovìdi nejsou optimistické. Doufejme, e se snad všechny
nenaplní.
Zatmìní Slunce
29. bøezna ve 12.45 hodin letního èasu vrcholilo èásteèné zatmìní Slunce. Byla velká škoda, e u nás bylo zamraèeno a pršelo a nemohli jsme tento pøekrásný jev
pozorovat.
Naše pøání pro letošní jaro
Vìøme, e jaro ve svém dalším prùbìhu dohoní to, co díky dlouhé zimì zameškalo, a
bude pro nás tou nejkrásnìjší roèní dobou.
-jk

Vzpomínka
Dne 2. kvìtna 2006 vzpomeneme
3. smutné výroèí úmrtí manela,
tatínka a dìdeèka,
pana Oldøicha Vojtka.
Manelka, syn a dcery s rodinami.
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Dne 4. kvìtna 2006 uplyne 20 let od chvíle,
kdy nás navdy opustil manel, tatínek, dìdeèek
a pradìdeèek,
pan František Urban.
S láskou vzpomínají manelka Ludmila,
synové a dcery s rodinami.

www.mu-hanusovice.cz
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Cestování po Evropì
V tomto pokraèování seriálu zùstaneme jen kousek od skotských hranic a podíváme se na historickou památku, která je nazývána „malou evropskou èínskou zdí“.
Hadriánùv val je odborníky nazýván gigantickou bariérou,
která šplhá po pøíkrých útesech uprostøed pùsobivé krajiny. Ale
zaènìme od zaèátku.
Roku 43 po Kristu, nìkolik generací pøed vybudováním valu,
pøepadla øímská armáda Británii. Na nìkolik desítek let si pak pokoøila i barbarské kmeny na severu Skotska. Ty s porobou nikdy
nesouhlasily a neustále podnikaly výpady proti øímskému impériu. V r. 122 dorazil na neklidnou britskou pùdu Hadrián, který
rozhodl, e je potøeba barbary ze severu zemì oddìlit masivní
zdí, a tím zabránit jejich výbojùm. A tak za pouhých 8 let a za
enormního úsilí vojsk øímského impéria a otrokù porobených
kmenù vznikla tato gigantická stavba. Hadriánova zeï je 120 km
dlouhá, asi 4,5 m široká a táhne se v severní Anglii od jednoho
pobøeí k druhému. Je postavena z více ne 750 000 milionù kubických metrù kamenù.
Bìhem stavby bylo tøeba pøemostit i øeky a pøekonat nehostinná údolí. Souèástí zdi byly kastely (menší øímské pevnosti), které
byly zøizovány v odstupu jedné øímské míle (1148 m). Mezi dvìma kastely se v pravidelných odstupech nalézaly vdy dvì
obranné vìe. Ve své dobì byly obsazeny pravidelnou armádou
nìkolik desítek let. Poblí valu bylo té postaveno ètrnáct velkých pevností, ve kterých byly umístìny posádky pro pøípad napadení Øímanù.
Kromì obranného valu budovali Øímané i silnice, zøizovali
opìrné zásobovací body a vykonávali pozemní práce. Dodnes
jsou nìkteré úseky valu udrované pro turisty, jiné se ztrácejí
v okolní krajinì. V prùbìhu staletí byla Hadriánova zeï pouívána i jako kamenolom. Kilometry zdí toti poslouily místním stavebníkùm jako levný stavební materiál.
Zašlou slávu zdi nám pøipomínají dvì muzea v Corbridge a
Vindolandu (zde stojí na pùvodním místì malá øímská pevnost,
zrekonstruovaná tak, jako by byla vèera dokonèena). Najdete

v nich pozoruhodné nálezy z doby, kdy zeï plnila svùj úèel. Je
zde bedna nalezená v r. 1964, která obsahovala øímskou výzbroj
a osobní vìci jejího majitele. Nejznámìjším nálezem z této oblasti je sbírka døevìných tabulek na psaní, na nich byly zaznamenány údaje týkající se zásobování a personálních záleitostí
vojska.
-hp

Toulky po okolí

Dnešní Studenské skály jsou tak tvoøeny 500 metrù dlouhou
soustavou, uprostøed s a dvacetimetrovými skalami. Na nì
pøíroda pøidala další dva stupnì, dolní tvoøený sloupy, horní a
s 3 metry vysokými hlavicemi. Pøi troše fantazie se nám pøi pohledu na skály zdá, e vidíme dole široká ramena mue, na nich
dlouhý krk a na nìm tøímetrovou hlavu.
Z vrcholù je krásný výhled na východní partie Orlických hor
- na Suchý vrch a Bukovou horu. Dostat se nahoru chce trochu
šikovnosti, výstup ale není nároèný ani nebezpeèný a zvládnou
ho dìti i senioøi. Studenské skály jsou kromì turistù vyuívány
i jako oblíbený cvièný horolezecký terén pro zaèínající „skálolezce“.
Nedaleko od skal, v obci Píseèná u Letohradu, stojí nevelký
zdìný mlýn. První zmínka o mlýnì na tomto místì se vztahuje k
r. 1596. Mlýn má dodnes zachovalé strojní vybavení a v podkroví pøilehlé stodoly je umístìna expozice zemìdìlského
náøadí, strojù a zaøízení, které se pouívaly v domácnosti v minulosti. Objekt je zapsán jako technická památka a pøi návštìvì
vám ochotnì podají podrobný výklad jeho majitelé.

Po dlouhé mrazivé zimì je tu koneènì touebnì oèekávané
jaro a doba pro vycházky do pøírody. Na víkendový výlet se
bude jistì hodit zajímavý tip - návštìva Studenských skal a
mlýnu v Píseèné u Letohradu.
Studenské skály jsou nejvýraznìjší skalní skupinou v Orlických horách. Vypínají se jako èást Mladkovské vrchoviny nad
údolím øeky Tiché Orlice. Dostanete se k nim z Mladkova, Tìchonína nebo Celného. Z jihovýchodního svahu vrchu Studený
zde vystupuje soustava rulových skal, o kterých se v geologii
píše jako o mrazových srubech. Jsou to vlastnì skalní výbìky,
které vznikly mrazovým zvìtráváním. Dìšová voda a voda
z tajícího ledu a snìhu stékala do nitra rozpukané horniny a ve
štìrbinách v zimì mrzla. Led, který má vìtší objem ne voda,
pùsobil znaèným tlakem na stìny puklin, a tak docházelo k tøíštìní a odlamování mohutných skalních blokù. Ty se hromadily
pøi úpatích skalních stìn, a tak se stalo, e po milionech let se
skalní stìny nebo celý svah posunuly a o nìkolik metrù do nitra
hory.

HANUŠOVICKÉ NOVINY 5/2006

podatelna@mu-hanusovice.cz

-hpm

11

Kino Mír Hanušovice

Šachové úlohy
Øešení úlohy z minulého
èísla Hanušovických novin
1. Jc6 - Vd5
2. Kh4 - V x h 5
3. Je5! - V x e 5 pat - remis

kvìten 2006
5. 5. Experti
12. 5. Fimfárum 2

Nová øešitelská soutì
Bílý: Kb7, pìšec b5
Èerný: Kf7, Jg2
Bílý vyhraje.

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.

19. 5. Univerzální uklízeèka
26. 5. Karcoolka

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

INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE

-jk
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Inzerce Inzerce Inzerce Inzerce Inzerce
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