HANUŠOVICKÉ NOVINY
Èervenec 2006

èíslo 7

roèník 12

cena 2 Kè

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

Hanušovice se musí pøipravit na výrazné zvýšení

silnièního provozu
Ji delší dobu se mluví o tom, e bude uzavøena komunikace pøes Èervenohorské sedlo a doprava bude odklonìna pøes Ramzovou do Hanušovic.
Tato situace nastane od 1. záøí letošního roku, s tím, e pøes zimní mìsíce bude
Èervenohorské sedlo otevøeno. Jsme si vìdomi toho, e pùjde o významný zásah
do ivota v našem mìstì, a to hlavnì v oblasti silnièního provozu, který výraznì
zhoustne. Dle našeho názoru bude nejkritiètìjším místem køiovatka na Králíky,
zajistit jakoukoliv zmìnu na této køiovatce není moné vzhledem k blízkosti
eleznièního pøejezdu.
Naší hlavní snahou bylo zvýšit bezpeènost dìtí, které pøes tuto køiovatku zatím
dennì chodily do školní jídelny. To se nám podaøilo - se zaèátkem školního roku
2006/2007 bude otevøena nová školní jídelna
pøímo v areálu základní školy.

Prázdniny
Èím zaplnit bílá místa..., zamíøit
k loukám, k øece, ze které pára stoupá,
do pøírody, kde kino promítají stromy.
Jen dobrou náladu vzít s sebou,
zvláštì kdy se svìt mraèí. Uprostøed
pøírody pøijímat dar ticha a najít si
pro sebe koneènì èas, svùj èas. Tøeba
dýchat vùni starých stromù a být
s lidmi, se kterými chceme být a ztratit
s nimi pár kamarádských slov. K tomu
mùe tøeba zaznít pár tónù kytary.
Kdo zpívá, ten se nemraèí. Doèasným
domovem bude staèit malá chatka. Na
chvíli se dá chápat uspìchaný svìt
jinak. Rozdìlat oheò a spálit v nìm

(pokraèování na 2. stranì)

svoje vlezlé všední starosti. Najít tak
vnitøní klid, protoe jenom v klidu
mohou se lidi na lidi smát. Kadý
máme na srdci nìjakou tu záplatu, jak
šel ivot, potøebujeme naèerpat hodnì
nových sil. A nikdo z nás neví, co si na
nìho svìt zítra vymyslí.. .

-hl

Ü Doláková, 7.B

Hanušovický jarmark 26. 8. 2006 - více na 4. stranì



Pozor!
Zmìna hodin pro veøejnost Pošty Hanušovice od 1. 7. 2006
Po-Èt 8.00-11.00 a 13.00-17.00 hod.,
Pá 8.00-11.00 a 13.00-18.00 hod.

Dìtem co nejkrásnìjší prázdniny plné radosti a všem
spoluobèanùm sluneènou dovolenou pøejí
redakce Hanušovických novin
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
85. jednání – 22. 5. 2006
- schválila a uloila podepsat smlouvu o dílo
- vzala na vìdomí protokol ze státního stavebního dohledu na
Rychtì
- doporuèila ZM ke schválení ádost o prodej pozemkù pè. 798/17 a
798/18 v kú. Hanušovice dle schválených podmínek
- vzala na vìdomí oznámení o projednání podkladù pro stanovení
záplavového území – Krajský úøad Ol. kraje
- vzala na vìdomí pøípravu stavby vìtrných elektráren
- schválila zmìnu nájemní smlouvy na èp. 207
- schválila ádosti o prominutí poplatku za TKO

86. jednání – 5. 6. 2006
- vzala na vìdomí informace o výsledku voleb v Hanušovicích
- projednala prodej bytových jednotek 1 a 6 v domì èp. 257
- schválila smlouvy o investièním i neinvestièním pøíspìvku pro
JPO II Hanušovice
- neschválila ádost o obnovu komína

- schválila doporuèení ŠPVS a. s.
- vzala na vìdomí oznámení obce Èervená Voda o odstoupení od
zámìru výstavby útulku pro psy
- vzala na vìdomí informaci o uzavírce komunikace
Jindøichov–Horní Lipová
- vzala na vìdomí rozhodnutí MMR Praha
- na základì doporuèení silnièního správního úøadu neschválila
ádost o udìlení výjimky umístìní dopravní znaèky
- schválila ádost o povolení k zavedení ústøedního topení na
vlastní náklady
- schválila èleny hodnotící komise a provedení hodnocení Èeský
projekt s. r. o.
- schválila prodej malotraktoru
- schválila ádost o pøíspìvek na konání výstavy – Svaz
chovatelù
- projednala ádost o prodej pozemku k výstavbì RD, st. pl.
798/16
- neschválila ádost o prodej pozemkù v kú. leb
- vzala na vìdomí pøípravu zasedání ZM na 26. 6. 2006
- vzala na vìdomí ádost Fondu ohroených dìtí

Hanušovice se musí pøipravit na výrazné
zvýšení silnièního provozu
(dokonèení z 1. strany)

Vás všechny, váení spoluobèané, bychom chtìli poádat o toleranci pøi této sloité dopravní situaci a o maximální pozornost
pøi pøecházení komunikací, aby v našem mìstì nedošlo ke zbyteèným dopravním nehodám.
Policie ÈR s námi bude významnì spolupracovat a silniènímu
provozu bude vìnována zvýšená pozornost.
Tato sloitá dopravní situace by mìla trvat po dobu tøí let. Jiné
dopravní øešení se nepodaøilo najít, nezbývá tedy ne se na tuto situaci pøipravit a toto kritické období pøeèkat.

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.

Petr Malcharczik, starosta mìsta
Platnost obèanských prùkazù obèanù narozených pøed 1. lednem 1936

Upozornìní!
Ve dnech od 10. 7. 2006 do 31. 7. 2006 bude uzavøena silnice
II/446 Šumperk-Hanušovice. Objízdná trasa bude znaèena.
inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce

Prodám zahrádku s podsklepenou chatkou, udírnou, bazénem
v Hanušovicích naproti sídlišti Na Holbì. Cena: dohodou.
Tel.: 724 776 893.

Prodej
Prodáme podsklepený rodinný domek s balkonem a zahradou na
slunném místì v klidné èásti Hanušovic (mimozáplavová oblast),
vèetnì garáe. V domku je 5 obytných místností. Prodej mimo realitní kanceláø. Informace na èísle: 721 611 743 nebo 732 329510.

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
Koupím pozemek k rekreaèním úèelùm
u potoka na Hanušovicku, od vlastníka.
Tel.: 731 305 279.

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

Jak dopadl uplynulý školní rok
Léto je v plném proudu, ale pøesto mi dovolte, abych se vrátil
k pøedchozímu školnímu roku a provedl malou rekapitulaci.
Školní rok 2005/2006 byl naštìstí od toho pøedchozího relativnì klidný a probìhl bez vìtších výstøelkù. Ještì jednou
zdùrazòuji vìtších, nebo ve škole máme, a asi vdy budeme
bohuel mít, nìkolik jedincù, kteøí by si bez nìjakého prùšvihu
nedokázali své pùsobení ve škole ani pøedstavit. Vìtšina dìtí se
ale v klidu soustøedila na svou práci a s pomocí uèitelù se snaily
prohlubovat své znalosti. Mnohým z nich se také daøilo úspìšnì
reprezentovat hanušovickou školu na mnohých soutìích, jako
byla napøíklad Olympiáda v èeském jazyce, ve které dvì dívky
z deváté tøídy Katka Velká a Verèa Pitáková obsadily v okresní
kole velmi pìkná místa. Také se naší škole daøilo v celostátní
zemìpisné soutìi Eurorebus, kde se áci 7. A a 7. C pod vedením paní uèitelky Láníkové a Šubrtové dostali do krajského
kola, kde sice nepostoupili do celostátní soutìe, ale i tam nezklamali. Jedním z nejvìtších úspìchù áka naší školy v oblasti
vìdomostní bylo tøetí místo v okresním kole Pythagoriády, které
vybojoval Martin Polák z 7. C a kterého pøipravovala paní
uèitelka Rulíšková. V právì uplynulém školním roce jsme se samozøejmì zapojili také do rùzných sportovních soutìí, ve
kterých je naše škola velmi silná. Mezi nejvìtší úspìchy v tomto
oboru patøí bezesporu postup do krajského kola turnaje malých
fotbalistù McDonalds Cup v kategorii 1.–3. tøída a kdy obdobný
úspìch unikl v kategorii 4.–5. tøída jen o pomyslný vlásek. Samozøejmì, e škola mìla úspìchù daleko více, ale o tìch jste byli
informováni v prùbìhu celého školního roku nebo se o nich
mùete doèíst na internetových stránkách naší školy. Nebylo by
to správné bilancování, abych se také nezmínil o soukromých
úspìších a neúspìších našich ákù. Tak jako kadý zamìstnanec
dostane na konci mìsíce svou mzdu, která hodnotí, jak dobøe
pracoval, tak i dìti jsou po zásluze odmìnìni, na základì jejich

Sbìr papíru, plastù, pomeranèové a
citronové kùry
ve školním roce 2005/2006
Jako kadý rok i v tomto školním roce sbírali áci Základní
školy Hanušovice druhotné suroviny – papír, plasty, pomeranèovou a citronovou kùru. Sbìr papíru a plastù podpoøila opìt
firma Stavrel, která ve spolupráci s dalšími sponzory vyhlásila
soutì ve sbìru plastù pro tøídní kolektivy a losovatelnou soutì ve sbìru papíru pro jednotlivce.

Sbìr odpadového papíru
Ze 470 ákù naší školy se zapojilo celkem 170 ákù, tj.
36 % - 123 ákù na 1.stupni a 48 ákù na 2.stupni. Bylo
odevzdáno 21 768,5 kg papíru.
Nejlepší áci:
1. Petra Tomašková
2. Ivo Vokurka
3. Karolína Davidová
4. Michal Krejèí
5. Lukáš Kuèera

4. A
6. A
2. A
2. A
5. A

812 kg
518,5 kg
516 kg
510 kg
472 kg

Všem ákùm byl sbìr proplacen. Do losování o další ceny
dále postoupilo 121 ákù, kteøí odevzdali minimálnì 50 kg pa-
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celoroèní píle a snaení. Všichni uèitelé se tedy sešli na spoleèné poradì v pondìlí 26. èervna a po dlouhém rokování vystavili úèet nejen dìtem, ale v podstatì i sobì. Zmiòovat se o tom,
e na škole jsou stále jedinci, jejich prioritou je všechno moné
jen ne èerpání vìdomostí do budoucna, je zbyteèné, nebo tuto
myšlenku rozvádím v kadém hodnotícím èlánku a u bych se
opakoval. Samozøejmì e i letos byli tito jedinci náleitì
odmìnìni, a to celkovým hodnocením neprospìl, které si „vyslouilo“ 9 ákù na I. stupni a 18 ákù na stupni druhém. Na
druhé stranì pomyslného ebøíèku jsou ti, kteøí chápou smysl
své docházky do školy, a naštìstí jich je daleko více. Mohu tedy
pouze s radostí konstatovat, e celkem 114 ákù na prvním a
71 ákù na druhém stupni prospìlo s vyznamenáním. Další kategorií hodnocení je tradiènì chování a celkový pøístup ke
škole. Jak jsem se ji zmínil výše, i letos se našli tací, kteøí si
mysleli, e mohou vše, ale záhy poznali e nemohou. Jako
„odmìna“ za jejich „snaení“ jim byly udìleny kázeòské tresty,
a to 7x napomenutí tøídního uèitele (3x na I. stupni), 16x dùtka
tøídního uèitele (6x na I. stupni), 21x dùtka øeditele školy (6x na
I. stupni), 9x druhý stupeò z chování (3x na I. stupni) a koneènì i
3x tøetí stupeò z chování jednomu výteèníkovi z šesté a dvìma
z osmé tøídy. Naštìstí i v této kategorii pøevládli áci svìdomití a
slušní, vyuèující tak mohli udìlit celkem 257 pochval, z toho
153 na prvním a 114 na druhém stupni. Na závìr svého hodnocení bych chtìl popøát všem našim ákùm, aby si o prázdninách
odpoèinuli, kolegùm, aby naèerpali nových sil, a všem dohromady krásné prázdniny. Jo, a ještì drobnost. Ve školním roce,
který se stal pøed nedávnem minulostí, se koneènì splnilo
oèekávání nìkolika generací ákù hanušovické školy a za
ohromného úsilí mnoha zainteresovaných se nákladem 33 mil.
podaøilo dokonèit výstavbu nové školní jídelny, take od záøí
pùjdeme na obìd do nové jídelny.
-zš

píru. Tito áci dostali za kadých 50 kg papíru slosovatelný
kupón. Celkem bylo vydáno 341 losù. Závìreèné slosování se
uskuteènilo 30. 6. 2006. Na áky èekalo celkem 30 cen – 5 poukázek na zboí v hodnotì 100 Kè, 23 poukázek v hodnotì 200
Kè a 2 poukázky v hodnotì 500 Kè. Výherci si za tyto poukázky
vyberou zboí v papírnictví p. Štefkové.

Sbìr plastù
Do soutìe se zapojily všechny tøídy.
Celkem se nasbíralo 3 336 kg plastù.
1. místo - 5 000 Kè získala tøída 2.A za 903 kg
2. místo - 3 000 Kè tøída 5.A za 409,5 kg
3. místo - 1 000 Kè tøída 4.A za 348,5 kg
4. místo - 500 Kè tøída 3.B za 239,5 kg
5. místo - 500 Kè tøída 1.B za 184,5 kg
I kdy ve sbìru plastù soutìily tøídy, pochvalu urèitì zaslouí áci, kteøí plastù nasbírali nejvíce, a to:
1. Lukáš Sedlaèík
2.A 188 kg
2. Veronika Vokurková 2.A 175 kg
3. Petra Tomašková
4.A 128 kg
4. Nikol Šimeková
4.B
106 kg
5. Lukáš Chamlar
3.B
85 kg

www.mu-hanusovice.cz

(dokonèení na 4. stranì)

3

„Spìchej pomalu!“
áci 6. tøíd naší základní školy se zúèastnili ve støedu 24. 5. 2006 v odpoledních hodinách ji tradièní dopravnì preventivní akce: „Spìchej pomalu!“
Rádi bychom podìkovali tìm, kteøí nám pomohli zdaøilou akci zrealizovat:
šumperskému tiskovému mluvèí kpt. Miloslavu Svatoòovi, vedoucímu Dopravního inspektorátu v Šumperku kpt. Jiøímu Alexovi a jeho zástupci kpt. Zdeòku
Novákovi i prap. Michalu Petráòovi z Obvodního oddìlení Policie ÈR v Hanušovicích.
Velký dík patøí majiteli prodejny Leo-mix v Hanušovicích – panu Leoši Hatoòovi, který k úspìšnému prùbìhu akce pøispìl sponzorským darem v podobì jablek a citronù, jen dávali áci projídìjícím øidièùm.
Dìti odmìnily 33 jablíèky ty øidièe, kteøí dodreli pravidla silnièního provozu, stanovenou rychlost a mìli v poøádku technický stav vozidla i potøebné dokumenty. 16 citronù putovalo k øidièùm, kteøí porušili dopravní pravidla a
pøekroèili stanovenou rychlost.
Získané výsledky svìdèí o tom, e stále existuje více øidièù, kteøí svým správným chováním na silnici chrání lidské ivoty a zdraví nás všech.
Na závìr si dìti spolu s policisty prohlédly vybavení policejních vozù a seznámily se s èinností radaru. Pøi této akci uplatnily znalosti dopravní výchovy
v praxi a svou osobní úèastí získaly zodpovìdný pøístup k ostatním úèastníkùm
silnièního provozu.
Vladimíra ídková, uèitelka obèanské výchovy

Sbìr papíru, plastù, pomeranèové a
citronové kùry
ve školním roce 2005/2006
(dokonèení ze 3. strany)

Sbìr pomeranèové a citronové kùry
Zapojili se celkem 64 áci. Bylo nasbíráno 131 kg
pomeranèové a 9,5 kg citronové kùry.
29 ákùm byl sbìr proplacen (do 10 Kè), 35 ákù
obdrelo sladkou odmìnu (ménì ne 10 Kè).
Nejlepší áci:
1. Michal Krejèí
2. Veronika Musilová
3. Nikola Šašurová
4. Karolína Davidová
5. Tereza Lucká
Veronika Lucká

2.A
1.B
7.A
2.A
5.A
4.A

11,5 kg
6,6 kg
5 kg
4,6 kg
4,3 kg
4,3 kg

Naše podìkování patøí všem sponzorùm, kteøí
poskytli finanèní prostøedky na odmìny, i všem, kteøí se do sbìru druhotných surovin zapojili . Díky nim
neskonèilo 22 tun papíru, 3,3 tuny plastù a 140 kg
kùry v popelnicích a na skládkách, ale stalo se surovinami pro výrobu nového papíru, syntetických vláken, recyklovaných plastù a lékù.
-dm

Hanušovický jarmark
26. 8. 2006
- program -
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9,00 Mše svatá v kapli Obìtování Panny Marie
9,30-11,30 Hudební skupina 2 Friends Šumperk
11,30-13,00 Reprodukovaná hudba
13,00-13,30 Divadelní vystoupení Zemanova døevìného divadla
13,30-15,30 Moderní country skupina Terè
Ukázky westernových disciplín:
Petra Pet Michalková - 1. místo ,,Show s bièem’’ Mistrovství Evropy 2005
Mirek Simir Èerný - 2. místo na Mistrovství Evropy 2005 v lasování
15,30-16,00 Divadelní vystoupení Zemanova døevìného divadla
16,00-18,00 Dechová skupina Loštická veselka ( p.Veselý)
18,00-18,30 Pohádka o Snìhurce
18,30-21,30 Hudební skupina Omikron
21,30-22,00 Vzývání ohnì
22,00-24,00 Hudební skupina Omikron

podatelna@mu-hanusovice.cz
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Zaèalo léto
Na zaèátku èervence máme za sebou
ji témìø dva týdny letošního léta. Léto
nastolilo svoji vládu 21. èervna, kdy
Slunce vrcholilo nejdále nad severní polokoulí - nad obratníkem Raka, tj. 23,5
stupnì severní zemìpisné šíøky. V tento
den bylo nad obzorem 16 hodin a noc trvala jen 8 hodin. K tomu vznikla známá
pranostika pojící se k svátku sv. Víta 15. èervna: „Na svatého Víta hlava ulehuje a u nohou svítá.“ Toto rèení vystihuje, e ve zmínìné dobì jsou na severní
polokouli nejdelší dny a nejkratší noci.

Šumperská liga
mládee
ve støelbì ze
vzduchových
zbraní
Šestièlenné drustvo mladých
sportovních støelcù ZO AVZO
Hanušovice se po letech opìt zúèastnilo pìtikolové Støelecké ligy
mládee v Šumperku-Temenici.

Eva Junková a Veronika Schwarzerová

Tato jarní soutì pro áky a dorost
Letní slunovrat
Nastalo léto, nejteplejší roèní období,
doba zrání obilí a ovoce. Na druhé stranì nás jímá ji trochu i smutek, e se
Slunce na své cestì obrátilo a den co den
se posunuje k rovníku.

ve støelbì ze vzduchové pušky i vzduchové pistole má dlouholetou tradici a jako
vdy mìla i letos velmi dobrou úroveò. Soutìe se v prùbìhu dubna a èervna zúèastnili, kromì tradièních drustev z našeho kraje, také závodníci z Doudleb nad
Orlicí a z Krnova, kde je vrcholové støedisko sportovní støelby vedené státními trenéry.
V této soutìi se støelcùm zapoèítávají nejlepší tøi výsledky ze všech pìti ligo-

Jak hodnotit letošní jaro
Jaro bylo skuteènì velmi promìnlivé.
Zima byla pomìrnì tuhá a dlouhá, take
se nástup jara opozdil, do normálu se
dostal a v první tøetinì dubna. Na konci
dubna bylo obvyklé jarní klima vystøídáno vysokými, a letními teplotami; na
konci kvìtna bylo naopak velmi chladno - tak napø. 31. kvìtna padal na
Pradìdu v Jeseníkách a na Klínovci
v Krušných horách sníh. V noci z 1. na
2. èerven byl na Karlovarsku namìøen
rekordní mráz, -8 oC. Tak nízká teplota
se zde v tento den nevyskytla ji více
ne 20 let. Navíc bylo jaro plné velkých
povodní. V druhé polovinì èervna zase
nastala velká horka, vyloenì letní, ba
pøímo tropická.

vých kol, co pøedstavuje velmi spravedlivý zpùsob hodnocení a stanovení celkového poøadí, protoe mladí závodníci nejsou poškozeni náhodným výpadkem
formy. Letošní ligu bohuel provázela znaèná nepøízeò poèasí, a pøi posledním pátém kole jsme se po odstøílení mohli všichni ohøát na sluníèku.
V letošním roèníku Šumperské ligy mládee se dvìma naším støelcùm podaøilo
získat tøetí výkonnostní tøídu, co pøi souèasnì platných limitech je velmi dobrý výkon. Jsou to Eva Junková a Pavel Juhaòák.
Dìkuji všem našim mladým støelcùm za jejich snahu i odvedené výkony a pøeji
jim stále dobrou mušku, pìkné vysvìdèení a krásné prázdniny plné pohody a sluníèka.
A zde jsou tedy koneèné výsledky v kategorii VzPu 30 do 14 let:
Dìvèata
1. místo Pavlína Špringerová - Šumperk, 2. místo Eva Junková - Hanušovice,
3. místo Veronika Schwarzerová - Hanušovice
Chlapci

Pøed sebou máme evropský monzun
Léto v našich zemìpisných šíøkách
ovlivòují monzuny. Nad evropský kontinent zpravidla pøicházejí v první tøetinì èervna - v tuto dobu lehèí teplejší
vzduch nad Evropou vystupuje do výše
a na jeho místo se pøi zemi tlaèí studenìjší a vlhèí vzduch. Toto proudìní se
zpravidla udruje do konce èervence.
Od léta oèekáváme, e bude pìknou a
pøíjemnou dobou našich dovolených.
A se nám tedy tato naše pøání splní.

1. místo Tomáš Petøík - Unièov, 2. Michal Hradeèný - Unièov, 3. Tomáš Hejný Šumvald, 6. místo Tomáš Bank - Hanušovice,
7. místo Pavel Juhaòák Hanušovice, 8. místo
Roman Köhler - Hanušovice, 9. místo Michal
Vosáhlo - Hanušovice
-fie

-jk
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Hasièi informují (7)

Pro pøípad ohroení
- pøíruèka pro obyvatele -

- K ochranì dýchacích cest pouijeme
navlhèenou roušku (sloený kapesník, ruèník,
utìrka) pøiloením na nos a ústa. Upevnìte
roušku v zátylku šálou èi šátkem.
- Hlavu chraòte èepicí, kloboukem, šálou èi
kuklou tak, aby vlasy byly úplnì zakryty a
zvolená pokrývka hlavy chránila té èelo, uši a
krk.
- Oèi chraòte brýlemi - lyaøskými, plaveckými
èi motoristickými, ale vìtrací prùduchy pøelepte
lepicí páskou. Pokud nemáte tyto brýle
k dispozici, chraòte oèi pøetaením
prùhledného igelitového sáèku pøes hlavu a
jeho staením tkanicí èi gumou v úrovni lícních
kostí.
- Povrch tìla chraòte kombinézou, kalhotami,
pláštìnkou do deštì, šusákovou sportovní
soupravou. Tyto ochranné odìvy je nutné
dostateènì utìsnit u krku, rukávù a nohavic.
- Nohy chraòte nejlépe vysokými botami nebo
holínkami, ruce nejlépe zakryjeme gumovými
nebo koenými rukavicemi.
- Pøi návratu ze zamoøeného prostøedí do bytu
odlote v pøedsíni veškerý svrchní odìv do
igelitového pytle a zavate jej. Pokud je to
moné, peèlivì se osprchujte, otøete se do
sucha a obleète se do èistého odìvu.

ANONYMNÍ OZNÁMENÍ

Duha, sdruení dìtí a mládee pro volný èas, pøírodu a recesi
Klub Salix-SK Hanušovice - èinnost za mìsíc kvìten 2006
Na sobotu 6. 5. 2006 dopoledne byla z pøedchozího týdne kvùli dešti pøesunuta akce Výprava do pohádky aneb O dvanácti mìsíècích. Výprava do
okolí Hanušovic na motivy pohádky o Marušce a jahodách tentokrát vyšla poèasí pøálo. Dìti u kadého z dvanácti mìsíèkù plnily rùzné úkoly. I kdy
se akce oproti plánu protáhla, stála za to a dìtem se velmi líbila. Celkovì vyhrál Miloš Gronych. Blahopøejeme. Kromì bohatých záitkù dìti získaly i
elé jahody.
Ve stejnou sobotu odpoledne jsme dále v rámci našeho programu ochrany pøírody posbírali a odvezli z lesa nad depem tøi pytle odpadkù.
Další celý víkend jsme strávili na chatì u Bohdíkova. I tato akce, nazvaná
Kouzelný démant, mìla pohádkovou motivaci. Naši chlapci mìli za úkol
osvobodit zakletý kmen dobrých a ušlechtilých lidí. Závistiví nepøátelé je
mocným kouzlem pøipravili o zrak a øeè. Naši dobroduzi se proto vydali do
zemì Hatar hledat kouzelný démant, s jeho kouzelnou mocí mohli vrátit lidem zaèarované smysly. Cestou postupnì zdolávali celkem devìt rùzných
pøekáek - úkolù. A nezastavila je ani skuteèná malá bouøka. Nakonec dobrodruzi kouzelný démant pøece jen našli a zakletý kmen osvobodili od zlých
kouzel. Celkovì vyhrál Miloš Gronych. Blahopøejeme. Ale vlastnì vyhráli
všichni zúèastnìní hoši, nebo mají vskutku na co vzpomínat.
Bìhem mìsíce probìhly venku na schùzkách za dobrého poèasí pohybové hry jako Honièka s ringo kroukem, Hledání základen, Na netýkavku,
Na kohouta, Mínotaurus, Na èertovskou honièku, Belhavá honièka, Na démona, Boj o dutinku, Na kamínek, Odhazování pendrekù. Dobøe se dìti
zabavily i na lanové pøekáce.
Za nepøíznivého poèasí dìti v klubovnì vyrábìly a také závodily se skákajícími papírovými ábami, hrály Morse-pexeso, Nervy, Na zakázaná
èísla atd.
Na konci kvìtna jsme vykonali generální úklid chodby a knihovny.
I v kvìtnu se tedy daøilo smysluplnì naplnit volný èas dìtí a mládee a
všestrannì rozvíjet jejich duševní a fyzický vývoj.
V mìsíèním bodování jednotlivcù obhájil první místo Miloš Gronych.
Ve speciální soutìi o klubové nálepky bodovali: Miloš G. získal nálepku
è. 31, Martin K. è. 1, Tereza Z. è. 1. Putovní odznak Roye mìl v èervnu právo nosit Martin Kotraš. Všem blahopøeji.
Duha Salix-SK dìkuje za spolupráci: MìÚ, p. Felnerovi a p. Kotrašovi a
také manelùm Horákovým za dar - tábornické nádobí.
Vedoucí klubu M. Pecho

(uloení bomby, tøaskaviny; pouití
nebezpeèné látky apod.)
Anonymní oznámení o uloení bomby, tøaskaviny nebo nebezpeèné látky je vìtšinou smìøováno tam, kde se nachází mnoho lidí. Je to
logické, vìtšina pøípadù takovéhoto poèínání je
zamìøena na vyvolání strachu. Víme však, e
tomu tak vdy nebývá. Je tøeba poèítat s tím, e
anonymní výhruka mùe být uskuteènìna. Ani
bychom uvaovali o tom, zda jde napø. o psychopata nebo o legraci, musíme takovou událost
brát vánì.
- V prvé øadì událost okamitì oznamte na tísòovou linku 158 (Policie ÈR) nebo 150 (Hasièský
záchranný sbor ÈR).
- Pokud bylo anonymní oznámení o uloení
bomby nebo tøaskaviny v budovì, ve které se nacházíte, opuste budovu a vzdalte se co nejdále
od tohoto místa.
- V ádném pøípadì se nezdrujte v blízkosti
moného ohroení i pøesto, e vaše zvìdavost,
co se bude v pøíštích minutách dít, vás nutí zùstat
v blízkosti tohoto nebezpeèného místa.

Puška a terè
Dne 22. èervna byla zahájena ve Výstavní síni Vlastivìdného muzea
v Šumperku výstava pod názvem Puška a terè. Tato výstava ve zkratce ukazuje jednu ze zábav našich pøedkù, a to støílení do terèe. Je samozøejmostí,
e výstava pøihlíí ke støeleckým spolkùm našeho regionu.
Šumperské støelecké bratrstvo bylo jedním z nejstarších na Moravì.
Jeho stanovy pocházejí z r. 1673. Bìhem 18. století bratrstvo upadlo,
k oivení došlo a poèátkem 19. století, kdy v jeho øadách nacházíme pøední šumperské podnikatele, jako byli Oberleithnerové, Seidlové, Sieglové a
další, kteøí byli také hlavními fundátory slavnostních støeleb. V r. 1881 byly
v Šumperku uspoøádány 1. moravské zemské støelecké závody.
První zmínka o mohelnickém støeleckém spolku je z r. 1754, v Lošticích
byl støelecký spolek zaloen v r. 1824.
Na výstavì je mono zhlédnout øadu listinného materiálu, støeleckých
medailí, pohárù a jiných dekorací, zejména však malované støelecké terèe a
pušky – terèovnice, které pro støelce vyrábìli šumperští puškaøi jako Czermak, Tyrkott, Koøil a další. Z malovaných terèù zaujmou jistì ty, které pro
loštické støelce namaloval malíø František Havelka.
Výstava potrvá do 27. 8. 2006.
Antonín Vašíèek

- pokraèování pøíštì -
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Jubilea
V mìsíci èervenci 2006 oslaví svá
významná ivotní výroèí tito naši
spoluobèané:
85 let paní Anna Zvrškovcová a
pan Jan Jankù,

Podìkování
Výbor FK Hanušovice a samozøejmì i všichni pøíznivci fotbalu v Hanušovicích dìkují tímto našim sponzorùm, kteøí nás podporovali v soutìním roèníku 2005/2006.
Jedná se o tyto sponzory: MìÚ Hanušovice, Pivovar HOLBA, a. s., Elektra Indra, Vobus, v. o. s., Papírnictví Štefková, Velkoprodejna Šerák, GAT ing. Grabovský, Prodon
p. Pavlek, elezáøství p. Radochová, Uzenáøství p. Bín, Zelenina p. Jana Mazáková,
Potraviny Kholová, Pekaøství ing. Král.
Za FK Hanušovice, Jiøí Matýs, pøedseda

75 let paní Albìta Chládková,
70 let pan Michal Koch,
65 let paní Karin Urbanová a
Brigita Válková,
60 let paní Jaroslava Trundová a
Helena Hattoòová a pan Miroslav
Vondruška,
50 let paní Jarmila Komárková a
pan Jan Morong.
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 kvìtnu 2006
zemøeli:
pan Josef Turek a pan Jindøich Fišer

Zahrádkáøi se bavili
V sobotu 27. kvìtna se na osadì Nad Nádraím uskuteènila oslava zahrádkáøù, kterou pro své èleny a jejich známé uspoøádal výbor Zahrádkáøského svazu v Hanušovicích.
Pro více ne sto spokojených pøítomných nachystali poøadatelé v místì zvaném Na
Otoèce hojnost obèerstvení. K hanušovickému pivu si bylo mono zakoupit klobásy a
chleba s tvarùky na ètyøi zpùsoby. Dìtem pánové z místního støeleckého svazu pøipravili soutìe ve støelbì ze vzduchovky o ceny. Po celou oslavu se o dobrou náladu
staral harmonikáø p. Zicha, pøi jeho produkci si zahrádkáøi spoleènì zazpívali.
Na závìr mi dovolte, abych podìkoval všem, kteøí se na akci podíleli: hlavnímu
sponzorovi Pivovaru HOLBA, sponzorùm - Potraviny Šerák, Potraviny Kohlová, firmy Krovstav, Novák a syn, Kubíèek, Matìjíèek, Babica, elezáøství Radochová, Stoláøství Svoboda, Restaurace Lido, výboru Zahrádkáøského svazu, dále všem, kteøí
akci pøipravovali, prodávali obèerstvení, a hlavnì pøedsedovi ZS panu Ernestu Rajnohovi, který, jako obvykle, mìl nejvìtší zásluhu na zdaøilé akci.
Za výbor ZS, -hp

Zmìna pùjèovní doby Mìstské knihovny
Hanušovice o prázdninách
Pondìlí 9.00-12.00 13.00-17.00 hod.
Úterý zavøeno
Støeda 9.00-12.00 13.00-17.00 hod.
Ètvrtek zavøeno
Pátek 9.00-12.00 13.00-17.00 hod.

Podìkování
Dìkujeme všem, kteøí darovali své vìci i finanèní obnos ve sbírce pro Obèanské sdruení Diakonie Úpice, na pomoc lidem trpícícm a v nouzi u nás i ve svìtì. Zároveò vyjadøujeme díky MìÚ Hanušovice za zprostøedkování odvozu výtìku sbírky.
Pøikládáme slova urèená všem zúèastnìným jménem Diakonie: „Dìkujeme za dovoz a sbírku, jako i finanèní dar v èástce
250,- Kè. Jsme velmi rádi, e jste ochotni pro nás sbírku vdy uspoøádati.“
MO KDU-ÈSL Hanušovice

Vzpomínka
Dne 4. 7. 2006 vzpomeneme
nedoitých 66. narozenin
paní Anny Oriòákové
z Vysokých ibøidovic.
Kdo jste ji znali, vzpomeòte
s námi. S láskou vzpomínají a
nikdy nezapomenou
dcery a syn s rodinami.
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Vzpomínka
Kdo Tì znal, ten ví,
co jsme v Tobì ztratili.
Dne 27. èervence 2006 vzpomeneme
2. výroèí úmrtí našeho tatínka, dìdeèka a pradìdeèka,
pana Zdeòka Chrudiny.
S láskou vzpomínají dcera Lenka s rodinou a syn Zdenìk s rodinou.

www.mu-hanusovice.cz
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Cestování po Evropì
Po minulé návštìvì nìmeckého Saska zde ještì zùstaneme
a podíváme se na jednu z nejvìtších skalních pevností Evropy Königstein.
Nachází se pouhých 15 kilometrù od našich hranic v Saském
Švýcarsku na dvousetmetrové stolové hoøe, vypínající se nad
údolím øeky Labe. Pùvodní hrad byl døíve èeský, nebo první
zmínka pochází z r. 1241 z listiny Václava I. Vèetnì podhradí
náleel èeské korunì a kostel praské diecézi. Posádka mìla
hlídat Labe, v té dobì nejdùleitìjší obchodní spojnici ve støední
Evropì. Za vlády Karla IV., kdy mu patøila vìtšina Saska, dokonce panovník plánoval vytvoøení labsko-vltavské obchodní cesty
se sítí pøístavù a flotilou lodí. V 16. století se hrad promìnil ve vojenskou základnu a kasárna a byla zdokonalena pevnostní
opevnìní. Paradoxní pak v budoucnu bylo, e ádný nepøítel
pevnost nedobyl, a to jen proto, e se o to nikdo nepokusil, protoe ho zkrátka „nezajímala“. A tak ze známých váleèníkù na
hradì hodovali a v okolních lesích lovili car Petr I. a Napoleon.
Pozdìji se pevnost zmìnila ve vìzení. Na sklonku 17. století
zde byli vìznìni hlavnì odpùrci saských vládcù, sedìl zde i revolucionáø Bakunin. A do r. 1922 byl Königstein nejobávanìjším
aláøem v Sasku. Za druhé svìtové války tu nacisté zøídili zajatecký tábor pro francouzské dùstojníky. Po roce 1955 byl celý
komplex, obehnaný 1700 metry ochozù a bašt, pøedán veøejnosti k prohlídce.
Vchod do pevnosti se vám bude zdát tajuplný. Stojíte pøed
støedovìkou hradbou, pak se otevøe chromovaná stìna, vy
vstoupíte do supermoderního výtahu a za pár sekund vystoupíte
a na vrcholu rozlehlé pevnosti se stráními vìemi, støílnami a
padacími mosty. Pohled na okolní krajinu s vlnícím se Labem pa-

tøí mezi nezapomenutelné. I uvnitø je co obdivovat. Mezi nejvìtší
stavby pevnosti patøí zbrojnice s preciznì uspoøádanou pøehlídkou uniforem a zbraní. O kousek dál najdete dùm oznaèený Kasarne A. Podle nìkterých pramenù jde o nejstarší zachovalou
vojenskou ubikaci v celém Nìmecku, vybudovanou v roce 1589.
A ještì jednu raritu zde mají. Hradní studna, která byla vykopána na pøíkaz kurfiøta Augusta v letech 1563-1569, je hluboká
152,5 metru a voda v ní prý kolísá s hladinou øeky Labe.
-hp

Toulky po okolí

Døevìné pøíbytky nahrazovaly stále èastìji zdìné domy. Mìsto
mìlo vodovod a kanalizaci a nìkteré ulice byly dládìné. Pùsobilo zde deset cechù. Mocenské spory, obvykle zastøené
náboenskými pùtkami, se projevovaly i v Šumperku. Pøevahu
si v té dobì, a na výjimky, udrovala luteránská strana.
Slibný vývoj narušily pobìlohorské události. Za úèast na stavovském povstání ztratil Šumperk pøedchozí postavení a stal se
tzv. ochranným mìstem lichtenštejnským. Noví majitelé zaèlenili mìsto do panství Ruda, kde zùstalo a do poloviny 19. století. 17. vìk znamenal pro Šumperk øetìz nekonèících tragédií.
V roce 1733 vydal Karel z Lichtenštejna definitivní zákaz evangelického náboenství a protestanté mìli být z mìsta vyhoštìni.
Rekatolizace naráela dlouhá desetiletí na silný odpor, zprvu
také podporovaný trvající tøicetiletou válkou. Švédská vojska
postihla Šumperk nejvíce v roce 1643, kdy bylo mìsto vystaveno osmnáctihodinovému plenìní, a v roce 1646 pøi dìlostøeleckém ostøelování.
Krátký rozkvìt Šumperku po tøicetileté válce pøerušil poár
mìsta, který vypukl 7. kvìtna 1669 a bìhem témìø ètyø dnù znièil prakticky celé mìsto (126 domù) a znaènou èást pøedmìstí
(118 domù). Sotva se obyvatelé vzpamatovali, postihla mìsto další tragédie. Z velkolosinského panství se za jeho hradby
v roce 1679 rozšíøily èarodìjnické procesy, jim za více ne
patnáct let padlo za obì na 50 pøedních mìšanù. Další tìkou
ranou se pro mìsto stala epidemie moru, která Šumperk postihla
v letech 1714-1715 a pøipravila o ivot více ne 200 lidí.

Podruhé se spolu podíváme na historii našeho okresního mìsta. V minulém díle jsme skonèili krutovládou rodu Tunklù.
Nástupci Tunklù erotínové získali Šumperk do svého trvalého vlastnictví kolem roku 1505. Poddanství mìstu zprvu neuškodilo. Zvláštì za Petra z erotína Šumperk vzkvétal. Po
nièivém poáru v roce 1513 dal erotín obnovit klášter s kostelem a dìkanský chrám a zahájil jednu z nejvìtších stavebních
akcí v dìjinách mìsta - budování kamenných hradeb.
Po Petrovì smrti (1530) se vztahy mezi erotíny a mìšany
zaèaly vyostøovat. Drtivá vìtšina obyvatel postupnì pøestoupila
na luteránskou víru, èemu evangelická vrchnost, která v roce
1553 vypudila z mìsta dominikány, rozhodnì nebránila. Prosperita mìsta se odráela v rostoucím sebevìdomí mìšanù, které poddanství ji jednoznaènì omezovalo. Po nìkolikaletém
úsilí se jim podaøilo vyuít neshody mezi erotíny a v roce 1562
se vykoupili z panovníkova podruèí a získali postavení svobodného královského komorního mìsta. O sedm let pozdìji se
mìšanùm podaøilo erotíny vytlaèit ze Šumperka definitivnì,
a to tím, e v roce 1569 od nich odkoupili šumperský zámek a
k nìmu patøící statek s poddanými pøíslušných obcí.
Pøes velké zadluení a nìkolikeré katastrofy, které Šumperk
postihly (morové epidemie v letech 1571-1572 - pøehnanì se
uvádí pøes 2000 obìtí, a katastrofální povodeò v roce 1591, pøi
ní zahynulo na 100 lidí), znamenala 2. polovina 16. a poèátek
17. století pro mìsto jeden z vrcholù rozkvìtu a prosperity. Ve
mìstì a pøedmìstí bylo kolem 250 domù a asi 2000 obyvatel.
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(Pokraèování pøíštì)

podatelna@mu-hanusovice.cz
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Šachové úlohy

Kino Mír

Øešení úlohy z minulého èísla Hanušovických novin
První øešení:
1. Kc5 - Jf4, 2. Kd6! a bílý vyhraje
Druhé øešení:
1. Kc5 - Je3, 2. b6 - Jg4
3. b7 - Je5, 4. Kd6 - Jc4
5. Kc7 a bílý vyhraje

Hanušovice
èervenec 2006
Dovolená
Kino Mír
Hanušovice
pøeje pìkné
prázdniny a
dovolené
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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

-jk

INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE

Nová øešitelská soutì
Bílý: Kd5, pìšci b4 a g3
Èerný: Kh5, Jb8. Bílý vyhraje.

Inzerce Inzerce Inzerce Inzerce Inzerce

www.mu-hanusovice.cz
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