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

Podzim skonèil a zaèala zima
Pro letošní podzim bylo charakteristické jihozápadní proudìní a s ním i pronikání velmi teplého vzduchu. Dokonce se u nás tøikrát vystøídalo babí léto.
Vedle podzimního a pozdnì podzimního babího léta to bylo ondøejské babí léto
30. listopadu. Plnì se vyplnila pranostika: „Na svatého Ondøeje ještì se nám
ohøeje.“ V tomto pøípadì se jednalo o velmi krátké babí léto, trvající jen jeden
den.
Leonidy
Ještì ponìkud døíve, a to 19. listopadu, jsme mohli být svìdky významného
astronomického jevu. Mohli jsme na vlastní oèi i v Hanušovicích vidìt tak
zvané „leonidy“. Název „leonidy“ vznikl tak, e je kadoroènì moné sledovat je v souhvìzdí Lva na jihovýchodním obzoru. V Hanušovicích je bylo vidìt v 23.09 hodin. Leonidy jsou prachové
souèásti rozpadlé komety, které se dostanou
do atmosféry Zemì, rozzáøí se a shoøí.
První zimní teploty
První zima se ohlásila ve dnech 19.-20. listopadu. Atmosférický tlak poklesl a na 1004
hektopascaly. Tento velký pokles tlaku byl doprovázen vichøicemi a velkým deštìm zejména v Polsku, Nìmecku a Chorvatsku.
Ochladilo se a silnì snìilo. Na nìkterých
místech v ÈR poklesla teplota a pod -10 stupòù C. Vichøice zpùsobila pohromu ve Vysokých Tatrách a také v nìkterých èástech
Hrubého Jeseníku. To vše se pøihodilo jeden
mìsíc pøed astronomickým ukonèením podzimu.
(pokraèování na 2. stranì)

Fejeton

Novoroèní zamyšlení
„...a velký Leden sedìl nejvýše“ jsou slova
z pohádky o hodné Marušce, která se snaila
vyhovìt v nemoném. Dostala se do tísnì, ale
dokázala vše, ti nahoøe - vlastnì ten nejvýše jí pomohl.
Taky potøebujeme nìkdy pomoc, v ivotnì
dùleité vìci nebo v nìèem, o co stojíme - a pomoc nikde. Toho, co sedí nejvýše, zahalil
mrak, a tak nás nevidí. A ti ostatní nás nejspíš
vidìt nechtìjí. Chtìjí vidìt jen sebe. Ale slyší
tvé adonìní, a tak se nakonec pøece jen usnesou, a to moudøe, jak jinak, a rozhodnou:
„Èlovìèe, pomoz si sám!“
My zpoèátku nechápeme, jsme bezradní,
ne nám vše dojde. Není kam se obrátit, a si
reklamy v televizi slibují, co chtìjí. Pøece jen,
chabá myšlenka nás navede na pøátele. Ti jsou
dnes vzácní, jako by vymírali. Známých máme
mnoho. Jestli máme pøátele, máme vyhráno,
protoe pøítel pøichází, a všichni odejdou.
Jestli pøátele nemáme, tak není co dodat. Musíme spoléhat jen na sebe, dbát na to, abychom mìli dost sil vyrovnat se s pøekákami,
které ivot pøináší.
A tedy máme všichni hodnì zdraví, duševní a fyzickou sílu, trochu štìstí a pohodu. A
také pøátele, nebo alespoò jediného pøítele - a
rozhodnì nemusí sedìt úplnì nejvýše; staèí,
kdy je.
-hl

Tøíkrálová sbírka 2005
Jste zváni na

Pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahranièí
a podpora charitního díla.
Stejnì jako na jiných místech naší republiky poøádá i Charita
Šumperk v našem regionu veøejnou Tøíkrálovou sbírku, která probìhne ve dnech
2.–10. 1. 2005
V dobì slavnosti Zjevení Pánì (tradiènì Tøi králù) budou chodit do domácností, institucí a
po ulicích v celé Èeské republice skupinky tøí králù (dìti a vedoucí skupinky s obèanským
prùkazem a viditelným prùkazem Tøíkrálové sbírky) a budou vybírat do kasièek pøíspìvky
od obèanù. Pokladnièky budou za pøítomnosti pracovníkù mìstských èi obecních úøadù zapeèetìny a po skonèení sbírky budou peníze oficiálnì pøepoèítány. Druhou alternativou jsou
sloenky, které budou distribuovány v období po Novém roce.

2.mìstský
ples
21. 1. 2005
Zaèátek
ve 20.00 hod.
hudba: Silven

(pokraèování na 2. stranì)
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Zpráva o èinnosti rady mìsta
49. jednání – 15. 11. 2004
- schválila nabídku programu akce Mikulášování
- vzala na vìdomí pozvánku VH SME, a. s. na 23. 11. 2004
- vzala na vìdomí upozornìní spoleènosti SITA - zmìnu sazby
poplatkù za TKO
- vzala na vìdomí znìní dotazníku pro uèitele
- vzala na vìdomí volný byt 2+1 I. kategorie a uloila nabídku
vyvìsit na úøední desce
- vzala na vìdomí informaci SME o rekonstrukci sítì NN Hynèice nad Moravou
- schválila prodej domu èp. 1 v Hanušovicích
- schválila prominutí poplatkù za odvoz TKO
- vzala na vìdomí informaci Armády spásy – pøehled ubytovaných
- projednala nabídku Pozemkového fondu ÈR – pøevod MK
Hynèice nad Mor.
- projednala dopis øeditele Úøadu práce Šumperk
- schválila smlouvu se Speciální ZŠ Schola Viva, o. p. s.
- vzala na vìdomí informaci o zatékání do bytu v domì èp. 88 a
uloila projednat s firmou STAVREL opravu støechy
- projednala ádost o odprodej pozemkù lomu – Kamenolomy
ÈR, s. r. o. a uloila nabídku prodeje pozemkù lomu vyvìsit na
úøední desku.
- projednala ádost o odprodej pozemku pè. 721/6 a uloila nabídku prodeje pozemku za cenu dle znaleckého posudku vyvìsit na
úøední desku
- schválila pøipojení mobilních telefonù na ústøednu mìstského
úøadu

Tøíkrálová sbírka

Upozornìní pro obèany - výmìna
starých obèanských prùkazù
Státní obèané Èeské republiky jsou povinni provést výmìnu obèanských prùkazù
bez strojovì èitelných údajù, vydaných
a) do 31. prosince 1994, za obèanské prùkazy se strojovì èitelnými údaji nejpozdìji
do 31. prosince 2005; ádost o vydání obèanského prùkazu obèan pøedloí nejpozdìji do 30. listopadu 2005,
b) do 31. prosince 1996, za obèanské prùkazy se strojovì èitelnými údaji nejpozdìji
do 31. prosince 2006; ádost o vydání obèanského prùkazu obèan pøedloí nejpozdìji do 30. listopadu 2006,
c) do 31. prosince 1998, za obèanské prùkazy se strojovì èitelnými údaji nejpozdìji
do 31. prosince 2007; ádost o vydání obèanského prùkazu obèan pøedloí nejpozdìji do 30. listopadu 2007,
d) do 31. prosince 2003, za obèanské prùkazy se strojovì èitelnými údaji nejpozdìji
do 30. listopadu 2008.

50. jednání – 29. 11. 2004
- vzala na vìdomí pøípravu zasedání Zastupitelstva mìsta Hanušovice na 6. 12. 2004 a doporuèila ZM schválit pøedloené návrhy
prodejù nemovitostí a rozpoèet mìsta na rok 2005
- vzala na vìdomí pøíkaz è.1/2004 starosty mìsta a schválila èleny hlavní inventarizaèní komise
- vzala na vìdomí ádost o pøidìlení finanèních prostøedkù Charitì Šumperk
- vzala na vìdomí vyhodnocení dotazníkù pro uèitele a uloila o
výsledku vyhodnocení informovat øeditele ZŠ
- vzala na vìdomí kolaudaèní rozhodnutí - veøejné WC
- doporuèila ZM ke schválení za doporuèených podmínek odprodej domù èp. 202 a èp. 204 Za Moravou
- schválila finanèní pøíspìvek pro kluzištì Na Holbì
- projednala ádost o odprodej pozemku 889/16, kú. Hanušovice, uloila nabídku vyvìsit na úøední desce, a poté doporuèila ZM
ke schválení za cenu znaleckého posudku
- uloila vyvìsit na úøední desku volný byt è. 4 v Potùèníku
èp. 95
- projednala ádost o zmìnu nájemní smlouvy na zahrádku a nedoporuèila ji ke schválení
- vzala na vìdomí protokol o výsledku kontroly – pozemní komunikace a uloila projednat souèinnost stavebního a silnièního
úøadu a odstranit nedostatky, které z protokolu vyplývají
- schválila ádost o vydání licence firmì Connex Morava pro
trasu Jeseník–Hanušovice–Šumperk–Jevíèko-Brno
- schválila vyplacení odmìn za II. pololetí r. 2004 pro èleny
JSDH Hanušovice
- projednala ádosti o prominutí poplatkù za odvoz TKO
- schválila návrh vymáhacího oddìlení na prominutí dluhu
- na základì ádosti øeditele ZŠ schválila pøíspìvek do 15,- Kè +
pøíspìvek FKSP pro zamìstnance ZŠ Hanušovice na obìdy

(pokraèování z 1. strany)

Jak sbírka probìhne v Hanušovicích?
Od 2. ledna budou chodit po domácnostech v Hanušovicích
tøíkráloví koledníci s pokladnièkami na pøíspìvky (pokladnièky
byly zapeèetìny na MìÚ Hanušovice), a jak je ji tradicí, ve
ètvrtek 6. ledna 2005 se uskuteèní Tøíkrálový prùvod. Prùvod
vyjde ve 14.00 hod. od benzinové pumpy, pùjde po Hlavní ulici a k bývalé cukrárnì, kde odboèí doprava kolem kaple smìrem k nádraí ÈD Hanušovice. Pak zaboèí
doleva po ulici Nádraní a po Hlavní ulici pùjde Tøíkrálový prùvod na parkovištì
pøed DK, kde bude zakonèen. V prùvodu budou neseny pokladnièky, do kterých
budete mít monost po celou dobu prùvodu pøispìt. Vybraná èástka se bude pøepoèítávat na mìstském úøadì.
Za organizátory, František Felner

Podzim skonèil a zaèala zima
( dokonèení z 1. strany)

Zimní slunovrat
Aèkoliv podzim skonèil svoji vládu 21. prosince, je tento mìsíc meteorologicky povaován ji za zimní. V den zimního slunovratu, 21. prosince, Slunce v poledne vrcholilo nad obratníkem Kozoroha - 23,5 stupnì jiní zemìpisné šíøky. Od
této chvíle se Slunce na své cestì zdánlivì obrátilo a zaèalo se pøibliovat k rovníku.
Všichni se jistì tìšíme z toho, co nám pìkného zima pøichystá. Kromì zimních
radovánek pro dìti a ostatní snìhumilovné lidièky nás èeká ještì jedna pøíjemná
vìc - dny se opìt zaènou prodluovat.
-jk

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
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Informace ZŠ Hanušovice

Volba povolání
“Nezáleí na tom, e dìláš to, co máš rád, ale na tom, e máš rád to, co
dìláš. To je tajemství veškerého štìstí.”
James B. Barrie

Pøijímací øízení
Pøijímání do prvního roèníku nišího a vyššího stupnì
šestiletého a osmiletého gymnázia
Vzdìlávání v šestiletém a osmiletém gymnáziu se poèínaje
školním rokem 2005/2006 bude èlenit na niší stupeò a vyšší
stupeò. Niší stupeò bude tvoøen prvními dvìma roèníky šestiletého gymnázia nebo prvními ètyømi roèníky osmiletého gymnázia. Vyšší stupeò pak posledními ètyømi roèníky šestiletého a
osmiletého gymnázia.
Do prvního roèníku nišího stupnì osmiletého gymnázia lze
pøijmout uchazeèe, kteøí v daném školním roce úspìšnì ukonèí
pátý roèník základní školy. Do prvního roèníku nišího stupnì
šestiletého gymnázia lze pøijmout uchazeèe, kteøí v daném
školním roce úspìšnì ukonèí sedmý roèník základní školy.
Uchazeè, který se hlásí do prvního roèníku nišího stupnì
gymnázia, mùe podat pøihlášku pouze na jedno šestileté nebo
osmileté gymnázium.

Nìkteøí jsme ani nemohli rána dospat nedoèkavostí. Báli jsme se,
abychom nezaspali. Tak moc jsme se tìšili do Prahy - hlavního mìsta
ÈR. Ráno v 5 hodin byl odjezd od spoøitelny. Do Prahy jsme jeli
úmorných pìt hodin. Okolo 7.30 jsme si udìlali 20minutovou
pøestávku v motelu Tir. Zhruba po dvou hodinách jsme se pøes pùl
hodiny prodírali Prahou. V 9.45 jsme vystoupili. Spìchali jsme na
Hradèany. Chtìli jsme vidìt støídání stráí. Bohuel jsme to nestihli.
Nìkteøí se hned chtìli se stráí vyfotografovat.
Po prohlídce Hradèan jsme šli poøád a poøád dolù úzkými ulièkami.
Nemohli jsme se pøíliš zastavovat, abychom vše stihli a neztratili se.
Koneènì naše rychlé tempo ustalo a my jsme se koneènì zastavili u
budovy senátu neboli u Valdštejnského paláce. Všichni jsme šli
dovnitø. Odloili jsme si do batohù kovové vìci a prošli detektorem
kovu. I kdy nám nìkteøí „zapípali“, prošli jsme nakonec všichni.
Opravdu se tento palác nedá slovy popsat, je to skvostná stavba
s pøekrásnými malbami. Šli jsme pøes bývalou pracovnu po dlouhé
chodbì a do místnosti podobné kaplièce. Tato místnost mìla
vymalované postavy po celém stropì. Na kadé svìtové stranì byl
nakreslen jeden obrázek symbolizující èást dne. Vrátili jsme se zpátky
chodbou k širokému schodišti. Uprostøed nìho byl královsky
rozprostøen èervený koberec.
Dorazili jsme k lóím pro hosty. Pohodlnì jsme se posadili a
poslouchali zajímavosti o senátu a nìco málo o senátorech. Dokonce
jsme zjistili, e i ta paní, co nás provádí, je z našeho rodného okolí.
Sešli jsme dolù k lavicím, prohlíeli jsme si cedulky známých i ménì
známých senátorù. Zašli jsme za zasedací místnost, kde stál pult pro
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Pøijímání do oborù vzdìlání s talentovou
zkouškou
V rámci pøijímacího øízení do oboru vzdìlání, v nìm je jako
souèást pøijímacího øízení stanovena talentová zkouška, vyhlásí øeditel školy pøijímací øízení v termínu stanoveném provádìcím právním pøedpisem.
Po vyhodnocení výsledkù talentové zkoušky zašle øeditel
školy uchazeèi nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeèe
sdìlení o výsledku talentové zkoušky, a to nejpozdìji do 20. ledna. Pokud uchazeè vykoná talentovou zkoušku úspìšnì, pokraèuje v pøijímacím øízení. Øeditel školy odešle rozhodnutí o
pøijetí nebo nepøijetí uchazeèe do 7 dnù po vydání rozhodnutí,
nejpozdìji však 15. února.
Podáním pøihlášky do oboru vzdìlání vyadující talentovou
zkoušku není dotèeno právo uchazeèe podat pøihlášku ke vzdìlávání ve støední škole v termínu stanoveném provádìcím
právním pøedpisem.
Ministerstvo stanoví provádìcím právním pøedpisem
náleitosti, postup a termíny podání pøihlášky ke vzdìlávání ve
støední škole, vèetnì dokladù, které jsou její souèástí.
PaedDr. Vlaïka ídková, výchovná poradkynì ZŠ v Hanušovicích

lidi, kteøí zpracovávají výsledky hlasování. Zajímavostí je, e tato
obrovská místnost byla pùvodnì konírna. Kdo by tomu byl vìøil, ale je
to tak. S paní prùvodkyní jsme se rozlouèili a pokraèovali Prahou
pìšky do Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR.
Vešli jsme dovnitø, odloili jsme si vìci a znovu jsme procházeli
detektorem kovu. Seøadili jsme se u stìny a èekali na naši další
prùvodkyni. Ta ovšem spìchala, protoe jí mìla pøijít delegace. Musel
to být nìkdo významný, protoe tam bylo plno lidí z televize. Pozdìji
jsme se dozvìdìli, e èekali na Stanislava Grosse. Šli jsme si sednout
do lóí pro hosty. Sedìli jsme skoro a u stropu. Tento sál mìl strop
zdobený zlatem. Strop kolem dokola lemovaly postavy en, které
jakoby podepíraly strop. Místnost obsahovala pøes 200 míst pro
poslance. Dole pod námi k tomu stály lavice, které jsou historicky
významné. Pro poslance je utrpení v nich sedìt, protoe lidé, kteøí tyto
lavice pouívali, byli menšího vzrùstu a byli i hubenìjší ne v této
dobì. Vìtšinu zaujal polštáø na stole, tak jsme se hned ptali, proè tam
leí? Tento polštáø pouívá jedna z poslankyò, nebo jí vadí prùvan
z klimatizace, který vychází z opìradel idlí.
Vrátili jsme se zpátky na chodbu a šli do jiného sálu. Natáèela tam
televize Nova. Nìkteøí pøed ní „utíkali“, jiní jim nìco øekli do kamery.
Dokonce nìkteré z nás zavedla do lóí snìmovny a natoèila krátkou
scénku. Procházeli jsme dál úzkou chodbou. Tam jsme se doslechli
nìco o Zlaté bule sicilské z roku 1212. Na konce chodby naše
prohlídka skonèila. Rozlouèili jsme se, podìkovali za provedení a
vyšli jsme ven na déš.
Teï jsme mìli namíøeno na nejznámìjší most v celé Èeské
republice. Ano, jak jistì víte - na Karlùv most. Profrnkli jsme na
druhou stranu mostu k Prašné bránì. Moc jsme se nemohli zastavovat a
kochat krásou praských památek. Spìchali jsme, abychom mìli co
nejvíc èasu na Václavské námìstí. Koneènì jsme se zastavili u sochy
sv. Václava. Trochu jsme se vydýchali a dali jsme si rozchod. Nìco
malého jsme si koupili, prohlédli pár obchodù s pøedraeným zboím.
Pøed druhou hodinou jsme se sešli, abychom se vrátili do autobusu.
Pøešli jsme silnici a zamíøili k autobusu. Nasedli jsme do nìj a vyjeli
domù.
Všichni jsme byli mokøí, protoe pršelo, a skoro všem byla zima.
Vše však zachránila klimatizace v autobuse. Okolo ètvrté hodiny jsme
si udìlali pøestávku u toho samého motorestu jako ráno. Koupili jsme
si lízátka s píšalkou a jako malí Jardové zaèali kluci pískat.
Šastnì jsme se vrátili domù kolem sedmé hodiny. Pro nìkteré z nás
to byl záitek, na který jen tak nezapomeneme. A ti, kteøí s námi nejeli,
toho mohou jen litovat a mají nám co závidìt.
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Pøedvánoèní
školní akademie 2004
Ve ètvrtek 9. prosince uspoøádala hanušovická základní
škola ji tradièní akademii. Zmìnou oproti pøedchozím
roèníkùm byla vzhledem k dobì uskuteènìní vánoèní
tematika, která akci provázela. Celá škola a hlavnì
všichni vystupující dostali ještì pøed akademií velice
hodnotný dárek od Lesù ÈR, a. s., LS Hanušovice, které
celou akci sponzorovaly a umonily tak její hladký
prùbìh.
Na úvod vystoupily maoretky z mateøinky,
které nejen svou šikovností, ale i velice
slušivými kostýmy navodily tu správnou
náladu. Po jejich roztomilém vystoupení
následovala pohádka „Bìlinka a Rùenka“
v podání ákù 6. A. Pøíbìh, který dìti samy
nacvièily, byl velice pouèný a bohuel odráel i
problém dnešního svìta, kde bude kadý za své
dobro „po zásluze“ potrestán. Jako v kadé
správné pohádce ale nakonec dobro zvítìzilo a
mohl tedy pøijít na øadu ústøední bod celé
akademie, hra „Cesta tøí králù“. Téma hry
vycházelo z moné podoby cesty tøí mudrcù
z Babylónu do Betléma a na pøípravì
vystoupení se podílela celá øada nadšencù z øad
dìtí i pedagogù.
Po pouèení o událostech, které pøedcházely
vzniku tradice vánoèních svátkù, následovala
vystoupení tøí taneèních skupin dívek ze ètvrté a
páté tøídy. Tím se také akademie dostala ke
svému závìru a všichni vystupující si mohli
oddechnout, e vše zvládli. Dìti se pøi svých
produkcích velice bavily a doufaly, e i publiku
se jejich snaha líbila a vyplatila se tak jejich
mnohatýdenní pøíprava.
Petr Jorda, foto: Lukáš Piják

Taneèní vystoupení

Cesta tøí králù á
ß Bìlinka a Rùenka
Maoretky â

Tanec

Pøedvánoèní pohodové odpoledne pro dìti
Na støedu 15. 12. 2004 pøipravily uèitelky výtvarné výchovy ZŠ Hanušovice pøedvánoèní výtvarné odpoledne, spojené s výstavou vánoèních svícnù a adventních vìncù
ákyò 8. tøíd. Dìti si mohly za pomocí dívek 8. a 9. tøíd vyrobit napø. ozdoby na vánoèní
stromeèek, vánoèní èi novoroèní pøání, svícen, taštièku na dárek, namalovat baòku
apod.
Velmi nás potìšila hojná úèast, bìhem dvou hodin se zde vystøídalo 80 dìtí. Nìkteøí
pøišli i s rodièi. Všichni odcházeli spokojeni, s plnou náruèí vlastních výtvorù. Bylo to
pøíjemné pohodové zastavení v tomto nároèném pøedvánoèním shonu.
Pøejeme Vám šastný nový rok 2005. P. Podvolecká a J. Winklerová
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Galerie sportovcù
Základní školy Hanušovice

Radek Mièík
Narodil se 4. 12. 1989 v Šumperku. Jeho stálým bydlištìm je obec
Kopøivná. Nedávno oslavil své 15. narozeniny. Do novin jsem si ho vybral
proto, e disponuje výbornou technikou bìhu na dlouhých tratích a
velkou mìrou se zaslouil v podzimních pøespolních bìzích o postup naší
školy do krajského finále, kde byl z našich bìcù také nejlepší. Je ákem
9. A tøídy a jeho tøídní uèitelkou je Mgr. Alena Divišová. K jeho dalším
pøednostem patøí také slušné vystupování, ochota a to, e veškeré závody,
na které jezdí, nebere na lehkou váhu a jeho snahou je vyhrávat.
Na zaèátek bych se tì, Radku, rád zeptal, jestli jsi byl u nìkdy
v novinách a co to pro tebe znamená?
Ano, jednou u jsem byl v Moravském Severu ohlednì minikopané
a jsem rád, e mùu být v tisku.
Nebude ti tedy vadit, kdy se o tobì ètenáøi nìco málo dozví?
Ne, budu rád.
Radku, ty bydliš v Kopøivné, máš nìjaké oblibené místo, kam chodíš
s kamarady èi kde trávíš volný èas?
Kulturní dùm, kde mùeme hrát rùzné sportovní hry. Dále taky
zastávku autobusu, kde se scházíme a probíráme vše moné.
Jsi u v 9. roèníku a èekají tì pøijímací zkoušky na støední školu nebo
uèilištì. Máš u vybráno, kam bys chtìl jit studovat a v jakém oboru?
Ano, mám, chtìl bych jít studovat do Šumperka na støední odborné
uèilištì v oboru truhláø. Baví mì práce se døevem, a tak bych se v tomto
oboru chtìl nadále zdokonalovat.
Který pøedmìt ve škole máš nejradìji ,co bys ve škole zmìnil a co si
myslíš o vašem kolektivu ve tøídì?
Èeštinu a tìlocvik, pøál bych si také vìtší šatny na pøevlíkání, v tìch
souèasných je málo místa. Taky mì mrzí, e u se nebudu stravovat
v nové jídelnì. Také by tu mohla být kantýna, která by byla otevøená po
celou dobu vyuèování. O našem kolektivu si myslím, e jsme
rozdìlení na dva tábory. Kluky a holky, tzn. kluci drí více pøi sobì a
holky taky.
Jaké jsou tvé hlavní koníèky?
Minikopaná, bìh, florbal, stolní tenis a také domácí práce (mám rád
kutilské práce).
Jak jsi na tom s kulturním ivotem? Chodíš rád do kina, divadla? A
jaký film a hereckou postavu máš nejradìji?
Vzhledem k tomu, e v Kopøivné kulturní vyití chybí, musíme za
kulturou dojídìt. Jezdím rád do Hanušovic do kina na dobrý filmek,
divadlo mì zatím nezaujalo. Z posledních filmù se mi líbila Kráèející
skála, jinak mám rád všechny akèní a zábavné filmy. Nejoblíbenìjšího
herce nemám, obdivuji všechny, kteøí mají ve filmu tìkou roli.
Za chvíli zaèneš chodit na diskotéky, a tak bych se tì rád zeptal, zda
rád tancuješ a jakou hudbu nejradìji posloucháš, èi máš dokonce
nìjakého oblíbeného zpìváka?
Tancování mi tedy zrovna nejde (smích), ale s hudby rád
poslouchám skupinu O-zone.
Ze zpìvákù mì hodnì zaujala Aneta Langerová, vítìzka Superstar.
Obdivuji na ni to, jak se vyrovnala se svojí konkurencí a jaké výkony
na amatérskou zpìvaèku pøedvádìla.
Vím o tobì, e máš mladší sestru Martinu. Bere tì jako staršího
bratøíèka (rádce), za kterým mùe kdykoliv pøijít a vyzpovídat se?
Myslím si, e máme se sestrou dobrý vztah, ale své problémy øeší
spíše se svými kamarádkami.
Chtìl bys ještì nìjakého sourozence?
Ano, chtìl bych ještì bráchu.
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Pøeèteš si rád nìjakou zajímavou kníku, jestli ano, máš i nìjakého
oblíbeného autora/ku?
V poslední dobì jsem èetl kníku Tajemství ztracené sedmy, která
mì dosti zaujala a líbila se mi. Jinak se mi líbí díla od Enyt Blutonové.
Vím, e máš ještì dosti èasu, Radku, ale rád bych se tì zeptal, zda u
máš alespoò malinkou pøedstavu o tom, co budeš dìlat, a dostuduješ,
a jakou profesi vykonávat?
U jsem se tu jednou zmínil o práci se døevem, a tak bych zøejmì
jednou chtìl pracovat v oblasti døevozpracujícího prùmyslu. Mùj táta
vlastní stolárnu a zøejmì bych ji rád pøevzal a pokraèoval dále v oboru.
Jinak si myslím, e v dnešní dobì si vystudovaný èlovìk nalézá práci
velmi tìce a také se nemùeme dívat tak daleko pøed sebe, protoe
dnešní svìt se mìní den ze dne a nikdo neví, co bude dnes a co zítra.
Vidím, e máš pøedstavu o tom, jaký ivot bys chtìl. Mùeš mi
prosím tì øíct, co si myslíš o tom, e se zrušila vojna? Kdyby vojna byla,
šel bys rád, a nebo by ses jí vyhýbal?
Jsem rád, e se vojna zrušila. Urèitì ta vojna mìla nìjaký úèel, ale
jinak si myslím, e to byla ztráta èasu a kadému mladému klukovi tak
utekla tøeba roèní praxe ve své profesi nebo i dobré zamìstnání.
Mohl bys nám øíct jméno svého nejlepšího kamaráda/ky?
Ano, je to Jirka Kobrin, mùj spoluák.
Kdybys mìl monost jet nìkam do svìta, na jaké místo bys jel první?
Lákají tì více pyramidy, èi moøe?
Více mì pøitahuje moøe, a kdybych se mìl rozhodnout, kam jet hned
teï, tak bych zøejmì chtìl nìkam na zahranièní fotbalový stadion,
podívat se na nìjaké kvalitní fotbalové utkání, napø. do Katalánska
do Barcelony, kde hraje právì domácí klub FC Barcelona. Co se týèe
pyramid, tak ty mì pøipadají všechny stejné. Vím, e mé tvrzení by
nìkteøí dìjepisci a archeologové popøeli, ale kadý má svùj názor.
Co si myslíš o dnešní technice?
Technika pokroèila velmi dopøedu a pro nìkteré starší obèany je to
jistì velmi sloité, porozumìt urèitým pøístrojùm a zaøízením. Urèitì
ne jenom já, ale všichni jsme zvìdaví, co vše dokáe dnešní technický
svìt ještì vymyslet, a kdy vidíme všelijaké upoutávky a reklamy na
nové výrobky, tak se vdy nestaèíme divit. Jen aby to nezašlo moc
daleko a svìt neovládly stroje a poèítaèe.
Máš nìjaký urèitý typ obleèení, ve kterém rád chodíš? Ve kterém
obchodì bys dokázal utratit hodnì penìz?
Urèitý typ módy zatím nemám, ale rád chodím v pohodlných
vìcech. Nejvíce penìz bych utratil urèitì ve sportovních potøebách.
Líbí se ti tetování? Uvauješ o tom, e by sis ho nechal udìlat? A co
takový piercing?
Mnì konkrétnì se nelíbí, a pokud se nìjak výraznì nezmìním, tak si
ho nikdy nenechám udìlat. To samé si myslím o piercingu. Kadý má
své vlastní mínìní o tìchto skuteènostech, a kdo chce a komu se to líbí,
ten si to udìlá.
Líbí se ti nìjaká holka s naší školy?
No urèitì, máme tu pìkné holky a jistì bych si zde vybral!
Kolik bys chtìl mít jednou dìtí? Dvì jsou takový prùmìr.
Vycházíš se zdejšími uèiteli dobøe?
Myslím si, e od první tøídy vycházím se všemi uèiteli dobøe, vdy
mi vyšli rádi vstøíc.
Na konec tohoto rozhovoru bych se tì rád zeptal na tvé
nejoblíbenìjší jídlo a nápoj.
Nejvíce mi chutná segedínský guláš, který dìlá moje maminka. A
nejradìji piju kofolu a lift.
Dobøe, Radku, dìkuji ti za rozhovor, a a se ti tvé ivotní a sportovní
cíle splní…
Tomáš Rajnoha, ZŠ Hanušovice
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Školní turnaj v minikopané
V období mìsícù øíjen a prosinec loòského roku probìhl na naší základní škole
turnaj v minifotbale. Byl urèen pro áky druhého stupnì a rozdìlen do dvou
kategorií:
- mladší kategorie (6.-7. tøída)
- starší kategorie (8.-9. tøída)
Myslím si, e turnaj splnil svùj úèel a e zúèastnìní tímto pøimìøenì strávili svùj
volný èas. První tøi drustva v kadé kategorii byla ocenìna a takté první tøi nejlepší støelci v obou kategoriích. Trochu mì však zarazil nezájem nìkterých klukù
ze starších roèníkù, kteøí se turnaje nezúèastnili. Ve starší kategorii tak hrála jen tøi
drustva, a proto hráli svoji skupinu dvoukolovì. V mladší kategorii se zapojily
všechny tøídy.
Po novém roce chystám školní turnaj v MC Donalds Cupu pro první stupeò.
Výsledky
Mladší kategorie (6.-7. tøída)
tøídy:
1. - 7. C
Nejlepší støelci:
2. - 7. B
1. Jan Tkadleèek 7. B - 7 branek
3. - 6. B
2. Pavel Vlèek 7. C - 6 branek
4. - 7. A
3. Tomáš Homola 7. C - 5 branek
5. - 6. A
Pavel Turek 6. B - 5 branek
6. - 6. C
Starší kategorie (8.-9. tøída)
tøídy:
Nejlepší støelci:
1. - 8. A
1. Lukáš Havelka 8. A - 8 branek
2. - 9. A
2. Michal Tóth 8. A - 5 branek
3. - 9. C
Libor Klemeš 8. A - 5 branek

FK Hanušovice
fotbalový oddíl

Pozvánka na halový
turnaj dospìlých
Termín: 15. 1. 2005
Místo: tìlocvièna ZŠ Hanušovice
Zahájení: 8.00 hod.
Poèet hráèù: max. 10
Startovné: 500,- Kè
Podmínky pøihlášení:
- všichni hráèi musí být starší 18 let
- max. poèet registrovaných hráèù
do 35 let - 3
- poèet registrovaných hráèù nad
35 let - neomezeno
Hrací systém: dle pravidel malé
kopané s drobnými místními
zmìnami
Potvrzení úèasti: telefonicky,
nejpozdìji do 7. 1. 2005;
tel. 607 829 339, p. Jiøí Osladil
Pøedseda FK Jiøí Matýs
Hlavní poøadatel Jiøí Osladil

-tr

Zima - líèení
Tato všemocná vládkynì se opìt vrátila, aby nastolila klid a odpoèinek pøírodì.
Kadý lísteèek pøikryla tlustou, nadýchanou peøinou. Hory a kopce povìøila správcovstvím nad celým krajem. Na dùkaz jejich
moci je oblékla do bílé uniformy se tøpytivým znakem Zimního království.
Ustanovila rádce - statné staré smrky, které pøehlédnou celý kraj. Jsou to moudré stromy, kadý rok nastupují do tohoto
úøadu s tichou mlèenlivostí a pokorou. Pole a louky slouí za rejdištì mrazíkùm.
Paní Zima uspala tvrdým zimním spánkem vìtšinu ivoèichù, kteøí by se v dobì jejího kralování nedokázali uivit. Nakonec uzamkla potùèky a øíèky na ledový klíè, aby nerušily klid a odpoèinek pøírody.
Noc se tøpytí namodralým svìtlem, všude vládne koèièí ticho, ve kterém je vznešenost.
Tomáš Zatloukal, 9. A

„Vánoce debrujárù“ v Praze
Ve dnech 9.-11. prosince 2004 se deset èlenù Klubu Asociace
mladých debrujárù pøi ZŠ v Hanušovicích zúèastnilo celorepublikové akce „Vánoce debrujárù“ v Praze.
Ètvrteèní odpoledne po pøíjezdu autobusem jsme vìnovali
prohlídce Hradèan, chrámu sv. Víta, Karlova mostu, Staromìstské radnice s orlojem a Václavského námìstí. Po ubytování a
veèeøi v ZŠ Bøeèanová pøedvádìli èlenové kadého KAMD
své výrobky a zajímavé pokusy, besedovali o své èinnosti. Po
22. hodinì jsme se rozešli k noènímu odpoèinku.
Na pátek byl pro nás pøipraven program v Praze. O pùl osmé
ráno jsme se vypravili na Vyšehrad. V 11 hodin jsme absolvovali prohlídku Muzea hlavního mìsta Prahy. Pak jsme se pøesunuli
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na Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, kde
jsme sledovali velmi zajímavé fyzikální pokusy.
Odpoledne jsme navštívili pìknou výstavu betlémù, a pak
jsme se pøepravili metrem do stanice Flora, kde zájemci zhlédli
v kinì IMAX pohádku Polární expres.
Sobotní dopoledne jsme vìnovali prohlídce naší vzácné kulturní památky - Národnímu divadlu.
Celý tøídenní program se nám velmi líbil. Získali jsme mnoho
nových poznatkù, které mùeme vyuít i ve vyuèovacích
hodinách.
Na závìr bych chtìla podìkovat dìtem za vzornou kázeò pøi
spoleèných prohlídkách i v dopravních prostøedcích.
Mgr. Vladimíra Vasilová, Klub AMD Hanušovice

www.mu-hanusovice.cz
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Deblové Holba tour 2004
je ji minulostí
Volejbalový oddíl SK Hanušovice se v rámci VII. roèníku
hanušovických volejbalových turnajù dvojic pøipojil k oslavám
130 let Pivovaru Holba Hanušovice. Letošní roèník zahájili volejbalový nadšenci ji v bøeznu a zakonèili dvìma víkendy v listopadu. Celého roèníku se zúèastnilo celkem 116 dvojic, které
sehrály 321 utkání. Úèastníci i diváci mìli monost vidìt v akci
nìkolik hráèù i hráèek z èela republikového deblového
ebøíèku. Nejúspìšnìjší hráèkou celého roèníku byla vyhlášena
Pavla Penková ze Zábøehu a Jan David z Nymburku.
Poøadatelé dìkují za podporu Pivovaru Holba a. s.
Hanušovice a firmì Stavoprogres Brno.
eny
1. Penková, Penková (Zábøeh)
2. Andrýsková, Holcová (Hranice)
3. Køikalová, Kubíèková (Šumperk)

eny – rekreaèní I. tøída

Mixy
1. David, Záškodná (Nymburk)
2. elezný, elezná (Praha)
3. Horký, Køikalová (Šumperk)

eny – rekreaèní II. tøída

1. Marešová, Jánová (Hanušovice)
2. iková, Tonová (Staré Mìsto)
3. Hájková, Hájková (Hanušovice)

1. Adámková, Klimešová (Hanušovice)
2. Králová, Hetmánková (Hanušovice)
3. Klimešová, Rùièková (Hanušovice)

Mui
1. David, Podvolecký (Nymburk, Hanušovice)
2. Veèeøa, Kocurek (Šumperk)
3. elezný, Hošek (Praha, Zábøeh)

Mixy – rekreaèní I. tøída
1. Podvolecký, Baová (Hanušovice, Javorník)
2. Bednaøík, Ševèíková (Lipová láznì)
3. Hošek, Procházková (Zábøeh, È.Ves)

Mui - rekreaèní
1. Hošek, Pìnièka (Zábøeh n/M)
2. Podvolecký, Tomíèek (Hanušovice)
3. Urbanèík, Jajcaj (Ostrava)

Mixy – rekreaèní II. tøída
1. Vokurka, Jánová (Hanušovice), 2. Hoškovi (Zábøeh)
3. Šalplachta, iková (È.Ves, Staré Mìsto)
-pod

V termínu uzávìrky tohoto èísla HN sice ještì rok 2004 neskonèil, ale je moné se ji za ním ohlédnout.
Oproti roku 2003 došlo opìt k nárùstu výjezdu našich hasièù
k událostem, a to o šest pøípadù.Celkem vyjeli hanušoviètí hasièi k 46 událostem. Z toho k 14 poárùm,11 dopravním nehodám
a k 21 technickým zásahùm. Do technických zásahù se øadí
napø. likvidace bodavého hmyzu, odstraòování ropných havárií
èi spadlých stromù pøes komunikace, asistence i souèinnost se
Záchrannou zdravotnickou slubou.
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Samozøejmì tìmto výjezdùm pøedchází výcvik a školení
èlenù jednotky, které probíhají po celý rok pod vedením pøíslušníkù Hasièského záchranného sboru Šumperk, dále pak i
pøíprava techniky pro její pouitelnost. A to všechno vydá
stovky odpracovaných hodin bìhem dnù a nocí, v pracovní
dny i svátky.
Samozøejmì dùleitá je podpora Mìsta Hanušovice, které
jako zøizovatel nese vìtšinu nákladù na èinnost jednotky.
Dále bych rád podìkoval i tìm nemnoha firmám, které se také
urèitým dílem podílely na materiálním zabezpeèením jednotky – AVOX Jaromír Šišma, MARWIN, v. o. s. , Pivovar Holba
Hanušovice. Dík patøí také Fotbalovému klubu Hanušovice za monost sportovního
vyití na jejich høišti. Chtìl bych jen podotknout, e sponzorské dary jsou
vyuity pouze na èinnost zásahové
jednotky hasièù.
Na závìr mi dovolte, abych popøál hasièùm ménì výjezdù a Vám
ostatním, abyste nás nepotøebovali.
František Ambroz,
velitel JSDH

www.mu-hanusovice.cz
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Jubilea
V mìsíci lednu 2005 oslaví svá
významná ivotní výroèí tito
naši spoluobèané:
80 let paní Ludmila Gáblerová,
70 let pánové Jindøich Fišer a
Václav Havránek,
65 let paní Anna Friedrichová a
pánové Ludevít Vaškoviè, Josef
Horáèek, Jiøí Kadlec, Vít Galáš a
František Kraus,
60 let paní Jaroslava Scholzová a
pánové Vladimír Hrbáè, Stanislav
Beil a Miroslav Šula,
50 let paní Jarmila Jarošová a
Ludmila Havlínová a pánové Jiøí
Janeèek a Pavel Brázda.
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

Slavnostní schùze
Zahrádkáøského svazu
V sobotu 20. listopadu se v Domì kultury v Hanušovicích sešli na své slavnostní schùzi èlenové
místní organizace ZS.
Pøítomné zahrádkáøe v hojném poètu pøivítal
pøedseda p. Ernest Rajnoha. Po pøednesení a schválení programu slavnostní schùze pøedloil pøítomným zprávu o èinnosti organizace za uplynulé období. Pochválil èleny za jejich práci
na zahrádkách, ale i jejich aktivitu pøi akcích poøádaných v letošním roce. Kromì ji
tradièních akcí, jako je pomoc pøi organizování Dne dìtí, úklidu na osadách ap., se podaøilo zahrádkáøùm zorganizovat zdaøilou akci vìnovanou oslavì 40. výroèí zaloení
místní organizace ZS. Pro pøipomínku, akce se konala v èervnu na osadì Nad
Nádraím a za pìkného poèasí, hojné úèasti, s kvalitním obèerstvením a pøíjemnými
písnièkami country kapely z Èeské Tøebové se zahrádkáøi dobøe bavili. Zaznìla i kritická slova na adresu nìkterých èlenù, kteøí nedostateènì plní své závazky vùèi stanovám ZS. V jednom pøípadì došla výboru ZS trpìlivost a jedna èlenka byla za trvalé
porušování stanov letos vylouèena.
Zahrádkáøi si poté schválili plán práce na pøíští rok. Nechybí zde ani organizování
zájezdu do jiních Èech na výstavu Zemì ivitelka. V dalším prùbìhu slavnostní èlenské schùze byly jubilantùm pøedány vìcné dary. K výroèí kulatého jubilea ZS obdrelo
nìkolik zaslouilých èlenù Pamìtní listy od Okresního svazu zahrádkáøù.
Na schùzi bylo té pøijato 5 nových èlenù, jedna èlenka byla vylouèena. V souèasné
dobì má organizace 158 èlenù, z toho 128 se zahrádkou na jedné ze tøí osad a 30 pøídomkáøù.
V závìru schùze si vzal slovo místopøedseda ZS. Pøednesl struènou zprávu, ve které
zhodnotil práci zahrádkáøù za 40 let èinnosti. Seznámil pøítomné s prací jednotlivých
pøedsedù a zvolených výborù, které organizaci vedli, problémy v jejich práci a úspìchy, kterých dosáhli. Na závìr svého vystoupení ještì pøednesl výòatek z Vìstníku
Èeského zahrádkáøského svazu, kde byl publikován dopis generální sekretáøky Office
International - Sdruení evropských zahrádkáøských svazù. V nìm dìkuje za práci
všem zahrádkáøùm a vysvìtluje monosti, jak je moné dotovat potøebné ZS na úrovni
Evropské unie.
Po slavnostní schùzi následovala taneèní zábava, na které nechybìla ani bohatá
tombola. Výbor Zahrádkáøského svazu ještì jednou pøi této pøíleitosti
dìkuje všem sponzorùm,
kteøí tombolu podpoøili.

V mìsíci listopadu 2004

Za poøadatele, -hp

se narodili:
Kristýna Morávková a Stanislav Juøíèek
zemøeli:
paní Marie Klepalová, paní Milada
Pøíhodová a pan Zdenìk Slavík

$

Vzpomínka

„Za Tvou nìnou lásku, péèi o nás,
za všechna milá slova, starosti,
zachováme v srdci vdy tvùj obraz
a pocit neskonalé vdìènosti.“

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

Dne 23. ledna 2005 si pøipomeneme
4. smutné výroèí úmrtí našeho tatínka a dìdeèka,

10. ledna 2005 vzpomeneme
7. výroèí úmrtí naší maminky a babièky,
paní Antonie Malinové.
S láskou vzpomínají dcera a synové s rodinami.
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pana Ladislava Pavelky z Hanušovic,
øeditele závodu Moravolen.
S hlubokou úctou a láskou stále vzpomínají
dcery Soòa a Vlaïka, vnouèata Michal, Roman a Tomáš.

www.mu-hanusovice.cz
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Cestování po Evropì
Hlavním mìstem Slovinska je Lublaò, tak se to uèí áèci základní školy. A tam se v dnešním dílu našeho ji dlouholetého seriálu podíváme.
Podle staré legendy pøipluli po øece Ljubljanici, která protéká
mìstem, Argonauti v èele s princem Jasonem, kdy prchali
s ukradeným zlatým rounem. Na místì dnešního mìsta uprchlíci
narazili na krvelaènou pøíšeru, ljubljanského draka. Starý Øek
v boji zvítìzil a na památku
zde zaloil mìsto. Poraený
drak se ale dostal do znaku
mìsta, v nìm bydlí na vrcholku hradu.
Dominantou mìsta je støedovìký hrad. Strategická poloha kopce, kde hrad stál ji
v dávných dobách, zajímala
Ilyry, Kelty i Øímany. Souèasný
hrad vyrostl na kopci v 9. století. Pokud se vám nechce šlapat do kopce, vyveze vás
nahoru turistický vláèek.
Zvenku nepùsobí hrad nijak
majestátnì, pøesto jsou obèané na svùj symbol hrdí. Sám prùvodce uznává, e ani o ádný hrad nejde, spíše o opevnìní.
V 15. století vznikla souèasná podoba po velkých úpravách Fridricha III. Poslední rozsáhlá pøestavba probìhla pøed padesáti
lety, a tak to vypadá, jako by hrad byl postaven nový. Bílá vì, ji
zdobí krásné hodiny, slouí turistùm jako jedineèná rozhledna.
V pìtiboké vìi jsou zase umístìny dvì galerie. Nejstarší èást

Toulky po okolí
V této èásti našeho seriálu si budeme podruhé povídat o stavbì staré, dnes ji neexistující rozhledny na Králickém Snìníku.
Minule jsme skonèili návštìvou, která poctila stavbu v záøí 1895. Práce tého roku byly
zastaveny 5. øíjna po 69 pracovních a 25 odpoèinkových dnech, vynucených povìtrnostními podmínkami. Stavba byla v tu chvíli
8 metrù vysoká. V roce 1896 práce pokraèovaly s neztenèenou silou. K zahájení stavby
mohlo dojít a 8. èervna, kdy sníh na pøíjezdové cestì ještì zdaleka nezmizel. Pøesto se staviteli Geisserovi podaøilo v 75 pracovních
dnech vyhnat vì do výšky 17 m, ne nechal
prvního øíjna stavební práce zastavit. O pomìrnì tìkých, ne-li pøímo strašidelných pracovních podmínkách na vrcholu Snìníku
vypovídá èlánek ze srpna tého roku. Jeho autor uvádí: „Pracuje se zde vytrvale s vyuitím
všech moností, které je zde mono pøi trvající nepøízni poèasí vùbec uplatnit. Je s podivem, e stavba i pøes mimoøádné tìkosti,
které se jí staví na odpor, pokraèuje takovým
zpùsobem.“
V polovinì roku 1897 byla vì vysoká
20 metrù. Pøesto byl i stavitel chválen za to, ja-
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hradu tvoøí kaple zasvìcená svatému Jiøí, vyzdobená krásnými
freskami.
Centrum mìsta je sice malé, ale velmi elegantní. Dá se projít i
s památkami, jako je radnice, nìkolik kostelù a muzeí, za nìkolik
hodin. My se ale podíváme na jinou zajímavost, na unikátní Pleènikovo trojmostí. Pro pøipomenutí - Joe Pleènik se zde v roce
1872 narodil, po studiích ve Vídni odjel v r. 1911 uèit do Prahy.
Pozdìji, po vzniku Èeskoslovenské republiky se na pozvání prezidenta Masaryka
stal dvorním architektem a
modernizoval Praský hrad.
Ale zpìt k trojmostí. K pùvodnímu kamennému mostu pøilepil architekt v r. 1931 další
dva z bílého kamene. Dohromady vytváøí jakousi vidlici tøí
mostù s bohatým zábradlím,
lampami a schodišti. Ten pùvodní, prostøední, slouí dopravì, dva boèní pouze
chodcùm.
Pleènik zde zanechal ještì jeden zajímavý odkaz. Jde o tzv.
Pleènikùv market. Zní to modernì, e ano? Je to nìkolik desítek
metrù dlouhá stavba podél øeky Ljubljanice, která je lemována
sloupovou kolonádou. Slouila a dodnes slouí jako trištì plné
malebných obchùdkù.
-hp

kým tempem stavba pokraèuje. Sám stavitel
dùslednì dozíral na svou stavbu, kadý týden
váil 75 km dlouhou cestu (z Klodzka na

Snìník a zpìt), aby se na místì osobnì seznámil s problémy, jen neustále pøibývají.
Problémy byly se stavebním materiálem,
dopravou, ale i stavebníky. Pøestoe pobírali
mzdu odpovídající nároèným povìtrnostním

podatelna@mu-hanusovice.cz

podmínkám, bylo nìkdy dost obtíné je
udret, zejména kdy byli èastokrát ze staveništì neèasem zahnáni na ubytovnu a odsouzeni tak k neèinnosti.
Kronikáø stavby popsal další tìkosti takto: „Na zcela holém vrcholu nebyli dìlníci nièím chránìni pøed vìtrem a neèasem. havý
sluneèní ár (zvláštì v létì 1895) a navíc nesèetný bodavý hmyz tuze obtìoval stavebníky. ár se velmi rychle mìnil v déš, bouøi,
zimu, dokonce i sníh.“ Proto také èasto odsud
stavebníci utíkali a museli být nahrazováni
novými. Ti poadovali ještì vìtší platy, a tak
došlo k velkému navýšení mzdových prostøedkù a stavba se prodraovala.
Ve druhém stavebním roce došlo ke konci
sezony k další velké ztrátì. U vìe zùstalo
10 metrù vysoké lešení z klád 25-30 cm tlustých. Bylo spojeno eleznými sponami, spojovacími tyèemi a výstuhami a bylo dobøe
upevnìno. Po náhlé mrazivé listopadové bouøi bylo celé toto tak pevné a silné lešení ukrouceno a zcela roztøíštìno.
Tentokrát skonèíme 5. øíjnem 1897, kdy po
88 pracovních dnech museli dìlníci stavbu pøi
obrovské chumelenici kvapnì opustit.
(Pokraèování pøíštì)
-hpm
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Duha, sdruení dìtí a mládee pro volný èas, pøírodu a recesi
Klub mládee Salix-SK Hanušovice

Mikulášská nadílka
v Potùèníku

Èinnost za mìsíc listopad 2004
Na zaèátku listopadu vyšlo ji 9. èíslo klubového èasopisu Pramínek s tradièními rubrikami (Nìco pro kutily, Z historie klubu, Hry i pro vás, stránka s vtipy, rébusy – hádanky atd. a rovnì naše èinnost za uplynulý mìsíc). Pramínek je urèen
dìtem i jejich rodièùm.
Bìhem mìsíce se klubáci uèili šifry, morseovku a vázat uzly na èas a dále rùzné
hry v místnosti.
V listopadu také probìhly volby nového náèelníka a jeho zástupce, a pak oba
hoši absolvovali speciální školení pro dané funkce.
V druhé pùli mìsíce jsme se té zúèastnili 7. roèníku uzlaøské regaty v Bludovì,
kterou ji tradiènì poøádají ÈTU Delawaøi. Náš Marek Fibich ve své vìkové kategorii do 9 let obsadil celkovì 3. místo (z 9 soutìících) a Pavel Luèan v kategorii
10-12 let celkovì 9. místo (z 28 soutìících). Jsou to pìkné výsledky a obìma blahopøeji. Veèer jsme si s kamarády ještì také zahráli mnoho pìkných her. Dìkujeme Delawarùm za uspoøádání prima akce, pøíštì pøijedeme jistì zase.
Koncem mìsíce vyráíme na další výpravu, tentokrát do Šumperku na Den otevøených dveøí. ÈTU (Èeská tábornická unie), oddíly Kamarádi a Ïáblíci a PO
uspoøádali pro návštìvníky výstavy svých kronik, fotek a mnoha nápadù na výrobu dáreèkù a pøáníèek s pouitím rùzných materiálù a technik. Byly to výrobky ze
sádry, z kùe, adventní vìneèky, výroba a peèení perníèkù, ozdobné svíèky, talíøky ozdobené barevných pískem, výrobky z proutí, aj. Kadý si mohl vyzkoušet
svou zruènost a fantazii. Dìkujeme poøadatelùm za zajímavou akci.
V mìsíèním bodování jednotlivcù tentokrát zvítìzil Tomáš Luèan. Ve speciální
soutìi o klubové nálepky bodovali: Honza – nálepka è. 12, Miloš è. 11, Pavel è. 4,
Tomáš è. 3. Putovní odznak Roye mìl právo v prosinci nosit Honza Czastek.
Všem k dosaeným výsledkùm blahopøeji.
Duha, Salix-SK dìkuje za spolupráci: p. Kozákovi, MìÚ Hanušovice, dále dìkujeme za sponzorské dary p. A. Pokornému a p. F. Pechovi.

V sobotu 4. prosince 2004 uspoøádali zamìstnanci turistického hotelu „Potùèník“
v Potùèníku v prostorách hotelu pro dìti Mikulášskou nadílku.
Dìti, rodièe, babièky a tety pøivezl na místo autobus, nìkteøí rodièe pøijeli vlastními
auty. Nejdøíve dìti navštívil Mikuláš s hrozitánsky vypadajícím èertem. Nìkteøí se tváøili
nebojácnì, ti menší se pevnì dreli mámy
nebo táty kolem krku a s nedùvìrou se jen dívali. Ozýval se i pláè, jak u to bývá.
Strach opadal s pøibývajícími dárky. Mikuláš rozdával balíèky plné sladkostí, èert se jen
díval zpovzdálí. V soutìích dìti dostávaly
také dobroty i vìcné ceny. Po malém obèerstvení pokraèovala zábava s tancem, o muziku
se postaral “náš DJ Démon”.
Neúnavní soutìící si o další soutìe doslova øíkali. Nebýt odjezdu autobusu, asi by
pokraèovali v zábavì.
Zamìstnanci hotelu dìkují všem sponzorùm, kteøí dìtem pøispìli: Elektro Indra, Jídelna Eva Janeèková, K+M Kubíèek, Krovstav,
Marwin, Nitka, Oil Team Hanušovice, Papírnictví Štefková, Pekárna Bratina, Pekárna
Král, Pivovar Holba, Potraviny U Kohlù, Stavebniny Matìj, Stavrel, Vobus a Výrobna
Malá Morava - Lubomír Hroch.

Vedoucí klubu M. Pecho

Podìkování
Duha, Salix-SK dìkuje všem ochotným lidem za spolupráci a
pomoc našemu klubu v roce 2004 a pøeje jim i dalším lidem
dobré vùle mnoho úspìchù a zejména dobré zdraví v novém roce.

Úèetní a daòová kanceláø MiRyz
Soft, s. r. o. nabízí volnou kapacitu
pro vedení úèetnictví, daòové a
mzdové evidence a zpracování
daòových pøiznání.
Hanušovice, Praská 90,
tel. 583 231 082, 583 449 036.
placená inzerce

Podìkování
Dne 13. 12. 2004 jsem v prodejnì Elektro Oldøich Indra ul. Hlavní è. 110
Hanušovice v pøedvánoèním shonu pøi placení zanechal na prodejním pultì
bankovku v hodnotì 500 Kè. Tato mi však byla pozdìji kolektivem prodejny vrácena. Proto bych chtìl touto cestou všem podìkovat za jejich èestné
jednání a postoj. Ne kadý by se v dnešní dobì takto zachoval.
Je vidìt, e jsou mezi námi také slušní lidé. Ještì jednou díky.
Milan Pavelka, Hanušovice

UPOZORNÌNÍ
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.

ŠACHOVÉ ÚLOHY
Øešení úlohy z listopadového
èísla Hanušovických novin
1. Jg6 - Kh5, 2. Vc3 - Sb2
3. Vc2 - Sa3, 4. Je5 - Sd6
5. V x c1 - S x e5
6. Vc5 a bílý vyhrává
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KOMERÈNÍ INZERCE
Nová øešitelská soutì
Postavení figur na šachovnici:
bílý - Kg2, Vf8, pìšec g4
èerný - Ka4, Jg8, Sh7
Bílý táhne a vyhraje.
-jk

www.mu-hanusovice.cz

Inzeráty textové
15,- Kè za øádek o 30 znacích
Inzeráty plošné
2,50 Kè za 1 cm2
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