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Oznámení všem soukromým
vlastníkùm lesa do výmìry 50 ha
v zaøizovacím obvodu Hanušovice
Mìstský úøad Šumperk, odbor ivotního prostøedí vykonávající státní správu
lesù informuje soukromé vlastníky lesa o výmìøe menší ne 50 ha v zaøizovacím
obvodu Hanušovice o pøedávání vlastnického separátu lesní hospodáøské
osnovy.
Lesní hospodáøské osnovy jsou vypracovány na období od 1. 1. 2005 do
31. 12. 2014. Kadý vlastník lesa obdrí od orgánu státní správy lesù
separát lesní hospodáøské osnovy svého lesa bezplatnì.
Vlastnický separát si vlastník lesa, resp. spoleènì všichni spoluvlastníci,
pøevezme (pøevezmou) na základì pøedloení obèanského prùkazu nebo
písemného zmocnìní s úøednì ovìøenými podpisy zmocnitelù. Vlastník
mùe k pøevzetí osnovy písemnì zmocnit i jinou osobu. V pøípadì, e
v prùbìhu zpracování lesních hospodáøských osnov (tj. v období let
2003-2005) došlo ke zmìnì majitele, je nutné tuto skuteènost doloit
(napø. kupní smlouvou, darovací smlouvou, usnesením soudu o projednání
dìdictví atd.).
Vlastnický separát si vlastníci lesa mohou vyzvednout pøímo na odboru
 iv o tn íh o p r o s tø e d í, o d d ì len í les n íh o
hospodáøství a zemìdìlství - ing. Doubrava,
kadé pondìlí a støedu od 7.30 hod. do 16.00 hod.,
jinak po telefonické dohodì na tel. 583 388 385.
Vydání a pøevzetí jednotlivého separátu trvá
pøiblinì dvacet minut (záleí na velikosti
majetku). MìÚ Šumperk doporuèuje, aby zájem
o pøevzetí osnovy byl pøedem telefonicky
dohodnut.
Vydávání separátù lesních hospodáøských
osnov bude ve smyslu ustanovení § 17, odst. 1
vyhlášky MZe ÈR è. 84/1996 Sb., o lesním
hospodáøském plánování, zahájeno dnem
vyvìšení tohoto oznámení na úøedních deskách
obcí a bude ukonèeno ke dni 31. 12. 2005.

Fejeton

Jak na to
Letní rekreace. Ticho, èistý vzduch, zelené louky.
Procházky. Pravidelná strava. Slunce, které záøí,
ani od nìj vede šòùra do elektrické sítì.
Neobyèejnì zdravé prostøedí. Pøece jen nìjaké
„ale“. Èlovìk, pøemístìný z pracovních dnù
v bublajícím kotli na tichou rekreaci, reaguje
šokem. Z navyklých reflexù kadodenního shonu,
který ustane, je pojednou nesvùj. Jako by nebyl
ve své kùi. Zpùsobuje to prudká zmìna
prostøedí. Nejspíš chybí hluk ulic nebo svìtla
semaforù. A si koneènì zvykneme a jsme
v pohodì, nic nám nechybí, nastává opaèná
situace. Vyklouznout zpìt - a máme pøed sebou
novou aklimatizaci. Rovnì není jednoduchá.
Nejspíš budeme muset trénovat. Poslední dny
dovolené vstaneme ráno døív, ne jsme si
navykli, a spìšnì pobíháme sem a tam a
koukáme po hodinkách. Pøátelùm mùeme øíkat
slova jako tøeba - „Rád tì vidím, ale promiò,
pospíchám, nevím kam døív.“ Zní to ironicky, ale
výsledek se dostaví. Zpátky do pracovní èinnosti
zapadneme docela snadno. A u se to blíí...
-hl

Den otevøených dveøí pivovaru

2.-3. 9. 2005
Pivovar Holba Hanušovice, a. s.
pátek - den exkursí
sobota - den zábavy a koncertù

Odbor P, MìÚ Šumperk

Dìtský filmový festival
Kino Mír Hanušovice poøádá v srpnu 2005 ji tradiènì
Dìtský filmový festival, tentokrát s tímto programem:
Pondìlí 22. 8. v 16.00 hod.: Roboti - rodinná animovaná komedie
Úterý 23. 8. v 16.00 hod.: Kouzelný kolotoè - pohádkový pøíbìh
Støeda 24. 8. v 16.00 hod.: Slonisko a medvídek Pú - animovaná pohádka
Ètvrtek 25. 8. v 16.00 hod.: Úasòákovi - animovaný dobrodruný film
Vstupné jednotné 11,- Kè.

HANUŠOVICKÉ NOVINY 8/2005

www.mu-hanusovice.cz

1

Svatý Jan otevøel brány létu

Americká sonda bombardovala kometu

Svátek svatého Jana Køtitele pøipadá na 24. èerven. Je to
brzy po poèátku léta, a pranostika praví, e „svatý Jan otevøel létu bránu“.
Mezi koncem jara a poèátkem letošního léta došlo k velkému teplotnímu zvratu. První polovina èervna patøila
k nejchladnìjším v historii. Nástupem astronomického
léta - 21. èervna v 8.46 hod. SELÈ - se vše zmìnilo. Studené poèasí bylo vystøídáno poèasím velmi teplým. V meteorologických pøedpovìdích se øíkalo, e vše nasvìdèuje
tomu, e letošní léto bude velmi teplé.
Tlak vzduchu byl a do konce èervna stále vysoký a jednotlivé fronty, které do tlakové výše pronikaly, mìly charakter jen místních sráek. Vìtší sráky zpùsobovaly jen
v nìkterých lokalitách.
Velké medardovské sráky se ozvaly a v týdnu od 4. do
10. èervence a pokraèovaly i v dalším období, kdy chladnìjší a vlhký vzduch od Atlantského oceánu zaèal pronikat
nad pøehøátou Evropu.
Po 10. èervenci se teploty zaèaly blíit opravdu letním,
a aèkoli sluníèko obèas vystøídaly bouøky nebo pøeháòky,
doèkali jsme se koneènì léta, jak má být. Pøejme si, aby
takové bylo i nadále.
-jk

aluzie
pøes 50 barevných odstínù
Nabízíme aluzie:
• horizontální meziskelní 360,- Kè/m2

• horizontální interiérové
• vertikální látkové od 400,- Kè/m2
• venkovní plastové nebo hliníkové
(cena dle zpùsobu provedení) od 999,- Kè/m

Hanušovického piva Holba Šerák
se prodalo více
Pivovar Holba loni prodal 170 tisíc hektolitrù svìtlého výèepního piva Holba Šerák. Je to o 10 tisíc hektolitrù, tedy 2 miliony pùllitrù, více ne v roce pøedchozím. Dle vyjádøení vedení pivovaru se
letos oèekává rekordní prodej. „Do poloviny èervna se vypilo
témìø 80 tisíc hektolitrù a léto máme ještì pøed sebou,“ øíká Vladimír Zíka, øeditel pivovaru Holba, podle kterého je rùst obliby
jedenáctky pokraèováním dlouhodobého trendu.
Holba Šerák je vlajkovou lodí pivovaru, která se na celkové produkci 440 tisíc hektolitrù roènì podílí více ne tøetinovì. Vìtšina
její produkce se vypije doma, kde pøízeò konzumentù získává pøedevším díky své chuti. Její prodej podporují také letní ochutnávky
s Horskou pivní záchrankou, kdy dvojice statných horalù èepují
chlazenou Holbu pøímo z batohù na zádech, ale i zábavné akce a
soutìe na hospodách. V létì ijí Holbou také zahrádky, a to nejen
ve výletní oblasti Jeseníkù.

2

Dále provádíme:
• servis aluzií a prodej náhradních dílù

• tìsnìní oken a dveøí 38,- Kè/bm
(usazování silikonového tìsnìní do pøedem
vyfrézované dráky)
V cenách je ji zaúètováno:
doprava  montá  zamìøení 

Tuto informaci jsme se mohli dozvìdìt ze zpráv svìtových agentur,
zejména Reuters, a rozhlasových informací. Podle nich se 4. èervence letošního roku poprvé astronomové rozhodli zasáhnout tìkým projektilem
kometu, která se øítí naší sluneèní soustavou.
Mìdìný válec o hmotnosti 370 kg mìl v kometì Tempel 1 vyhloubit kráter hluboký 27 m a široký asi 100 m. Na kometì se tak odkryje materiál z období, kdy vznikla dle vìdcù naše sluneèní soustava.
Kometa krouí kolem Slunce mezi Marsem a Jupiterem. Pøi zásahu projektilem a pøi prùletu kolem komety mìl být kamerami snímán výron materiálu, který se z komety uvolnil.
Mìl by to být materiál z období pøed ètyømi a pùl miliardami let, kdy
vznikal náš sluneèní systém.
Jestli to všechno vyšlo, máme se na co tìšit.
-jk

DPH

Kontakt:
Radek Noièka
Hornická 35 . 788 32 Staré Mìsto . mobil: 777 616 435

Zmìna výpùjèní doby v knihovnì
V mìsíci srpnu 2005 je zmìnìna výpùjèní doba
v Mìstské knihovnì v Hanušovicích:
Pondìlí 9.00-12.00 13.00-17.00
Úterý zavøeno
Støeda 9.00-12.00 13.00-17.00
Ètvrtek zavøeno,
Pátek 9.00-12.00 13.00-17.00
-du

Pivo jako hora
Koncem èervna se v hanušovickém pivovaru
zrodil Holba Šerák Speciál, který 1. 7. opustil
spilku. Hanušoviètí ho vaøili u pøíleitosti letošních Pivovarských slavností, plánovaných na
první sobotu v záøí. Do té doby bude 500 hektolitrù hanušovického speciálu zrát v leáckém
sklepì.
„Holbu Šerák Speciál vaøíme na stupòovitost 13,51. Aby mìl správnou chu i øíz,
musí se nechat dva mìsíce uleet,“ øíká sládek Ludìk Reichl a charakterizuje speciál
jako pivo sytì zlatoluté barvy, plnìjší
sladové chuti a vyšší pøíjemné hoøkosti,
co zpùsobuje vìtší podíl sladu i chmele.
Jeho stupòovitost odpovídá výšce jesenického kopce Šerák (1351 m n. m.), po
kterém nese název stejnì tak jako
hanušovická jedenáctka.
-hm

Duha, sdruení dìtí a mládee pro volný èas, pøírodu a
recesi, klub Salix-SK Hanušovice
pøeje všem správným klukùm a holkám senzaèní
prázdniny.

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
Reportá - Penzion Formanka

Cestování

Vcházím do dveøí Penzionu Formanka, který se nachází ve mìstì Hanušovice. Hanušovice
jsou malé mìsto v podhùøí Hrubého Jeseníku. Leí v malebném údolí, obklopeny lesy. Ve vzdálenosti 16 km se nachází okresní mìsto Šumperk.
U vchodu je Formanka rozdìlena na dvì èásti. Na dveøích jsou nápisy VINÁRNA A RESTAURACE. V zadní èásti budovy se nachází kuchynì a ve vyšších patrech jsou situovány
ubytovací prostory penzionu, které jsou velmi hezky vybaveny jako ostatnì všechny místnosti
tohoto pozoruhodného objektu. Vedoucí tohoto zaøízení je paní Dagmar Koutná, které jsem
poloil nìkolik otázek.
Jací hosté vás nejvíce navštìvují?
Naše návštìvníky tvoøí nejèastìji turisté, a u tuzemští, èi zahranièní, kteøí si chtìjí prohlédnout náš malebný kraj. Nesmíme zapomenout ani na místní obèany pøicházející posedìt
s pøáteli.
Jaké sluby poskytujete hostùm?
Souèástí penzionu je restaurace a vinárna s kapacitou 80 míst, s moností poøádání rautù,
svatebních hostin apod. Další novì zøízenou slubou je vyuití dvou PC k pracovním i zábavním úèelùm, vèetnì internetu a tiskárny.
Jaká je ubytovací kapacita penzionu?
Náš penzion nabízí celoroèní ubytování v 7 pokojích se zatím celkovým poètem 28 míst
vèetnì jednoho pokoje pro invalidního hosta. U kadého pokoje je samostatné sociální zaøízení
- WC a sprchový kout.
Jací zahranièní hosté penzion navštìvují?
Zavítají k nám turisté z Polska, Nìmecka, Slovenska i Rakouska. Ubytování si mohou zajistit i pomocí naší sluby na www stránkách.
Jak jsou hosté spokojeni s vašimi slubami?
Odchází spokojeni a dìkují za pøíjemné proití svých volných dnù v našem penzionu. Jsme
rádi, kdy se nìkteøí hosté vrátí pøi další návštìvì tohoto kraje do našeho zaøízení.
Dìkuji Vám za rozhovor a pøeji Vám mnoho dalších spokojených hostù.
Reportá provedl Lukáš Piják, 9. A.

Reportá - Kadeønictví, kadeønice Silvie Kolínková

Branná, to je horská brána,
turisté tam chodí zrána.
V Rudì, tam jsou všichni rudí,
protoe se èasnì budí.
V Bohutínì se prý modlí
o vìtší boské pohodlí.
V Lipové pijí èaj z lípy,
u nás zase pivo z pípy.
Na Moravì brzy zrána
brnkají si na piána,
poslechni si u splavu
naši øeku Moravu.
Zlatý Potok zlato tají,
proto se tam dobøe mají.
Prázdniny jsou prima vìc,
vybìhnem si na kopec,
ten kopec je zvláštní pøec,
neb tam bydlí jezevec.
Jezevec je lovec myší,
od koèky se velmi liší,
uèí myši tancovat,
cvrèka k tomu bubnovat.
Michal Vejnar, 4. B

Prázdniny jsou prima vìc,
je èas odpoèinku,
dìti lezou na kopec,
ptáci létaj venku.
Pìknì svítí sluníèko,
jdeme na bazén,
vítr fouká malinko,
bazén je lázeò.
Robert Šebík, 4. B

„...v dýmu tvých vlasù ztratil jsem cestu k útìku...“ Vzpomínám na slova K. Biebla, kdy stoupám po docela strmých schodech k místnosti, za jejími dveømi se ocitám tak trochu v docela jiném svìtì. Ve svìtì enské krásy. Kadeønice Silvie Kolínková má toti ve svých rukou obrovskou
moc. Dokáe dotváøet krásu eny pomocí vhodných úèesù tak, aby to bylo v souladu s osobností
eny a výsledek jejího snaení byl co moná nejpøirozenìjší.
Dnes se ale dozvídám, e sleèna Silvie Kolínková nemá pracovní den. Do hanušovického kadeønictví dojídí pouze dvakrát týdnì. Musím tedy upustit od svého pùvodního zámìru - vytvoøit
s ní interview - a otázky k její práci jí zde zanechávám písemnì. Rozhlíím se alespoò po jejím pracovišti. Okamitì vnímám jemnou vùni šamponù, kondicionerù a lakù. Dominantní jsou však
v této místnosti dvì velká zrcadla a sušáky na vlasy. Na stolcích pod zrcadly vidím mnoho høebenù
Pøíroda je velmi krásná,
a kartáèù rùzné velikosti, spony, sponky, fény, natáèky, menší i vìtší lahvièky s výivnými oleji,
kdy vychází slunce a obloha je jasná.
fixaèními gely a tuidly pro hýèkání našich vlasù. Také reklamní plakáty na stìnách nás vyzývají
Kdy bouøkový mrak po nebi se nese,
k pouívání vysoce kvalitní vlasové kosmetiky. Atmosféra tohoto pracovištì mi dává tušit, e zde
tak sklánìjí se pøed ním stromy v lese.
kralují skuteèné odbornice. Tento mùj první dojem potvrzují i názory kadeønice Silvie Kolínkové.
J. Tomíèek, 6. A
Z jejích odpovìdí se pozdìji dovídám, e zákaznickou klientelu opravdu tvoøí vìtšinou eny, ale
výjimkou nejsou ani mui, kteøí jsou odvání a vyuívají hlavnì nové trendy pánských úèesù. Letošní móda toti dovoluje cokoliv - støihy i barvy vlasù jsou velice rozmanité.
Jak se vám líbí poøad Vypadáš skvìle, který bìí na ÈT 1? Co øíkáte práci tìchto kadeøníkù?
„Jejich práce mi není neznámá. Èasto k nim jezdím na školení a nechávám se jimi inspirovat.“
Zúèastòujete se také nìjakých kadeønických soutìí nebo pøehlídek?
„Ano. Pravidelnì a aktivnì se kadého ètvrt roku úèastním soutìí i pøehlídek po celé ÈR.“
Pouíváte ve své práci nìjaké moderní techniky v tvorbì úèesù? Vyuíváte napø. poèítaèových programù k volbì nejvhodnìjšího støihu?
„Mezi souèasné novìjší techniky úpravy vlasù patøí napø. kreativní støíhání, krajkové støíhání, americké barvení, symetrická asymetrie apod.
Všechny tyto nové trendy pouívám.“
Mne však nejvíce potìšilo, e sleèna kadeønice pøece jen pøi tvorbì úèesù dává pøednost intuici, a pøestoe ráda vytváøí extravagantní úèesy tzv. crazy fashion, je pro ni prioritou pøání zákazníkù.
Tìším se, e moná nìkdy i já vyuiju slueb tohoto kadeønického salonu. Vdy vlasy patøí mezi ozdoby nejen enské krásy a je tedy potøeba
jim vìnovat pozornost a soustavnou dlouhodobou péèi. I úèesy však podléhají módì, a já jsem ráda, e i v Hanušovicích máme nìkoho, kdo
dokáe reagovat na módní podìty a zároveò dodrovat míru vkusu tak, aby v kadém vìku úèes zvyšoval pùvab a krásu osobnosti.
Reportá provedla M. Šašurová, 9. A
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Sportovní událost roku
mistrovství republiky ve støelbì ozdobené národními rekordy
Poslední víkend mìsíce èervna patøil v Hanušovicích sportovním
støelcùm, kdy v tìlocviènì základní školy bìhem dvou dní probìhlo
Mistrovství Èeské republiky AVZO ve støelbì ze vzduchových zbraní.
Myšlenkou na uspoøádání tohoto vrcholného mistrovského závodu se
Støelecký klub AVZO Hanušovice zabýval ji delší dobu a v letošním
roce se ji koneènì podaøilo uskuteènit.
Šampionátu se zúèastnila témìø stovka sportovních støelcù ve všech
vìkových kategoriích z 15 støeleckých oddílù celé republiky. Nejvzdálenìjší závodníci k nám zavítali a z Libereckého kraje a z kraje Vysoèina a podle všeobecného vyjádøení sportovcù, trenérù i funkcionáøù
nikdo z úèastníkù své cesty do podhùøí Jeseníkù nelitoval.
Podmínky pro støelecké závody jsou v Hanušovicích tradiènì dobré
a letošní MÈR tuto skuteènost jen potvrdilo, protoe zde byly zaznamenány dva nové èeské rekordy. První vytvoøila Marcela Königová
z Horního Benešova, která ze vzduchové pistole nastøílela 388 bodù,
druhý si pøipsala Zuzana Mìrková Driemerová ze Šumperku Temenice
ve vzduchové pušce v hodnotì 398 bodù. Velmi kvalitních výkonù
bylo dosaeno ve všech kategoriích a je potìšitelné, e to v plné míøe
platí i pro nejmladší støelce - dìvèata i chlapce.
Vprùbìhu støeleckého mistrovství souèasnì probìhlo zasedání Rady støelectví za úèasti nejvyšších pøestavitelù Republikového kolegia AVZO, na kterém bylo rozhodnuto, e republikový šampionát AVZO v roce 2006 bude
opìt v Hanušovcích. Pro poøadatele to znamená nejen velké ocenìní, ale
také závazek a výzvu pro budoucnost. Vtéto souvislosti povauji za velmi
smutnou skuteènost, e tak významnou sportovní událost i pøes pozvání nenavštívil nikdo z pøedstavitelù mìsta, jak je to pøi významnìjších závodech
obvyklé všude jinde.
Nesmíme zapomenout na podìkování všem, kteøí se zaslouili o
zdárný prùbìh a úspìch celé akce: èlenùm Støeleckého klubu AVZO
Hanušovice, kteøí vìnovali èas pøípravì i vlastnímu závodu jako poøadatelé èi rozhodèí, a dále našim kolegùm støelcùm ze Šumperku Temenice - rozhodèím v èele s panem Zbyòkem Strouhalem i rozhodèím
èlenùm Rady støelectví AVZO. Celé mistrovství by se nepodaøilo
uskuteènit ani bez dobré spolupráce øady sponzorù, kterými byly Mìstský úøad Hanušovice, Republikové kolegium AVZO, Územní kolegium AVZO a dále firmy a podnikatelé: Pivovar Holba, Stavrel,
Zámeènictví Diòa, S. CH. W. service, Restaurace U Revizora,
Everstar Šumperk a pánové Bøetislav Hetmánek a Martin Pospíchal.
V závìreèném hodnocení byli ve 12 kategoriích ocenìni a vyhlášeni
tito mistøi a mistrynì ÈR AVZO ve støelbì:
Vzduchová puška 30 ran vlee:
- dívky do 12 let - Anna Sedláèková, Šumperk 396,1 bodu
- chlapci do 12 let - Tomáš Hejný, Šumvald 399,8 bodu
- dívky do 14 let - Ivana Pøibylová, Horní Cerekev 390,8 bodu

- chlapci do 14 let - Ondøej Majvelder, Neplachovice 400,7 bodu
Vzduchová puška 40 ran vstoje:
- ml. dorost - Adam Hrabovský, Polièná 392 b.
- st. dorost - Ondøej Falada, Šumperk 378 b.
- juniorky, eny - Zuzana Mìrková, Šumperk 398 b.
Vzduchová puška 60 ran vstoje:
- junioøi, mui - Vladimír Haloda, Šumperk 583 b.
Vzduchová pistole 40 ran:
- ml. dorost - David Malúšek, Polièná 377 b.
- st. dorost - Jana Hejnyšová, Horní Benešov 374 b.
- juniorky, eny - Marcela KOnigová, Horní Benešov 388 b.
Vzduchová pistole 60 ran:
- junioøi, mui - Pavel Berka, Šumvald 551 b.

Petr Fiedler

Pøíprava a soustøedìní pøed startem závodu v kategorii áci do 12 let a do
14 let, vzduchová puška 30 ran vlee.
ê
Foto: Jaroslav Tomek

ç
Vrcholné soustøedìní
v prùbìhu závodu
v kategorii dorost,
vzduchová puška a
vzduchová pistole
40 ran.
Foto: Jaromír Mazák

Cvièení ukonèil Hanušováèek pøedáním medailí a táborákem
V mìsíci èervnu ukonèil SPV Hanušováèek další školní rok se
cvièením pøedškolních dìtí a rodièù s dìtmi. Pro dìti byl jistì velmi
zajímavý. Novinkami byla olympiáda s atletickými disciplínami,
monost vyzkoušet si plavbu na lodích, sjezdové a bìecké lyování a
další netradièní sportovní náèiní.
Na závìreèném cvièení byly všechny dìti odmìnìny marcipánovými
medailemi, malou pozornost obdrely i dìti nastupující povinnou školní
docházku, pro které to bylo rozlouèení se cvièením nejmenších. Konec
cvièení to však pro nì jistì neznamená. Bude od nového školního roku
probíhat ve více vìkových kategoriích. Podrobnosti budou zveøejnìny
v Hanušovických novinách, ZŠ, MŠ a vitrínì u pošty.
Poslední spoleèné chvíle školního roku trávili dìti, cvièitelé i rodièe
posezením u táboráku.
Dìkujeme rodièùm za pomoc pøi pøípravì táboráku.
-pod
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Miniolympiáda
V sobotu 11. 6. 2005 poøádal v hanušovické tìlocviènì SPV
Hanušováèek ve spolupráci s Regionálním centrem SPV Šumperk miniolympiádu dìtí ve vìku 3–8 rokù.
Soutìilo se ve tøech vìkových kategoriích v osmi disciplínách
(napø. hod na koš, bìh na 20 m, hod tenisovým míèkem, skok
z místa, florbal – slalom, pøekáková dráha).
Všichni úèastníci byli za své výkony odmìnìni vìcnými cenami a úèastnickými listy, nejlepší získali diplomy.
Poøadí kategorie
3-4 roky (foto è. 1):
1. Láník Jindøich
2. Letocha Petr (Znojmo)
3. Pavelková Eliška

Poøadí kategorie 5-6 let
(foto è. 2):
1. Podvolecká Blanka
2. Tihlaøíková Dagmar
3. Recová Alexandra

Hanušováèek úspìšný na
Pardubicku ve florbalu i víceboji
Drustva SPV Hanušováèku byla v èervnu pozvána
k úèasti na dvou sportovních akcích, které poøádalo RC SPV
Pardubice – víceboj a florbalový turnaj muù.
Sportovní víceboj „v pardubickém podání“ byl pro náš
ètyøèlenný smíšený tým novinkou. Netradiènì pojaté disciplíny byly zajímavou instruktáí pro podobné akce poøádané
v Hanušovicích. Drustva musela být sloena ze ètyø osob a
kadé pohlaví muselo mít alespoò jednoho zástupce. Náš tým
zvolil tøi eny a jednoho mue, co bylo v silových disciplínách malým handicapem. Pøesto Hanušováèek v Sezemicích dobøe reprezentoval a získal ètvrté místo.
Florbal je v Hanušovicích sportem známým. Ale
v Horních Øedicích u Holic se i florbalisté museli rozkoukávat. Hrálo se pod širým nebem na umìlém povrchu za
vìtru a nepøíjemného sluníèka. Turnaje se zúèastnily tøi
drustva actva a šest drustev muù a dorostencù. Naše
drustvo vstøelilo v pìti utkáních pouze 7 branek (Andrle 3,
Hégr 2, Poláèek 1, Šišma 1), ale také pouze ètyøi inkasovalo.
Turnaj byl vyrovnaný a zajímavý a do posledního utkání,
které nakonec rozhodlo o poøadí na 1.-5.místì. A to se
šastným koncem pro Hanušováèek, který se stal celkovým
vítìzem.
Poøadí:
1. SPV Hanušováèek
2. Trim (s Hanušováèkem 0:2)
3. Horní Øedice (1:2)
4. Láznì Bohdaneè (1:1)
5. Holice (2:1)
6. GJM Praha (0:1)

Poøadí kategorie 7-8 let
(foto è. 3):
1. Ján Martin
2. Sedlaèík Lukáš
3. Láníková Hana

-pod

Na zdárném prùbìhu
olympiády se podíleli také
nìkteøí rodièe dìtí a áci
ZŠ: David Ján, Eva
Junková, Jana Vavreèková,
Tereza Nezdaøilová, Martina
Ludvíková. Všem
dìkujeme.
Dìkujeme také vedení ZŠ
Hanušovice za podporu této
akce.
-pod

Hanušováèek zve k nové høe – KUBB (kjube)
S touto švédskou národní hrou mìli nìkteøí monost se seznámit ji pøi
loòských nepravidelných prázdninových utkáních pro pøíchozí na fotbalovém
høišti. Hru, která se dá èesky nazvat „Vrhání polínek“, hráli ji v 11. století na
ostrovì Gotland Vikingové. Zde se také kadý rok koná Mistrovství svìta,
kterého se mùe zúèastnit kadý pøedem pøihlášený milovník této hry. Hrát mohou spolu i proti sobì i šestileté dìti se seniory.
Princip hry – hráèi se snaí házecími kolíky srazit krále po sraení všech
kostek na soupeøovì stranì, srazí-li nìkterý z hráèù krále pøed sraením poslední kostky, jeho drustvo utkání prohrálo.
Pravidla jsou velice jednoduchá a rádi Vás s nimi pøi høe seznámíme
v mìsíci srpnu na fotbalovém høišti pøi nepravidelných odpoledních a podveèerních utkáních pro pøíchozí.
-pod
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Hanušováèek na Festivalu sportu
pro všechny 2005
SPV Hanušováèek se v mìsíci èervenci zúèastnil Festivalu
SPV 2005, který se konal v Olomouci. Na festivalu probìhla
všechna republiková finále Èeské asociace Sport pro všechny
pro letošní rok.
Hanušováèek mìl zastoupení v halové kopané muù a dorostencù, kde si po loòském 16. místì polepšil na 9. místo. Finálová šestka
našemu drustvu unikla jen o vlásek. V posledním utkání ve skupinì
potøeboval Hanušováèek zvítìzit jakýmkoliv pomìrem nad TJ
Kombinátem Vøesová. Drustvo však neudrelo vedení 2:0 a 3:2 a
v zápase prohrálo.
Poøadí:
1. Spartak Uherský Brod
2. OA Šumperk (loòský vítìz)
3. ŠSK Hrotovice
9. SPV Hanušováèek
Ve volejbalu se drustvo muù umístilo na 7. místì, co je po
dvou „støíbrných“ letech neúspìch. Zápasy ve skupinì byly vyrovnané a drustvo prohrálo vdy tìsnì a v koncovkách setù.
Štìstí se oproti minulým rokùm usmívalo na jiné. Svou hrou
však mui rozhodnì nezklamali.

Poøadí:
1. ASPV TJ Bojkovice
2. VK Moskad
3. Dynamo Hradec Králové
7. SPV Hanušováèek
Smíšené drustvo ve volejbalu odjídìlo pùvodnì pouze za
úèastí bez oèekávání lepšího umístìní. Nakonec však bojovalo
ve ètyøèlenné finálové skupinì o medaile. Dosáhlo jen na ty
bramborové, ale i tak to bylo pøíjemné a neèekané pøekvapení.
V našem drustvu nastoupili tøi mui a tøi eny. V ostatních
drustvech byl pomìr 4:2. Vyuít monosti ètyø muù by znamenalo jistì minimálnì støíbrné medaile. Podobná pøíleitost se
ji v této kategorii asi nenaskytne.
Poøadí:
1. ASPV Tøebíè
2. TJ Ostrov
3. Esence Praha
4. SPV Hanušováèek
V ostatních finále (napø. brännball, atletika, medvìdí stezka)
Hanušováèek své zastoupení nemìl. Veøejnosti pøístupných turnajù a akcí se kromì èlenù drustev v kopané a volejbalu pravdìpodobnì nikdo jiný z našeho mìsta nezúèastnil.
Dìkuji všem úèastníkùm za dobrou reprezentaci našeho obèanského sdruení, mìsta, regionálního centra i krajské asociace SPV.
-pod

Výstava o Ptaèí oblasti Králický Snìník
doputovala do Hanušovic
Prvním mìstem v Olomouckém kraji, kam doputovala výstava o Ptaèí oblasti Králický Snìník,
jsou Hanušovice. Výstava byla pro veøejnost otevøena 14. èervence 2005 v salonku místního pohostinství Na Rychtì. Výstavu, kterou je nyní moné navštívit do 11. 8. 2005 v budovì MìÚ v Hanušovicích,
pøipravila Èeská spoleènost ornitologická za podpory Nadace Partnerství, Pardubického kraje a Èeskomoravské myslivecké jednoty. Putovní výstava byla oficiálnì zahájena dne 15. 6. 2005 v Èervené
Vodì, kde také probìhl, za velkého zájmu místních obyvatel, úspìšný odchyt a ukázka kroukování
chøástala polního.
„Uspoøádáním putovní výstavy o Králickém Snìníku bychom chtìli lidem pøiblíit jednu z 38 dosud
vyhlášených ptaèích oblastí v Èeské republice, které jsou souèástí soustavy chránìných území evropského významu NATURA 2000,“ øíká Václav Zámeèník, koordinátor zemìdìlských projektù Èeské spoleènosti ornitologické.
Ptaèí oblast Králický Snìník je jednou z nejvýznamnìjších lokalit výskytu chøástal a polního v Èeské republice. Pøedpokladem pro udrení tohoto vzácného a tajemného obyvatele místních
podhorských luk je zachování extenzivního zpùsobu hospodaøení. Chøástal je nejvíce ohroen kosením luk v dobì hnízdìní, kdy dochází rychlým mechanizovaným kosením od krajù louky smìrem do
støedu k úhynu a 60 % pøítomných kuøat chøástala. Dále ho ohrouje rozvoj pastvy dobytka, kdy pasoucí se dobytek udupává a spásá pro chøástala nezbytný vegetaèní kryt. Šetrný zpùsob hospodaøení je
tedy nutné udret i do budoucna, a to nejen pro chøástala polního, ale také pro další
ivoèichy vèetnì myslivecky obhospodaøované zvìøe. Ochrana ohroeného ptaèího
druhu, chøástala polního, lze slouèit s pøírodì blízkým hospodaøením na lokalitách
jeho výskytu. Na podporu takovéhoto hospodaøení byl vytvoøen agroenvironmentální program, který umoòuje získání finanèní podpory pøi dodrení podmínek šetrného hospodaøení.
Návštìvníci výstavy se mohou seznámit nejen s Ptaèí oblastí Králický Snìník,
ale také se dozvìdí více o ivotì
svého souseda chøástala polního a o monostech jeho ochrany.

-vz
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Jubilea
V mìsíci srpnu 2005 oslaví svá
významná ivotní výroèí tito
naši spoluobèané:
80 let paní Marie Šimková a pan
Josef Diviš,
75 let pan Štìpán Bývalec,
65 let pan Karel Zdráhala,
60 let paní Monika Jánìtová a
pánové Jiøí Gronych a Vlastimil
Kössler,
50 let paní Eva Merèáková a
Alena Ïopanová a pánové
Stanislav Gábler a Alexander
Novotný.
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 èervnu 2005
se narodil:
Vilém Došek
zemøeli:
pan Jan Fryèák a pan Adolf Tobiáš

Vzpomínka
Dne 19. 8. 2005
si pøipomeneme
ji 4. výroèí,
co od nás odešel
manel a tatínek,
pan Jan Juhaòák.
S láskou a vdìèností za vše,
co pro nás v ivotì vykonal,
vzpomíná manelka a dìti.
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Sportovní odpoledne na Holbì
Dne 5. 7. probìhlo dìtské sportovní odpoledne na sídlišti Holba. I kdy poèasí moc
nepøálo, zúèastnilo se této akce 160 dìtí. Zdolávaly rùzné soutìe, za které byly odmìnìny limonádou a balíèkem sladkostí.
Po ukonèení soutìí probìhla tombola, do které obdrelo kadé dítì pøi zápisu los.
V tombole se soutìilo o více ne 100 pìkných cen. Jejich vyhlášení a hudbu nám po
celé odpoledne zajistil DJ Démon.
Poøadatelé dìkují všem dobrovolníkùm, kteøí pomohli tuto akci zajistit, a hlavnì
jmenovaným sponzorùm: MìÚ Hanušovice, Rodièovská rada pøi ZŠ Hanušovice,
ZŠ Hanušovice, o. s. Kovo ZKL Hanušovice, ZKL Hanušovice, Jaroslav Babica, Novák a syn, Kostka, Stanislav Matìj - Stavebniny, Pekaøství Bratina, Radek Schwarzer,
Penzion Formanka, Elektro - O. Indra, Potraviny Šerák, manelé Machulovi, Economia consult - Vìra Suchodolová, ing. Grabovský, Drogerie - František Solar, Nitka,
Marie Pavlù, Drogerie - Martina Matysová, Potraviny U Kohlù, Restaurace Lidový
dùm, Døevostav - Karel Svoboda, Policie ÈR, Krovstav, Kosmetický salón - p.
Brázdová, Avox - Jaromír Šišma, Pekaøství Král, K+M Karel Kubíèek, Pivovar Holba
Hanušovice, Karel Hnátek, Zámeènictví - J. Diòa, manelé Vrabelovi, manelé Karkošovi, Ivo Vokurka, Jaroslav Kulhaj, Ivana Nuziková, Roman Vítek, Radek abèík,
Michaela áková, fa Šimáèek Brno, Karel Warenich, Alois Hatoò, o. s. Slezan, S. Ch.
W. service, Kavárna Flora, Emil Votava, Miroslav Grivalský, Truhláøství - Vojtìch
Krejèí, František Sedláèek, Ladislav Diviš, FK Hanušovice, Hanušovická obchodní
s. r. o.
-mv

Obnova kulturního dìdictví údolí Desné, o. s. Vás zve na

Pekaøovskou pou 2005
v sobotu 13. 8. 2005
Program: poutní cesta z Rapotína do Pekaøova a mše svatá, divadelní
pøedstavení Pekaøovské pašije, vystoupení folklórního souboru, ukázka
lidových øemesel a dìtská pou, obèerstvení v mnoha podobách
Autobusová doprava z Hanušovic do Pekaøova a zpìt zajištìna.

Pár rad zahrádkáøùm (6)
Srpen je pro ovocné døeviny mìsícem druhého prodluujícího rùstu. Ještì stále není pozdì na
pøeroubování peckovin (slivoní, tøešní a višní) letními rouby za kùru, mají-li tyto døeviny ještì
mízu. Tøešnì a višnì mùete hloubìji zmladit a koruny podle potøeby prosvìtlit, u merunìk
mimo suché èi povadlé vìtve radìji mnoho neøete. Zásah øezem u broskvoní by mìl sledovat
zkrácení výhonù o mìkkou èást posledního pøírùstku, co umoní dobré vyzrání ponechaných
pupenù.
Vysazují se jahodníky - pùda by mìla být dobøe zásobena humusem a ivinami. Pøed výsadbou dobøe prohlédnìte sazenice, aby nebyly napadeny roztoèníkem jahodovým (pokroucení listy) nebo nìkterými chorobami (houbová skvrnitost). Vysázené sazenice by mìly mít srdéèko
tìsnì nad zemí. Pro bezpeènìjší ujmutí rostlin se doporuèuje nastýlka (rašelina, øezanka apod.)
k zadrení vláhy, ale mulèovací materál by nemìl pøikrýt vysázené rostliny. Vysazování je
moné i na zahradnické folie, docílíte tím vìtší ranosti a stabilizace úrody. Povadlou sadbu pøed
zavedením do pùdy ulote na nìkolik hodin v chladnu a stínu a koøeny dejte do vody. Po sadbì
pùdu øádnì pokropte vodou a pravidelnì podle poèasí zalévejte.
Pravidelnì vyštipujte zálistky tyèkových rajèat a koncem mìsíce zaštípnìte vrchol, aby vám
plody a i na vrcholu staèily do prvních podzimních mrazíkù uzrát. Pøi zalévání dejte pozor na to,
abyste neovlhèili listy. Tato vlhkost mùe napomoci napadení plísní bramborovou. Objevíte-li
na spodních listech pøíznaky, ihned je olamujte a likvidujte.
Košálová zelenina uvítá pøihnojení draselným hnojivem, které podpoøí dokonalý vývoj pevných hlávek a skladovatelnost. Pórek pøihròte zeminou, aby vybìlená èást byla co nejvìtší. Èínské zelí z èervencového výsevu je potøeba v srpnu vyjednotit, jinak je moné èínské i pekingské
zelí a do poloviny srpna vysévat nebo vysazovat.
U okrasných rostlin vyuijte podobnì jako u ovocných druhou mízu k oèkování napø. rùí a
šeøíkù. Zvláštì u rùí se pøeoèkují ta oèka, která se neujala v èervenci.
Srpen je té vhodný ke støíhání ivých plotù z jehliènanù. Høíit mùete vistárii, loubinec,
bøeèan, zimolez.
Trvalky mùete dìlit a pøesazovat po odkvìtu. Ve druhé polovinì mìsíce se té na záhony
pøesazují nìkteré dvouletky jako sedmikrásky, pomnìnky, macešky, náprstníky a zvonky. Je
také vhodná doba na zaloení nového trávníku, výsev však nezapomeòte pravidelnì zalévat.
Z Rukovìti zahrádkáøe vybral -hp
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Cestování po Evropì
Období dovolených vrcholí, a tak se i v naší rubrice podíváme
na místo, které právem nazývají turisté celého svìta „italskou
perlou Støedomoøí“. Projdeme se po ostrovì Capri.
Na ostrov se dostaneme lodí z italského Sorenta po vlnách
Tyrhénského moøe. Pøi prvním pohledu na ostrov se vám zdá, e
se ve zlatém sluneèním svìtle vody Neapolského zálivu blýskají
tisíci drobnými jiskøièkami a bílé skály záøí, jako by se právì vynoøily z hlubin. První zastávka vìtšiny návštìvníkù bývá v pøístavu Marina Grande. Pastelové domky s penziony, restauracemi a
bary pøímo lákají k návštìvì. Kdo odolá nástrahám místních obchodníkù, vydá se jistì k místní lanové dráze a nechá se vyvést
do mìsteèka Capri, hlavního cíle dovolených, které leí na náhorní plošinì asi 150 m na moøem. K cestì do mìsta lze pouít i
lutozelených taxíkù, pøipomínajících auta z padesátých let minulého století. Tak se dopravíte pøímo do okouzlujícího støedu
mìsta, na Piazza Umberto I. Vìtšinou je námìstíèko plné lidí a ti
obdivují hlavnì kostel sv. Štìpána, místní kampanilu a nevelkou
mìstskou radnici.
Nedaleko rušného centra se nachází oáza klidu, vhodná pro
odpoèinkové procházky a relaxaci - Augustova zahrada plná bujné a exotické zelenì, z ní je mimo jiné pøekrásný výhled na skály Faragliony, typickou dominantu ostrova.
Øíká se, e kdo byl na Capri a nenavštívil jedineèné Modré
jeskynì, nevidìl to nejkrásnìjší, co zde je. Modré proto, e je zde
voda, slovy malíøe øeèeno, „ideálnì modrá, bez rušivých odstínù“. K modré vodì pøidáme nádherné bílé skály s bohatou

krápníkovou výzdobou, pøíjemné laserové osvìtlení architektonicky ladící s pøírodou a dostaneme pro oèi nezapomenutelný
záitek na celý ivot.
Pokud vás spíše ne pláe nebo památky láká pøíroda, musíte na Capri navštívit horu Monte Solaro. Zdolat ji v letních mìsících, kdy sluníèko neúprosnì bere všechny síly, dá poøádnì
zabrat. Ale to, co uvidíte nahoøe, vám dá zapomenout na vypocené litry potu. Stojíte na bílém vrcholu, kousek níe obdivujete
stálezelenou vegetaci a pod ní z jedné strany modré moøe a
z druhé strany kouzelný ostrùvek s písèitými pláemi a barevnými domeèky.
-hp

Toulky po okolí

Stará peèe byla „mluvící“, ale bez letopoètu. Ve støedním poli
mìla na samostatných vìtvièkách tøi aludy. Z okruí je zjevný nápis
DIEDINA DVBICKO. Nový znak získala obec k datu 1. 12. 1997
udìlenímpøedsedy parlamentu. Vdolní tøetinì je kvádrovaná hradba
s cimbuøím, pøedstavujícídávnéopevnìní. Dubováratolestsedvìma
listy a tøemi aludy je pøevzata z peèeti.
Dominantou Dubicka je památkovì chránìný kostel Povýšení sv. Køíe s useknutou vìí. Konèí tak
nízkou atikou místo obvyklé bánì. Dùvod tohoto tvaru se údajnì nepodaøilo zjistit. V lidovém podání se
traduje, e prý byla pùvodnì špièatá, ale shoøela nebo
ztrouchnivìla, na obnovu nebyly peníze, a tak je
dodnes kostel bez vìe. Byl postaven podle projektu
význaèného architekta Antonia Sally v letech 1710 a
1741, kdy byl vysvìcen.
Raritou obce je však zachovalá záhadná hradba.
Masivní kamenná zeï podél høbitova budí zvìdavost
jak mohutností, tak výškou - a 5 m a délkou pøes 100 m.
Tyèí se na svahu a v jednom místì vykazuje nápadné vyboèení. Odborníci tvrdí, e hradba je pozùstatek
opevnìní obce z dávných dob.
-hpm

Nedaleko obce Leština, kterou jsem navštívili minule, se nachází významná vesnice s více ne 750letou historií - Dubicko.
Místo, kde dnes ves stojí, se kdysi dávno stalo zárodkem osídlovacího procesu v liduprázdné krajinì. Lesnaté
území dostal výsluhou od zemìpána èlen jeho
druiny, vrchní lovèí jménem Beneda. Vystupoval
jako urozený svìdek na listinách, nejdøíve v roce
1238, a pak v r. 1254. Pøídomek z Dubicka se ukázal
a na darovacím listu z r. 1259 pod názvem Dominus BENEDA de DUBISK. Majitel zøídil v rozsáhlých dubových lesích nejspíše døevìný dvorec,
okolo nìho pak vzniklo sídlištì. Kostel in DUBICH je doloen ji v roce 1297, co svìdèí o tom,
e v tu dobu zde u stála ves. Vesnice je vìrohodnì písemnì doloena a v r. 1353 jako Dubisczssko a nacházela se prý zde lázeòská jizba, svobodný dvùr,
mlýn o tøech kolech na øece Moravì a krèma. Od roku
1447 do r. 1508 mìl vesnici v drení mocný rod Tunklù, který nechal vybudovat velký rybník nedaleko
obce. Památkou na tuto dobu je i kostelní zvon s nápisem a
letopoètem 1476. Po bitvì na Bílé hoøe se ujali panství
Lichtenštejnové.
V r. 1705 zachvátil obce velký poár, kromì mnoha domù vyhoøela také fara a kostel. V polovinì 19. století došlo ke zrušení
Tunklova ryblíku a vzniku samosprávné obce. Po vzniku Èeskoslovenska došlo k velkému rozmachu Dubicka. Okolní úrodná pùda pøála sedlákùm i malým zemìdìlcùm, vznikaly nové
spolky, postavila se nová škola. V r. 1924 zde otevøeli nový Katolický spolkový dùm, který se stal centrem kulturního ivota
obyvatel. Sídlo zde mìla i mlékárna s vìtší výrobnou oblíbených
tvarùkù.
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Duha, sdruení dìtí a mládee pro volný èas, pøírodu a recesi
Klub mládee Salix-SK Hanušovice

Èinnost za mìsíc èerven 2005
V sobotu 4. èervna se v Hanušovicích v parku konal Dìtský den. Náš klub Duha,
Salix-SK se k tradièním soutìím pøipojil zejména tøemi nevšedními (prohazování míèku
kutálejícím se kruhem, jízda v kartonových krabicích coby lyích a slalom s míèem
ztíený papírových trychtýøem nasazeným na oblièej). Pozdìji jsem ještì na taneèním
placu vedl doplòkové hry. Soutìí mohlo být i více, kdyby akci nezmáèel vytrvalý déš.
Naše soutìe se dìtem líbily a pøispìly tak k dobré atmosféøe Dìtského dne. Dìkujeme
manelùm Vaøekovým a spolupoøadatelùm za spolupráci.
Nepøízeò poèasí v poèátku mìsíce jsme nahradili v klubovnì poèítaèovými hrami
(Trabant II, Kuelky a testem Zálesák). V klubu si ale jenom nehrajeme. Souèástí
programu je i pracovní èinnost jako generální úklid klubovny a chodby, který provádíme
kadý mìsíc. Tak tomu bylo i v èervnu. Dále se dìti uèily na klubovém táboøišti
tábornickým dovednostem a vìnovaly se pøípravì závìreèného táboráku.
Nìkteré soutìe jsme uskuteènili i venku na høišti u kaple s pøizváním dìtí z místního
sídlištì (Boj na èáøe, Zajatý medvìd aj.).
Slavnostní oheò se letos kvùli bouøce musel bohuel uskuteènit v náhradním provedení
v klubovnì. Nejprve byla vyhodnocena èinnost za èerven: v jednotlivcích zvítìzil Pavel
Kluga. Ve speciální soutìi o klubové nálepky bodovali a získali nálepky Pavel è. 15 a 16,
Miloš è. 22. Putovní odznak Roy mìla právo nosit za kamarádské chování v mìsíci
èervenci Terezka Zacpálková.
Poté byla vyhodnocena èinnost klubu a jeho èlenù za celý klubový rok. Nejlepší
docházku mìl Pavel Kluga, rovnì tak vyhrál celoroèní bodování her. Dále té získal za
celý rok nejvíce klubových nálepek. Všem blahopøeji k dosaeným výsledkùm.
Poslední den v èervnu jsme na schùzce oslavili Pavlùv svátek a zahráli si hry. Take
ahoj, sejdeme se na krátkodobé akci v srpnu.
Vedoucí klubu M. Pecho

Pøijmeme nováèky, chlapce i dìvèata...
Váení rodièe, ahoj, kamaráde, kamarádko.
Jmenuji se Miloslav Pecho a jsem vedoucím klubu mládee Salix-SK Hanušovice. Naši
èinnost zastøešuje dìtská organizace s celostátní pùsobností Duha, sdruení dìtí a mládee
pro volný èas, pøírodu a recesi.
V našem klubu hrajeme rùzné hry, lovíme foglarovské bobøíky a plníme odborné zkoušky
pøimìøené vìku dìtí (pochodové znaèky, uzly, morseovku, základy táboøení a jiné dovednosti).
Konáme pùldenní a jednodenní výpravy. S dìtmi od 8 let jezdíme té na víkendové srazy
s jinými oddíly a o prázdninách dle moností na letní tábory. Dìti jsou podle vìku a poètu
rozdìleny do druin. Èlenský pøíspìvek na kalendáøní rok 2005 èiní 250,- Kè na èlena. Pravidelné schùzky v týdnu se konají ve ètvrtek od 15.00 do 17.30 hod. Naše klubovna se nachází v domì s hudební školou u ÈD vedle uhelných skladù v Hanušovicích (po schodech
nahoru a k pùdì). Na schùzku si prosím vezmìte pøezùvky, psací potøeby a poznámkový
blok, prùkazku zdravotní pojišovny.
Srdeènì zvu rodièe i jejich dìti.

Šachové úlohy
Øešení úlohy z èervencového
èísla Hanušovických novin
1. Je2 - d x e2, 2. g8D - e1D
3. D x a8 - Kc5, 4. Dc8 - Kd6
5. Dd8 - Kc5, 6. Db6 - Kd5
7. Db5 - Kd6, 8. h8D - g1D
9. Kb8 - Kg3, 10. Df6 a vyhraje
Nová øešitelská soutì
Postavení figur na šachovnici:
bílý - Kh2, Jh6, pìšci c3, e4, e5
èerný - Ka4, Vg7, pìšci h3, h4
Bílý táhne a vyhraje.
-jk

Kino Mír Hanušovice
srpen 2005

5. 8. Star Wars: Epizoda III
Pomsta Sithù
12. 8. Madagaskar
19. 8. Román pro eny
26. 8. Království nebeské

Salix-SK Hanušovice pøijme
do vedení klubu
1) zástupce vedoucího (starší 18 let)
2) pomocníka vedoucího (starší 14 let)
Poadavky: trestní bezúhonnost, dobrý
vztah k dìtem a k pøírodì, fyzická a duševní
zpùsobilost, ochota úèastnit se akcí v týdnu i
o víkendech dle plánu èinnosti a dle dohody
Odmìna: to, co se nedá nikde koupit... a
dále monost vyuívání výhod vyplývajících
z èlenství v našem klubu a v Duze (vèetnì
workcampù v zahranièí apod.)
Zájemci, hlaste se na adrese: M. Pecho,
poštovní schránka 5, 788 33 Hanušovice,
heslo „Vedení klubu“. Díky za Váš zájem.
Vedoucí klubu M. Pecho

Hanušovické postøehy,
tentokrát obrazem z jednoho krásného místa nad mìstem.
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