HANUŠOVICKÉ NOVINY
Záøí 2005

èíslo 9

roèník 11

cena 2 Kè

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

Oznámení øidièùm

Papoušek Jaroušek

Dnem 1. èervence 2005 nabyl úèinnosti zákon è. 229 ze dne 18. 5. 2005, kterým se
mìní zákon è. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Týká se výmìny øidièských prùkazù.
Øidièské prùkazy vydané:
a) od 1. èervence 1964 do 31. prosince 1993 jsou jejich dritelé povinni vymìnit
do 31. prosince 2007;
b) od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou jejich dritelé povinni vymìnit
do 31. prosince 2010;
c) od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004 jsou jejich dritelé povinni vymìnit
do 31. prosince 2013.
-mìú

Teplotní rekordy letošního léta

Zpívá píseò zábavnou
a drí deštník nad hlavou.
Dìti ho maj stále rády,
jsou to skvìlí kamarádi.
Náš papoušek Jaroušek,
to je prostì svatoušek.
Dana Kovalèíková, ZŠ Hanušovice

Ji od roku 1775 jsou provádìna pravidelná mìøení teplot, sráek a dalších údajù o poèasí a popisuje se celkový prùbìh poèasí. Ještì nikdy však nedošlo k tak protikladnému
vývoji a velkým zmìnám v pomìrnì krátké dobì. Stalo se tak zejména v oblasti teplot.
Rekordní teploty
Ve dnech 28. a 29. èervence byly v Klementinu pøekonány teplotní rekordy. 28. èervence byl dosavadní rekord 34,4 stupòù Celsia zvýšen na 34,7 °C a 29. èervence byl dosavadní rekord 34,7 °C pøekonán teplotou 35,2 °C. Tyto teploty pochází z úøednì
mìøených teplot v Klementinu. Ve skuteènosti byla v nìkterých místech namìøena teplota ještì vyšší, a to v Praze Uhøínìvsi dokonce 40,2 °C. I v Hanušovicích dosáhly po oba
dny teploty 35 oC.
Tropické noci
Za tropickou noc povaujeme takovou, kdy teplota po celou dobu nepoklesla pod
20 °C. I v Hanušovicích jsme tøikrát za sebou, ve dnech 28.-30. èervence, mìli tropickou
noc.
Rekordy v dosaení nejniších teplot
Stalo se tak v noci ze 7. na 8. srpen. V Klementinu byla tentokrát namìøena teplota rekordnì nízká, 8,9 °C, a byl to nejniší údaj namìøený od roku 1775.

Karneval v ZOO
Máte chu se radovat?
Pojïte s námi tancovat!
Nebojte se, holky, hoši,
pøijïte i vy, sloni, hroši.
Pøijïte všichni, jídla dost,
tancujeme pro radost!
Jarka Grichvalská, ZŠ Hanušovice

Prvòáèkùm hodnì odvahy pøi
vstupu do školy a všem
školákùm samé jednièky a
dobré kamarády pøeje
redakce Hanušovických novin a
zamìstnanci MìÚ

SBÍRKA

Svatý Vavøinec
první podzimec
Tak praví pranostika, a letos se
potvrdila. Svátek svatého Vavøince pøipadá na 10. srpen. Dva dny
pøed ním byla u nás dosaena u
výše zmínìná rekordnì nejvyšší
teplota. Na nìkterých místech padal dokonce v noci z 7. na 8. srpen
sníh jako napø. na krkonošské
Snìce.

pro Støedisko køesanské sociální
pomoci - DIAKONII v Úpici
se koná v Domì kultury

v Hanušovicích
13. 9. 2005 - úterý,13.00-17.00 hod.
(Více informací uvnitø novin)

Pøijmu truhláøe do výroby
dveøí a schodiš.

-jk
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Náš kamarád Jaroušek,
to je bezva papoušek.
Prochází se po molu
a drí v ruce kofolu.

Hanušovice - tel. 608 284 148

www.mu-hanusovice.cz
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
62. jednání – 30. 5. 2005
- na základì informace o zaøazení financování DPS do rozpoètu r. 2006 prodlouila dodatek smlouvy do 31. 12. 2005
- vzala na vìdomí konání Valné hromady VHZ, a. s.
- projednala a schválila ádost o pronájem pozemku – èást
pè. 800/3
- vzala na vìdomí konání Valné hromady SME, a. s.
- vzala na vìdomí odpovìï SME na pøipomínky ke stavu
venkovních rozvodù na ul. Hlavní
- schválila ádost o prominutí poplatku za TKO
- vzala na vìdomí ádost o pøíspìvek Fondu ohroených
dìtí
- projednala ádost o prodej pozemku pè. 312 a doporuèila
ZM ke schválení za cenu dohodou

63. jednání – 13. 6. 2005
- neschválila ádost o prodeje pozemkù, protoe pozemky
nejsou urèeny k prodeji
- schválila ádost o pronájem pozemkù èástí 2064/1,
2059/1

Pivovar Holba investuje do kvality
Hanušovická Holba ukonèila proces automatizace a vizualizace varny, zahájený pøed dvìma lety. Tøímilionová investice
pøedstavuje další významný posun pøi zvyšování kvality koneèného produktu. Nové zaøízení garantuje nejen identitu piva
z rùzných várek, ale také pøesné dodrení tradièní vlastní receptury. „Dùleitý je øízený prùtok mladiny a regulace teplot v prùbìhu rmutování. Právì rmutování ovlivòuje plnost piva a taky
jeho pìnivost,“ øíká Ludìk Reichl, sládek pivovaru, a jako
významné dále uvádí øízené dávkování vstupních médií, tedy
vody a vzduchu. Výhodou je rovnì neustálý monitoring celého procesu a jeho archivace, take veškeré dùleité vìci lze
zpìtnì dohledat.
„Jedná se o významnou investici spojenou se zvyšováním
kvality piva, která minimalizuje chyby nebo nepøesnosti zpùsobené lidským faktorem,“ hodnotí Ludìk Reichl a zmiòuje se
o ekonomickém dopadu zaøízení, spojeném pøedevším s úsporou energií. Pivovar letos investoval také do nové laboratoøe,
kde je na špièkových pøístrojích za více ne 2 miliony korun nepøetritì sledována kvalita piva ve všech fázích jeho výroby.
Výstav témìø 439 tisíc hektolitrù øadí hanušovický pivovar
mezi první desítku producentù piva u nás. Nejvìtší podíl na trhu
má v Olomouckém kraji, kde patøí k nejèastìji konzumovaným
znaèkám.Vìtšinu produkce vypijí konzumenti doma. Na export
jde kolem pìti procent produkce, pøedevším do Maïarska, Slovinska, Itálie a Švédska. Vlajkovou lodí stále zùstává oblíbená
Holba Šerák, které se loni vypilo 170 tisíc hektolitrù. Zhruba
60 % celkové produkce prodá pivovar v lahvích s celorepublikovou distribucí, zbytek pøipadá na sudy, kde pøevauje odbyt
v domácím regionu. Loni pivovar utril 374 milionù korun, co

- doporuèila ádost o odprodej èásti pozemku pè. 798/1, ul.
Jesenická k výstavbì RD dle stanovených podmínek
- schválila pøíspìvek na dìtské sportovní odpoledne – 5. 7.
2005
- uloila zveøejnit v místním rozhlase a tisku „Upozornìní
èeských drah k uívání pozemkù v blízkosti eleznièních pøejezdù“
- vzala na vìdomí informaci Svazku obcí Lue
- schválila odmìny èlenù JPO II – I. pololetí 2005
- schválila výsledky výbìrové komise - teplovody K2
- vzala na vìdomí zamítnutí ádosti o dotaci MMR
- projednala nabídku Splast, s. r. o. a uloila zjistit cenovou
nabídku
- schválila pøíspìvek Policii ÈR, okresní øeditelství na odmìnu soutìícím na akci „Den policistou“
- projednala vyøešení pøíjezdu k dvougarái na pè. 846/21
a pè. 407, st. pl.
- projednala ádost o úlevu za svoz TKO
- vzala na vìdomí informaci Mìstské knihovna – provoz
èervenec a srpen 2005
- schválila úhradu pøíspìvku za kurz a cestovné na rekvalifikaèní kurz z provozních prostøedkù mìstské knihovny
- schválila smlouvu ke zøízení vìcného bøemene – Èeská
pošta, s. p. – kanalizace

je v meziroèním srovnání o 7 milionù více. „Je to zpùsobeno
nárùstem prodeje vícestupòového piva a orientací na segment
znaèkových piv. Tento trend pokraèuje i v roce letošním,
kdy hanušovická ‚jedenáctka‘ posílila prodej o 12 procent a o
5 procent narostl odbyt sudového piva,“ vyjadøuje Vladimír
Zíka, výkonný øeditel pivovaru.
-hm

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
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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 

DPH

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

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
„Den policistou“ pro naše dìti
Dne 28. 6. 2005 uspoøádalo okresní oddìlení Policie ÈR Šumperk pro
áky 8. tøíd akci s názvem „Den policistou“.
Policisté mìli pro dìti nachystané rùzné ukázky své práce - nejprve
jim pøedvedli výcvik psù, støelbu na støelnici, práci v ústøednì, kam pøicházejí tísòová volání, snímání otiskù prstù. áci s policií té vyjeli do
mìstské dopravy a sledovali kontrolu øidièù i postihování pøestupkù.
Chlapci i dìvèata nejen pøihlíeli, ale mohli si sami práci policistù
vyzkoušet.
Po zajímavých ukázkách pøišlo soutìení. Tøíèlenná drustva musela
prokázat svoje znalosti v dopravních testech, vyzkoušela si støelbu ze
vzduchovky i z pistole, soutìila v rychlosti obléci si policejní uniformu.
Ale áci mìli pøedvést i svou tìlesnou zdatnost - souèástí soutìe byl i
èlunkový bìh a posilovací cviky na bøišní svaly.
ZŠ Hanušovice vyslala na tuto akci dvì drustva. Jedno z nich - ve
sloení Klára Halladyová, Hana Homolová a Michal Podgrabinský - obsadilo vynikající 1. místo. Vítìzové získali hodnotné ceny, ale nejen oni;
všechny dìti si odnesly z této akce nezapomenutelné záitky.
-zš

Návštìva v ZOO

Psík se celou pusou smìje,
e sluníèko pìknì høeje.
Tereza Lucká

Krokodýli, opice,
ty se smìjí nejvíce!
Gepard stùnì, chudák malý,
nechce chodit do lví školy.
Noemi Szatmariová

Návštìva v ZOO

Hodnocení II. pololetí školního
roku 2004/05
I pøesto, e nový školní rok ji zaèal, dovoluji si
vrátit se k tomu pøedchozímu a provést krátké zhodnocení.
Ve druhém pololetí školního roku 2004/05 navštìvovalo ZŠ Hanušovice 486 dìtí, z toho 220 dìtí I. stupeò a 266 dìtí II. stupeò. Z hlediska prospìchového
bylo druhé pololetí uplynulého školního roku prùmìrné. Na prvním stupni prospìlo celkem 216 ákù,
neprospìli 4, na druhém stupni prospìlo 246 ákù,
z toho 103 s vyznamenáním, a neprospìlo 20 ákù,
z toho 16 bude absolvovat opravnou zkoušku a zbývající 4 budou opakovat roèník.
Také chování se pøíliš nevymykalo pøedchozím
létùm. Vìtšinou se stále opakovaly stejné prohøešky
výteèníkù, kteøí si asi neumí svou školní docházku
pøedstavit bez nìjakých prùšvihù, nepoøádnosti a
prohøeškù proti školnímu øádu. Celkem bylo na
I. stupni udìleno 21 kázeòských opatøení, z toho
10 napomenutí tøídního uèitele, 4 dùtky tøídního uèitele, 2 dùtky øeditele školy a 2 druhé stupnì z chování
za podvádìní, lhaní, neplnìní školních povinnosti a
neomluvené hodiny. Na II. stupni bylo udìleno 8 napomenutí tøídního uèitele, 11 dùtek tøídního uèitele,
11 dùtek øeditele školy, 4 druhé stupnì z chování a
bohuel dokonce i 2 tøetí stupnì z chování. Škála prohøeškù, za které byla udìlena kázeòské popatøení,
byla velice pestrá, ale dá se øíci, e „tradièní“, jako je
drzé chování, ubliování spoluákùm, neplnìní školních povinností, rùzné formy porušování školního
øádu a slušného chování a v neposlední øadì i tradièní
„nešvar“ nìkterých jedincù - neomluvené hodiny.
ákù, kteøí se i pøes snahu rodièù a uèitelù dopouštìjí kázeòských pøestupkù, je naštìstí výrazná menšina. Vìtšinu dìtí hanušovické základní školy tvoøí
áci pilní, cílevìdomí a snaiví. Tomu také odpovídá
poèet pochval, které byly na konci školního roku udìleny. Na I. stupni to bylo celkem 110 a na II. stupni 97
pochval. áci byli chváleni hlavnì za práci ve škole a
vzorný prospìch, ale také za reprezentaci školy pøi
sportovních soutìích a za úèast v celoškolních akcích, jako je napøíklad sbìr odpadových surovin.
Aprávì ve sportovních soutìích dosáhly áci naší
školy výrazných úspìchù. Mezi ty nejvìtší patøí bezesporu tøetí místo v krajském kole turnaje v malé kopané McDonald Cupu v kategorii 1. – 3. tøída a takøka
postup do celostátního turnaje v kopané ákù II. stupnì Coca-cola Cupu. Kromì sportu byly dìti vidìt i jinak. Mimo oslavy u pøíleitosti zaloení mìsta
v kvìtnu to byl i masopustní rej, kterým byla moná
poloena nová tradice.
Závìrem bych chtìl popøát všem minulým
deváákùm, aby se jim na vybraných školách líbilo a
aby jim studium vybraných oborù splnilo jejich oèekávání, ostatním ákùm mnoho úspìchù v tomto
školním roce a kolegùm popøát pevné nervy, a aby jim
co nejdéle vydrel elán, se kterým po prázdninách nastoupili.
J. Straka, øeditel školy
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Tábor pod vládou rytíøù
kulatého stolu
Kdo by se nechtìl stát rytíøem? Urèitì sen kadého kluka. Na
skautském táboøe v Adamovském údolí o rytíøský titul mohla bojovat i
dìvèata. Tentokrát na tábor zavítali rytíøi kulatého stolu z dávné Anglie
za vlády krále Artuše a chtìli rozšíøit svoji druinu. Vzali pod pøísahu
všechny dìti z tábora a pøipravili jim mnoho zkoušek, her a úkolù.
Chtìli toti poznat poctivé a èestné panoše, kteøí by se mohli stát jejich
nástupci.
Ji u zahajovacího táboráku museli všichni panoši pøísahat králi Artuši
Vlajka vzhùru letí – zahájení tábora
na bájný meè Excalibur za pøítomnosti kouzelníka Merlina, e budou
hrát poctivì a èestnì. Ještì ani nevyrostly obvyklé táborové stavby –
latriny, vodovod, odpadovka, umývárka, koupelna, sauna a vsakovaèka,
a ji se naplno rozjela táborová hra – rytíøské zkoušky panošù, boj o mìsto Avalon,
zásobování hladovìjícího mìsta, souboj slepých rytíøù, hledání meèe, rytíøské sporty a
souboje.
Na to vše dozírali rytíøi kulatého stolu:
král Artuš – vùdce tábora Miroslav Hédl,
bájný kouzelník Merlin – zástupce vùdce tábora Soòa Nikolovová,
ostatní rytíøi – Standa Franke, hospodáø a stavební dozor,
Šárka Kubálková a Jindøiška Faktorová – zdravotnice 1. a 2. týdne tábora,
Dana Jurdièová – vládce kuchynì.
Nejdùleitìjšími rytíøi byli: Šárka Hladilová, Bára Machovská a Zuzka Palièková,
mezioddílové soutìe – táborová olympiáda
velitelé panošù – vedoucí jednotlivých dìtských oddílù.
Tábor navštívílo i mnoho hostù, kteøí se podíleli svojí pomocí na výstavbì tábora a také na
zdárném prùbìhu nìkterých her.
Rádi jsme se mezitím vraceli zpìt do 21. století, odhodili meèe a vyrazili na výlet do
Petøíkova a na Ramzovou, zajezdit si na vozíèkové dráze. Jindy jsme zase navštívili
Anenskou pou ve Starém Mìstì, kde nás potìšil její program – koncert skupiny Fleret,
pøíjezd historického vlaku, pouové atrakce, langoše, makrely, cukrová vata a bolení bøicha.
Na poslední atrakci jsme však byli pøipraveni. Ji druhý rok poøádáme na táboøe zdravotní
den, tentokrát nazvaný Péèe o rytíøské zdraví, kdy se celý den v soutìích procvièuje
zdravovìda, obvazová technika, pomoc pøi úrazu, nácvik stabilizované polohy. Probìhla
beseda o zdravé výivì a den nakonec vyvrcholil hrou Po boji, kdy se rytíøi vrátili z prohrané
bitvy v alostném stavu – bez nohy, s ramenem prostøeleným šípem, tìkou ránou od meèe na
zádech, poranìnou rukou nebo s ránou v bøiše. Jednotlivé oddíly zasáhly, všechna poranìní
projíïka na vozíècích na Ramzové
ošetøily a poranìné donesly do tábora pøímo ke svaèinì, take zvládly i transport ranìných
vèas a správným smìrem.
Ale tábor nejsou jen rytíøi – spolu s hrami mìly dìti slubu v kuchyni, drely noèní hlídky ,
stavìly táborové stavby a zajišovaly denní chod tábora pod vedením svých vedoucích.
Ji tøetí sezonu byla v provozu stoprocentnì fungující sauna, která se ji stala bìnou
souèástí tábora. Letošní poèasí nebylo „nic moc“ a koupání v místní „pøehradì“ se rozjelo a
poslední dny tábora. K naší smùle nastaly tropické dny a v závìru tábora a dìti se od vody
nemohly odpoutat. Nìkteøí trénovali koupání ji dopøedu a ráno pøi rozcvièce soutìily o
titul Adamovský vodník skokem do studené vody potoka a ponoøením „mimo dohled“.
Odvaha byla ocenìna diplomem.
Slibový táborák nás vdy potìší. Úspìšní nováèci sloí svùj slib a stanou se právoplatnými
èleny druin a nám vzroste èlenská základna. Letos uspìla tato vlèata a svìtlušky: Jirka
Machovský, David Vaøeka, Bára Ambrozová, Karolinka a Adélka Bugnovy. Doufejme, e
sluba v kuchyni plní své povinnosti
vytrvají.
Stezky odvahy se skoro nikdo nebál a noèní hra Prùzkum Avalonu mìla 100% úèast i tìch
nejmladších úèastníkù. Všichni chtìli oklamat obránce hradu a proplíit se dovnitø za
naprosté tmy.
Hledání svatého grálu i meèe Excaliburu dopadlo nakonec úspìšnì ke spokojenosti tajemných rytíøù,
krále Artuše i bájného Merlina. A tak mohl na závìreèném táboráku král Artuš vloit bájný meè
Excalibur na ramena kadého panoše a osobnì ho pasovat na rytíøe kulatého stolu.
Tábor Adamov 2005 skonèil, rytíøi kulatého stolu se vrátili do minulosti a nezbývá ne èekat, kdo nás
navštíví v roce 2006 na pøíštím táboøe. Za rok nashledanou.
-mh
soutìní pøehlídka lodièek
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I pøes nepøízeò ranního poèasí se
Hanušovický jarmark vydaøil.
Obèerstvení, hudba, pìkné pøedstavení o
králi Artušovi a efektní svìtelná šou o
zrození ohnì jistì pøíjìmnì pøekvapily
všechny návštìvníky. Závìreèný
ohòostroj byl pìknou teèkou za dnem
zábavy a dobrého jídla.

13. 8. 2005
Hanušovický
Jarmark

18. srpna 2005 probìhl den
otevøených dveøí rekontruovaného
Domu kultury v Hanušovicích.
Zvenku i uvnitø je zmìna opravdu
znát, a pokud budete mít monost,
pøesvìdète se na vlastní oèi
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Jubilea
V mìsíci záøí 2005 oslaví svá
významná ivotní výroèí tito
naši spoluobèané:
85 let paní Antonie Faturová,
75 let paní Jarmila Cejpková a
pan Josef Turek,
70 let paní Stanislava Mílová a
Františka Horáková,
65 let paní Emilie Blahová a Marie
Svobodová a pan Alois Horáèek,
60 let paní Zdeòka Kubová a
pánové František Koela, Václav
Mikulec, Kamil Jirgl a Drahoslav
Osladil,
50 let paní Blanka Mrákavová a
pánové Ladislav Veèeø a Antonín
Fibich.
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 èervenci 2005
se narodila:
Petra Konkolová
zemøela:
paní Miroslava Stejskalová

Smuteèní oznámení
V pátek 5. srpna 2005 nás náhle
opustil náš milovaný manel,
tatínek, strýc, bratr a dìdeèek,
pan Rostislav Smutný
z Hanušovic.
S láskou a vdìèností za to, co pro
nás v ivotì vykonal, vzpomínají
manelka Zdeòka, syn Rostislav,
dcera Zdeòka, snacha Vìra,
ze Josef, vnouèata Marcela,
Ivana a Eva.

Oslavy 100 let trati
Hanušovice-Staré Mìsto pod
Snìníkem spojené s Anenskou poutí
V sobotu 23. èervence probìhly honosné oslavy 100 let od
okamku, kdy první vlak odjel
z našeho mìsta do koneèné stanice ve Starém Mìstì. Zároveò
se uskuteènila ve Starém Mìstì
jubilejní desátá Anenská pou.
Zaèátek oslav se odehrál na
nádraí v Hanušovicích, kde
místní honorace v dobových
uniformách a obleèení pøivítala
u rychlíku z Brna následníka trùnu Františka Ferdinanda d´Este
s rodinou a doprovodem. Pøi øízném Radeckého pochodu následník z vlaku vystoupil a prošel se nádraím. V 10.15
hod. nasedla veškerá honorace mìsta, vedení drah a vojsko v dobových uniformách,
Modrá hudba ze Šumperku, dechová hudba ze ZUŠ z Veselí nad Moravou, kompars a
samozøejmì následník trùnu s doprovodem do zvláštního parního vlaku 31162 „Hermann Buhl“ na cestu do cílové stanice. Parní vláèek se 7 historickými vozy a 1 motorovým vozem na konci táhla mašinka 310.922, vyrobená ji v r. 1930 v Továrnì na stavbu
strojù a mostù v Adamovì. O jízdu tohoto zvláštního vlaku byl takový zájem, e museli
poøadatelé na poslední chvíli pøidat k soupravì další dva historické vozy - motorový
M 120.417 s vozem Clm.
(pokraèování na 7. stranì)

Pár rad zahrádkáøùm (7)
Záøí je svými prvními dvìma dekádami posledním letním mìsícem roku. Nemáte-li
ještì vysázený jahodník, je moné ještì bìhem mìsíce sázet a zvláštì v jeho druhé polovinì vyuít promìnlivosti poèasí a vìtší vlhkosti. Sazenice by ale mìly být dobøe vyvinuté. A do poloviny mìsíce mùeme oèkovat broskvonì na semenáèek - zvláštì
v dobì vlhka bývá toti dostatek mízy. Rybíz je moné v této dobì øízkovat. U maliníku
odstraòte odplozené výhony, ponechané ošetøete fungicidem.
Sázejí se ranì zimní odrùdy jabloní a hrušek, švestky a pozdnìjší broskvonì.
Zjistíte-li u švestek výskyt šarky s nechutnými plody bez cukru, vykopejte strom i
s koøeny a spalte, aby nedošlo k pøenosu virózy na další stromy. Èervivé èi jinak poškozené plody opadané pod stromy posbírejte a odstraòte co nejdøíve. Pøi sklizni plodù
rovnì odøezávejte suché a polámané nebo zasychající vìtve.
Do poloviny mìsíce je moné na uvolnìné zeleninové záhony vysévat vhodné plodiny (hrách, vikev, hoøèici apod.) na zelené hnojení. Vzešlý porost pøi nedostatku
vláhy poøádnì zalévejte. Pøed rytím nebo zaoráváním porost poseète a ukládejte co nejhloubìji do brázdy, aby pøes zimu v pùdì zetlel, a tak nám pohnojil sadbu v pøíštím
roce.
V záøí rovnì vysazujeme èesnek, na stejné místo by mìl pøijít po sobì nejdøíve po
pìti letech. Nedoporuèuje se ani sázet èesnek po cibuli, póru, po bramborách nebo po
rajèatech. Sadbu si radìji nakupte v seriózních obchodech a v pøípadì, e nemáte záruku zdravotního stavu, moøte strouky proti háïátku zhoubnému Sulkou a proti houbovým chorobám Fundazolem. Sadbu máèejte nejdøíve v roztoku Sulky (5%) po dobu
6-12 hodin, potom ve Fundazolu (0,2%) 20 minut. Opaèný postup se nedoporuèuje.
V tomto mìsíci se té vysazují dvouletky - macešky, hvozdíky, pomnìnky,
sedmikrásky, dìlením trsù se rozmnoují a pøesazují trvalky. Rùe prostøíhejte a odstraòte odkvetlé kvìty i s konci výhonù, odstraòte té výhony planì vyrùstající z podnoe.
Pokojové kvìtiny z místa jejich letního pìstování pøenášejte do zakryté verandy èi
lodie a nebo do skleníku. Kaktusy a tuènolisté kvìtiny jsou choulostivé i na noèní
mrazíky - ty ukliïte nejdøíve.
Z Rukovìti zahrádkáøe vybral -hp
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Cestování po Evropì
Doba prázdnin a hlavní dovolenkové období sice skonèily, ale
my se dnes podíváme na místo, kde sezona odpoèinku nikdy
nekonèí. Navštívíme Madeiru, ostrov patøící Portugalsku a
nacházející se západnì od Maroka a 350 km severnì od
Kanárských ostrovù.
Madeira má rozlohu jako jedna a pùl Prahy a teploty zde
o
celoroènì neklesají pod 20 C. Kouzelné a malebné slùvko „madeira“ znamená v portugalštinì obyèejné „døevo“, ale bìhem
staletí od objevení (1419) je to synonymum i pro skvìlé víno a
svìtovì proslulé výšivky. Hlavní mìsto ostrova Funchal
znamená v pøekladu fenykl, podle koøení, které se z ostrova
hojnì vyváelo. Z kdysi ospalého pøístavu však po staletí vzniklo
rušné turistické letovisko. Historických památek zde moc
nenajdete, zato všeho, co potøebuje zámoný návštìvník, je tu
velmi mnoho. Najdete zde pobøení promenády plné luxusních
restaurací, kaváren a noèních podníkù s bohatým „kulturním
ivotem“.
My se ale podíváme na jiné zajímavosti. I kdy tu o snìhu
nemají ani ponìtí, sáòkovat zde mohou po celý rok. Ve velkých
proutìných koších pøipevnìných na lyinách se kdysi z hor
sváely do pøístavu zemìdìlské produkty. Postupem èasu se do
košù pøidala sedátka a sváeli se tak lidé. Teï patøí sáòkování
na asfaltu k tìm madeirským raritám, které si nenechá ujít ádný
turista. Z vesnièky Monte do hlavního mìsta jsou to ètyøi strmé
kilometry. Nahoru vás vyveze auto nebo autobus a dolù si to
„šupajdíte“ po asfaltu na saních, øízených místními mladíky
v tradièních krojích.
Daleko známìjší ne ruèní pletení sáòkovacích košíkù je
výroba proslulé madeirské výšivky. Mezi nejèastìjší suvenýry
patøí napøíklad vyšívané anglické prostírání nebo parádní

miminkovské košilky. Ale nic pro naše penìenky. Vìtší
vyšívaný ubrus by vás pøišel na takových 50 tisíc Kè.
Proslulé madeirské víno se bìhem staletí dostalo na všechny
královské a labunické stoly. Není náhodou, e obdrelo
pøezdívku „víno králù, král vín“. Pøímo v centru Funchalu
je nejstarší vinný sklep Blandy´s, jeho souèástí je i vinárna
s degustací zdarma!
Svìtovou raritou je na ostrovì „levadas“ - unikátní
zavlaovací systém, který se na tomto ostrovì buduje ji od jeho
objevení. Levada je v podstatì malý regulovaný potùèek
køišálovì èisté horské vody, kolem nìho vede malá upravená
stezka.
-hp

Toulky po okolí

zde nastaly podstatné zmìny. Skonèila vrchnostenská správa a
byla utvoøena obecná samopráva v èele s rychtáøem. V r. 1864
zde byla otevøena první školní budova, v r. 1880 byl zaloen
sbor dobrovolných hasièù. Pøispìl k tomu jistì i fakt, e obec
pøed tím postihl velký poár, který znièil 26 domù. Kromì
poárù tu èasto øádily epidemie a záplavy. V r. 1832 zde na choleru zemøelo bìhem 14 dnù 50 osob. Velké záplavy, zpùsobené
protrením ochranných hrází kolem øeky Moravy, byly v roce 1814, kdy voda v obci stála 14 dní
a poboøila nìkolik domù. Vodní ivel zde øádil i
v r. 1883 a 1938, poslední z roku 1997 ji pamatujeme.
V polovinì 19. století byly vypuštìny a zavezeny okolní Tunklovy rybníky. Pùda však zùstala
vlhká a tvrdá, a tak zde zaèátkem 20. století došlo
k tehdy velice moderní a neobvyklé akci - byla
provedena celková meliorace (odvodnìní) pùdy.
Další pokroková akce se zde udála v r. 1913, kdy
byl do obce pøiveden elektrický proud z elektrárny v sousedním Háji. U v roce 1905 zde bylo na
popud místních sedlákù zaloeno Mlékaøské
drustvo a postavena mlékárna. V r. 1930 zaèala
jezdit pøes obec první autobusová linka z Mohelnice, o tøi roky pozdìji zde byl zøízen telefon.
Za 2. svìtové války postihla místní Èechy potupa Nìmcù
v tom, e obec byla pøejmenována na Bohuslawitz.
Jedinou historickou památkou je malý kostelík (na obrázku). Na jednom z rodným domù je umístìna pamìtní deska se
jmény dvou místních vojákù padlých u Tobruku a Sokolova.

Dnes se podíváme do obce Bohuslavice, kterou, stejnì jako
v minulém vydání zmiòovanou Leštinu, zaloil ji ve 13. století
vrchní lovèí pozdìjšího krále Pøemysla Otakara II. Beneda.
Stalo se tak pøiblinì kolem r. 1250 ve snaze co nejvíce osídlit tuto výhodnou oblast. Obec dostala jmén o p o d le n e j v yš š íh o p ø e d s ta v itele
Bohuslava, co znamenalo v tehdejším lidovém podání rybáø, který spravoval vrchnosti rybníky. První písemná zmínka o vsi
se dochovala a z r. 1356, kdy byla obec
rozdìlena na dvì kupní jednotky. Dùleité
je té zdùraznit, e Bohuslavice byly od
svého zaloení a dodnes ryze èeskou vesnicí.
Obec si proila své, hlavnì v období roboty a v období válek. Tvrdou robotu za
Tunklù pøi budování rybníkù vystøídala
nejdøíve tøicetiletá válka, kdy se zde pøehnalo nìkolik vojsk - kozáci, vojska Albrechta z Valdštejna, Uhøi. Nejkrutìjší však
byli údajnì Poláci, proti kterým povstal lid z okolí a vyhnal je.
Ale nejvìtší zlo, hmotné a mravní škody snad znamenaly války
švédské. Švédové pøepadali vesnice, brali, co mohli, a navíc
poadovali výpalné. V této válce byly Bohuslavice úplnì znièeny. Vypráví se, e tehdy zbyli z celé vsi pouze jeden èeledín a
jedna dìveèka. Poté byla obec osídlena novými lidmi a opìt
mezi nimi nebyl ani jeden Nìmec. V roce 1771 mìla obec 338,
v roce 1890 ji 587 stálých obyvatel. Zrušením roboty v r. 1848 i
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Oslavy 100 let trati Hanušovice-Staré Mìsto pod
Snìníkem spojené s Anenskou poutí

Kino Mír

(dokonèení z 5. strany)

Hanušovice
záøí 2005
2. 9. Válka svìtù
9. 9. Ochránce
16. 9. Nìco jako láska
23. 9. Prokletí
30. 9. Stopaøùv prùvodce po galaxii
Zaèátky promítání
v 17.30 a 19.45 hod.,
23. 9. pouze v 19.45 hod.

Symbolická cena za jízdenku byla toti, díky sponzorùm akce, pouhých 10,- Kè.
Na zastávce ve Velkých ibøidovicích èekal na úèastníky jízdy „Pohádkový les“, který se všem, hlavnì dìtem, velmi líbil. Ne dojel vláèek do Chrastic, byl pøepaden.
Odehrála se tu toti hraná scénka „Pøepadení Orient-Expresu bulharskými bandity“.
K vlaku se pøed zastávkou pøiblíili ozbrojení bandité na koních a vlak pøepadli. Po
tìchto zastávkách dojel slavnostní vlak do Starého Mìsta. Zde byla Jeho Výsost a celá
honorace pøivítána zástupci mìsta. Byla slavnostì pokøtìna publikace „100 let dráhy
Hanušovice-Staré Mìsto“, samozøejmì pivem znaèky Šerák, a všichni se v koèárech i
pìšky pøesunuli na námìstí. Pøi jízdì kolony vozidel však došlo k nahranému pokusu
o atentát na Jeho Výsost. Ferdinand však vyvázl nezranìn a atentátník byl místním
èetnictvem zneškodnìn.
Bìhem celého dne byly do Starého Mìsta a zpìt vypraveny, kromì pravidelných,
celkem 4 páry zvláštních parních vlakù, do Hanušovic ze Šumperku ještì dva mimoøádné vlaky. Jeden pøivezla nejvìtší motorová lokomotiva jezdící na ÈD, T 679.1
„Sergej“ (vyrobená v bývalém SSSR), s dvoupatrovými historickými vozy, druhý
zase nejmenší motorový vùz „Hurvínek“ s „Vìákem“, M 120.417 a M 831.076. Právì tyto mimoøádné vlaky mìly zásluhu na tom, e se podle starosty Starého Mìsta
oslav a Anenské pouti zúèastnilo pøes 7000 návštìvníkù.
Celá tato akce se pøipravovala nìkolik mìsícù. Nejvìtší tíha leela na vedení Uzlové eleznièní stanice Hanušovice, zástupcích Generálního øeditelství ÈD, mìstských
úøadech ve Starém Mìstì a Hanušovicích a na spolupracovnících akce - Holba Hanušovice a PARS Šumperk.
Za jejich úsilí o zdar celé akce jim jistì patøí velký dík. Všichni, poøadatelé i úèastníci oslav, byli spokojeni a ji teï se tìší na další podobnou akci.
-hp

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
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Šachové úlohy
Øešení úlohy ze srpnového èísla
Hanušovických novin
1. f6 - Vg6
2. f7 - Vf6
3. f5 - Kb3
4. c4! - K x c4
5. Jg4 a bílý vyhraje
Nová øešitelská soutì
Postavení figur na šachovnici:
bílý - Kf8, Ja7, Jd7, Sf5
èerný - Kd5, Sg5, pìšci a3, b3, b4
Bílý táhne a remizuje.
-jk

Koupím klasickou kuchyòskou
kredenc, 30.-40. léta 20. století, a
skøínì z tée doby, i starší; nábytek
nemusí být v perfektním stavu.
M. Felnerová, 737 655 826.

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.
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