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

Nový školní rok 2005/2006
Rok se s rokem sešel, prázdniny skonèily a opìt nastal nový školní rok. Do lavic zasedlo 474 ákù, z toho 41 nových prvòáèkù, které, jak je ji tradicí, pøivítali kromì jejich uèitelek a øeditele i starosta mìsta a pøedseda RŠ. Od minulého školního roku
nastalo nìkolik zmìn v personálním obsazení. Škola musela bohuel propustit pìt
svých zamìstnancù kvùli naøízení o sníení poètu pracovníkù a odebrání finanèních
prostøedkù na mzdy. Klesající poèet dìtí mìl také vliv na organizaci tøíd a menší poèet
dìtí vedl k úbytku dvou tøíd, take máme v letošním roce pouze dvì šesté a dvì deváté
tøídy. Do MŠ nastoupilo letos pouze 64 dìtí, ale všichni doufáme, e se tento nepøíznivý
trend do budoucna obrátí. Zatím se nám také ještì nepodaøilo dostavìt novou školní jídelnu, ale vše je na dobré cestì. Všichni vìøíme, e se v pøíštím roce zaènì vaøit ve
zbrusu nové kuchyni a e hlavnì dìti nebudou muset chodit do druiny pøes celé mìsto.
Na závìr bychom chtìli do nového školního roku popøát všem pedagogùm úsmìv na
rtech a pevné nervy a ákùm jenom samé dobré známky a splnìní jejich snù.
-js, -pj

Extrémní klimatické zmìny v letošním létì
23. záøí skonèilo na severní polokouli léto a zaèal podzim. Slunce ten den vrcholilo
nad rovníkem a další den se jeho vrcholení v pravé poledne ji pøesunulo na jiní polokouli. V tento den jsme mìli tzv. podzimní rovnodennost.
Jaké bylo uplynulé léto?
Typické pro letošní léto byly extrémní klimatické zmìny. Velmi chladné dny byly støídány
velmi teplými. Zmìny byly tak velké, e se jednalo o teplotní rekordy. Napø. 29. èervence byl
v Klementinu namìøen teplotní rekord 35,2 stupòù C. Vnoci ze 7. srpna na 8. srpen byla naopak v Klementinu namìøena rekordnì nízká teplota - jen 8,9 stupòù C.
Extrémné rozdíly srákové
Jihozápadní Èechy zasáhly ve dnech 21.-23. 8. povodnì. Den nato byla podobná situace na Karvinsku. V nìkterých oblastech bylo sráek málo. Extrémnì malé
mnoství sráek spadlo na nìkterých místech severní Moravy. Velmi malé mnoství
vody protékalo té Moravou v Hanušovicích, i kdy odvodòuje oblast Králického
Snìníku. Na Zlínsku v noci z 24. srpna na 25. srpen napršelo 100 milimetrù sráek (na
m2) a následovaly povodnì.
Klimatické zmìny na vinì
Mùeme konstatovat, e vlivem klimatických zmìn èím dál víc dochází k extrémním zmìnám v poèasí a klimatologové a meteorologové øíkají, e se bude jednat o
zmìny dlouhodobé, se kterými se budem setkávat i v pøíštích letech.
Léto tedy máme za sebou; vìøme, e alespoò podzim bude pìkný. Nu, vítej nám,
podzime, a splò pøání kadého z nás.
-jk

Nabídka pracovních míst - Hanušovická lesní a. s., pila Malá Morava
pøijme do dvousmìnného pracovního pomìru dìlníky døevaøské výroby na dobu
neurèitou. Kontakt: p. Procházka, tel. 583 240 157,
e-mail: pila@hanusovickalesni. cz
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Fejeton

A zase ta škola...
„Zas je tu podzim, je tu a lidi
šílí“ se zpívá v jedné písni. Co
to má spoleèného se školou?
Mùeme si v podobném duchu
zazpívat: „Zas je tu škola, je
konec prázdnin, konec sladkého
nicnedìlání, konec
prázdninových dobrodruství.“
Moc optimisticky to nezní,
ovšem klasik praví: „Nìco sice
konèí, ale nìco nového zaèíná.“
Proto nebuïme smutní, a s chutí
do toho! Do školy se chodí
z mnoha dùvodù. Jeden z nich je
nìèemu uiteènému se pøiuèit,
nìco nového poznat. Navíc ve
škole nacházíme lidi, s kterými
je nám docela dobøe. Jsou to
hlavnì spoluáci, kamarádi, ale
i dospìláci. Smutno je èlovìku
samotnému. A kdy umíme
s lidmi vycházet, oni budou
umìt vycházet s námi.
Zdvoøilost a slušnost vzbuzuje
zase zdvoøilost. Lidové pøísloví
je moudré, kdy praví: Jak se do
lesa volá, tak se z nìho ozývá. A
v tom to všechno je. Tak tedy
hezký školní rok všem školákùm;
tìm, co zasedli do lavic poprvé,
i tìm, co zasedli do lavic
naposledy.
Motto:
„Uèíme se ve škole,
v Brnì nebo v Motole,
e nás ivot nauèí
na tìle i na duši jak se uèit, jak se chovat,
jak se máme vyjadøovat,
jak si získat pøátele pak všem bude vesele.“
-hl
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta
Hanušovice
64. jednání – 27. 6. 2005
- zabývala se pøípravou zasedání ZM na 29. 6. 2005
- doporuèila ZM ke schválení Obecnì závaznou vyhlášku
èíslo 2/2005
- projednala ádost o prodej pozemku nebo èásti pè. 62/2 –
zastavená plocha a rozhodla, e pozemek není urèen k prodeji
- projednala ádost o rozdìlení pozemku pè. 1553/3 a 1554
v kú. Hanušovice a neschválila ji v souladu se stanoviskem
právního oddìlení, prodej pozemku nelze uskuteènit
- projednala ádosti o úlevu z TKO a schválila je
- schválila odpovìï na stínost paní Warenichové
- projednala dopis paní Kubánikové a uloila odpovìdìt
- projednala ádost o prodej èásti pozemku pè. 233/2 díl
„a“ v kú. leb

65. jednání – 11. 7. 2005
- schválila text dopisu paní Kubánikové a dopis byl podepsán všemi èleny RM

- projednala výplatu divident SME, a. s. a uloila úètárnì
vyplnit pøiloený formuláø, aby byly dividendy vyplaceny
- vzala na vìdomí konání Mimoøádné valné hromady
SME, a. s. 8. 8. 2005
- schválila povolení k zabudování vodomìru do bytu
- projednala ádost o prodej pozemku pè. 901/1 v kú.
Hanušovice a uloila právnímu oddìlení pøipravit prodej pozemku formou obálkové soutìe
- vzala na vìdomí výsledek soutìe „Den policistou“, s tím, e
drustvo ZŠ Hanušovice v této soutìi zvítìzilo
- vzala na vìdomí informaci odboru P MìÚ Šumperk a
uloila vyvìsit na úøední desku a zveøejnit v místních novinách Oznámení všem soukromým vlastníkùm lesa do 50 ha
– separát lesní hospodáøské osnovy
- schválila dodatek ke smlouvì o nájmu pozemku pè. 870/3
- projednala podnikatelský zámìr – vìtrné turbíny s tím, e
si vyádá stanovisko odboru výstavby a P, a potom zaujme
koneèné stanovisko
- schválila ádost o úlevu z poplatkù za odpady
- schválila nákup tašek se znakem mìsta Hanušovice
- vzala na vìdomí výstavu Ptaèí oblast Králický Snìník –
chøástal polní

KONKURS

“Janùv

Nabídka na zimní údrbu místních komunikací pro období roku 2005/2006
Mìsto Hanušovice ádá zájemce o zajištìní zimní údrby místních komunikací v Hanušovicích a místních èástech o pøedloení nabídky.
Tato nabídka musí obsahovat:
- název firmy, pøíp. fyzické osoby
- jméno a telefonní èíslo odpovìdného pracovníka za pravidelné a vèasné
provedení zimní údrby MK
- hodinou sazbu za provádìné práce vèetnì DPH
- typ vozidla, kterým bude údrba provádìna
- doklad o uhrazení pojištìní odpovìdnosti za škody zpùsobené motorovým
vozidlem, které bude provádìt údrbu MK

chalupáøský servis”

Nabídku pøedejte nejpozdìji do 10. øíjna 2005 na podatelnì MìÚ Hanušovice, v zapeèetìné obálce s heslem „Zimní údrba MK“.
-MìÚ

8. 10. 2005 - Slavnostní výlov rybníku v hanušovickém pivovaøe

Vítìzem atecké Doèesné je hanušovická Holba
Svìtlé výèepní pivo Holba Classic odborníci ohodnotili jako nejlepší v pøíslušné kategorii degustaèní soutìe, která se kadoroènì koná u pøíleitosti tradièní Doèesné v atci.
Letos se degustovalo 120 vzorkù piv v devíti kategoriích. Odborným garantem byl ji
tradiènì Chmelaøský institut v atci, kvalitu a chu pøihlášených piv hodnotilo 141 degustátorù. Zájem o akci potvrzuje kadoroènì vzrùstající poèet piv, které se do soutìe
hlásí. „ Loni jsme se zúèastnili poprvé a tehdy byl celkový poèet pøihlášených vzorkù polovièní,“ øíká Vladimír Zíka, výkonný øeditel pivovaru Holba, a dodává, e v tradiènì nejsilnìji zastoupené kategorii svìtlých piv výèepních mezi sebou soupeøilo 33 piv. „O to je
vítìzství cennìjší,“ dále komentuje Zíka. Ocenìné desítky pivovar roènì prodá kolem
55 tisíc hektolitrù.
Holba s výstavem440 tisíc hektolitrù patøík prvnídesítce nejvìtších u nás. Vìtšina produkce se
vypije doma, zhruba jedna desetina jde na export. Holba je souèástí ètvrté nejvìtší pivovarnické
skupiny Holba, Zubr, Litovel s výstavem necelý jeden milion hektolitrù piva.
-ma

Nechte starosti o svou chatu,
chalupu, zahradu na nás.
Jste zaneprázdnìni, máte
málo èasu a chcete vyuít svùj
volný èas k odpoèinku?
Vyuijte široké spektrum
našich slueb:
- Zajistíme nebo provedeme
opravy vašeho domu.
- Pravidelné nebo jednorázové
sekání trávníkù.
- Péèe o zahradu.
- Opravy a nátìry plotù a
jiných konstrukcí.
- Štípání døíví, pøípadnì
zajištìní døeva na zimu.
- Vìtrání, temperování.
- Umývání oken, úklid.
- Odklízení snìhu,
odstraòování ledu a
rampouchù.
- A jiné sluby dle dohody...
Kontaktujte nás:
mob. 602 442 659,
e-mail:
johnypavel@seznam.cz
placená inzerce

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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podatelna@mu-hanusovice.cz
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Informace ZŠ Hanušovice

Volba povolání
„Vzdìlanost je schopnost rozumìt jiným.“
Johann Wolfgang von Goethe

Termíny pøijímacích zkoušek na støední školy a
konzervatoøe ve školním roce 2005/2006
pro školní rok 2006/2007
Pro pøijímání ke vzdìlávání ve støedních školách a konzervatoøích dochází v následujícím období ke zmìnám na základì
novì pøijatého zákona è. 561/2004 Sb. Tento zákon a jeho navazující provádìcí pøedpis stanoví jednotné termíny pøi organizaci pøijímacího øízení jak na školy veøejné (zøízené státem,
krajem, obcí nebo svazkem obcí), tak soukromé a církevní,
s tím, e u veøejných škol jde o øízení správní prodle správního
øádu (od 1. ledna 2006 zákon 500/2004 Sb.). Podle § 185 odst. 3
školského zákona se ustanovení o pøijímání vztahují i na støední
odborná uèilištì, gymnázia, støední odborné školy, uèilištì,
støední speciální školy, odborná uèilištì a praktické školy, které
byl zøízeny podle dosavadních pøedpisù.
Pro školní rok 2005/2006 se ke studiu ve støedních školách
pro prvé kolo pøijímacího øízení pøedkládá jen 1 pøihláška (§ 60
školského zákona). Pro podání lze vyuít starší formuláøe s tím,
e se vyplòuje jen jedna škola (údaj o druhé škole byl urèen pro
druhé kolo pøijímacího øízení) a dále se také nevyplòuje údaj o
rodném èísle.
Novou vyhláškou è. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci pøijímacího øízení ke vzdìlávání ve støedních
školách, se stanoví pro prvé kolo pøijímacího øízení jednotnì
termín pøijímací zkoušky (pokud je vyhlášena) ke studiu ve
støedních školách na pondìlí 24. dubna 2006 (týká se i nišího
stupnì víceletých gymnázií).
Pøihláška ke vzdìlávání do jiné ne denní formy vzdìlávání
se podává øediteli støední školy do 20. bøezna. Pøijímací zkoušky v prvním kole pøijímacího øízení do jiné ne denní formy
vzdìlávání a u nástavbového studia, zkráceného studia pro
získání støedního vzdìlání s výuèním listem a zkráceného studia
pro získání støedního vzdìlání s maturitní zkouškou, pokud jsou
øeditelem stanoveny, se konají v úterý 2. kvìtna 2006.
Stanovení termínù dalších kol pøijímacího øízení (vèetnì pøípadných pøijímacích nebo talentových zkoušek) je v kompetenci øeditele støední školy nebo konzervatoøe a mohou jím být
vyhlášeny po ukonèení prvého kola. Informace o nich mají za
povinnost zveøejnit krajské úøady, a to i zpùsobem umoòujícím

dálkový pøístup. V tìchto kolech pøijímacího øízení není poèet
pøihlášek omezen.
Pokud ák pøedá pøihlášku øediteli školy, ve které plní povinnou školní docházku, do konce února, doruèí ji øeditel pøíslušné školy øediteli støední školy do 15. bøezna. Forma a zpùsob
doruèení je na uváení øeditele pøíslušné školy.
Talentové zkoušky do oborù vzdìlání s talentovou zkouškou budou podle § 3 odst. 4, pøípadnì odst. 6 vyhlášky èíslo
671/2004 Sb. konány v pondìlí 9. ledna 2006.
Do prvního roèníku šestiletých vzdìlávacích programù
hudba, zpìv a hudebnì dramatické umìní v konzervatoøi se pøijímají uchazeèi, kteøí splnili povinnou školní docházku nebo
úspìšnì ukonèili základní vzdìlávání pøed splnìním povinné
školní docházky.
Do prvního roèníku osmiletého vzdìlávacího programu
konzervatoøe tanec se pøijímají uchazeèi, kteøí úspìšnì ukonèili pátý roèník základní školy. Pøijímací øízení ke vzdìlávání
v konzervatoøi se koná formou talentové zkoušky. Talentové
zkoušky v konzervatoøi se konají od 15. do 31. ledna v termínu stanoveném øeditelem školy.
Po vyhodnocení talentové zkoušky vydá øeditel školy nejpozdìji do 10. února rozhodnutí o pøijetí èi nepøijetí ke vzdìlávání v konzervatoøi. I nadále uchazeè, který nebyl pøijat ke
vzdìlávání v konzervatoøi nebo do oborù vzdìlání s talentovou
zkouškou, má monost podat v únoru pøihlášku do oborù vzdìlávání podle § 60 školského zákona a úèastnit se pøijímacího øízení do prvního roèníku vzdìlávání ve støední škole.
Rozhodnutí o pøijetí nebo nepøijetí na støední školu denní formy zašle øeditel školy do 7 dnù po termínu konání pøijímací
zkoušky. V pøípadì, e se pøijímací zkoušky nekonají, zašle øeditel školy rozhodnutí o pøijetí nebo nepøijetí do 7 dnù po rozhodnutí. V obou pøípadech však nejdøíve 20. dubna.
Podle § 1 odst. 1 písm. g) vyhlášky è. 671/2004 Sb. se lékaøský posudek o zdravotní zpùsobilosti uchazeèe k pøihlášce ke
vzdìlávání pøikládá na ádost øeditele støední školy obdobnì
jako v uplynulém školním roce. Úhrada tìchto výkonù se
nehradí ze zdravotního pojištìní.
Poradenská èinnost k volbì povolání na naší základní škole
se bude uskuteèòovat od mìsíce øíjna, vdy ve ètvrtek:
pro rodièe od 7.50 hod. do 9.30 hod.,
pro áky od 9.30 hod. do 12.00 hod.,
po domluvì i v odpoledních hodinách.
Vlaïka ídková, výchovná poradkynì školy

Støední prùmyslová škola a Støední odborné uèilištì Letohrad
POØÁDÁJÍ DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ
v sobotu 15. 10. 2005 v 8.00–13.00 h.
v sobotu 3. 12. 2005 v 8.00–13.00 h.
Støední prùmyslová škola
ètyøleté maturitní obory vhodné
pro chlapce i dìvèata:
STAVEBNICTVÍ 60 míst
TECHNICKÉ LYCEUM 30 míst
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Støední odborné uèilištì
tøíleté uèební obory:
NÁSTROJAØ – rozšíøená výuka obrábìní na CNC
ZÁMEÈNÍK
ELEKTRIKÁØ – silnoproud a slaboproud
MECHANIK ELEKTRONICKÝCH ZAØÍZENÍ
tøíleté veèerní nástavbové studium:
PROVOZNÍ TECHNIKA
ELEKTROTECHNIKA

www.mu-hanusovice.cz
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Pozvánka na cestopisnou pøednášku Martina Mykisky

PÌT MÌSÍCÙ V HIMÁLAJI - ANEB BUDDHISTICKÝ LADAKH OÈIMA ÈESKÉ RODINY
V úterý 25. 10. 2005 od 18,00 hod. v DK Hanušovice. Slosovatelné vstupné (o knihu autora): 25,- Kè
Dozvíte se o souèasném ivotì buddhistického Ladakhu v severní Indii, který je stále ostrùvkem pùvodní tibetské kultury, o jeho
lidech a pøírodì; o zajímavé smìsici a náboenské toleranci; o ivotì venkovanù a mnoha tradicích a hlavnì o tom, jak to
všechno ve starém ladackém domì na okraji mìsta Le pøeila èeská rodina se dvìma malými dìtmi ve vìku 3 a 5 let.
Vyprávìní a promítání dvìma projektory s technikou prolínání budou provázet autentické zvukové nahrávky.
Martin Mykiska - cestovatel, publicista, fotograf. Procestoval mnoho zemí svìta. Rok strávil v Antarktidì, projel stopem Jiní
Ameriku i Afghánistán za vlády Tálibánu. Je autorem nìkolika knih s cestovatelskou tematikou.

Ladakh
Podobnì jako Tibet a zbytek himálajské oblasti il Ladakh po staletí víceménì nerušenì svým vlastním sobìstaèným ivotem. Navzdory drsnému
podnebí a obtíným ivotním podmínkám ije vìtšina obyvatel Ladakhu
šastnì a spokojenì. Je to nepochybnì dáno zèásti jejich skromností, která
pramení z toho, e se musí ve všem spoléhat na sebe, a z èásti budhistickou
kulturou, která zde pøevauje.
Název Ladakh pravdìpodobnì pochází z tibetského la-dag, co znamená
„zemì horských prùsmykù“. Ladakh je pouští ve vysoké nadmoøské výšce,
leící ve stínu Himálají a napøíè protkanou vysokými horskými høebeny. Má
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rozlohu 103 600 km a ije zde asi 130 000 obyvatel. Je souèástí indického
státu D¾ammú a Kašmír.
Dnes nabízí Ladakh snad nejrozsáhlejší prùøez tibetskou kulturou a architekturou, nesrovnatelný se zdevastovaným Tibetem pod èínskou nadvládou.
Kulturnì patøí Ladakh do Tibetu a èasto bývá nazýván Malým Tibetem. Jeho jazyk, umìní, architektura, lékaøství i hudba odráejí toto dìdictví. Pøevaujícím náboenstvím je tibetský mahájánový buddhismus a duchovním vùdcem dalajlama.
Pøevánou vìtšinu Ladaèanù tvoøí sobìstaèní zemìdìlci ijící v malých osadách. V nadmoøských výškách pøes 3 000 metrù a s vegetaèním obdobím, které trvá nìco málo pøes ètyøi
mìsíce, si Ladaèané nemohou pøíliš vybírat, co budou pìstovat. Jako v Tibetu, je i zde hlavní
plodinou jeèmen a praená jeèná mouka, ngamphe, je základem stravy.
Všechno v Ladakhu odráí náboenské tradice budhistického zpùsobu ivota. Krajina je
poseta hradbami kamenù s vytesanými modlitbami a tøepetající se praporky zvané èhörteny
šeptají své modlitby do vìtru.

S Holbou na Nanga Parbat
Ryzí pivo z hor se uprostøed horských vrcholù rodí a má k nim blízko nejen
v Jeseníkách, ale i na celém svìtì. Letos pivovar Holba finanènì podpoøil Expedici Himalaya 8000 a její výstup na Mount Everest, v èele se šumperským Josefem Morávkem. Výpravì olomouckých horolezcù v èele s Pavlem Matouškem
vìnoval pivovar znaèící materiál pro výstup na Nanga Parbat. Expedice se dostala do výšky 6 448 m , kde pro špatné poèasí zahájila sestup, protoe cesta nahoru byla na dlouhou dobu uzavøena. Stoupala severní cestou pøes Rakiotský
ledovec, kterou úspìšnì absolvovala Èeskoslovenská expedice v roce 1971 a
od té doby ze severní strany na vrchol zøejmì nikdo nevystoupil.
„Na trase mezi 1. a 2. táborem jsme byli ohroení padajícími šeráky,“ øíká
èlen výpravy Mirek Churavý a hned dodává: „Nebyli to ti naši zlatí, tekutí
Šeráci, ale nebezpeèné laviny.“ Nad 6000 metry výstup navíc komplikovalo trvalé snìení, hluboký sníh a k tomu laviny. Expedice byla vedena lehkým stylem, bez pouití kyslíku, výškových nosièù a také bez budování zebezpeèených
postupových táborù. Pøes mnohé pochybnosti i mezi samotnými horolezci se expedice obešla také bez pomoci kuchaøù a dalších pomocníkù v základním táboøe.
I kdy expedice nedosáhla vrcholu, všichni vystoupili na J. Chongru ve výšce 6 448 m. Jedná se teprve o 3. výstup na tento vrchol
v historii a je to poprvé, co zde stanuli Èeši.
Nanga Parbat pøes Rakiotský ledovec zùstává i nadále velkou výzvou. Vdy poslední expedice tady byla pøed 34 lety a doposud
šlo pouze o dva úspìšné výstupy, v roce 1953 a 1971. Vdy se jednalo o poèetné a tìké expedice vèetnì výškových nosièù. Je to poprvé, co se touto cestou pokusila vystoupit lehká expedice a na Rakiotském ledovcovém platu stála ena.
-ma
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Dva dny plné zábavy 2.-3. 9. 2005 v pivovaru Holba navštívilo 8 000 lidí
V pátek a v sobotu 2.-3. 9. 2005 otevøel hanušovický pivovar brány také
pro veøejnost. Dva dny plné zábavy nabídly návštìvníkùm nejen zajímavý
program, ale také monost podívat se, jak se Holba ryzí pivo z hor vaøí. Odborné exkurze probíhaly v pátek od 15 hodin do 9 veèer a zájem o nì byl obrovský. Do pivovaru zavítalo 2000 návštìvníkù z celé republiky. Také
v sobotu se nádvoøí pivovaru od rána plnilo návštìvníky. Akci slavnostnì
zahájilo vedení pivovaru a starosta mìsta Hanušovice symbolickým pøípitkem Holbou Šerák Speciál. V rámci bohatého programu zde vystoupila
více ne desítka kapel, z nich tradiènímu zájmu posluchaèù se tìšila Bludovìnka, Holátka a Tublatanka – jako zlatý høeb veèera.
Èepovala se Holba Šerák Speciál o síle 13,51 stupnì a celý sortiment hanušovického pivovaru. Návštìvníci mohli ochutnat také pøerovského Zubra a Litovel. Jen Šeráku Speciál se vypilo více ne 60 hl. Pivo se prodávalo
za jednotnou cenu 10 korun, co udìlalo konzumentùm radost.
S akcí byla spojená také charitativní sbírka, její výtìek pøedali zástupci pivovaru obecnì prospìšné spoleènosti Dìtský klíè Šumperk na
vzdìlávání a výchovu postiených dìtí. Speciální tunýlek, nainstalovaný u pivovarských rybníkù, se do veèera zaplnil celkem tisíci desetikorunami. K celkovému výtìku 10 000 korun pøispìl pivovar Holba
polovinou.
Do pivovaru v sobotu pøišlo pøes 6000 lidí, co je dle vyjádøení vedení zatím rekordní návštìvnost bìhem jednoho dne.
Pivovar Holba se svou roèní produkcí 439 tisíc hektolitrù piva øadí
mezi první desítku pivovarù u nás. Vlajkovou lodí pivovaru je Holba
Šerák, které se vypije 170 tisíc hektolitrù za rok a její produkce roste
kadoroènì zhruba o 10 %. Holba patøí ke 4. nejvìtší pivovarnické
skupinì Holba, Zubr, Litovel s výstavem necelý 1 milion hektolitrù
roènì.
-ma
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Jak dopadla humanitární sbírka?
Minulý mìsíc probìhla v Domì kultury v Hanušovicích humanitární sbírka
pro potøebné u nás i ve svìtì. Díky širší publicitì se vybralo více ne 200 krabic
a pytlù s odìvy, nechybìla ani obuv, hraèky, brýle a dokonce byl pøedán i finanèní dar. (Upøímnì øeèeno, pøes všechny klady této akce si stále nìkteøí naši obèané pletou „sbírku“ se „sbìrem“.) Mìstský úøad v Hanušovicích zajistil odvoz
celé sbírky do Støediska sociální pomoci, obèanského sdruení Diakonie Úpice,
kde jsou vybrané vìci tøídìny a rozesílány na potøebná místa. Tímto dìkujeme
všem, kteøí na sbírku pøispìli, a rovnì vedení mìsta za zaøízení odvozu.

Jim všem patøí i dík Diakonie:

Váení pøátelé,
velmi Vám dìkujeme za Vaši sbírku pro naši Diakonii i za její odvoz do Úpice. Rovnì dìkujeme za Váš finanèní dar 500 Kè.
Zùstáváme s pozdravem. OS Diakonie Úpice

Zpráva ze zájezdu ZO ÈSZ
Ve dnech 26. a 27. srpna 2005 byl základní organizací Èeského zahrádkáøského svazu v Hanušovicích poøádán zájezd po vlastech èeských.
Pan pøedseda Rajnoha u pøedem avizoval krásné poèasí, které na tuto akci
objednal. Toto se mu beze zbytku splnilo a urèitì ve velké míøe pøispìlo
k dobré náladì všech úèastníkù.
V pátek byl program stanoven na prohlídku zámku v Telèi, prohlídku mìsta a pøesun do Jindøichova Hradce, kde na nás takté èekala prohlídka zámku.
Odtud nás pøevezl pan Petr Vokurka autobusem firmy Vobus na koleje vysoké školy v Èeských Budìjovicích, kde byl zajištìn nocleh s perfektní veèeøí a
snídaní. Druhý den jsme pokraèovali ve stanoveném programu prohlídkou výstavy Zemì ivitelka. Myslím, e vìtšina úèastníkù byla s výstavou spokojena, pøestoe èásti výstavištì pøipomínali asijskou trnici. Závìr zájezdu byl opìt okoøenìn
krásami naší vlasti, prohlídka hradu Zvíkov s jízdou lodí na Orlík byl pro nás opìt
nìèím novým.
Chtìl bych touto cestou podìkovat panu pøedsedovi Ernestu Rajnohovi za perfektní pøípravu a organizaci zájezdu,panu Petru Vokurkovi za klidný a bezpeèný
dovoz všech úèastníkù zájezdu do jejich domovù a všem zahrádkáøùm za perfektní
náladu, kterou si sebou pøipravili. Tìšíme se na další akce se zahrádkáøi.
Štefan Fatura

inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce
Prodáme patrový rodinný dùm v obci Nové Losiny. Dùm má 7 místností, vhodný k okamitému bydlení, i na chalupu,
pro 2 rodiny. Volný ihned. Topení na tuhá paliva. Plyn na hranici pozemku, obecní vodovod i vlastní studna. Dobrý pøíjezd i parkování. 5 min. stanice ÈD a autobusu. Krásné a klidné prostøedí v létì i v zimì. 5-10 km lyaøská støediska
Branná, Ostruná, Ramzová a Petøíkov. Prodej bez realitní agentury; dohoda, sleva moná. Mobil 776 052 351.
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Jubilea
V mìsíci øíjnu 2005 oslaví svá
významná ivotní výroèí tito
naši spoluobèané:
80 let pan František Felner,
75 let paní Jarmila Anderlová,
65 let paní Eva Winterová, Josefa
Hegerová, Anna Zrníková a
Ludmila Joklová a pan Emanuel
Macek,
60 let paní Eva Mikulová a pan
Jiøí Tomíèek,
50 let paní Hana Štìpánková, Eva
Štoppelová a Rùena Sklenáøová
a pan Pavel Mareèek.
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 srpnu 2005
zemøeli:
paní Anna Trèková, pan Jaroslav Èulík a
pan Rostislav Smutný

Pár rad zahrádkáøùm (8)
Øíjen dává svojí promìnlivostí poèasí kadému najevo, e je ji opravdový podzim.
Sklízí se poslední ovoce, a to pozdní odrùdy. Ovoce je doporuèeno sklízet se stopkou a
ve vydesinfikovaných obalech ukládat do chladných, vìtraných prostor, odkud je
budete pøenášet na zimní uskladnìní. Pro uskladnìní vyberte pouze kvalitní plody,
ostatní zpracujte podle potøeby. Skladovací prostory zimního uskladnìní ovoce by
mìly být té vydesinfikovány (vysíøeny). Sklad by nemìl promrznout a teplota by
se v nìm mìla pohybovat kolem 4, na jaøe max. 6 stupòù Celsia. Pozor, nikdy
neskladujte ovoce s bramborami, ani se zeleninou. Po sklizni se doporuèuje zkypøit a
odplevelit pùdu kolem keøù a ovocných stromù a pøihnojit je kompostem nebo
jednoslokovými hnojivy (draselnými a fosforeènými).
V øíjnu té zaèínají ovocné školky s prodejem ovocných stromkù a keøù.
Nejšetrnìjší zpùsob výsadby je „ze zemì do zemì“, ale ten nám nákup ve školce
vìtšinou neumoòuje. Proto se doporuèuje nakoupenou sadbu pøed vlastní výsadbou
ponoøit na 1 den do vody. Na optimální délku upravte koøeny i nadzemní èást. Po
výsadbì stromek fixujte k opìrnému kùlu, jeho èást, která bude v zemi, se doporuèuje
impregnovat opálením. Pøi výsadbì dbejte na to, aby místo štìpování zùstalo volnì
nad zemí. Nemáte-li zahrádku oplocenou, obalte kmínek pletivem nebo podobným
chránièem proti ohryzu. Stromky nezapomeòte øádnì zalít, za sucha zálivku opakovat.
Ovocnou sadbu mùete sázet a do konce listopadu. Výsadbu broskvoní na definitivní
stanovištì odlote na jaro, na podzim koupené stromky pouze zalote do hlíny.
Podobnì postupujte i u sadby vinné révy, oøešákù, kdouloní a ostruiníkù. Øíjen je té
mìsícem výsadby okrasných døevin, stále zelené odrùdy a jehliènany je moné
vysazovat a do konce mìsíce. Vysazují se i opadavé listnáèe na tvarované ivé ploty.
Pøi poadavku na širší ivý plot se vysazují dvì øady tìchto døevin. Vhodné je té
osadit pergoly nìkterými druhy popínavých rostlin, a tak vytvoøit základ rostlinné
stìny z tìchto pnoucích rostlin.
Mùeme té sázet keøové i stromkové rùe. U keøových rùí sázejte tak hluboko,
aby místo oèkování bylo dostateènì zakryté zeminou. Nastala i doba k ošetøení
vodních ploch a jezírek na zahrádce. Zbavte je neèistot, a pokud je to moné, napnìte
pøes nì sí, aby do nich nenapadalo listí a zbytky vegetace.
Z Rukovìti zahrádkáøe vybral

-hp

Podìkování
Chtìla bych touto cestou podìkovat paní Danì Urbanové a její spolupracovnici sleènì Barboøe Hubíkové z Mìstské knihovny
v Hanušovicích za jejich pøíkladnou pomoc, ochotu a vstøícnost pøi výbìru a zapùjèování knih i jejich objednávce v rámci spolupráce s dalšími knihovnami v okrese èi kraji.
Vlaïka ídková, ètenáøka

Vzpomínka
Roky plynou jak tiché øeky proud,
jen bolest trvá a nedá zapomenout.

Dne 27. øíjna 2005 by se doil
80 let náš milovaný manel,
tatínek, dìdeèek,
pan František Ondráèek
z Hanušovic.
Kdo jste ho znali, vzpomeòte s
námi. S láskou a vdìèností
vzpomínají manelka, synové a
dcery s rodinami.

HANUŠOVICKÉ NOVINY 10/2005

Vzpomínáme

Vzpomínka

Dne 29. 10. 2005
si pøipomeneme
1. výroèí,
co nás opustil
náš milovaný manel,
tatínek, dìdeèek,

Dne 11. 10. 2005
si pøipomeneme
10. výroèí,
co nás opustil
náš milovaný
tatínek, dìdeèek a
pradìdeèek,

pan Antonín Rùièka
z Hynèic n. M.
S láskou a úctou
vzpomíná celá rodina.

pan Jan Kozák
z Hanušovic.
S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.
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Cestování po Evropì
Po návštìvì Itálie se pøesuneme na severovýchod od naší republiky. Podíváme se do hlavního mìsta Lotyšska - Rigy.
Perla Baltu, j ak se mìstu øíká, se nachází u Riského zálivu
v ústí øeky Daugavy. U v dávných dobách bývala Riga významným støediskem obchodu a kultury. Stoleté
sýpky vyprávìjí o starých èasech, kdy se
místní lidé ivili obchodováním s obilím,
lnem a konopím. Dnes sídlí v budovì velké
gildy (gilda - bývalé sdruení kupcù hájící
jejich hospodáøské zájmy) lotyšská filharmonie a v budovì malé gildy s pøekrásnými
malovanými okny se poøádají taneèní vystoupení. Snad nejznámìjším monumentem Lotyšska ve mìstì je pomník svobody,
jeho tøi vìe (symboly tøí lotyšských provincií) se hrdì tyèí nad tøídou Brivibas bulvaris. Za prohlídku stojí kromì mnoha
muzeí i kostel sv. Petra ze 13. století.
V roce 1977 zaila Riga vskutku historický okamik. UNESCO vyhlásilo støed mìsta za souèást svìtového kulturního
dìdictví. V roce 2001 pak mìsto oslavilo
další dùleitou událost, a sice 800 let od
doby svého zaloení. Kulatým narozeninám pøedcházely dlouhé a peèlivé pøípravy,
jejich souèástí byla oprava mnoha historických památek, kterých se zde nachází bez-

poèet. Zachovalé secesní fasády pøekrásných domù v ulici Alberta jsou novì natøené decentním odstínem modré, sienou a
okrem. Budova místní Opery té záøí bìlostí a interiéry byly po
rozsáhlé rekonstrukci promìnìny témìø v pohádku.
Dodnes, nìkolik let po oslavì, je
mìsto stále èisté a majitelé restaurací
vstøícní a pohostinní. Riga bývá pøirovnávána k Paøíi 30. let, kdy se v útulných podnicích v ústraní poulièního
šumu scházívali slavní spisovatelé a
umìlci.
Ve mìstì nejsou k vidìní pouze historické objekty a vzácné klenoty minulosti. Riga
kadoroènì oívá hudebními festivaly, na
nì se sjídìjí pøední interpreti a návštìvníci z celého svìta. Milovníky klasiky jistì
zaujme tradièní pìvecký festival, který se
tu koná od 29. èervna do 6. èervence. Jeden z festivalù populární hudby zail pøed
dvìma lety malý skandálek, kdy dvì dívky
skupiny Tatu z Ruska byly na podium vpuštìny poté, kdy se oblékly do ménì vyzývavých sexyobleèkù a kdy písemnì slíbily, e
svùj zpìv nebudou doprovázet „nevhodnými pohyby“.
-hp

Toulky po okolí

údajnì naproti nynìjší kapli a navštìvovali ji áci ze tøí
jmenovaných osad a dìti z nedalekého Lupìného.
Vyuèovalo se zde èesky i nìmecky, nebo tato dvì etnika
zde byla rovnocennì zastoupena.
Vznik místní èásti Pobuèí se datuje rokem 1275. Název
Pobuèí (døíve také Pobuè) vychází spíše s osobního
jména Pobud ne z oznaèení místa, kde byly nebo jsou
buky. V historických pramenech je obec vedena jako
manství olomouckého biskupství. Pozdìji se jako
všechny okolní obce dostala pod panství Mírov, u nìho
setrvala a do r. 1848. Pak pøešla k soudnímu i
politickému okresu Zábøeh. Obec byla pøevánì
nìmecká, take se po odsunu v r. 1946 témìø vylidnila. I
z tohoto dùvodu má dnes tato místní èást pouze 115
stálých obyvatel.
V obci jsou dvì kaple. Na Jestøebíèku je zasvìcena
sv. Františku z Assisi a byla postavena v letech
1865-1868. V Jestøebí je kaple zasvìcena Pannì Marii
Snìné a byla vysvìcena v r. 1865. Z ní byly za 2. svìtové
války v r. 1942 zrekvírovány zvony. Do vìe se vrátil
nový zvon a 28. øíjna 1996, poté, co jej kapli daroval
místní rolník pan Josef Jokl a vysvìtil svìtící olomoucký
biskup. Po svém dárci byl zasvìcen sv. Josefovi.

I dnes se budeme toulat v okolí Zábøehu a navštívíme
vesnici Jestøebí a její místní èásti Jestøebíèko a Pobuèí.
Kdy vznikla bývalá osada Jestøebí, nelze pøesnì uvést,
nebo písemné památky byly za èastých válek z velké
èásti ztraceny nebo znièeny. Písemné zprávy pochází a
z 18. století. První zmínka je ale z r. 1273, kdy biskup
Bruno prodal ves Jestøebí mohelnickému fojtovi
Hermanovi. Obec své jméno nese pravdìpodobnì po
dravci jestøábovi, bliší vysvìtlení, proè tomu tak je,
historie nezná.
K obci patøí také místní èást Jestøebíèko a Pobuèí.
Vznik prvnì jmenované èásti spadá podle první zprávy
z roku 1582 asi do 16. století, i kdy není zcela vylouèena
jeho døívìjší existence. Kolonizace obce a celého okolí
toti zaèala za vlády posledních Pøemyslovcù a prvních
Lucemburkù krátkozrakou politikou tìchto panovníkù,
která se pozdìji vymstila a její dùsledky pociujeme
dodnes. Také zpráv o nejstarší jestøebské škole se
zachovalo jen poskrovnu. Roku 1791 se pøipomíná v køestní
matrice zvolské fary, e uèitel z Velkého Jestøebí
František Koruna byl kmotrem pøi køtu. Tím vzniká
oprávnìná domnìnka, e škola zde byla zaloena ji v dobì
panování Marie Terezie a jejího syna Josefa II. Stála prý
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Øešení úlohy ze záøijového
èísla Hanušovických novin
1. Jb5 - a2
2. Sg4 - b2
3. Sf3 - remis nìným? šachem
Nová øešitelská soutì

pro rodièe s dìtmi
ve vìku 3-4 roky
Cvièení se ukuteèní
od mìsíce listopadu v pøípadì
nejménì 10 závazných pøihlášek +
zaplacení 150,- Kè
na 1. pololetí školního roku.
Cvièení bude probíhat
v MŠ na ulici Hlavní.
Pøihlášky a informace osobnì
u p. Podvolecké, p. Láníkové
a p. Podvoleckého
do 31. 10. 2005.

Kino Mír
Hanušovice
7. 10. Rukojmí
14. 10. Batman zaèíná
21. 10. Pøíšerná tchýnì
23. 10. 17.00 hod Pøíbìh Jeíše Krista
19.00 hod. Jeíš
27. 10. Fantastická ètyøka

Zaèátky v 17.30 hod. a 19.45 hod.,
kromì 23. 10.

Inzerce

Inzerce

Inzerce

Inzerce

Inzerce

Inzerce

vInzerce

Inzerce

Inzerce

Inzerce

Inzerce

Postavení figur na šachovnici:
bílý - Ka7, De2
èerný - Ka5, Se4, Sg1,
pìšci b2, b5, e3
Bílý táhne. Remis.
-jk

Cvièení

HANUŠOVICKÉ NOVINY 10/2005

www.mu-hanusovice.cz

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

Šachové úlohy
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