HANUŠOVICKÉ NOVINY
Listopad 2005

èíslo 11

roèník 11

cena 2 Kè

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

Váení spoluobèané,
letošní rok je rokem pokraèování ji døíve zahájených akcí, a to pøístavby jídelny a druiny u
ZŠ a opravy místních komunikací a chodníkù po povodni v roce 1997.
Pøístavba ŠJ a školní druiny pokraèovala a èástka 6 mil. Kè pro letošní rok byla prostavìna.
Opravy MK a chodníkù byly úspìšnì dokonèeny a navíc byly provedeny další opravy v místních
èástech Hynèice nad Moravou a Vysoké ibøidovice.
V rámci dalších èinností byla provedena komplexní rekonstrukce teplovodù v sídlištích Zábøeská a Na Holbì. Náklady této stavby pøevýší èástku 7 mil Kè. V této oblasti je mono konstatovat, e provedené opravy v roce 2004 a v letošním roce zajistí bezporuchovou dodávku
tepla a teplé uitkové vody na mnoho let.
Potøebná pozornost je vìnována i veøejnému rozhlasu, kde zøízení bezdrátové ústøedny
umonilo slyšitelnost mìstského rozhlasu v místech, kde dosud rozhlas byl slyšet velmi špatnì
nebo nebyl vùbec.
Došlo k výmìnì další èásti veøejného osvìtlení a ke sníení spotøeby elektrické energie v této
oblasti.
V ádném pøípadì nemùeme opomenout opravu objektu Mìstského úøadu
Hanušovice se zajištìním vstupu do objektu bezbariérovým pøístupem z ulice
Hlavní.
V mìsíci záøí došlo k pøestìhování Mìstské knihovny a Základní umìlecké školy do rekonstruovaných prostorù v domì èp. 1, kde jsou vytvoøeny
dobré podmínky pro èinnost obou zaøízení. Skonèily tedy potíe s vytápìním
mìstské knihovny a s rušením obyvatel domu èp. 257 dìtmi ze Základní
umìlecké školy. Jak bude naloeno s uvolnìnými prostory, rozhodnou
zastupitelé mìsta.
Podaøilo se nám zajistit i kulturní vyití na akcích v kulturním domì, ale i
mimo nìj. Je nutné pøipomenout úspìšná vystoupení pøi Hanušovickém jarmarku a významnou akci Pivovaru Holba Dny otevøených dveøí.
Jde pouze o struèný výèet akcí, které se nám podaøilo realizovat
v letošním roce, v ádném pøípadì to není
málo. Dovolte mi,
abych touto cestou podìkoval všem, kteøí se
na jejich plnìní podíleli.
Petr Malcharczik,
starosta mìsta

Základní umìlecká škola v Hanušovicích otevírá

Zima se blíí!

VÝUKU ZPÌVU

SKI-SERVIS Hanušovice zahajuje
od 1. 11. 2005 opìt èinnost pro
veøejnost, a to v pátek od 15 do 17 hod.
a v sobotu od 9 do 12 hod. na ulici
Údolní v Hanušovicích u vleku.
„Sportu zdar!“

pro dìti, mláde i dospìlé. Vyuèuje p. uèitelka Hana Johnová.
Výuka bude zahájena v lednu 2006. Zájemci se mohou pøihlásit kadé pondìlí,
ètvrtek a pátek mezi 14. a 18. hodinou telefonicky na èísle 583 231 459
nebo osobnì na ZUŠ (vedle MìÚ Hanušovice) u p. uèitelky Davidové.
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
66. jednání - 25. 7. 2005
- schválila konání výbìrového øízení na vedoucího HO, s. r. o.
- schválila nabídku STRABAG, a. s.
- vzala na vìdomí konání katolické misie Èeské dominikánské
provincie
- schválila znìní dopisu paní Šulové
- vzala na vìdomí financování k 30. 6. 2005

- projednala ádost o odprodej pozemku a sdìlila adateli, e
Mìsto Hanušovice není vlastníkem
- schválila ádost o rozšíøení mìstského rozhlasu – Úzká, Dukelská a Na Vinici
- vzala na vìdomí ádost o opravu MK mezi domy èp. 25 a po
èp. 109
- projednala Volební øád Školské rady ZŠ Hanušovice
- schválila ádost o finanèní pøíspìvek SPV Hanušovice
- schválila ádost o finanèní pøíspìvek volejbalový oddíl SK Hanušovice

- projednala ádost o souhlas s umístìním VE v kú. Hanušovice
- schválila ádost o pøevod uivatelských práv k bytu èp. 41,
ul. Habartická
- projednala ádost o svolení vzniku spoleèného nájmu bytu na
èp. 493
- vzala na vìdomí dopis senátora Jílka
- doporuèila ZM ke schválení ádost o odkoupení pè. 798/1
v kú. Hanušovice
- vzala na vìdomí dopis paní Marie Berlínské
- projednala ádosti o prominutí poplatku z TKO
- projednala nabídku paní Kubáníkové na pøestìhování garáe a
odstranìní oplocení

68. jednání - 5. 9. 2005
- vzala na vìdomí pøípravu veøejného zasedání ZM
- vzala na vìdomí zaèátek nového školního roku v ZŠ Hanušovice a zároveò uloila starostovi pøipravit soutì ve sbìru druhotných
surovin
- uloila zveøejnit na úøední desku návrh smìnné smlouvy – Hanušovická lesní, a.s., a potom doporuèila ZM ke schválení
- schválila ádost o úlevu za TKO pro rok 2006
- projednala odškodnìní úrazu na veøejném prostranství pøed
høbitovem
- schválila objednání pohlednic Hanušovic
- schválila rozšíøení mìstského rozhlasu do Hynèic, Potùèníku,
na ul. Dukelská a Na Vinici

67. jednání - 22. 8. 2005
- schválila konání výbìrového øízení na vedoucího HO s. r. o.
- projednala ádost o odprodej pozemku, uloila ji vyvìsit na
úøední desce, a poté doporuèila ZM ke schválení prodeje za cenu ZP
- projednala ádost o prodej pozemku pè. 20/1 a 20/3 kú. leb,
uloila ji vyvìsit na úøední desce, a poté doporuèila ZM ke schválení
- projednala ádost o prodej pozemkù pè. 657/6 a 657/5 v kú. Hynèice n. Mor., uloila ji vyvìsit na úøední desce, a potom doporuèila
ZM ke schválení prodej za cenu ZP
- projednala ádost o prodej pozemkù pè. 657/8 a 657/9 v kú.
Hynèice n. Mor., uloila ji vyvìsit na úøední desce, a potom doporuèila ZM ke schválení prodej za cenu ZP
- projednala ádost o prodej pozemkù pè. 657/10, 657/11 a
657/12 v kú. Hynèice n. Mor., uloila ji vyvìsit na úøední desce a potom doporuèila ZM ke schválení prodej za cenu ZP
- projednala ádost o prodej pozemku pè. 657/13 v kú. Hynèice n.
Mor., uloila ji vyvìsit na úøední desce, a potom doporuèila ZM ke
schválení prodej pozemku za cenu ZP
- vzala na vìdomí podìkování pøednosty UST Hanušovice Èeské dráhy, a. s. F. Valíèka za sponzorství akce 100 let trati Hanušovice–Staré Mìsto p. Sn.
- schválila pøevod nájemní smlouvy bytu è. 16, Na Holbì 493
- schválila ádost o pronájem pozemku pè. 870/3 v kú. Hanušovice
- nedoporuèila ádost o povolení výstavby obytného ranèe
v Bohdíkovì ke schválení
- schválila nabídku Zetoru, s. p. na bezúplatný pøevod pè. 2137/3,
ost. pl.

- projednala ádost o vyjádøení – Hanušovice èp. 107
- neschválila ádost o prodej pozemkù
- schválila uzavøení Mìstské knihovny Hanušovice z dùvodu stìhování do nových prostor
- projednala ádost o odprodej pozemkù, uloila právnímu oddìlení prošetøit pozemky po stránce vlastnictví, a potom pøedloit návrh prodeje
- schválila rekonstrukci MK Vysoké ibøidovice – nabídka
STRABAG, a.s. Šumperk

69. jednání - 19. 9. 2005
- schválila vedoucího HO s .r. o.
- vzala na vìdomí usnesení okresního soudu
- vzala na vìdomí uzavøení psího útulku Èervená Voda
- schválila smlouvu Vysoké ibøidovice – oprava MK a uloila ji
podepsat
- schválila pronájem pozemku pè. 1473/1 v kú. Vysoké ibøidovice
- projednala ádost o doplnìní ádosti - obytný ranè
- projednala ádosti o úlevy z poplatku TKO
- vzala na vìdomí nabídku agentury Gong Olomouc a uloila zajistit s touto agenturou „Mikulášování“
- schválila nabídku agentury Gong Olomouc – Mìstský
ples 20. 1. 2006
- vzala na vìdomí vyhlášení výbìrového øízení na zimní údrbu
komunikací
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Informace ZŠ Hanušovice
mém jsou materiály, podle nich by bylo moné posoudit, jestli
støední škola áka chce nebo nechce pøijmout.

Volba povolání
„Kdo pracuje s láskou, ten do veškeré práce vnáší poezii.“
Èernyševskij

Výstupní hodnocení u ákù hlásících se
na støední školu
Nový školský zákon pøinesl další novinku - výstupní hodnocení.
Škola je bude vydávat souèasnì s vysvìdèením na konci 1. pololetí
ákùm 9. roèníku, ale také ákùm 5. nebo 7. roèníku, kteøí se hlásí na
støední školu.
Pokud bude souèástí pøihlášky talentová zkouška, musí být
výstupní hodnocení vydáno do 30. øíjna. Pro toto hodnocení
není pøedepsán ádný tiskopis, nicménì musí být uvedena identifikace školy, která vydává vysvìdèení, i identifikace áka, který je hodnocen.
Výstupní hodnocení má být informací o tom, jak ák dosáhl
cílù základního vzdìlávání. Obecnì lze pouít zásady obvyklé
pro slovní hodnocení. Výpovìdi by mìly být jednoznaèné, srozumitelné a vìcné, zachycující nìkteré zvláštní schopnosti a
pøedpoklady áka pro další vzdìlávání. Výsledky národních
srovnávacích zkoušek, portfolio áka, jeho výpovìï o sobì sa-

Sbìr papíru se vydaøil
Za krásného poèasí dne 19. 10. 2005 probìhl sbìrový den starého
papíru. Díky reklamám máme všichni doma veliké zásoby sbìru, a to
se projevilo i na váze. Celkem bylo sesbíráno 8 tun. Od rána za pøispìní
rodièù dìtí p. Šemra a p. Havelkové se papír váil a rovnal a bude pøedán sbìrným surovinám. Další sbìrová akce - sbìr plastù - se koná
2.-3. listopadu 2005.
Naši nejlepší:
1. Pavel Zatloukal, 2. B

387 kg

Co pøipravujeme pro rodièe vycházejících ákù?
V úterý 8. listopadu 2005 se v 18 hodin uskuteèní v budovì
Základní školy v Hanušovicích setkání rodièù vycházejích ákù
se zástupci støedních škol a uèiliš Šumperska, Zábøeska a Jesenicka. Rodièùm budou poskytnuty dùleité informace o prezentujících se školách, nabídnuty letáèky a pøedány materiály,
které jim pøiblíí èinnost dané školy.
Co pøipravujeme pro vycházející áky?
V úterý 22. listopadu 2005 se vycházející áci naší školy zúèastní v dopoledních hodinách „Prezentace støedních škol a uèiliš Olomouckého kraje“, kde se mohou seznámit s širokou
nabídkou støedoškolského studia, podrobnì se informovat o
podmínkách pøijímacího øízení na jednotlivé typy støedních
škol, typech studijních a uèebních oborù i podmínkách
ubytování èi stravování.
Na poèátku mìsíce listopadu obdrí vycházející áci „Sborník studijních a uèebních oborù støedních škol a vyšších odborných škol Olomouckého kraje pro školní rok 2006/2007“.
Na další spolupráci s rodièi a vycházejícími áky se tìší
Vlaïka ídková, výchovná poradkynì ZŠ.

2. Petra Tomášková, 4. A
235 kg
3. Lukáš Kuèera, 5. A
212 kg
4. Oldøich Weiter, 9. B
182 kg
5. Karolína Davidová, 2. A
166 kg
6.-7. Tereza Lucká, 5. A a Veronika Lucká, 4. A 150 kg
8. Martina Mrázková, 6. B
148 kg
9. Pavel Juhaòák, 7. A
140 kg
10. Jakub Kubíèek, 8. A
132 kg
11. František Kremlièka, 2. B
130 kg
J. Straka, øeditel školy

Školní drakiáda
Za pìkného slunného poèasí se dne 12. øíjna
2005 uskuteènila „školní drakiáda“ v blízkosti
vzorkové prodejny pivovaru HOLBA Hanušovice. Od 13.30 hod. se shromaïovali chlapci a
dìvèata z 1.-5. tøíd se svými výtvory. Odborná porota vedena p. Reichlem vyhodnocovala nejlepší
výrobek a to, komu dráèek vyletìl nejvýše. Soutìe se zúèastnilo celkem 39 závodníkù s tìmito výsledky.
Nejhezèí dráèek:
1. tøídy - Natálie Bugnová, 2.-3. tøídy - Adéla Bugnová, 4.-5. tøídy - Jakub Hýbl, Marek
Horák
Nejvýše vyletìl dráèek:
1. tøídy - Gabriela Vernerová, Veronika Musilová, Stanislav Olbort, 2.-3. tøídy - František Sedlaèík, Jiøí Machovský, Štìpán Kubíèek, 4.-5. tøídy - Natálie Synková, Martin Ján,
Romana Kadlecová
Nejvýše vyletìl dráèek Natálie Synkové. Poøadatelé dìkují rodièùm za doprovod, pivovaru HOLBAza pùjèení prostoru, pánùm Ambrozovi a Reichlovi za výpomoc a focení.
Vìøíme, e v pøíštím roce se akce zúèastní více soutìících.
Za poøadatele: František Ambroz a Denis Tomíèek, 4. A
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Nìkteøí naši spoluobèané si nièeho neváí
Prostory hanušovického parku vlastní Stavrel, v. o. s. Hanušovice. Je jasné, e
vyuít celou lokalitu je pro tuto spoleènost obtíné. Došlo tedy ke vzájemné
dohodì mezi spoleèností Stavrel a mìstem Hanušovice o vyuívání parku. Mìsto
Hanušovice uívá park pro své obèany a akce bezplatnì a provádí zde bìnou
údrbu. Bìhem letošního roku zde však naši spoluobèané zpùsobili mnoho škod.
Jsou zde rozbité elektrické rozvadìèe, parkové lavièky, šachty pøívodu vody a

Podzim ve své tøetinì
Svou vládu na severní polokouli nastoupil podzim 23. záøí ve 23. minutì po pùlnoci, kdy Slunce vstoupilo do oblasti souhvìzdí
Vah, a délka dne i noci èinila 12 hodin. Polední vrcholení Slunce se pøesunulo nad jiní polokouli a potrvá a do 21. bøezna. Na svém
poèátku se podzim uvedl vysokým tlakem 1032 hektopascalù a tato tlaková výše pøinesla krásné poèasí. Bylo jasno, ráno chladné a
pøes den velmi teplo.
Babí léto
Letos je moné hovoøit o pøechodu léta v „babí léto“. Babí léto se vyznaèuje velkou tepelnou amplitudou. Rána jsou ji chladná,
ale pøes den je velmi teplo. Doba sluneèního svitu se zkracuje. Mùeme hovoøit o tom, e letos byl u nás velmi krásný pøechod do
podzimu. Období krásného babího léta zaèalo 22. záøí a bylo ukonèeno poklesem tlakové výše a ochlazením 28. záøí.
Extrémní výkyvy poèasí i na poèátku podzimu
U je tomu prostì tak. Po krásném a velmi teplém záøí se výraznì ochladilo. Podzim vstupoval do druhého týdne a ji to na mnohých místech vypadalo, jako by tu kralovala zima. Tak napø. v Konstantinových Lázních byl mráz -1,4 oC. Vrcholy vyšších hor byly
pod snìhem. V Tatrách napadlo v noci 5 cm snìhu a teploty se pohybovaly kolem -5 stupòù pod nulou.
Prstencové zatmìní Slunce
Sluneèní kotouè zaèal 3. øíjna 4 minuty po desáté hodinì pøekrývat mìsíèní disk. Zatmìní trvalo do 12.30 hod. Všichni však litujeme, e jsme tento nádherný úkaz pro zamraèenou oblohu nemohli sledovat. K prstencovému zatmìní dochází, kdy Mìsíc nezakryje Slunce úplnì. Na nebi tak zùstane vidìt úzký prstýnek, sluneèní korona.
Babí léto na pokraèování
O extrémním poèasí v letošním roce není skuteènì nouze. 4. øíjna zaèalo ji druhé babí léto. Nad vìtšinou Evropy se rozprostøela
velká tlaková výše. Od jihovýchodu otevøela proudìní velmi teplého vzduchu. 5. øíjna ve 13 hodin odpoledne v Hanušovicích ve stínu dosáhly teploty 26 stupòù C a tlak byl velmi vysoký - 1036 hektopascalù. Toto druhé babí léto trvalo neuvìøitelnì dlouho, celých
11 dní. První tøetina podzimu je za námi. Její charakteristika je jednoznaèná - bylo to pøekrásné babí léto pøerušené jen krátkým
chladným obdobím.
-jk

„Janùv
chalupáøský servis“
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.
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- 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
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Cestopisná pøednáška

BANGLADÉŠ
ZEMÌ ÈUMILÙ
15. 11. 2005
od 18.00 hod.
v DK Hanušovice
BANGLADÉŠ JE ZEMÍ
ÈUMILÙ
V Bangladéši si staèí kdekoli v menším mìstì èi vesnici sednout, a místní se sebìhnou k zírání na cizince. Jednou jsem je
spoèítal. Na ulici tøicet sedm lidí sledovalo, jak piju èaj. Vypadá
to jako rituál. Tak to alespoò pøijde kterémukoliv bìlochovi,
který se podívá dál ne do hlavního mìsta èi na turisty oblíbenou
plá u Cox Bazar.
Malým kulturním šokem je u samotný pøílet do hlavního
mìsta zemì, Dháky. Byl jsem tu brzy ráno, a aèkoli jsem teoreticky vìdìl, e jde o mìsto dušené smogem, ranní sluneèní paprsky cezené palmovým listím
lutavý smogový nádech ještì
zdùraznily. Naštìstí jsem ho brzy
pøestal vnímat. U letištì je møí,
která brání pøístupu nemajetným
Bengálcùm. Za ní se tlaèí dav snìdých postav vykøikujících své
„taxi, mister; rikša, boss“. S tìmi,
kteøí chtìjí doprovodit své blízké
do letištní budovy, se pak pøetahují policisté spolu s ochrankou.
Aglomerace Dháka, tzn. mìsto
a jeho okolí, má více obyvatel ne
celá Èeská republika. Stejnì jako
kadé hlavní mìsto má i Dháka
svou výstavní ètvr – Gulshan
Two. Je plná ambasád a prestiních obchodù. Probìhnout se
mùete v parku, pøed vìtšinou soukromých vil a škol stojí
ochranka. Jene bezprostøednì na Gulshan Two navazují slumy
plné nemocí, bídy, a pøitom to vypadá, e i spokojenosti. Zní to
jako protimluv, ale více ne osmdesát procent Bengálcù ije za
ménì ne dva americké dolary na den. Pøesto jsou usmìvaví,
milí, smíøení, e lepší to hned tak nebude. Alláh to asi tak chtìl.
Jeden ze slumù leí na okraji „gulshanského jezera“, které
sice není pøirozeným útvarem a pojmenování jezero si tedy nezaslouí, ale jiný název v mapách nenajdete. Díky svým èeským
pøátelùm, kteøí tady v Bangladéši provádìjí køesanskou misijní
èinnost, jsem mohl navštívit chatrè z vlnitého plechu, ve které je
umístìna škola. Právì probíhala hodina angliètiny a dìti se pøede mnou pøedvádìly. Paní uèitelka ukazovátkem oznaèila „a“ a
tøída sborem zahulákala: „ÉJ!“ Ukazovátko se posunulo o jednu
literu. „BÍ!“ Na konci hodiny nastalo „rozdávání housek“.
Upøímnì jsem se divil, e v zemi, kde je 83 procent muslimù a
16 procent hinduistù, místní vláda toleruje èinnost køesanù. Ve
škole se sice dìti uèí základním hygienickým návykùm a nabízí
se tu rùzná pomoc, ale za tím vším se pøece jen skrývá pøíslib
køesanské pøedstavy ráje. „Pán Jeíš taky zaèal tím, e rozdal
lidem chléb. Proto jsem zaèal touhle pomocí,“ vysvìtluje svùj
pøístup MUDr. Milan Moskala, který zároveò vede v Dháce Ad-
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ventistickou zubní kliniku. Zároveò se svým notebookem chodí
do rodin a pomocí barevného displeje a housek v igelitce pøesvìdèuje lidi, e dùleité je nejen èištìní zubù, ale i víra v Boha,
který tady rozhodnì není doma.
Slum na okraji gulshanského jezera nepatøí mezi ty nejbídnìjší. Hlinìné chatrèe, pøed kadou primitivní hlinìná pícka. Pøi
pohledu na vodní hladinu porostlou tokozelkou nadmutou, silnì
agresivní invazivní rostlinou pùvodnì z Jiní Ameriky, jsem zahlédl i nafouklou mrtvolu psa. Bambusový mùstek vede na jednoduchý „veøejný“ záchod, exkrementy padají a teèou rovnou
do vody. Kousíèek od tohoto místa vrèí èerpadlo a ene do hadice vodu, která se pouívá k mytí i k vaøení.
„Tak tady budu pít jenom balenou vodu,“ rozhodl jsem se.
Nejsem ádný cimprlich, navíc
jsem pár tisícovek zaplatil za rùzná oèkování, ale co je moc, to je
moc. „Na problémy s prùjmem je
ještì brzo,“ øíkal jsem si, kdy mì
místní poprvé pozvali na èaj.
Pozdìji jsem odmítat pøestal, a
dùsledky se bohuel skuteènì dostavily.
NEBEZPEÈNÌ PITNÁ
VODA
BBC udává, e dvacet milionù
lidí v Bangladéši a sousedním indickém státì Západní Bengálsko
pije pravidelnì jedovatou vodu.
Studny s kontaminovanou vodou jsou oznaèené. Tedy alespoò
to tak uvádìjí tištìné prùvodce. Já ale vidìl v celém Bangladéši
pouze jediný informaèní plakát, pøesnìji názornou kresbu, protoe jen tøicet pìt procent lidí je tu gramotných.
Plakátek je sice fajn, ale pro desítky milionù íznivých Bengálcù má stejný význam jako pro silného kuøáka varování
ministerstva zdravotnictví pøed rakovinou. Pouèení Bangladéšané, kterých není mnoho, si mohou vybrat buï bakteriálnì kontaminovanou povrchovou vodu a riskovat nìkteré
z tìkých støevních onemocnìní, nebo pouít nìkterou z hloubkových studní, kde je zase naprosto bìným jevem arzen. Take
mezinárodní, desetiletí trvající osvìtová kampaò nepøinesla záchranu, ale nesnadnou volbu. Avšak vìtšina místních zemìdìlcù nic neøeší, protoe pít a vaøit se musí bez ohledu na to, jestli
voda pochází z povrchového zdroje, nebo hluboké studny. Arzen se do vody dostává ze sedimentù øek proudících z Himálaje,
jde o ryze pøírodní zneèištìní.
Tyto a mnohé další zajímavé informace o Bangladéši, zemi na
okraji Bengálského zálivu, budete mít monost se dozvìdìt na
cestopisné pøednášce reportéra magazínu KOKTEJL, Topího
Piguly, který tuto malou, ale lidnatou zemi letos na jaøe procestoval.
-hoz
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Volejbalové turnaje dvojic „Holba tour 2005“
pokraèují v mìsíci listopadu
sobota 26. 11. 2005 od 8.15 eny, od 11.00 mui
nedìle 27. 11. 2005 od 8.45 mixy
Zúèastnit se mohou zaèáteèníci, rekreaèní a neregistrovaní hráèi,
veteráni, mláde. Úèastníci si sami vyberou ze ètyø výkonnostních
skupin dle svých schopností. Jste-li sami, spoluhráèe na poádání
dodáme.
Pro hráèe i diváky v nedìli 27. 11. 2005 od 13.00 do 15.00 hod.
zdarma mìøení krevního tlaku a tìlesného tuku, prezentace Odborové
zdravotní pojišovny, pro pojištìnce OZP zdarma vitamíny
(po pøedloení karty ZP).
V nedìli 27. 11. od 13 do 15 hod. vystoupení taneèních skupin
SPV Hanušováèek - Trik a Bonduelle.
Tìlocvièna ZŠ Hanušovice, obèerstvení zajištìno, poadavky na ubytování oznámit pøedem.
Informace mail: pavel.pod @ tiscali.cz, tel. 732 264 952, www.mu - hanusovice.cz

Informace pro èleny SPV Hanušováèek a SK Hanušovice:
1. Od mìsíce listopadu je v mìstské knihovnì k dispozici èasopis Èeské asociace Sport pro všechny „ Pohyb je ivot“
(èinnost, metodické pøíruèky, pozvánky na akce apod.).
2. Pozor zmìna: Byla uzavøena nová smlouva (nové èíslo) s pojišovnou Kooperativa. Pojištìni jsou ji pouze èlenové ÈASPV,
úèastníci akcí z øad neèlenù nikoli.
3. V první polovinì mìsíce prosince probìhne valná hromada SK Hanušovice. Termín bude zveøejnìn ve vývìsce a tìlocviènì.
4. Zájemci o pravidelné hodiny stolního tenisu v Hanušovicích, kontaktujte p. Podvoleckého, tel. 732 264 952.
5. V pondìlí 26. 12. 2005 se uskuteèní volejbalový losovací turnaj pro pøíchozí veøejnost.
6. Na internetové adrese www. iolympia.cz nabídka knih Nakladatelství Olympia, a. s. Èlenové ÈSTV mají slevu 25 %.
7. Na internetové adrese mìsta Hanušovice www.mu-hanusovice.cz umístìny stránky SK Hanušovice
i SPV Hanušováèek.

Zapojte se do soutìe „ PODZIM VE VÝŠKÁCH“,
která probíhá od 17. 9. do 30. 11. 2005.
Na podporu domácího cestovního ruchu ji vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj
ÈR jako souèást rozsáhlejšího projektu „Dovolená v Èesku“. Soutì probíhá na vybraných rozhlednách v Èeské republice. Jejich seznam a pøístupnost najdete na
w w w.kudyznudy.cz.
Soutìe se mùe zúèastnit pouze fyzická osoba starší 18 let se soutìním prùkazem.
Tyto prùkazy obdríte zdarma na pracovišti Regionálního a mìstského informaèního centra pøi Vlastivìdném muzeu v Šumperku.
Úkolem soutìících je navštívit co nejvíce rozhleden v ÈR a jejich návštìvu potvrdit do soutìního prùkazu zápisem pìtimístného kódu umístìného na rozhlednì.
V pøípadì, e na rozhlednì bude pøítomen ministr pro místní rozvoj Radko
Martínek, získá soutìící navíc „prémiové“ razítko soutìe. Seznam rozhleden, které
ministr navštíví, je na www.kudyznudy.cz.
V soutìi vyhrává ten, kdo nasbírá nejvíce kódù v soutìním prùkazu.

Divadelní soubor ZIPS
Hanušovice sehraje v sobotu
12. listopadu v 15,00 hodin
pro dìti i dospìlé v Domì kultury
v Hanušovicích veselou pohádku

„PRINC PECIVÁLEK“
Osoby a obsazení:

Peciválek - J. Frank, táta - A. Stanìk,
máma - J. Mildeová, èarodìj - F.
Pinkava, víla - B. Olbortová, princezna E. Kuèerová, kuchaø - A. Rybová,
skøítek - K. Manglová, vypravìèka - J.
Mildeová. Reie a hudba - A. Stanìk.

Jednotné vstupné 20,- Kè
Další podrobnosti o soutìi „Podzim ve výškách“ jsou uvedeny na zadní stranì
soutìního prùkazu.
Hana Rozehnalová
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podatelna@mu-hanusovice.cz

Pøijïte se pobavit a podpoøit nás
v naší práci. Srdeènì zvou
hanušoviètí ochotníci.
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Vlastivìdné muzeum v Šumperku informuje z našeho regionu
ŠUMPERK

MOHELNICE

Rytíøský sál
Studentské prezentace EU ákù Støední odborné školy Šumperk. Výstava ve spolupráci s MEIS pøi Vlastivìdném muzeu
v Šumperku byla zahájena 20. øíjna a potrvá do 20. listopadu.
Stálá expozice Vlastivìdného muzea v Šumperku
„Pøíroda a dìjiny severozápadní Moravy“
je otevøena celoroènì
Kostel Zvìstování Panny Marie v Šumperku
Výstavy: Svatý Jan Nepomucký – fotografická výstava z cyklu výstav o svìtcích. Výstavka kamenných prvkù a gotických
kachlù navazující na výstavu Církevní umìní gotiky a renesance na Šumpersku, Zábøesku a Mohelnicku ve Vlastivìdném
muzeu v Šumperku.

ZÁBØEH n. M.
Sokol v Zábøehu a Zábøeh v Severomoravské upì sokolské
Výstava o tradicích a souèasnosti Sokola na Zábøesku.
Výstava potrvá do 3. prosince.

Cesta k pravìku
Nový objev osady z mladší doby kamenné u Postøelmova.
Aleš Kauer - Kresba v poezii – poezie v kresbì
Výstava potrvá do 18. listopadu.
V souèasné dobì je expozice v muzeu v Mohelnici z technických dùvodù uzavøena. V roce 2005 bude otevøena èást nové
expozice „Z dìjin Mohelnicka “.

ÚSOV
Lovecko-lesnické muzeum na zámku v Úsovì
Galerie akademického malíøe Lubomíra Bartoše
na zámku v Úsovì
Muzeum je otevøeno v sobotu, v nedìli a ve svátek v dobì
od 9 do 11 a od 13 do 15 hodin.

1. místo a titul mistr Èeské republiky jednotlivcù v lovu ryb chytilo 1550 ryb, pøedevším pstruhù a lipanù. Mimoøádný
úspìch zábøeského muškaøení dlouhodobì
na umìlou mušku letos získal zábøeský
podporuje hanušovický pivovar Holba, který
Jaroslav Hampl. Stal se tak šampionem
Zábøeský
tentokrát vítìze odmìní speciální pivní nadílXIV. roèníku Mistrovství ÈR v muškaøení,
kou Holby Šerák. „K regionu rybaøení na divona které se sjela muškaøská elita z celé remuškaø Jarda
ké vodì patøí a tìší nás, e se o nìj zajímají i
publiky. Tentokrát se lovilo v západoèeském
mladí,“ øíká Alena Chylová, manaerka markeOloví na øece Svatava, kde svùj um mìøili
Hampl si
tingu pivovaru Holba a zdùrazòuje význam bunejen jednotlivci, ale i drustva. Závodu se
vychytal zlato
dování vztahu k pøírodì a její ochranì. S cílem
zúèastnilo celkem 8 ètyøèlenných drustev
zachování pøírodního dìdictví pivovar aktivnì
zastupujících jednotlivé územní svazy.
spolupracuje také s CHKO Jeseníky, ochranáøi
Zábøeští muškaøi výraznì pøispìli k celkovému úspìchu územního rybáøského svazu pro severní Moravu pøírody a vodohospodáøi. Sponzorstvím HS Jeseníky pivovar
a Slezsko, který získal støíbro v soutìi drustev a souèasnì souèasnì podporuje také bezpeènost na horách.
v kategorii en, kde se druhou nejlepší stala Jana Bronská
-hm
z Ostravy. Soutìilo se dva dny, bìhem kterých se na mušku
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 listopadu 2005 oslaví
svá významná ivotní výroèí
tito naši spoluobèané:
65 let paní Blaena Gorelová a
pánové František Postulka,
Oldøich Nantl a Eduard Malík,
60 let pánové Ladislav Kellinger a
Miloslav Mareèek,
50 let paní Eva Malasková a
pánové Leoš Kiffel a Jan Daniel.
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 záøí 2005
se narodil:
Daniel Klimeš

Vzpomínáme
„Kdo tì znal,
vzpomene,
kdo mìl rád,
nikdy nezapomene.“
Dne 24. 11. 2005 by se
doil, kdyby byl mezi
námi, 90 rokù
pan Karel Unzeitig z Hanušovic.
Dìkujeme všem, kteøí si vzpomenou.
Manelka, dcery a syn s rodinami

Vzpomínka
Dne 30. 11. 2005 by se
doil 70 let náš
milovaný manel,
tatínek, dìdeèek,
pan Karol Warenich
z Hanušovic.
S láskou vzpomínají manelka,
dcera a synové s rodinami.
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Pár rad zahrádkáøùm (9)
Listopad je vìtšinou, pokud to poèasí dovolí, posledním mìsícem, kdy se mùeme naší zahrádce ještì vìnovat. Svým chladnìjším a vlhèím poèasím nám umoòuje pøesazovat ovocné
stromy, maliníky a jádroviny. Malinovník se ale doporuèuje seøíznout na pouhých 30 cm, aby se
tím aktivovaly pupeny u koøenù a rostlinì pak na jaøe vyrazily nové pruty.
Ovocné stromy je moné ještì pøihnojit kompostem mìlce zapraveným do zemì. U novì zasazených stromkù a mladých rostlin nahròte pùdu a kompost ke kmínkùm a ponechte je takto a
do jara. U bobulovin se doporuèuje mulèování pùdy rùznou organickou hmotou (odøezky døeva,
hobliny, sláma, listí). Tato hmota se nastýlá buï pøímo v surovém stavu, nebo po zkompostování, kde se vyuije uvolnìní ivin souèasnì i ke hnojení. Nìkteøí odborníci doporuèují po opadu
listí provádìt asanaèní postøik Kuprikolem (0,6 %). Pøi tomto zásahu se postøikují stromy, keøe a
opadané listí na zemi. Nièí se tím drobní nièitelé naší úrody. Je té moné nasypat ke koøenùm
stromù prachové vápno, které té hubí nepøátele naší zahrádky.
Pokud jste tak ještì neuèinili, všechny keøe rùí zajistìte proti mrazu pøihrnutím zeminy nebo
kompostu. Doporuèuje se té pouít drobné chvojí jehliènanù, vìtšinou smrkové.
Na závìr našeho povídání z Rukovìti zahrádkáøe si ještì nìco povíme o ošetøení meèíkù. Meèíkové hlízy pøed uskladnìním oèistìte v dobì, kdy lze starou hlízu snadno oddìlit od lùka nové
hlízy; odstraòte zbytky stonku, usušte a pøeneste do místnosti, kde budou pøezimovat. Vhodné je
pøed uskladnìním hlízy suchou cestou (zaprášením) namoøit. Pøezimují nejlépe v lískách, max.
o
ve dvou vrstvách nad sebou, v suchu, za dobrého vìtrání a za teploty 5-10 C.
Z Rukovìti zahrádkáøe vybral -hp

ZKOUŠKA SIRÉN - POZOR ZMÌNA !
HZS Olomouckého kraje oznamuje obèanùm,
e od støedy 5. øíjna 2005 pravidelná zkouška sirén
probíhá vdy od 12.10 hodin místo 12.00 hodin. Tato zmìna se týká
celého území Olomouckého kraje. Pravidelná zkouška sirén
se provádí dle vyhlášky MV è. 380/2002 Sb.
Ovìøování provozuschopnosti systému varování se provádí na území Olomouckého kraje
kadou první støedu v mìsíci ve 12,10 akustickou zkouškou koncových prvkù varování – sirén zkušebním tónem. Zmìna èasu provedení zkoušky z 12,00 na 12,10 hodin byla povolena Ministerstvem vnitra - Generálním øeditelstvím HZS ÈR Praha na základì ádosti primátora mìsta
Olomouce z dùvodù souèasného spuštìní vìních hodin a následné zvonkohry orloje, která
rovnì probíhá ve 12,00 hodin. Spuštìní sirén pøehluší všechny okolní zvuky vèetnì zvonkohry
orloje. Tento stav vyvolává nepøíjemný pocit u pøítomných našich i zahranièních turistù, kteøí se
pøi své návštìvì Olomouce pøišli podívat i na tuto ojedinìlou památku.
-fa

Duha, sdruení dìtí a mládee pro volný èas, pøírodu a recesi
Klub mládee Salix-SK
Èinnost za mìsíc záøí 2005
Náš klub zahájil èinnost po letních prázdninách tradiènì hned na zaèátku záøí. „Zahajovací
pátraèka“ po mìstì i další pozdìjší hry se dìtem líbily. Škoda e naše pozvání nepøijali i neèlenové klubu, pøipravili se tak o pìkné záitky.
Díky dobrému poèasí mohly i ostatní schùzky probíhat venku. Dìti se pobavily rùznými hrami (Kam a, Labado, Na hledaèe aj.).
Vydaøil se i sobotní speciál ve druhé polovinì záøí, kdy si klubáci i hosté vyzkoušeli lukostøelbu, lasování a vrhání speciálních noù. Nezapomnìli jsme ani na generální úklid klubovny a chodby a ještì zbyl èas na menší hry.
Víkend na pøelomu záøí a øíjna jsme strávili s kamarády z Havíøova, Ostravy, Bojkovic a Kunovic v Modré Vodì u Bojkovic na akci nazvané Aku-Aku. V sobotu odpoledne absolvovala
smíšená drustva 15 rùzných soutìí, které pro nì pøipravili vedoucí z vlastní zásobárny her.
Odpoledne pak probìhla v lese hlavní bojovka a o vzácné bùky Aku-Aku na Velikonoèním ostrovì. Veèer poté pøi svíèkách probìhlo slavnostní vyhodnocení všech soutìí. Zaili jsme tak
prima akci, která by se urèitì líbila i vám...
V mìsíèním bodování vyhrál nováèek Tomáš Brázda. Blahopøeji. Ale v podstatì kadý, kdo
se zúèastnil našich akcí, je vítìzem. A navíc obohacený o spoustu záitkù!
Váení rodièe, náš program je alternativa proti nudì a kriminalitì dìtí a mládee. Je to šance i
pro vaše dìti. Umonìte jim proít krásnì a smysluplnì jejich volný èas, jejich dìtství. Pøijmeme nováèky, chlapce i dìvèata. Bliší informace v naší klubové vitrínce u Ès. spoøitelny - naproti poštì v Hanušovicích.
Vedoucí klubu M. Pecho
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Cestování po Evropì
Dnes se podíváme do Ruska a navštívíme mìsto, které se honosí pøezdívkou „výkladní skøíò Ruska“. Projdeme se historií a
souèasností Sankt Petìrburgu.
Od doby, kdy car Petr I. Veliký nechal
mìsto postavit, uplynulo bezmála 300 let.
Nejprve bylo v r. 1914 pøejmenováno na
Petrohrad, o deset let pozdìji na Leningrad, aby se po pádu Sovìtského svazu
vrátilo k pùvodnímu názvu. Se zmìnami
názvu se støídaly politické reimy, období
rozkvìtu s léty krize. Jedno si však Sankt
Petìrburg z dob svého zaloení uchoval.
Stejnì jako v dobách Petra I. je pro Rusy
pøedevším centrem vìdy, kultury a umìní.
Zùstává i tím, èí ho chtìl stavitel mít - oknem do Evropy.
Centrum mìsta bylo stavìno plánovitì,
co je patrné na první pohled. Ulièní sí je
témìø pravoúhlá a komplexy historických
budov na sebe harmonicky navazují. Za
støed je povaováno Palácové námìstí
(Dvorcovaja plošèaï), jedno z nejvìtších
v Evropì. Podél jeho severní strany se rozprostírá Zimní palác, nìkdejší carské sídlo,
v jeho hosnosných interiérech se nachází
slavný muzejní komplex - Ermitá. Návrhy barokní stavby
z 18. století pochází z dílny italského architekta Bartolomea
Rastrelliho, který „má prsty“ i v dalších architektonických

skvostech ve mìstì i jeho okolí. Uprostøed Palácového námìstí
stojí Alexandrùv sloup, postavený na oslavu vítìzství nad Napoleonem. S výškou 47,5 m je nejvìtším vítìzným sloupem na svìtì. Na ulovém
podstavci není nijak pøipevnìn a drí na
nìm pouze svou vlastní vahou.
Hlavní obchodní ulicí je nedaleký Nìvský
prospekt. Je lemován øadou palácù, v nich
se usídlily nejvýznamnìjší šlechtické rody
Ruska. Stojí zde té proslulý obchodní dùm
Gostinnyj dvor s honosnì vyhlíejícím interiérem, kam se však prùmìrnì majetný turista
zajde jen podívat.
Nedaleko stojí i perla pravoslavného
náboenství, Kazaòská katedrála z poèátku 19. století, které dominuje 71 metrù vysoká kopule a sloupová kolonáda. Nìkolik
stovek metrù dále stojí další skvost pravoslaví, chrám Kristova vzkøíšení (na obrázku). Kostel s bohatì zdobenou fasádou a
barevnými cibulovitými vìemi byl postaven na pøelomu 19. a 20. století carem Alexandrem III. v místì, kde byl r. 1881 pøi
atentátu zavradìn jeho otec Alexandr II.
Nejvìtší církevní stavbou ve mìstì je však
Isajevskaja katedrála, z jejích ochozù
pod kopulí se naskýtá krásný výhled na celé mìsto.
Pøíštì si povíme o dalších zajímavostech mìsta.
-hp

Toulky po okolí

soudního okresu Šilperk (Štíty), brzy ale pøešla k soudu i
hejtmanství v Zábøehu.

Další obcí v okolí Zábøehu, kterou dnes
navštívíme, je Drozdov.
Poprvé je obec v historických pramenech
pøipomínána pomìrnì pozdì, a od roku
1417, kdy patøila k hradu Hoštejnu. Ale ji
roku 1464 pøipadl Drozdov i s „celým
zboím“ k Zábøehu. O sto let pozdìji se
nedaleko obce objevují další dvì vsi,
Protivanov a Strýcov (dosud jej pøipomíná les
Strejcov), ale ty byly ji po sto letech existence pusté. Po tøicetileté válce bylo v obci
evidováno pouze 21 usedlíkù, co byl
následek krutého zabíjení a drancování.
V roce 1834 zde ve vsi bylo 98 domù a 690
obyvatel, v r. 1898 ji 855 lidí, Poté zaèal
poèet obyvatel klesat, hlavnì z dùvodu nedostatku práce, take
na pøelomu 19. a 20. století zde ji bylo evidováno pouze 802
obyvatel. V r. 1950 tu ilo 424 a pøi posledním sèítání
obyvatelstva v roce 1991 mìl Drozdov ve 108 domech pouze
364 obyvatel.
Vlastní školu mìl Drozdov od roku 1841, pøedtím chodily
zdejší dìti do Jedlí. Po roce 1848 pøešla obec do pùsobnosti
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Zdejší obyvatele nemohla uivit málo úrodná
pole, a tak hledali vedle práce v lesích rùzné
náhradní zdroje obivy, jako bylo domácí
tkalcovství, výroba kartáèových prkének a
døevìného náøadí, obšívání nitìných knoflíkù a
podobné práce. V døevaøské výrobì se tu ji pøed
první svìtovou válkou objevily i ivnostenské
závody, vedle nich i velká mlékárna.
V osadì Drozdovská pila byl postaven
malý hotel a okolí bylo vyuíváno jako
letovisko a táboøištì pro pøíslušníky Sokola a
Skautu.
Koncem druhé svìtové války se okolní lesy
staly útoèištìm partyzánù skupiny Zábøeh. Pøi
støetnutí s nacistickými policejními silami
padl u Drozdovské pily 23. záøí 1944 jejich velitel Jan Hájeèek.
V poslední dobì se obec a její okolí stává centrem
rekreaèního vyití, vyrostlo zde nìkolik rekreaèních objektù,
mnoho chat a bylo zde opraveno nìkolik zanedbaných chalup.
V obci je k vidìní kaple sv. Fabiána a Šebestiána z roku
1713.
-hpm
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Øešení úlohy z øíjnového èísla
Hanušovických novin
1. D x b2 - e2
2. Kb8! - e1D
3. Dc3 - D x c3 : pat

12.11. Divadelní pohádka „PRINC PECIVÁLEK“,
uvádí divadelní soubor ZIPS Hanušovice. Zaèátek
v 15,00 hod., vstupné 20,- Kè
15.11. Cestopisná pøednáška „BANGLADÉŠ“,
pøednáší pan Topí Pigula.
Zaèátek v 18.00hod., vstupné 25,- Kè
19.11. Výroèní èlenská schùze Zahrádkáøského
svazu Hanušovice
23.11. Travesti show „KRÁLOVNY NOCI“.
Zaèátek v 19.00hod., vstupné 100,- Kè
27.11. Divadelní pohádka „JAK KAŠPÁREK
S PANTÁTOU ŠKRHOLOU VYSVOBODILI
PRINCEZNU“, uvádí Divadelní studio Šumperk.

Kino Mír
Hanušovice
listopad 2005
3. 11. Mr. & Mrs. Smith
11. 11. Mùj auák Brouk
18. 11. Ostrov
25. 11. Moje krásná èarodìjka
Zaèátky pøedstavení
17.30 a 19.45 hod.

Zaèátek v 15.00hod., vstupné 20,- Kè

Inzerce

Inzerce

Inzerce

Inzerce

Inzerce

Inzerce

vInzerce

Inzerce

Inzerce

Inzerce

Inzerce

Nová øešitelská soutì
Postavení figur na šachovnici
Bílý:
Kh2, pìšci a2, f2, f6, g3, g6
Èerný:
Kf8, Sh1, pìšci b4, f4, g3
Bílý vyhraje.
-jk
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SOUKROMOU INZERCI je mono podávat v Hanušovických novinách zdarma. Inzeráty mùete pøedat osobnì v podatelnì
nebo do schránky u dveøí pøi vstupu na MìÚ Hanušovice. Inzerát musí být: èitelný, srozumitelný, seriózní, s délkou maximálnì
250 znakù.
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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