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

Vánoce v zahranièí
Vánoèní svátky se ji kvapem blíí, nákupní horeèka se stupòuje a všichni se ji tìšíme na chvíle pohody a štìstí u rozsvíceného stromeèku. Jak však tráví nejvìtší svátky a
jaké tradice pøitom dodrují lidé v jiných zemích?
Tradièní Vánoce se na Slovensku udrují ji jen v malých obcích. Na Horehroní se
vysílají na Štìdrý den do kostela skupiny „betlémovcù“, kadá se svým betlémem.
V okolí Slatinských Lazù zase chodí mládenci s tzv. Berdou (chlapeckou postavou se
zvíøecí maskou). Ve Staškovì zase mají tøi vánoèní stromky (po¾aznièky), zdobí je
mimo jiné i èesnek a cibule. Jeden stromeèek stojí v domì, druhý v maštali a tøetí venku
na hnoji. V podveèer mládenci obcházejí domy v maskách z králièí kùe. V tatranské
Štrbì se dìvèata na Štìdrý veèer zase umývají v potoce.
Krocan a pudink s trochou brandy na vánoèním stole a dárky pod stromeèkem a
25. prosince ráno - to jsou tradièní prvky anglických Vánoc. K vánoèním zvykùm zde
patøí dát dárek na charitu, uspoøádat školní, vesnické èi domácí divadlo a zajít si na balet
- konkrétnì na Louskáèka. Období Vánoc je také èasem, kdy se k pobavení vytahují
karty a deskové hry.
Pùvodnì nadìloval belgickým rodinám v noci z 5. na 6. prosince Mikuláš. Toho však
vytlaèuje Santa Claus, v Belgii nazývaný Taka Vánoce. S ním pøichází i pøedvánoèní
šílení - nákupy dárkù, stromkù a krùt. Právì velká drùbe
vévodí štìdroveèernímu stolu. Pøesto si zde Vánoce zachovávají svou vùni. Je zde
cítit zázvor, v sušenkách speculoos, èokoláda v hoøkých
polevách a údajnì to tu voní
slanì po vaøených moøských
šnecích! Mají zde rádi i sladké, na stole nesmí chybìt cramique, nadýchaná obdoba
èeské vánoèky.
(dokonèení na 2. stranì)

Pøátele si musíme hýèkat
„Pøátelství násobí radost a dìlí
alost“ - citoval kdysi kdosi moudrý.
Kdy se nad výrokem zamyslíme,
zjistíme, e na tom nìco je. Pøítel je
ten, kdo pøichází, kdy všichni odešli.
Nevyptává se, nezpovídá ani nesoudí,
bere nás, jací jsme, s chybami i
maléry, ve kterých lítáme. Do takové
situace se koneckoncù mùe dostat
kadý.
Jak rozpoznat, zda máte dobrého
pøítele èi pøítelkyni? Zkuste jej vzít do
hor, ty provìøí kadého. Uvidíte, jestli
pøed první pøekákou nezdrhne zpìt.
Kdy ale zatne zuby, tøeba se vzteká,
ale jde s námi dál, máme jistotu, e by
nás nikdy neopustil, e nás podrí.
Buïme vdìèni a dùvìøujme mu a
drme se ho. Takového èlovìka si
hýèkejme. Nikdy nebudeme muset
sedìt v koutku a øíkat si - jsem sám,
jsem na všechno sám. Kde jste, lidi?
Protoe lhostejnost je jak mrazivá
voda, která bere pevné bøehy. Je jí
kolem docela dost. Jak se dostaneme
do maléru, o nepøátele nemáme nouzi.
Proto si vame svých vìrných
blízkých, zvláštì na nì nezapomínejme
v období Vánoc. Jsou velmi drazí, a
pøesto nejsou na prodej...
-hl

Mìsto Hanušovice zve rodièe s dìtmi na

Mikulášování

které se uskuteèní 10. 12. 2005 17.30 hod.
v DK Hanušovice
Základní umìlecká škola v Hanušovicích otevírá

VÝUKU ZPÌVU
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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Hasièi pøejí pohodové Vánoce a
dostatek odpoèinku pøed vstupem
do roku 2006

Spokojené proití vánoèních
svátkù a úspìšný vstup do
nového roku 2006
pøeje redakce Hanušovických
novin a zamìstnanci MìÚ
Hanušovice
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
70. jednání – 3. 10. 2005
- vzala na vìdomí informace z porady starostù v Šumperku
- vzala na vìdomí informaci Sdruení obcí Støední Moravy
v Prostìjovì
- projednala ádosti o prominutí poplatkù za svoz TKO
- vzala na vìdomí informaci Krajského úøadu Ol. kraje –
fotografická soutì
- vzala na vìdomí Nabídku slueb ŠPVS a. s.
- vzala na vìdomí prodlouení lhùty pro podání ádosti o
dodateèné povolení stavby
- vzala na vìdomí Øádnou valnou hromadu SME a. s.
- projednala rozpoèet pro rok 2006
- schválila navýšení poètu dìtí ve tøídách MŠ
- schválila rozvrh vyuèovacích hodin v ZŠ
- schválila sloení Školské rady ZŠ Hanušovice
- projednala otázku psího útulku Èervená Voda
- schválila ádost o pøíspìvek na elektrické zvony do kostela ve Vysokých ibøidovicích

71. jednání – 17. 10. 2005
- projednala ádost o odkoupení pozemku pè. 1473/1
v kú. Vysoké ibøidovice, uloila vyvìsit na úøední desku a
potom doporuèit ZM ke schválení
- vzala na vìdomí Koncepci zemìdìlské politiky a rozvoje
venkova v OC kraji na léta 2006-2012 – posouzení vlivù na
P
- vzala na vìdomí informaci SONS „Bílá pastelka“
- vzala na vìdomí kladný výsledek hospodaøení mìsta
Hanušovice za 9 mìsícù roku 2005
- schválila pøíspìvek pro Hospic na Svatém Kopeèku
- schválila ádost o pøevod nájemní smlouvy na pozemek
pè. 3/1 st. pl., kú. Hanušovice

Základní umìlecká škola v Hanušovicích ve
spolupráci s Mìstským úøadem Hanušovice
poøádá koncert

Adventní zastavení
v úterý 6. prosince 2005 v 18.00 hodin,
v obøadní síni Mìstského úøadu
v Hanušovicích
Program koncertu:
G. F. Händel, J. S. Bach, W. A. Mozart,
Baldassare, F. X. Preisler, J. E. Massenet
Úèinkují: Hana Johnová - zpìv, Marcela
Nováková - flétna, Danuta Davidová - klavír,
Stanislav Bartošek - trubka
Prùvodní slovo: Mgr. Milena Bròáková

- vzala na vìdomí dopis výboru MO Svazu tìlesnì postiených v ÈR – Hanušovice
- vyhodnotila nabídky na zakázku „Zimní údrba MK“
- schválilanabídku naodkup pozemku pè. 901/1, kú. Hanušovice
- doporuèila ZM ke schválení ádost o odprodej pozemku
pè. 856/01, kú. Hanušovice, s podmínkou
- vzala na vìdomí Plán práce na školní rok 2005/2006 ZŠ
Hanušovice
- schválila ádost o úlevu z poplatku za svoz TKO
- projednala vìc doplnìní ádosti pro stavbu obytného
ranèe
- vzala na vìdomí dopis krajského zdravotního rady
- schválila dodatek è. 2 zøizovací listiny ZŠ Hanušovice
- projednala ádost o prodej pozemku pè. 1682/1, uloila
vyvìsit nabídku na úøední desku a potom doporuèit ZM ke
schválení za cenu znaleckého posudku
- projednala ádost o prodej pozemku v kú. Hynèice nad
Mor.
72. jednání – 31. 10. 2005
- projednala vìc pøedpokládaných nákladù na útulek pro
psy v Èervené Vodì
- schválila dodavatele Zimní údrby MK
- vzala na vìdomí Výroèní zprávu o èinnosti ZŠ Hanušovice 2004/2005
- vzala na vìdomí vypsání soutìe ve sbìru plastù v ZŠ
- doporuèila ZM ke schválení ádost o pùjèku z FRB
- neschválila ádost o prodej parcel 1268/1 a 1268/2
v kú. Hanušovice
- vzala na vìdomí informace k ádosti o povolení stavby
obytného ranèe
- vzala na vìdomí ádost Hnutí DUHA Olomouc a odpovìï starosty mìsta k výstavbì pøehrady
- schválila ádosti o sníení poplatkù za svoz TKO

Vánoce v zahranièí

(dokonèení z 1. strany)

Nìmecké Vánoce si nelze pøedstavit bez tradièních vánoèních
trhù. Kadoroènì se poøádají pro nákup dárkù nejbliším, ale hlavnì
pro pøedvánoèní zábavu nejen dìtí. Všem vévodí desetitisíce barevných árovek. Všude je velké mností èervenobílých postavièek,
jim zde íkají Weihnachtsmanni. Ti také pak dìtem i dospìlým nosí
dárky pod stromeèek.
Na závìr si povíme o pravoslavných Vánocích. Ze všech køesanských vánoèních symbolù zde zbyl pouze stromeèek (jolka). Podle
juliánského kalendáøe, kterým se øídí ruská pravoslavná církev, jsou
Vánoce i Nový rok posunuty o 14 dnù oproti gregoriánskému kalendáøi. Vìøící od 28. listopadu do 7. ledna nesmí jíst maso, sýr, máslo,
vejce, pít mléko èi alkohol. Nedávají se ani dárky. Jen dìti dostanou
bonbony. Pøi jejich štìdroveèerní veèeøi se na stole objeví pokrm soèivo - kaše ze zrní s medem, oøechy, mandlemi, rozinkami a skoøicí.
Zapíjet se smí kvasem, kompotem nebo kyselem. Také by se po
rodìstvenské noci nemìlo chodit spát. Z toho prý pak mohou být
nemoci. Vánoèní oslavy pak zaèínají a 7. ledna. Na stole je plnìný
losos, krocan nebo husa. Nechybìjí bliny s kaviárem, houbami èi
masem, boøšè, piroky, ryba a maso v aspiku. Vánoèní oslavy pak
konèí a 19. ledna.
-hp
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Informace ZŠ Hanušovice
Svùj systém si vyzkoušejte radìji ještì doma na cvièné verzi.

Volba povolání
,,V práci útìcha, spokojenost, bohatství a moc.“
K. J. Erben

Pøihlášky
Pøihlášku ke studiu je nutné odevzdat pro první kolo nejpozdìji do
28. února 2006, a to øediteli školy, na kterou ák chodí. Øeditel
základní školy ji pak do 15. bøezna 2006 doruèí øediteli støední školy.
Uchazeè, který chce na støední školu pøejít z jiné školy, podává si
pøihlášku sám, pro první kolo nejpozdìji do 15. bøezna 2006. Musí ale
pøihlášku s vysvìdèením z posledních dvou roèníkù základní školy nechat ovìøit u øeditele základní školy, kde plnil povinnou školní
docházku nebo pøikládá ovìøené kopie vysvìdèení, napøíklad od
notáøe.
Existuje i jiná jednodušší cesta.Výhodnìjší pro støedoškoláky je podat
ádost o pøestup ( podle § 66 školského zákona), kde to není omezeno datem. Záleí pak na øediteli støední školy, zda uchazeèe pøijme.
Zájemci o studium ve veèerní,dálkové,distanèní a kombinované
formì vzdìlávání podávají øediteli støední školy pøihlášku pro první
kolo do 20. bøezna 2006. Na ádost øeditele školy musí k pøihlášce
pøiloit posudek lékaøe o zdravotní zpùsobilosti uchazeèe.

Jak vyzrát na zkoušky?
OSVÌDÈENÉ STRATEGIE
ZKOUŠKOVÁ STRATEGIE È. 1 - SYSTÉM ZNAÈEK

Zaveïte si svùj vlastní systém znaèek, ve kterém se budete snadno
orientovat.
Odškrtávejte si úlohy, které ji máte splnìny, dále úlohy,kterými se
ji nebudete zabývat (jsou pøíliš sloité ), a úlohy, ke kterým se ještì
pøípadnì vrátíte.

ZKOUŠKOVÁ STRATEGIE È. 2 - EFEKTIVITA
Dobøe si rozvrhnìte èas.
Nikdy nepodléhejte panice, pokud nestíháte, s nejvìtší pravdìpodobností nestíhají ani ostatní.
Nebojte se obtíné nebo èasovì nároèné úlohy za málo bodù pøeskakovat.
Pozor na otázky, ve kterých je negace (napø. Který autor nepsal pro
dìti?).
Tipujte pokadé, kdy je to výhodné.
ZKOUŠKOVÁ STRATEGIE È. 3 - PØESKAKOVÁNÍ
Je rozhodnì nejlepší zaèít tou èástí, která vám pøipadá nejlehèí a ve
které mùete za co nejménì èasu získat co nejvíce bodù.
Otázku, se kterou si nevíte rady, pøeskoète a v klidu øešte další úlohy
ZKOUŠKOVÁ STRATEGIE È. 4 - TIPOVÁNÍ
Tipování nechte a na závìr.
Pokud se za špatnou odpovìï neodèítají body, pøi tipování
nemùete nic ztratit; je škoda nechat otázky bez odpovìdí.
Pracujte vyluèovací metodou, nechte se øídit vlastním instinktem.
Nìkdy vám odpovìï napoví zadání pøedchozí nebo následující
otázky.
ZKOUŠKOVÁ STRATEGIE È. 5 - TESTEM TO NEKONÈÍ
Pokud vám èas dovolí, poznamenejte si nejasnì nebo špatnì formulované otázky - mohlo by se vám to hodit pøi pøípadném odvolání.
Snate se dopátrat správných odpovìdí. Mùe se vám to hodit u
dalších zkoušek.
Vladimíra ídková, výchovná poradkynì

Hodné dìti, tìšte se! Nadílku vám donese. Obrázek malovala Natálka Bugnová 1. A
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Na Vánoce dáreèky
a zelené stromeèky,
k tomu bílé kopeèky
pøejí všem lidem dobré vùle
dìti ze ZŠ
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Krteèek a paraplíèko
Ahoj, dìti, ráda bych vám vyprávìla pøíbìh o Krteèkovi, tak
tedy zaèínám.
Byl jeden Krteèek, kterého urèitì všichni znáte. Krteèek se
kadý den probouzel a vymýšlel, co bude právì dìlat. Jednoho dne
se rozhodl, e se pùjde projít. Míjel skládku. V okamiku se zastavil. Krteèek byl velice zvìdav, co tam je. Vyšplhal se a na vrchol
skládky a zahlédl staré polámané paraplíèko. Co s ním? Nechat je
leet? Jene to by nebyl Krtek! Popadne paraplíèko a sklouzne
z hromady dolù. Opraví si staré paraplíèko, s kterým si, spolu
s pøáteli, uije spoustu legrace.
Nevìøíte? Tak poslouchejte maminky, a vám budou pøedèítat
právì kníku o Krteèkovi. Teï u hajdy do postele, dnes toho bylo
dost.
Denisa Poláèková, 6. A

Spolupráce èeských
a nìmeckých policistù
Ve dnech 17. a 21. øíjna 2005 se uskuteènila zahranièní sluební
cesta policistù zaøazených u Policie ÈR, Okresního øeditelství
Šumperk do Spolkové republiky Nìmecko, spolkové zemì
Brandeburg, bezpeènostní oblasti Prignitz. Delegace byla vedena
pplk. Janem Oplatkem, zástupcem øeditele Policie ÈR, OØ Šumperk,
za úèasti mjr. Karla Reichla, vedoucího oddìlení Policie ÈR, OOP
Hanušovice, npor. Jakuba Kunèara, zástupce vedoucího Policie ÈR,
OOP Zábøeh, pprap. Josefa Bednaøíka, policejního inspektora Policie
ÈR, OHS Šumperk.
Úèelem cesty byla návštìva policejních útvarù uvedené oblasti s cílem
získání a výmìny informací o metodách policejní práce, o bezpeènostní
problematice daného teritoria, seznámení se s policejní praxí a novými údaji
o pouívané technice.
Prùbìh sluební cesty:
- slavnostní pøijetí u velitele Bezpeènostní oblasti Prignitz - pana
Udo Beckera v prostorách hlavní policejní sluebny ve mìstì
Perleberg, za úèasti dalších sluebních funkcionáøù velitelství této
lokality a zástupcù dvou regionálních deníkù a místní rozhlasové
stanice
- setkání s vedením sluby Kriminální policie BO Prignitz, seznámení
se systémem sluby a vyšetøováním trestné èinnosti, s praktickou èinností
policistù kriminální policie pøi vyšetøování trestných èinù, pøedvedení
pouívaných prostøedkù kriminalistické techniky a informaèních
systémù vyuívaných pro potøeby policie
- pøedvedení techniky pouívané dopravní policií, vèetnì
speciálního vozidla s kamerovým záznamovým zaøízením, praktický
výkon sluby dopravní hlídky policie pøi kontrole nákladních vozidel
- návštìva poøíèního oddìlení Policie Wittenberge a Pritzwalk
(obdoba našeho obvodního oddìlení), seznámení s bezpeènostní
problematikou svìøeného teritoria, se zajištìním chodu útvaru a
praktického výkonu sluby, vèetnì výkonu sluby tzv. rajonových
policistù
- setkání s vedením hasièského sboru Wittenberge s pøedvedením
ukázky záchranné techniky a podáním informací o spolupráci s policií
pøi øešení krizových situací
Odbornou èást sluební cesty provázela spoleèenská setkání
v odpolední èásti dne:
- pøijetí u starosty mìsta Perleberg spojené s prohlídkou radnice a dalších
pamìtihodností mìsta, diskuse na téma Spolupráce policie s orgány místní
samosprávy
- exkurze do podniku na výrobu luxusních psacích prostøedkù a
lázní v Bad Wilsnachu
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- spoleèný veèer s policisty policejního oddìlení Wittenberge s moností
osobní výmìny zkušeností z praktického výkonu sluby jednotlivými èleny
delegace
- prohlídka RAW - eleznièních opraven ve Wittenberge
- návštìva muzea „modrých svìtel“ s ukázkami policejních,
hasièských a sanitních vozidel pouívaných slokami IZS
v SRN v pøedcházejícím období
Sluební cesta nám umonila získat informace o bìné práci
policistù v SRN. Seznámili jsme se s problémy, které kolegové øeší
(velký podíl mládee na páchání trestné èinnosti, vysoký poèet
vloupání do vozidel, grafitti apod.), a rovnì s metodami, kterými se
snaí tento nepøíznivý stav eliminovat. Zaujal nás znaèný dùraz, který
je kladen v preventivním pùsobení policistù na všechny vìkové
kategorie - od dìtí a po seniory, i velmi kladný pøístup naprosté
vìtšiny obyvatel k policii. Pøesvìdèili jsme se, e jen perfektní,
nekompromisní, ale lidský a odborný výkon policejní sluby vede
k rùstu dùvìry obèanù k této instituci a zvýšené vánosti samotných
policistù v oèích veøejnosti. Mile nás pøekvapil kladný vztah
sdìlovacích prostøedkù k práci policie a jejich zájem o naši návštìvu
(kadý den byl u naší delegace pøítomen nejménì jeden urnalista). Ze
strany hostitelù byla sluební cesta zajištìna na velmi vysoké úrovni.
A to jak po stránce odborné, kdy nám byly zodpovìzeny všechny
poloené otázky, tak i zajištìní dopravy a ubytování. Obnovili jsme si a
prohloubili základní znalosti nìmeckého jazyka na úrovni bìné
konverzace.
Spolupráce s nìmeckými policisty se pro nás stala pøínosem, nebo
jsme mìli monost seznámit se s prací policie v jiných spoleèenských
podmínkách a získané poznatky vyuít ve vlastní práci. Rovnì nìmeètí kolegové projevili opravdový zájem pokraèovat v podobných
setkáních, nejen po stránce odborné, ale i po stránce sportovní èi spoleèenské.
Mjr. Karel Reichl, úèastník delegace
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SK Hanušovice poøádá
XI. roèník vánoèního losovacího volejbalového turnaje

„Holba tour 2005“
pro pøíchozí mue i eny
bez rozdílu vìku, pohlaví a výkonnosti
26. 12. 2005 od 9.00 hod. tìlocvièna ZŠ Hanušovice
pøihlášky na místì od 8.45 hod.
Informace tel. 732 264 952

Volejbalové debly
Poslední øíjnový víkend se konala první èást podzimních volejbalových
turnajù dvojic „Holba tour 2005“. Zúèastnila se ho témìø stovka výkonnostních a rekreaèních hráèù a hráèek z celé ÈR. Zpestøením turnaje byla pro zájemce turistika v oblasti Králického Snìníku a v tìlocviènì mìøení
krevního tlaku a tuku, který provádìli zamìstnanci Oborové zdravotní pojišovny zamìstnancù bank a stavebnictví.
Smyslem akce byl pøedevším pohyb a setkání s pøíjemnými lidmi. Pøesto
samozøejmì všichni zúèastnìní svádìli ve ètyøech výkonnostních skupinách velké bitvy, ale vdy v duchu fair-play. Bohuel se nìkterým hráèùm
nevyhnuly „bolístky“ èi dokonce zranìní. Na medailová místa v rùzných
výkonnostních kategoriích se prosadilo mnoho hanušovických hráèù a hráèek.
SK Hanušovice dìkuje za spolupráci Pivovaru Holba, a. s. Hanušovice a firmì Stavoprogres
Brno.

Výsledky první èásti podzimních deblù:
eny I: Holcová, Andrýsková (Hranice), Penková, Penková (Zábøeh), Baová, Øezáèová
(Èerná Voda, Litomìøice)
eny II: Marešová, Jánová (Hanušovice), Hájková, Hájková (Hanušovice), Luíková, Procházková (Šumperk, Èeská Ves)
Mui I: Podvolecký, Baová (Hanušovice, Èerná Voda), Macek, Matys (Hanušovice, Hrabenov), Marks, Grézl (Loštice)
Mixy I: Klusoò, Øezáèová (Choceò, Litomìøice), Podvolecký, Baová (Hanušovice, Èerná
Voda), Luík, Luíková (Šumperk)
Mixy II a III: Matys, Šimková (Hrabenov), Vokurka, Králová (Hanušovice), Vašek, Adámková (Šumperk, Hanušovice)

Druhá tøetina
podzimu ve znamení
tøetího babího léta
a teplotní inverze
Tøetí babí léto
24. øíjna k nám o letošním podzimu pøišlo
ji tøetí babí léto. Tlaková výše ponìkud zeslábla, odpolední teploty dosahovaly neuvìøitelnévýše.Tak napø.vHanušovicích 26. øíjna
v 16 hodin dosáhla teplota 20,5 stupnì Celsia. Toto poslední babí léto skonèilo 31. øíjna
a bylo vystøídáno teplotní inverzí.
Teplotní inverze
Pøi teplotní inverzi dochází k obrácenému vrstvení vzduchu dle teploty. Studený, nejtìší vzduch se hromadí
zejména v údolích, zatímco na výše
poloených místech je tepleji a svítí slunce. V níinách panovalo mlhavé poèasí
a do poledních hodin a posléze byla
inverze vystøídána sluneèným poèasím.
Svatý Martin na bílém koni nepøijel
Svátek svatého Martina si pøipomínáme 11. listopadu. V tuto dobu zpravidla
pøichází do našich oblastí první sníh proto pranostika øíká, e svatý Martin
pøijídí na bílém koni. Letos se však nenaplnila, ponìvad nad naším územím se
rozprostírala mohutná tlaková výše, která umoòovala proudìní teplého vzduchu od jihovýchodu. První sníh se tedy
objevil a o nìkolik dní pozdìji.
Je pøed námi sice témìø celá poslední
tøetina astronomického podzimu, ale poèasí nám ukazuje, e zima ji nastává.
Doufejme tedy, e nebude pøíliš tøeskutá,
a uijme si snìhových radovánek.
-jk

Losované trojice:
Matys, Tyrlíková, Šimková (Hrabenov, Ostrava, Hrabenov), Macek, Slívová, Koušníková
(Hanušovice, Ostrava), Kopøiva Zd., Sedláèková, Uherková (Støíte, Hrabenov)
-pod

Zveme Vás!
Stolní tenis a badminton
V dobì vydání tohoto èísla Hanušovických novin ji budou pravdìpodobnì zakoupeny dva nové stoly na stolní tenis. Pravidelné hodiny budou vdy ve støedu od 16.30
do 18.00 hodin spoleènì s badmintonem a dalšími síovými hrami. Další hodiny dle
dohody. Informace tel. 732 264 952.

Florbal muù a dorostencù kadý pátek 20.00 – 21.30 hodin
Cvièení ákù 1. a 2. tøíd ZŠ
Ještì je stále nìkolik volných míst. Ne Vaše dítì pøihlásíte, mùete si cvièení s námi
pøijít vyzkoušet. Støeda 15.30 –16.30 nebo pátek 14.00 – 15.00 hodin.
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Vánoèní pøedsevzetí
Ján Havelka

Opìt znova po roce
pøicházejí Vánoce.
Jsou to svátky radosti,
pokoje a míru,
vedou lidské bytosti
na køesanskou víru.
Odpusme si navzájem
nenávist a zloby,
co se ještì nacházejí
v lidech dnešní doby.
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VÁNOCE
FLORA 2005
tradièní
vánoèní trhy
Výstavištì
Flora Olomouc,
10.–22. 12.
2005
V á n o è n í m
nákupùm bude od
10. a do 22. prosince patøit olomoucké
výstavištì Flora. Na
prodejních trzích se pestrou nabídkou od vánoèních
ozdob, cukrovinek, hraèek, knih, galanterie, drogistického zboí a po sportovní potøeby, obuv, konfekci a elektroniku pøedstaví prodejci z celé ÈR. Ani
letos nebudou chybìt vánoèní stromky a iví kapøi.
V Á N O CE F L O RA tak o p ì t p o s k ytn o u
návštìvníkùm skvìlou pøíleitost poøídit vše, co je
pro sváteèní pohodu nezbytné, pod jednou støechou.

Z doprovodného programu:
Èert a Mikuláš na Floøe
(nedìle 11. prosince v 16 hod.)
Ukázky vánoèního aranování
Malování vánoèních banìk
Tvarování staroèeského perníku
Lidová øemesla – drátování, košíkáøství,
øezbáøství, tkaní, kolovrátek, síování, palièkování,
výrobky ze slámy, pøáníèka z ruèního papíru,
korálkování, malování na sklo
Brány Výstavištì Flora Olomouc budou
návštìvníkùm otevøeny
dennì od 9 do 18 hodin,
ve ètvrtek 22. 12. do 17 hodin.

Pivovar Holba
Hanušoviètí pivovarníci zaèali stáèet do sudù vánoèní
Holbu Šerák Speciál. Jedná se o pivo o stupòovitosti 13,51
s jedineènými chuovými vlastnostmi, které mu pøináší speciální receptura a klasická technologie jeho výroby V Holbì
ho vaøí pouze ve výjimeèných pøíleitostech a v omezeném
mnoství.
Letos to jsou 4 várky, tedy 800 hektolitrù medovì zlatého
piva s hustou pìnou, které je v hospùdkách a restauracích na
èepu od zaèátku prosince.“ Tady nejde o sériovou výrobu,
je to náš vánoèní dárek všem milovníkùm èepovaného piva
a štamgastùm našich hospod,“ vysvìtluje výkonný øeditel
pivovaru Vladimír Zíka. Holba Šerák Speciál má jemnou
aromatickou hoøkost s pøíjemným dozníváním, kterou
ovlivòuje zvláštní receptura chmelení. Aby mìl správnou
chu i øíz, nechává se zhruba 2 mìsíce velmi pozvolna
dokvášet v leáckých sklepích. Dle vyjádøení vedení pivovaru se jedná o velmi oblíbený produkt, a proto se pøedpokládá, e jeho zásoby vydrí nejdéle do zaèátku nového
roku.
Pivo Holba se dlouhodobì tìší narùstající pøízni konzumentù. Z výrobkového portfolia pivovaru je nejvíce oblíbená vlajková loï pivovaru Holba Šerák, které se letos
prodalo 155 tisíc hektolitrù, co je o 12 tisíc hektolitrù více
ne loni. Celkový odbyt za deset mìsícù letošního roku
pøedstavuje 366 hektolitrù piva, z toho 146 tisíc hektolitrù
v sudech, ostatní pak v lahvích a plechovkách. Vìtšinu produkce prodá pivovar na domácím trhu, pøedevším na støední Moravì a ve východních Èechách.
-ph

Cestopisná pøednáška

Patagonií v sedle
o expedici Dana Hály a jeho pøátel, kteøí na koních
projeli nejjinìjší èást Kordiller
Pøednáška se uskuteèní 14. 12. 2005 v 18.00 hod.
v DK Hanušovice
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podatelna@mu-hanusovice.cz
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Patagonií v sedle
o expedici Dana Hály a jeho pøátel, kteøí na koních projeli nejjinìjší èást Kordiller
Poprvé v sedle
Kdy jsme si v krámku vybírali sedla, vìdìli jsme, e v nich
prosedíme stovky hodin, a vybírali jsme tedy peèlivì. Kostru, tømeny,
podloku z filcu, podloku z vlny, pøehoz z ovèí hounì. K tomu vhodné
uzdìní a ohlávku. Nìkolikrát jsme se ujistili, e jsme zvolili ty
nejlepší, a zaèali jsme smlouvat o cenì. Odešli jsme s hromadou
kompletní výstroje a vìdìli jsme, e jsme dobøe nakoupili. U jsme se
nemohli doèkat.
Napùl slavnostnì a napùl nejistì poprvé nasedláváme. Kùe
øemenù je tuhá, neopotøebovaná. Chvíli to bude trvat, ne získáme
cvik. Nastává touebnì oèekávaná chvíle: vydáváme se na cestu k jihu.
Nejprve nás èeká kraj sopek a jezer a za ním vytouená a tajemná
Patagonie. Rozlehlé a málo známé pásmo chilských And – mohutné
skalnaté masivy, ledovce, neprostupné pralesy, divoké øeky.
Prazvláštní a neobydlená krajina. Domov divokých lam guanaco,
kondorù andských, plameòákù, èernokrkých labutí, papouškù...
Lovištì pumy - horského lva, vzácného i obávaného. Touíme po
krásách pøírody, po tvrdém ivotì v divoèinì a volnosti poutníkù.
„Takovou dálku v sedle, jak se to dá vùbec vydret?“ ptali se lidé
doma v Èechách. Vyprávìli o tom, jak si jednou vyjeli a dodnes
nezapomnìli, e je druhý den bolelo celé tìlo. Jak je vùbec moné
strávit osm hodin dennì v sedle tøeba šest dní za sebou? I nám se
k velké euforii z nových koní brzy dostavují další vydatné pocity. Bolí
zadnice, stehna, kolena, lýtka… Hrùza, kdy slezeme z konì, je to
svízel se vùbec pohnout. Opatrné pohyby - aby to tak nebolelo - musí
na nás být veselý pohled. Chùze nám pøipadá podivnì nepøirozená.
„Jak se jenom posadit!“ zoufáme si. Bolest v zádech je obzvláš
nepøíjemná. Takhle jsme si tu dlouhou cestu nepøedstavovali. Pùjde-li
to takhle dál, kdo ví, jestli nás ty ledovce a kondoøi budou bavit!?
Doufali jsme, e bude lépe, a naštìstí nám to zaèalo vycházet. Pár
dní jsme ještì cítili, e není všechno tak, jak má, ale bolest ustupovala.
Tìlo si na námahu zvykalo èím dál rychleji a najednou jsme se v sedle
cítili jako doma. Pozdìji u bez problémù urazíme i padesát kilometrù
dennì, je-li terén rovinatý a schùdný. Cítíme únavu, to ano. Veèer jsme
celí uondaní, ale s nepøíjemnými bolestmi a odøeninami je konec. Sem
tam se ozvou záda, hlavnì po dlouhém klusu, obèas zabolí v noze. Ale
to skoro ani nestojí za øeè. Nìkdo kdysi øekl, e nejkrásnìjší pohled na
svìt je z koòského høbetu. Dáváme mu za pravdu, hlavnì kdy nás
pøestalo tlaèit sedlo. Pøíjemnì se v nìm pohupujeme a pìknì si
vychutnáváme okolní krajinu.
Ukázka z knihy Dana Hály Patagonií v sedle

PATAGONIE
Jako páteø se na západním pobøeí Jiní Ameriky zdvihají masivy
And. Tyto hory, jinak té nazývané Kordillery, se táhnou 8000 kilometrù
od severu k jihu. Ve svém posledním úseku na jih od øek Negro a Limay
jsou tyto hory a pøiléhající území nazývány podle pùvodních, dnes ji
vyhubených indiánských kmenù. Patagonská tabule je v níinách typicky
pasteveckou oblastí. V horách je to království pumy. Pøedevším v jiní
pùli patagonských Kordiller je to bohem i lidmi opuštìný kraj.
Slovy mého pøítele je Patagonie vítr, o který se mùeš opøít.
Neprùchodné deštné pralesy i nepøehledné pampy. Masivy vulkánù i
propastné hlubiny. Støemhlav se øítící dravé øeky i modøe se zrcadlící
vody jezer. Zelené moøe trávy i ledovce spadající a do vod fjordù.
Èastý déš, do morku kostí se vtírající mrazivý chlad. Vùnì svetrù
z vlny lam i noèní øev horských lvù, ze kterého i nejotrlejším povahám
vibrují nervy. Zahlédneš-li, bratøíèku, v noèní tmì v odlesku ohnì èi
mìsíce dva smaragdy na dlaò od sebe vzdálené, je pozdì. Král tìchto
hor pøichází. Hledáš-li, bratøíèku, pravé expedièní dobrodruství, jsi
na správném místì. Musíš však být pøipraven, nebo štìstí nepøeje
odváným, ale pøipraveným. Nejsi-li, radši zùstaò v panelových zdech
a betonové dungli. U dvou pøíèek v kruhu a tøech pedálù na podlaze. U
barevných obrázkù v bednì plné elektroniky. Zùstaneš-li ale,
nepoznáš radost z vìtru, který ti bere dech, pøátelské objetí péøového
spacáku po mrazivém dni ani pravou chu herba maté. Nepoznáš
radost, dar pøátelství vìcí, zvíøat i lidí. Nepoznáš rozlehlost planin ani
mohutnost hor, ale také nepoznáš chlad promoèených vìcí za stálého
deštì, strach ze zvíøat, lidí i duchù této zemì. Svou ruku ti nepodá
samota, sestra svobody. Nebudeš se muset smát ani bát, ale neochutnáš
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sladkého vína z jejich vinic. Pravdou však je, e pro podobné
dobrodruství nemùeš být nikdy dokonale pøipraven.
CHILE
Tato pozoruhodná republika se rozkládá pøi západním pobøeí Jiní
Ameriky, které je na jihu rozøezáno hlubokými fjordy a obklopeno
mnostvím malých ostrùvkù v Tichém oceánu. Východní èást je
tvoøena mohutným štítem And, které oddìlují Argentinu a Chile. Tyto
velehory jsou zmítány èastými zemìtøeseními a sopeènými projevy.
Skrývají však také bohatství termálních pramenù. Øeky jsou zde
krátké a divoké, co Chile bohatì vyuívá k výrobì elektøiny (78 %).
Sever této protáhlé zemì zaujímá nehostinná pouš Atakama. Ve
støední èásti se setkáme v podhùøí se suchými pasteveckými oblastmi,
je se mìní smìrem k jihu v husté lesy. V oblasti, kde pøecházejí
Kordillery v Patagonii, se rozkládají velké plochy deštných pralesù.
Dále na jih tyto pralesy ustupují ve vyšších polohách ledovcùm a v
subantarktické oblasti pampám. Celkem 18 % území této pìt tisíc
kilometrù dlouhé zemì tvoøí národní parky.
Ani zdejší obyvatelstvo není pøíliš poèetné, ale vzhledem k ivotním
podmínkám je asi trošku odolnìjší ne obyvatelé Argentiny, nebo zde na
jeden kilometr ètvereèní pøipadá 17 obyvatel (na našich 130 ovšem
zdaleka nemají :)). Hlavním mìstem je Santiago de Chile a úøedním
jazykem je španìlština.
Tak jako je tomu ve všech pøímoøských státech, i Chile se iví z darù moøe,
a to tak intenzivnì, e v tomto odvìtví prùmyslu zaujímá 4. místo na svìtì.
Jeho dalším úspìchem je mnoství sklizené vinné révy za rok, nebo v této
„disciplínì“ získalo 2. místo v Jiní Americe. Dalším doslova dolem na
peníze je tìba. V Chile nalezneme snad všechny druhy nerostných surovin
od ropy a zemního plynu pøes eleznou rudu a k zlatu èi støíbru.
ARGENTINA
Tato jihoamerická republika, její rozloha je 35x vìtší ne rozloha
Èeské republiky, ale pøitom má 11x niší hustotu obyvatelstva, jen
12 lidí na kilometr ètvereèní, se nachází na východní stranì høebenu
And. Hustotì obyvatelstva se není co divit, nebo celou západní èást
tvoøí velehory Andy s nejvyšší horou Jiní Ameriky jménem
Aconcagua (6959 m). Podnebí je rozmanité, nalezneme zde pásma
tropù, pouští i velehor. Pro Argentinu jsou však charakteristické
pampy. Pøes 120 tisíc kilometrù ètvereèních tvoøí národní parky. Díky
španìlské kolonizaci na zaèátku 16. století je v Argentinì úøedním
jazykem španìlština. Hlavní mìsto Buenos Aires, zaloené v roce
1536, leí pøi deltì nejvìtší øeky Paraná vlévající se do vod
Atlantského oceánu.
V Argentinì mùeme spatøit velká stáda koní, ovcí a krav volnì se
pasoucích ve stepích a na pampách. V úrodné Laplatské níinì voní
èajovník a bìlají se pole s bavlnou. Z taneèních klubù se line
temperamentní argentinské tango, pøíznaèné pro tuto èást
jihoamerického kontinentu. Aèkoli má Argentina i nìkterá
prosperující prùmyslová odvìtví, pro poutníka zùstává zemí hor a
pamp s vùní dobytka, chutí yerba maté a latinskoamerickými rytmy.
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Hasièi informují
S pouíváním topných tìles a topidel obecnì (a u na plynná, kapalná, tuhá paliva èi elektrických spotøebièù) se však pojí
èetná nebezpeèí a mùe dojít nejen k újmám na zdraví nebo
znaèným škodám na majetku, ale dokonce i k úmrtí.
Mezi nejèastìjší pøíèiny vzniku poáru patøí nesprávná obsluha topidel, manipulace se havým popelem, umístìní hoølavých látek pøíliš blízko topidla nebo špatné umístìní èi instalace
topidla. Nedostateèná údrba se pak podepisuje i na technických závadách topidel, které zpùsobují poáry nebo úniky zplodin.
Lidé také èasto zapomínají na nutnost umístìní ochranných
podloek pod topidly nebo praktikují nesprávný zpùsob roztápìní, napø. pomocí benzinu èi jiných vysoce hoølavých látek.
Pøi pouívání topidel je nutné vìnovat zvýšenou pozornost
jejich správné instalaci a údrbì. Pokud se jedná o nové spotøebièe, vdy je ve vlastním zájmu øídit se striktnì návodem výrobce, který musí být pøipojen k výrobku. Z návodu se
spotøebitel dozví, kdo a jak mùe topidlo instalovat, jak ho obsluhovat, jak provádìt údrbu a v jakých intervalech ji provádìt
a koneènì kdo mùe revize provádìt. V ádném pøípadì neinstalujte topidla bez odborné pomoci. Také pravidelná kontrola
stavu topidel odborníkem mùe zabránit mnoha neštìstím.
Pøi samotném uívání topidel bychom nemìli zapomenout
na dodrování nìkolika bezpeènostních zásad.
Vdy je tøeba dodrovat zásadu bezpeèné vzdálenosti.
Na ni pamatujte ji pøi instalaci nového tepelného spotøebièe. Jakékoliv hoølavé látky a pøedmìty, které se mohou
vznítit (ba i obyèejný hadr), skladujte pokud mono co
nejdále od topidel. V ádném pøípadì neodkládejte na topné èi ohøevné plochy jakékoliv hoølavé pøedmìty. Pozor
zejména na barvy nebo laky!
V pøípadì topidel na tuhá paliva je nutno dávat bedlivý pozor
na havý popel. Nechte jej zcela vychladnout, a pak ulote do
nádoby z nehoølavého materiálu (napø. kovu).
Topné tìleso na tuhá paliva bychom mìli zabezpeèit ochrannou podlokou pod topidlem, které znemoní vznícení podlahy
tvoøené hoølavými materiály a zabrání také havým uhlíkùm
vypadlým z kamen zapálit okolní pøedmìty. Ochranná podloka musí u všech spotøebièù na pevná paliva (kromì krbu)
pøesahovat pùdorys spotøebièe nejménì o 30 cm pøed pøikládacím a popelníkovým otvorem a 30 cm na boèních stranách,
v pøípadì tepelného spotøebièe k vaøení se jedná o 60 x 30 cm. U
krbu jsou zásady ještì pøísnìjší (izolaèní podloka 80 x 40 centimetrù).
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U elektrických topidel je nutné dávat pozor napø. na v koupelnách èasto pouívané infrazáøièe. Ty se rozhaví do vysokých teplot, hoølavé materiály by se proto v jejich blízkosti (cca
1 metr) nemìly vùbec vyskytovat.
Pokud máte plynové vytápìní, dodrujte lhùty revizí plynových spotøebièù a pravidelnì kontrolujte, zda správnì fungují.
Nebezpeèí hrozí zejména u otevøených spotøebièù, kde pøi samovolném uvolòování plynu mùe dojít k otravì.
Nesmí se však zapomínat ani na komíny a kouøovody, tedy
roury spojující kamna se spalinovou cestou, respektive komínem, který odvádí z kamen zplodiny hoøení.
Komínová tìlesa je tøeba udrovat v dobrém technickém stavu. Pravidelné vymetení sazí v komínì a vybrání odpadu by
mìlo být samozøejmostí, stejnì jako kontrola jeho technického
stavu. Pamatujte, e sebemenší neèistota v komínì mùe zpùsobit velké nepøíjemnosti. Je-li do komínu zapojen spotøebiè na
tuhá nebo kapalná paliva, musí se komín èistit (kontrolovat)
nejménì 6krát roènì, v pøípadì spotøebièe s výkonem nad
50 kW staèí 4krát. Pokud je do komínu zapojen spotøebiè na paliva plynná a komín je vybaven komínovou vlokou, èistìní a
kontroly by se mìly provádìt nejménì 2 krát roènì, bez vloky
pak 6 krát.
Zásada bezpeèné vzdálenosti platí také pro komínové tìleso,
hoølavé látky by od nìj mìly být v pùdních prostorách vzdáleny
nejménì 1 metr.
Také v pøípadì komína mùe mít zanedbání neblahé následky. Špatné (netìsné) zaústìní kouøovodu do komínového tìlesa
mùe díky uvolnìným zplodinám zpùsobit smrt zadušením ve
spánku. Neudrovaný komín rovnì snadno zapøíèiní výbuch
kamen.
Pamatujte, e za nezávadný stav komínù nese odpovìdnost
správce nebo majitel objektu.
Pouívání komínù, u nich byly zjištìny závady, je zakázáno.
V pøípadì vzniku poáru sazí v komínì urychlenì odstraòte
veškerý hoølavý materiál z blízkosti komínového tìlesa.
Nikdy nehaste pøípadný poár sazí v komínì vodou, mohlo
by dojít k jeho popraskání.
I v pøípadì hrozícího nebezpeèní se snate jednat v klidu, s rozvahou a bez paniky. Nejdøíve chraòte ivot a zdraví, teprve potom
majetek. Pøípadný poár co nejdøíve oznamte hasièskému záchrannému sboru na tísòovou linku 150.
-fa
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Stejnì jako na jiných místech naší republiky
poøádá i Charita Šumperk v našem regionu veøejnou

Tøíkrálovou sbírku
která probìhne ve dnech 2.–10. 1. 2005
Podrobnìjší informace získáte v lednových
Hanušovických novinách.

Poøadatelem veøejné sbírky je sdruení Èeská katolická charita. V roce 2006, jako i
loni, je konkrétním úèelem sbírky pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahranièí.
Celá akce je provázena celostátnì propagaèní mediální kampaní.
Tøíkráloví koledníci budou doprovázeni vedoucím, který bude bìhem sbírky vybaven
speciální prùkazkou a obèanským prùkazem, aby se pøedešlo jakémukoliv podezøení
o pravosti koledníkù.
Rozdìlení výtìku pro rok 2004: 65 % - místní Charity, 15 % - diecézní Charity, 10 % humanitární pomoc, 5 % sekretariát, 5 % reie sbírky.
Za Charitu Šumperk dìkují Vlastimil Štrpka a Oldøich Tanert
Za organizátory František Felner

Podìkování vedení
pivovaru Holba
Hanušovice
Klub èeských turistù Šumperk
oddíl znaèkaøù dìkuje tímto
vedení pivovaru Holba
Hanušovice za nezištné
poskytnutí sálu a obèerstvení pøi
naší výroèní schùzi. Také
dìkujeme vedoucí kuchynì
Nobleslen za uvaøení chutného
guláše vèetnì pøivezení a
obsluhy. Moc všem dìkujeme a
hodnotíme takto:
Bylo nám zde blaho,
platili jsme draho,
kilometrù moc nebylo,
zato se zde hodnì pilo.
A pan sládek Skøivánek
byl na nás jak beránek,
ochotnì nám pivo toèil,
urèitì se notnì potil.
My za to slibujem znova
znaèit stezky strom od
stroma.
Za Èeský svaz turistù oddíl
znaèkaøù Šumperk dìkuje
Miroslav Rýznar z Holby
Hanušovic

Pøíjemné proití
Vánoc v rodinné
pohodì, dìtem bílé
prázdniny plné
snìhových radovánek
a všem spoluobèanùm
hodnì zdraví a
spokojenosti v novém
roce 2006 pøeje

a.s.

www .oilteam.cz
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Jubilea
V mìsíci prosinci 2005 oslaví
svá významná ivotní výroèí
tito naši spoluobèané:
80 let paní Margita Váòová,
70 let paní Marie Gablerová a
Danuše Notasová a pánové
František Winter a Ladislav Ján,
65 let paní Anna Kadlecová,
Zdeòka Davidová, Magdalena
Skoumalová a Markéta
Postulková,
60 let paní Jaroslava Winterová a
Marta Vyhnálková a pánové
Zdenìk Šustal, Jaroslav Šimáèek
a Vlastimil Chrudina,
50 let pánové Jan Bubela a Miloš
Hetmánek.
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 øíjnu 2005
se narodily:
Veronika Jílková a Adriana Vítková
zemøeli:
paní Libuše Borbélyová
a pan Josef Diviš

Vzpomínka¨
Dne 30. 12. 2005
by se doil 85 let
pan pplk. Rostislav Smutný
z Hanušovic.
Dìkujeme všem,
kteøí si vzpomenou.
Manelka Zdenka, dcera
Zdeòka a syn Rostislav
s rodinami.
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Velká cena Hanušovic
ve støelbì ze vzduchových
zbraní
V sobotu 5. listopadu 2005 tìlocvièna Základní školy v Hanušovicích opìt hostila
mladé sportovní støelce sedmi støeleckých klubù Olomouckého a Zlínského kraje.
Konala se zde ji tradièní soutì - „Velká cena Hanušovic“ ve støelbì ze vzduchových
zbraní, bohuel s ponìkud menší úèastí, ne tomu bylo v pøedchozích letech.
Poøadatelé jako vdy pøipravili kvalitní závod v kategoriích pro mladší i starší áky
a dorost, tentokrát kromì vzduchové pušky rozšíøený také o støelbu ze vzduchové pistole. Je potìšitelné, e vlastního závodu se po delší odmlce zúèastnili rovnì domácí
závodníci z Hanušovic, kteøí ve svém prvním závodì dosáhli celkem slušného výsledku.
Velká cena Hanušovic se uskuteènila také díky rozhodèím Strouhalovi a Driemerovi ze Šumperka a Kalábovi z Louèné nad Desnou i díky poèítaèové technice pana
Vaculíka. Ceny do soutìe, kromì poøádající organizace ZO AVZO Hanušovice, vìnovali manelé Olga a Milan Schwarzerovi z Hanušovic, kteøí zakoupili krásný pohár, a pan Inderka, který pøivezl hezké propagaèní materiály firmy PARS NOVA, a. s.
Šumperk. Mimo jmenované patøí podìkování také všem èlenùm ZO AVZO Hanušovice, kteøí jako poøadatelé vìnovali pøípravì a uspoøádání soutìe svùj volný èas.
A jak tedy letošní Velká cena Hanušovic v jednotlivých kategoriích dopadla?
Vzduchová puška - 30 ran vlee - do 12 let:
1. místo Jakub Fojtík Polièná 291 b.
2. místo Tomáš Hejný Šumvald 289 b.
3. místo Anna Sedláèková Unièov 287 b.
12. místo Roman Köhler Hanušovice 253 b.
14. místo Tomáš Bank Hanušovice 252 b.
15. místo Veronika Schwarzerová Hanušovice 250 b.
Vzduchová puška - 30 ran vlee - do 14 let:
1. místo Tomáš Petøík Unièov 299 b.
2. místo Roman Hejný Šumvald 291 b.
3. místo Eva Junková Hanušovice 257 b.
Vzduchová puška - 40 ran vstoje - do 18 let:
1. místo Filip Šeliga Unièov 383 b.
2. místo Tomáš Petøík Unièov 361 b.
3. místo Patrik Keprt Šumperk-Temenice 349 b.
Vzduchová pistole - 40 ran vstoje - do 18 let:
1. místo David Axman Šumvald 373 b.
2. místo Lenka Inderková Šumperk-Temenice 372 b.
3. místo Petr Najmon Unièov 331 b.
Pohár od manelù Schwarzerových za nejlepší výsledek Velké ceny Hanušovic
získal Tomáš Petøík
z Unièova, který ze
30 ran nastøelil
pouze jedinou
devítku a celkovì
pak 299 bodù.
-fie
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Cestování po Evropì
Dnes se podruhé podíváme na historické památky a
zajímavosti ruského Sankt Petìrburgu.
Mìsto bylo vystaveno na mnoha bainatých ostrovech
v deltì øeky Nìvy. Centrum mìsta navíc protíná nìkolik
umìlých kanálù. A právì díky nim se mìstu nìkdy pøezdívá Benátky severu. Na Zajeèím ostrovì severnì od mìstského centra se rozprostírá Petropavlovská pevnost. Byla
zaloena Petrem velikým v roce 1703 a je povaována za
nejstarší objekt ve mìstì. Její souèástí je i barokní katedrála sv. Petra a Pavla s prvky evropské gotiky, èím
chtìl Petr Veliký vyjádøit odpor k ruské pravoslavné církvi.
Vysoká pozlacená špièka katedrály je jednou z hlavních
mìstských dominant.
Nejznámìjší ostrov, jen je souèástí mìsta, se jmenuje
Vasilijevský. Jeho východní špièka (Strelka) míøí pøímo
mezi Zimní palác a Petropavlovskou pevnost. Zde zamýšlel velký stavitel vystavìt centrum mìsta. Povedlo se mu
to však jen zèásti, nebo dnes leí
centrum spíše na protìjším bøehu
Nìvy. Nachází se tu ale rozsáhlý areál Petrohradské univerzity, budova
Akademie vìd a mnoho dalších vìdeckých pracoviš, muzeí a knihoven.
Nejkrásnìji je zde ve druhé polovinì èervna. Tehdy toti vrcholí povìstné „bílé noci“. Chvíli pøed pùlnocí se
toti sešeøí a kolem jedné hodiny ranní je u zase svìtlo. Je to období pro-

cházek po nìvském nábøeí a otevírání „padacích mostù“, pod nimi proplouvají velké nákladní lodi. V tomto období je té nejvìtší sezona nejrùznìjších kulturních a
spoleèenských akcí, které se odehrávají pod širým nebem. Po Nìvì plují výletní lodi z celého svìta, z nich se
ozývá romantická hudba. Øada atrakcí je umístìna i v pøilehlých parcích a zahradách. Nutno ale pøipomenout, e
to vše je jen pro ty, kteøí na to mají.
Nejtragiètìjším obdobím tøísetleté historie Sankt Petìrburgu (døíve Petrohradu, Leningradu) byla druhá svìtová
válka. Do dìjin mìsta se zapsala zejména blokádou Leningradu. Trvala od roku 1941 do roku 1944 bezmála 900
dní! Bìhem ní bylo mìsto odøíznuto od veškerého zásobování, v dùsledku èeho zahynul více ne milion jeho
obyvatel hlady, zimou nebo pøi bombardování. Pùl milionu
obìtí je pochováno na Piskarevském høbitovì. Mezi øadami hromadných hrobù stojí 12 metrù vysoký monument
Matka-Vlast, hraje zde ponurá
hudba a na památku obìtí tu plane
vìèný oheò. V centru mìsta stojí
budova Petrohradské filharmonie, kde 9. srpna 1942 zaznìla
VII. Symfonie C dur Dimitrije
Šostakovièe, zvaná Leningradská,
kterou skladatel sloil v obléhaném
mìstì.
Do mìsta na Nìvì se pøíštì ještì jednou vrátíme.
-hp

Toulky po okolí

Rolníci si vybudovali v roce 1902 drustevní mlékárnu, která
zanikla a za druhé svìtové války.

V toulání po obcích v okolí Zábøehu budeme pokraèovat i
dnes. Podíváme se do obce Kosov.

Peèetním znamením obce byla radlice, symbol zemìdìlství, je
po staletí ivilo místní obyvatele. V obci je památkovì chránìna
bývalá rychta (èp. 1) a jedna chalupnická usedlost s ukázkami lidové
architektury z 1. poloviny 19. století.

Název obce je nejèastìji odvozován od osobního jména Kos,
pokud bychom nechtìli pøipustit pùvod od ptáka tého jména
(podobnì jako u sousedního Drozdova).
První zmínka o obci v zemských deskách je
z roku 1360. Osudy jeho obyvatel byly spojeny
s pány hradu hoštejnského (postaven v r. 1254),
v jeho drení se vystøídali Hrabišici,
Šternberkové, Tunklové, Trèkové, Boskovicové,
erotínové a Lichtenštejnové. Za tøicetileté války
èást vsi zpustla, podle lánového rejstøíku tu bylo
pouze 17 usedlostí. V roce 1834 zde však ji ilo
497 obyvatel v 72 domech. Obecnou školu tu
mìli ji pøed rokem 1810. Zdejší kaple sv. Jana
Nepomuckého byla postavena v roce 1871. Po
r. 1848 pøipadl Kosov k politickému a soudnímu
okresu Zábøeh. Vzhledem k málo úrodné pùdì
hledala èást obyvatel obivu v pøadláctví a
tkalcovství, v domácké výrobì døevìného náøadí a v lesní práci.
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Zajímavé jsou i údaje z místních kronik. Støedovìké obecní
funkce byly: rychtáø (fojt), obecní pastýø, obecní posel,
roznašeè lístkù (co asi roznášel?), zvoník a
zvoník proti bouøce, vysekávaè masa.
Poddaní se rozdìlovali na sedláky,
zahradníky, chalupníky a domkaøe. Od roku
1849 zde bylo 15 starostù (pøedsedù), od
roku 1936 se zde vystøídalo 7 kronikáøù.
Slavných rodákù bylo více, byli to 2 lékaøi,
1 soudce, 1 knìz, 2 generálové, 1 diplomat,
2 uèitelé, 1 výtvarnice, doktoøi mimo
medicínu a inenýøi rùzných zamìøení.
Závìrem poèty poárù v obci: za
Rakouska-Uherska shoøelo 10 stavení, za
1. republiky 25, za „rajchu“ ani jeden poár,
po válce a dodnes lehla popelem 4 stavení.
-hpm

podatelna@mu-hanusovice.cz

11

Øešení úlohy z listopadového
èísla Hanušovických novin
1. Kg1 - f3
2. g4 - Kg8
3. g7 - Kf7
4. g5 - Kg8
5. g6 - b3
6. f7 - K x g7
7. a x b3 a vyhraje

Kino Mír

10. 12. Mikulášování zábavný poøad pro dìti
uvádí agentura Gong Olomouc. Zaèátek

Hanušovice

v 17,30 hod.

Prosinec 2005

14. 12. Cestopisná pøednáška „PATAGONIÍ
V SEDLE“ pøednáší pan Dan Hála.
Zaèátek v 18,00 hod., vstupné 25,-Kè.

Kino Mír
Hanušovice pøeje
svým divákùm
šastné proití
svátkù vánoèních
a mnoho úspìchù
v roce 2006

2. 12. Karlík a továrna
na èokoládu
zaèátek 16.00 a 18.00 hod.
9. 12. Øíše vlkù
zaèátek 19.45 hod.
20. 12. Štìstí
17.30 a 19.45 hod.

Inzerce

Inzerce

Inzerce

Inzerce

Inzerce

Inzerce

Inzerce

Inzerce

Inzerce

Inzerce

Nová øešitelská soutì
Postavení figur na šachovnici:
bílý - Kf7, pìšci a2, h3
bílý - Ka8, pìšci a3, h4
Bílý vyhraje.
-jk

Program DK Hanušovice Prosinec 2005
6. 12. Vystoupení dìtí mateøské školky
Hanušovice k Mikuláši. Zaèátek v 15,30 hod.
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SOUKROMOU INZERCI j e m o  n o p o d á v a t 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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