HANUŠOVICKÉ NOVINY
Únor 2005

èíslo 2

roèník 11

cena 2 Kè

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

Kdy ne leden, tak ani jeden
Je poèátek února a zima má za sebou ji šest týdnù trvání. Ano, k prvnímu
únoru uplynulo ji šest týdnù od zimního slunovratu, kdy Slunce v poledne vrcholilo nad 23,5 stupnì jiní zemìpisné šíøky - obratníkem Kozoroha. Celé toto
období pro nás znamenalo prodluování dne na úkor noci.
Na Nový rok o slepièí rok
V dobì slunovratu 21. prosince èinila délka dne jen 8 hodin a délka noci 16
hodin. Na nový rok došlo k prodlouení dne o 4 minuty - jen o „slepièí krok“.
Den tedy trval 8 hodin a 4 minuty.
Na Tøi krále o krok dále
Od Nového roku do Tøí králù došlo k prodlouení dne o dalších 12 minut - den
tedy trval 8 hodin a 16 minut.
Na Hromnice o hodinu více
Svátek Hromnic si pøipomínáme 2. února, délka dne se v tìchto dnech prodlouila ji o celou hodinu, tzn. na 9 hodin.
Kdy ne leden, tak ani jeden
Nejen meteorologové, ale kadý z nás jistì ví, e mìsíc leden je vrcholem
zimy. Jestlie jsme se zatím nedoèkali
opravdové jiskøivé zimy, dá se pøedpokládat, e se jí u nyní vyhneme. V dalších mìsících dochází ke stálému prodluování dne
a k postupnému oteplování.
Tepelná inverze na sklonku podzimu
V první polovinì prosince zakonèil podzim svoji vládu tepelnou inverzí. V dobì od
1. do 17. prosince pøevládal vysoký tlak s inverzí, tj. s pøevráceným vrstvením vzduchu,
kdy na horách bylo tepleji ne v níinách.
Tlak vzduchu byl vysoký a celé období bylo
beze sráek.

Fejeton

Pøišel èas...
Pøišel èas, kdy školáci pøebírají odmìnu za
svou práci. Malá odmìna je adekvátní
nepatrné práci, velká odmìna za solidní
práci. Teï nastává „èas divení“. Ale ono se
v podstatì není èemu divit. A tak nìkteøí ten
svùj náklad nemohou ani unést, pøièem
mají jakési tušení, e doma jim ještì
pøibude. Jiným to jde lehce. Kde se stala
chyba? e ostatní nechápou, e právì vás
nic nebaví? Tìko hledat chybu tam, kde
není. Kadý musí zaèít u sebe a podívat se
sobì do oèí. Tam vyète odpovìï: „Málo ses
uèil, áèku, málo, proto toho ani dnes moc
nevíš. Jinak by tì napadlo, es dostal jenom
tolik, kolik sis zaslouil.“ S tím chováním to
vyjde nastejno. Chovat se buï umíme, nebo
neumíme. A kdy nìco neumím, musím se to
nauèit - paklie to v ivotì potøebuju. Chci
ít s lidmi, musím se chovat jak èlovìk.
Jinak nás pøinejmenším vytlaèí. Z toho
vyplývá malá rada:
„Kdo nemá ádné vzdìlání,
trošku všude zaclání.
Kdo se chová jak na stromì,
nebudou ho chtíti v domì.“
V ádném.
-hl

(Pokraèování na 2. stranì)

Mìsto Hanušovice ve spolupráci se
ZŠ Hanušovice
poøádají

Masopustní rej
Termín: 8. února 2005
Sraz masek: 14.30 hod. u ZŠ - malé - velké - všichni
Prùvod mìstem: 15.00 hod. - zakonèení na parkovišti u samoobsluhy Šerák
Program: taneèky, rej masek, jízda v koèáru, zpìv - hudba
Obèerstvení: pravá nefalšovaná zabíjaèka - zabíjaèkové speciality,
teplá uzenina, ceny „lidové“ (zajišují Jatka Malá Morava)
Srdeènì zvou poøadatelé!
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Ve ètvrtek 10. února 2005
probìhne

Zápis dìtí do 1. tøídy
Dostavte se s dítìtem v dobì
od 11.00 do 17.00 hod.
na ZŠ Hanušovice.
Doneste s sebou rodný list
dítìte a vyplnìný zápisní
lístek.

www.zs.hanusovice.indos.cz
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Zpráva o èinnosti rady mìsta
51. jednání – 13. 12. 2004
- vzala na vìdomí pøípravu zastupitelstva mìsta 20. 12.
2004 v 15.00 hodin a doporuèila ZM schválit pøedloené návrhy prodejù nemovitostí, rozpoètové zmìny roku 2004 a
rozpoèet mìsta na rok 2005
- neschválila smlouvu se Sdruením cestovního ruchu
Šumpersko - Jeseník
- vzala na vìdomí zprávu SONS – vyúètování finanèního
pøíspìvku 2004
- uloila vyvìsit na úøední desku ádost o odprodej pozemku pè. 764/3 a potom doporuèila ZM ke schválení
- vzala na vìdomí upozornìní SME na zapínání a vypínání
VO a uloila projednat monost technického øešení situace
- schválila ádost o zmìnu nájemní smlouvy
- schválila vydání pøedbìného souhlasu s výkupem pozemkù pro rekonstrukci silnice Hanušovice–Lipová láznì
- projednala organizaci Tøíkrálové sbírky 2005
- uloila starostovi jednat se ŠPVS, a. s. o øešení situace
vodovodu ve Vysokých ibøidovicích
- schválila prominutí poplatkù za svoz TKO
- vzala na vìdomí informace Fondu ohroených dìtí
- vzala na vìdomí stavební øešení na èp. 1 i s informací o
nutnosti garantovat budoucí nájemní smlouvu
- stanovila pøidìlení bytu na èp. 493
- schválila návrh na odpis pohledávek
- schválila dodatky ke smlouvì na stravování ve školní jídelnì

52. jednání – 10. 1. 2005
- schválila návrh opatøení k likvidaci splaškových vod
- schválila prominutí poplatkù za svoz TKO pro rok 2005
- vzala na vìdomí informace o ZŠ pro rok 2005
- schválila pøíspìvek pro Poradnu pro eny a dívky
- schválila ádost o pøipojení bytu v èp. 313 na CZT
- stanovila pøidìlení bytu v Potùèníku èp. 95
- vzala na vìdomí Povinnou nabídku ÈEZ
- vzala na vìdomí informace o Integrovaném dopravním
systému Olomouckého kraje
- schválila dodatek ke smlouvì o závodním stravování
v ZŠ
- doporuèila pøedloit ZM ke zrušení OZV o úhradì investièních nákladù v MŠ
- schválila smlouvu o pøíspìvku na provoz peèovatelské
sluby
- vzala na vìdomí dopis Ministerstva vnitra ÈR – spádové
obvody škol
- vzala na vìdomí informaci o Enviromentálních informaèních centrech a rozhodla, e se mìsto k navrenému programu nepøihlásí
- schválila ádost o prominutí poplatku ze vstupného STAVREL
- schválila Dodatek è. 1 – pronájem klubu dùchodcù
- schválila ádost o pronájem DK na Šibøinky pro FK Hanušovice
- schválila zmìnu objektu výstavby 10 bj. na výstavbu
24 bj. chránìného bydlení
- vzala na vìdomí organizaci Mìstského plesu
- schválila zmìnu nájemní smlouvy

Upozornìní pro obèany - výmìna
starých obèanských prùkazù

Kdy ne leden, tak ani jeden

Státní obèané Èeské republiky
jsou povinni provést výmìnu
obèanských prùkazù bez strojovì
èitelných údajù, vydaných

Nástup zimy byl razantní
Zima na severní polokouli zaèala 21. prosince v 13.41 hod. støedoevropského
èasu. 22. prosince bylo v Šumperku namìøeno -17,4 stupòù Celsia, byla to tehdy
nejniší teplota v celé ÈR. Tlak vzduchu byl vysoký. Chladné poèasí trvalo však
jen krátce, o Vánocích a v celé polovinì ledna bylo vystøídáno poklesem tlaku a
výrazným oteplením.
Zdá se, e prùbìh letošní zimy bude podobný s prùbìhem podzimu, to znamená,
e mùeme oèekávat èastá støídání tlakové níe a tlakové výše a s tím i patøièné
zmìny teploty. Pøi nízkém tlaku s proudìním od jihozápadu pøijde oteplení a
sráky a pøi tlakové výši s proudìním od severozápadu bude proudit studený
vzduch. Dá se pøedpokládat, e takový prùbìh zimy by mohl vyhovovat nám všem.
Poèasí v první polovinì ledna se vyznaèovalo vysokými denním teplotami. Na
Tøi krále a v nìkolika dalších dnech se teploty pøes den vyhouply nad 10 °C - a to
pro pøírodu, zejména pro teplomilnìjší rostliny, není dobré. V pøípadì vìtšího
ochlazení by mohlo dojít k poškození zejména u broskví, merunìk, vinné révy a
dalších stromù a rostlin. Pøíroda potøebuje pokles pøíliš vysokých teplot, aby nedošlo k pøedèasnému rašení. Nám nezbývá ne v takový vývoj poèasí doufat.
Teplotní rekord
Prùbìh teplot v letošní zimì je skuteènì abnormální. Dosavadní ráz zimy zatím
patøil k tìm nejteplejším. Dosvìdèuje to nový teplotní rekord, kterého bylo
dosaeno v sobotu 8. ledna. V Praze byla namìøena teplota v hodnotì 13,7 stupnì
Celsia. Dosavadní rekord z roku 1998 pro tento den byl pøekonán o 0,9 stupnì.
V Bavorsku byla namìøena teplota dokonce 17 °C.
-jk

a) do 31. prosince 1994, za obèanské prùkazy se strojovì èitelnými údaji nejpozdìji
do 31. prosince 2005; ádost o vydání obèanského prùkazu obèan pøedloí nejpozdìji do 30. listopadu 2005,
b) do 31. prosince 1996, za obèanské prùkazy se strojovì èitelnými údaji nejpozdìji
do 31. prosince 2006; ádost o vydání obèanského prùkazu obèan pøedloí nejpozdìji do 30. listopadu 2006,
c) do 31. prosince 1998, za obèanské prùkazy se strojovì èitelnými údaji nejpozdìji
do 31. prosince 2007; ádost o vydání obèanského prùkazu obèan pøedloí nejpozdìji do 30. listopadu 2007,
d) do 31. prosince 2003, za obèanské prùkazy se strojovì èitelnými údaji nejpozdìji
do 30. listopadu 2008.

(Dokonèení z 1. strany)

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.

2

podatelna@mu-hanusovice.cz

HANUŠOVICKÉ NOVINY 2/2005

Informace ZŠ Hanušovice

Volba povolání
„Práce vyaduje èím dál vìtší vzdìlání, vzdìlání èím dál vìtší práci.“
Gabriel Laub

Informace k pøijímacímu øízení na støední
školy ve školním roce 2004/2005
Pøijímací zkoušky v prvním kole pøijímacího øízení na støední
školy probìhnou, pokud jsou øeditelem školy stanoveny,
18. dubna 2005. Uchazeè, který plní povinnou školní docházku,
odevzdá pøihlášku ke studiu na støední škole øediteli školy, jejím je ákem, a to do konce února 2005. V ostatních pøípadech
(napø. uchazeè ji není ákem školy) pøímo øediteli støední školy
do 15. bøezna 2005. Postup pro podání pøihlášky zùstává zachován a pøihláška bude i nadále podávána na pøedepsaném tiskopisu, který je pro školní rok 2005/2006 zveøejnìn na
webových stránkách: www.msmt.cz (vzor SEVT 461490).
Pøihláška však nemusí být podána jen na tiskopisu vydaném
SEVT, a. s.; mùe být pouita pøihláška vydaná podle uvedeného vzoru jiným vydavatelem nebo vytištìna z webových stránek
MŠMT. Ministerstvo školství, mládee a tìlovýchovy poèítá
s tím, e nový tiskopis pøihlášky bude pøipraven pro pøijímací øízení pro školní rok 2006/2007. Na pøihlášce lze vyplnit pouze
jednu støední školu; v pøípadì, e budou vyplnìny dvì støední
školy, na školu uvedenou na druhém místì nebude brán zøetel.
Zásadním rozdílem proti pøijímacímu øízení v roce
2003/2004 je, e pøihlášku lze pro první kolo pøijímacího øízení
podat pouze na jednu støední školu. Pøes tuto skuteènost není
tøeba mít obavy, e dítì s výraznými studijními pøedpoklady
bude muset pøi neúspìchu v prvním kole studovat uèební obor.
Øeditel støední školy mùe po ukonèení prvního kola pøijímacího øízení vyhlásit další kola pøijímacího øízení tak, aby došlo
k naplnìní pøedpokládaného stavu ákù. Pøihláška se v tomto
pøípadì podává pøímo øediteli této školy, od nìho lze získat
také novou pøihlášku. Teprve kdy ák napoprvé neuspìje, smí
se ve druhém kole hlásit na více škol.

Rozhodnutí o pøijetí nebo nepøijetí
zašle øeditel školy uchazeèi nebo zákonnému zástupci nezletilého áka do 7 dnù po konání pøijímací zkoušky nebo ode dne
rozhodnutí, pokud se pøijímací zkouška nekoná, nejdøíve však
20. dubna. Pokud øeditel školy vyhlásí další kola pøijímacího øízení, oznámí krajskému úøadu poèet volných míst v jednotlivých oborech a formách vzdìlávání a ten informace zveøejní na
svých webových stránkách (www.kr-olomoucky.cz v aktualitách). Pokud byl uchazeè pøijat ke vzdìlávání ve støední
škole v nìkterém kole pøijímacího øízení, nemùe být pøijat ke
vzdìlávání v jiné støední škole v dalších kolech pøijímacího øízení.
Jednotné pøijímací øízení
Po dobrých zkušenostech s loòským prùbìhem pøijímacího
øízení na støední školy bylo opìt pøistoupeno k realizaci jednotného pøijímacího øízení na støední školy zøizované Olomouckým krajem a nìkteré soukromé školy pro školní rok
2005/2006. áci se mohou se strukturou a nároèností jednotlivých testù seznámit prostøednictvím testù z minulého roku, se
který mi pracují vyuèující èeského jazyka a matematiky
v pøípravì na pøijímací zkoušky v odpoledních hodinách.
Kde hledat informace
- o školách a jejich kvalitì
www.csicr.cz, www.nuov.cz, www.uiv.cz
- o pøijímacích zkouškách
www.scio.cz, www.kalibro.cz, internetové stránky
jednotlivých škol
- o cvièných listech Scio
www.scio.cz/in/2ss/testy/demo.asp
Upozornìní pro rodièe a áky
Podrobné informace o organizaci, náleitostech a prùbìhu
pøijímacího øízení budou dále zveøejnìny na webových stránkách Olomouckého kraje: www.kr-olomoucky.cz.
Správný výbìr školy je letos ještì dùleitìjší ne døíve. Riskovat se u nevyplácí.
Šastnou ruku pøi zodpovìdné volbì budoucího povolání
pøeje všem vycházejícím ákùm naší školy

Vánoèní laka 2004
Dne 21. prosince se v naší tìlocviènì uskuteènily závody ve skoku vysokém
pod názvem Vánoèní laka.
Skok vysoký patøí mezi nároèné atletické disciplíny a jeho správné provedení
se trénuje velmi dlouho. áci se na naší škole v hodinách tìlesné výchovy uèí
jeho zaèátky a nìkteøí nás v této disciplínì i velmi dobøe reprezentují na atletických závodech.
Závody byly urèeny pro áky druhého stupnì (6.-9. tøída) a pøijít si zaskákat
mohl kadý. Soutìe se zúèastnilo pomìrnì dost ákù, a tak se soutì protáhla na
celé odpoledne. Závodníci byli rozdìlení do kategorií dle roèníku, do kterého
chodí. Všichni zúèastnìní soutìící skákali jedním urèeným zpùsobem a tím byl
flopp, èili skok zádovým zpùsobem. Kadý zaèínal na své pøedem stanovené základní výšce a laka se postupnì zvedala o 5 cm. Na kadou výšku mìl kadý tøi
pokusy a v koneèném poøadí rozhodoval poèet pokusù, na který laku úspìšnì
pøekonal. Mladší kategorie pochopitelnì neskákala takové výšky jako starší
áci, ale nìkteøí se ukázali pøíznivými talenty do dalších let.
Skok vysoký je opravdu velmi sloitá disciplína, a to na odraz, prunost tìla,
koordinaci pohybu, sílu dolních konèetin a spoustu dalších vlastností.
(Pokraèování na 4. stranì)
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Mìsto Hanušovice a
Základní škola Hanušovice
poøádají

Sbìr papíru
a plastù
Termín: 9.-10. února 2005
Místo: Tìlocvièna ZŠ - boèní
vchod
Papír musí být rozdìlen na
kartony, noviny a èasopisy.
Sbìr trvá: 13.00-16.00 hod.
Prosíme, nenoste mimo
stanovenou dobu!

www.zs.hanusovice.indos.cz
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Probìhlo školní kolo v recitaci
Citátem Jaroslava Seiferta: „Svìt mì u dávno nauèil,
e hudba a poezie jsou to nejkrásnìjší,
co nám ivot mùe dát“
bylo ve ètvrtek 20. ledna 2005 zahájeno za úèasti 45 soutìících, povzbuzujících divákù i rodièù školní kolo v recitaci urèené pro áky 1. a 2. stupnì naší školy.
V 1. kategorii ákù 1. tøíd získala prvenství Romana Winterová z I. Atøídy, 2. místo
patøilo Danielu Èermákovi, rovnì z I. A tøídy a 3. pøíèka v poøadí pøipadla
Karolínì Fialové z I. B. tøídy.
Ve 2. kategorii ákù 2.-3. tøíd 1. místo obhájila Kateøina Machulová ze III. A
tøídy, o 2.-3. místo se dìlily Adéla a Karolína Bugnovy.
Ve 3. kategorii ákù 4.-5. tøíd zvítìzil Ivo Vokurka z V. B tøídy, støíbrnou pozici
zaujala Nela Foberová z V. Atøídy a bronz putoval Robertu Šebíkovi ze IV. B tøídy.
Ve 4. kategorii ákù 6.-7. tøíd porota udìlila 1. místo Zuzanì Donovalové ze
tøídy VI. C a v 5. kategorii ákù 8.-9. tøíd se stala zlatou Klára Slavíková ze tøídy
VIII. B.
Podìkování patøí i odborné porotì ve sloení: paní uèitelky L. Cikrytová,
I. Šašurová, A. Šulová, D. Netolická a V. ídková.
Pøíjemné odpoledne s poezií nám umonilo zaposlouchat se do veršù našich
básníkù a pøipomenout si, jak krásný a vznešený je náš èeský jazyk.
„Trocha poezie èlovìka nezabije.“ Jiøí Suchý
Organizátorky soutìe L. Cikrytová a V. ídková

Fandící áci a
stateèní recitátoøi

Naše škola
R. Köhler, 6. A
Naše škola byla postavena pøed mnoha
lety. Je to velká tøípatrová budova v centru
mìsta Hanušovice.
Místo, kde leí, je nedaleko od vlakového
a autobusového nádraí. Rovnì pøed ní bìí
hlavní silnice. Vstup do budovy školy je proskleným vestibulem. V pøízemí u vstupu stojí socha Boeny Nìmcové. Také jsou zde
umístìny vitríny, které slouí k výstavì výrobkù z keramiky a ruèních prací ákù školy.
Schodištìm vpravo a vlevo se vchází do
suterénu, kde jsou pro áky školy šatny, které
slouí na odkládání vìcí. Rovnì se zde nachází velmi dùleitý pan školník, který se
stará o opravy a odemyká školu. Dùleitou
zvláštností naší školy je stavba nové školní
jídelny, kterou sledujeme pøes okna. Také je
škola pøipojena k tìlocviènì. Pøízemí tvoøí
tøídy niších roèníkù, které jsou vybaveny
koberci a hraèkami. Zvláštností jsou kabinety a speciální uèebny, které slouí k výuce.
Jsou vybaveny pomùckami a velkým
mnostvím uèebních materiálù.
Ve škole je mnoho zájmových kroukù.
Kadý si mùe vybrat, jak chce trávit èas
mimo školu. Naše škola je velká a v krajinì ji
nemùeme pøehlédnout.

Vánoèní laka 2004
(Dokonèení ze 3. strany)

Myslíme si, e soutì splnila svùj význam, nedošlo k ádnému zranìní, všichni se bavili a snaili se o co nejlepší výsledky. Nejlepší budou naši školu na jaøe reprezentovat na okresních závodech v Šumperku. Pøejeme jim tedy mnoho úspìchù.
Výsledky tøí nejlepších skokanù a skokanek v kadé kategorii:
6. tøída
dìvèata: 1. Eva Junková 115 cm, 2. Gabriela Janáková 115, 3. Pavla Doleèková 115
chlapci: 1. Patrik Rùièka 125, 2. Jiøí Jílek 115, 3. Jakub Tomíèek 115
7. tøída
dìvèata: 1. Ester Kuèerová 120, 2. Eva Pavelková 110, 3. Michaela Bøezovská 110
chlapci: 1. Pavel Vlèek 140(!), 2.-4. Josef Pimpara, Ondøej Klempíø, Tomáš Hauk 130 (na stejný poèet pokusù)
8. tøída
dìvèata: 1. Veronika Pitáková 130, 2. Barbora Diòová 125, 3. Miroslava Tillová 120
chlapci: 1. Štìpán Šamaj 150, 2. Lukáš Havelka 145, 3. Václav Kubíèek 145
9. tøída:
dìvèata: 1. Michaela Šašurová 130, 2. Monika Kuèerová 120
chlapci: 1. Michal Rychlý 170(!), 2. Tomáš Durïák 155, 3. Jakub Grabovský 150
Tomáš Rajnoha a Yvona Jánová
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Galerie

sportovcù
Základní školy
Hanušovice

Hana Mikulínová
Hana Mikulínová se narodila
dne 14. 4. 1990 v Šumperku. Je
ákem 9. A tøídy hanušovické
základní školy. Její tøídní
uèitelkou je Alena Divišová.
Hanka reprezentuje naši školu
témìø ve všech sportovních
disciplínách, kterých se holky zúèastòují. Pøedevším však v atletice.
Ahoj, Hani, mohl bych ti poloit pár otázek, aby se naši ètenáøi o
tobì nìco dozvìdìli?
Ano, ráda na sebe nìco prozradím.
V minulém èísle Hanušovických novin jsem hovoøil s tvým spoluákem Radkem Mièíkem. Co to pro tebe, Hanko, znamená, být v novinách?
Co to pro mì znamená? Na jedné stranì je to pøíjemný pocit, e si o
mnì lidé budou èíst, ale na druhé stranì nemám ve zvyku být støedem
pozornosti.
Víme, e bydlíš v sousedním Jindøichovì. Jaký máš vztah k vaší
malé obci, kam ráda chodíš?
Jeliko u nás není moc kulturního vyití, tak jezdím èasto do Hanušovic. V Jindøichovì se mi líbí okolní pøíroda. Ráda chodím na fotbalové høištì a také do lesa.
Mùeš mi, Hani, øíci, kde nejvíce trávíš svùj volný èas a jakou èinnost nejradìji provozuješ, tzn. jaké jsou tvé hlavní koníèky?
Nejvíce èasu strávím v naší tìlocviènì, kam chodím tancovat. Jezdím také do hanušovické tìlocvièny, kde hraji volejbal. Ze sportù mám
nejradìji ji zmiòovaný moderní tanec a volejbal.
Patøíš mezi rozumné a cílevìdomé áky. Máš u vybranou školu,
na kterou bys chtìla jít studovat?
V souèasné dobì ještì nejsem zcela rozhodnuta, mùj výbìr škol, na
které bych chtìla jít, je velký. Uvauji o následujících školách: Gymnasium Šumperk, støední škola v oboru ochránce pøírody také v Šumperku a také mì láká policejní škola v Holešovì. Avšak podmínky
pøijetí na uvedenou školu jsou velmi obtíné a pøi poètu budoucích studentù, které bude holešovská škola pøibírat, je minimální. Vím, e se na
tuto školu hlásí mnoho uchazeèù, a tak si to budu muset ještì poøádnì
rozmyslet.
A vyjdeš naši základní školu, bude nìco èi nìkdo, po kom se ti
bude stýskat, na co èi na koho budeš ráda vzpomínat?
Zajímavá otázka, ale urèitì budu vzpomínat na všechny pøítomné,
spoluáky, uèitele, zkrátka všechny úèastníky a pracovníky školy.
Který pøedmìt ve škole je tvùj nejoblíbenìjší? Co bys v naší škole
zmìnila a navrhovala, a naopak zrušila?
Nejoblíbenìjší je urèitì pøírodopis a tìlocvik. Také bych ráda jezdila na více kolektivních soutìí. Kluci mají soutìí hodnì, ale my holky
jich tolik nemáme.
Jaké máš ve studiu pøesné plány? Chtìla bys i na vysokou školu?
Úspìšnì dokonèit støední školu. Na vysokou školu bych chtìla jít
urèitì.
Jistì budeš chtít mít jednou zajímavé zamìstnání, mùeš nám povìdìt, kterou profesi bys chtìla vykonávat?
To záleí na tom, v jakém oboru se nakonec vydám na støední školu.
Ale urèitì bych se chtìla pohybovat v oblasti sportu. Pøála bych si uèit
tìlesnou výchovu a pøírodopis. Takovým mým vzdálenìjším snem je
stát se kriminalistkou. Mám ráda nebezpeèné situace a celkovì se mi
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tato profese zamlouvá. Tøeba taková práce u zásahové jednotky by mì
hodnì bavila.
Vedle hlavních koníèkù máš jistì spoustu dalších vedlejších,
mohla bys nám ještì nìjaký prozradit?
Ano, je to florbal, stolní tenis, tenis, zkrátka témìø všechny míèové
hry. Dále mì také baví fotografování.
Ty bydlíš v rodinném domku. Mátì doma nìjaké zvíøe? Jaký máš
vztah ke zvíøatùm?
Máme psa, andulku a také køeèka. O zvíøátka peèuji ráda, jsou to
milí tvorové a kadý, kdo doma má nìjaké zvíøe, by mu mìl nìjakou
lásku projevovat. Takové zvíøe je vlastnì dalším èlenem rodiny.
Máš také staršího sourozence, starší sestru. Je mezi vámi vztah
spíše sourozenecký, èi si navzájem pomáháte?
Se svojí starší sestrou mám dobrý vztah. Najde se nìkdy chvíle, kdy
se pohádáme, a pak se zase udobøujeme. Ale já si myslím, e to patøí ke
kadému sourozeneckému vztahu.
Dnešní svìt je velmi módní a slušivý; máš nìjaký typ obleèení, do
kterého se ráda šatíš?
Nejradìji se oblékám do sportovního obleèení a celkovì do
obleèení, ve kterém se cítím dobøe.
Hani, a co kulturní ivot? Divadlo, kino, èetba, film, zpìvák,
skupina, cestování?
U jsem se jednou v našem rozhovoru zmiòovala o tom, e
v Jindøichovì kulturní vyití chybí, a tak za kulturou dojídíme
nejblíe do Hanušovic. Ráda zde chodím do kina. Divadlo mì
prozatím ještì nezaujalo. Mezi mé oblíbené filmy patøí napø. XXX,
všechny díly Matrixu, elary a také Snowborïáci. Z hudby ráda
poslouchám skupinu Maroon 5, Safri Duo. Také se mi líbí texty a
hudba od zpìváka Daniela Landy, Anastacie, Avril Lavigne.
K cestování zatím monost moc nemám, ale ráda bych se nìkam
podívala.
Víš o místì, kam bys hned teï dokázala jet, kde bys chtìla strávit
dovolenou èi nìjaký pobyt?
Právì teï bych jela zøejmì nìkam do hor, tøeba do Alp nebo Tater.
Chtìla bych si nìkde poøádnì zalyovat, kdy u nás sníh chybí. Ale
urèitì bych se jela ohøát i nìkam k moøi.
Mohla bys mi øíct jméno své nejlepší kamarádky, kamaráda?
Je jich více, ale uvedla bych Katku Vejnarovou a také Petru
Pickovou.
Vaøíš si nìco doma, máš nìjaké oblíbené jídlo a nápoj?
Já doma nevaøím, ale urèitì bych si nìco na zub uvaøit zvládla.
Chutnají mi kuøecí prsíèka s hranolky, dále pak tìstoviny (nejvíce
špagety). Ráda piju pomeranèový dus a minerální nápoje.
Co si myslíš o zdravé výivì a o vegetariánství a vegánství?
Myslím si, e pro sportovce je zdravá výiva velmi dùleitá, a i já
sama se snaím stravovat zdravì, ale vegetarián nejsem. A ten, kdo
maso jíst nepotøebuje, tak k tomu má jistì své dùvody. Já osobnì maso
potøebuji.
Chtìla bys nìkdy ve svém ivotì provést nìco bláznivého a
nebezpeèného a do maximálního adrenalinu? Co si myslíš o
adrenalinových sportech?
Ano, to urèitì, chtìla bych skoèit z letadla s padákem a také bych
chtìla skoèit banji-jumping!
A jaký názor máš na drogy, tetování, piercing?
K drogám mám maximálnì záporný vztah a myslím si, e nemìly
pøijít na svìt. Tetování je pìkné, ale také velmi bolestivé. Kdybych si
nìkdy nechala nìco tetovat, tak jen nìco malého. Piercing mám zatím
jen v uších, kde mám náušnice. Nikde jinde zatím o piercingu
neuvauji.
Jak se ti líbí kluci na naší škole? Vybrala by sis tu nìkterého, líbí se
ti nìjaký urèitý typ klukù?
Abych øekla pravdu, tak tu máme pìkné kluky a jistì bych si zde
nìkoho vybrala. Urèitý typ klukù nemám, hlavnì aby ten dotyèný byl
upøímný, hodný a mìl charakter.
Jaké bylo zvyknout si na pøechod z jindøichovské školy do té naší a
jak vycházíš se zdejšími uèiteli?
Nejhorší byly zaèátky, ten první mìsíc, ale pak u jsem si zvykala a
bylo to lepší.
Dobøe Hani, dìkuji ti za zajímavý rozhovor a pøeji, a se ti všechny
tvé ivotní a sportovní cíle splní.
Tomáš Rajnoha, ZŠ Hanušovice
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Výlet do Prahy
M. Ludvíková, 6. A
Ve ètvrtek ráno o pùl osmé jsem vstala a mamka u byla
dávno v kuchyni a pøipravila mi jídlo na tøi dny, které jsme mìli strávit v Praze. Jak u jsem mìla všchno v batohu, mohlo se vyrazit.
Pøišli jsme k zastávce na autobus. Chvíli jsme museli poèkat, ne
pøijel. Za chvíli u byl autobus vidìt v zatáèce. Vyšla paní uèitelka a
ukázala nám, kde si máme schovat batohy. Nastoupili jsme a vydali
jsme se na dlouhou cestu. Jeli jsme asi pìt hodin. Dojeli jsme na hlavní nádraí v Praze, kde jsme si uschovali batohy. Za okamik se nám
naskytla pøíleitost jet metrem a všichni se zaèali bát. Ještì k tomu
sjet dolù po jezdicích schodech! Metrem jsme jezdili skoro poøád na
rùzná místa, tøeba chrám sv. Víta a všelijaká historická místa. A kolem 6. hodiny jsme se vdy vraceli do školy, kde jsme byli ubytováni.
Veèeøi jsme mìli vdy teplou a první den jsme po veèeøi dìlali rùzné pokusy. Byly tam
dìti z rùzných mìst z Èeské republiky. Druhý den jsme byli na Karlovì univerzitì, tam
nám pan profesor ukazovat také své pokusy.
Takhle nìjak vypadaly všechny tøi dny strávené v Praze. Moc se nám všem v Praze líbilo a alespoò jsme trochu více poznali naše hlavní mìsto.
Èekání na pokusy à

Støední prùmyslová škola potravináøské
technologie Pardubice - nabídka ke studiu

Budeme mít mlynáøský dorost?
Ve školním roce 2005/2006 se opìt po dvou letech pokoušíme získat alespoò deset zájemcù o studium mlynáøství a výroby
krmiv.
Pokud se nepodaøí tento studijní obor, který se vyuèuje pouze
na naší škole, otevøít, hrozí nebezpeèí, e bude vyøazen ze sítì
škol v ÈR. To by mìlo za následek absenci jakéhokoliv vzdìlávání v jednom z nejstarších oborù lidské èinnosti, kterým
mlynáøství vdy bylo!
Vìøím, e se tento pesimistický scénáø nenaplní a v pøíštím
školním roce se pøihlásí zájemci o studium Technologie potravin - mlynáøství a výroba krmiv.
Jaká je tedy vzdìlávací nabídka SPŠPT Pardubice pro školní
rok 2005/2006? Jsou to tyto studijní obory:
29-42-M/001 Analýza potravin
29-43-M/002 Technologie potravin - mlynáøství a výroba krmiv
29-43-M/003 Technologie potravin - zpracování mouky
Jsou ètyøleté, urèeny pro absolventy ZŠ, zakonèené maturitní
zkouškou, forma studia je denní.
29-42-L/504 Potravináøská technologie - zpracování mouky
Obor je dvouletý, urèený pro absolventy SOU - pekaø, cukráø, peèiváø a cukrovinkáø. Studium denní, zakonèené
maturitou.
Máme v úmyslu otevøít dvì tøídy oboru Technologie potravin, co celkem znamená pøijetí 60 ákù. Z toho 15 na obor mlynáøství a výroba krmiv a 45 ákù na obor zpracování mouky.
Dále chceme otevøít jednu tøídu oboru analýzy potravin s 30 áky a
jednu tøídu dvouletého nástavbového studia pro absolventy
SOU s pøijatými 30 studenty.
Pøijímací øízení bude probíhat tak, e uchazeèi s prùmìrným
prospìchem výroèního vysvìdèení 8. tøídy a pololetním vysvìdèením 9. tøídy do hodnoty 1,8 oboru mlynáøství a výroba
krmiv budou pøijati na základì pohovoru. Podobná podmínka
platí pro uchazeèe do oborù analýza potravin a zpracování mouky, ale do prùmìru 1,6. Ostatní budou konat pøijímací zkouš-
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ku z matematiky a èeského jazyka. Bliší informace lze získat
na www.link.cz/spspt, nebo v sekretariátu školy.
Uchazeèi, kteøí podají pøohlášku na 1. kolo pøijímacího øízení, tj. na 18. 4. 2005 (pøihláška musí být poslána do konce února
2005 prostøednictvím ZŠ), mají takøka 100% jistotu, e budou
na škole pøijati.
Pøijímací øízení dle nového školského zákona bude probíhat
tak, e uchazeè èi ák podává pouze jednu pøihlášku, a pokud
není pøijat, hledá si sám školu, kde jsou ještì volná místa. Proto i
na naší škole probìhne po 18. 4. 2005 pøijímací øízení jen k pøípadnému doplnìní volných míst.
Z tìchto dùvodù je nutno peèlivì zváit, na kterou støední
školu pøihlášku ák nebo uchazeè zašle. V pøípadì SPŠPT Pardubice mohu garantovat, e na nìkterý ètyøletý studijní obor
bude pøípadný zájemce pøijat, podá-li pøihlášku na pøijímací øízení, které probìhne 18. dubna 2004.
Ubytování je zajištìno v pardubickém Domovì mládee
(cena cca 800,- Kè za mìsíc).
Pro zájemce o dálkové studium nabízíme obory:
29-43-M/002 Technologie potravin - mlynáøství a výroba krmiv
29-43-M/003 Technologie potravin - zpracování mouky
Jsou pìtileté, urèené pro absolventy ZŠ, zakonèené maturitní
zkouškou. Máme v úmyslu otevøít jednu tøídu, se 30 studenty.
Pøedpokládáme, e 20 z nich by studovalo obor zpracování
mouky a 10 mlynáøství a výrobu krmiv.
Pøijímací zkoušky pro dálkovou formu studia jsou ve formì
pohovoru, podmínkou je ukonèené základní vzdìlání a zamìstnání v oboru s doloeným povolením zamìstnavatele k uvolòování na konzultace. Zamìstnání v oboru nahrazuje odbornou
praxi.
Uchazeèi o nìkterý z oborù dálkového studia pošlou pøihlášku na pøedepsaném tiskopise do 31. 3. 2005 na adresu naší školy.
Souèasnì zašlou na pøihlášce souhlas zamìstnavatele s uvolòováním
na konzultace a ovìøené kopie vysvìdèení ze ZŠ.
Dálkové studium bude otevøeno pøi dostateèném poètu
zájemcù.
Jaroslav Nìmec, øeditel SPŠPT Pardubice
SPŠPT, nám Republiky 116, 531 14 Pardubice
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Anketa
„Nejlépe se cítím, kdy si hraji se svým psem Aranem.“
Tomáš

Co dìlají dìti ze 4. tøídy
nejradìji ve volném èase?
„Já nejradìji hraji na poèítaèi a chodím ven. Také v pondìlí a
v sobotu chodíme s klukama na fotbal a hroznì mì to baví. Na
jaøe chodím nejradìji do lesa sbírat houby a krmím zvìø.“
Daniel

„Nejradìji
maluji koèky.“
Noemi

„Hraju rád fotbal, krmím zvìø s dìdou, takou a sestrou, hraju
hokej, volejbal, jezdím na kole, hraju florbal, bìhám, cvièím a
hraju na poèítaèi, Playstationu, leím.“
Lukáš

„Já nejradìji hraji na kytaru a na poèítaèi.“
Eda

„Ve volném èase krmím zvìø, jezdím na koni, ètu si, uèím se,
chodím ke kamarádce a kreslím.“
Kristýna

„Tancuji v aerobiku, ráda ètu, chodím do mìstské knihovny,
chodím do lesa, hraji na poèítaèi.“
Sabina

„Já ve volném èase ráda maluji, hraju na poèítaèi Sims 2, chodím do krouku na aerobik a baví mì jezdit na snowboardu i na
lyích, ještì mì baví jezdit na motorce a na kolobìce.“
Tereza
„Nejradìji ve volném
èase kreslím svoje
nápady, poslouchám
muziku, starám se o
kvìtiny, co mám
v pokojíku, jsem ráda
venku na èerstvém
vzduchu a ráda jezdím
na kole.“
Dana

Jak jsme plesali
Dne 21. 1. 2005 se uskuteènil 2. mìstský ples, který opìt nabídl dobrou
hudbu, pìknou zábavu i zajímavé ceny v tombole. Ty byly opravdu pìkné DVD pøehrávaè, mikrovlná trouba, radiomagnetofon..., vèetnì tøí hlavních
cen - televizor, Hi-Fi ve a domácí kino, které se losovaly na vstupenky.
Ples zahájil taneèní soubor z Jindøichova a opìt ukázal, e patøí k naší
taneèní špièce. Obèerstvení, které zajišovala školní stravovna, bylo velice
dobré a ceny opravdu lidové. Doufejme, e pøíští rok se ples vydaøí jako ten
letošní.
Na závìr patøí podìkování všem
sponzorùm, kteøí pøispìli svými dary a
finanèními pøíspìvky na tombolu, a také
tìm, kteøí se na organizaci plesu
podíleli.
Poøadatelé
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Výroèní valná hromada
Sboru dobrovolných hasièù
Dne 15. 1. 2005 probìhla v Domì kultury
v Hanušovicích Výroèní valná hromada Sboru
dobrovolných hasièù za pøítomnosti starosty mìsta a
zástupcù HZS Šumperk a OSH Šumperk.
Pøítomní si vyslechli zprávy o èinnosti a
hospodaøení sboru a v rámci ukonèení pìtiletého
volebního období probìhly volby do vedení sboru,
které potvrdily z velké èásti stávající vedení opìt do
svých funkcí na dalších pìt let.
V pøednesené zprávì o èinnosti byl vyzdvihnut
velký podíl vedení mìsta Hanušovice pøi
zajišování úkolù, a velice kladnì zhodnoceno
finanèní krytí potøeb hasièù na vybavení a
vlastní èinnost. Dále pak bylo podìkováno všem
sponzorùm, obzvláštì pak Pivovaru Holba, a. s.
Hanušovice.
Na závìr bylo zaslouilým èlenùm pøedáno
ocenìní za dlouhodobou práci pro sbor.
Mezi ocenìné patøil mimo jiné také pan Josef
Novák, náš vìkovì i sluebnì nejstarší èlen,
který je hasièem u od roku 1945.
Starosta mìsta ve svém vystoupení podìkoval
èlenùm za odvedenou práci v roce 2004 a popøál
všem do roku 2005 hodnì úspìchù a vdy
návrat ve zdraví domù.
-af
&

JEDINEÈNÁ
PØÍLEITOST!
V sobotu 5. 3. 2005 v 19.00 hod.
vystoupí v Domì kultury
v Hanušovicích nejlepší slovenská
revivalová skupina

THE BEATLES (BROUCI)
Vstupné 80,- a 100,- Kè. Pøedprodej
vstupenek v prodejnì ing. Grabovského
od 21. 2. 2005. Pøi zakoupení 10 a více
vstupenek v pøedprodeji kadá desátá zdarma.
Více informací o skupinì na www. brouci.sk
Skupinu „Brouci“ exkluzivnì zastupuje
Pragokoncert Bohemia, a. s. - tel. 777701588
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Sport pro všechny

SPV Hanušováèek se stal v prosinci

Na mìsíc bøezen 2005 pøipravuje nìkolik sdruení sportovní
akce v hanušovické tìlocviènì. Nìkteré budou urèeny pro pøíchozí
veøejnost:
5.3. halová kopaná ÈASPV
5.3. noèní volejbalový losovací turnaj smíšených drustev
6.3. turnaj en a dívek ve florbalu
6.3. turnaj muù a dorostencù ve florbalu
Celý víkend bude doplnìn pravdìpodobnì také turnajem ve víceboji, stolním tenisu a šipkách.

v Hluku a Uherském Brodu prvním odborem ÈASPV, který mìl
ji svého zástupce ve finále všech sportù, ve kterých ÈASPV
poøádá republiková finále. Po 2. místì ve volejbalu muù a 4. místì
bränballu actva obsadilo drustvo muù 16. místo v halové
kopané. První místo obsadili hráèi Šumperka. -pod

19.3. volejbalové debly – mui, eny
20.3. volejbalové debly – smíšené dvojice
Propozice všech akcí budou vyvìšeny ve vitrínì SK Hanušovice
u pošty, v tìlocviènì a na internetových stránkách mìsta. Upozoròujeme, e na nìkteré se bude tøeba pøihlásit pøedem, protoe poèet
startujících v halové kopané a florbalu mùe být omezen.
Informace na tel. 732 264 952.
-pod

Florbalový turnaj
Tøetí lednovou nedìli poøádal SPV Hanušováèek v hanušovické
tìlocviènì regionální kolo ve florbalu muù a dorostencù. Turnaje
se zúèastnilo celkem sedm drustev. První dvì místa obsadily
týmy, jejich hráèi hrají oficiální florbalové soutìe.
Další turnaj se uskuteèní v nedìli 6. 3. 2005.
Poøadí: 1)Sváøeèi Šumperk, 2) FBC Libina,
3) Hanušovice senioøi, 4) Hanušovice junioøi,
5) TJ Jindøichov, 6) Bohdíkov, 7) COP Šumperk
Nejlepší støelci:
7 branek Jiøí Pluskal, FBC Libina
4 branky František Slimáèek, Hanušovice junioøi
Pavel Podvolecký, Hanušovice senioøi
Vicenec, Sváøeèi Šumperk
-pod

Pøehled kulturních a spoleèenských
akcí DK Hanušovice
a Kina Mír za rok 2004

Vánoèní volejbal a víceboj
Poslední akcí Holba tour 2004, kterou si úèastníci pøipomnìli
vznik pivovaru v Hanušovicích, byl vánoèní losovací turnaj pro
pøíchozí. Nakonec nezùstalo jen u volejbalu, ale všichni sportuchtiví nadšenci z okresu Šumperk, z Jeseníku, Olomouce, Hranic na Moravì a Plznì se zapojili do víceboje, který pro nì
pøipravili poøadatelé. Soutìilo se ve volejbalu, støelbì na koš a
v jízdì na pedalu. Poslední disciplína byla asi nejzajímavìjší. Celá
drustva mìla za úkol se na pedalu postupnì pøepravit do urèeného
prostoru. S menší èi vìtší dopomocí to bez úrazu zvládli úplnì
všichni. Poøadí v jednotlivých disciplínách urèilo celkové vítìze
víceboje.
-pod

V Domì kultury Hanušovice se v roce 2004 uskuteènilo
40 kulturních a spoleèenských akcí (divadla 13, koncerty 4,
pøednášky 6, plesy 3, zábavy, výroèní schùze 9, školní akce
3 a 2 výstavy).
Celková úèast byla 5330 obèanù. Podìkování patøí panu
Silvio Bairovi z obèanského sdruení EPICO Olomouc,
který v rámci projektu „ijme naplno“ dovezl do Hanušovic skvìlé divadelní a hudební soubory (Husa na provázku,
Hradišan, Natalika, Hofmanovo divadlo). Podìkování patøí také Sboru SDH Hanušovice a všem obèanùm i organizacím, které se na kulturním dìní ve mìstì podíleli.
V Kinì Mír se uskuteènilo 95 filmových pøedstavení
s prùmìrnou úèastí 64 divákù.V èeské republice byla prùmìrná návštìvnost 37 divákù. TOP 10: Kameòák, Shrek 2,
Harry Potter a vìzeò z Azkabanu, Hledá se Nemo, Trója,
Spider Man 2, Pán prstenù - Návrat krále, Umuèení Krista,
Horem pádem, Den poté. Velice úspìšný byl také dìtský filmový festival, který navštívilo 649 dìtí. Podìkování patøí
všem sponzorùm, kteøí svým pøíspìvkem pøispìli na tento
festival.
-jš
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FK Hanušovice - fotbalový oddíl zve všechny
pøíznivce na halové turnaje

Halový turnaj mladších ákù
Termín: 5. 2. 2005; pøihlášky na adresu
Petr Kuèera, Sportovní 330,
788 33 Hanušovice, tel. 605 710 327

Halový turnaj starších ákù
Termín: 6. 2. 2005; pøihlášky na adresu
FK Hanušovice, Sportovní 70, 788 33 Hanušovice,
tel. 607 928 073 - p. Radek Musil

Halový turnaj pøípravek pro
roèník 1994 a mladší
Termín: 20. 2. 2005; pøihlášky do 6. 2. 2005 na adresu
Petr Kuèera, Sportovní 330,

788 33 Hanušovice, tel. 605 710 327

Spoleèné propozice tìchto tøí turnajù
Místo: Tìlocvièna Hanušovice
Prezence: 8.15-8.45 hod.
Zahájení: 9.00 hod.
Ukonèení: Pøedpoklad v 16.30-17.00 hod.
Hrací doba: 1x15 minut,
s pøestávkami 5 minut mezi zápasy
Systém: Kadý s kadým, max. 8 mustev
Poèet hráèù: 4+1
Støídání: Neomezené (hokejovým zpùsobem)
Startovné: 1000,- Kè
Obèerstvení: Poøadatel zajistí limonády a párky
pro mustva
Ocenìní: Mustva podle umístìní, dále nejlepší
støelec a brankáø

Výsledky Tøíkrálové sbírky
2005 v Hanušovicích
Stejnì jako v nìkolika posledních letech probìhla i letos Tøíkrálová sbírka na pomoc potøebným u nás i ve svìtì.
Ajaká byla v Hanušovicích? Skupinky koledníkù, králù a dospìlého èlovìka s kasièkou, koledovaly v dobì mezi 2. a 6. lednem 2005.
Celá sbírka byla zakonèena ve ètvrtek 6. ledna tøíkrálovou jízdou na
voze s koòmi. Vybralo se celkem 39 288,50 Kè, co pøedstavuje od
loòska nárùst pøiblinì o 10 000,- Kè. K tomuto výsledku jistì pøispìla vìtší informovanost o prùbìhu i úèelu sbírky, ale také samozøejmì
události z posledních dnù minulého roku, které postihly obyvatele jihovýchodní Asie - na pomoc tìmto trpícím poputuje èást sbírky, a ji
ve formì materiálního zabezpeèení, èi jako obnovné programy
v postiených oblastech.
Dìkujeme všem, kteøí do sbírky pøispìli, i tìm, kteøí se jejího prùbìhu zúèastnili a pomohli tak dobré vìci.
Pro porovnání uvádíme nìkolik výsledkù Tøíkrálové sbírky
2005 na Šumpersku:
název obce
Šumperk
Ruda nad Moravou
Bludov
Libina
Rapotín
Hanušovice
Velké Losiny

vybraná èástka (Kè)
88 569,00
45 957,50
43 611,00
40 589,50
40 511,00
39 288,50
38 744,50

poèet pokladnièek
17 ks
10 ks
14 ks
10 ks
14 ks
6 ks
14 ks

Halový turnaj dorostu

Termín: 19. 2. 2005
Místo: Tìlocvièna ZŠ Hanušovice
Prezence: 8.15-8.45 hod.
Zahájení: 9.00 hod.
Ukonèení: Pøedpoklad v 16.30-17.00 hod.
Hrací doba: 1x15 minut, s pøestávkami 5 minut
mezi zápasy
Systém: Kadý s kadým - max. 10 mustev,
skupiny - více ne 10 mustev
Poèet hráèù: 4+1
Støídání: Neomezené (hokejovým zpùsobem)
Startovné: 1000,- Kè
Obèerstvení: Poøadatel zajistí limonády a párky
pro mustva
Ocenìní: Mustva podle umístìní, dále nejlepší
støelec a brankáø
Potvrzení úèasti: Nejpozdìji do 5. 2. 2005 na adresu
Jaroslav Kulhaj, ul. Hlavní, 788 33 Hanušovice,
tel. 604 130 802
Jiøí Matýs - pøedseda FK, Petr Kuèera, Radek Musil,
Jaroslav Kulhaj - hlavní poøadatelé
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Jubilea

Setkání pøíznivcù Malé Antiochie

70 let paní Ludmila Talašová a
Irena Okuliarová a pan František
Hladil,

Nìkteøí jistì víte, co to znamená, kdy se øekne MALÁ ANTIOCHIA. Zaili jste
tábor o prázdninách letních, jarních èi podzimních, a u to bylo ve Štítarech na Znojemsku, nebo v Rychnovì u Moravské Tøebové, nebo teï naposled ve Švábenicích/Boršicích u Buchlovic.
Mnozí další zase slyšíte o nìèem takovém poprvé v ivotì. Chtìl bych tedy vysvìtlit,
o co jde. MALÁ ANTIOCHIA je spoleèenství mladých lidí, ale také dospìlých, kteøí
chtìjí nabídnout dìtem a mládei smysluplné vyuití volného èasu nejen o prázdninách. Nejvìtší úsilí vìnujeme letním táborùm pro dìti školního vìku, které
vedeme v køesanském duchu, protoe jsme tohoto pøesvìdèení. Tyto tábory probíhají
na farách ve východních Èechách a na Moravì. Vedoucí se na nì pøipravují pøi
kadoroèním setkávání vedoucích Malé Antiochie. Pokud jsou k dispozici vedoucí,
probíhají tábory i o jarních, pøíp. podzimních a vánoèních prázdninách.
Od letních prázdnin uplynulo u hezkých pár mìsícù, a tak nás napadlo, e bychom
se mohli znovu setkat, zavzpomínat, nìco hezkého proít.
A proto zveme zvláštì školní mláde do

65 let paní Lieselotte Havelková,

Domu sv. Josefa v sobotu 19. února 2005,

60 let paní Jitka Meszarosová a
Zdeòka Schwarzerová a pánové
Zdenek Pavlín a Ondøej Šulaj,

kde bude pøipraven zábavný program.

V mìsíci únoru 2005 oslaví svá
významná ivotní výroèí tito
naši spoluobèané:
85 let paní Rùena Unzeitigová,
75 let pan Karel Jablonèík,

50 let paní Jana Fojtová a Ivana
Zahradníèková.
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

Pøedpokládaný program:
do 9.30 - pøíchod, registrace
od 9.30 - hra (podle poèasí moná nìkde v terénu)
kolem 12. hodiny - pøestávka na obìd z vlastních zásob
od 17.00 - zváni jsou rodièe, aby „z první ruky“ získali kvalifikované informace,
co se chystá na léto, pøedpokládaný závìr kolem 18. hodiny
S sebou: nìjakou vìtší svaèinku (místo obìda), pøezùvky
Tìší se na Vás pøedevším vedoucí a pomocníci z táborù loòského roku:
Hanka Skalická a spol. (dìti I. stupnì ZŠ)
Jirka Hovora, Eva Rýparová a spol. (II. stupeò ZŠ)
Na toto setkání zveme všechny, kteøí se nechtìjí nudit; nejen ty, kteøí v minulých letech
u nìco s MALOU ANTIOCHIÍ proili, ale i ty, kteøí o Malé Antiochii ještì nic neslyšeli
a mají dobrou vùli poznat nìco nového. Kdo pøesáhl 15 let a má vztah k práci s dìtmi,
mùe se zaøadit do role instruktorù na táboøe; od 6 do 14 let coby táborníci; ve vìkové
kategorii 15-17 let se snaíme pøipravit adekvátní program pro mláde, která
nenachází uplatnìní v práci s dìtmi, ale nechce v létì zùstat „na suchu“.
Srdeènì zve P. Pavel Jagoš

V mìsíci prosinci 2004
se narodila:
Zuzana Èermáková
zemøeli:
paní Jarmila Muchová
a pan Štefan Fatura

Podìkování
Dìkujeme panu starostovi Petru Malcharczikovi a paní Sedlmayerové za pøání k
Vánocùm a do nového roku. Za sociální komisi popøála obyvatelùm DPS paní uèitelka
Ludmila Cikrytová. Vánoèní atmosféru navodil recitaèní krouek ákù ZŠ Hanušovice pod vedením paní uèitelky Vladimíry ídkové.
Za krásný záitek dìkují obyvatelé DPS Hanušovice.

Vzpomínka

Vzpomínáme

„...ít je tak sloité a umøít je tak prosté...“

Zhasly oèi,
které vdy jen s láskou na nás hledívaly.
Umlkla ústa,
je nikdy nechtìla ranit.
Dotlouklo srdce maminky nejdraší.

O. Scheinpflugová
Dne 19. února vzpomeneme
1. smutné výroèí, kdy nás navdy
opustila naše milovaná dcera,
maminka, sestra a druka,
paní Irena Macková.

Dne 8. února 2005 uplyne 7. smutné výroèí úmrtí
naší milované maminky a babièky,
paní Vìry Pavelkové z Hanušovic.

S láskou vzpomínají maminka, syn, dcera, bratøi,
sestry s rodinami a druh Leoš.
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Cestování po Evropì
V této èásti našeho putování se podíváme do Francie
na dílo staré více ne 300 let, zapsané na seznam památek UNESCO. Jde o málo známý Canal du Midi.
Spojit Atlantický oceán se Støedozemním moøem a pøitom se vyhnout Gibraltarskému prùlivu, který ovládali
Španìlé. Nìco takového bylo snem generací francouzským králù. Na jeho uskuteènìní bylo tøeba ale hodnì dùmyslu a prostøedkù. Dlouhá léta se zdálo, e je to
neuskuteènitelné. Nakonec realizace královských snù zùstala na Paulu Riquetovi, bohatém výbìrèím daní krále
Ludvíka XIV.
A podaøilo se, i kdy se dokonèení stavby první stavitel
nedoil. Canal du Midi je úchvatné technické dílo táhnoucí
se od Toulouse a do Støedozemního moøe. Jde o, zjednodušenì øeèeno, vodní dálnici procházející krajinou, vesnicemi, lemovanou stromy. Byl postaven v letech 1666 a
1681 a vine se krajinou celých 254 kilometrù. S mírným
sklonem hladiny kopíruje okolní terén, pøekraèuje vodní
toky po kamenných mostech (na obrázku), a dokonce se
dostává do podzemí pod kopec, ne sestoupí do Bézirs,
pøes monumentální akvadukt. Poté teèe pøes pobøení lagunu Thau, kde se na ústøicové farmì produkují známé
„Bouzigues oysters“. Cíle dosáhne nedaleko pøístavu
v Séte, který ji více ne 300 let slouí coby pøírodní a vojenské „odbytištì“ pro strategickou vodní cestu.
Pøi stavbì musel být nejdøíve vybudován zásobník
vody. První kámen v 35 m vysoké pøehradní nádri Saint
Ferréol byl umístìn v roce 1667. Tento „vodní sklad“, jak
byla pøehrada nazývána, byl s kapacitou pøes 6 milionù
m3 nejvìtší na svìtì. Jezero, je se rozkládá na více ne
67 ha, má v sobì tolik vody, kolik jí je obsaeno po celé

zbývající délce kanálu. Voda je z nádre vypouštìna pod
takovým tlakem, e si stavitel Riquet dovolil nedaleko postavit vodotrysk s 20 metrù vysokým proudem vody.
Roku 1681 byl kanál bìhem desetidenních oslav slavnostnì otevøen. Dochovalá kronika stavby popisuje útrapy a potíe pøi stavbì tak sloitého díla na tehdejší dobu. I
pro dnešní odborníky je skoro záhadou, jak pøi tehdejších
meøicích pøístrojích dosáhli toho, e kanál je celý témìø ve
vodorovné poloze. Pro tehdejší dopravu to byl malý zázrak, o èem tvrdí dochovaný zápis: „Èlovìk stráví jedenáct dní na cestì od jednoho moøe k druhému bezpeènì a
jednoduše...“
Od zániku obchodní dopravy a dodnes slouí kanál
k usmìròování vody od prvního výbìku Massif Central
na Lungduedockou pláò. 300 milionù metrù krychlových
vody z kanálù zavlaí 40 tisíc hektarù pùdy kadý rok.
-hp

Toulky po okolí

Kronikáø stavby G. Nentwig pak na závìr své zprávy neopomnìl uvést: „Budi ještì s díky naplnìným srdcem náš milý
Pánbùh veleben, e svou všemohoucí záštitou kadému neštìstí
po dobu výstavby co nejmilostivìji zabránil, ádnému úrazu
dìlníkù na stavbì, ani pøi dopravì materiálu navzdory potíím a
velkému nebezpeèí nebylo nutno elet!“
Stavba si nicménì své obìti pøece jen vybrala, ne však mezi
lidmi. Velmi kruté pracovní podmínky nepøeili celkem tøi
konì, kteøí dopravovali na Snìník pracovní materiál.
Na obrázku je interiér restaurace, která byla pøistavìna k té
pùvodní u paty rozhledny v pozdìjších letech.
-hpm

V tomto povídání se naposledy vydáme za stavbou staré rozhledny na Králickém Snìníku.
Tøetí rok výstavby rozhledny (1898) zaèala pracovní sezona
ji 22. kvìtna, tedy na místní pomìry dost èasnì. Brzy slezl sníh
a pøístupové cesty dovolovaly pøísun stavebního materiálu.
A do 27. srpna pokraèovaly práce bez vìtších potíí, které
tak tvrdì provázely stavitele v pøedchozích letech. Zmínìného
dne dìlníci dopravili na vrcholek vìe poslední kámen a zazdili
ho do cimbuøí. A do 14. øíjna pak pokraèovaly vnitøní práce,
dodìlávalo se schodištì a klenba a provádìly se omítky. Na výstupní vìièku a vyspárování zdí ji nezbyl èas, pøišly toti velké mrazy. Všechny tyto práce a ostatní dodìlávky provedla
stavební firma pøíští rok v èervnu. V téme mìsíci byla provádìna výzdoba tzv. Pamìtní sínì a dovybavení pøilehlé chaty vším
potøebným, aby mohla být celá stavba slavnostnì pøedána.
Byl ustanoven slavnostní výbor pod pøedsednictvím podplukovníka Schauweckera z Kladska, který mìl na starosti organizaci celé slavnosti. K slavnostnímu otevøení rozhledny pro
veøejnost došlo 9. èervence 1899 za úèasti Kladského spolku
GGV, stavitele a jeho nejbliších spolupracovníkù, zástupcù firem a hlavnì široké veøejnosti. Samozøejmì se o této dùleité
události psalo v tehdejším tisku.
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Duha, sdruení dìtí a mládee pro volný èas, pøírodu a recesi
Klub mládee Salix-SK Hanušovice

Vandalové si vydìlali

Èinnost za mìsíc prosinec 2004
Na poèátku mìsíce probìhla schùzka na výrobu vánoèních dáreèkù z kartonu a
jipaxu a dále ze sádry a rùzných pecek. Další jiné techniky si mohli naši klubáci
pøeèíst v klubovém èasopise Pramínek bìhem celého roku v rubrice Nìco pro kutily. Za rok 2004 vyšlo celkem 11 èísel Pramínku.
Po provedení generálního úklidu chodby a klubovny následovala i vánoèní výzdoba místnosti.
Bìhem mìsíce pokraèovali nováèci v plnìní pøijímaèek do klubu (klubové heslo, pochodové znaèky, šifry, morseovka, ornitologie, historie klubu; mladší dìti
mají jiné, kratší zkoušky). Jako první zdárnì dokonèil pøijímaèky Pavel.
Blahopøeji.
Spoleènì jsme v prosinci oslavili Markovy 10. narozeny a Miloslavùv svátek.
Blahopøejeme. Další oslavou bylo výroèí 10 let trvání naší klubovny na Školní
ulici.
Podle vontských tradic nezapomínáme kolem 17. prosince konat Veèer svìtel. I
letos se staly mír, dobro a ušlechtilost hlavní myšlenkou akce.
Zlatým høebem prosince byla ji tradiènì Vánoèní besídka, která se pìknì vydaøila. Škoda e nepøišli i pozvaní hosté.
Mezi Vánoci a Novým rokem (27.-29. 12. 2004) jsem uspoøádal akci na chatì
Pavuèárna nad Bohdíkovem. Zúèastnili se bývalí èlenové a jejich kamarádi a
všem se „Hrmesva“ velmi líbila.
V mìsíèním bodování jednotlivcù tentokrát zvítìzil Pavel. Ve speciální soutìi
o klubové nálepky je stav následující: Honza získal ji nálepku è. 13, Miloš 12,
Pavel 5, Marek 11 a Tomáš è. 4. Putovní odznak Roye mìl v lednu právo nosit Pavel. Všem k dosaeným výsledkùm blahopøeji a doufám, e jim nadšení vydrí i
v novém roce.
Duha, Salix-SK dìkuje za spolupráci: p. Kozákovi, p. Volkovi st., p. Felnerovi
a p. Šorovi.
Vedoucí klubu M. Pecho

V Hanušovicích, jak jistì víte, jsou na
rùzných místech rozmístìny modré odpadkové koše pro drobný komunální odpad. Je to vìc samozøejmì velmi uiteèná
pro udrení poøádku ve mìstì. Bohuel
tento názor patrnì nesdílí všichni, kdo kolem košù procházejí. Je tedy smutnou
skuteèností, e v minulém roce 2004 muselo být na opravu nebo výmìnu odpadkových košù, které byly poškozeny
vandaly, vydáno z mìstských prostøedkù
48 000,- Kè. Èástka je to dost vysoká,
mohla být jistì pouita jinak a efektivnìji.
Buïme tedy ohleduplnìjší, chraòme si
své ivotní prostøedí - jde to pøece z kapes
nás všech.
-mf

Pohyb obyvatel v roce 2004 v Hanušovicích
Narození: 34 dìtí (17 chlapcù a 17 dívek)
Zemøelo: 25 obèanù (15 en a 10 muù)
Pøistìhovalo se: 68 obèanù
Odstìhovalo se: 84 obèanù
Poèet k obyvatel k 31. 12. 2004 èinil 3506, co je úbytek o 7 obèanù
v porovnání s rokem 2003.
-MìÚ

Chovná sezona jaro 2005

DOBØE ZAPLATÍM!
Tel.: 608 420 808

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.

káèata a housata, husokaèeny
Objednávky pøijímá prodejna Ovoce-zelenina,
Hlavní 88, Hanušovice, tel. 583 232 284.
Placená inzerce

ŠACHOVÉ ÚLOHY

HANUŠOVICKÉ NOVINY 2/2005

do roku 1945 (tj. malý formát)

UPOZORNÌNÍ

Kuøice „Dominant“ (5 barev), brojlerová krùata

Øešení úlohy z prosincového
èísla Hanušovických novin
1. Vf7 - Sb1
2. g5! - Sa2
3. Va7 - Kb3
4. Kc1 - a bílý vyhraje

STARÉ POHLEDNICE

KOMERÈNÍ INZERCE
Nová øešitelská soutì
Postavení figur na šachovnici:
bílý - Ke7, Vc5, Jc4
èerný - Kc1, Sa6, Jd2, pìšec h7
Bílý táhne a vyhrává.

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

-jk

www.mu-hanusovice.cz
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