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

Èinnost Obvodního oddìlení Policie ÈR
v Hanušovicích v uplynulém roce 2004
Obvodní oddìlení Policie ÈR v Hanušovicích má ve své regionální pùsobnosti dva mìstské úøady - Hanušovice s asi 3590 obyvateli a rozlohou 3681 ha a
Staré Mìsto pod Snìníkem s asi 2150 obyvateli a rozlohou 8631 ha; dále sedm
obecních úøadù - Bohdíkov, Branná, Jindøichov, Kopøivná, Malá Morava, Šléglov a Vikantice o celkové rozloze 18984 ha, s asi 4250 obyvateli. To celkovì
èiní 9990 obyvatel na rozloze 31296 ha, tato èísla pøipadají na 15 policistù
z OOP Hanušovice. Poèet obyvatel se jak v letní, tak v zimní sezonì znaènì
zvyšuje.
V roce 2004 bylo na území Okresního øeditelství Policie Èeské republiky
v Šumperku spácháno celkem 2073 trestných èinù, z nich se podaøilo objasnit
1255 skutkù - 60,54 % trestných èinù.
Na uvedeném výsledku se Obvodní oddìlení Policie ÈR Hanušovice
podílelo celkovým
nápadem 159 trestných
èinù s objasnìností
112 trestných èinù.
Vyjádøeno procentem 70,44 %. Tzn. e dosáhlo
OOP ÈR Hanušovice
druhý nejlepší výsledek
objasnìnosti v rámci
Okresního øeditelství PÈR
Šumperk. Jde o zvýšení
objasnìnosti v porovnání
s rokem 2003 o 2,66 %.
(pokraèování na 6. stranì)

Šla Pravda svìtem a na všechny lidi se
smála. Ale jen do té doby, ne potkala
Le. „Ve dvou se to lépe táhne,“
vlichocovala se Le. A Pravda, naivka
dùvìøivá, spoleènost s vdìkem pøijala.
Jene Le u mìla zosnované plány, jak
Pravdu zprovodit ze svìta. A protoe
byla sama dost zbabìlá, pøibrala si na
pomoc Závist. Ta u èekala v zákoutí,
aby se ke dvojici pøidala. Pravda zatím
netušila, e má na kahánku. e po ní
kameny házejí, jí zatím nepøišlo. Pøed
zrcadlem se pak notnì podivila. Nìjak
se k ní všichni obraceli zády, a tak jí
úsmìv brzy pøecházel. Byla smutná.
Byla hroznì sama. Zatím Le se Závistí
slavily triumf. Nikdo se Pravdy
nezastával, a se dušovala, jak chtìla.
Potloukala se a spala ve škarpì.
Nechtìla si pøipustit, e by mìla ze
svìta odejít. Vdy døív kolem sebe
slyšela, e nakonec vdycky zvítìzí
Pravda... Ale nevìdìla to hlavní - e
zvítìzí, ale tehdy, a dokáe to, co
dokáe Le.
Tak si myslím, e Pravdì je nìkdy
potøeba pomoci... - aby se zase našla.
(námìt: J. Nohavica)

Pár rad zahrádkáøùm
Je tu bøezen a pøíroda se zaèíná pomalu probouzet ze zimního spánku.
Bohuel naše mìsto a okolí je závislé na tom, kdy „paní Zima“ pøedá vládu jaru
a høejivému sluníèku. Proto si pøipomeòme pár dùleitých rad, jak na zahrádce
zaèínat zahrádkáøský rok.
Hned pøi první návštìvì zahrádky je tøeba myslet na naše ptaèí pomocníky.
Proto zahrádkáøi rozvìšují ptaèí budky, popø. opravují ty, které jsou zavìšeny
celoroènì. Urèitì se nám za to jejich nájemníci bohatì odmìní sbìrem škùdcù
na stromech a rostlinách.
Jakmile to zem dovolí (oschne a nelepí se), zaèínáme s výsadbou ovocných
stromù a keøù, které jsme nestihli zasadit na podzim. Mísy u ovocných stromù
pohnojíme dobrým kompostem a obílíme kmeny stromù tam, kde jsme tak neuèinili døíve. Také dokonèíme odstranìní mechù a lišejníkù zvláštì v místech
rozvìtvení, kde mùe vlivem vyšší vlhkosti docházet k zahnívání kùry. U jádrovin se dokonèuje prùklest podle zásady opratrného zakracování kadého
letorostu, zvláštì u mladých rostlin. Pozor, zbyteèné zakracování vede k trvalému bujení neplodných vlkù. Øezné rány se doporuèuje ošetøit, hlavnì u tìch
vìtších, zahlazením ostrým noem po okraji a zatøením latexovou barvou.
(pokraèování na 2. stranì)
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Šla Pravda svìtem...

www.mu-hanusovice.cz
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Sociální komise pøi MìÚ Hanušovice
Vás srdeènì zve na tradièní

PAPUÈOVÝ PLES
Uskuteèní se v sobotu 12. bøezna
v DK Hanušovice
Zaèátek: 14.00 hod. Vstupné: 30,- Kè
K tanci hraje K. Weiser
Obèerstvení zajištìno Bohatá tombola
Krásné Velikonoce plné jarního sluníèka
všem spoluobèanùm a dìtem bohatou
pomlázku pøeje redakce Hanušovických
novin a pracovníci MìÚ Hanušovice

www.zs.hanusovice.indos.cz
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Zpráva o èinnosti rady mìsta
53. jednání – 24. 1. 2005
- doporuèila ke schválení ádost o odprodej pozemku
pè. 856/43 v kú. Hanušovice
- schválila ádost o udìlení licence - ORLOBUS 195103
Praha–Jeseník
- doporuèila ZM ke schválení ádost o odkoupení pozemku pè. 903/4 v kú. Hanušovice
- schválila dodavatele na zpracování plánu odpadového
hospodáøství
- vzala na vìdomí stanovisko PF ÈR k ádosti o finanèní
pøíspìvek na opravu MK
- rozhodla o ukonèení smlouvy è. 1490/02 na výstavbu
DPS s Renostavem Postøelmov
- vzala na vìdomí volný byt na ul. Dukelská, èp. 216
- rozhodla o vybírání stoèného z dodávané teplé vody
pøes kotelny HO, s. r. o.
- schválila ádost o pøidìlení volné místnosti v pùdním
prostoru domu v Potùèníku èp. 95
- projednala ádost o pronájem èásti pozemku pè. 3/1,
st. pl., a uloila pozemek odmìøit a vypracovat nájemní
smlouvu.
- projednala ádost o pùjèku z FRB a doporuèila ji ZM ke
schválení
- vzala na vìdomí výsledek Tøíkrálové sbírky

Upozornìní pro obèany - výmìna
starých obèanských prùkazù
Státní obèané Èeské republiky
jsou povinni provést výmìnu
obèanských prùkazù bez strojovì
èitelných údajù, vydaných
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.

- vzala na vìdomí druební návštìvu z Nitrianského
Pravna na 26 a 27. 5. 2005
- projednala ádosti o prominutí poplatkù za odvoz TKO
pro rok 2005

54. jednání – 7. 2. 2005
- vzala na vìdomí informaci o financování Mìsta Hanušovice k 31. 12. 2004
- vzala na vìdomí zprávu o stavu veøejného poøádku OOP
ÈR Hanušovice
- vzala na vìdomí zprávu o èinnosti Mìstské knihovny
Hanušovice v roce 2004
- vzala na vìdomí nabídku firmy Mincovna – odznaky,
plakety
- projednala technický stav tepelných rozvodù CZT Zábøeská
- vzala na vìdomí dopis J. a L. Kubáníkových
- projednala a schválila ádosti o prominutí plateb za odvoz TKO pro rok 2005
- projednala ádost o prodej pozemkù pè. 429/1, 433,
434/1 a 434/2 v kú. Hynèice n. Mor., uloila vyvìsit na úøední desku, a potom doporuèila ZM ke schválení
- uloila podepsat dohodu s Mìstem Šumperk ve vìci
uhrazení ztráty z provozu veøejné linkové dopravy

Pár rad zahrádkáøùm

(dokonèení z 1. strany)
V bøeznu se té dokonèuje pøeroubování peckovin a v druhé polovinì mìsíce
se zaèínají pøeroubovávat jádroviny. Znovu opakuji, e vše záleí na poèasí.
K nalákání housenek obaleèe jableèného se pøipevòují na kmeny jabloní pásy
z vlnité lepenky a té se provádí obnovení lepových pásù kolem kmene u
peckovin.
Jakmile to poèasí dovolí, mùeme zeleninové záhony pøipravovat mìlkým
zkypøením pùdy a uhrabáním po podzimním rytí. Tam, kde jsme pùdu na podzim
zrýt nestaèili, uèiníme tak co nejdøíve, aby pùda pøed urovnáním staèila slehnout.
Ze zelenin vyséváme nejdøíve koøenové - mrkev, petrel, pastinák a èerný koøen,
s raným výsevem nezapomeneme ani na mák. Oseté záhony se doporuèuje utuit
širokou lopatou nebo lehkým válcem.
Do mírnì ohøáté pùdy se sází jarní èesnek, vysévá se øedkvièka, vodnice, špenát a kopr.
Pro pìstování raných brambor je tøeba sadbu pøedklíèit. Nenarašené hlízy se
ukládají v jedné vrstvì do platonkù a umísují se ve svìtlejší místnosti, kde je teplota 12-14 oC.
V bøeznu se té pøesazují trvalky a prostokoøenné døeviny, nejlépe pøed rašením. Pøesazují se fuchsie a pelargonie a k zesílení se pøenášejí na svìtlejší místa.
Ještì stále mùeme vysévat petúnie, vysévají se i letnièky s delší vegetaèní dobou
(hledíky, salvie, lobelky, nestaøec). Pro výzdobu balkonù se øízkují nìkteré
balkonovky, napø. pøevislé hybridní petúnie.
A na závìr nìco pro ty, kteøí mají svoji zahrádku pouze v bytì. Po pomyslném
zimním spánku bytových kvìtin je nejlepší právì v bøeznu pøihnojovat. V odborných prodejnách je velké mnoství tekutých i pevných hnojiv a tam vám rádi poradí, co je pro právì pro vaše rostliny nejvhodnìjší.
Z Rukovìti zahrádkáøe vybral -hp

HANUŠOVICKÉ NOVINY, mìsíèník, vychází k prvnímu dni v mìsíci v Hanušovicích. Vydává MìÚ Hanušovice, ev. è. MK ÈR E 10093. Uzávìrka pøíspìvkù do 15. dne pøedchozího mìsíce
na MìÚ Hanušovice. Šéfredaktor: Mgr. Mariana Felnerová. Sazba: Marie Sodomková TONY, 539 44 Proseè è. p. 108. Tisk: H. R. G., B. Nìmcové 157, 570 01 Litomyšl.
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Informace ZŠ Hanušovice

Zápis do 1. tøíd u je za námi

Bøezen,

Ani se nechce vìøit, e je to u rok, co pøivádìli rodièe dnešní prvòáèky k zápisu do
1. tøíd. Z nesmìlých dìtièek jsou dnes zkušení vlastníci prvního vysvìdèení.
Ve ètvrtek 10. 2. pøivítala naše škola nové pøedškoláky u zápisu.
Letos je èekala mimoøádnì krásnì vyzdobená škola a milé prostøedí se spoustou her
ve tøídì, kde na „opravdový“ zápis èekali.
Pøes ètyøicet dívenek a chlapeèkù se poprvé ocitlo ve skuteèné školní tøídì a hovoøilo s paní uèitelkou z „velké“ školy. Vìtšina budoucích školáèkù byla velmi
odváných, samostatných a šikovných. ádné slzièky, naopak hodnì zpívání, povídání i smíchu. Témìø všechny dìti se do školy tìší. A jim to vydrí!
Podìkování patøí paní uèitelce Šulové a dìtem z 5. B za krásnou výzdobu školy, za
zhotovení dáreèkù a pøípravu pìkného programu pro své malé kamarády.
L. Cikrytová

za kamna vlezem,
nevylezem døív,
ne roztaje sníh.
Budem sedìt v teple
jako myška v metle.
Holky barví vajíèka,
pomáhá i Janièka,
chlapci pletou pomlázky
za vajíèka od lásky.
Chlapci jsou u veselí
a holky nechtìj pondìlí!
Lucka C., 9. C

V. Petrová, 7. B

Pro èervené vajíèko
Já jsem malý koledníèek,
tetièko,
pøišel jsem si pro èervený
vajíèko.
Pro vajíèko èervený,
pro koláè bílý,
jsem-li já vám,
má tetièko,
koledníèek milý?
Moje zlatá panímámo,
vejce na mì kouká samo,
nech je bílý neb strakatý,
tøeba bylo holubatý,
jen prosím, a je kulatý.

K. Manglová, 7. B
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Galerie

sportovcù
Základní školy
Hanušovice

Tereza Slavíková
Narodila se 14. 5. 1995. Bydlí
v Hanušovicích. Chodí do 4. tøídy
hanušovické základní školy, její
tøídní uèitel je Petr Jorda. Je to
šikovná, cílevìdomá a pilná aèka.
Je sportovnì i manuálnì zruèná,
ráda hraje rùzné hry.

Ahoj, Terezko, jsi první ák z prvního stupnì, který bude
v naší Galerii. Prozradíš nám nìco o sobì?
Ano, budu se snait odpovìdìt na vaše otázky.
Jsi náš nejlepší šplhavec. Jde ti to tak samo, nebo u odmala ráda lezeš a šplháš po stromech èi jiných pøekákách?
Nauèila jsem se šplhat na sušáku na prádlo. Ráda také lezu po
stromech za naším domem.
Terezko, chodíš ráda do školy? A jak se ti tam líbí?
Ve škole se mi líbí, ale jen o pøestávkách.
Jak by podle tebe mìla vypadat škola snù?
Nejradìji bych, aby se ve škole neuèilo, ale to asi nepùjde, tak
alespoò aby byli hodní uèitelé.
Který pøedmìt máš ve škole nejradìji?
Jako pøedmìt mám nejradìji vlastivìdu a tìlocvik. Teï právì
probíráme historii naší republiky a to mì baví.
Co nejradìji provádíš ve svém volném èase, jaké jsou tvé
koníèky?
Nejradìji hraji na poèítaèi, kreslím si, poslouchám písnièky.
V létì jezdím na kole, koleèkových bruslích, ráda plavu. V zimì
jezdíme lyovat.
Máš nìjaké oblíbené místo, na které ráda chodíš a kam se
ráda vracíš? Které roèní období máš nejradìji?
Nejradìji mám léto, protoe jsou prázdniny. Jezdíme k moøi do Chorvatska, líbí se mi plavání a potápìní. Sbírám mušle a kamínky.
Jistì se díváš na pohádky, máš nìjakou oblíbenou?
Moje oblíbená pohádka je Tøi oøíšky pro Popelku.
Ráda jsem se také dívala na Princeznu ze mlejna.
Urèitì sleduješ i jiné filmy.
Líbí se mi Harry Potter, Snowborïáci, Pán prstenù.
Naposledy jsem byla v kinì na filmu Pøíbìh raloka, i
ten se mi líbil.
Kromì toho, e sama ráda sportuješ, sleduješ i
nìjaký sport v televizi?
Nejradìji mám olympijské hry. Škoda, e nemohou
být èastìji.
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Co a kdo ti dokáe udìlat nejvìtší radost?
Kdy mi nìkdo koupí to, co si pøeji. Nemusí to být drahý dárek, staèí malièkost. Teï sbírám rùzné svíèky. Z draších dárkù
bych si vybrala mobil, ale ten mi rodièe nechtìjí koupit. Ráda
také dárky dávám, vìtšinou rodièùm a kamarádkám.
Urèitì toho budeš chtít ze školy hodnì vìdìt. Ráda se
sama vzdìláváš, èteš odborné knihy a èasopisy?
Myslím, e na odborné knihy jsem ještì malá, ale doma
máme rùzné encyklopedie a v tìch si ráda ètu.
Máš nìjaké oblíbené zpìváky?
Nejradìji poslouchám Ruslanu, Kate Ryan, S club 7 a Karmu.
Bavíš se radìji s holkama, nebo s klukama?
Samozøejmì e se bavím s holkama i klukama, ale s holkama
víc.
Máš nìjaké sourozence? Chtìla bys ještì nìjakého mladšího?
Mám starší sestru Kláru. Mladšího sourozence bych nechtìla, protoe by mì otravoval.
Jaký je tvùj vztah ke zvíøatùm? Chováte doma nìjaké?
Mám ráda zvíøata. Máme psa a dva zakrslé králíèky - Bobinku a Šmudlinku.
U víš, co budeš dìlat o jarních prázdninách?
Ještì nevím, ale urèitì budeme jezdit lyovat.
Cestuješ ráda? Na kterém zajímavém místì jsi u byla?
Cestuji moc ráda. Prozatím jsem byla v Chorvatsku, ve mìstì
Dubrovniku, na ostrovì Korèula, v národním parku Kornaty,
vidìla jsem Plitvická jezera. Byla jsem také v Itálii, v Benátkách. U nás jsem u navštívila také hodnì míst, líbí se mi hrady
a zámky, napø. hrad Pernštejn. Nìkolikrát jsem byla na Macoše
a v Punkevních jeskyních. Minulé léto jsme byli v Praze, vidìla
jsem Praský hrad, byli jsme v ZOO, prošla jsme se po Karlovì
mostì, byli jsme v Národním muzeu. Také jsme stanovali
v Adršpašských skalách.
Máte mladého a perspektivního tøídního uèitele, který
s vámi podniká rùzné hry a projekty. Posloucháte ho?
Našeho pana uèitele poslouchám a rùzné hry a projekty mì
baví. Napøíklad ve vlastivìdì hrajeme scénky
z pravìku.
Jaký je tvùj názor na soutì Èesko hledá Superstar? Sleduješ tento poøad?
Tento poøad se mi moc líbí a ráda ho sleduji. A
budu velká, také bych se ráda pøihlásila. Nejvíce
se mi líbila Šárka.
Èím, si myslíš, e dokáeš udìlat rodièùm
nejvìtší radost?
Nejspíše kdy se budu dobøe uèit, poslouchat a
uklízet po sobì nepoøádek.
Dìkuji za rozhovor a pøeji ti, a veškeré tvé plány a cíle do budoucna vyjdou podle tvých pøedstav.
Tomáš Rajnoha
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Hodnocení I. pololetí školního roku 2005/2006

Okresní kolo ve šplhu 2.-5. tøíd
8. února se v Šumperku na VI. základní škole uskuteènilo
okresní kolo ve šplhu 2.–5. tøíd. Tomuto klání pøedcházelo kolo
okrskové, které hostila naše škola 2. února a na které byla
pozvána drustva z Bohdíkova, Rudy nad Moravou a Starého
Mìsta. Dìti z hanušovické školy soutì na domácí pùdì bez
vìtších problémù vyhrály a spolu s druhým postupujícím
drustvem ze Starého Mìsta se tìšily do Šumperka, kde je
èekala o poznání silnìjší konkurence.
Soutìe v Šumperku se zúèastnilo 11 drustev z celého
okresu vèetnì velkých šumperských a zábøeských škol. I kdy
naše dìti nebyly zdaleka povaovány za outsidery, byla na nich
patrná nervozita, hlavnì na mladších, pro které byla tato soutì
prvním vìtším podnikem po dobu jejich školní docházky.
Velice stresující byl i prùbìh závodù, nebo po nìkolika-

Soutìící
(pøíjmení, jméno)
Kuba Štìpán
Fistr Radek
Moravanská Monika
Komendová Lucie
Tomíèek Denis
Ambroz František
Bergrová Michaela
Lucká Veronika
Kuèera Lukáš
Krikl Martin
Slavíková Tereza
Šlìchtová Kristýna
Beer Jaroslav
Roháèek Jakub
Tóthová Aneta
Hetmánková Aneta

Tøída
II.A
II.B
II.A
II.B
III.A
III.A
III.A
III.A
IV.A
IV.B
IV.A
IV.A
V.B
V.B
V.A
V.A
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Ve volném èase mohli navštìvovat áci hanušovické školy
více jak 20 kroukù, ve kterých se mohli seberealizovat a strávit
pøíjemné chvíle.
Bìhem pololetí jsme spoleènì zaili mnoho radostných a
milých záitkù. Byly to jednak úspìchy ve sportovních
soutìích, jako je pøespolní bìh, vybíjená a jiné, dále to byla
velice pìkná školní akademie, které umonila dìtem ukázat se
jako schopní taneèníci, zpìváci nebo herci. Za to, e se
akademie uskuteènila, je nutné podìkovat celému realizaènímu
týmu v èele s paní uèitelkou Janoèkovou a v neposlední øadì i
státnímu podniku Èeské lesy, který vzal nad celou akcí záštitu a
velkou èást nákladù spojených s touto akcí financoval. Také je
nutné pøipomenout pøedvánoèní pásmo koled a básní, které má
v kalendáøi akcí školy své stále místo a které i pøes malý zájem
veøejnosti bylo milým zastavením v pøedvánoèním hektickém
èase. Bohuel bylo i první pololetí poznamenáno tragickou
událostí, o které bylo u tolik øeèeno a napsáno, e ji nebudeme
dále rozvádìt.
Na závìr tohoto krátkého bilancování lze øíci, e všichni
doufají, e druhé pololetí bude jenom úspìšné a e si mnozí áci
uvìdomí, e škola není jejich nepøítelem, ale pomocnou rukou,
které je doprovází dùleitou etapou ivota.
-pj

sekundovém snaení jsme museli desítky minut èekat v chladné
tìlocviènì na další kolo.
Pøes všechna úskalí se podaøilo ákùm hanušovické školy
nejen navázat na minulé úspìchy, ale podaøilo se jim je i
pøekonat. Kromì obsazení jednoho z prvních tøech míst v kadé
soutìní kategorii mnozí posbírali i individuální ocenìní.
Na závìr bych chtìl podìkovat paním uèitelkám z prvního
stupnì, které tréninkem v hodinách tìlocviku v nemalé míøe
pøispìly k tak výraznému úspìchu naší školy. -pj
Spoleèné foto našich šplhavcù s panem
starostou a øeditelem

Školní rok se nezadritelnì pøehoupl do své druhé poloviny
a nastal tak èas krátké zhodnocení právì probìhlého pololetí.
Hanušovickou školu navštìvovalo v I. pololetí školního roku
2005/2006 492 ákù, z toho 251 chlapcù a 241 dívek. áky
vyuèovalo 31 pedagogù ve 22 tøídách.
Bìhem pololetí nashromádili áci naší školy dohromady
21721 omluvených zameškaných hodin a 26 zameškaných
hodin neomluvených. Toto na pohled hrozivé èíslo ovšem není
z hlediska celkového prùmìru republiky alarmující, ale
pøedstavuje lepší prùmìr. Na jednoho áka tak z tohoto
„koláèe“ pøipadá 43,79 omluvených zameškaných hodin a 0,01
neomluvených zameškaných hodin. I pøesto, e je dìtem stále
dokola opakováno, e se uèí pro sebe a e jejich budoucnost
závisí jenom na nich a na jejich snaze, bylo udìleno za
I. pololetí 42 nedostateèných, na druhou stranu bylo dìtem ve
škole dáno 2974 výborných a na druhém stupni získalo 88 ákù
vyznamenání.
Jeliko bohuel nìkteøí áci stále nechápou, e svým
nevhodným chováním nedìlají ostudu jenom svým rodièùm a
škole, ale hlavnì sobì, bylo udìleno 14 napomenutí tøídního
uèitele, 8 øeditelských dùtek a 4 dvojky z chování. Na druhou
stranu bylo udìleno 78 pochval za chování, reprezentaci školy
a za jiné aktivity, co je významný argument pro ty, kteøí
povaují „dnešní mláde za zkaenou“.

Poøadí
v jed.
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Okrskové kolo, které hostila naše škola 2. února a na které byla
pozvána drustva z Bohdíkova, Rudy nad Moravou a Starého Mìsta
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Èinnost Obvodního oddìlení Policie ÈR v Hanušovicích
v uplynulém roce 2004 (dokonèení z 1. strany)

Bøezen - mìsíc
internetu (BMI)
Motto:
„Do knihovny na internet pro internet do knihovny.“
Mìstská knihovna Hanušovice
zve všechny zájemce na akce,
které poøádá u pøíleitosti mìsíce internetu.
Zvláštì chce nabídnout pøíleitost obèanùm,
kteøí zatím slueb knihovny nevyuívají.
1. INTERNET PRO SENIORY
- seznámení s poèítaèem a první krùèky na
internetu
- v úterý 15. 3. 2005, dopoledne 9-11,
odpoledne 13-15 hod.
- cena 20,- Kè za 1 hod.
2. INTERNET PRO NEZAMÌSTNANÉ
- základy práce s internetem, nabídka pracovních
pøíleitostí na www stránkách
- pomoc pøi sestavování ivotopisu
- ve ètvrtek 17. 3. 2005, dopoledne 9-11,
odpoledne 13-15 hod.
- cena 20,- Kè za 1 hod.
3. ELEKTRONICKÝ KATALOG
- tato akce je urèena pro áky ZŠ, cílem je nauèit se
pracovat s elektronickým katalogem knihovny:
vyhledávání spisovatelù, jejich díla
- ve ètvrtek 3. 3. 2005, dopoledne 9-11,
odpoledne 13-15 hod.
- ve ètvrtek 10. 3. 2005, dopoledne 9-11,
odpoledne 13-15 hod.
4. VIRTUÁLNÍ VLASTIVÌDA ŠUMPERSKÉHO
REGIONU
- je urèena dìtským ètenáøùm od 11 let, další kolo
soutìe s regionální tematikou
- 15 minut zdarma na internetu k vyhledání otázky a
zodpovìzení
- zájemci, hlaste se u p. knihovnice v dobì
pùjèování
5. INTERNETOVÝ SKØÍTEK
- urèeno pro všechny dìti s velkou fantazií: vyrob,
namaluj, navrhni, vytvoø internetového skøítka a
pojmenuj ho!
- celý bøezen
6. ZÁBAVNÉ ÚTERÝ S GORDIM
- nabízíme dìtem od 5 do 11 let monost vyzkoušet
zábavné hry na PC
- je nutné si dopøedu zamluvit pøesný èas, kadé
dítì má k dispozici 45 min. zdarma na PC
- v úterý 1. 3. 2005, dopoledne 8.30-12 hod.,
odpoledne 13-15 hod.
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Z celkového poètu 159 trestných èinù, které byly za uplynulé období roku
2004 spáchány na území Obvodního oddìlení Hanušovice, pøipadá na sluební
úsek MìÚ Hanušovice celkem 30 trestných èinù. Jde pøedevším o krádee
vloupáním - 10x do rekreaèních chat a provozoven, dále 4x zanedbání povinné
výivy, 3x ublíení na zdraví, 2x maøení úøedního rozhodnutí, 1x vrada,
1x poár, 3x podvod, 4x kráde prostá, 1x porušování domovní svobody a
1x vydírání. 15 trestných èinù bylo objasnìno.
Byl sníen nápad trestné èinnosti o 21 skutkù. Nárùst procenta objasnìnosti
lze sledovat u majetkové trestné èinnosti, zejména u krádeí vloupáním, kde
Obvodní oddìlení Policie ÈR Hanušovice dosáhlo po Obvodním oddìlení
Policie ÈR Mohelnice nejvyšší obajsnìnost v okrese. Nebyla evidována ádná
mravnostní trestná èinnost.
Standardnì dobrých výsledkù dosahuje OOP Hanušovice u krádeí
vloupáním, co vyplývá z velmi dobré znalosti z kriminálního prostøedí,
zainteresovanosti všech policistù a dlouholeté spolupráce s okolními útvary,
vèetnì sousedních okresù. Pøestoe je pozornost vìnována prevenci pøi
pøedcházení trestné èinnosti na školách v pravidelných pøednáškových cyklech
urèených pro áky 5., 7. a 9. tøíd, došlo zde k závané trestné èinnosti áka
Základní školy v Hanušovicích.
Výslednost na úseku pøestupkù èinila v roce 2004 1396 zjištìných pøestupkù,
co pøedstavuje o 8 ménì ne v roce 2003 - 0,56 %.
Vyhledávání pøestupkù na úseku alkoholu u øidièù motorových a
nemotorových vozidel se v porovnání s rokem 2003 zdvojnásobil z 20 skutkù na
41 skutkù. Pomìr zjištìného alkoholu u øidièù na 1 dopravní nehodu se zvýšil
z 3,3 na 3,4. Alkohol je v silnièním provozu stálým problémem. V rámci
Okresního øeditelství byl zjištìn ve 137 pøípadech u øidièù, kteøí mìli úèast na
dopravní nehodì, co èiní 9 % z celkového poètu dopravních nehod. Je to nárùst o
1 % ve srovnání s rokem 2003.
Obvodní oddìlení Policie ÈR Hanušovice se také podílí pøi zajišování
kulturních, sportovních a spoleèenských akcí vìtšího rozsahu v rámci okresu
Šumperk i v rámci pùsobnosti mìstských a obecních úøadù. Jedna z posledních
akcí byl policejní doprovod pøi masopustním prùvodu mìstem Hanušovice a
zajištìní bezpeènosti pøi následném masopustním reji.
Zvýšenou pozornost vìnují policisté z OOP Hanušovice preventivním
nepravidelným kontrolám míst, kde se pøed vyuèováním zdruje školní mláde,
aby se tak zamezilo pùsobení sociálnì patologických jevù ákù. Problémová
bývá doba po uzavøení restaurace Flora a vinárny U Revizora, kde dochází ke
zvýšenému soustøedìní osob, zejména o víkendu. Bavící se mláde èasto po
uzavøení podnikù nièí pod vlivem alkoholu mìstský majetek. Policie se na tuto
skuteènost zamìøovala speciálními akcemi.
Sluební obvod Staré Mìsto pod Snìníkem s pøilehlými obcemi je
charakterizován pøevánì chataøskými oblastmi s celoroèním vyuitím. Výkon
sluby v tomto regionu je zamìøen na rozsáhlou preventivní i kontrolní èinnost,
dohled na veøejný poøádek, bezpeènost a plynulost silnièního provozu. V zimním
období jsou provádìny kontroly lyaøských sportovních støedisek se zamìøením
na zjišování a odhalování pachatelù krádeí lyí a ostatních zimních sportovních
potøeb. Takté bylo provedeno nìkolik akcí na kontrolu podávání alkoholických
nápojù mladistvým osobám. Dobrá spolupráce s obèany vedla k nìkolika
pøípadùm odhalení trestné èinnosti.
V roce 2004 došlo v územním obvodì Staré Mìsto ke spáchání 47 trestných
èinù, objasnìno bylo 33 skutkù, co èiní 70,2 %. Nejvíce trestné èinnosti bylo
spácháno v rekreaèních oblastech; v 16 pøípadech krádeí vloupáním - 7 z nich
bylo objasnìno. Nejvìtší nápad trestné èinnosti byl zaznamenám v chataøské
oblasti Malé Vrbno. V porovnání s rokem 2003 došlo v nápadu trestné èinnosti ke
sníení o 10 skutkù s objasnìností nas stejné úrovni.
V loòském roce bylo na daném území spácháno 54 pøestupkù. Z uvedeného
poètu jde o 39 majetkových pøestupkù, z nich 12 pøestupkù bylo objasnìno. Ve
dvou pøípadech bylo zjištìno øízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu.
V porovnání s loòským rokem došlo ke zvýšení nápadu o 6 pøestupkù, jejich
objasnìnost se vyskytovala na stejné úrovni. V tomto pøehledu nejsou uvedeny
pøestupky na úseku dopravy. Policisté z OOP Hanušovice se kadoroènì podílí ve
Starém Mìstì i na rùzných spoleèenských, kulturních a sportovních akcích, jako
napø. Anenská pou, mistrovství ÈR v akrobatickém lyování v Hynèicích a
podobnì.
Chtìl bych touto cestou podìkovat tìm obèanùm, kteøí nejsou k policejní práci
lhostejní a podle svých moností s policií spolupracují, nehodnotí práci policie
podle sdìlovacích prostøedkù, které ne vdy práci policie hodnotí objektivnì a
èasto dost neprofesionálnì honbou za senzací a ne objektivní informovaností
obèanù.
Naším cílem je skuteènost, aby kadý obèan znal své policisty a vìdìl, e se na
nì mùe s dùvìrou kdykoliv obrátit o pomoc pøi øešení nároèných ivotních situací.
Karel Reichl, vedoucí OOP Hanušovice
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Slavili jsme masopust
Velikonoce nás letos navštíví velmi brzy, ji koncem bøezna.
Proto také letošní masopust, lépe øeèeno jeho poslední den, který velikonoèní svátky pøedchází více ne o šest týdnù, pøipadl u
na 8. února.
V tento den jsme se oddali masopustnímu veselí také v Hanušovicích. Místní základní škola ve spolupráci s mìstským úøadem uspoøádala se svými áky masopustní prùvod. V nìm jste
mohli zahlédnout medvìda a spoustu dalších nápaditých masek; dìti i dospìlé v prùvodu doprovázela akustická kapela, jedoucí na voze taeném koòmi. Prùvod vyšel od základní školy,
pokraèoval po Hlavní ulici a po nìkolika zastávkách byl zakonèen na parkovišti pøed kulturním domem.
Tam pøedvedly dìti z prvního stupnì vystoupení s masopustními tanci, písnìmi a básnièkami. K tanci se pak mohly pøidat
všechny masky. Celý poøad opìt doprovázela ivá hudba.

Na parkovišti bylo pøipraveno pro úèastníky masopustního
reje i všechny pøihlíející výborné obèerstvení. V nabídce byly
teplé zabijaèkové speciality, horký èaj i svaøené víno - v chladném
poèasí toho dne je jistì mnoho lidí pøijalo s povdìkem. Pro dìti
zde byla monost svézt se na vozech taených vyšòoøenými
koòmi.
Letošní „masopustní odpoledne“ se skuteènì vydaøilo, a to
po všech stránkách. Poèasí bylo sice velmi mrazivé, ale beze
sráek, co nám všem vyhovovalo. Velký dík patøí pedagogùm,
kteøí s dìtmi na pøípravì masopustu pracovali, dìtem, které
úèinkovaly nebo se úèastnily v maskách, dále tìm, kteøí se zaslouili o hudbu, obèerstvení, pøítomnost povozù, a té místní
policii, která bdìla nad bezpeèností prùvodu.
-mf

I taková událost, jako je
masopust a dobrá zabijaèka,
nìkteré z nás nechá klidnými.

ò
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SPV Hanušováèek, RC SPV Šumperk a SK Hanušovice, oddíl odbíjené poøádají

Víkend sportu pro všechny
„Holba tour 2005“

SOBOTA 5. 3. 2005

Florbalový turnaj dívek 12-14 let od
11.00 hod.
(pouze pro pøedem pøihlášené)

Turnaj muù a dorostencù v halové kopané
od 8.00 hod
(pouze pro pøedem pøihlášené)

Florbalový turnaj en od 15 let
od 11.00 hod
(pouze pro pøedem pøihlášené)

Aerobik pro dìti 7-9 let od 16.00 hod. (Angi)
Aerobik pro dìti 10-15 let od 17.00 hod. (Angi)

Závod dìtí 3-8 let na bìkách
od 13.30 hod
(jen v doprovodu dospìlého, monost
zapùjèení bot a lyí,
od 12.30 hod. trénink pro zájemce)

Zdravotní cvièení nejen pro seniory
od 18.00 hod.*
(Marie Zlámalová)
Aerobik pro eny i mue od 15 let
od 19.00 hod.* (Angi)

* takto oznaèené akce jsou urèeny pouze
aktivním úèastníkùm, divákùm nebude
umonìn pøístup

Indiaca („badmintonvolejbal“) od 20.00 hod.*
(seznámení s novou hrou pro zájemce od 14 let)

Prezence vdy 20 min. pøed zaèátkem
v tìlocviènì ZŠ Hanušovice.

Noèní volejbalový losovací turnaj
pro pøíchozí mue i eny od 21.00 hod.

Do tìlocvièny nutná obuv s nebarvící
podrákou.
NEDÌLE 6. 3. 2005

Na florbal mono hokejky a míèky zapùjèit.

Florbalový turnaj muù a dorostencù
od 8.00 hod.
(pouze pro pøedem pøihlášené)

Informace na tel. 732 264 952
nebo email: pavel.pod@tiscali.cz

SK Hanušovice poøádá

Volejbalové turnaje dvojic
„Holba tour 2005“
sobota 19. 3. 2005 od 8.15 hod. eny, od 10.30 hod. mui
nedìle 20. 3. 2005 od 8.45 hod. mixy
(v kadé kategorii ètyøi výkonnostní skupiny)
Zúèastnit se mohou rekreaèní i registrovaní hráèi,
veteráni i mláde.
Tìlocvièna ZŠ Hanušovice

Informace tel. 732 264 952

Ubytování nutno dohodnout pøedem.
Další deblové turnaje: 28.-30. 10., 19.-26. 11. a 26.-27. 11. 2005.
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Jubilea
V mìsíci bøeznu 2005 oslaví
svá významná ivotní výroèí
tito naši spoluobèané:
70 let paní Rùena Švejdíková a
Helena Baláová,
65 let pánové František Pelíšek a
Ján Mihalèín,
60 let paní Jaroslava Czastková a
Marie Rajnohová,
50 let paní Eva Muroòová,
Boena Slimáèková, Vlasta
Svobodová a Marie Mausová a
pánové Bohuslav Masný a Petr
Hošek.
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 lednu 2005
se narodily:
Eliška Jelínková a Veronika Gronychová
zemøeli:
paní Anna Cejpková a pan Jiøí Gája

Nákupní zájezd

- Klodzko

Zájezd poøádá cestovní agentura VOBUS Hanušovice.
Termín: sobota 19. 3. 2005
Odjezd: v 7.00 hod. Hanušovice-pošta, monost nástupu po trase
Doba na nákupy cca 4 hodiny Návrat: v odpoledních hodinách
Cena: 100,- Kè, Pøihlášky:
v kanceláøi firmy VOBUS, Hlavní 92, Hanušovice (budova mìst. úøadu)
tel./ fax: 583 231 251, e-mail: info@vobus.cz

Zima, jak má být
Fabiánská a šebestiánská zima - 20. leden - je povaována za vrchol zimy. Letos
mìla zpodìní. Pøišla a 22. ledna, kdy silnì
snìilo, tvoøily se závìje a byl nízký atmosférický tlak. Vypadalo to, e letošní zima je
koneènì, jak má být. Ráno byly teploty kolem -7 stupòù Celsia, na nìkterých horách
nasnìilo a 2 m snìhu.
Snìhová bouøe a zemìtøesení v Turecku
24. ledna zaznamenaly svìtové agentury snìhové bouøe v USA, nejvìtší za posledních 100 let. Mìly na svìdomí 16 lidských obìtí. V Turecku došlo k zemìtøesení o síle
6 stupòù Richterovy škály. Na Malorce dokonce snìilo. Pøívaly snìhu jsme zaznamenali i v ÈR. Pravé zimní poèasí jsme mìli 26. ledna - ráno byly v Hanušovicích -4 oC.
Vìtšina silnic v republice byla nesjízdných, v nìkterých oblastech øádily velké vichøice. Obdobné poèasí vládlo i ve dnech následujících.
Šest mrazivých dní
5.-10. února zima opìt udeøila. V uvedené dny teploty v Hanušovicích ráno klesaly
na -17 oC a nìkde i více. Pøíchod velmi mrazivé zimy zpùsobila tlaková výše nad severovýchodní Evropou s tlakovým jádrem 1047 hektopascalù. Tato výše se nepatrnì pohnula k západu a otevøela tak proudìní arktického vzduchu k nám.
Rekordní tlak vzduchu v Hanušovicích
V oblasti Hanušovic mìla tlaková výše 1042 hektopascalù, co je pøekonání dosavadního rekordu o 2 hektopascaly. Na nìkterých místech ÈR poklesly teploty skuteènì
hluboko. Tak napø. 29. ledna kolem 20. hodiny na Jezerní slati na Šumavì poklesla teplota na -31,2 stupòù Celsia, šumavská Kvilda mìla -26 oC, jihovýchodní Polsko
-32 oC.
Pranostika
K únorovému poèasí se váe pranostika: „Svatý Matìj seká led, není-li ho, zrobí jej
hned.“ Svátek pøipadá na 24. února. Podle dosavadního rázu letošní zimy se dá oèekávat, e to bude první varianta.
-jk

Radostné proití velikonoèních svátkù, plných jara a nové nadìje, pøeje všem spoluobèanùm MO KDU-ÈSL Hanušovice

Vzpomínka

Vzpomínáme

Dne 15. kvìtna 2005 by se doil

„Kdo v srdci ije, neumírá...“

Petr Šastný

Dne 8. bøezna vzpomeneme 8. smutné
výroèí, kdy nás navdy opustila naše
maminka, babièka a prababièka,

z Hanušovic 50 let.
18. února tohoto roku jsme
vzpomnìli ji 25 let od jeho tragické smrti.
Vzpomínají maminka, dcera, sourozenci
s rodinami a ostatní pøíbuzní.
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paní Marie Kuèerová.
S láskou vzpomínají dcery a syn s rodinami.

www.mu-hanusovice.cz
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Cestování po Evropì
V minulém èísle našich novin jsme si povídali o francouzském
architektonickém skvostu - kanálu Di Midi, dnes se podíváme do
Anglie na podobnou raritu. Navštívíme památku zapsanou na
Seznam svìtového dìdictví UNESCO,
málo známý Ironbridge.
Ironbridge, v pøekladu elezný most,
pøekroèil nejen vody øeky Severn, ale
také dobu ze staré do nové. Vdy právì zde na bøezích nejdelšího toku západní Anglie se v 18. století zrodila
prùmyslová revoluce, která obrátila
svìt naruby. Široké okolí v tomto kraji
toti ivily první vysoké pece. Právì
zde asi zaèal onen kolotoè byznysu:
vytìit, vyrobit, naloit, pøevézt a hlavnì - se ziskem prodat.
S nápadem postavit první elezný
most pøišel architekt Thomas Pritchard
ve snaze nahradit místní pøívoz. Litinu
zøejmì prosadil Abraham Darby, kerý
mìl ve spoleènosti pro stavbu mostu
nejvìtší podíl a navíc jeho rodina vlastnila nìkolik vysokých epcí. Darby byl
vybrán také jako hlavní stavitel. Tìsnì
pøed Vánoci roku 1777, kdy práce na
mostu sotva zaèaly, musel Darby øešit
do té doby nevídané technické problémy, a také skuteènost, e stavba mostu
byla mnohem draší, ne se pùvodnì pøedpokládalo. Nejvìtšími
odlitky na konstrukci mostu toti bylo pìt hlavních eber, z nich
kadé váilo 5.75 tuny. Vysoké pece v Coalbrookdale byly ale

schopny vyrobit dennì jen nìco pøes 2 tuny eleza. Nebylo tedy
moné odlévat mostní ebra pøímo z vysoké pece. Navíc se o
stavbì dochovalo velmi málo dokumetnù. Mùeme se tak jen domnívat, e na bøehu byly postaveny tavicí pece a velké mostní díly se
odlévaly pøímo na místì. Samotná
kostrukce mostu pøipomínala skládaèku, která vycházela z tesaøského øemesla, vyuívala rybinové spoje a
èepování bez pouití jediného šroubu
nebo nýtu. Pìt polokruhových eber
tak spoèívá na zdìných pllíøích a je doplnìno o dvì sady dalších eber propojených eleznými pláty, ozdobnými
kruhy a do tvaru kýlu prohnutými výztuhami. Jednotlivé spoje jistily klíny.
Z dochovaných úèetních záznamù
je patrno, e v srpnu 1779 se na stavbì
slavilo. Útrata šesti liber za pivo zøejmì
uzavøela dokonèení ebrové konstrukce mostu. V prosinci zmizelo lešení a
dá se pøedpokládat, e most byl dokonèen. Stavba stála nejménì 5250 liber a
stavitel Darby nejspíš zaplatil 2000 liber rozdílu proti pùvodnímu rozpoètu
z vlastní kapsy. První most postavený
z litiny a kamene na svìtì, dlouhý
30 metrù a 62 centimetrù však stál.
Jeho 384 tun eleza vydrelo i nápor záplav v roce 1795. Tak zaèala epocha elezných mostù, která trvá dodnes.
-hp

Toulky po okolí

období poskytoval podnik vyrábìjící lisované a duté sklo pøes
400 pracovních míst. Za hluboké hospodáøské krize v lednu 1935 zastavily i rapotínské sklárny provoz, naštìstí po získání nových zakázek došlo brzy k obnovení provozu.
K rozvoji obce výrazným zpùsobem pomohla té výstavba eleznièní tratì ze Šumperku pøes Petrov nad Desnou do Koutù nad Desnou
v roce 1904. Zjednodušil se tak podstatnì odvoz prùmyslových výrobkù a zemìdìlských produktù z obce. Po nièivých povodních v r. 1997
byla eleznice prodána do soukromých rukou a prošla nákladnou rekonstrukcí.
Z historického hlediska stojí za zmínku barokní kaple sv. Michaela
ze druhé poloviny 18. století. Památkovì chránìny jsou také nìkteré
-hpm
staré budovy skláren.

V tomto díle našich Toulek navštívíme obec Rapotín.
Svùj dnešní název získala obec v roce 1918, pøedtím byla uvádìna
jako Rejpotín nebo nìmecky Reipotendorf, popø. zkrácenì Reitendorf.
Povìst praví, e Rapotín zaloil markomanský uprchlík Reibod pøi
stìhování národù. Ve skuteènosti zaloili obec nìmeètí kolonisté
ve 13. století. Vesnice tehdy patøila do kraje Šumpersko a Branensko
pod správou zemìpánù, kteøí jednotlivé obce dávali do zástavy rùzným
šlechtickým rodùm. Mezi vlastníky tak patøili postupnì Èenìk z Lipé,
Eberhard z Kunštátu, Beneš z Valdštejna, Bernard z Cimburku, Jan
Tunkl z Brníèka a nakonec Jan starší ze erotína. Za panství erotínù
došlo v letech 1620-1620 k neúspìšnému povstání sedlákù proti vrchnosti. Další neposlušnosti pánùm v letech 1659-1662 skonèily a popravou tøí vùdcù vzpoury. Ve druhé polovinì 17. století proili
obyvatelé obce procesy s èarodìjnicemi. Z celkových 56 lidí z okolí,
které inkvizitor Boblig poslal na hranici, bylo 6 en z Rapotína. Na jejich památku stojí v obci sloup z r. 1678.
V první polovinì 18. století ilo v obci 47 sedlákù, 32 chalupníkù a
45 domkaøù. V roce 1770 bylo provedeno první èíslování domù. Rapotín mìl tehdy 150 èísel, v r. 1834 u 211. V období prùmyslového rozmachu vznikly r. 1829 v horní èásti vesnice sklárny, které sem byly
pøevezeny z Andìlských lebù. Provoz byl pak na nìkolik let pøerušen.
Teprve za nového majitele, vídeòského obchodníka Josefa Schreibera,
který sklárnu koupil v r. 1857, se pozvedla výroba a obchod. Majitel pozval do sklárny odborníky z Èech, a tím mimo jiné poloil základ èeské
menšiny v obci. Vyrábìly se zde hlavnì skláøské výrobky, které navazovaly na tradièní lichtenštejnské prùmyslové sklo. V meziváleèném
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Na obrázku je rapotínská plovárna v r. 1934 â
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Duha, sdruení dìtí a mládee pro volný èas, pøírodu a recesi
Klub mládee Salix-SK Hanušovice

Kam hlásit pálení
klestí?

Èinnost za mìsíc leden 2005

Pøi spalování hoølavých látek, zejména
spalování klestu v lesích a pálení odpadu
je tøeba dodrovat zejména tato pravidla:

Zaèátkem mìsíce jsme uskuteènili v terénu stopovaèku. Sníh v té dobì ještì
nebyl, a proto jsme pouili malé bílé lísteèky. Chlapci, mui zákona, pronásledovali lupièe, který z muzea uloupil vzácnou sošku. Sluební pes šel neomylnì po
stopì, i kdy se pachatel snail všelijak klièkovat. Kdy však zlodìj zjistil, e ho
policie stále pronásleduje, pøipravil jí past! Pøitom ještì staèil ukrýt uloupený poklad. Mui zákona sice padli do léèky, ale nakonec se jim pøece jenom podaøilo
lupièe zneškodnit a s pomocí psa objevit vzácnou sošku. (Všechny lísteèky jsme
po sobì posbírali ji bìhem akce.) Pøi zpáteèní cestì si hoši ještì zahráli oblíbenou hru Na medvìda, zajíce a nálet.
Stopovaèka se tedy pìknì vydaøila; škoda e nepøišli i pozvaní hosté.
Pìkné poèasí pøálo i v pùli mìsíce, èeho jsme vyuili k dalším hrám na høišti
(Na netykavku, Na trapery, hry s ringo kroukem). Bìhem ledna si chlapci procvièovali rùzné šifry a morseovku v nìkolika soutìích. V tradièním turnaji
v piškvorkách (20. 1. 2005) letos zvítìzil Miloš Gronych. Blahopøeji! V klubovnì
jsme si také nìkolikrát zahráli oblíbené indiánské kostky a hru Reversi.
Zaèátkem ledna rovnì vyšlo 11. èíslo 1. roèníku klubového èasopisu Pramínek. Škoda e se do soutìí v èasopise nezapojili všichni èlenové klubu, mohli tak
získat do mìsíèního bodování dost bodù. Èasopisek je urèen i neèlenùm Duha,
Salix-SK. Take v pøípadì zájmu pøijïte na nìkterou naši schùzku. Bliší informace najdete v naší vitrínce u spoøitelny v Hanušovicích.
V mìsíèním bodování jednotlivcù vyhrál Pavel Kluga. Ve speciální soutìi o
klubové nálepky bodovali: Miloš - nálepka è. 13, Pavel - 6, Tomáš - 5. Honza zatím zùstává na è. 13, Marek na è. 11. Putovní odznak Roye mìl v únoru právo nosit Tomáš Luèan. Všem blahopøeji.
Duha, Salix-SK dìkuje za spolupráci p. Kozákovi, p. Kubíèkové, p. Šorovi
a p. Gronychovi mladšímu.
Vedoucí klubu M. Pecho

- kadé pálení klestu je tøeba ohlásit na
místnì pøíslušné operaèní støedisko HZS
Olomouckého kraje

OLOMOUC
PROSTÌJOV
PØEROV
SEVER(Šumperk)

585 731 726
582 306 001
581 705 001
583 364 001

1. 3. 2005 se otvírá

V ohlášení uvést datum, místo pálení a
osobu, která za pálení odpovídá, a kontakt
na tuto osobu (nejèastìji mobilní telefon);
- dbát pokynù operaèního dùstojníka
hasièského záchranného sboru,
- pøi náhlém zhoršení poèasí – silném
vìtru – je nutné pálení pøerušit, oheò
uhasit,
- místo pro pálení izolovat pruhem širokým
nejménì 1m, kde budou odstranìny
hoølavé materiály a na minerální pùdu,
- místo spalování je nutno zabezpeèit
dostateèným mnostvím hasebních látek,
- opustit místo pálení je moné a po
úplném uhašení ohnì,
- místo pálení po dobu 5 dnù nebo do
vydatného deštì pravidelnì kontrolovat,
- pøíjezdové cesty vedoucí k místùm
spalování nesmí být zataraseny,
- spalování se mùe provádìt pouze
v bezpeèné vzdálenosti od objektù,
- plošné vypalování porostù je zakázáno.

Krejèovství + Levný textil, výbìrový second hand

Hasièský záchranný sbor Olomouckého kraje

Hlavní 413, Hanušovice, Tabaèárová, tel. 603 552 948
Placená inzerce

Chovná sezona jaro 2005

UPOZORNÌNÍ

Kuøice „Dominant“ (5 barev), brojlerová krùata,

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
Øešení úlohy z lednového èísla
Hanušovických novin
1. Je3 - Kb1
2. Vc6 - Sf1
3. Vf6! - Sh3
4. Vh6 - Sc8
5. Kd8 a vyhraje
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KOMERÈNÍ INZERCE
Nová øešitelská soutì
Postavení figur na šachovnici:
bílý - Kd6, Vf2, Sh3
èerný - Kg8, Se4, Jg3
Bílý táhne a vyhrává.

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

-jk
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