HANUŠOVICKÉ NOVINY
Duben 2005

èíslo 4

roèník 11

cena 2 Kè

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

Váení obèané, milí ètenáøi!
Rádi bychom Vás touto cestou oslovili a nabídli sluby naší knihovny.
Jsme pøesvìdèeni, e všichni, kdo rádi ètou, si u nás svou knihu vyberou. Pokud Vámi poadovanou knihu nevlastníme, jsme schopni Vám ji zajistit pomocí meziknihovní výpùjèní sluby z jiných knihoven.
Postupným vkládáním kniního fondu do elektronické podoby vzniká katalog usnadòující vyhledávání knih a orientaci v knihovnì. Rádi Vás s ním
seznámíme a nauèíme pracovat, a tak si sami mùete vyhledat své oblíbené
knihy èi autory.
Èlenské poplatky: dospìlí, dùchodci roènì 70,- Kè
dìti, studenti 20,- Kè
Meziknihovní výpùjèní sluba: 30,- Kè
Internet: ètenáøi 20,- Kè za 1 hodinu
ostatní obèané 40,- Kè za 1 hodinu
Otevírací doba: pondìlí 10-12 13-18 hod., støeda 10-12 13-18 hod.,
pátek 10-12 13-18 hod.
-mk

Pøestupková situace v uplynulém roce 2004
Správní orgán Mìstského úøadu Hanušovice v pøenesené pùsobnosti projednává pøestupkovou agendu jednak ve svém obvodu, jednak na základì
veøejnoprávních smluv v oblasti OÚ Jindøichov, OÚ Malá Morava, OÚ Kopøivná a OÚ Bohdíkov. V daném pøípadì jde o pomìrnì velké spravované
území.
Za rok 2004 vypadá situace v pøestupkové agendì následovnì:
Pøestupky
Poèet
Pøedcházející nevyøízené z roku 2003
6
Nové došlé bìhem roku 2004
73
Postoupeno dle pøíslušnosti nebo z jiného dùvodu
Odloeno
Zùstává ke zpracování a vyøízení

18
9
52

Z toho vyøízeno v pøíkazním a správním øízení:
blokovou pokutou 19, napomenutím 8, pokutou na základì rozhodnutí 9,
zastavením øízení (vèetnì 1 smíru) 7. Celkem 43.
(pokraèování na 2. stranì)

Dùm kultury Hanušovice uvádí
divadelní pohádku o ètyøech obrazech

Strach má velké oèi

v podání divadelního souboru Bratrušov
V nedìli 10. dubna 2005, vstupné 20,- Kè
Pøedprodej vstupenek od 4. 4. v prodejnì ing. Grabovského
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Hanušovice a okolí

mým pohledem

Hanušovice jsou krásné mìsto v povodí øeky
Moravy, která pramení nedaleko na Králickém
Snìníku. Kdy jsme tam s tátou byli, øíkal mi, e
z nìj je vidìt a na nejvyšší horu Èeské
republiky, Snìku. Ale nemohla jsem se
pøesvìdèit, nebo tím smìrem bylo zataeno.
Postavili jsme si tam mezi desítkami vìí a
vìièek také jednu víku. Pramen Moravy je
velice èistý, voda z pramene se dá pít a je dobrá
k osvìení. V Hanušovicích se vlévá do Moravy
øeka Branná a kousek proti proudu øeka Krupá.
Jak ji jste si urèitì všimli, leí Hanušovice
v údolí krásném a útulném. Je tu mnoho
kulturních a zájmových zaøízení jako napø.
knihovna, kino, kulturní dùm, keramické kurzy...
a také jsou tu rùzné akce. Proto bychom je mìli
vyuívat a sportovat maximálnì, jak jen to jde, a
ne sedìt u televize èi poèítaèe. Dìláme to pøece
pro své zdraví.
Pár krokù od autobusové zastávky je budova
základní školy. Kdy pùjdete v létì pod okny
uèebny hudební výchovy, uslyšíte zpìv ákù a
krásnou melodii hudby, která vychází z klavíru.
Také jste si døíve mohli všimnout velkého
školního høištì, na jeho èásti se dostavuje
školní jídelna a vedle ní je tìlocvièna. Kdy
projdete vestibulem, uvidíte sochu Boeny
Nìmcové. V pøízemí najdete øeditelnu, zástupce
øeditele, knihovnu, výchovného poradce,
sborovnu a také informaèní nástìnku a tøídy.
V 1. a 2. patøe najdete té tøídy a kabinety.
V Hanušovicích je spousta obchodù,
s potravinami nebo s prùmyslovým zboím,
obleèením èi kvìtinami.
Hanušovice jsou dopravním uzlem. Je tu
køiovatka, která je hlavním rozcestím, mùete se
rozhodnout, zda pojedete na Králíky, Jeseník
nebo na Šumperk. Stejné je to i u eleznice. Ve
smìru na Zábøeh narazíte na sídlištì plné
panelových domù. Tím smìrem se také nachází
pivovar Holba. Smìrem na Jeseník se mùete
vydat na sjezdovku Ramzová. Pojedete okolo
vìtrných elektráren.
Hanušovice jsou obklopeny lesy. Myslím, e se
shodneme, e je to krásné a pøíjemné místo k ití.
M. Jílková, 6. B

www.zs.hanusovice.indos.cz
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Zpráva o èinnosti rady mìsta

- schválila ádost o pronájem pozemkù a uloila vypracovat dodatek k nájemní smlouvì

55. jednání – 21. 2. 2005
- schválila pøechod nájmu
- schválila dodatek ke smlouvì s firmou Renostav, spol s. r. o.
- schválila dodatek ke smlouvì s firmou TAXONIACZ, s. r. o.
- schválila ádost o prodej èásti pozemku pè. 1916 v kú. Hanušovice
- schválila ádost o prodej èásti pozemku pè. 798/1 v kú. Hanušovice
- schválila ádost o prodej èásti pozemku pè. 2049/1 v kú. Hanušovice
- schválila smlouvu o dílo – ing. Petr Unzeitig – oprava fasády a
vstupu do objektu èp. 92
- doporuèila ZM ke schválení návrh na prominutí a odpis pohledávky
- vzala na vìdomí Zprávu o výsledku inventarizace za r. 2004
- schválila ádost o finanèní podporu Moravskoslezského kynologického svazu
- vzala na vìdomí podìkování Poradny pro eny a dívky
- vzala na vìdomí povinnou nabídku pøevzetí cenných papírù
ÈEZ
- doporuèila ZM ke schválení ádost o pùjèku z FRB
- schválila ádosti o prominutí poplatkù za svoz TKO pro rok
2005
- doporuèila ZM ke schválení návrh prominutí a odpisu dluhù

56. jednání – 7. 3. 2005
- vzala na vìdomí pøípravu ZM na den 21. 3. 2005
- schválila termín pro mìstský jarmark na den 13. 8. 2005
- schválila termín oslav 680 let mìsta a 60 let od konce 2. svìtové války na 6. 5. 2005
- vzala na vìdomí Zprávu o výsledku pøezkoumání hospodaøení
Mìsta Hanušovice a Svazku obcí Hanušovicko
- projednala ádost o prodej èásti pozemku pè. 2194/1, uloila
vyvìsit na úøední desku a potom doporuèila ZM ke schválení
- schválila ádost o pøevod nájemní smlouvy na èp. 69, leb
- schválila dodatek è. 3 ke stavbì „Pøístavba kuchynì, jídelny a
školního høištì – ZŠ Hanušovice“ se SAN-JV, s. r. o. Šumperk
- vzala na vìdomí ádost o zrušení ádosti na prodej èásti pozemku pè. 798/1
- vzala na vìdomí upozornìní Krajského úøadu Olomouckého
kraje, zákon è. 96/2005 Sb.
- doporuèila zastupitelstvu mìsta ke schválení ádost o pùjèku
z FRB
- schválila smlouvu o dodávce vody – HO, s. r. o. – obèané Potùèníku
- schválila ádost o pronájem pozemku
- schválila ádost o finanèní pøíspìvek AVZO Hanušovice
- schválila ádosti o prominutí poplatkù za svoz TKO pro rok
2005

Pøestupková situace v uplynulém roce 2004
(dokonèení z 1. strany)
Z vyøízených pøípadù bylo v pøíkazním øízení øešeno
9 pøestupkù
Do dalšího období roku 2005 pøešlo nevyøízených pøípadù 9 pøestupkù
Pokutami bylo vyøešeno (blokovì a rozhodnutím)
28 pøestupkù
Celková èástka uloena na pokutách
8 600,- Kè
Nevymoena zùstává 1 pokuta v èástce
200,- Kè
Kategorizace pøestupkù
- pøestupek na ochranu pøed alkoholismem a jinými toxikomaniemi 1
- pøestupek na úseku školství a výchovy mládee
1
- pøestupek na úseku územní samosprávy
1
- pøestupky proti obèanskému souití (jde hlavnì o pøestupky narušení obèanského
souití vyhroováním, újmou na zdraví, schválnosti nebo jiná hrubá jednání) 24
- pøestupky proti majetku (jde hlavnì o úmyslné zpùsobení škod na cizím majetku
krádeí, zpronevìrou, podvodem nebo znièením èi poškozením vìci; objevují se
èasté pøípady krádeí v obchodech, hlavnì pokud se týká supermarketù) 43
Pøi øešení pøestupkù správní orgán úzce spolupracuje s policií, státním zastupitelstvím a soudy. Tato spolupráce se jeví jako dobrá.
Projednávání pøestupkù je úsekem státní správy a je dozorováno Krajským úøadem
Olomouckého kraje, který takté rozhoduje v odvoláních proti rozhodnutí o pøestupku.
Závìrem lze konstatovat, e je vìcí nás všech, jak se k této problematice budeme
stavìt a zda poèet pøestupkù v našich obvodech bude mít vzrùstající úroveò. Vdy
dodrovat zákony a jiné právní pøedpisy a respektovat pøitom práva spoluobèanù je
obecnou povinností všech obèanù.
-jz
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Informace ZŠ Hanušovice

Volba povolání
„Štìstí nezáleí na tom, jak hluboko èi vysoko se ocitáš, ale na tom,
jakým smìrem se ubíráš.“
Samuel Butler

Informace k pøijímacímu øízení na støední školy
ve školním roce 2004/2005
ODVOLACÍ ØÍZENÍ
Proti rozhodnutí øeditele školy o nepøijetí ke studiu mùe ák
nebo uchazeè, popøípadì jeho zákonný zástupce, podat do 8 dnù
ode dne doruèení rozhodnutí prostøednictvím øeditele støední
školy odvolání k Odboru školství, mládee a tìlovýchovy
Krajského úøadu Olomouckého kraje. Øeditel školy zašle
OŠMT spolu s odvoláním i kritéria, podle kterých postupoval pøi
pøijímacím øízení.
Odvolání by mìlo obsahovat:
- jméno a pøíjmení áka, datum a místo narození
- kód a název uèebního nebo studijního oboru
- dùvod nepøijetí uvedený øeditelem støední školy
- dùvody odvolání
- jméno a adresu bydlištì zákonného zástupce áka
- datum a podpis zákonného zástupce áka
Republiková rada Asociace pedagogù
základního školství ÈR
Stanovisko k pøijímacímu øízení na støední školy
Asociace pedagogù základního školství ÈR povauje za
dùleité uklidnit rodièe i áky 9. roèníkù objektivními informacemi, které by jim mìla poskytnout jak „jejich“ základní škola,
tak pøípadnì støední škola, o kterou mají zájem.
Úpravu, kterou zavádí nový školský zákon, nepovaujeme za
diskriminující vùèi ákùm a rodièùm a domníváme se, e oproti
pøedcházejícímu stavu se nikterak nezhoršily podmínky pøi
pøijímání na støední školy.
I kdy je v prvním kole omezena monost podávání pøihlášek
tím, e jsou sjednoceny podmínky pro školy státní, soukromé i

církevní (a podává se tak jedna pøihláška), v dalších kolech jsou
naopak monosti podstatnì vìtší ne v minulosti. Zejména oceòujeme, e rodièe a dìti se ji mohou rozhodovat se znalostí
situace na jednotlivých støedních školách.
Systém pøijímacího øízení nepovaujeme samozøejmì za ideální. Pokud bude ze známých dùvodù nutné konání pøijímacích
zkoušek, mìlo by se ovìøování ákových schopností, dovedností a vìdomostí co nejvíce pøesunout na výstup ze základní
školy. Na toto téma však dosud neprobìhla dostateèná veøejná
diskuse, a to ani pøi schvalování souèasného školského zákona.
Proto nepovaujeme za vhodné novelizovat ukvapenì zákon
ve prospìch jiného øešení, ani by tato problematika byla na odborné i laické pùdì dostateènì prodiskutována. Novela, kterou
nyní pøipravila skupina poslancù a která zavádí podstatnì liberálnìjší systém v organizaci pøijímacího øízení, by mohla
pøedstavovat jedno z moných øešení.
Výhrady však máme k její druhé èásti, ve které se zcela odstraòuje závaznost nìkterých kritérií pøi pøijímacím øízení, a to
výstupù ze základní školy (výsledky áka na vysvìdèení, výstupní hodnocení). Tím jde tento návrh zcela proti smìru souèasných tendencí a doporuèení odborníkù, jejich podstatou je
pøenesení hodnotících procesù co nejvíce ze vstupu na støední
školu na výstup ze základní školy. (Tím se nikterak neupírá právo støední školy udìlat si pøípadnì svoji specifickou pøijímací
zkoušku.)
Jen tak lze toti dosáhnout toho, aby obsah vzdìlávání na ZŠ
nebyl deformován poadavky vyššího stupnì a aby bylo moné
dosáhnout cílù, které pøináší kurikulární reforma v podobì rámcového vzdìlávácího programu pro základní vzdìlávání.
Školský zákon zavádí tzv. výstupní hodnocení na konci základní školy, jeho zpracování bude pro uèitele nároèné. Tím, e
by se odstranila závaznost jeho vyuití pøi pøijímacím øízení na
støední školy, by pozbylo svùj význam.
Uèitelské noviny 8/2005

Úspìšné zvládnutí pøijímacích zkoušek
a pøijetí na støední školy pøeje
Vlaïka ídková, výchovná poradkynì školy

DO-RE-MI
Ve ètvrtek 24. 2. probìhla na naší základní škole soutì ve zpìvu
DO-RE-MI. Zpívalo celkem 30 zpìváèkù.
Za mohutného povzbuzování pøihlíejících dìtí a jejich rodièù mìla porota tìké rozhodování, protoe vítìzem mohl být jen jeden.
Morálním vítìzem byli všichni, kteøí našli v sobì odvahu a zpívali pøed
obecenstvem. Je dùleité se zúèastnit, a ne vyhrát.
Vítìzové jednotlivých kategorií
I. kategorie - 1. tøída:
1. místo - Lubomír Láhola, 2. místo - Michal Krejèí,
3. místo - Eva Hnátková
II. kategorie - 2. a 3. tøída:
1. místo - Matouš Felner, 2. místo - Natálie Synková,
3. místo - Veronika Zatloukalová
III. kategorie - 4. a 5. tøída:
1. místo - Marie Zaèalová, 2. místo - Marek Kraus,
3. místo - Robert Šebík
Za poøadatele, Jana Pitáková, Eva Kubíèková a Jaromír Straka, øeditel školy
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Galerie sportovcù
Základní školy
Hanušovice

Michal Rychlý
Narodil se dne 16. dubna 1990
v Šumperku a bydlí v Hanušovicích.
Je ákem 9. A tøídy a jeho tøídní
uèitelkou je Alena Divišová. Michal
patøí mezi rozumné a cílevìdomé
áky a ve sportu disponuje pøedevším
odrazovými schopnostmi a rychlostí - naši školu reprezentuje ve
skokanských a sprinterských disciplínách.
Ahoj, Michale, prozradíš nám nìco o sobì a svých zájmech?
Dobrý den, ano, budu rád, kdy se o mnì nìkdo nìco málo dozví.
Na zaèátek stejná otázka, jakou pokládám všem - chodíš rád do
školy? Jak se ti zde líbí a jaký máš celkový názor na mìsto
Hanušovice?
Do školy chodím vìtšinou rád, a protoe zde trávím vìtšinu èasu
kadého dne a mám zde kamarády, tak se mi tu líbí a snaím se
prostøedí co nejvíce zdomácòovat. K Hanušovicím bych øekl, e jsou
pìkné mìsto, zdejší krajina leí v podhùøí Jeseníkù a okolní prostøedí
na mì pùsobí pøirozeným pøírodním dojmem.
Jsi ákem 9. roèníku a tvùj den D, tedy pøijímací zkoušky na
støední školu, se blíí. Mùeš nám øíci, kam máš podanou pøihlášku a
z jakých pøedmìtù budeš zkoušku vykonávat?
Svoji pøihlášku jsem se rozhodl podat na Støední prùmyslovou
školu do Šumperka na studijní obor strojírenství a pøijímací zkoušku
budu vykonávat z èeského jazyka, matematiky a z obecných studijních
pøedpokladù.
Urèitì se do nové školy tìšíš, nebude ti to vše tady chybìt?
Budu rád vzpomínat na naši školu, pøedevším na kamarády a na
nìkteré uèitele, a chybìt mi bude asi ta celková atmosféra.
Na støední škole u s vámi budou uèitelé jednat úplnì jinak,
nìkteøí vám budou i vykat, bude to velký skok ze základní školy. Víš o
nìèem, na co se nejvíce na støední škole tìšíš?
To vykání mi vadit nebude, alespoò se budu cítit o nìco více
dospìlý. Tìším se na nové kamarády, na praxi ve strojírenství a
celkovì na obor a pøedmìty, které budu studovat, protoe mì tento
obor zajímá, a byl bych rád, kdybych ho mohl studovat a dále rozvíjet.
Jak probíhalo tvých devìt let na naší škole? Máš nìjaký dobrý
záitek èi nìjakou zajímavou pøíhodu ze zdejšího 9letého studia?
Za svùj nejlepší záitek bych povaoval asi minulý rok, kdy jsme
byli na školním výletì a kamarádi mì o pùlnoci vzbudili a tvrdili, e
jedeme domù, a já jim to všechno vìøil a zaèal si balit.
Co bys na naší škole zmìnil a co bys zavedl navíc?
Pøál bych si, aby zde byla nìjaká menší posilovna, abychom mohli
tìlesnou výchovu ještì více zpestøit ne doposud. Tìlocvièna je velká,
ale i tak se v tìlocviku dìlíme s holkami napùl a na té naší polovinì, kde
jsme my, kluci, máme hodinu tìlocviku spoleènì ještì s jednou tøídou.
A tak pøi takovém poètu lidí na malém prostoru se toho moc vymyslet
nedá. Staví se zde jídelna, a tak u nemáme ani školní høištì, kde jsme
mohli alespoò nìco málo z atletiky dìlat. A tak bych ještì tìm mladším
roèníkùm pøál, aby se tu co nejdøíve vybudovalo nové høištì.
Prozradíš nám, které pøedmìty tì nejvíc baví? Pamatuješ si také
pøedmìty z prvního stupnì?
Na první místo øadím urèitì tìlocvik, baví mì i fyzika a pøírodopis.
Citát, vìta, která tì nejlépe vystihuje?
Neøíkej hop, dokud nepøeskoèíš.
Existuje nìco nebo nìkdo, kdo tì dokáe poøádnì rozèílit?
Tak nejvíce mì dokáe rozèílit mùj mladší bratr (smích)…, nu, a
pak kadý, kdo za zády o nìkom tvrdí vìci, které nejsou pravdivé. Mrzí
mì, e se lidé tak moc pomlouvají, všechno vychází z té dnešní doby.
A naopak, co ti udìlá nejvìtší radost?
Jezdím po závodech, a kdy se umístím na medailových postech,
tak z toho mám vdy dobrý pocit.
Jak bys krátce charakterizoval svoji povahu? Myslíš, e jsi extrovert, nebo spíše introvert?
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Myslím si, e jsem spíše extrovert, ale najde se obèas chvíle, kdy
jsem radìji v zákoutí a chci mít chvíli svùj klid a pohodu. Jinak existují
rùzné testy, které odhalují, jaký èlovìk je, tak jestli ho nìkdy budu
vykonávat, dozvím se o sobì pravdu.
Máš ve studiu nìjaké vìtší plány, prozradíš nám nìjaký svùj
ivotní cíl èi sen?
Prvním plánem do budoucna je dostat se na støední školu a úspìšnì
ji dokonèit. Takovým mým ivotním snem je dostat se na olympijské
hry..., tøeba a budou v ÈR.
Co rád dìláš, jaké jsou tvé hlavní koníèky?
Hodnì èasu strávím fotbalem v tìlocviènì, rád chodím do
posilovny k panu Babicovi, jezdím na kole, plavu a také si rád
zalyuji.
Urèitì rád spíš, ale máš nìjakou konkrétní relaxaci, u které si
nejlépe odpoèineš od denního dìní?
Vìtšinou si doma pustím nìjakou dobrou hudbu do sluchátek, to
abych nikoho nerušil, a u toho poslouchání pøemýšlím a relaxuji.
Které roèní období máš nejradìji a proè?
Nejradìji mám léto, protoe je teplo, èlovìk se nemusí tak oblékat a
mùu v tomto roèním období vykonávat vìtšinu svých koníèkù.
Byl jsi u na nìjakém zajímavém místì, cestuješ rád?
U jsem byl v Tatrách, to místo se mi hodnì líbí, mrzí mì, jaká
katastrofa Tatry zasáhla, protoe krajina tam je vskutku nádherná.
Jinak rád cestuji.
Máš nìjakou oblíbenou kníku, kterou jsi èetl u nìkolikrát?
Momentálnì ètu kníku „Draèí dech“ od Clivea Cusslera, døív
jsem hodnì èetl knihy od Jaroslava Foglara. V knihách mì hodnì
podporuje mùj táta, který mi je sám nosí.
Kterou formu kulturní zábavy upøednostòuješ? Kino, divadlo,
filmy v televizi, èi se u tìšíš, a budeš chodit na diskotéky?
Tak na diskotéky se u urèitì tìším a rád si zajdu do kina na nìjaký
dobrý film.
Chodíš v Hanušovicích na nìjaké oblíbené místo?
ádné konkrétní oblíbené místo zde nemám, snad moná doma na
posteli, kdy se flákám.
Kdybys teï mohl jet nìkam na dovolenou, vìdìl bys o místu, kam
bys jel?
Urèitì bych jel opìt do tìch Tater, ty mì zaujaly zatím nejvíce.
Jaký máš názor na dnešní svìt, a to pøedevším na chování lidí a na
moderní techniku?
Dnešní svìt je velmi moderní, avšak zároveò i velmi zrádný,
nelítostný a tvrdý, a aby se èlovìk uplatnil, musí toho v ivotì hodnì
dokázat a projít hodnì zkušenostmi. V dnešní dobì je moderní
technika na velmi vysoké úrovni, kadý den nás vlastnì všude kolem
obklopuje a ivot bez ní u si mnozí z nás nedovedou pøedstavit.
Máš nìjaký sportovní èi ivotní vzor?
Ze sportovních cílù to je urèitì Roman Šebrle a Aleš Valenta a mým
ivotním vzorem je, co se týèe úspìchu a toho, co v ivotì dokázal,
nejspíše Arnold Schwarzeneger.
V jaké profesi se chceš v budoucnu uplatnit?
Zèásti bych se chtìl uplatnit v oblasti sportu, a jinak v oboru, který
chci studovat, tedy ve strojírenství.
Které jídlo máš nejradìji, dodruješ nìjaký styl zdravé výivy?
Nejradìji mám rizoto, szegedínský guláš, pizzu..., zkrátka vše, co
je vaøené od mé maminky, je dobré a chutná mi. Zdravý ivotní styl je
pro mì dùleitý, protoe kdy se chci sportu vìnovat, musím tomu
nìco obìtovat. Zdravý ivotní styl se podílí na èásti úspìchu kadého
sportovce.
Chtìl bys nìkdy ve svém ivotì provést nìco bláznivého a
nebezpeèného a do maximálního adrenalinu? Co si myslíš o tìchto
sportech?
Rozhodnì bych si chtìl vyzkoušet banjijumping, dále nìkterou
z bojových her, napø. box, dále bych chtìl vylézt na nìjakou vyšší
horu, tøeba v Alpách na Mont Blanc, protoe u jsem na jedné
z vyšších dvoutisícových hor byl, a tak bych chtìl ještì výše.

Michale, dìkuji ti za velmi obsáhlý a zajímavý rozhovor, pøeji ti, a
úspìšnì zvládneš pøijímací zkoušku na støední školu a a se ti alespoò
jeden z tvých cílù a snù splní.
Tomáš Rajnoha
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Pøehled uplynulých sportovních akcí
Okresní závody ve sjezdovém lyování
Dne 23. bøezna 2005 se na známé sjezdovce ve Štìdrákovì
Lhotì, kde zaèínal svoji kariéru èeský reprezentant ve sjezdovém lyování Ondøej Bank, uskuteènil druhý roèník závodù ve
sjezdových disciplínách. Naše škola se pro letošní rok ujala
funkce poøadatele a spolu s námi se na start postavilo dalších
šest škol z okresu Šumperk. Závody byly urèeny pro áky druhého stupnì (6.-9. tøída) a za kadou školu smìlo startovat maximálnì osm závodníkù - ti byli rozdìlení do jednotlivých
roèníkù. V kadém roèníku byli tedy dva závodící lyaøi.
Na kadého lyaøe èekaly na upraveném svahu dva sjezdy
v disciplínì obøí slalom. V koneèném poøadí pak tedy rozhodoval souèet obou èasù.
Vìøím, e i pøíští rok se na startu sejdou kvalitní a vítìzství
chtiví lyaøi. Pøestoe nám poèasí moc nepøálo, závody splnily
svùj úèel a nejlepších šest závodníkù v kadé kategorii bylo ocenìno cenami, které pøedávali poøadatelé spoleènì se starosty
mìsta Hanušovice a Rudy nad Moravou.
Dìkuji panu Blaejovi Gercisovi za výpomoc pøi startování
závodníkù.
Naši nejlepší lyaøi:
Petra Pospíchalová 7. A– 2. místo v kategorii sedmých tøíd.
Jakub Tomíèek 6. A – 3. místo v kategorii šestých tøíd.

Skokan 2005
Dne 8. bøezna se naši nejlepší výškaøi zúèastnili na IV. ZŠ
v Šumperku okresního kola ve skoku vysokém. Poèet závodníkù byl neomezený, a tak se soutì protáhla do pozdních odpoledních hodin. Skákalo se zádovým zpùsobem, “floppem”, a
kadý skokan mìl na kadou výšku tøi pokusy. Kdy neskoèil
nìkdo urèitou výšku ani na potøetí, v soutìi konèil.
My jsme mìli zástupce ve všech kategoriích. Opìt se áci
rozdìlovali na jednotlivé roèníky (6.-9. tøída), a to kluci a holky
zvláš.
Naše výškaøky se umístily na konci první poloviny závodnic,
naši kluci skonèili o nìco lépe. Mezi naše nejlepší výškaøe patøí
Michal Rychlý, který skoèil 160 cm a v celkovém poøadí skonèil
na 5. místì, a Tomáš Durïák, který pøekonal 155 cm a skonèil na
místì 8. Všichni výškaøi se zúèastní ještì venkovního kola, které
probìhne v polovinì dubna na Tyršovì stadionu v Šumperku.

SME Street Hockey 2005

Na naší škole tedy probìhlo kolo školní. Všechny roèníky
byli rozdìleny na tøi kategorie: 1.–2. tøída, 3.–4. tøída a 5.–7.
tøída.
Dohromady se pøihlásilo 18 týmù. V kadé kategorií hrálo
kadé drustvo s kadým. Celkem se odehrálo 48 zápasù. Nejlepší tøi drustva v kadé kategorii byla ocenìna. Turnaj byl napjatý a dramatický a do samého konce a pøedevším pro naše
nejmenší prvòáèky to bylo pøíjemné zpestøení školní docházky.
V následujících týdnech se náš vybraný tým utká s dalšími
školami v oblastních a krajských kolech, a pokud budou úspìšní, mohou si zahrát i velké finále, které se koná v hale Sereza
v Ostravì a bude snímáno TV kamerami v pøímém pøenosu.
Popøejme tedy našim hokejistùm co nejlepší výsledky.
Výsledky školního kola ve Street Hockey:
I. KATEGORIE (1.–2. TØÍDA)
3. místo – DRACI (2. A) – Hatoò Jiøí, Javorek Pavel, Sedlaèík František, Cejpek Miroslav, Kuba Štìpán
2. místo – MODRÁ KØÍDLA (2. B) – Felner Matouš, Vøíèan Pavel, Kováè Patrik, Barèík Martin, Hejla Libor, Chamlar
Lukáš
1. místo – ÈERVENÁ SMRŠ (2. B) – Machovský Jiøí,
Merèák Marek, Fistr Radek, Janák Patrik, Kubíèek Ondøej, Vybíral Erich
II. KATEGORIE (3.–5. TØÍDA)
3. místo – VÌTRONI – Juøíèek Lukáš, Polách Patrik, Hetmánková Aneta, Tóthová Aneta, Winter Michal, Sedlaèík Josef,
Poláèková Denisa, Kluga Pavel
2. místo – BÍLÍ TYGØI (3. A) – Tomíèek Denis, Ambroz
František, Ján Martin, Drlík Tomáš, Šèambura Ondøej, Kolár
Petr, Koláø Miroslav
1. místo – NEJLEPŠÍ HRÁÈI SVÌTA (4. A) - Winkler Daniel, Schwarzer Daniel, Brázda T., Cakirpaloglu Antonios, Kuèera Lukáš, Krikel Martin, Vítek Marián
III. KATEGORIE (5.–7. TØÍDA)
3. místo – 7. C – Strnad Petr, Drechsler Radek, Pimpara Josef,
Homola Tomáš, Vlèek Pavel, Hauk Tomáš, Warenich Marek
2. místo – DRTIÈI – Wolf Kuba, Vojesch Michal, Sedlák
Karel, Musil Radek, Èázar Jiøí, Havelka Martin
1. místo – SMRTKY – Jílek Lukáš, Vincourek Filip, Miko
Stanislav, Vítek Tomáš, Schwarze Marcel, Jokl Václav, Kubíèek Jakub, Klempíø Ondøej

Severomoravská energetika, a. s., èlen Skupiny ÈEZ, a TV
Polar jsou patronem ákovského turnaje v hokeji. I naše škola se
do této soutìe zapojila a dne 9. bøezna se v naší tìlocviènì
konalo školní kolo.
Cílem hokejového turnaje je zapojení co nejvìtšího poètu
dìtí a podpoøit tak monost jejich sportovního vyití, motivovat
je k aktivnímu zpùsobu ivota a ukázat, jak trávit volný èas. Turnaj probíhá v celém Moravskoslezském a Olomouckém kraji a
dále v okrese Vsetín.
Tohoto turnaje se mohou zúèastnit áci 1.-7. tøíd a drustva
mohou být smíšená jak do roèníkù, tak i pohlaví a tvoøí je pìt
ákù. Tento hokejový turnaj nevyaduje speciální výbavu a jako
takový je dostupný širokému okruhu dìtí. Stylem a pravidly hry
je velmi podobný høe florbal. Zde se však mùe hrát i
s hokejovými hokejkami.
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Pøedškoláci a prvòáci hledali poklad
Ji od zaèátku kalendáøního roku mìly monost dìti z MŠ Hanušovice, pøedškoláci
a prvòáci zapojit se do akce „Putování s ledním medvìdem za polárním pokladem“.
Dìti postupnì plnily úkoly, které byly zamìøené na lyování, napø. manipulace
s lyemi, obouvání a vyzouvání, ovládání bìeckých i sjezdových lyí. S lyováním
všichni zaèali na bìkách bez snìhu v tìlocviènì MŠ (obr. vlevo). Pozdìji se u pustili
do stopy na zahradì u mateøské školy. Tuto èást zvládla i vìtšina dìtí MŠ z Brouèkù a
Mraveneèkù. Nìkteøí se úèastnili vyvrcholení akce, kterými byla škola sjezdového
lyování v Hynèicích pod Sušinou, spojená s vykopáním pokladu (obr. vpravo), a
závod na bìkách v Hanušovicích v rámci „Víkendu sportu pro všechny“. Akcí se
zúèastnilo celkem 40 dìtí. Vìtšina stála poprvé na lyích. Proto je velkým úspìchem,
e k lyování získali kladný vztah a jsou ji pravidelnými lyaøi.
Podìkování patøí všem organizátorùm i rodièùm, kteøí se do pøíprav této akce
zapojili, i všem, kteøí finanènì i jinak podporují naše sdruení.
Za poøadatele Pavel Podvolecký,
SPV Hanušováèek a SK Hanušovice,
oddíl odbíjené

Buï vítáno, jaro...
Zvláštnosti letošní zimy
Letošní zima se dostavila znaènì pozdìji
ne obvykle. Vdy ještì na Tøi krále a
nìkolik dalších dnù se teplota pøes den
vyhoupla nad 10 stupòù Celsia. Byla to
nejteplejší èást zimy, jakou pamatujeme.
Dokonce i pøíroda se nechala zmást a leckde
vykvetly jarní kvìty. Ta pravá zima se
dostavila a 22. ledna. Jejím vyvrcholením
bylo šest mrazivých dní 5.-10. února. Po
desátém únoru pokraèovala zima v mírnìjší
podobì. Teplota klesala jen velmi málo pod
bod mrazu, tlaková výše byla vystøídána
tlakovou níí a další prùbìh poèasí byl tomu
odpovídající.

Vpád velmi studeného arktického
vzduchu

V Hanušovicích probìhl sportovní víkend
První bøeznový víkend poøádal v hanušovické tìlocviènì SPV Hanušováèek ve
spolupráci s SK Hanušovice, oddílem odbíjené a RC SPV Šumperk „Víkend sportu
pro všechny“, který byl souèástí akcí Holba tour 2005. Jak u z názvu vyplývá, sportovat dostali pøíleitost opravdu všichni. První akcí byl turnaj muù a dorostencù v halové kopané. Na turnaj se nedostavilo pøihlášené drustvo Rapotína, pro nemoc se den
pøed akcí omluvili z turnajù v kopané i florbalu hráèi reprezentující KA SPV Pardubice.
Poøadí v halové kopané:
1. Baník Staré Mìsto
2. Libina
3. SKP Šumperk – Policie Staré Mìsto
4. FK aves – Hanušováèek
5. Sokol Malá Morava
6. FK aves B
V odpoledních hodinách dostaly pøíleitost zacvièit si aerobik dìti, mláde a dospìlí. Hodina zdravotního cvièení byla urèena všem bez vìkového omezení. V noèních
hodinách probìhl losovací volejbalový turnaj smíšených drustev pro pøíchozí. Zde
celkem pìt drustev soutìilo nejen ve volejbalu, ale i v dalších dovednostních disciplínách.
Nedìlní ráno ji obsadili tìlocviènu florbalisté. V programu byly také kategorie dívek a en. Zájem však projevilo pouze jedno dívèí drustvo místní základní školy. Turnaje muù a dorostencù se zúèastnilo šest drustev.
Poøadí ve florbalu:
1. Ruda nad Moravou A
2. Bohdíkov A
3. Bohdíkov B
4. Hanušovice junioøi
5. Hanušovice senioøi
6. Ruda B
V nedìli odpoledne mìli monost si zasoutìit dìti od 3 do 8 let v závodu na
bìkách.
Vítìzové jednotlivých kategorií:
3-4 roky: Brostíková Lucie, 5-6 let: Podvolecká Blanka, 7-8 let: Krejèí Michal
Akce navštívilo témìø 150 úèastníkù, a to napø. a z Plznì, Pøerova, Olomouce èi
Pardubic. Vìtší zájem „domácích“ by jistì akci také slušel.
-pod
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27. února zaèala v Praze Matìjská pou.
Svatý Matìj zatím led sekat nemusel, ale dal
si s tím velmi naèas. 27. února postoupila na
naše území studená fronta od severu. Pøinesla
velké ochlazení a snìení, ponìvad otevøela
proudìní velmi studeného arktického
vzduchu od severu spojené s vydatným
snìením. Toto velmi chladné poèasí bohaté
na sníh panovalo v celé první dekádì mìsíce
bøezna.
Nejmrazivìjší byl 2. bøezen. V Nìmecku
o
namìøili -43,6 C. Velmi chladné poèasí
panovalo i v Øecku a ve Španìlsku. Øecko
bylo dokonce pokryto snìhovou pokrývkou.
U nás na Šumavì v Kvildì byla namìøena
teplota -31,2 stupnì C.

Rekord letošní zimy
Letošní zima byla velmi bohatá na sníh.
Napadlo nejvìtší mnoství snìhu za posledních 40 let. A z toho jistì plyne rozhodující
úkol pro další období - provádìt zabezpeèování proti moným povodním.

Jarní rovnodennost
21. bøezna zaèalo na severní polokouli
jaro. V tento den v pravé poledne Slunce
vrcholilo pøesnì nad rovníkem. Vrcholení
Slunce se v dalším prùbìhu jara bude
posunovat a k obratníku Raka, co je 23,5
stupnì severní zemìpisné šíøky.
Vítej nám tedy, jaro!
-jk
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Vybavení obytných
domù hasicími
pøístroji
V panelovém domì, který do své správy pøevzalo sdruení
nájemníkù, nejsou umístìny ádné hasicí pøístroje. Platí pro
obytné domy povinnost instalovat hasicí pøístroje, pøípadnì
v jakém mnoství?
Mnoství, druhy a zpùsob vybavení prostor hasicími pøístroji
v objektech právnických osob a fyzických osob vykonávající
podnikatelské èinnosti øeší vyhláška ministerstva vnitra,
246/2001 Sb. Její druhý paragraf se pro ustanovení nezbytného
vybavení hasicími pøístroji odvolává na „poárnì bezpeènostní
øešení stavby“ nebo obdobný dokument,který je souèástí projektové dokumentace budovy ovìøené stavebním úøadem. Takto urèené mnoství mùe být ještì rozšíøeno další dokumentací
poární ochrany, napø. posouzením poárního nebezpeèí nebo
stanovením podmínek poární bezpeènosti. Pokud tato dokumentace není dostupná, postupuje se dle § 2, odstavce 5 této vyhlášky,
tzn. Na kadých zapoèatých 200 m2 pùdorysné plochy kadého
podlaí objektu musí pøipadat jeden hasicí pøístroj obsahující
hasivo s hasicí schopností 13 A. Pokud na typových štítcích pøístrojù nejsou uvedeny hodnoty hasicí schopnosti pøístroje, pak
platí, e tomuto poadavku odpovídá pøístroj s minimální
náplní 6 kg prášku, 5 kg oxidu uhlièitého (CO2), 9 litrù vody atd.
Pro stanovení poètu hasicích pøístrojù se tedy posèítají pùdorysné plochy podlaí a tato plocha (v m2) se podìlí hodnotou
200 a výsledek je potøebný poèet hasicích pøístrojù. Do plochy
podlaí se u bytových domù nezapoèítává plocha bytù, protoe
uívání bytu fyzickou osobou není provozování èinnosti právnickou nebo fyzickou podnikající osobou podle zákona
133/1985 Sb., o PO, ve znìní pozdìjších pøedpisù (úplné znìní
è. 67/2001 Sb.), na nì se povinnost instalovat hasicí pøístroje nevztahuje.
Kdo má povinnost vybavovat obytné domy vìcnými prostøedky poární ochrany a poárnì bezpeènostním zaøízením?
Povinnost obstarávat a zabezpeèovat v potøebném mnoství
vìcné prostøedky poární ochrany a poárnì bezpeènostní zaøízení se vztahuje na provozovatele èinnosti – viz § 5 odst. 1 písm. a)
zákona è. 133/1985 Sb., o poární ochranì, ve znìní pozdìjších
pøedpisù (dále jen „zákon o poární ochranì“). Výjimka je v § 2

odst. 2 zákona o poární ochranì, kde je uvedeno, e provozuje-li
èinnost v prostorách více právnických osob nebo podnikajících
fyzických osob, plní povinnosti na úseku poární ochrany na místech, která provozují spoleènì, vlastník tìchto prostor, není-li
smlouvou mezi nimi sjednáno jinak. Pokud je obec v postavení
provozovatele èinnosti (§ 29 odst. 2 zákona o poární ochranì),
popø. vlastníka prostor dle výše uvedeného, vztahuje se na ní povinnost obstarávat a zabezpeèovat v potøebném mnoství vìcné
prostøedky poární ochrany a poárnì bezpeènostní zaøízení.
Podrobnosti k provedení této povinnosti jsou uvedeny ve vyhlášce è. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek poární bezpeènosti a výkonu státního poárního dozoru (vyhláška o poární
prevenci). Ve smyslu § 2 odst. 1 vyhlášky o poární prevenci,
mnoství, druhy a zpùsob vybavení prostor a zaøízení právnických osob a podnikajících fyzických osob vìcnými prostøedky
poární ochrany a poárnì bezpeènostními zaøízeními vyplývá
z poárnì bezpeènostního øešení stavby nebo z obdobné dokumentace, která je souèástí projektové dokumentace ovìøené stavebním úøadem podle zvláštního právního pøedpisu nebo je
stanoveno v jiném právním pøedpisu. Toto mnoství dle § 2 odst. 2
vyhlášky o poární prevenci mùe být rozšíøeno napø. na základì
schváleného posouzení poárního nebezpeèí nebo stanovení podmínek poární bezpeènosti. Ustanovení § 2 odst. 5 vyhlášky o
poární prevenci uvádí, e pokud nebylo stanoveno mnoství,
druhy a zpùsob vybavení vìcnými prostøedky poární ochrany a
poárnì bezpeènostními zaøízeními podle výše uvedených odstavcù 1 a 2 § 2 vyhlášky o poární prevenci, popøípadì nelze-li
toto prokázat, se zabezpeèují a instalují alespoò pøenosné hasicí
pøístroje s urèitou hasební schopností na kadých zapoèatých
200 m2 pùdorysné plochy podlaí objektu. V § 2 odst. 6 vyhlášky
o poární prevenci jsou uvedena další upøesnìní.
K postupu pøi výpoètu pøenosných hasicích pøístrojù na pùdorysnou plochu u obytných domù ve smyslu § 2 odst. 5 vyhlášky o
poární prevenci bylo zveøejnìno naše stanovisko na webových
stánkách Ministerstva vnitra dne 28. 6. 2002. V tomto stanovisku
je uvedeno, e pøi výpoètu ve smyslu § 2 odst. 5 vyhlášky o
poární prevenci se pùdorysné plochy podlaí sèítají a poèet pøenosných hasicích pøístrojù se získá prostým vydìlením celkové
plochy v m2 hodnotou 200. Do plochy podlaí se u bytových
domù nezapoèítává plocha bytù (uívání bytu fyzickou osobou
není provozování èinnosti právnickou osobou nebo podnikající
fyzickou osobou podle zákona o poární ochranì). V daném pøípadì je nutno instalovat minimálnì pøenosné hasicí pøístroje
s poadovanou celkovou hasicí schopností vdy na kadých zapoèatých 200 m2. Druh hasiva musí být zvolen podle pøedpokládané tøídy poáru, popø. prostøedí (napø. hašení elektrických
zaøízení pod proudem).
-fa

Informace seniorùm
Sociální komise pøi MìÚ Hanušovice zve seniory na tyto akce:
• Klub dùchodcù Bludov poøádá 8. dubna od 14.00 hod. Setkání dùchodcù s programem a zábavou. Zájemci o setkání budou

vítáni. Pøi dostateèném poètu zájemcù pøistavíme autobus.
• V úterý 12. dubna poøádáme ve spolupráci s firmou Vobus nákupní zájezd do Nysy. Cena 100,- Kè, odjezd od pošty v 7.00 hod.
• Ve ètvrtek 14. dubna poøádáme zájezd na divadelní pøedstavení Nebotíci pøejí lásce do divadla v Šumperku. Doprava

autobusem zdarma, vstupenka pro seniory 50,- Kè. Odjezd od pošty v 16.00 hod.
• Pøihlášky na všechny akce pøijímá p. Chybová v elezáøství.

Váení senioøi, srdeènì Vás zvu na všechny akce pro Vás poøádané a doufám, e se jich ve velkém poètu zúèastníte.
Prosím, sledujte informace ve vývìsní skøíòce, nìkteré z dùvodu krátké èasové rezervy nemohu oznámit v novinách.
Ráda pøijmu námìty pro naši práci i z Vaší strany.
Ludmila Cikrytová
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Pár rad zahrádkáøùm (2)
V dubnu se den opìt výraznìji prodluuje a vzhled zahrádky se mìní
kadý den. Dokonèuje se výsadba ovocných stromù. Pozor, broskvonì
se sází zásadnì na jaøe do teplé prohøáté pùdy. Poškozené døevo, mrazové poškození a nádory na kùøe je tøeba ostrým noem vyøezat a do
zdravého døeva. Stromy s bohatší násadou pupenù je dobré pøihnojit
ještì pøed kvìtem dusíkatými, fosforeènými a draselnými hnojivy.
Také u zeleniny je stále více práce - pøihnojování, kypøení, odplevelování a okopávání. Malé rostlinky koøenové zeleniny ijí z vláhy, která
zùstala po zimì, ale èerstvì vysazenou je nutné zalévat. I zde je tøeba
pøihnojovat cereritem a NPK, a to tak, e se zapraví mìlce do zemì a povrch záhonu se urovná. Proti døepèíkùm a plodomorce zelné je dobré
košálovou zeleninu po výsadbì zakrýt netkanou textilií. Pro pozdní
sklizeò se koncem mìsíce (v našich podmínkách i pozdìji) vysévá
karotka, kopr, èervená øepa, paitka, hrášek apod.
V zakrytých plochách (fóliovníky, paøeništì a skleníky) pøirychlujeme ranou zeleninu a podle venkovních teplot sem pøesazujeme sazenice rajèat, okurek, paprik apod.
Pìstitelùm rùí se doporuèuje provést závìreèný øez, kdy se odstraòují po zimì zaschlé konce, nevhodné a neplodné výrùstky. Proøezávají
se té okrasné keøe kvetoucí v létì a ivé ploty z rostlin. Konec dubna je
ji té vhodný pro výsev travního semene. Vysetá semínka se do pùdy
zasekávají hrábìmi, menší plochy se mohou mírnì zakrýt prosátou
kompostovou zeminou, povrch se doporuèuje upìchovat lehkým
válcem, deskou nebo lopatou.
Koncem mìsíce ji mùeme do vyhøáté pùdy sázet lilie a meèíky.
Ana závìr jedna rada pro ty, co mají zahrádku na oknì nebo balkonì.
U rostlin pìstovaných v kvìtinovém oknì exponovaném k jihu je tøeba
mírnit pøímé sluneèní záøení stínìním, nebo rostliny jsou po zimì, kdy
bylo slunce málo, zvláštì citlivé.
Z Rukovìti zahrádkáøe vybral -hp

Ohlédnutí Mìstské knihovny
Hanušovice
V roce 2004 vyuívalo slueb knihovny 493 ètenáøù a
vypùjèili si celkem 27 365 knih a èasopisù. Oproti pøedešlému roku výraznì stoupl poèet zájemcù o internet z 320 uivatelù na 928. Knihovna odebírala 20 rùzných
titulù èasopisù, nakoupila 250 knih v hodnotì 38 694,- Kè a
darem získala 152 svazkù v hodnotì 21 971,- Kè. Za
státní dotaci rozšíøila fond o 94 svazky za 17 089,- Kè.
Jako kadý rok poøádala knihovna akce pro veøejnost:
Na internetu - „První krùèky s internetem“ (pro seniory a pro nezamìstnané), pro dìtské ètenáøe byla urèena soutì „Virtuální vlastivìda“, zamìøená na
vyhledávání odpovìdí na otázky týkající se šumperského regionu. Menší dìti si vyzkoušely znalost
pohádek v zábavném kvízu.
Ve spolupráci s knihovnami šumperského regionu
jsem uspoøádali akci „Pozdrav od nás“ urèenou na
podporu dìtského hospicu v Malejovicích. Dìti dostaly za úkol namalovat obrázky pohlednicového formátu. Oznaèené speciálním razítkem byly urèeny k prodeji.
Nejzdaøilejší pohlednice byl vydraeny na aukci
v Mìstské knihovnì v Šumperku.
K podobné akci jsme se vrátili i v období Vánoc,
kdy dìti malovaly pøáníèka s vánoèní tematikou. Pro
dospìlé ètenáøe se uskuteènilo v prùbìhu celého roku
14 besed a posezení (zamìøené na relaxaci, správnou
výivu, ezoteriku...).
-mk

Brouci roztanèili Hanušovice
V sobotu 5. bøezna 2005 se v Hanušovicích
konala ojedinìlá kulturní událost - koncertovat
pøijela nejlepší slovenská revivalová skupina
Brouci. Jak u název napovídá, tato bigbítová
skupina je zamìøena na hudbu legendárních
„broukù“ The Beatles.
Velký sál hanušovického Domu kultury byl
zaplnìn a do posledního místa; u to samo o
sobì bylo nezvyklé. Pìt hráèù slovenské skupiny
pøedvádìlo na pódiu opravdu velkolepé
pøedstavení, na poøadu byly nejvìtší hity slavných
Anglièanù. K pøíjemné atmosféøe pøispìlo i
uvádìní jednotlivých skladeb, u kterého
nechybìly údaje o dobì jejich vzniku a
vydání pro osvìení pamìti.
Škoda e v sále nezbylo místo ještì na
taneèní parket - hudebníci roztleskali a hlavnì
roztanèili nìkteré posluchaèe a jen nedostatek
místa bránil mnohým v tom, aby tancem dali
najevo své nadšení z hudební produkce.
Koncert opravdu stál za to. Pro nìkoho byl
milou vzpomínkou, pro nìkoho tøeba i novým
setkáním, ale všichni jistì odcházeli potìšeni
a obohaceni. Doufejme, e podobnì
úspìšných kulturních akcí se brzy zase
doèkáme.
-mf
foto: Z. Zlámal
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Jubilea
V mìsíci dubnu 2005 oslaví
svá významná ivotní výroèí
tito naši spoluobèané:
90 let pan Alois Štefka,
70 let paní Vìra Berlinská a
pánové Josef Vlach, Andrei
Konyarik, Jan Gronych a Zdenìk
Šik,
65 let paní Anna Lacušková a pan
Hermann Fleischer,
60 let pánové Miroslav Reichl a
Miloslav Voboøil,
50 let paní Ludmila Cikrytová,
Kvìtoslava Chromková a Milena
Kašparová.
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 únoru 2005
zemøeli:
paní Drahomíra Šišmová, pan Alois
Matys, pan Miloslav Rámert, pan
Bohuslav Talaš, pan Josef Mareèek

Váení spoluobèané,
u pøíleitosti kvìtnových výroèí - 680 let mìsta Hanušovice a 60 let od konce 2. svìtové
války - pøipravuje Mìsto Hanušovice ve spolupráci se ZŠ Hanušovice na 6. kvìtna
kulturnì-spoleèenský program. Pøesný poøad oslav uvedeme v kvìtnových
Hanušovických novinách, informace se budete moci dozvìdìt té z vývìsních tabulí
v Hanušovicích.
-red

Deset let Hanušovických novin
Ano, minulý mìsíc tomu bylo pøesnì deset let, co jste v bøeznu 1995 dostali do rukou první vydání našich Hanušovických novin. Na první stránce tehdy ètyøstránkového vydání nás tehdejší starosta p. Václav Zmeškal seznámil s rozhodnutím mìstské
rady o obnovení vydávání mìstského periodika, které mìlo navázat na Hanušovický
zpravodaj vydávaný pøed nìkolika lety. Seznámil nás s cílem informovat naše obèany
o dìní ve mìstì, na radnici, v politických, kulturních a sportovních oblastech. Jak se to
za uplynulých deset let daøilo redakèní radì a všem spolupracovníkùm, to necháme na
vašem posouzení.
Za celou dobu jste mìli monost vdy zaèátkem mìsíce si za pouhé 2 Kè koupit naše
periodikum (noviny nevyšly pouze jednou, a to v srpnu 1997 po velké povodni). Vìøte, èástka za nìj je pouze symbolická, nebo náklady na jejich vydávání pøevyšují èástku za prodej; Hanušovické noviny jsou dotovány z rozpoètu mìsta.
Ve 119 mìsíèních vydáních jste si mìli monost pøeèíst stovky kratších èi delších
pøíspìvkù našich dopisovatelù a spolupracovníkù. Byly to napø. zprávy o èinnosti
mìstské rady, spoleèenské rubriky a jubilea, program kina, upoutávky na kulturní a
sportovní akce, informace o èinnosti školy, dlouhodobé „seriály“ (Historie Hanušovic, Toulky po okolí, Cestování po Evropì), rubrika inzerce a další pøíspìvky. Pod vìtšinou èlánkù si pøeètete pouze zkratku autora (vìtšinou se jedná o iniciály). Nejde o
nìjaké utajení pisatele, ale spíše o skromnost neprofesionálního novináøe. Vdy tohle
všechno dìláme pro naše mìsto a pro obèany, protoe nás to baví. I proto nám musíte
odpustit drobné nepøesnosti a chyby, které se nám, laikùm, obèas pøihodí. Nevím, jestli
se to mým kolegùm bude líbit, ale chtìl bych vás s nìkterými pravidelnými dopisovateli seznámit. Zveøejnìní jejich jmen bude podle mì i jistým podìkováním za desetiletou práci pro naše Hanušovické noviny. A aby se nìkoho nedotklo, e stojí v první
nebo v poslední øadì, uvedu je v abecedním poøadí: František Ambroz, Mariana a
František Felnerovi, Petr Fiedler, zesnulá Eva Grosserová, Jan Hanák, Zdena Hlavenková, Petr Holínka, Jaroslav Koøalka, Pavel Lanèa, Petr Malcharczik, Miloslav Pecho,
Pavel Podvolecký, Karel Reichl, Jaromír Straka, Jan Šimek, Václav Zmeškal, Vladimíra ídková a další, kteøí mi prominou, e jsem je neuvedl.
Ještì jednou díky všem, kteøí se na vydávání našich novin podíleli a podílejí. A co
bych popøál do budoucna? Našim novinám hodnì dobrých èlánkù plných pravdivých
a zajímavých informací a lidem kolem redakèní rady ostrou tuku, zdraví a osobní
spokojenost.
Na uplynulé desetiletí zavzpomínal -hp.

Vzpomínka

Vzpomínáme

18. dubna 2005 uplyne rok, co nás navdy opustil nás drahý tatínek,

Odešlas nám,
ubíhá èas,
jen vzpomínka na tebe
zùstává v nás.

pan Arnošt Homola z Hanušovic.
Tichou vzpomínkou vzpomeòte s námi, kdo jste jej znali
a mìli rádi. Dcery Jana a Laïka s rodinami

Dne 3. dubna 2005 vzpomeneme 10. výroèí, kdy nás
navdy opustila naše milovaná maminka, babièka a
prababièka,
paní Albìta Babeková.
S láskou vzpomínají dcery a synové s rodinami,
vnouèata a pravnouèata.
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Vzpomínáme
2. dubna 2005 si pøipomeneme 4. smutné výroèí,
kdy od nás navdy odešel
pan Jan Ceh z Køivé Vody.
Stále vzpomínají manelka a dìti s rodinami.
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Cestování po Evropì
Dnes se podíváme do sousedního Nìmecka a navštívíme mìsto, je bylo v dobách své nejvìtší slávy nazýváno
„bránou k Baltu vonící obchodem“. Jde o bývalý východonìmecký pøístav Rostock.
Nachází se na baltském pobøeí v širokém ústí øeky Warnow
a od poloviny 14. století byl jedním
z klíèových èlenù hansy, obchodního spolku severoevropských mìst.
Spolu s Kielem, Lübeckem, Hamburkem a Brémami se stal
dùleitým centrem na obchodní
trase, která spojovala oblast Baltu
a Skandinávie se západní Evropou. Úpadek hansy odsoudil
pozdìji Rostock témìø k provinèní
úloze, rozvoj Pruska v 18. století
mu však znovu pøinesl netušenou
vitalitu. Po roce 1945, bombardování anglo-americkými bombardéry, které se zbrojovkami znièily i polovinu mìsta, vstával pøístav
doslova z trosek. Po pádu elezné opony se mìsto opìt stalo
ivým dopravním uzlem pøi cestì do severských státù.
Dnes Rostock prakticky splývá s pøímoøským letoviskem
Warnemünde v soumìstí, které tepe prùmyslem, obchodem a
èilým dopravním ruchem.
V roce 1945 pøišlo mìsto o vìtšinu pamìtihodností a historických památek. Snad jedinou stavbou, která jako zázrakem ko-

Toulky po okolí
Další obcí, kterou v našich Toulkách navštívíme, je Libina.
V písemných pramenech je Libina poprvé
doloena v roce 1348, kdy spolu s dalšími
okolními obcemi náleela k šumvaldskému
statku. V r. 1535 se dostala k úsovskému panství, je bylo v drení pánù z Boskovic. Pozdìji pøešla dìdictvím k majetku Bedøicha ze
erotína, který ji r. 1568 prodal mìstu Unièov.
Za tøicetileté války byla obec vyplenìna. Po
roce 1650 se zaèala obec rozrùstat a její
dùleitost stoupat. V roce 1836 jí bylo dokonce zapùjèeno císaøským výnosem právo trní.
Od poloviny 19. století zde dochází k silnému
rozkvìtu textilního prùmyslu a výroby drátìného pletiva. Byla zde zaloena manufaktura
Norberta Langera, z ní se pak stala skuteèná
továrna - mechanická pøádelna, která v meziváleèném období zamìstnávala a 900 pracovníkù. Síové a drátové pletivo od r. 1875
zase vyrábìla Zimmermannova továrna. Tím
se také zvyšoval poèet drobných øemeslníkù,
co se výraznì projevovalo i ve skladbì a poètu obyvatelstva. V roce 1900 mìla Libina ji 4 682 obyvatel.
Do ivota vesnice krutì zasáhla první svìtová válka. Mnoho
jejích obyvatel padlo na frontì a zemøelo na nemoci. Po válce se
obec rozdìlila na Horní s èeskou menšinou a nìmeckou Dolní
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nec války pøeila, je i dnešní dominanta historického centra - gotická bazilika Panny Marie z konce 14. století. Ji z dálky vás zaujme svou baroknì zakonèenou vìí. Její návštìvníci u ní
obdivují pøedevším vzácné vnitøní vybavení, cenné varhany z
konce 18. století a zejména orloj, který mìstu správnì odpoèítává èas u více ne pùl tisíciletí. V
posledních patnácti letech „prohlédlo“ i hlavní námìstí Mauer
Markt. Jeho pùdorys lemují fasády
obnovených renesanèních domù
a pøedevším sebevìdomé prùèelí
radnice s barokní pøístavbou z
roku 1727 se sedmi elegantními
vìièkami.
Naše povídání zakonèíme jedním pøíbìhem o slavném rodákovi, pruském polním maršálovi
G. B. Blücherovi, kníet von Wahlstatt, vítìzi nad slavným Napoleonem. Bojechtivý vojevùdce, který mìl pøezdívku „maršál
dopøedu“, má na námìstí sochu s prazvláštní historií. Maršál,
který se vìènì toulal po bojištích celé Evropy, se dozvìdìl, e
mu ve mìstì postavili pomník. Rozhodl se proto Rostock navštívit. To radní podìsilo, nebo ádná socha neexistovala ani se
neplánovala její stavba. Proto uspoøádali rychlou sbírku a zanedlouho, k velké radosti rodáka, byla postavena. Úsmìvné, ale
pravdivé, moná nìmecký Kocourkov.
-hp

Libinu. Po zprávì o mnichovské zradì èeská menšina obec
houfnì opustila. Po skonèení druhé svìtové války bylo nìmecké
obyvatelstvo odsunuto a do Libiny pøišli noví osídlenci, vìtšinou obyvatelé Drahanské vysoèiny a Èeši z Volynì, kteøí se v
dùsledku reemigrace vrátili zpìt do vlasti.
V souèasné dobì ije v Libinì pøes 3 400
obyvatel a je jistì raritou, e je 8 km dlouhá
a e horní konec je úpatím Jeseníkù,
pøièem dolní konec ji pøechází do
Hornomoravského úvalu.
V obci se nachází øada památkovì
chránìných objektù. Památkou barokní architektury je farní kostel sv. Jiøí,
jednolodní stavba z r. 1721 s trojbokým
závìrem, v jeho areálu se nachází barokní sochy sv. Jana Nepomuckého a
Panny Marie. Památkovì chránìn je i
volnì stojící empírový dùm z r. 1827 a
dvì sousoší Kalvárie a klasicistní sousoší Nejsvìtìjší Trojice z r. 1796.
Znak obce je odvozen od staré obecní peèeti s vyobrazením farního chrámu sv. Jiøí na rovné pùdì mezi dvìma
listnatými stromy. V obecním znaku
pøipomíná tuto peèe, a tedy i zasvìcení kostela, praporec se svatojiøským èerveným heroldským køíem, který tøímá v tlapách zlatý lev pánù ze
Šumvaldu.
-hpm
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Duha, sdruení dìtí a mládee pro volný èas, pøírodu a recesi
Klub mládee Salix-SK Hanušovice

75. výroèí objevení
planety Pluto

Èinnost za mìsíc únor 2005
Zaèátkem února jsme obnovili závodní dráhu a uspoøádali si klubové kolo Závodù na
nafouknutých duších na snìhu. První místo vybojoval Miloš Gronych. Blahopøeji. Krátce
poté jsme oslavili i jeho narozeniny.
Jednu schùzku jsme uskuteènili generální úklid klubovny a chodby.
Mnoho èasu také zabrala pøíprava akce Stavba snìhových soch. Akce byla urèena pro
pozvané hosty i širokou veøejnost. Pozvání pøijali - oddíl ÈTU Kamarádi ze Šumperku (4) a
oddíl PO Støíbrný šíp z Èervené Vody (7). Jeden host byl dokonce a ze Zlína. Za Hanušovice se zúèastnili ètyøi dìti, z èeho jedno dìvèe pøedèasnì vzdalo. Tato nevšední akce probìhla za ideálního poèasí v sobotu 19. 2. 2005 odpoledne na høišti „na Štajglovce“. Hráèi si
pak v závìru pomalovali své sochy potravináøskými barvami a mnohá dílka tak viditelnì
zkrásnìla. V kategorii do 15 let porota udìlila dvì první místa: Adamu Kopsovi (È. Voda) a
Vojtovi Haltmarovi (Špk). Druhé místo získal Michal Èuban (Zlín) a tøetí místa byla opìt
dvì - Jirka Chmelaø a Jakub Borbély (oba Hanušovice). V kategorii nad 15 let byla vyhodnocena jako nejlepší Terezka Špaèková (È. Voda). Ovšem i ostatní sochy byly pìkné a porota mìla tìké rozhodování. Pozdìji byly zahrány ještì tøi doplòkové soutìe. Akce se
tedy velmi zdaøila. Škoda e se nezúèastnili i ostatní pozvaní hosté. U místních hanušovických dìtí jsem oèekával vìtší úèast, z rodièù si udìlali èas pouze jedni. Prosím rodièe a jejich dìti, aby na naše akce chodili vèas. Ušetøíte nám tak zbyteènou práci navíc a sobì
pøípadná zklamání. Dìkuji za pochopení.
Duha, Salix-SK dìkuje sponzorùm Papírnì Jindøichov a Pars DMN Šumperk. Dále dìkuji všem kamarádùm z obou oddílù za pomoc pøi organizaci akce. Dìkuji také za spolupráci p. Felnerovi, p. Šorovi a p. Kozákovi.
Bìhem mìsíce si klubáci zopakovali nìkteré známé šifry pøi první èásti Šifrovací pátraèky. Dále se nauèili nové šifry.
Poslední únorový den v rámci jarních prázdnin jsme si zahráli sérii stolních her (Dungle, speciální stolní fotbal, Oklahoma, závody na papírové dráze a turnaj v dámì). Chlapci
se dobøe zabavili a škoda jen, e naši nabídku nevyuili i pozvaní hosté.
V mìsíèním bodování jednotlivcù obhájil prvenství Pavel Kluga. Ve speciální soutìi o
klubové nálepky bodovali: Miloš - nálepka è. 14 + 15, Pavel - 7 + 8. Honza zatím zùstává na
è. 13 a Tomáš na è. 5. Všem k uvedeným výsledkùm blahopøeji a doufám, e jim nadšení
vydrí i nadále. Putovní odznak Roy nebyl za únor udìlen.
Myslím, e naše èinnost je zajímavá a pestrá, a proto, chlapci a dìvèata, neváhejte a
pøijïte mezi nás - pøijmeme další nové kamarády. Schùzky se konají kadý ètvrtek od
15.00 do 17.30 hod., klubovna se nachází v domì s hudební školou u ÈD - po schodech nahoru a k pùdì, ul. Školní 257.
Vedoucí klubu M. Pecho

Láska
Láska je i radost
kdy dva se mají rádi
láska je i bolest
kdy jeden z nich zradí.

Šachové úlohy
Øešení úlohy z bøeznového
èísla Hanušovických novin
1. Ke5 - Sc6
2. Sg2 - Se8
3. Sd5 - Kh7
4. Vh2 - Jh5
5. Sf3 - Kh6
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Tento obrázek Pluta byl poøízen
Hubbleovým teleskopem. Ukazuje
obrázek Pluta a jeho mìsíce Charonu.
Protoe Pluto ještì nebylo
vyfotografováno ze sondy, zùstává
tajemnou planetou. Kvùli velké
vzdálenosti od Slunce se pøedpokládá,
e na Plutu je teplota okolo -240oC.

UPOZORNÌNÍ

Ján Havelka
V lásce se i riskuje
láska sílu dává
kdo však vìrnì miluje
nikdy nepøestává.

17. února 1930 se podaøilo atronomùm
objevit devátou planetu naší sluneèní
soustavy - Pluto.
Pøi této pøíleitosti si uveïme nìkteré
zajímavé údaje o tomto kosmickém tìlese
a srovnejme s naší Zemí.
Naše Zemì je od Slunce vzdálena
149 600 000 km a je v poøadí planet
dle vzdálenosti od Slunce na tøetím
místì; jedná se o støední vzdálenost
od Slunce. Pluto je naproti tomu od
Slunce vzdálen 5 910 000 000 km a je
tak na posledním, devátém místì.
Doba jednoho obìhu Zemì kolem
Slunce èiní 1 rok a 0,26 dne. Pluto urazí
jednu cestu kolem Slunce za 248 rokù a
180 dní.
Aještì jeden zajímavý údaj. Doba obìhu naší Zemì kolem vlastní osy je 23 hodiny, 56 minut a 4 sekundy. U Pluta tato
doba èiní pouze 16 hodin.
-jk

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.

KOMERÈNÍ INZERCE
6. Sxh5 - SxH5
7. Kf6 a vyhraje
Nová øešitelská soutì
Postavení figur na šachovnici:
bílý - Kc2, Ve7, Sf6
èerný - Kb6, Sf2, Jh6
Bílý táhne a vyhrává.
-jk

www.mu-hanusovice.cz

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