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

Váení spoluobèané!
V mìsíci kvìtnu oslaví mìsto Hanušovice dvì významná výroèí, a to 60 let
od konce druhé svìtové války a 680 let od první písemné zmínky o Hanušovicích.
Obì tato výroèí si chceme pøipomenout dne 6. kvìtna 2005, kdy bude od
rána probíhat Den integrovaného záchranného systému s ukázkami èinností
Policie ÈR, Hasièského záchranného sboru, Horské sluby a Zdravotnické
záchranné sluby. Souèástí této akce bude i Bìh Terryho Foxe, jeho význam
spoèívá v cíleném boji proti rakovinì u nás i na celém svìtì.
V odpoledních hodinách èlenové Rady mìsta Hanušovice poloí vìnec
k památníku osvobození.
V 17.00 hod. bude probíhat program dìtí ze ZŠ Hanušovice v Domì
kultury.
Na všechny tyto akce Vás srdeènì zveme.
Petr Malcharczik, starosta mìsta

Tváø letošního jara je pøíznivá
Velikonoce - pohyblivé svátky v roce
Na samém poèátku letošního jara jsme oslavili Velikonoce. Bylo to ve
dnech 27.-28. bøezna. Proè tak brzo? Velikonoce se slaví vdy po prvním
jarním úplòku Mìsíce - a ten nastal v pátek 25. bøezna, Boí hod velikonoèní tudí pøipadl na nedìli 27. bøezna.
Kalendáøní jaro pøipadá obvykle na
21. bøezen, ale letošní astronomické jaro
nastalo ji 20. bøezna ve 13 hodin
31 minut. Od tohoto okamiku se
polední vrcholení Slunce odehrávalo na
sever od rovníku a zaèalo se posunovat
k obratníku Raka, nad kterým bude
vrcholit 21. èervna, v dobì slunovratu.
(pokraèování na 8.stranì)

Milé maminky,
ke Dni matek, který letos slavíte ji 8. kvìtna,
Vám pøejeme hodnì zdraví, úspìchù a radosti.
Redakce Hanušovických novin a zamìstnanci MìÚ

Pozvánka
Èeský zahrádkáøský svaz, Sbor dobrovolných hasièù
a Mìsto Hanušovice zvou všechny dìti a rodièe na tradièní

Zábavné odpoledne pro dìti,
které se bude konat v sobotu 4. 6. 2005 od 13.00 hod.
v mìstském parku.
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Naše mìsto
680 let... Pro Hanušovice je to vìk, který si
zasluhuje pøinejmenším úctu. Bìhem tìchto
nìkolika stovek let získalo mìsto spoustu
zkušeností, záitkù, stalo se svìdkem
pøíjemných i svízelných situací. Nìkteré
události je v minulosti doslova „srazily na
kolena“, ale dokázaly z nich vyjít se
vztyèenou hlavou.
Nebydlím v Hanušovicích celý svùj ivot,
ale u mohu posoudit, jak se nám zde ije.
Obyvatelé si jistì uvìdomují, e naše
nevelké mìsto leí v pøekrásné krajinì,
která láká turisty v létì k procházkám a
v zimì k lyování. Je škoda, e je zde málo
ubytování pro turisty z odlehlejších míst.
Sportovat zde mùe kadý - od dìtí
pøedškolního vìku po dospìlé. Velká
tìlocvièna, tenisové kurty, fotbalové høištì
poskytují pohybové vyití pro pøíznivce
rekreaèních sportù.
Hanušoviètí pøíliš nereagují na obèasné
nabídky kulturních akcí, mnohdy jen
pasivnì pøihlíejí. Škoda e nedokáou
aktivnì nìco zorganizovat sami. Snad je to
nedostatkem èasu kvùli dojídìní za prací.
Nedostatek pracovních míst je pro místní
obyvatele tìkým problémem. Lidé se snaí
najít práci v blízkém okolí. Naštìstí má naše
mìsto výhodné spojení do všech smìrù. Pro
všechny to jistì není øešení.
Urèitì jsme všichni rádi, e je nám
dostupná zdravotnická péèe. Nìkolik lékaøù
rùzných odborností je soustøedìno do jedné
budovy a také do dalších míst ve mìstì.
Co mì nepøíjemnì pøekvapuje, je
vandalství. Zámìrnì rozbitá poulièní svìtla,
poèmárané omítky domù, vykopnuté
odpadkové koše, noèní výtrnosti. Musí to
být?
Urèitì jsem nevyjmenovala všechny klady,
ale ani zápory ivota v Hanušovicích. Jisté
je, e mìsto stále hledá zpùsoby, jak lidem
zpøíjemnit ivotní prostøedí, domov, ivot.
Pøála bych nám všem, aby v budoucnu
pøevaovaly klady a aby nám Hanušovice
v dalších letech jenom vzkvétaly.
Michaela Šašurová, 9. A

www.zs.hanusovice.indos.cz
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Zpráva o èinnosti rady mìsta
57. jednání – 21. 3. 2005
- schválila návrh na zøízení informaèního støediska
- schválila dodatek k mandátní smlouvì s D plus
- schválila program dne IZS a oslav 680. výroèí Hanušovic
- schválila smlouvu o dílo s Agenturou u Kocoura
- schválila mandátní smlouvu o obstarání záleitostí investora Energotis, s. r. o. Šumperk – rekonstrukce teplovodù
K2
- schválila ádost o finanèní pøíspìvek SONS Šumperk
- neschválila ádost o koupi pozemkù
- schválila ádost o dlouhodobý pronájem èásti pozemku
1645/1
- schválila ádost o finanèní pøíspìvek SK Severka – orientaèní bìh – mezinárodní závod
- schválila ádosti o prominutí platby poplatkù za svoz
TKO
- doporuèila ZM ke schválení ádost o pùjèku z FRB
- neschválila ádost o odprodej pozemku pè. 836/1

58. jednání – 4. 4. 2005
- schválila smlouvu o dílo s Geometra Opava, s. r. o.
- doporuèila ZM ke schválení ádost o odprodej pozemkù
v kú. Vysoké ibøidovice – pè. 1128/101, 1132, 1090,
1128/4, 1128/7, 1131, 1081/20 a 1130, s podmínkou
- projednala ádost o odprodej pozemkù v kú. Vysoké
ibøidovice - pè. 346/1 a 348/1 a uloila vyvìsit na úøední
desku a potom doporuèila ZM ke schválení
- vzala na vìdomí informace o situaci zamìstnancù ZŠ
Hanušovice
- neschválila ádost o pronájem pozemku v kú. Hanušovice, pè. 836/1
- schválila ádosti o prominutí poplatku za svoz TKO
- vzala na vìdomí øešení výjezdu z garáe - èp. 367, pè. st.
pl. 408, kú. Hanušovice
- schválila smlouvu na finanèní pøíspìvek - jízda historického vlaku Hanušovice–Staré Mìsto, 100. výroèí tratì; Èeské dráhy, a. s. Praha 1

Dùm kultury Hanušovice poøádá výstavu výtvarných prací dìtí MŠ Hanušovice ve
vývìsních skøíòkách u prodejny Prodon od 30. dubna do 15. èervence.
Vystavené obrázky budou prùbìnì obmìòovány.

Váení obèané Hanušovic, Hynèic, Potùèníku,
Vysokých ibøidovic a lebu,
dne 8. kvìtna roku 2005 uplyne u 60 let od ukonèení druhé svìtové války - války,
která byla nejstrašnìjší v dosavadních dìjinách. Trvala od 1. záøí 1939, kdy bylo napadeno Polsko hitlerovským Nìmeckem, do 2. záøí 1945, kdy byla ukonèena bezpodmíneènou kapitulací Japonska.
Druhé svìtové války se zúèastnilo 61 státù, bojovalo v ní pøes 110 milionù vojákù.
Ztráty na lidských ivotech pøesahovaly pøes 50 milionù lidí, z toho na frontách pøes
27 milionù. Hmotné a kulturní škody byly nesmírné a lze je jen velmi tìko vyèíslit.
Naše tehdejší Èeskoslovenská republika byla osvobozena vojsky východní i západní
armády.
Váení obèané, zamysleme se nad obdobím od kvìtna 1945 do souèasné doby. Kolik bylo a stále je vedeno válek, jaké jsou jejich cíle a jaké jsou výsledky? Války jsou
selháním politiky a vìtšinou jsou ve prospìch tìch nejbohatších a v neprospìch vìtšiny obyvatel, kteøí pak ale nesou hlavní tíhu.
Ano, váení obèané, ji to bude 60 let - èas letí jako voda v Moravì, ale vzpomínky
stále zùstávají. Bylo by dobré o svých dojmech z války pohovoøit se svými mladšími
potomky v rodinách, aby se dozvìdìli vše o tom, jaká válka byla a jaké strádání lidem
pøinesla.
Váení obèané - základní organizace KSÈM, Èeský svaz bojovníkù za svobodu a
Klub èeského pohranièí Hanušovice vás zvou na krátké zastavení k pomníku obìtem
druhé svìtové války v Hanušovicích dne 8. kvìtna 2005 v 18.00 hodin. Pøijïte se poklonit všem obìtem druhé svìtové války a podìkovat dosud ijícím bojovníkùm za
svobodu.
Lidé, pøijïte vyjádøit svùj vztah ke své vlasti - Èeské republice - a dát svojí pøítomností jasnì najevo, e jsme proti válkám, e si pøejeme mír.
Dìkujeme vám.
ZO KSÈM, ÈSBS,KÈP

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

2

podatelna@mu-hanusovice.cz

HANUŠOVICKÉ NOVINY 5/2005

Co je nového v Hanušovicích
a co nás trápí?
Chtìl bych se v tomto pøíspìvku vyjádøit k investièním akcím, které mìsto
realizuje, jaké máme další zámìry, ale i k tomu, co nás trápí a je plnì ve
vašich rukách.
Tak tedy postupnì. V letošním roce pokraèují práce na pøístavbì školní
jídelny a druiny u Základní školy Hanušovice objemem prací 6 milionù
Kè. Samozøejmì bychom byli radìji, kdyby tento objem finanèních
prostøedkù byl vyšší. Je však nutno zdùraznit, e pøístavba je realizována
s dotací státu a dotace nesmí být vzájemnì sluèovány; to tedy znamená,
pokud stavba byla zahájena z dotací všeobecné pokladní správy, musí
být realizována jen z tìchto dotací, jinak finanèní prostøedky, které
nám ji byly poskytnuty, 13 milionù Kè, vrátíme.
Vysvìtluji tuto situaci, protoe se èasto setkáváme s názorem, e si
máme pùjèit èi poádat o jiné prostøedky atd. Znovu zdùrazòuji, e to
ji v této fázi rozestavìnosti není moné.
Intenzivnì jednáme o finanèních prostøedcích na výstavbu
chránìných bytù, jde o èástku pøevyšující 18 milionù Kè. Pokud je
obdríme, bude objekt realizován a my musíme vyøešit
dofinancování v objemu 5 milionù Kè, a to ve dvou letech.
Na konci roku 2004 se nám podaøilo zrealizovat prodej sousední
správní budovy. Schválený rozpoèet pro rok 2005 pøedpokládá
vyuití tìchto prostøedkù na èásteènou opravu Mìstského úøadu
Hanušovice. V rámci provádìné úpravy zajistíme bezbariérový
pøístup do budovy z Hlavní ulice a výrazné zlepšení vzhledu budovy.
V letošním roce budeme pokraèovat v opravách komunikací a
chodníkù nákladem pøevyšujícím 3 mil. Kè; práce ji byly zahájeny.
Spoleènost Stavrel, v. o. s. jako provozovatel od mìsíce kvìtna zahájí
opravu Domu kultury za 5 mil. Kè z vlastních prostøedkù a zajistí kompletní výmìnu
havarijní støechy, topení, oken a další potøebné práce s touto výmìnou související.
Po zjištìní, e teplovody v sídlišti Zábøeská a Na Holbì jsou ve špatném stavu, uloilo
zastupitelstvo mìsta, aby byla provedena jejich rekonstrukce obdobným zpùsobem jako
rekonstrukce z kotelny K1. Tato akce je pøipravována a nákladem více ne 6 mil. Kè by
mìla být provedena v letních mìsících letošního roku. Její financování bude formou
úvìru pro Hanušovickou obchodní s. r. o., která se stane majitelem vybudovaných
teplovodù.
Samozøejmostí je, e budeme provádìt další bìnou údrbu veøejné zelenì komunikací
atd.
A teï nìkolik vìt k tomu, co nás opravdu trápí a co mùete ovlivnit vy, naši obèané.
Jde pøedevším o stále se opakující problém volného pobíhání psù, jejich
venèení na veøejných prostranstvích a chodnících. Stav po letošní zimì
byl opravdu otøesný, kdy chodníky byly doslova plné psích výkalù.
Chtìl bych majitele psù upozornit, e v našem mìstì platí obecnì
závazná vyhláška, která zakazuje volné pobíhání psù a ukládá
povinnost psí výkaly uklidit. Rovnì platí zákaz venèení psù na
dìtských høištích a pískovištích. Pokud bude zjištìn konkrétní pøípad
porušování OZV, bude majitel projednán v pøestupkovém øízení a bude
mu uloena pokuta.
Dále je nutno ze zamyslet i nad údrbou veøejných prostranství, a to
hlavnì u panelových domù. Je jen èást uivatelù bytù, kteøí jsou ochotni
pomoci pøi úklidu tìchto ploch, zbývající si poèkají, a jim úklid
provede Hanušovická obchodní s. r. o. Argumentace našich obèanù,
e pøece platí nájem, nemùe obstát. Údrba prostranství vùbec
souèástí nájmu není.
Vandalismus spoèívající v nièení dopravního znaèení, odpadkových
košù a lamp veøejného osvìtlení jsem si nechal na konec - bez
dalšího komentáøe.
Co øíci závìrem? Chtìl bych obèany, kteøí mají pøipomínky k naší
práci, pozvat na veøejná zasedání Zastupitelstva mìsta Hanušovice,
kde je nejlepší prostor pro øešení problémù mìsta a k vysvìtlení
nìkterých nejasností.
Petr Malcharczik, starosta mìsta
foto: F. Ambroz, F. Felner
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Galerie
sportovcù
Základní školy
Hanušovice

Lukáš Kuèera
Lukáš Kuèera se narodil
dne 1. února 1994 v Šumperku. Je ákem základní školy v Hanušovicích a chodí do 4. A. Jeho tøídním uèitelem je Petr Jorda.
Lukáš je všestrannì zamìøený sportovec, naši školu reprezentuje pøedevším ve vybíjené, fotbale a atletice. Aktivnì hraje fotbal
za Hanušovice – mladší áky, kteøí hrají krajskou soutì, skupinu B.
Ahoj, Lukáši, u s tebou nìkdy nìkdo dìlal podobný rozhovor?
Dobrý den, ještì nikdy jsem nikomu rozhovor neposkytnul a
budu rád, kdy na sebe nìco málo ètenáøùm prozradím.
Jsi ákem naší základní školy, jak se ti na naší škole líbí,
chodíš rád do školy?
Do školy chodím rád, protoe tu mám spoustu kamarádù a
s dalšími se zde mùu skamarádit a pak s nimi chodit ven. Naše
škola je velká a hodnì je zde upøednostòovaný sport, co mi vyhovuje.
Jsi typ áka, který, kdy pøijde ze školy domù, si udìlá
nejdøíve své školní povinnosti, a teprve potom si uíváš volného èasu, a nebo necháváš všechny úkoly a na veèer èi na
ráno?
Jsem pøesnì ten typ, který si nechává domácí úkoly a na veèer. Po škole mám vìtšinou fotbalový trénink, ale taky se chci hned
po vyuèování jít ven probìhnout a proèistit
si hlavu po školní výuce.
Který pøedmìt ve škole je pro tebe
nejlehèí, nejobtínìjší a který nejoblíbenìjší?
Nejlehèím pøedmìtem je pro mì hudební
výchova a taky pracovní èinnosti, mezi nejoblíbenìjší bych zaøadil tìlocvik. Nejvíce
se musím uèit do anglického a èeského jazyka.
Vaše tøída je celkovì velmi sportovnì
a pohybovì nadaná, jaký máš ty názor
na kolektiv ve tøídì?
Ano, naše tøída je sportovnì velmi vyrovnaná a dosahujeme dobrých sportovních výsledkù. Jsem rád, e mám ve tøídì
takový kolektiv.
Jak momentálnì nejradìji vyuíváš svùj volný èas?
Nejvíce èasu strávím fotbalem a celkovì sportem.
Blíí se letní prázdniny. U víš, co budeš dìlat? Jedeš nìkam na dovolenou èi na prázdniny?
S kamarádama budu jezdit hodnì na koupalištì, chci si uít
sluníèka a odpoèinku od uèení. Mám v plánu hodnì trénovat,
chci se ještì více zdokonalit ve sportovních výkonech.
Co se ti nejvíce na létì líbí?
Nejlepší je, e mùu být kadý den venku, nemusím se tolik
uèit, nemusím se tolik oblékat a mùu chodit jenom v kraasech
a trièku.
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Vím, e rád provozuješ témìø všechny sporty, které jsou
v Hanušovicích dostupné, ale aktivnì hraješ fotbal za místní hanušovický klub, konkrétnì za mladší áky. Je pro tebe
fotbal na prvním místì? Od kolika let fotbal hraješ?
Ano, fotbal je u mì na prvním místì, protoe ho hraji u od
svých 7 let. K fotbalu mì pøivedl dìdeèek s tatínkem a doposud
mì vedou a podporují v nìm. Jsou to bývalí fotbalisti, a tak je
fotbal u nás v rodinì tradicí a pøechází z generace na generaci.
Hrajete krajskou soutì, týmy ve vaší soutìi jsou kvalitní. Ty jsi pøešel z pøípravky do mladších ákù, kde hraješ
proti starším klukùm. Co pro tebe po tom pøechodu bylo
nejtìší?
Tak za pøípravku ještì mùu do konce letošní sezony hrát, ale
za mladší áky u hraju také stabilnì. Aco pro mì bylo nejtìší?
Zvyknout si na vyšší fyzickou zátì, na velké høištì, na rychlejší práci s balonem a urèitì na tvrdost zákrokù.
Chtìl bys prostøednictvím našeho rozhovoru nìco vzkázat místním divákùm a vašim trenérùm?
Za sebe a za své spoluhráèe bych rád øekl, e budeme chtít
ukázat v sezonì i v dalších roènících, e fotbal v Hanušovicích
áci hrát umí. Jsme rádi, kdy nastupujeme k domácímu utkání
a kolem høištì vidíme pár divákù; a ještì více hráèe potìší, kdy
je to z øad rodièù.
Myslím si, e je to pro nás kluky potom i vìtší motivace.
Z fotbalu pøejdeme na tvé kulturní vyití. Myslím tím
tvoji oblíbenou kníku, film, hudbu, kulturní zaøízení…
Mezi mou nejoblíbenìjší kníku patøí Harry Potter i jeho filmy. Rád si poslechu skupinu Kabát a Confetion. Také chodím
do zdejšího kina na dobré filmy a pohádky.
Byl jsi nìkdy na nìjakém místì, které tì hodnì zaujalo? Do
kterého koutu svìta èi naší republiky by ses rád podíval?
Nejvíce se mi zatím líbilo na krajském kole v MC Donalds
Cupu, kde jsme hráli na Androvì stadionu v Olomouci, hned
vedle hlavního stadionu, kde hraje místní prvoligový klub Sigma Olomouc. Jinak bych se rád podíval a
více poznal naše vìtší mìsta, jako je Brno,
Praha atd.
Urèitì máš nìjaký svùj ivotní èi
sportovní sen, prozradíš nám jej?
Mým snem je dostat se díky fotbalu do
nìjakého prvoligového klubu a hrát profesionálnì. Líbilo by se mi hrát ve Slavii
nebo v Baníku Ostrava.
Kdo je tvým fotbalovým vzorem?
Za svùj velký vzor povauji Milana Baroše a celkovì naše fotbalové reprezentanty.
Existuje osoba, na kterou se mùeš
vdy spolehnout, která ti vdy pomùe a
poradí?
Urèitì existuje, je to moje máma a starší
sestra Monika.
Sestra se o fotbal taky hodnì zajímá,
bavíte se spolu o fotbale, probíráte spoleènì tvé fotbalové zápasy?
Ano, Monika mi vdy øíká, jaké chyby jsem udìlal, co bych
mìl zlepšit, a taky mì vdy pochválí.
Co tì dokáe nejvíce potìšit?
Nejvíce mì potìší dobré známky ve škole, vyhraný zápas ve
fotbale, kdy je naše rodina pohromadì a proívá rùzné
okamiky, ke kterým se pak rád vracím a smìji se jim.
Ú

Ú

Ú

Ú
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Galerie sportovcù
Ú Jak se ti jinak líbí v Hanušovicích? Máš radìji velká mìsta, èi vesnice?
V Hanušovicích se mi líbí, protoe
jsme v údolí, které je obklopeno lesy, do
kterých mùu chodit na høíbky, jezdit na
kole atd. Prostì je tu celkovì dobré
ovzduší. Radìji mám menší mìsta, protoe zde není takový provoz a mìstský
hluk.
Jsi sportovec, a tak bych se tì rád
zeptal na tvùj jídelníèek? Jaké je tvé
oblíbené jídlo? Mlsáš rád?
Nejradìji mám øízek s bramborovou
kaší. Sladké také miluji, nejvíce mi chutnají tatranky.
Povíš nám, které další koníèky máš
kromì fotbalu?
Baví mì rùzné venkovní práce, tøeba
s mamkou na zahrádce, rád sekám døevo,
hrabu trávu.
Ze sportù hraju ještì tenis, volejbal,
nohejbal a v zimì hokej.
Vím, e je ještì brzy, ale rád bych se
tì zeptal, jestli máš nìjakou pøedstavu
o svém budoucím povolání, jaká profese by tì bavila?
Jednou bych chtìl moná být elektrikáøem, baví mì práce s elektrikou. Také
uvauji o hasièinì èi policii.
Chtìl bys na závìr našeho rozhovoru nìco vzkázat místním lidem èi svým
spoluákùm?
Spoluákùm bych popøál co nejhezèí
známky a všem ostatním lidem co nejvíce úspìchù.
Dìkuji ti za rozhovor, a a se tobì a
tvým spoluhráèùm ve fotbale daøí a dosahujete co nejlepších výsledkù.
Tomáš Rajnoha, ZŠ Hanušovice

Práce ákù ZŠ Hanušovice

Reklama a my
A je to tu zas. Zvoní mi budík a mnì nezbývá ne ho umlèet a jít do školy.
Nejprve ze všeho si vyèistím zuby, protoe „zubní pasta Perlièka, to je pøece jednièka“, naèe si uvìdomím, e jsem se dosud nepøevlékla, take si jdu obléct svùj oblíbený
svetr...„ne, není nový, je pouze vypravý v Perwolu!“ Ale k èemu je mi svetr, kdy mám
takový hlad. Namau si housku Nutellou, protoe „bez její energie bych nejspíš vùbec
nezvládla den“, a k tomu si ještì pøiberu Monte... „chutná pøece nejlépe“. Odcházím do
školy a zjišuji, e prší. Zapomnìla jsem si vzít Actimel! Teï budu mít „oslabenou
obranyschopnost organismu“ a mùu se jít klouzat. Pak si ale vzpomenu na své ranní
Granko a s pocitem, e „ráno chutná nejlépe“, vcházím do dveøí školy. S výrazem inteligenta si kráèím chodbou, kdy potkám øeditele. Ihned zdravím, naèe on mì upozorní, e mé trièko není dostateènì bílé, a proto si nemohu vzít našeho tøídního za mue.
Poradí mi Ariel - „aby bílá bílá byla“. Jsem za jeho radu vdìèná.
Koneènì jsem doma a usedám pøed televizi, kde právì zaèíná moje oblíbená televizní soutì „Chcete být milionáøem?“ Se zaujetím sleduji urputnou snahu soutìícího o
co nejvyšší èástku, ale v nejvíce napjatém okamiku mi pan Èech oznámí, e správnou
odpovìï se dozvíme po krátké pøestávce. Tak na to nemám náladu! Jdu do postele, kde
u se mi roztahuje modrý králíèek, take nevím, jestli se tam vùbec vejdu, ale nakonec
spokojenì usínám ve voòavých a mìkouèkých peøinkách...
Kamila Winterová, 9. C

Pro maminku

Den matek

Píši, píši chvilinku
básnièku pro maminku.
Vìnuji ji ke Dni matek,
to má mamineèka svátek.

Je tu Den matek,
den radosti a štìstí.
Doma nastal zmatek,
dìti se hádají,
kdo má dárek lepší.

Urèitì ji potìší,
kdy ji nìkdo konejší.
Má mì ráda velice,
i kdy prý jsem opice.
Barbora Kulihová

Dominika Marková

Den matek
Dìkujeme maminkám,
za jejich lásku, péèi,
je vìnují dìtem a miminkám,
pokladùm nejvìtším.
Proto tedy a Den matek
je všemi uctívaný svátek.
Tomáš Koletschka

Mamince
Moje milá maminko, ty dnes svátek máš.
Dìkuji ti, e se na nás stále usmíváš.
A kdy se zamraèíš, tak jenom malinko,
mám tì ze všech nejradši, moje jsi, maminko.
Vdy i to sluníèko stále se nesmìje
a mì tvá láska srdíèko zahøeje.
Tak jako vìtøík fouká po horách,
tak já se k tobì domù navracím rád.
ivot je jako ptaèí let,
zùstaò tu s námi do sta let.
Jakub Komenda, 8. A
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Kdy na svátek zapomeneš,
nic si z toho nedìlej.
Sice dárek neseeneš,
ale velkou pusu,
tu jí dej.

Den matek
Den matek je velký den,
který prozrazuje všem,
e maminky svátek mají,
celý den si s dìtmi hrají.
Tatínek veèeøi vaøí,
na pánvi øízek smaí,
je vidìt, e se snaí.
Potom obèerstvení pøipravuje,
maminèin svátek oslavuje.
Tereza Velká

www.mu-hanusovice.cz

K svátku matek
Moje maminka je velmi milá a
udìlala by pro mì všechno na svìtì. Je
velmi pracovitá, vaøí, uklízí, chodí do
práce a peèlivì se o mì a o tátu stará,
jak nejlíp umí. Samozøejmì jí oba
pomáháme, ale stejnì vše leí na ní. Je
mladá a vdycky umí poradit. Obléká
se støídmì a vkusnì. Má velkou radost,
kdy jí taka donese kvìtinu nebo
voòavou svíèku. Ráda pracuje s
kvìtinami na zahradì a pìstuje je také
doma.
Myslím si, e mám tu nejlepší mámu
na svìtì. Já a táta s mámou jsme
svázáni silným poutem lásky, take nás
nikdy nic nerozdìlí.
J. T.
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Moje maminka
Moje maminka je ta nejstarostlivìjší osoba. Kdy uváím, co všechno musí udìlat, vaøí, pere, uklízí a pøitom se stará o nás, šest
dìtí, zaslouí si nejvíc vdìku, urèitì víc, ne jí dávám najevo. Je to jediný èlovìk, se kterým se mùu poradit o èemkoliv.
Moc jí záleí na naší budoucnosti. Proto nás honí do uèení a v tomto smìru bývá hodnì pøísná a neústupná. Ale naproti tomu nám
dává volnost. Volnost v rozhodování. Nebo nás mírnì navede na ten nejlepší zpùsob øešení. Popravdì øeèeno, je to pro mì ten nejlepší èlovìk, který nás má moc rád a kterého bych pøál kadému. Jednou jí za všechno budu moc vdìèný a odvdìèím se jí.
T. .

Pøehled sportovních akcí
Street hokej 2005
Po úspìšném a vydaøeném školním kole ve street hokeji
(výsledky v minulém èísle Hanušovických novin) pokraèovali naši nejlepší hokejisté v dalším kole. Tentokrát museli naši kluci pøejít pøes kolo oblastní a jejich soupeøem
byla sousední škola z Raškova. Hrálo se na dva zápasy a
oba jsme dovedli zdárnì do vítìzného konce. První zápas
skonèil v pomìru 11:0 a druhý 19:0. Postoupili jsme tedy
do kola krajského, kde nám byla vylosována škola ze Štítù.
Jestlie pøejdeme úspìšnì i pøes školu ze Štítù, mùeme se
26. dubna tìšit na velké finále 64 nejlepších škol z moravskoslezského kraje, které se koná v Ostravì v hale Sereza
za úèasti televizních kamer a radiostanic.

Naši hráèi: Kubíèek Jakub, Schwarzer Marcel, Musil Radek, Warenich Marek, Klempíø Ondøej,
Drechsler Radek, Czastek František, Turek Pavel.
-tr

Silový trojboj 2005
Dne 14. bøezna 2005 se naši silovì nejlepší kluci zúèastnili okresního kola v silovém víceboji. V disciplínì zvané silový trojboj
se musí kluci vypoøádat se šplhem na èas, trojskokem z místa a v poslední øadì nejvíce bodovanými shyby na doskoèné hrazdì.
Soutì je rozdìlena na jednotlivé roèníky, a tak z kadé školy mohlo nastoupit maximálnì 5 ákù. Naše škola mìla zastoupení
v kadém roèníku a patøila k velkému favoritovi na celkové vítìzství ze všech zúèastnìných škol. Soupeøi z naší školy mají vdy
velký respekt, protoe v pøedminulých roènících dominovali pøedevším borci z naší školy a silový trojboj patøí na naší škole k velmi upøednostòovaným a pøedem trénovaným disciplínám.
Z celkového poètu 8 škol se naše škola umístila tìsnì na druhém místì pøed III. ZŠ ze Zábøehu. V jednotlivcích jsme mìli i jednoho celkového vítìze, který vyhrál jak svoji kategorii devátých tøíd, tak dosáhl i celkovì nejvíce bodù ze všech soutìících. Všichni
naši ostatní kluci se v kadé své kategorii umístili do prvních tøí míst.
Naši siláci: Oriòák Miroslav (celkový vítìz), Oborný Lukáš, Kráèala Pavel, Musil Radek, Rùièka Patrik.

-tr

Coca–cola CUP 2005
V mìsíci dubnu odstartoval nový roèník Coca–cola Cupu, školského poháru ve velkém fotbale, a naše škola se do turnaje opìt
pøihlásila. Vedení Coca–coly a organizátoøi celého turnaje zavedli poèínaje letošním roèníkem nový hrací systém. Starý systém se
hrál hned od prvního kola vyøazovacím zpùsobem, tzn. jakmile drustvo školy jednou prohrálo, v turnaji konèilo. Turnaj se hrál na
7 vyøazovacích kol a v pøípadì sedmi úspìšných vítìzství se škola zúèastnila republikového finále, na kterém mezi sebou soupeøilo
16 nejlepších škol z republiky. Letošní roèník zaèal pro kadou pøihlášenou školu kvalifikaèním turnajem. Školy byly rozlosovány
do jednotlivých skupin dle regionálního hlediska - naší škole bylo pøidìleno poøadatelství a v naší skupinì jsme hráli spoleènì s dalšími tøemi školami. Nový systém tedy na zaèátku pøinesl pro kadou školu více fotbalu a sportovního vyití. Tímto systémem se
dalo i více pøíleitostí menším a vesnickým školám, které v pøedchozích roènících hrály maximálnì jeden zápas a v pøípadì
poráky u dále v soutìi nemohly pokraèovat.
(pokraèování na 7. stranì)
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Coca–cola CUP 2005 (dokonèení ze 6. strany)
Naše škola pøivítala dne 12. dubna na fotbalovém høišti v Hanušovicích tøi školy: ZŠ Louèná nad Desnou, Jeseník a Staré Mìsto
p. Snìníkem. Všechny školy se utkaly mezi sebou v jedné skupinì, ze které si jen vítìz zajistil postup do dalších postupujících kol.
Hrálo se systémem kadý s kadým a dle pravidel velkého fotbalu. Naše škola má pro letošní rok postavený kompletnì nový tým,
který je zaloen z mladých hráèù. Týden pøed poøádáním turnaje tým prošel herní pøípravou s Novým Malínem, a tak se zèásti zformoval. Do turnaje tedy naši vstoupili s nasazením a celý turnaj hráli zodpovìdnì a stali se celkovými vítìzi a zajistili si postup do
dalších bojù. Teï èekáme na los dalšího soupeøe. Pøed námi je pìt kol, která musíme vyhrát, abychom si zahráli republikové finále,
které je pro letošní rok v Praze na Letné. V kadém kole se u bude hrát jen jeden zápas a v pøípadì poráky škola v turnaji konèí.
Cesta to nebude lehká, soupeøi budou v dalších kolech silnìjší a taky budeme zajídìt k utkání do vzdálenìjších míst. V minulém
roèníku jsme skonèili a v kole pøed finále, kdy jsme prohráli v Trutnovì 2:1. Tým na to na naší škole je, aby alespoò zèásti napodobil vítìzné taení z minulého roèníku.
Výsledky kvalifikaèního turnaje v Hanušovicích.
Hanušovice – Louèná nad Desnou
3:0
Hanušovice – Staré Mìsto p. Snìníkem
4:0
Hanušovice – Jeseník
7:0
Sestava našeho týmu:
Tóth Michal, Diviš Ondøej, Durïák Tomáš, Bubela Jan, Mièík Radek, Pimpara Josef, Havelka Lukáš, Vlèek Pavel, Slí Ondøej,
Musil Radek, Adámek Petr, Strnad Petr, Tkadleèek Jan, Homola Tomáš
Dìkujeme fotbalovému klubu Hanušovice za poskytnutí travnatého høištì pro odehrání celého turnaje a panu Kreifovi za øízení
jednotlivých utkání.
Trenéøi: Tomáš Rajnoha, Petr Rajnoha, Pavel Vlèek

Miniolympiáda
dìtí 3-8 let
poøádá
SPV Hanušováèek a Regionální
centrum SPV Šumperk

sobota 11. 6. 2005 v 10.00 hod. v tìlocviènì ZŠ Hanušovice
Prezence od 9.30 hod., startovné 25,- Kè pøihlášení do 3.6.2005, 35,-Kè ostatní.
Soutì je vyhlašována jako veøejnì pøístupná.
Sebou sport. obleèení, èistou sportovní obuv s nebarvící podrákou, kartu zdr.
pojištìní.
Úèastníci jsou pojištìni úrazovým pojištìním ÈASPV.
Pøihlášky a info Pavel Podvolecký,
mail: pavel.pod @tiscali. cz tel.: 732 264 952,
áci ZŠ Hanušovice v kabinetu VV, p. Podvolecká nebo v místì konání v dobì prezence.

HANUŠOVICKÉ NOVINY 5/2004

www.mu-hanusovice.cz

7

Festival sportu pro všechny 2005
Ve dnech 1.-5. 7. 2005 poøádá v Olomouci Èeská asociace
sport pro všechny Festival sportu pro všechny 2005. Poøadatelé pøedpokládají více jak 5.000 aktivních úèastníkù. Souèástí
budou republiková finále všech soutìí ÈASPV. Hanušováèek
má právo zúèastnit se v soutìi v halové kopané. O postup do
volejbalového finále bude teprve bojovat.
Této akce se mùe zúèastnit i pøíchozí veøejnost, pro kterou
je pøipraven bohatý program, napø. beach volejbal, ringo, indiaca, tchoukball, trangleball, boccia, kubb, fit testy, lanové aktivity, rafting, kánoe, streetball, plavecká štafeta, brännball,
aerobik-marathon, kulturní programy atd.
Další informace mùete získat u p. Podvoleckého na tel.
732 264 952 nebo na internetové adrese www. caspv. cz . Pøehledný program bude vyvìšen ve vitrínì SK Hanušovice a SPV
Hanušováèek u pošty.

Tváø letošního jara je pøíznivá

- (Dokonèení z 1. strany)

Rekordní teploty pøed poèátkem jara
Pøíjemné jarní poèasí jsme mohli zaít ji v pøedjarním období, zejména v týdnu od 14. do 20. bøezna. Nejvìtší, a to rekordní teplota na svùj den byla zaznamenána 15. bøezna, 15 °C. Následující den pøi vysokém tlaku bylo namìøeno dokonce 16 °C. Ne všude
ale bylo tak pøíznivé jaro.
Zemìtøesení u Sumatry
Na Velikonoèní pondìlí došlo v severozápadní Indonésii nedaleko ostrova Sumatra k dalšímu velkému zamìtøesení. Jeho epicentrum bylo na moøském dnì a dosáhlo síly 8,9 stupòù Richterovy škály. Podle svìtových
agentur si zemìtøesení vyádalo 518 obìtí.
Klady letošního jara
Mezi klady letošního poèátku jara mono poèítat, e jarní poèasí umonilo našim lyaøùm
prodlouit lyaøskou sezonu. Teploty se zvyšovaly postupnì. Vyšší denní teploty byly v noci
vdy vystøídány teplotami nišími, a tak vedle pøíznivé situace pro lyaøe se nenaplnily ani velké obavy z povodní pøi rekordním mnoství snìhu. Pøíroda si pomohla sama.
Návrat stìhovavých ptákù
Vrátili se ji i nìkteøí ptáci z teplých krajin. Dle ornitologù bylo moné 22. bøezna v našich
oblastech vidìt konipase, špaèka a nedaleko Loštic skøivana polního.
Vìøme, e nás jaro i ve svém dalším prùbìhu nezklame a bude k nám obracet jen svoji pøíznivou tváø.
-jk
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Jubilea
V mìsíci dubnu 2005 oslaví
svá významná ivotní výroèí
tito naši spoluobèané:
80 let paní Františka Sršòová,
75 let paní Helena Chrudinová a
pánové Jan Molèan a Josef Zach,
70 let paní Hana Vavøínová a
Libuše Køivánková a pan Ladislav
Petr,
65 let paní Kateøina Balšánková a
pan Jaroslav Oulehla,
60 let paní Lydie Maslová a
pánové Ivan Mikšík a Ondrej
Banda,
50 let pánové Radomír Borùvka a
Antonín Sládek.
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

Pár rad zahrádkáøùm (3)
Kvìten je mìsíc, kdy ovocné stromy mají dostatek mízy, a proto zahrádkáøi ze zimních nenarašených roubù pøeroubovávají peckoviny a jádroviny technikou za kùru.
Také vydatná zálivka ovocných stromù pod obvodem koruny je v období sucha z tohoto dùvodu nutná. Novì vysázené døeviny je vhodné navíc mlit, tøeba i nìkolikrát
dennì.
Aktuální jsou i zákroky proti slimákùm a plzákùm, kteøí ohroují zvláštì vyseté a
vysázené zeleniny. K tomu je mono vyuít dusíkatého vápna, které pùsobí i hnojivì a
herbicidnì, anebo nejedovatý pøípravek VANISH Slugg Pellets. Pozor, pøi aplikaci se
pøípravek nesmí dostat do styku s rostlinami.
Po období tzv. ledových muù se vysazují na záhony sazenice teplomilných rostlin.
Ten, kdo nemá zahrádku, mùe na balkonì, terase èi na okenním parapetu nìkteré zeleniny pro svoji potøebu vypìstovat. Nízkým keøíèkovým fajèatùm staèí sáèky z plastické hmoty, vysokým tyèkovým odrùdám polyetylenové pytle, fazolím staèí plastová
bedýnka a jako opìru lze pouí nìkolik latìk s provázkem. Lze takto vypìstovat i
papriky, nad které mùeme natáhnout na ohnuté dráty folii v podobì krytu.
U rùí odstraòujeme vèas plané vlnkovité výhonky, vyrùstající z podnoe.
Za teplého kvìtnového dne vyneste pokojové kvìtiny ven (ne však na prudké slunce) a osprchujte je. Tato koupel vlanou vodou jim velmi prospìje. Po okapání vody je
pøeneste zpìt na jejich místo.
Trávník, hlavnì novì vysetý, pravidelnì sekejte, krátkou øezanku z pokosu sekaèkou pouijte jako mulè (nastýlání jako hnojivo pod ovocné stromy).
Krtek v trávníku, ale i na záhonech je hmyzoravec právnì chránìný a nelze jej tedy
chytat èi hubit. Jistých úspìchù v ochranì proti jeho pøítomnosti bylo dosaeno pøi kladení silnì aromatizovaných látek do chodeb. Lze pouít rozøíznutých stroukù èesneku nebo drobných kouskù naftalínových tablet, které se uloí do vchodu otevøených
nor.
Velké mnoství plevele rostlinám škodí. Je ale dokázáno, e mírnì zaplevelené záhonky lze tolerovat, protoe jinak dochází k pøehøívání pùdy, které napomáhá likvidaci
uiteèných pùdních mikroorganismù. Jisté však je, e plevel nesmí v ádném pøípadì
vykvést.
Z Rukovìti zahrádkáøe vybral -hp
Blahopøání
Vše nejlepší našim maminkám a babièkám k jejich kvìtnovému svátku, hodnì
zdraví, ivotní pohody a elánu pøeje MO KDU-ÈSL Hanušovice

Deset let Hanušovických novin

V mìsíci bøeznu 2005
zemøeli:
paní Jiøina Matýsová, paní Jaroslava
Galášová, pan Miloš Vymìtal
a pan Stanislav Hangurbado

Vzpomínáme
Neplaète nade
mnou, ten klid a
mír mi pøejte,
jen v srdci
vzpomínku si na
mne zachovejte.

Dne 17. kvìtna 2005 uplyne
15. výroèí úmrtí
pana Františka Zábojníka
z Hanušovic.
S úctou a láskou vzpomíná
manelka, dcera s manelem,
vnouèata Martin a Petra s rodinami.
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V minulém èísle jsme zmínili výroèí Hanušovických novin. Rádi bychom pøipomnìli, e Hanušovické noviny si je moné pøeèíst na www.mu-hanusovice.cz. Pokud
máte zájem o starší èísla, je na této adrese i archiv.
redakce

Vzpomínka
ivot je pohádka pouhá, pro kadého jinak dlouhá.
Louèit ses nechtìla a chtìla jsi ít.
Spíš svùj tichý sen, hrob tmavý je tvým domovem.

Dne 15. kvìtna 2005 by se doila 46 let naše dcera
Anna Ondráèková.
S láskou a bolestí v srdci vzpomínají rodièe, dcera Lucka s rodinou,
syn Michal a sestra Alena s rodinou.

Vzpomínka
16. kvìtna 2005 uplyne 15 let, co nás navdy opustila
milovaná dcera
Soòka Horáèková z Hanušovic.
Tichou vzpomínkou vzpomeòte s námi, kdo jste ji znali
a mìli rádi.
Rodièe a sourozenci s rodinami

www.mu-hanusovice.cz
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Cestování po Evropì
Dnes navštívíme zajímavé místo nacházející se pouhých 80
km od pøístavu Rostock, o kterém jsme si povídali minule. Podíváme se na nejvìtší nìmecký ostrov - Rujanu.
Rujana (nìmecky Rügen) je vlastnì skupina ostrovù, které
èasem spojily nánosy písku a pøehrady.
Pozùstatkem tak jsou i vnitøní jezera
nebo jakési odøíznuté èásti moøe. Paprskovitì se k jádru ostrova a jeho správnímu centru, stejnì jako souèasnì
nejvìtšímu mìstu Bergen, vztahují poloostrovy Wittow, Jasmund, Mönchgut,
Zudar a Drigge. Èlenitost ostrova se promítla i do zdejší krajiny. Rujana, to nejsou
jen tradièní pøímoøské láznì z dob císaøe
Viléma II. a známé køídové skály, ale také
zapadlé klidné kouty, kde lze vychutnat
romantiku ostrova, jeho pøírodu a tradièní venkovské barevné domky s doškovými støechami. Cestu po ostrovì lze zaèít
na jeho nejsevernìjším bodì - mysu Arkona. Je zde moné vystoupat na jeden
ze dvou majákù (na obrázku) a mít tak
celý ostrov jako na dlani. Mys také nabízí
pohled do dávné historie, a to v podobì
slovanského osídlení ze 6. století.
Na poloostrovì Jasmund nalezneme jeden z nejznámìjších
pøírodních úkazù na Rujanì - známé køídové skály, které inspiro-

Toulky po okolí
Dnes se podíváme do významné obce leící jen nìkolik kilometrù od našeho mìsta. Navštívíme zemìdìlskou obec Jedlí.
Historie osídlení blízkého okolí vesnice
sahá hluboko do minulosti. Nález sekery
z mladší doby kamenné u Pálené hory je dokladem pobytu èlovìka ji v pravìku. Také
árové hroby objevené na západní stranì
obce odkazují, e zde sídlily i staré slovanské
kmeny. První písemný doklad o existenci
osady je z roku 1242 a posléze z roku 1351,
kde je uvádìna jako Adoplhina Villa (Adolfova ves). Ale ji v roce 1356 nese název Jedlí. Od r. 1405 jsou ji údaje o vsi vìrohodné a
písemnì doloené a obec je uvádìna s dìdiènou ryhctou, farou, kostelem a školou, umístìnými uprostøed obce.
Dominantou vsi je kostel sv. J. Køtitele
(na obrázku), vystavìný v letech 1781-1788
opodál místa po pùvodních døevìných kostelech. Ve škole se v Jedlí zaèalo vyuèovat
ji v r. 1672 postupnì v rùzných domech. Obec øídili rychtáøi, od
r. 1850 starostové. Nejvíce obyvatel mìla obec kolem roku
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valy nejednoho evropského umìlce. Jinìji od skal se nachází
nejvìtší pøímoøské láznì ostrova a souèasnì známý pøístav pro
trajekty smìrem do Skandinávie - Sassnitz. Jeho velká sláva zašla ji poèátkem 20. století, kdy návštìvníci dávali pøednost jemným písèitým pláím pøed krásnou
architekturou, leè s kamenitými pláemi.
Po sjednocení Nìmecka se i zdejší oblast pomalu zaèíná probouzet do své minulé podoby.
Zcela jistì jedno z nejkrásnìjších
moøských mol, neboli moøský most, jak
mu øíkají místní obyvatelé, lze najít v malém mìsteèku Sellin. Jedná se o místní
raritu, kdy se suchou nohou po moøském
mostì dostanete mezi moøské vlny a tam
si v malebné kavárnièce objednáte nìco
dobrého na zub. S místním vyhlášeným
rumem se to ale nesmí pøehánìt, nebo
pøi zpáteèní cestì se pak s vámi houpe
nejen most a moøské vlny, ale i vaše postava.
Nejvìtší atrakcí ostrova, zvláštì pro
dìti a eleznièní nadšence, je jízda historickou úzkorozchodnou parní lokálkou.
Na trati dlouhé pøes 15 km jezdí vláèek s dívèím jménem „Molli“,
a to ji od roku 1886.
-hp

1830 - pøes 1600 lidí. Od té doby poèet klesal, mnoho lidí odešlo
za prací do Ameriky, 51 jich padlo v 1. svìtové válce. Mnoho
obèanù se zúèastnilo partyzánského odboje proti fašistùm. Výsledkem nìmeckých razií bylo nìkolik zastøelených, umuèených ve vìznicích a tøi obèané popravení pro
výstrahu. Místo popravy na východním
okraji vesnice pøipomíná pomník. V souèasné dobì zde ije pøes 700 obyvatel.
V obci se narodil hudební skladatel František Èermák a známý pozdìjší starosta
mìsta Zábøeh Joa Malý, nadšený Sokol a
národní buditel. Další slavný rodák je Václav Milder, který sebral do rukopisu dìjiny a
pamìti jedelské, je jsou vodítkem dalším
historikùm píšícím o obci Jedlí. Proslavili se
té místní øezbáøi - Tomáškové, jejich døevìné sakrální sochy zdobí kromì místního i
kostely ve Štítech a Zábøeze.
A na závìr jednu perlièku. Obec se svým
dialektem patøí do skupiny okolních obcí,
kde se mluví tzv. „písaøovským zpíváním“.
Hlavnì starší obèané tak pouívají pøi øeèi
místo krátkého pouze dlouhé „í“, a tak díky
tomu dochází pøi rozhovoru s nimi k úsmìvným scénkám.
-hpm
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ivot s reklamou

Duha, sdruení dìtí a mládee pro volný èas, pøírodu a recesi
Klub mládee Salix-SK Hanušovice

Èinnost za mìsíc bøezen 2005
O jarních prázdninách si hoši vyzkoušeli odlévání stop pomocí sádry do snìhu.
Sice se díky nekvalitnímu snìhu nepovedly, ale to nevadí. Cenná je i zkušenost.
Umìt správnì zacházet s ohnìm je souèástí našeho nauèného programu.
Chlapci se nauèili dva zpùsoby, jak rozdìlat oheò na snìhu. Kromì jiného jsem
jim ukázal, jak lze zapálit plamínek i pouhou jedinou zápalkou. Chlapcùm se to
nepodaøilo ani tøemi. Ale uèený z nebe nespadl, všechno chce svùj èas a praxi. A
pøitom stále nesmíme zapomínat, e oheò je dobrý pomocník, ale špatný pán!
Proto je dùleité umìt s ním dobøe zacházet.
Zaèátkem mìsíce vyšlo druhé èíslo našeho klubového èasopisu Pramínek s tradièními rubrikami - Nìco pro kutily, Smìjeme se s Pramínkem, Hry i pro vás atd.
Hodnì èasu zabrala pøíprava celodenní akce Konkurs na astronauta. Tuto akci
jsme uskuteènili pro pozvané hosty v sobotu 19. 3. 2005 v Domì sv. Josefa. Zúèastnilo se celkem 19 dìtí ze Šumperka, Nových Losin a Hanušovic. Pøi tomto celodenním maratonu rùzných testù a soutìí absolvovaly dìti 18 rozlièných
zkoušek, vìtšina probíhala v domì, 4 venku. Chlapci i dìvèata si pøi nich vyzkoušeli své dovednosti, kdy bylo tøeba prokázat i odvahu, obìtavost, postøeh, hmat,
zrak a jiné. Škoda e se nezúèastnili i další pozvaní z Hanušovic. Akce se pìknì
vydaøila, poèasí také celkem pøálo, a tak mohou být všichni spokojeni.
Dìkuji za spolupráci kolegùm vedoucím Tomáši Lešingerovi, Vlastì Unzeitigové, Lucii Piechlové, Jarku Kubíèkovi a p. Koletschkovi. Zejména pak dìkuji
panu faráøi Dolákovi a panu Turkovi.
Koncem mìsíce jsme nezapomnìli na generální úklid klubovny a chodby.
Závìr bøezna patøil tradièní akci Hry s velikonoèními vajíèky. Soutìilo se celkem ve ètyøech disciplínách, kdy nakonec vyhrál Miloš Gronych. Blahopøejeme.
V mìsíèním bodování jednotlivcù vyhrál s velkým náskokem Miloš Gronych.
Ve speciální soutìi o klubové nálepky bodovali: Honza získal nálepku è. 14, Miloš è. 16 a 17, Pavel è. 9. Všem blahopøeji.
Putovní odznak Roy nebyl za bøezen udìlen.
Duha, Salix-SK také dìkuje za spolupráci: p. Kozákovi, p. Šorovi a p. Felnerovi.

Vìtšina z nás si u nedokáe pøedstavit
ivot bez reklam. Dnes najdete reklamu
úplnì všude - v televizi, na zdech budov;
kam se èlovìk podívá, tam na ni narazí.
Vdy právì ona nás mnohokrát pøesvìdèí ke koupi nového, ale pìknì drahého výrobku. Kolkrát konèí v rohu místnosti,
hodnì zaprášený a zcela nepotøebný.
Ale proè na sebe musí reklama upozoròovat kadých 30 minut? Vìtšinou nás
vytrhne z napínavého dìje sledovaného
poøadu. Øeknìte sami, nenaštve vás, kdy
se vám uprostøed potápìjícího Titaniku
objeví reklama? Anebo vám Ondøej Hejma oznámí, e odpovìï se dozvíme a po
reklamì. A najednou se ozve hlasitá znìlka a vybafne na vás Ariel s ještì vìtší prací
silou... anebo si mùete skoèit pro Disko,
ktaré nikdy nejíš sám.
A nesmíme zapomenout ani na billboardy, které jsou umístìny v blízkosti
kadé silnice. Tento západní trend bývá
èasto pøíèinou dopravních nehod. Vdy
koho by ve sluneèném a horkém dni nezaujal pohled na lahodný zmrzlinový kornout?! Pak èlovìk snadno pøestane dávat
pozor - a najednou je nehoda na svìtì.
A potom, e nás reklama neovlivòuje!
Vdy reklama je souèástí kadé minuty
našeho ivota. Stále nám nìkdo nìco nabízí. Ale nebyl by ivot bez reklamy nudný a prázdný? Kdy jindy se èlovìk
odtrhne od obrazovky, aby si donesl nìco
k pití a nìco dobrého na zub? Reklama nás
pronásleduje na kadém kroku. A kdo ji
nemá rád, tak mùe klidnì pøepnout na
jiný televizní program.
Alena Olbrichová, 9. C

Vedoucí klubu M. Pecho

inzerce inzerce

inzerce

inzerce

inzerce

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.

Prodám øadovou gará vìtších rozmìrù v Hanušovicích,
cena 100 000,- Kè.
Informace na tel.: 732 672 370
Prodám byt v Hanušovicích - 2+1 v os. vlastnictví
(vè. sklepu, pùdy a kùlny). Cena: 290 000,- Kè
Informace na tel.: 732 672 370

KOMERÈNÍ INZERCE
Inzeráty textové
15,- Kè za øádek o 30 znacích

Šachové úlohy
Øešení úlohy z dubnového
èísla Hanušovických novin:
1. Sg5 - Jg4, 2. Ve4 - Jh2
3. Kd1 - Kc5
4. Ke2 - Kd5
5. Va4 - Sg3,
6. Sf4 a bílý vyhrává
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UPOZORNÌNÍ

Nová øešitelská soutì

Inzeráty plošné
2,50 Kè za 1 cm2

Bílý - Ka3, Sf6, pìšci g6, g7
Èerný - Kg8, pìšci a2, a5
Bílý táhne a vyhrává.
-jk

www.mu-hanusovice.cz

UPOZORNÌNÍ
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Z dùvodu rekonstrukce DK Hanušovice, která bude zahájena zaèátkem kvìtna a ukonèena v srpnu,
vyjde Hanušovický bubeník opìt v záøijovém èísle Hanušovických novin.

Sbìr velkoobjemového odpadu
kvìten 2005
Na svoz velkoobjemového odpadu od obèanù budou pøistaveny kontejnery AVIA- typ vysoký, a to následovnì:
1. ve dnech od 23. kvìtna do 25. kvìtna 2005 budou kontejnery umístìny
- na sídlišti Na Holbì - bývalý obchod
- na sídlišti Zábøeská
- ul. Zábøeská - naproti domu èp. 240
- u nádraí ÈD

2. ve dnech od 25. kvìtna do 27. kvìtna 2005 budou kontejnery umístìny
- u kaple
- u Hanušovické lesní, a. s.
- horní Hanušovice - zastávka ÈSAD
- Potùèník - bytovky

Mobilní sbìr velkoobjemového odpadu je urèen pouze pro obèany; ty ádáme, aby do kontejnerù
neodkládali nebezpeèné odpady, barevné kovy, sklo, papír a další odpady urèené k recyklaci a sbìru.

Sbìr nebezpeèného odpadu
v sobotu 21. kvìtna 2005
Svoz nebezpeèných odpadù (autobaterie, zbytky barev a rozpouštìdel, oleje, olejové filtry, zaolejované
hadry, záøivky, mrazáky, lednice, rádia, televize, obrazovky apod.)

Nebezpeèný odpad pøipravte do 7 hodin na okraj vozovky:
ul. Hlavní, Jesenická, Zábøeská, Na Holbì - u bývalého obchodu,
ul. Praská, Údolní, Habartická, Potùèník - u bývalého obchodu,
Hynèice - u horního kontejneru,
leb - u kontejneru,
Vysoké ibøidovice - køiovatka u bývalého obchodu

Sbìr nebezpeèného odpadu je urèen pouze pro obèany, není urèen pro fyzické osoby podnikající a
právnické osoby. ádáme obèany, aby neodkládali nábytek, druhotné suroviny (elezo, papír)!
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