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

Firmou Olomouckého kraje je

pivovar Holba

Vítìzem letošního roèníku soutìe FIRMA KRAJE se v olomouckém
regionu stal hanušovický pivovar Holba, a pøedstihl tak Solné mlýny i loòského vítìze, pivovar Zubr.
Cílem soutìe FIRMA KRAJE je vyzdvihnout význam zodpovìdnosti
firem ke komunitì regionu a jeho rozvoji. Soutì probíhá na úrovni krajù a
základním kritériem hodnocení spoleènosti je její sociální zodpovìdnost a
pøipravenost nést dùsledky svého podnikání vùèi vnitønímu i vnìjšímu prostøedí. Ocenìní pak získávají podniky, jejich cílem je nejen úspìšnì podnikat, ale provází je také dobrovolná snaha chovat se lépe k lidem i
okolnímu prostøedí. To se konkrétnì promítá nejen do podpory ekonomického rozvoje regionu, ale také do jeho propagace, charity, ekologie a kulturních i spoleèenských aktivit. Pro tyto dùvody si nad soutìí vzala
patronát Hospodáøská komora ÈR a hejtmani jednotlivých krajù.
Letos se do soutìe pøihlásilo 220 firem rùzných velikostí ze všech krajù
Èeské republiky. Soutì mìla dvì kola, z nich vzešly vdy tøi ocenìné firmy v daném kraji.
Pivovar Holba dlouhodobì pøispívá k ochranì pøírodního dìdictví, a to
jednak podporou ekologických aktivit, ale také vlastní environmentální
politikou. „Provozujeme biologickou èistírnu vod, která svou kapacitou
pokrývá nejen èištìní vlastních odpadních vod, ale také z celých Hanušovic,“ øíká Zdenìk Koneèný, pøedseda pøedstavenstva a øeditel pivovaru, a
zmiòuje také ochranu ovzduší, k ní pøispívá nová plynová kotelna dle norem EU. Významným prvkem s ekologickým dopadem je rovnì pouívání plnì recyklovatelných obalových materiálù. „K aktivitám, které
smìøujeme na podporu zdraví, patøí napø. Mammocentrum Femina, kde
jsme finanènì pøispìli na pøístrojové vybavení i nákup zdravotnického materiálu,“ doplòuje
Zdenìk Koneèný. Pivovar
stabilnì zamìstnává 130 lidí a
p a tø í k n e j v ý z n a mn ì j š ím
podnikùm v regionu s nejvyšší
nezamìstnaností. Loni vystavil
439 000 hektolitrù piva.

Devááci se louèí
Váení uèitelé, kluci a holky!
Strávili jsme na základní škole devìt let
svého ivota. Ty se teï krátí a nastupujeme
na další vlak, který nás bude chtít odvézt
z dìtských let do dospìlosti.
Po vstupu do první tøídy brala vìtšina ákù
školu jako nudnou záleitost. Paní uèitelky
do nás hustily jakési klikyháky, nazývané
písmenka, a nikdo si poøádnì
neuvìdomoval, e nás uèí psát a èíst pro
naši budoucnost. Pak jsme se pøehoupli na
druhý stupeò. Písmenka a èíslice byly
bìnou souèástí školního ivota a na øadu
nastupovaly rovnice a vzorce, rozbory vìt a
slohové práce. Èlovìk si pomalu zaèal
uvìdomovat, proè vlastnì do té školy chodí.
A na první tøídu u nevzpomínal jak na
nudnou, ale jako ryze zlatou. Na druhém
stupni ubìhly ty roky jako voda.
Nakonec se èas naplnil a pøišly pøijímaèky
nejen na novou školu, ale také do další èásti
ivota. Najednou si èlovìk uvìdomoval
nutnou pøítomnost uèitelù, kteøí nás
pøipravovali na zkoušky a pøáli nám,
abychom je udìlali. Právì proto si myslím,
e byly zbyteèné hádky s uèiteli, vìèné
rušení a napomínání. Staèilo jenom
pochopit smysl školní docházky døíve.
Proto dìkuji všem uèitelùm za trpìlivost
s námi a za jejich ochotu nám vycházet
vstøíc.
Tomáš Zatloukal, 9. A

Pivovar Holba, a. s.

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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Kvìtnové oslavy v našem mìstì
Dne 6. kvìtna probìhly oslavy 680. výroèí vzniku Hanušovic a 60. výroèí konce
2. svìtové války.
Akce byla celodenní a zaèala ráno cviènou evakuací školy a imitovaným poárem
školní budovy a záchranou jednotlivce. Akci provedl Hasièský sbor Šumperk a HS
Jeseníky.
Od 10.00 hod. áci zhlédli práci Policie ÈR, vyproštìní zranìného z havarovaného vozidla za úèasti našich hasièù, vedených p. Ambrozem, èinnost záchranáøù ZZS Šumperek a první pomoc, zdolávání vodního toku, vybavení Horské
sluby Jeseníky.
Dopoledne ukonèil Bìh Terryho Foxe.
Odpolední setkání zaèalo kladením vìncù a vyvrcholilo slavnostním programem ákù ZŠ, který pøipravily paní uèitelky Janoèková, Šašurová a Winklerová. Dík patøí našim dìtem, skupinì Honzy Doška a p. Divišovi, který akci
ozvuèil.
Den se vydaøil, i kdy trochu pršelo, a všichni úèinkující i diváci mìli radost
z dobøe odvedené práce.
Za vedení školy, J. Straka, øeditel, foto: L. Piják

Bìh Terryho Foxe
Dne 6. 5. 2005 probìhl jako kadý rok Bìh Terryho Foxe. Tato akce je poøádána za úèelem získání finanèních prostøedkù na podporu výzkumu rakoviny v Èeské republice. I pøes nepøízeò poèasí se akce zúèastnilo 326 bìcù, pøedevším ákù z naší školy. Na
podporu výzkumu rakoviny bylo získáno 4630,- Kè.
Velké podìkování patøí všem organizátorùm a pøedevším Pekárnì Král za poskytnutí sponzorského daru na tuto akci.
-zz

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

Volba povolání
„Kdo nedomýšlí vìci do konce, musí èasto zaèínat od zaèátku.“
Rudyard Kipling

Výsledky pøijímacího øízení ve školním
roce 2004/2005 po 1. kole
Po prvním kole pøijímacích zkoušek, které se uskuteènilo
dne 18. dubna 2005, bylo z celkového poètu 70 vycházejícíh
ákù pøijato 65 ákù. Z uvedeného poètu byly 3 ákynì pøijaty
na odvolání. 4 áci budou opìtovnì ve 2. kole pøijímacího
øízení vykonávat pøijímací zkoušky a 1 ákynì se podrobí
pohovorùm na støední odborné uèilištì.
áci, kteøí ukonèili školní docházku v niším roèníku:
SOU opravárenské Králíky, z 8. roèníku, opraváø
zemìdìlských strojù 2
OU, U a PrŠ Mohelnice, ze 7. roèníku, šití odìvù 1
prodavaèské práce 1
OU, PrŠ a U, Lipová-láznì, z 5. roèníku, truhláøské práce 1
Celkem odešlo do uèebních oborù z niších roèníkù 5 ákù.
áci, kteøí ukonèili školní docházku v 9. roèníku:
1) odešli studovat na støední školy
Gymnázium Šumperk, všeobecné ètyøleté 3
Gymnázium Zábøeh, všeobecné ètyøleté 1
Obchodní akademie Šumperk, obchodní akademie 3
ekonomické lyceum 3
Støední zdravotnická škola Šumperk, zdravotnický asistent 5
Støední zdravotnická škola Prostìjov, zdravotnický asistent 1
VOŠ a SPŠ Šumperk, inform. technika - aplikace s poèítaèi 2
technické lyceum 1
strojírenství 3
SOŠ památkové péèe Šumperk,
stavebnictví - zamìøení stavební obnova 2

- døevìná konstrukce 1
SOŠ Šumperk, sluby cestovního ruchu 2
ochrana pøírody a prostøedí 2
SOŠ a SOU eleznièní a stavební Šumperk,
inenýrské stavitelství 2
SPŠ elektrotechnická Mohelnice, elektrotechnika 1
SZeŠ a SOU Lanškroun, agropodnikání 1
SPŠ a SOU Lanškroun, kosmetièka 1
SOŠ dopravy a cestovního ruchu Krnov,
management cestovního ruchu 1
SPŠ odìvní Prostìjov, odìvnictví 1
Soukromá SOŠ Prima, s. r. o. Rýmaøov, management
a turismus 1
Celkem odešlo z 9. tøíd na støední školy 37 ákù.
2) odešli do uèebních oborù
SOŠ a SOU Šumperk, zámeèník 7
truhláø 3
skláø 1
kadeønice 1
SOU potravináøské Jeseník, pekaø 1
cukráøka 4
kuchaøka-servírka 2
SOU a OU Zábøeh, zahradnice 2
SOU opravárenské Králíky, opraváø zemìdìlských strojù 1
OU, U a PrŠ Mohelnice, prodavaèské práce 1
Celkem z 9. tøíd odešlo do uèebních oborù 23 ákù.
Vlaïka ídková, výchovná poradkynì

Podìkování
ZŠ Hanušovice dìkuje Pivovaru Holba, a. s. Hanušovice
a firmì Stavrel za sponzorské dary, díky kterým
mohla zakoupit audiovizuální techniku.
Vedení školy

Láska ano, dìti ještì ne

Reklamy a my
A je to tu zas! Zvoní mi budík a mnì nezbývá ne ho umlèet a
jít do školy.
Nejprve si obleèu svùj oblíbený svetr... „ne, není nový, je
jen vypraný v novém Perwolu praèkou Gorenje, která pere
hezky a navíc mluví èesky“. Ale k èemu je mi svetr, kdy mám
takový hlad. Namau si housku sýrem Kiri, protoe „kdy Kiri
jím, na nic víc u nemyslím“. K tomu si ještì pøipravím Granko s pocitem, e „ráno chutná nejlépe“.
Odcházím do školy a zjišuji, e prší. „Kruci,“ øeknu si,
„zapomnìla jsem si vzít Actimel. Teï budu mít oslabenou
obranyschopnost!“ Ve škole posvaèím Tatranky, „energii,
sbalenou na cesty“, a Kofolu, protoe „kdy ji miluji, není co
øešit“.
Koneènì jsem doma! Mamka popíjí kávu Jihlavanku. Øíká,
e „voní hezky“. ... Veèer se umyji mýdlem Dove, protoe
„zjemòuje pokoku“.
Potøetí za den si vyèistím zuby, protoe „zubní pasta Perlièka, to
je prostì jednièka“. Kdy veèer usínám v posteli z prodejny IKEA,
pod oknem VELUX mi najednou zaène „chraplavì“ startovat
auto Corolla. Ale ne, Corolla to být nemùe. „Copak u jste nìkdy
vidìli porouchanou Corollu?“

áci 8. C a 9. C tøídy se v úterý 17. kvìtna 2005 zúèastnili v rámci
vyuèovacího pøedmìtu obèanské a rodinné výchovy dvouhodinového pøednáškového cyklu v Šumperku „Láska ano, dìti ještì ne“.
Zajímavá pøednáška seznámila dospívající áky se zodpovìdným
pøístupem k plánovanému rodièovství, s formami enské a muské
antikoncepce a prevencí zákeøné choroby - AIDS i pohlavních chorob. Po pouènémvýkladu následovaly zvídavé dotazy dìtí smìøující
k porozumìní dané tématice.
Jana Winklerová, Vlaïka ídková
uèitelky obèanské a rodinné výchovy

Devááci u pomníku osvoboditelù
Dne 9. kvìtna 2005 si pøipomnìli áci naší základní školy 60. výroèí osvobození od fašismu. áci 9. B tøídy se seznámili s prvními
okamiky osvobození našeho mìsta v hodinì obèanské výchovy a
kytièkou karafiátù i minutou ticha uctili u pomníku v Hanušovicích
památku našich osvoboditelù.
Vlaïka ídková, uèitelka obèanské výchovy

P. Úlehlová, 9. A

HANUŠOVICKÉ NOVINY 6/2005

www.mu-hanusovice.cz

www.zs.hanusovice.indos.cz

3

Galerie
sportovcù
Základní školy
Hanušovice

Aneta Tóthová
Aneta je ákyní hanušovické základní školy, nyní ve tøídì 5. A.
Její tøídní uèitelkou je paní Iveta Šašurová. Narodila se dne 16. února
1994 v Šumperku a bydlí na Vojtíškovì
Aneta je naší všestrannou postavou na prvním stupni. Naši školu reprezentuje témìø ve všech soutìivých a kulturních oblastech. Patøí mezi
cílevìdomé a rozumné áky se slušným vystupováním ke svým uèitelùm. Na svùj vìk je nadmíru talentovaná v oblasti sportu. Mezi její silné disciplíny patøí šplh, vybíjená a atletika (pøedevším bìhy).
Ahoj, Aneto, prozradíš nám na sebe nìco málo ze svého osobního a školního ivota?
Dobrý den, pár slovíèek vám o sobì øeknu.
Ve škole jsi oblíbená ákynì, vycházíš s kantory dobøe, máš i ty
na naší škole nìco èi nìkoho oblíbeného? Chodíš ráda do školy, a co
tì zde nejvíce motivuje?
Do školy chodím docela ráda, nejlépe vycházím se svojí nejlepší kamarádkou Anetou Hetmánkovou. S uèiteli se snaím vycházet co nejlépe, nemají to s námi lehké, a tak se jim snaím co nejvíce porozumìt.
Do školy mì kadý den nejvíce táhnou kamarádi a celková atmosféra a
sranda, co ve škole panuje.
Na naši školu dojídíš z Vojtíškova. Je pro tebe dojídìní sloité?
Myslíš, e jsi oproti místním ákùm v nevýhodì?
Tak sloité to urèitì není, jezdím na naši školu u od první tøídy, a tak
jsem si u hodnì zvykla, oproti ostatním ákùm urèitì nejsem v nevýhodì. Kadý má na školu tolik èasu, kolik si sám urèí.
Který pøedmìt máš ve škole nejradìji, který bys zrušila a co bys
u nás na škole zavedla nového?
Nejradìji mám urèitì tìlocvik a také nìmecký jazyk. Obtíný je èeský jazyk a ten bych zrušila, nebaví mì pravopis. Ale jinak vím, e je
velmi dùleitý. Urèitì bych si pøála, aby na základních školách bylo
více hodin tìlocviku. Kdy sedíme celý den v lavicích, tak jsme potom
rádi za kadý pohyb, který udìláme.
Máš konkrétnì nìjakou svou pøedstavu o škole snù? Jak by
podle tebe mìla taková škola vypadat?
Pøesnou pøedstavu nemám, myslím si, e
dùleité je, abychom se ve škole cítili jako v domácím prostøedí a mìli z ní dobrý pocit a tìšili se
do ní.
Vaše tøída je celkovì sportovnì nadaná, jak
ty se díváš na váš kolektiv?
Náš kolektiv je opravdu super, samozøejmì se
najde výjimka, která obèas vyboèí na jinou kolej,
ale jak u jsem se v našem rozhovoru jednou zmiòovala, snaíme se všichni své prostøedí co nejvíce zpøíjemòovat.
Naši školu reprezentuješ nejen ve sportu,
ale také v kulturních vystoupeních. Vystupuješ
tedy ráda pøed lidmi? Bavíš ráda lidi?
Máte pravdu, moc ráda zpívám a tanèím, mám
dobrý pocit z toho, kdy se lidé smìjí a vyzaøuje
z nich dobrá pohoda. Zde na škole máme takovou
partu holek, se kterými rády vystupujeme na
kadém kulturním vystoupení. Rády nacvièujeme jednotlivé scény, pohádky, divadlo atd. Vdy
si uijeme spoustu legrace a naše paní uèitelky Ša-

4

podatelna@mu-hanusovice.cz

šurová a Janoèková nám vìnují opravdu hodnì èasu. Co se týèe sportu,
tak jezdím ráda na kadé sportovní klání.
Prozradíš nám své hlavní koníèky, které provozuješ ve volném
èase?
Ráda bìhám, hraji u nás také fotbal s klukama, s holkama hrajeme
vybíjenou a provozujeme rùzné sportovní hry. Bydlíme na vesnici,
sportovních míst moc nemáme, ale vdy si s kamarádama nìjak poradíme.
Blíí se letní prázdniny, u máš naplánováno, co budeš dìlat,
kam pojedeš, co bys chtìla podniknout?
S naší rodinou pojedeme ke strejdovi do Písku, tam u se moc tìším,
pøedevším na sestøenici a bratrance. Moná se taky podívám do Opavy
a hodnì èasu strávím zde, v Hanušovicích. A jinak se tìším na tu volnost, sluníèko, koupalištì, nové kamarády a na celkovou atmosféru
letních prázdnin.
Co ti dokáe udìlat nejvìtší radost, a co tì naopak dokáe hodnì
zklamat?
Nejvìtší radost mi dìlají pìkné známky ve škole, dobrá nálada a
spoustu usmìvavých lidí kolem mì. Za velké zklamání povauji, kdy
mì zradí nìjaká kamarádka.
Jak se ti líbí mìsto Hanušovice, vymìnila bys bydlení na Vojtiškovì s Hanušovicemi?
Nìkdy bych to bydlení urèitì mìnila, ale pak jsou zase chvíle, kdy
jsem ráda za náš útulný Vojtíškov.
Jsi holka, urèitì ráda nakupuješ, máš ráda nìjaký konkrétní
typ obleèení? Jak se celkovì díváš na dnešní módu?
Ano, nakupuji moc ráda, tak jako kadá holka, ráda nosím zvonové
kalhoty a krátká trièka.
Snaím se módu co nejvíce sledovat a pøizpùsobovat se jí. Je opravdu velmi pestrá a výbìr je velký.
Kdybys mìla zavzpomínat na svùj nejvìtší sportovní èi ivotní
úspìch, prozradila bys nám ho?
Za svùj zatím nejvìtší sportovní úspìch na zdejší škole povauji,
kdy jsme minulý rok postoupily, my holky, do krajského finále ve vybíjené do Prostìjova.
Existuje místo na svìtì, na které by ses urèitì nìkdy ráda podívala?
Urèitì existuje, takových míst je hodnì, teï pøesnì nevím, na které
bych se podívala døíve, ale láká mì napø. prostøedí na Šumavì, je tam
moc hezká pøíroda.
Máš ráda nebezpeèí, riskuješ hodnì?
Nìkdy opravdu riskuji, ale dnešní doba to vyaduje. Nebezpeèí
ráda moc nemám, cítím se radìji bezpeènì.
Máš nìjaký oblíbený film, herce, hereèku, hudební skupinu?
Líbí se mi Snowboarïáci, seriál Rodinná pouta, oblíbenou hereèkou je u mì Lucie Vondráèková a z hudebního smìru ráda poslouchám moderní
hudbu.
Jak se tìšíš na druhý stupeò?
Urèitì se u tìším, zase budeme o nìco starší a
budeme se uèit nové zajímavé vìci.
Chtìla bys prostøednictvím našeho rozhovoru nìco vzkázat zdejším ákùm, uèitelùm èi
lidem z Hanušovic?
Všem ákùm pøeji co nejhezèí známky, uèitelùm pevné nervy a lidem co nejvíce pohody a dobré nálady.
Dobøe, Aneto, dìkuji ti za pìkný rozhovor,
pøeji ti co nejhezèí vysvìdèení a co nejlepší letní prázdniny.
Tomáš Rajnoha
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áci, dìkujeme!

Ve dnech 13. 5. a 17. 5. 2005 se uskuteènilo okresní finále v kopané pro áky 1.-3. tøíd, 4.-5. tøíd. Záštitu pøevzal
McDonald, který zèásti akci financuje.
Naši školu reprezentovali tito áci 1.-3. tøíd: David Pospíchal
2. A, Martin Ján 3. A, František Ambroz 3. A, Dennis Tomíèek
3. A, Nikola Šimeková 3. B, Ondøej Šèambura 3. A, Patrik Janák 2. A, Martin Oulehla 3. B a Maxmilián Šèambura 3. A.
Za 4.-5. tøídu hráli tito hráèi: Lukáš Kuèera 4. A, Daniel Winkler 4. A, Antonio Cakirpaloglu 4. A, Lukáš Juøíèek 5. A, Jaro-

slav Diviš 5. B, Jakub Roháèek 5. B, Martin Palijesek 5. A, Patrik Polách 5. A a Michal Vlèek 5. A.
Trenérskou taktovku pevnì drel p. Josef Baslar, áky pøipravil p. uèitel T. Rajnoha. A jak jsme dopadli? Benjamínci získali 1. místo v okrese, áci 4.-5. tøídy prohráli na pokutové kopy
4:3 s pozdìjším vítìzem 3. ZŠ Zábøeh na Moravì.
Moc všem dìkujeme! Ké by byly také tak dobré výsledky
v soutìích v èeském jazyce, matematice, pøírodovìdì a jiných
pøedmìtech.
J. Straka, øeditel ZŠ

Nabídka
ZŠ - MŠ ul. Hlavní odprodá zájemcùm:
1) Psací stùl 200,- Kè
2) Šatníkové skøíòky 100,- Kè
3) Sektorové skøíòky 100,- Kè
4) Skøíòky na nokách 80,- Kè
K nahlédnutí v MŠ, informace podá p. uè. Høebaèková nebo p. školník T. Šemro na ZŠ.
Platba hotovì - hospodáøce školy p. M. Lucké.
Øeditel školy

Mateøinka 2005
Je tu zase jaro a s ním pøichází i festival „Mateøinka
2005“. A co to Mateøinka vlastnì je? Jde o festival,
který se konal ji popáté v Zábøehu na Moravì, letos
17. 3., a celostátnì ji podesáté. Pro nezasvìcené Mateøinka je pódiové vystoupení dìtí z mateøských škol,
kde se dìti pøedstaví krátkým vystoupením - buï
literárním, dramatickým, hudebním, nebo pohybovým èi
sportovním.
Dìti naší školky si nacvièily dvì vystoupení
hudebnì-pohybová, a to vystoupení s názvem
„Hastrmani, tatrmani“ pod vedením p. ø. Høebaèkové a
p. uè. Hegerové a vystoupení s názvem „Veèerníèek“
pod vedením p. uè. Nikolové.
Souèástí fesivalu Mateøinka byla i výtvarná soutì dìtí
na téma “Zvíøátka kolem nás”, které se zúèastnily
s dìtmi i uèitelky p. Hetmánková a p. Molèanová.
Úspìchu dosáhly dìti z oddìlení Brouèkù, které získaly
cenu za kolektivní práci s názvem „Julián a Jùlinka“,
kterou s dìtmi vytvoøila p. uè. Hetmánková.
Pokud se ohlédneme za festivalem, pak bychom chtìly
touto cestou podìkovat všem, kteøí se podíleli na
zdárném uskuteènìní celé akce - a to jak firmì Vobus,
která nás na festival dopravila, tak rodièùm, kteøí nám
pomáhali a v prùbìhu celého dne, i tìm, kteøí nás pøijeli
povzbudit. Ale nejvìtší podìkování patøí dìtem, které
zdárnì reprezentovaly naši školku a obstály ve velké
konkurenci ostatních mateøských škol. Ještì jednou
všem veliký dík!
Za MŠ, L. Nikolová
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Jezdíme s úsmìvem
Ve ètvrtek 19. kvìtna 2005 se uskuteènila v Hanušovicích dopravnì preventivní akce „Jezdíme s úsmìvem“, za
úèasti policistù Obvodního oddìlení Policie ÈR v Hanušovicích pod vedením mjr. Karla Reichla a policistù pod
vedením zástupce Dopravního inspektorátu v Šumperku kpt. Zdeòka Nováka a úèasti ákù 6. tøíd naší základní
školy. Dìti se spoleènì s policisty podílely na kontrole bezpeènosti silnièního provozu.
32 jablíèky a smìjícími se autíèky odmìnily ty øidièe, kteøí dodreli pravidla silnièního provozu, mìli v poøádku technický stav vozidla i potøebné dokumenty. 15 citronù a plaèících autíèek putovalo k nezodpovìdným øidièùm, kteøí porušili tato pravidla a pøekroèili stanovenou rychlost.
Prùbìhu akce pøihlíela tisková mluvèí Policie ÈR v Šumperku nstm. M. Šafáøová, nìmeètí policisté, kteøí se
zúèastnili stáe na Policejním øeditelství v Šumperku, øeditel naší školy J. Straka a zástupci regionálního tisku.
áci 6. tøíd se pøipojili k celostátní dopravní akci, pøi ní uplatnili znalosti dopravní výchovy v praxi a svou
osobní úèastí získali zodpovìdný pøístup v chování k ostatním úèastníkùm silnièního provozu. Na závìr si dìti
prohlédly vybavení policejních vozù a seznámily se s èinností radaru.
Podìkování patøí nejen hanušovickým a šumperským policistùm za dlouholetou pøíkladnou spolupráci v oblasti prevence, ale i majitelùm Velkoprodejny Šerák, kteøí svým sponzorským darem v podobì jablíèek a citronù
umonili zrealizovat tuto zdaøilou akci.
Získané výsledky svìdèí o tom, e stále existuje více tìch øidièù, kteøí svým správným chováním na silnici chrání lidské ivoty a zdraví nás všech.
Vlaïka ídková,
Anna Podgrabinská,
organizátorky akce

'

Taneèní skupina Trik a Bonduelle z Jindøichova
Tato skupina pod SPV Hanušováèek se v mìsíci dubnu
zúèastnila nìkolika soutìí:
9. 4. 2005 - podala dìvèata skvìlý výkon na Krajské pøehlídce ve scénickém tanci
v KD v Šumperku. Ani pøi tak velké konkurenci, jako jsou umìlecké školy, se
taneènice z Jindøichova pod vedením choreografky Jiøiny Kokešové nemusely stydìt, nebo byly rovnocennými soupeøkami.
16. 4. 2005 - úèast na taneèní soutìi DANCE STREET v Zábøehu na Mor. pøinesla
taneèní skupinì hned 3 ocenìní. TS TRIK 1. místo za choreografii KAPKY
v hlavní kategorii scénický tanec, 3. místo za choreografii IDLE v hlavní kategorii disco dance a koneènì TS BONDUELLE 1. místo za choreografii
KUELKY v juniorské kategorii scénický tanec.
23. 4. 2005 - dìvèata výbornì zatanèila i na Pøehlídce ASPV pódiových skladeb na
Tyršovì stadionu v Šumperku, kde zvítìzila. Ze 4 pøedvedených skladeb byly
3 zaøazeny na postup do krajského kola 22.10. 2005.
Nezbývá ne popøát dìvèatùm, trenérce i asistentkám HODNÌ ÚSPÌCHÙ!
-ve, foto M. Venená
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Jubilea
V mìsíci èervnu 2005 oslaví
svá významná ivotní výroèí
tito naši spoluobèané:
85 let paní Františka Závrbská a
Eliška Zaèalová,
80 let paní Anna Suchomelová,
70 let paní Svatava Nováèková,
65 let pan Jiøí Kubíèek,
60 let paní Jana Zdráhalová, Eva
Fedáková a Helena Michlová a
pánové Josef Fober a Ladislav
Doleel.
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 dubnu 2005
se narodila:
Natálie Halfarová
zemøeli:
paní Ludmila Chrudinová,
pan Jaroslav Krobot, pan Imrich
Klembara a pan Pavel Bubela

Podìkování
Dìkujeme recitaènímu krouku ZŠ
Hanušovice pod vedením paní uèitelky
Vladimíry ídkové za vystoupení ke Dni
matek a dále sociální komisi pøi MìÚ Hanušovice za gratulaci a milý dárek.
Za krásný záitek dìkují obyvatelky
DPS Hanušovice.

Den dìtí - 1. èervna
Všem dìtem všechno nejlepší
k jejich svátku, hodnì radosti,
krásné vysvìdèení a krásné léto
pøeje redakce Hanušovických novin a
zamìstnanci MìÚ
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HANUŠOVICKÁ KATOLICKÁ MISIE
V týdnu od 24. 7. do 31. 7. 2005 probìhne v Hanušovicích a okolí ve spolupráci
s místní farností katolická misie. Skupina misijních pracovníkù z dominikánského
øádu bude k dispozici všem, kdo by si chtìli popovídat o víøe, køesanství nebo o
otázkách dotýkajících se smyslu a cíle ivota. V prùbìhu misie bude monost mimo
jiné shlédnout kvalitní film s duchovní tematikou, zúèastnit se panelové diskuse „Zeptej se knìze“ nebo se kulturnì obèerstvit na divadelním pøedvedení Pašijí. Zvláštní
program bude pøipraven pro dìti (vèetnì spoleèného posezení u táboráku).
Hanušovickou katolickou misii pøislíbil navštívit a podpoøit té olomoucký svìtící biskup Mons. Josef Hrdlièka.
Misie bude pro všechny pøíleitostí k osobnímu setkání, upevnìní víry a prohloubení lidské vzájemnosti.
Ji nyní zveme Vás - všechny lidi dobré vùle - a také se tìšíme na setkání s Vámi.
Za misijní skupinu, Pavel Mayer, katolický knìz a dominikán

Podìkování
Dne 15. 3. 2005 jsem cestoval vlakem z Bohdíkova do Hanušovic. Po pøíchodu do
zamìstnání jsem zjistil, e mi chybí mobilní telefon. V odpoledních hodinách jsem volal na nádraí ÈD Hanušovice, zda se mùj mobil nenašel. Našel se, na nádraí ho odevzdala paní prùvodèí Kvìta Fictumová, které tímto dìkuji.
Zdenìk Pospíšil

Medaile Ministerstva obrany ÈR úèastníkùm odboje
Odboje proti nìmeckým okupantùm v letech 1939-1945 se úèastnili z Hanušovic a
okolí tito odbojáøi:
Jan Fabianek, Josef Flandera, Jarmila Hegerová, Jan Hnilica a plk. v. v. Rostislav
Smutný.
Za tuto odbojovou èinnost jim Ministerstvo obrany Èeské republiky pøedalo medaile k 60. výroèí osvobození Èeskoslovenska.
Výbor ZO ÈSBS

Pár rad zahrádkáøùm (4)
Èerven pøináší majiteli zahrádky první èerstvé ovoce. Jahody je doporuèeno sklízet
pokud mono dopoledne, a orosené plody alespoò zèásti oschnou. Vlhké plody po
ránu nebo v deštivém poèasí se brzy kazí, a proto je nutné je rychle zpracovat. Z porostu je tøeba odstraòovat a likvidovat nahnilé a mumifikované plody, které jsou zdrojem
šíøení infekce - zvláštì za vlhka nebo v pøehoustlém porostu. Po sklizni jahod ošetøete
jahodník. Je-li porost ji starý, tak jej zrušte, ostatní zbavte plevelù, okopejte a pøihnojte. Vyskytla-li se vám na porostu bílá èi fialová skvrnitost, tak porost senìte a proveïte postøik Dithanem DG.
Kontrolujeme té místa roubování a všechny falešné výhony, vyrostlé vedle pøirostlého roubu, vylamujeme, èím umoòujeme lepší proudìní mízy do roubu. Vylamujeme a odøezáváme rovnì všechny neádoucí vlky rostoucí ze starého døeva. Je-li delší
dobu sucho a patrný nedostatek vláhy, je tøeba stromky z podzimní a jarní výsadby dùkladnì zalít.
Jako èerstvá zelenina se zaèíná sklízet zelený hrášek, rané kedlubny, øedkvièky a salát. Po sklizni je tøeba uvolnìné záhony urovnat a zpracovat pouze mìlce a co nejdøíve
na nì vysít další kulturu (kopr, hrách, mrkev, pozdní fazole).
Po vìtších deštích je dobré záhony nakypøit, aby se nevytvoøil škraloup. Zeleninu je
té potøeba øádnì odplevelovat, aby plevel nedorostl do fáze kvetení, a èasto ji okopávat, aby se šetøila pùdní vláha.
Soustavnou péèi vyaduje trávník, který je pøi správném udrování opravdovou ozdobou zahrádky. Pokos trávy provádìjte èasto, za teplých a suchých
dnù nezapomeòte v podveèer na zálivku. Pro zkvalitnìní trávníku vysetého
zvláštì na špatném podkladu se kromì pravidelné zálivky musí i dostateènì
pøihnojovat hnojivem rozpuštìným v konvi.
Pokojovým kvìtinám dopøejte polostín v zahrádce, kde je zapustíme i s kvìtináèem
do zemì. Ten, kdo tuto monost nemá, nech alespoò èasto v bytì vìtrá a nezapomíná
zalévat.
Z Rukovìti zahrádkáøe vybral -hp
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Cestování po Evropì
Dnes se poprvé v cestování po zemích našeho kontinentu podíváme na Slovensko a navštívíme významnou památku zapsanou do seznamu UNESCO - Spišský hrad.
Jen 19 km od starodávné Levoèi najdete tento, jeden z nejvìtších hradebních komplexù na svìtì. Pøesná rozloha hradu je
toti 41 426 metrù ètvereèních. Vznikl zøejmì v první polovinì
13. století a po mnoho století se stal témìø nedobytný a odolal
mnoha silným armádám a dokonce i Turkùm. V r. 1312 ho nedobyl ani jeden z nejvìtších stratégù na dobývání, Matúš Èák Trenèianský. Jedním z mála, komu se podaøilo jej dobýt, byl o 130 let
pozdìji Èech Jan Jiskra z Brandýsa, a to tak, e nechal v podhradí psotavit malou pevnost, ze které podnikal výpady proti hradu.
Po dobytí pevnost pøipojil k celému komplexu, obehnal to vše
pevnými hradbami, a tak vytvoøil rozsáhlou pevnost souèasných
rozmìrù.
V polovinì 15. století získali hrad Zápolští, a pøestoe v celých
Uhrách (Slovenko tehdy patøilo pod Uhry) vlastnili asi 80 (!) pevností, chovali se ke Spišskému hradu jako ke svému sídelnímu.
Na tehdejší pomìry jej velmi zmodernizovali;
nejen tak, aby plnil obrannou funkci, ale aby byl
pohodlný i pro bydlení. Právì z této doby pochází
ještì dnes patrné velké místnosti s rozmìrnými
palácovými okny otoèenými smìrem k Levoèi.
Právì z nich byl do jednotlivých sálù instalován
systém kamen a krbù. Poslední uherský král Jan
Zápolský, který odsud pochází, se rozhodnì nenarodil v nìjaké vlhké kobce, právì naopak.
Od roku 1528 sídlili na hradì Habsburkové. Ti
ho darovali rodu Thurzovcù, kteøí jej renesanènì
upravili. Kdy vymøeli, vlastnili hrad pøes tøi století
a do roku 1945 Csákyové.

Západnì od hradu jsou dobøe viditelné hradby obdélníkového
pùdorysu. Jde o Spišskou kapitulu - zajímavé sídlo, které by
snad šlo nazvat církevním hradištìm. Podobnì jako Levoèa, je i
kapitula chránìnou památkovou rezervací. Pøi prohlídce zde
spatøíte zajímavou stavební kombinaci pomìrnì moderních
domù, pevných støedovìkých hradeb, bašt, kaplí a chrámù. Místo se toti po staletí vyvíjelo pro ochranu a pohodlné bydlení církevních hodnostáøù. Dnes tu v pozdnì renesanèním domì sídlí
biskup, v barokních domech ijí staøí knìí na odpoèinku a
v nové funkcionalistické budovì se pak v semináøi vzdìlávají bohoslovci.
Nejnavštìvovanìjší stavbou je však románská katedrála sv. Martina se zachovalým interiérem plným gotických
oltáøù, soch, zvonù, monstrancí z drahého kamení a náhrobních kamenù významných církevních hodnostáøù.
-hp

Toulky po okolí

na. Noví majitelé zábøeského panství postavili u øeky valchovnu a
olejnu, odkoupili rychtu a zmìnili ji v zájezdní hodpodu.
Roku 1754 byla na návsi postavena kaple s hodinami. Ve stejnou
dobu se v písemných dokladech hovoøí i o škole v místì.
Zemìdìlský charakter obce dosvìdèuje i obecní peèe s kolmo
postavenou radlicí, s kvìtinovým stvolem a ratolestí.
Bìhem 2. svìtové války byla v obci intenzivní protifašistická
èinnost. Èást obyvatel byla poslána v rámci pøevýchovné, tzv. Todtovy organizace na práce na Ukrajinu. Zdejší odbojové hnutí vrcholilo obsazením obce místními odbojáøi 7. kvìtna 1945,
následoval zásah jednotek SS a odvleèení a umuèení pìti obèanù u
Stavenic. Na pamì jednoho z umuèených, místního uèitele Boleslava Hrbka byla nedávno pojmenována místní škola.

Dnes se podíváme do støediskové obce nedaleko Zábøehu, její
název je odvozován od „místa s lískovými keøi“, tj. lešèiny. Projdeme se tedy spoleènì historií a zajímavostmi vesnice Leštiny.
Obec je v prvních písemných dokladech uvádìna od 14. století,
aèkoliv její pùvod bude nespornì starší. Tyto záznamy jsou z roku
1392, ponìkud starší zápis z r. 1371 se týká dnešní èásti obce Závlavèí. Tato osada však záhy splynula s Leštinou a do pravomocí
leštinského fojta patøila ji v 16. století.
Poloha obce byla prvními osídlenci volena velmi dobøe, nebo
spojovala výhodu úrodných rolí ve støední nadmoøské výšce s výhodou dobré komunikaèní polohy na cestách od Zábøehu k Úsovu,
opaèným smìrem k Lesnici a dále na sever do jesenického podhùøí.
Obec leí rovnì na významném pøechodu pøes øeku Moravu, na jejím mostì bylo ji v 16. století vybíráno mýtné. V nìkterých
starých dokumentech je uvádìno, e dìjiny obce byly spojeny s nedalekým Dubickem, ale ji koncem 14. století patøí Leština k Zábøehu. Právì Zábøesko bylo proslavené velkým mnostvím
rybníkù, propojených do ucelené soustavy kanály. I v okolí Leštiny
se jich nìkolik menších nacházelo. Ty pak vìtšinou z dùvodu zájmu
o pùdu a nezájmu o ryby postupnì zanikly. S rybníky je té spojena
velká selská vzpoura, která v roce 1491 zaplavila zábøeské panství.
Jako obyvykle v takových pøípadech byli vzbouøení sedláci
poraeni, donuceni podepsat vìrnost svému pánovi a náleitì potrestáni bièováním a na hrdle. Týkalo se to i nìkolika vùdcù rebelù
z Leštiny.
Díky své výhodné poloze se obec pomìrnì rychle vzpamatovala
i z útrap tøicetileté války a po roce 1670 byla ji témìø celá dosídle-
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Šachové úlohy

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

Øešení úlohy z kvìtnového èísla
Hanušovických novin:

Èinnost za mìsíc duben 2005
Jarní mìsíce bývají nabité událostmi. Stejnì tomu bylo i v dubnu. Hned první víkend
jsme se zúèastnili akce Vítání jara, kterou poøádali kamarádi z ÈTU (Èeské tábornické
unie) na své táborové základnì na Samotì u Rejchartic. Start byl v sobotu 2. 4. v 10 hodin
od kluboven ÈTU, kdy se úèastníci vydali pìšky pøes mìsto a pozdìji lesem na TU
Samota. Po cestì nás provìøovaly pohádkové bytosti v rùzných disciplínách. Na TZ po
obìdì pokraèovaly další soutìe a veèer se pak u táboráku všechny vyhodnotily. Dìti
pøedvedly rùzné scénky. V nedìli po sbalení a úklidu následovala cesta zpìt do Šumperku.
Asi 80 úèastníkù má na co vzpomínat - Vítání jara se vydaøilo a my dìkujeme poøadatelùm
za pozvání.
12. dubna 1961 vyletìl do kosmu první èlovìk. Byl to ruský kosmonaut J. A. Gagarin. Naši
chlapci si vyzkoušeli nìkolik soutìí na vesmírné téma a doma si pak postavili z rùzných
krabièek modely vesmírných stanic.
V pùli mìsíce poøádala naše Duha Salix-SK spoleènì s oddílem ÈTU Kamarádi
Kulièkiádu v Šumperku v klubovnách Unie. Zúèastnili se také zástupci oddílù ÈTU
Ïáblíci a Delaware. Soutìilo se na 12 stanovištích s rùznými pomùckami, kdy není
zapotøebí hloubit dùlek do zemì. Celkovì vyhrál Ondra Raèák, oddíl Ïáblíci.
Blahopøejeme.
Kulièkové hry znali ji ve starovìkém Øímì. Kulièky ale nebyly z hlíny, nýbr z mramoru.
V souèasné dobì se vyrábí jak tradièní hlinìnky, tak i trvanlivìjší kulièky z umìlé hmoty a
dále také sklenìnky. Hry s kulièkami jsou v dnešní dobì neprávem opomíjené. Vdy tato
jarní zábava je znamenitým cvièením prstù, souhry oka a ruky. Na kulièkiádì v Šumperku si
s chutí po hlavní soutìi zahráli i rozhodèí a dospìláci. Velké mnoství druhù her s kulièkami
také najdete v knize M. Zapletala Hry ve mìstì a na vsi.
Letos jsme ji po sedmé poøádali pro veøejnost v sobotu 30. 4. 2005 èarodìjnické
pøebory. Tentokrát ve vìtším formátu, ve spolupráci s MìÚ se akce uskuteènila v parku
v Hanušovicích. Hudební kulisu zajišoval p. Döme a obèerstvení p. Vítek. Do šesti
rùzných soutìí na èarodìjnické téma se zapojilo celkem 43 dìtí. V kategorii pøedškolákù
zvítìzila Karolínka Miklasová, v kategorii 6-9 let Igor Koláø a v kategorii 10-14 let Tomáš
Luèan. Všem blahopøejeme.
Duha Salix-SK dìkuje sponzorùm: Papírna Jindøíchov, Pars DMN nova, a. s. Šumperk,
Nitka Hanušovice, Velkoprodejna Šerák, Stavrel Hanušovice, Potraviny U Kohlù,
Papírnictví Štefková.
Duha Salix-Sk dìkuje za spolupráci: MìÚ Hanušovice, Hanušovické obchodní v. o. s.,
p. Felnerovi, øediteli ZŠ p. Strakovi, p. Dömeovi, p. Vítkovi, p. Šorovi, p. Kozákovi,
rodinì Zaèalovì, p. F. Pechovi, p. Vaøekovi, kamarádùm Pavle a Tomáši Luèanovým.
V mìsíèním bodování jednotlivcù vyhrál Pavel Kluga. Ve speciální soutìi o klubové
nálepky bodovali: Honza získal nálepky è. 15 a 16, Miloš 18 a 19, Pavel 10, 11 a 12. Všem
jmenovaným jsem také udìlil pochvalu za spolupráci pøi Èarodìjnických pøeborech. Putovní odznak Roye mìl v kvìtnu 2005 právo nosit Miloslav Gronych. Všem blahopøeji.
Vedoucí klubu M. Pecho
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Koupím modely aut znaèky BBURAGO v mìøítku 1:24.
Volat po 19.30 hod. na tel. 723 732 554
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
Pøijïte vyzkoušet sluby dámského i pánského kadeønictví
Zdeòky Lazarovové na Hlavní ulici èp. 137 (Dùm kultury),
bývalé místo p. Dvoøákové (praxe 25 let).
Mobil: 737 034 592
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1. Kb3 - a4
2. Kc4 - a3
3. Kd5 - a1D
4. S x a1 - a2
5. Ke5 - K x g7
6. Kf5 a bílý vyhraje
Nová øešitelská soutì

Postavení figur na šachovnici:
bílý - Kb1, Sf6, pìšci g6, g7
èerný - Kg8, pìšci a4, e6
Bílý táhne a vyhraje.
-jk

Planeta Saturn
poodhalila svá tajemství
Planeta Saturn je podle vzdálenosti od
Slunce na 6. místì. Dle velikosti je po Jupiteru na 2. místì. Její nejvìtší prùmìr je
120 800 km. Doba obìhu kolem Slunce
èiní 29 rokù 174 dní. Udávalo se, e má
10 mìsícù, které ji obíhají - je to po Jupiteru nejvíce.
Podle zpráv z tisku a rozhlasu došlo
k velkému objevu. Astronomové objevili
jeho dalších 12 mìsícù, s prùmìrem od
3 do 9 km. Jsou tedy malé. Nejvìtším
pøekvapením pro vìdu však je, e tyto
mìsíce obíhají protismìrnì s dosud objevenými deseti mìsíci Saturnu.
V budoucnu snad vìdci vyøeší i tuto
záhadu.
-jk

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

UPOZORNÌNÍ
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Hanušovický jarmark

Hasièi získali nové vybavení.

Letošní Hanušovický jarmark probìhne v sobotu
13. 8. 2005. Abyste si udìlali volno a vìdìli, na co se ji
teï mùete tìšit, pøedkládáme Vám program této akce.
10.00-12.00 hod. hraje hudební skupina Holátka
12.30-15.00 hod. pan Döme - reprodukovaná hudba
15.00-16.30 hod. Legenda o králi Artušovi
17.00-18.30 hod. dechová hudba
18.00-20.30 hod. mix populární hudby
21.00 hod. ohòostroj
Aztékové - zrození ohnì
Veškeré poøady probìhnou na prostranství za Velkoprodejnou Šerák. Obèerstvení zajišuje pan Doskoèil.
Srdeènì zvou poøadatelé!
-ho

Ledoví mui pøišli døíve
Jaro nás v druhé polovinì dubna a poèátkem
kvìtna obdaøilo rekordními teplotami nejdøíve
nízkými, a potom vysokými.
Nejniší teploty letošního jara
Prvním teplotním rekordem tohoto jara byla
nejniší teplota. Bylo to 22. dubna, kdy teplota
ráno poklesla a na -8 oC. Tato nízká teplota byla
namìøena i na nìkolika místech v Hanušovicích. Tak nízké teploty se negativnì projevily na
kvìtech tøešní, merunìk a broskví. Podle odborníkù došlo a k 80% omrznutí kvìtù.
Nejvyšší rekordní teploty
Rekordních teplot bylo dosaeno 2. kvìtna,
tj. 12 dní po uvedených mrazech. V tento den
byla v Klementinu namìøena teplota 29,7 oC.
Byl tak pøekonán rekord z roku 1934. Ve Vídni,
kde probíhalo hokejové mistrovstí svìta, dosáhly teploty a 33 oC. Poøadatelùm to ádnou radost neudìlalo. Mìli velké problémy s udrením
ledové plochy.
Z prùbìhu teplot mezi 22. dubnem a 2. kvìtnem
mùeme vyèíst, e rozdíl mezi nejchladnìjšíma nejteplejším dnem èiní neuvìøitelných 41oC!
Ledoví mui
Ji 6. kvìtna nastalo opìtnì velké ochlazení.
Byly to pouhé ètyøi dny po teplotách rekordních. Tato chladná fáze jara se protáhla na deset
dní. V noci teploty klesaly a pod bod mrazu.
Tak napø. v pondìlí 9. kvìtna v 7 hodin ráno teplomìr ukazoval -1 oC. Nezbývá ne konstatovat,
e ledoví mui Pankrác, Servác a Bonifác pøišli
o celý týden døíve. Ledoví mui, zvaní „velcí“,
pøipadají na 12.-14. kvìtna.
Jaro má pøed sebou ještì tak zvané „malé“ ledové mue. Ti slaví svùj svátek 26. a 27. kvìtna
a jmenují se Filip a Waldemar. Po nich u bude
na dveøe pomalu ukat léto.
-jk

Hasièùm se podaøilo získat nové technické vybaveni pro svoji èinnost. Mìsto Hanušovice jim zakoupilo novou pilu urèenou pro technické zásahy u dopravních nehod a následnì i pøispìním nìkolika
podnikatelù novou elektrocentrálu.
Proto mi dovolte, abych podìkoval Mìstu Hanušovice a tìmto
sponzorùm: Jaromír Šišma – AVOX, Petr Andrle - restaurace
Flora,Václav
Novák pokrývaèství,
Josef Diòa –
zámeènictví a
Radim Vaøák –
opravy
automobilù.
František Ambroz,
Velitel JPO II

Informace o èinnosti denního pobytového zaøízení
v Šumperku
Po Sobotínì a Zábøehu na Moravì má i Šumperk denní pobytové zaøízení pro seniory
a zdravotnì postiené obèany. Od øíjna 2004 spoleènost PONTIS Šumperk, o. p. s. provozuje Denní centrum pro dospìlé v prostorách nového Domu s peèovatelskou slubou
Markéta v Šumperku na Bohdíkovské ulici èp. 24. V pracovních dnech v dobì od 7 do
17 hodin má a 15 klientù monost trávit èas v pøíjemném prostøedí s nabídkou rùzných
aktivizaèních programù pod dohledem odborného personálu, celodenního stravování,
pomoci pøi sebeobsluze, dopravy a sociálnì-právního poradenství. Jedná se o slubu
vhodnou zejména pro osamocenì ijící seniory a zdravotnì postiené nebo pro rodiny,
které ijí spolu s dospìlým èlenem rodiny vyadujícím celodenní péèi a z rùzných dùvodù ji nemohou zajistit samy. Zaøízení není jen pro obyvatele Šumperku, ale také blízkého okolí – Hanušovice, Bratrušov, Kopøivná, Bohdíkov, Ruda nad Moravou, Bludov
aj. Pobyt v denním centru však není vhodný pro obèany, jejich zdravotní stav nedovoluje témìø celodenní pobyt mimo lùko. Výhodou stacionárního zaøízení je oddálení
ústavní péèe, monost ít v domácím prostøedí, aktivizace motorických i psychických
schopností uivatelù sluby a dohled peèujícího personálu. Pøihlášky a bliší informace
získáte v Informaèním støedisku pro seniory, Šumperk, Temenická 35, tel. 583 212 272,
e-mail: skala. jiri @ pontis.cz
-pontis

ADRESA:
Kouøil Jan
Hrabenov 52
789 63 Ruda nad Moravou

KONTAKT:
Tel.: 720 344 701
E-mail: kouriljan @seznam.cz
www.vodo-topo.euweb.cz

VODOINSTALATÉRSKÉ A TOPENÁØSKÉ PRÁCE
V oblasti vodoinstalací nabízím:
·
vnitøní rozvody vody v plastovém,
elezném nebo mìdìném potrubí
vèetnì vysekání dráek do zdiva
·
vnitøní rozvody odpadních systémù
·
venkovní rozvody kanalizace
·
venkovní rozvody vody
·
rekonstrukce bytových jader
·
provedení tlakových zkoušek
·
komplexní dodávka materiálu a
zaøizovacích pøedmìtù
·
opravy a udrování

V oblasti topení nabízím:
·
nové rozvody topných systémù
·
kompletní systémy topení vèetnì
oprav
·
výmìna radiátorù
·
výmìna kotlù
·
provedení topných zkoušek i
s dodáním revize
·
komplexní dodávka materiálu a
zaøizovacích pøedmìtù
·
opravy a udrování

Z dùvodu rekonstrukce DK Hanušovice, která bude zahájena zaèátkem kvìtna a ukonèena v srpnu,
vyjde Hanušovický bubeník opìt a v záøijovém èísle Hanušovických novin.
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podatelna@mu-hanusovice.cz
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