HANUŠOVICKÉ NOVINY
Èervenec 2005

èíslo 7

roèník 11

cena 2 Kè

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

Hanušovický jarmark 13. 8. 2005
informace na zadní stranì obálky

Motto:
Prázdniny, kvetou maliny, rostou jahody, je èas
pohody.

Prázdniny „od ètvrákù z béèka“

Hanušovické postøehy
Urèitì jste si povšimli, e pracovníci Hanušovické obchodní spoleènosti
provádìjí údrbu trávníkù ve mìstì Hanušovice, co jim síly a mechanizace
staèí. S povdìkem musím konstatovat, e v nìkterých èástech mìsta travní
porosty likvidují i obyvatelé bydlící v domech, které s travními plochami
sousedí.
O to zaráející je nezájem o sekání trávy na sídlišti Zábøeská a Na Holbì, kde vìtšinou obyvatelé - øidièi a majitelé automobilù - ani pøes upozornìní tabulkami o sekání trávy v urèitých prostorech neumoní tuto práci
provádìt poadovaným pøeparkováním vozidel, o pomoci pøi údrbì okolí
svého bydlištì se ani nemá cenu zmiòovat. Bìda však, najdou-li na svém
autì odlétající trávu, popø. kus psího exkrementu, co je pøi sekání travních
porostù èasté a pro sekáèe zvláštì poitek.
Velkým nešvarem uvedeného sídlištì je i parkování aut v pátek pøi svozu
komunálního odpadu, kdy parkováním øidièi znesnadòují popeláøùm vývoz dokonce i na místì, kde je dopravní znaèka se zákazem stání v pátek.
Nepodaøí-li se popelnice vyvézt (manipulace s popelnicemi je placena do
5 m ke svozovému vozu), ihned se na MìÚ rozdrnèí telefon a je na svìtì
stínost o neplnìní povinnosti mìsta k obèanùm, kteøí „platí tvrdé danì“.
Ještì se nestalo, aby si problém vyøešili obèané na místì ihned nebo následnì sami mezi sebou. Po pøeètení pøedchozích odstavcù vzniká myšlenka, e
bude nejvhodnìjší trávu na problematických místech nesekat a nepøístupné
popelnice vyváet multikárou za plnou úhradu, kterou zaplatí majitel pøekáejícího auta, nebo ještì lépe - vyveze popelnice do Rapotína sám.
Zajímavá je úvaha o „obecním policajtovi“, který by uvedené nešvary
byl oprávnìn øešit pokutami. Jen z pokut za neuklizení psích bobkù pøi venèení psù by se nádhernì uivil. Snad by se stav celkovì zlepšil po celých
Hanušovicích.
-p

Dostali jsme vysvìdèení,
je to velké potìšení,
maminka je ráda moc,
dìtem pøeje dobrou noc.
Ráno vstanu, protøu oèi,
bratøíèek hned ke mnì skoèí,
maminka mì volala,
snídani nám chystala.
Po snídani rychle ven!
O prázdninách je hezký den.
(No, pøece kadý, i kdy prší...)
Aneka Zatloukalová

Stanování, stanování,
je hezèí ne malování,
dìláme si ohýnek,
v trávì kvete barvínek.
Zdenìk Suchánek

Hodnì sluníèka a pohody na prázdniny
a dovolené pøejí zamìstnanci MìÚ
Hanušovice a redakèní rada.

Zmìna výpùjèní doby v knihovnì
V mìsících èervenci a srpnu 2005 bude zmìnìna výpùjèní doba
v Mìstské knihovnì v Hanušovicích:
Pondìlí 9.00-12.00 13.00-17.00
Úterý zavøeno
Støeda 9.00-12.00 13.00-17.00
Ètvrtek zavøeno
Pátek 9.00-12.00 13.00-17.00
-du
Firma Eurotes se sídlem ve Starém Mìstì hledá pracovníky
pro tesaøské práce. Kontakt: 777 141 459
placená inzerce
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta
60. jednání – 2. 5. 2005
- posoudila projektovou dokumentaci na vestavbu balkonu v DK
- schválila smlouvu se SME, a. s. – GIS a Data
- schválila nabídku STRABAG na opravu MK Hynèice
nad Moravou
- neschválila ádost o prodej pozemku pè. 150, 1553/3 a
1154
- doporuèila ZM k projednání anonymní dopis
- schválila ádost o odkoupení pozemku pè. 798/138
- schválila návrh odpojit el. energii z objektu zdravotního
støediska
- vzala na vìdomí stavební úpravy tepelných rozvodù CZT
Zábøeská – dokumentace
- vzala na vìdomí úraz na místním høbitovì
- schválila udìlení licence ÈSAD Ústí nad Orlicí pro linku
195101 – Praha–Jeseník
- schválila ádosti o prominutí poplatkù za TKO

Oznámení o uzavírkách silnic

aluzie
pøes 50 barevných odstínù
Nabízíme aluzie:
• horizontální meziskelní 360,- Kè/m2

• horizontální interiérové
• vertikální látkové od 400,- Kè/m2
• venkovní plastové nebo hliníkové
(cena dle zpùsobu provedení) od 999,- Kè/m

2

Dále provádíme:
• servis aluzií a prodej náhradních dílù

• tìsnìní oken a dveøí 38,- Kè/bm
(usazování silikonového tìsnìní do pøedem
vyfrézované dráky)
V cenách je ji zaúètováno:
doprava  montá  zamìøení 

61. jednání – 16. 5. 2005
- uloila obsadit za platných podmínek volný byt è. 7,
Hlavní 183 – DPS
- vzala na vìdomí upozornìní celního úøadu v Šumperku
- vzala na vìdomí pøípravu druební návštìvy z Nitrianského Pravna
- vzala na vìdomí pøípravu jarmarku 13. 8. 2005
- schválila stanovení komisí pro otevírání obálek a výbìr
nejvhodnìjšího uchazeèe rozvody z K2
- vzala na vìdomí dopis vedení Pivovaru Holba, a. s. – Firma Olomouckého kraje 2005
- projednala ádost o odprodej pozemku pè. 1687, kú. Hanušovice a rozhodla ji vyvìsit úøední desku a doporuèit ZM
ke schválení
- schválila ádost o prominutí poplatku za TKO
- vzala na vìdomí informaci o úplná uzavírce silnice II/369,
kú. Hanušovice – oprava eleznièního pøejezdu
- rozhodla o prodeji domu èp. 127 – MŠ horní Hanušovice
- schválila ádost o pronájem pozemku – manelé Zatloukalovi, ul. Jesenická
- rozhodla o vydání èestného prohlášení mìsta Hanušovice pro MF ÈR ve vìci dostavby ŠJ a ŠD

DPH

Kontakt:
Radek Noièka
Hornická 35 . 788 32 Staré Mìsto . mobil: 777 616 435

V termínu od 12. 9. 2005 do 19. 9. 2005 bude uzavøena silnice
II/369 mezi obcemi Jindøichov-Branná (Františkov) z dùvodu provádìní opravy eleznièního pøejezdu v délce cca 50 m.
Objízdná trasa bude vedena:
. pro osobní dopravu a BUS po silnici II/446 smìr Staré Mìsto a
silnici III/44645 smìr Vikantice, Branná obousmìrnì.
. pro nákladní dopravu po silnici II/446 smìr Kopøivná, Šumperk a dále po silnici I/11, I/44 a I/60 smìr Èervenohorské sedlo,
Jeseník, Lipová-láznì.
V termínu od 19. 9. 2005 do 26. 9. 2005 bude uzavøena silnice
II/369 mezi obcemi Branná-Ostruná (pøed hranicí s okresem Jeseník) z dùvodu provádìní opravy eleznièního pøejezdu v délce cca
50 m.
Objízdná trasa bude vedena:
po silnici II/446 smìr Kopøivná, Šumperk a dále po silnici I/11,
I/44 a I/60 smìr Èervenohorské sedlo, Jeseník, Lipová-láznì.
Poslední týden v srpnu bude uzavøen pøejezd v eleznièní
stanici Ostruná.
MìÚ Šumperk

Uívání pozemkù v blízkosti eleznièních pøejezdù
Upozoròujeme uivatele pozemkù v blízkosti eleznièních pøejezdù, e podle èlánku 7.4.4. normy ÈSN 73 6380 nesmí být v rozhledovém poli øidièe silnièního vozidla nic, co by ztìovalo rozhled na tra. Zejména v nìm nesmí být vysazovány stromy a keøe,
pìstovány vysoké polní plodiny, zakládány zahrady, zøizovány ploty nebo zídky a podobnì, pokud by, pro rozhled nepøíznivì, zasahovaly do výše vìtší ne 0,9 m nad vozovku.
Porušení tohoto ustanovení bude podle § 10 zákona è. 266/1994 Sb., o drahách, povaováno za zdroj ohroení dráhy a rušení
dráního provozu na ní.
(dokonèení na stranì 6)

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
„Hleïte na všechny své schopnosti a vìdomosti jako na
prostøedky pomoci jiným.“

Koneèné výsledky pøijímacího øízení ve
školním roce 2004/2005
áci, kteøí ukonèili školní docházku v niším roèníku
SOU opravárenské Krály, z 8. roèníku,
opraváø zemìdìlských strojù
2
OU, U a PrŠ Mohelnice, ze 7. roèníkù, šití odìvù
1
prodavaèské práce
1
OU, PrŠ a U Lipová-láznì 458, z 5. roèníku, truhl. práce
1
SOU a OU Zábøeh, z 5. roèníku, farmáøka 1
Celkem do uèebních oborù z niších roèníkù odešlo 6 ákù.
áci, kteøí ukonèili školní docházku v 9. roèníku
1) odešli studovat na støední školy:
Gymnázium Šumperk, všeobecné ètyøleté
Gymnázium Zábøeh, všeobecné ètyøleté
Obchodní akademie Šumperk, obchodní akademie
ekonomické lyceum
Støední zdravotnická škola Šumperk, zdrav. asistent
VOŠ a SPŠ Šumperk, inf. tech. - aplikace os. poèítaèù
technické lyceum
strojírenství
SOŠ památkové péèe Šumperk, stavebnictví
zamìøení stavební obnova

døevìné konstrukce
SOŠ Šumperk, sluby cestovního ruchu
ochrana pøírody a prostøedí
agropodnikání
SOŠ a SOU eleznièní a stavební Šumperk,
inenýrské stavitelství
SPŠ elektrotechnická Mohelnice, elektrotechnika
SZeŠ a SOU Lanškroun, agropodnikání
SPŠ a SOU Lanškroun, kosmetièka
SOŠ dopravy a cestovního ruchu Krnov,
management cestovního ruchu
SPŠ odìvní Prostìjov, odìvnictví
Soukromá SOŠ Prima, s. r. o. Rýmaøov,
management a turismus
SOŠ a Sou Šumperk, obchodnice
Celkem z 9. roèníku na støední školy odešlo 41 ákù.

2
1
1
1
1
1
1
1

2) odešli do uèebních oborù:
SOŠ a SOU Šumperk,

3
1
4
3
1
2
1
3
2

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. roèníku do uèebních oborù odešlo 23 ákù.
Vladimíra ídková, výchovná poradkynì

Komplexní preventivní program na
základní škole
Bojujeme proti sociálnì-patologickým jevùm
Naše ZŠ v Hanušovicích se ve školním roce 2004/2005 pøipojila
k realizaci komplexního preventivnì primárního programu pro ZŠ.
Jde o program zamìøený na 5., 7. a 9. roèníky s poètem 228 ákù,
na kterém se podílí pìt organizací našeho regionu. Cílem je
pøedcházení sociálnì-patologickým jevùm v tøídních kolektivech.
Témata hodin jsou koncipována tak, aby zapadala do uèebních
osnov a stala se nedílnou souèástí Minimálního preventivního
programu.
V prùbìhu mìsícù listopadu a kvìtna se uskuteènily
dvouhodinové pøednáškové cykly s tìmito institucemi:
Arten - listopad, Poradna pro eny a dívky - leden, Policie ÈR,
Šumperk - bøezen, Pedagogicko-psychologická poradna - duben,
Mìstský úøad Šumperk - kvìten.
Témata pøednášek byla zajímavá a aktuální vzhledem k vìku a
zájmu ákù. Pøispìla ke zvýšení právního vìdomí dìtí a utváøení
jejich postojù a dovedností k problematice sociálnì-patologických
jevù - zejména násilí, šikany a zneuívání návykových látek.
Velmi zajímavé bylo téma o dospívání, plánovaném rodièovství,
pohlavních chorobách a AIDS. Formou her byl dìtem pøiblíen
systém práva a právního øádu - pojmy trestný èin, trestní
odpovìdnost, pøedbìné opatøení atd.
áci byli té seznámeni s èinností Policie ÈR, integrovaného
záchranného systému i trestnou èinností páchanou mládeí.
Jana Winklerová, školní metodik prevence
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Motto:
Prázdniny, kvetou maliny, rostou jahody, je èas pohody.
Prázdniny jsou prima vìc,
holky si pletou vìnec.
Kluci jezdí na kole
pøes louky
a pøes pole.

www.mu-hanusovice.cz

Lucie Reichlová
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Sbìr papíru a plastù
V letošním školním roce vyhlásila firma Stavrel ve spolupráci se Základní školou Hanušovice a ostatními sponzory pro áky
a tøídy ZŠ Hanušovice Soutì ve sbìru druhotných surovin. Jednotlivci soutìili ve sbìru papíru a tøídy ve sbìru plastù.
Sbìr odpadového papíru
Zapojilo se celkem 181 ákù, tj. 37 % - 118 ákù na 1. stupni a
63 ákù na 2. stupni. Bylo odevzdáno 22 615 kg papíru.
NEJLEPŠÍ ÁCI:
1. stupeò
1. Tomáš Brázda 4. A 1726,0 kg
2. Petra Tomašková 3. A 942,5 kg
3. Lukáš Sedlaèík 1. A 497,5 kg
4. Marek Horák 3. B 444,0 kg
5. Lukáš Kuèera 4. A 400,0 kg
2. stupeò
1. František Král 9. C 767,5 kg
2. Markéta Jílková 6. B 625,5 kg
3. Hana Mikulínová 9. A 414,0 kg
4. Jakub Kubíèek 7. A 375,0 kg
5. Petr Kuèera 6. A 335,5 kg
Všem ákùm byl sbìr proplacen. Do losování o penìité a
vìcné ceny dále postoupilo 104 ákù, kteøí splnili podmínky
soutìe - odevzdali minimálnì 50 kg papíru. Tito áci dostali za
kadých 50 kg papíru slosovatelný kupon. Celkem bylo vydáno
337 losù. Závìreèné losování se uskuteènilo 15. 6. 2005. Na
68 ákù 1. stupnì èekalo 16 cen, na 36 ákù 2. stupnì 10 cen.

1. místo - penìitý dar v hodnotì 5000,- Kè získaly Klára
Winterová ze 4. A a Veronika Úlehlová z 6. A
2. místo - penìitý dar v hodnotì 2000,- Kè získali Petra Tomašková ze 3. A a Michal Vosáhlo z 6. A
3. místo - vìcný dar v hodnotì 1000,- Kè získali Lukáš Juøíèek z 5. A a Roman Köhler z 6. A
Penìitý dar v hodnotì 500,- Kè získali: Tereza Šastná
z 2. A, Michal Krejèí z 1. A, Natálie Synková z 3. A, Barbora
Ambrozová z 1. A, Kateøina Machulová ze 3. A, Denis Tomíèek
ze 3. A, Tomáš Brázda ze 4. A, Petra Tomašková ze 3. A, Lukáš
Sedlaèík z 1. A, Tereza Lucká ze 4. A, Lukáš Chamlar z 2. B, Lucie Trávníèková z 2. B, Nikola Jedlièková z 6. B, Markéta Jílková z 6. B, Nikola Šašurová z 6. A, Oldøich Weiter z 8. B,
František Král z 9. C a Radek Tøíska z 9. B.

Sbìr plastù
Do soutìe se zapojily všechny tøídy. Celkemse nasbíralo 3037 kg
plastù. Nejvíce plastù odevzdali áci tøíd 4. A, 1. A a 3. A.
1. místo - 5000,- Kè získala za 563,5 kg tøída 4. A
2. místo - 3000,- Kè získala za 434,5 kg tøída 1. A
3. místo - 1000,- Kè získala za 339,5 kg tøída 3. A
Naše podìkování patøí všem sponzorùm, kteøí poskytli
penìité i vìcné dary, a to firmì Stavrel a p. Machulovi, firmì
Krovstav, firmì Stavebniny a p. Matìjovi, p. Grabovskému,
p. Kuttlerovi, p. Votavovi, p. Novákovi, p. Olbrichovi, p. Gaistovi, p. Luckému st., p. Luckému ml. a p. Nohelovi.
Podìkování patøí také všem dìtem, které se sbìru zúèastnily.
-dm

Orli, supi, kondoøi... na naší škole
Dne 6. èervna 2005 mìli áci naší ZŠ monost zhlédnout na
vlastní oèi ojedinìlý program s ivými dravými ptáky. Akci jedinou svého druhu zorganizovala spoleènost Zayferus Brno.
Jakmile jsme dorazili na fotbalové
høištì, byli jsme si jisti, e investice
40,- Kè se vyplatila. Vidìli jsme
25 druhù dravých ptákù, od
poštolky po supa. Nejprve nás
seznámili s jednotlivými
dravci; kde ijí, èím se iví.
Po tomto výkladu pøišla na
øadu soutì - nìkdo vyhrál
pexeso, nìkdo pírko, nìkdo si
mohl zavolat na ruku jednoho
z ptákù.
Na dalším stanovišti byli sovy,
supi a orli. Mnì se nejvíc líbil sýèek
obecný. Byla jsem dost pøekvapená, e si
výra mùeme pohladit. Pak pøišlo to nejvýznamnìjší - volné vypuštìní dravcù. Obdivovala jsem jejich bystrost
a rychlost. Zasmála jsem se skvìlým komentáøùm pana „moderátora“, jeho historky mì skuteènì pobavily.
Výtìek z této akce byl urèen na krmivo a ochranu dravcù.
Podìkování patøí Lesùm ÈR, Lesní správì Hanušovice za sponzorský dar 1500,- Kè.
Celý program nás velice zaujal a jsme rádi, e jsme mìli pøíleitost jej zhlédnout.
Jana Šèamburová, 6. A
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A co se dìtem líbilo nejvíce?
„Nejvíce mì zaujal výr velký. Jeho kruhový závoj kolem oèí
s nápadnì lutou duhovkou obdivovali i další
spoluáci.“ David
„Nejkrásnìjší bylo, e se ptáci
mohli pohybovat ve volné pøírodì.“ Lenka
„Líbilo se mi, jak kánì lesní lovilo ,lišku´, ve které
bylo ukryté maso; jak poštolka lovila myši a sokol
zase baanta.“ Martina
„Kadý urèitì nemá
monost zavolat si dravce na
ruku nebo jej pohladit.“ Nikolka
„Také na nás dìlal nálety obrovský sup! Mnì se zdálo, e kdy mìli
program tak dlouhý a zajímavý, mìli vybírat víc penìz, kdy nemají sponzora ani dotace.“
Jirka
„Ze všeho se mi nejvíc líbilo, jak ten sup letìl na Kristiána!“
Miloš
„Nejlepší byl karanèo jiní, jak chodil po trávì.“ Michal
„Na akci mì zaujala výstava sov - e sova dokáe otoèit hlavu
o 210 o a taky to, e dravci slyší na jména.“ Jaruška
„Moc se mi líbilo, jak jeden pták umìl pochodovat i létat, je to
zajímavé i neobvyklé.“ Veronika
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Podìkování
Asi si málo uvìdomujeme, co pro širokou obèanskou veøejnost dìlá v našem mìstì v oblasti sportu pan Podvolecký s kolektivem
dobrovolných cvièitelù. Rád bych touto cestou podìkoval jménem ákù a ostatních sportovcù našeho mìsta za organizaci soutìí o
sobotách a nedìlích i vedení kroukù ve všední dny.
Nemenší dík patøí vedení FK Hanušovice za dobøe se rozvíjející spolupráci. Jsme velice rádi, e škola mùe vyuívat høištì pro
hodiny tìlocviku a soutìe, jeliko výstavbou školní jídelny jsou prostory pro sportování velice omezeny.
Za vedení školy, J. Straka, øeditel ZŠ

Zájezd do Polska Krakov a Osvìtim
Ve ètvrtek 2. èervna 2005 ve 2 hodiny v noci
jsme se vydali na 6hodinovou cestu do Polska.
Zájezdu se zúèastnili áci 9. tøíd ZŠ Hanušovice
a ZŠ Staré Mìsto a pár lidí ze Starého Mìsta.
Cesta nám rychle ubíhala. Pøed devátou
hodinou ranní jsme pøijeli do koncentraèního
tábora v Osvìtimi. Od 10 hodin jsme s èesky
mluvící prùvodkyní prošli dva areály tábora.
Vidìli jsme zde pøes 80 000 párù bot, 3 tuny
lidských vlasù, plynovou komoru, krematorium a spoustu jiných vìcí, ze kterých nám pøecházel mráz po zádech.
Z Osvìtimi jsme jeli do Krakova. V tomto
pøekrásném mìstì se spoustou historických
památek jsme dostali rozchod.
Kolem páté odpolední jsme se vydali smìrem do Èeské republiky. Domù jsme dorazili o
pùl jedenácté v noci. I pøes hrozivé vzpomínky
z koncentraèního tábora, které máme na celý
ivot, se zájezd snad všem líbil. Proto bych
také chtìla podìkovat øidièùm firmy VOBUS
za pøíjemnou cestu a panu øediteli a paní uèitelce Divišové za zprostøedkování zájezdu.
Pavlína Úlehlová, 9. A

Reportá
Obecní úøad v Kopøivné
Je støeda 9 hodin ráno a já stojím pøed budovou Obecního úøadu Kopøivná. Starostou
této malé obce, která má 300 obyvatel, je paní Jana Gerešová. Po domluvì s paní starostkou vcházím do její kanceláøe a chystám se jí poloit nìkolik otázek, které jsme si
pøipravila.
1. Co všechno mohou obèané na obecním úøadì vyøídit, aby nemuseli dojídìt
mimo obec?
„Veškeré platby, které se týkají vody, komunálního odpadu a poplatkù za psy, mohou obèané platit pøímo na obecním úøadì. Také co se týèe finanèního úøadu, jako jsou
danì z nemovitostí - ty zde mohou obèané rovnì platit.“
2. Jak se vìnuje obecní úøad starým lidem, a naopak mladým?
„Jsou-li lidé ze vzdálenìjšího místa, snaím se je navštívit a veškeré záleitosti
s nimi vyøídit u nich doma. Dále pravidelnì navštìvuji obèany ve vìku 60, 65, 70 a 75
rokù a nad 80 let je navštìvuji kadoroènì. Druhým rokem pro dìti a dospìlé poøádáme
v místním kulturním domì stolní tenis. Tøetím rokem máme mikulášskou nadílku. Nadále se nám podaøilo získat grant VISK (veøejný informaèní systém knihovny) na
bezplatný internet po dobu 3 let.“
3. Jaké podmínky plánujete do budoucna pro vaši mláde?
„Jeliko jsme dostali dotaci na stavbu høištì a pøístavbu sociálního zaøízení, která je
rozvrena na dobu 3 let, snaíme se, aby byla stavba co nejdøíve hotova, nebo v naší
obci je drustvo chlapcù - Kanárci Kopøivná, kteøí hrají v okresním kole.“
4. Jaké vìci se obec pro obèany snaila vylepšit?
„Obec se stará o místní høbitov, vodojem a veøejnou zeleò. Také se snaíme o zvelebení obce. Postavil se zde stoár radiokomunikaèního zaøízení, televizní zesilovaè, v
roce 2004 byla kolaudována a uvedena do provozu nová autobusová zastávka. V roce
2002 byla zrekonstruována místní knihovna.“
Paní starostce chci podìkovat, e mi vìnovala èas. Zároveò jí pøeji, a se obci nadále
daøí, a doufám, e jednou se také zaslouí o titul „obec roku“. P. Staòková, 9. A

Reportá
Hanušovická lesní a. s.
Stojím pøed velkou budovou Hanušovické lesní a. s. Zvenku
na mì pùsobí celkem klidným dojmem. Tak pojïme dovnitø!
Otevøela jsem velké kované dveøe a vešla. Pøivítaly mì zdi
obloené døevem a schodištì smìøující k mému cíli. Pøišla
jsem sem, abych pro vás pøichystala, doufám, zajímavý rozhovor s panem ing. Jiøím Tumou, zamìstnancem této firmy. Stoupám po schodech a pøidruji se ozdobného zábradlí, kolem mì
visí obrázky lesních zvíøat. Z kanceláøí se ozývá šramot a
diskuse zamìstnancù.
U jsem v cíli, zaklepu a vejdu. Pan Tuma mì ji èeká.
Dobrý den, tak jsem se Vás s dovolením pøišla zeptat na
pár otázeèek!
„Ahoj, jistì, vzpomínám si, tak se ptej.“
Mì a ètenáøe by asi nejvíc zajímalo, jaká je vlastnì náplò
Vaší práce.
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„Pøes naše støedisko jde úplnì všechno, od lesnictví, tìbu
døeva, ekologii a po obchodování a dopravu. Já se s tím ovšem
setkávám, a na pár výjimek, jen na papírech.“
A za jakých podmínek se vydáváte do terénu?
„Èas od èasu se øeší nìco mimo. Patøí pod nás hodnì ubytoven, hájenek i jiných budov, a tam se také obèas vyskytne nìjaký
ten problém, který si ádá øešení na místì.“
Take byste svoji práci nevymìnil?
„Práce mì baví, pracuji s poèítaèem a ten patøí i mezi mé koníèky.“
Mùeme tedy øíct, e práce se pro Vás rovná koníèek?
„(smích).“
Moc Vám dìkuji za rozhovor, pøíjemnì jsem si s Vámi popovídala. Doufám, e jsem Vás moc nezdrela.
„Není zaè, rád jsem si takhle zpøíjemnil pøestávku.“
Vidíte, i taková kanceláøská práce mùe být docela zajímavá...
K. Vejnarová, 9. A
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Uívání pozemkù v blízkosti
eleznièních pøejezdù
(dokonèení ze 2. strany)
§ 10 Ochrana dráhy
(1) Vlastníci nemovitostí v sousedství dráhy
jsou povinni strpìt, aby na jejich pozemcích byla
provedena nezbytná opatøení k zabránìní sesuvù
pùdy, padání kamenù, lavin a stromù nebo jejich
èástí, vznikne-li toto nebezpeèí výstavbou nebo
provozem dráhy nebo pøírodními vlivy; vznikne-li toto nebezpeèí z jednání tìchto vlastníkù,
jsou povinni uèinit nezbytná opatøení na vlastní
náklad. O rozsahu a zpùsobu provedení nezbytných opatøení a o tom, kdo je provede, rozhodne
drání správní úøad.
(2) Drání správní úøad zjišuje zdroje
ohroování dráhy a zdroje rušení dráního provozu na nich. Zjistí-li zdroj ohroení jiný, ne je
uveden v odstavci 1, naøídí drání správní úøad
jeho provozovateli nebo vlastníku odstranìní
zdroje tohoto ohroení. Nevyhoví-li provozovatel nebo vlastník zdroje ohroení, drání úøad
rozhodne o odstranìní zdroje ohroení na jeho
náklady.
Dále upozoròujeme na § 15 zákona o pozemních komunikacích (13/1997 Sb.).
§ 15 Silnièní vegetace
(1) Silnièní vegetace na silnièních pomocných pozemcích a jiných vhodných pozemcích
tvoøících souèást dálnice, silnice nebo místní komunikace nesmí ohroovat bezpeènost uití pozemní komunikace nebo neúmìrnì ztìovat
pouití tìchto pozemkù k úèelùm údrby tìchto
komunikací nebo neúmìrnì ztìovat obhospodaøování sousedních pozemkù.
-ÈD

Letní slunovrat je za námi
Je poèátek èervence a léto má za sebou ji skoro dva týdny. A to je pøíleitost
ohlédnout se za letošním jarem, v èem nás pøekvapilo, jaké bylo.
Rekordnì vysoké teploty na sklonku jara
To je hlavní charakteristika letošního jara. Výjimeènost letošních jarních teplot
musíme hledat zejména v mìsících dubnu a kvìtnu.
Dne 22. dubna poklesla teplota a na minus 8 stupòù Celsia. 2. kvìtna, tj. 12 dní
po rekordnì nízkých teplotách, byla namìøena teplota +29,7 oC. Bylo to pøekonání
rekordu z roku 1934. 8. kvìtna, pouhé ètyøi dny po rekordnì vysokých teplotách,
byla 8. kvìtna namìøena teplota 7 oC.
Ve dnech 28.-30. kvìtna byly opìtnì pøekonány teplotní rekordy. A to v praském
Klementinu dne 28. kvìtna, kdy teploty dosáhly výše 31,8 oC. Byl tak pøekonán dosavadní rekord 31,4 oC. Pro zajímavost si uveïme, e pøed 147 lety byla v tento den
namìøena v Klementinu nejniší teplota, jen 4 oC.
Rekord byl pøekonán i v následující den 29. kvìtna, a to o 0,6 stupnì C, v Klementinu namìøenou teplotou 32 oC. Do tøetice jsme se doèkali rekordu 30. kvìtna,
kdy v Ostravì namìøili 32,6 oC.
Prùtre mraèen a krupobití
K tomuto jevu dochází po extrémì vysokých teplotách. K povodním a krupobití
došlo 23. kvìtna na Èeskomoravské vysoèinì, v Klatovech a jinde. K prùtrím došlo i 30. kvìtna v Praze, Chrudimi a dalších místech.
Evropský monzun
K jeho vzniku dochází s velkou pravidelností na poèátku léta. Evropský kontinent je v této dobì velmi oteplován. Dochází k vyhøívání vzduchu, který se stává
lehèím, proto vystupuje do výše a na jeho místo zaèíná proudit chladnìjší a vlhký
vzduch od oceánu. K tomuto procesu dochází zpravidla v období okolo 8. èervna a
trvá do konce èervence. Odtud pranostika: „Medardova kápì ètyøicet dní kape.“
Svátek svatého Medarda pøipadá na 8. èervna.
Letní slunovrat
21. èervna zaèalo u nás na severní polokouli léto. V tento den Slunce v poledne
vrcholilo nad 23,5. stupnìm severní zemìpisné šíøky. Od této chvíle zaèíná opìt
dne ubývat a noc se bude prodluovat a do podzimní rovnodennosti, kdy se obì
doby vyrovnají.
Èeká nás tedy doba letních dovolených a prázdnin. Vìøme, e bude plná pohody.
-jk

Rekonstrukce
eleznièního
pøejezdu
v Hanušovicích
je u za námi.
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Jubilea
V mìsíci èervenci 2005 oslaví
svá významná ivotní výroèí
tito naši spoluobèané:
85 let paní Anna Pecháèková a
pan Antonín Zaèal,
80 let paní Boena Králová,
75 let paní Zdena Vafková a pan
Bohumír Hanák,
65 let paní Danuše Malíková a
Marie Horáèková,
60 let paní Jozefa Marková, Vìra
Vybíralová, Vìra Doleelová,
Anna Horáèková, Marie
Štefancová, Jitka Èechovièová a
Františka Hloušková,
50 let paní Juliana Fibichová a
pan Josef Zahradníèek.
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 kvìtnu 2005
zemøeli:
pan Vital Berlinský a pan Jiøí Svoboda

Vzpomínka
Dne 4. 7. 2005 vzpomínáme
výroèí nedoitých
65. narozenin
paní Anny Oriòákové
z Vysokých ibøidovic.
S láskou vzpomínají syn
Miroslav s rodinou a dcery
Anièka, Zdenka, Ludmila a
Pavla s rodinami.
Kdo jste ji znali, vìnujte jí
tichou vzpomínku.
Dìkujeme.
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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 zhlédnout 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

Obnova kulturního dìdictví údolí Desné, o. s. Vás zve na

Pekaøovskou pou 2005
v sobotu 13. 8. 2005

Program: poutní cesta z Rapotína do Pekaøova a mše svatá, divadelní
pøedstavení Pekaøovské pašije, vystoupení folklórního souboru, ukázka
lidových øemesel a dìtská pou, obèerstvení v mnoha podobách
Autobusová doprava z Hanušovic do Pekaøova a zpìt zajištìna.

Pár rad zahrádkáøùm (5)
Èervenec je letním mìsícem skliznì veškerého bobulovitého ovoce. Po ní se ihned
ošetøí keøe a stromky. U angreštu likvidujte americké padlí ostøíháním napadených
vìtvièek a následným seehnutím, prosvìtlené korunky ošetøete fungicidem Karatane
nebo Rubiganem. Ihned po sklizni se doporuèuje provádìt vhodný øez peckovin
(tøešnì, višnì, meruòky). Hned po sklizni jahod zase odstraòte šlahouny jahodníku,
aby se rostliny nevysilovaly a úroda v pøíštím roce byla vìtší. Dvouletý, pøípadnì
tøíletý porost jahodníku je tøeba zlikvidovat a sazenice na novou výsadbu odebírat
pouze z jednoletých porostù.
Bìhem první poloviny mìsíce se i jablonì ošetøují proti padlí, nebo v tomto období
se rozhoduje o jeho výskytu v pøíštím roce.
Zaèínají té dozrávat první letní jablka. Chu letních plodù je nejlepší tìsnì po
utrení, pøedèasnì utrené plody ztrácejí rychle chu, navíc jsou náchylné na otlak a
rychle se kazí. Odplozené maliníkové výhony se po sklizni také odstraòují, rychleji
potom narostou nové. Poèasí a klimatické podmínky jsou v tomto mìsíci pøíznivé pro
vìtrání skladovacích prostor pro ovoce, zeleninu a brambory, jejich vyèištìní a
dezinfekci. Provádíme-li tradièní bílení, nezapomeneme pøidat do vápna trochu
desinfekèního prostøedku - modrou skalici, hypermangan nebo formalín.
Ze zeleniny je moné vysévat èernou øedkev, která je pøi pìstování málo nároèná. Staèí jí
obèasné prokypøení a pravidelná zálivka. Oblíbené pekingské zelí se vysévá po 15. èervenci,
nebo døívìjší výsev by nezaruèil kvalitní hlávky. Opodìný výsev v srpnu by zase nestaèil na
správné vyvinutí hlávky.
V èervenci se ji zaèínají sklízet okurky nakládaèky a salátovky, rajèata a papriky
na volných plochách. Sbírejte pouze dozrálé a vyvinuté plody, jinak brzy vadnou a
plody hoøknou. Pìstitele kvìtin a drobné zeleniny na oknech a balkonech upozoròuji
na fakt, e èervenec bývá velmi teplý a e rostlinky potøebují hodnì zálivky, hlavnì
brzy ráno a veèer. Nikdy nezalévejte v nejvìtších vedrech.
Z Rukovìti zahrádkáøe vybral -hp
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Cestování po Evropì
Po minulé návštìvì Spišského hradu zùstaneme u našich východních sousedù a podíváme se do Levoèe.
Zaènìme zajímavostí, o které se dozvíte v místním muzeu.
Setkáte se zde se „Stoletou válkou“. Nejedná se o krvavou øe,
ale o dlouhodobé spory o ekonomickou moc v kraji mezi Levoèou a Kemarkem. Levoèa nad soupeøem, který získal právo
skladù a poøádání trhù lstí, diplomatický spor vyhrála a za to nemuseli její kupci po nìkolik staletí v celých Uhrách platit clo. Naopak cizí kupci museli pøi obchodech platit poplatky v Levoèi
nikoliv panovníkovi, ale do mìstské kasy. Mìsto tak velice bohatlo a došlo tím k jeho velkému rozkvìtu.
Levoèu však proslavilo nìco jiného. Desetitisíce turistù roènì
navštíví nejznámìjší gotickou stavbu - kostel sv. Jakuba s nejvìtším vyøezávaným oltáøem na svìtì. Na první pohled køehké
dílo vzniklo nìkolik metrù od kostela, v dílnì Mistra Pavla z Levoèe. Jeho malovaný dùm najdete na východní stranì námìstí,
dnes je v nìm muzeum. Oltáø je podobnì jako všechny sochy na
nìm z lipového døeva a mìøí 18 metrù a 62 centimetrù. Cenné
jsou v kostele i další oltáøe a kadý má své jméno - Panny Marie
Snìné, sv. Petra a Pavla, Narození, Janùv èi korvínský. Oltáøe
jsou na rozdíl od tamìjších gotických maleb na stìnách restaurované. A projdou opravou i fresky, bude kostel nádherným barevným dílem.
Levoèské hlavní námìstí je povaováno za nejvìtší støedovìké námìstí s tvarem obdélníku v pomìru 1:3 v Evropì. V roce
1995 se na nìm pøi návštìvì papee Jana Pavla II. konala nejvìtší pou v historii Slovenska, které se zúèastnilo 650 tisíc lidí.
Kostel sv. Jakuba je prakticky propojen s radnicí (na obrázku).
Na krásné, bílou omítkou záøící stavbì se dá vyuèovat historie
architektury. Dùm vznikal postupnì, ne však kvùli potìše radních, ale po èastých poárech. Renesanèní arkády doplòují zbyt-

ky starších pùvodních maleb. Novìjší, umístìné na jiní stranì,
pøestavují ctnosti. Jsou zde namalovány symboly støídmosti,
opatrnosti, udatnosti, trpìlivosti a spravedlnosti. S radnicí je té
spojena ještì jedna unikátní památka. Jedná se o klec hanby ze
16. století. V podstatì jde o obdobu èeského pranýøe slouícího
k trestání lehèích prohøeškù. Klec stávala kdysi na místì dnešního evangelického kostela. A do roku 1933 byla uschována ve
sklepeních dnešní nemocnice a a v nedávné dobì byla jako
mìstská památka vystavena na námìstí, pojmenovaném po
Mistru Pavlovi.
A jedna perlièka na závìr: v místních lyceu starého kláštera
minoritù zaznìla poprvé píseò „Nad Tatrou sa blýska...“, pozdìjší státní hymna všech Slovákù.
-hp

Toulky po okolí

Do první svìtové války se poèet obyvatel neustále zvyšoval,
bylo zde 98 domù a 840 obyvatel, v roce 1991 ji jenom 608 obyvatel. Dnes má obec pøiblinì 580 obyvatel. Po vzniku Èeskoslovenska vzniklo i v Hrabové pomìrnì silné protikatolické hnutí
Pryè od Øíma a vìtšina místních se pøiklonila k èeskobratrské
církvi evangelické. Díky vlivu vikáøe Rudolfa Šedého a vìøících
v obci zde byl v roce 1928 postaven nový evangelický kostel.
Po kvìtnu 1945 se vápenky dostaly do národní správy a byly
znárodnìny. Tkalcovna byla zrušena a její objekty byly vyuity
pro provoz firmy MEZ. Ze stávajícího objektu mlékárny, která
se stala majetkem obce, byla v r. 1960 zøízena moštárna a
lihovar.
-hpm

Z Leštiny, o které jsme si povídali minule, se tentokrát pøesuneme jen o nìkolik kilometrù jinìji a navštívíme vesnici
Hrabová.
Nynìjší obec Hrabová vznikla pravdìpodobnì ji v 11. a
12. století. Její pùvodní název znìl Lhota (Lhuota). Pro zajímavost si uveïme, jak vlastnì název Lhota vznikl. Pán, který vlastnil
zalesnìný pozemek, dal nìkolika rodinám kus lesa k uívání na
urèenou dobu, tzv. lhuotu. Ty byly po tuto dobu osvobozeny od
desátkù a roboty a bìhem ní vykácely les a zaloily novou osadu.
Ponìvad osad tého jména i na hejtmanství zábøeském bylo
nìkolik, za úèelem pøesného oznaèejí tu osadu nazývali Lhota
Habrová. Habr však místní nazývali hrab nebo hrabek, a proto
lid neøíkal Habrová, nýbr Hrabová.
Obec za nejstarších èasù patøila k velkému celku úsovského
panství. První písemná zmínka pøichází z r. 1344. K Hrabové
tehdy patøila i osada Vitošov, která byla pojmenována zøejmì
podle svého zakladatele Vitoše (Víta). Zde se ji tenkrát tìil vápenec k pálení vápna. Roku 1447 koupil rod Tunklù panství
zábøeské a pøipojil obec k nìmu ji navdy.
Po roce 1848 pøipadla Hrabová i Vitošov k politickému okresu Zábøeh a další vývoj obou sídliš se zaèal odlišovat. Hrabová
zùstala zemìdìlskou vesnicí, bylo zde v r. 1898 vytvoøeno mlékaøské drustvo s drustevní mlékárnou pro okolní obce a postavena tkalcovna. Vitošov vyuil svého pøírodního bohatství, a tak
zde vyrostl komplex, který dodnes produkuje kvalitní vápenec,
pálené vápno a stavební smìsi.
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Duha, sdruení dìtí a mládee pro volný èas, pøírodu a recesi
Klub mládee Salix-SK Hanušovice

Èinnost za mìsíc kvìten 2005
Zaèátkem mìsíce vychází ji 4. èíslo klubového èasopisu Pramínek,
obohacený o reportáe z našich vìtších akcí z dubna.
Druhou schùzku v kvìtnu jsme uskuteènili generální úklid chodby a klubovny,
vèetnì mytí oken. Pozdìji jsme šli ještì na chvilku ven hrát rùzné pohybové hry.
Od manelù Langrových jsme dostali nìkolik roèníkù èasopisu ABC, za co jim
dìkujeme.
V pùlce kvìtna jsme v sobotu 14. 5. vyrazili na výpravu na kolech. Cílem byl
srub Pavuèárna, a pak chatka Ranè u Støíbrného potoka. Pøi zpáteèní cestì jsme
navštívili u Raškova jelení a daòèí oboru. Odpoledne jsme šli na klubové
pøechodné táboøištì a vyrábìli jsme tam ze starého vosku nové svíèky. Poté jsme
si opekli sendviè v alobalu a uèili se usmait vajíèko v pomeranèové slupce.
Všichni si pìknì pochutnali.
Ve ètvrtek 19. 5. jsme hráli na høišti u kaple v Hanušovicích rùzné hry a pozvali
jsme i místní dìti. Tìm se hry líbily, u se tìší, a zase pøijdeme.
Koncem mìsíce jsme díky tropickému vedru hráli vodní bitvy u
kopøivenského potoka. Na louce jsme také zkoušeli vlajkovou morseovku.
V sobotu 28. 5. jsme byli v Šumperku na Bambiriádì - celorepublikové akci,
která je ve vìtších mìstech poøádána ji nìkolikátý rok. V budoucnu se snad také
zapojíme. Dìti si na akci vyzkoušely rùzné soutìe a rukodìlné práce. Všechno
se ani nedalo navštívit! Nejvíce asi budou vzpomínat na lanové lávky, motokáry,
trampolínu a pøedevším na koupání na krytém bazénu na Aquatollu.
V mìsíèním bodování jednotlivcù obhájil prvenství Pavel Kluga. Ve speciální
soutìi o klubové nálepky bodovali: Honza C. - nálepka è. 17, Miloš G. - 20+21,
Pavel K. -13+14, David V. - 1. Putovní odznak Roy mìl právo v kvìtnu nosit
Pavel K. Všem k dosaeným výsledkùm blahopøeji.
Duha, Salix-SK dìkuje za spolupráci p. Kubíèkové a p. Kozákovi.
Vedoucí klubu M. Pecho

inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce
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
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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

Šachové úlohy
Øešení úlohy z èervnového èísla
Hanušovických novin
1. Se5 - a3
2. Kc2 - a2
3. Kd3 - a1D
4. S x a1 - e5
5. Ke4 - K x g7
6. Kf5 - a vyhraje
Nová øešitelská soutì
Postavení figur na šachovnici:
bílý - Ka7, Jg3, pìšci b3, g7, h7
èerný - Kc6, Ja8, pìšci d3, g2, h3
Bílý táhne a vyhraje.
-jk

inzerce

inzerce

Mu bez pøedsudkù si hledá v této oblasti osamìlou enu pro úplnou rodinu èi
partnerství. Mám 44/180/90. Pøírodou a
rekreaèním sportem iji, lokálkou pádím a
jinak jak kluk o 106 øádím. Prosím o odpovìï s fotem, automatická je serióznost.
Jsem bez rasistických pøedsudkù, líbí se
mi i tmavé typy. Úplný ideál se mi nelíbí.
(Kontakt v redakci)

Oznámení
Dovolená ve Fotostudiu bude
od 11. 7. - 22. 7. 2005.

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
www.mu-hanusovice.cz
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