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

Nový školní rok 2004/2005
A tak jsme zahájili... 1. záøí 2004 za úèasti pøedstavitelù mìsta a veøejnosti
nastoupilo 496 ákù na ZŠ a 83 dìtí do mateøské školy.
Co se zmìnilo:
- MŠ Údolní se pøestìhovala do MŠ Hlavní v dùsledku velkého úbytku dìtí.
- Pøestavìna byla celá vývaøovna ŠJ a byly do ní dodány nové spotøebièe
v hodnotì 750 000,- Kè.
- Kapacita školní jídelny se zvýšila na 600 jídel díky nové technologii.
- Byly zrušeny kotelny na ZŠ a MŠ a topení bylo nahrazeno centrálním topením.
(dokonèení na 3. stranì)

Podzimní rovnodennost - nástup podzimu
Podzim v tìchto dnech ji vstoupil do svého druhého týdne. Svou vládu na
severní polokouli nastoupil 23. záøí, kdy polední Slunce vrcholilo pøesnì nad
rovníkem. Od tohoto okamiku vrcholení Slunce se ji odehrávají na jiní polokouli. 23. záøí jsme mìli na severní polokouli podzimní rovnodennost, to znamená stejnou délku dne a noci.
Ohlédnutí za létem
S nástupem podzimu se alespoò v krátkosti ohlédnìme za uplynulým létem.
Od poloviny èervence, kdy proudìní od Atlantského oceánu bylo vystøídáno
tlakovou výší, ubylo sráek a zvyšovaly se teploty. Léto, tak jako v loòském
roce, nabylo opìtnì subtropický ráz. Za negativní však povaujeme stále se
prohlubující srákový deficit témìø v celé ÈR. 11. srpna bylo ji 18 míst v ÈR
bez vody. Nedostatek sráek a pokles zásoby spodních vod je skuteènì velmi
alarmující pro zimní období pro pøírodu a zejména stromy.
Jistì znáte pranostiku: „Svatý Vavøinec - první podzimec.“ Tento svátek
pøipadá na 10. srpna. A skuteènì noèní
teploty zaznamenaly znaèný pokles. U
denních teplot tomu tak nebylo. Teploty v následující den dosáhly velkých
hodnot. V Hanušovicích se 11. srpna
ve 14.30 hod. vyšplhala teplota a na
32 stupòù Celsia ve stínu. Rekordní
teploty v ÈR byly zaznamenány v Doksanech, a to 33,6 oC.
(dokonèení na 2 stranì)

Vaše nejbliší poboèka Raiffeisenbank:
Šumperk, tø. 17. listopadu 9, tel. 583 219 734

Poskytujeme
hotovostní bezúèelové pùjèky ji od
20.000,- Kè, zejména pro zamìstnance,
dùchodce i ivnostníky. Jednoduché a
rychlé zpracování, bez ruèitele. Vyøízení
ádosti - zdarma!!
Volejte kdykoliv na tel.: 608 428 150
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Zpráva o èinnosti rady mìsta
43. jednání – 16. 8. 2004
- schválila ádost o úlevu z poplatku za odvoz TKO
- neschválila ádost o pøipojení na vodovod v obci Vysoké
ibøidovice, protoe obec tento vodovod nevlastní
- projednala ádost o prodej pozemku pè. 151, kú. Vysoké
ibøidovice, a uloila právnímu oddìlení provìøit monost
prodeje
- projednala pøípravu zasedání ZM na 8. 9. 2004

44. jednání – 30. 8. 2004
- vzala na vìdomí zprávu o èinnosti ZŠ
- vzala na vìdomí zprávu o stavu a provozu tepelných zaøízení
- projednala ádost o bezúplatný pøevod a doporuèila pøevod pozemkù pè. 542/5 a 542/10 v kú. Hanušovice ZM ke
schválení
- doporuèila ZM ke schválení smlouvu, která umoní získání potøebných pozemkù kolem MìÚ Hanušovice
- nedoporuèila ke schválení ádost o pùjèku z FRB, protoe finanèní prostøedky jsou vyèerpané nejménì do èervna
2005

- vzala na vìdomí informace pøedstavenstva spoleènosti
VHZ, a. s.
- vzala na vìdomí protokol z výkonu SSD - socha Krista
na Hoøe Olivetské
- schválila smlouvu o poskytnutí finanèních prostøedkù Svazek obcí Lue a uloila podepsat
- odpovìdìla na ádost o vysvìtlení k vìci prodeje èásti
domu
- doporuèila poslat upozornìní na nesprávné uívání bytu
– Potùèník èp. 95
- vzala na vìdomí územní plán VÚC Olomouckého kraje
- vzala na vìdomí 130. výroèí Pivovaru Holba
- schválila vìcné bøemeno - pè. 1576, kú. Vysoké ibøidovice
- vzala na vìdomí, e MMR v Praze zamítlo ádost Mìsta
Hanušovice o dotaci na restaurování sochy Krista na Hoøe
Olivetské
- schválila ádost o prominutí poplatku za svoz TKO pro
rok 2004 a 2005
- vzala na vìdomí ádost o pøidìlení bytu v domì èp. 113
- doporuèila ZM ke schválení ádost o prodej èásti pozemku - pè. 2049/1, kú. Hanušovice - uloila zveøejnit na
úøední desku informaci o volném bytu è. 4 na ul. Hlavní, èíslo popisné 113

Prázdninová pøíhoda - vyprávìní

Podzimní rovnodennost nástup podzimu
(dokonèení z 1. strany)

Slzy svatého Vavøince
I letos z 11. na 12. srpen jsme mohli pozorovat
meteorický roj Perseidy, který je v èinnosti
kadý rok. Tuto nejkrásnìjší podívanou astronomové pøezdívají „Slzy svatého Vavøince“. Bylo
je moné krásnì pozorovat 6 minut pøed 23. hodinou v noci z 11. na 12. srpen.
Ve skuteènosti se jedná o drobné èásteèky meziplanetární hmoty, které vlétají vysokou rychlostí do atmosféry Zemì a tam se pøi svém
brzdìní odpaøují.

Vítej, podzime
1. záøí zaèal nový školní rok a to svìdèilo o
tom, e podzim je ji za dveømi. Konec léta zaznamenali i ornitologové, kteøí ji pozorovali tah
ptákù do jiních krajin. Rorýsi jsou ji pryè a to
je neklamný znak podzimu. Pak následovaly
vlaštovky a jiøièky a celá øada dalších stìhovavých ptákù, kteøí se ji vydali na cestu k jihu.
Vítej nám tedy, podzime, buï k nám hodný a
splò nám naše nadìje, které do tebe vkládáme.
-jk

Máte rádi stanování? Já jsem ho pøímo milovala. To napìtí, kdy strávíte
noc v pøírodì. Ale po pøíhodì, která se mi stala vloni v létì, u stan dlouho
nevytáhnu.
Jednoho prázdninového dne jsme se se sestøenicí rozhodly stanovat.
Jeliko jsme mìly rozloit stan u babièky na zahradì, vùbec jsme se nebály a
napìtí, které máte pøi stanování v divoké pøírodì, nás moc neoèarovalo.
Veèer jsme si tedy úplnì grogy zalezly do stanu, ale prvotní únava byla ta
tam. Kdy u bylo nìco po pùlnoci, popøály jsme si dobrou noc a zahrabaly
jsme se hloubìji do spacákù.
Podle mého odhadu neubìhlo ještì ani pìt minut a obì jsme se otoèily
k sobì jako støelka kompasu k severu. S hrùzou v oèích jsme poslouchaly
zvuky, které se rozléhaly kolem našeho stanu. „Je to dìdeèkùv hlas?“ zašeptala sestøenice. Vtom do našeho špitání narazil muský hlas: „Je tam nìkdo?“
Stanu se dotkla mohutná muská ruka! Ten neznámý se snail otevøít náš
stan... Ani jsme nedutaly, náš tep se zvýšil minimálnì o sto procent a srdce
jsme mìly a v krku. Jeho ruka splývala s jezdcem zipu a pomalu jela nahoru... stan se zaèal otvírat...
„Bacha, nìkdo jde!“ ozval se nám dosud utajený hlas druhého mue. Jako
kdy uhodí blesk, chlapík pustil zip a my slyšely u jen utichající dusot podráek.
Tu noc jsme ji nezamhouøily oka.
Ráno dopadla na náš stan spousta otázek: Kdo to
byl, co tu dìlal, co by se stalo, kdyby na nìj ten druhý
nezavolal?! Babièce ani dìdeèkovi jsme nic neøekly, a
proto nás pøi téhle pøíhodì ještì nìkdy poøádnì zamrazí v zádech.
Tak co, kdy jdeme stanovat?
Kateøina Vejnarová, 9. A

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

Co nabízí spoleènost Scio pro rodièe ákù 9. tøíd?

„Nic tak neoslabuje charakter èlovìka jako myšlenka, e najde
ivotní štìstí v nìèem jiném ne ve vlastní práci.“
William Faulkner

Výbìr støední školy je dùleitá a sloitá vìc. Do procesu rozhodování vstupuje mnoho rùzných faktorù i protichùdných zájmù: motivace, zájem o studium na urèité støední škole,
pøedpoklady ke studiu, inspirující pøíklad a názor rodièù, ekonomické, spoleèenské èi náboenské vlivy a mnoho dalšího.
„Boj“ o pøijetí na støední školu zaèíná ji dávno pøed pøijímacími zkouškami. Vìtšina ákù základní školy neví, co by
chtìli studovat, nebo se nedokáe rozhodnout mezi monostmi,
které se nabízejí. Správné rozhodování komplikuje i malá informovanost o nabídce støedoškolského vzdìlání. Stadium rozhodování lze povaovat za první a souèasnì nejdùleitìjší fázi
pøijímacího øízení. Vaše rozhodování je samozøejmì svobodné,
nikdo vám nemùe zabránit v tom, abyste podali pøihlášku na tu
èi onu školu. Jen vy pak nesete odpovìdnost za výbìr, který
mùe hrát ve vašem budoucím ivotì klíèovou roli.
Neúspìch uchazeèù u pøijímacího øízení toti èasto neplyne
z nedostatku schopností a obecnì z malých pøedpokladù ke studiu
na støední škole, ale z volby nevhodné školy. Stává se, e na konci základní školy ák podlehne momentálnímu nadšení, náhlému vnuknutí èi nápadu, vlivu kamarádù a známých a pøihlásí se
na školu, která je pro nìj sice z jistého hlediska skuteènì ta nejlepší, z druhého hlediska však ménì vhodná a z tøetího ji tøeba
naprosto nevyhovující. Po roce po dvou nadšení vyprchá, nápad
u se nejeví tak úasným a bezvadným, ale pro studenta a èasto i
jeho rodièe je pøestup na jinou školu sice moný, ale prakticky
nepøijatelný. ák musí dokonèit školu, o které ví, e zøejmì není
ta pravá, anebo definitivnì ukonèit studium.
Výbìr støední školy je nároèným procesem, který není radno
podceòovat.
Ze všech základních škol v Èeské republice vstupuje více
ne 60 % všech absolventù do maturitních oborù a tento
trend je vzestupný. Roènì absolvuje maturitní zkoušky zhruba
100 tisíc støedoškolákù. Nárùstu zájmu o maturitní obory odpovídá i znaèná pestrost nabídky oborù, nároènosti a kvality vzdìlání a s tím souvisejících moností uplatnìní absolventù
støedních škol.

Sbìr plastù a papíru
Vyhlašujeme soutì:
- ve sbìru plastù mezi tøídami, nejlepší
kolektivy obdrí finanèní odmìnu od firmy
STAVREL
- ve sbìru papíru - finanèní ohodnocení

Termín: 6.-7. øíjna 2004
Kde: prostory ZŠ
Plasty: uloeny v pytlích a zavázány
Papír: lepenka, kartony - zavázány
noviny, èasopisy - zavázány
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Spoleènost Scio vydává knihu: „Pøijímací zkoušky - kompletní prùvodce pøípravou“, v ní naleznete podrobné rady a
doporuèení, jak pøi výbìru školy i samotné pøípravì postupovat.
Ji øadu let se vìnuje pøípravì ákù na støední i vysoké školy. Jen
pro ilustraci - v loòském školním roce skládalo pøijímací zkoušky, které pøipravila spoleènost Scio, 30 940 uchazeèù o studium
na støedních školách a materiály k pøípravì na pøijímací zkoušky
v minulém školním roce vyuilo 22 000 zájemcù. Tato kniha je
skuteènì kompletním prùvodcem, který vás a vaše dìti provede
od poèátku školního roku všemi úskalími pøípravy na pøijímací
zkoušky, které jsou nepochybnì jednou z klíèových ivotních
událostí a pøedurèují osobní a profesní budoucnost kadého èlovìka. Proto je tøeba tomuto kroku vìnovat dostateènou pozornost a nic dùleitého neopomenout. Knihu lze objednat na
adrese: Scio, s. r. o., Pobøení 34, 186 00 Praha 8,
web: www.scio.cz.
Co pøipravujeme pro vycházející áky a jejich rodièe?
V pondìlí 29. listopadu 2004 se vycházející áci naší školy
zúèastní pod vedením pana øeditele školy Mgr. Jaromíra Straky
a paní výchovné poradkynì PaedDr. Vladimíry ídkové „Prezentaèní výstavy støedních škol a uèiliš Olomouckého kraje“, která se uskuteèní v prostorách Domu kultury v Šumperku a
kde mohou áci získat potøebné a aktuální informace o nabízených školách.
Kdy jsou konzultaèní hodiny výchovného poradenství na
naší škole?
O správném výbìru støední školy èi uèilištì se mùete
poradit s výchovnou poradkyní
ve ètvrtek: rodièe - od 7.50 hod. do 9.30 hod.
áci - od 9.30 hod. do 13.10 hod.
a v pøípadì potøeby i v odpoledních hodinách
po pøedchozí domluvì.
Vìøím, e vám alespoò trochu usnadním nelehké rozhodování a pomohu vašim dìtem zvolit nejvhodnìjší typ støední školy
èi uèilištì.
PaedDr. Vlaïka ídková, výchovná poradkynì školy

Nový školní rok 2004/2005
(dokonèení z 1. strany)

- Nastoupil nový uèitel fyziky a informatiky p. ing. František Felner.
- Byla zahájena výstavba nové školní jídelny, v letošním roce se má prostavìt pøiblinì 8 000 000,- Kè.
- Prvòáèkù je celkem 48 ve dvou tøídách - pøejeme jim, aby byli ve škole spokojeni,
do školy se jen tìšili a mìli všichni pìkné známky.
Rád bych podìkoval pracovníkùm Hanušovické obchodní s. r. o. a p. Badalovi za
výpomoc pøi pøeváení zaøízení, dìkuji celému personálu obou MŠ za zodpovìdnou
práci. Pøi pøestavbì ŠJ, malování se zapojily do práce všechny kuchaøky. Úklid po øemeslnících a pøíprava budovy ZŠ nebyly té jednoduchou záleitostí. Letošní prázdniny provìøily kolektivního ducha všech pracovníkù, za to jim patøí dík.
Všichni pracovníci školy jsou pøesvìdèení, e se nebudou opakovat prohøešky nìkterých ákù z loòského roku a škola bude naše mìsto reprezentovat v celém širokém
okolí.
Za vedení školy, Jaromír Straka, øeditel školy

www.mu-hanusovice.cz
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SPV Hanušováèek informuje

Hanušováèek
udìlal na republikovém finále
z volejbalu adrenalinový sport
První víkend v záøí se do východoèeské Døevìnice sjídí nejlepší volejbalová drustva Èeské asociace Sport pro všechny.
Všech ètrnáct krajù republiky vysílá svého zástupce v kategoriích mui, eny a smíšená drustva. Olomoucký kraj, stejnì jako
v loòském roce, reprezentoval v kategorii mui SPV Hanušováèek, v enské kategorii Pøerov a v mixech Lovìšice. Všichni
museli nejdøíve úspìšnì projít okresními a krajským kolem.
SPV Hanušováèek odjídìl na turnaj obhajovat neèekané
støíbrné medaile z roku 2003. Ale absence nìjakého výraznìjšího hráèe na dùleitém postu blokaøe nedávala témìø ádné šance na umístìní ve finálové ètyøce, o obhajobì støíbra nemluvì.
Jene Hanušovice se nakonec staly „postrachem“ a témìø
všichni jeho soupeøi s trpkostí poznali, jak neuvìøitelnì je míè
kulatý a jaké neuvìøitelné chvíle mùe volejbal pøipravit. Psychika, která byla vdy slabinou našich hráèù, nakonec krùèek
po krùèku pomohla drustvu dokráèet ze sedmièlenné skupiny
a do vytouené finálové ètyøky. Nebylo to vùbec jednoduché.
V zápase ve skupinì s Jihoèechy se podaøilo šastnì vyhrát druhý set (hrálo se na dva hrané sety) zvratem a v samotném závìru, s Prahou stejnì první set. A to byl teprve zaèátek
„adrenalinové podívané“. V posledním zápase skupiny s Vysoèinou se mìlo rozhodnout v pøímém souboji o druhém postupujícím. Jistý postup mìly Jihoèeši. První set se podaøilo
Hanušováèku vyhrát, ale ve druhém vedl soupeø 19:23 a 20:24
a mìl ètyøi setboly. Ale ani to nestaèilo. Nevídaný zvrat znamenal vítìzství Hanušováèku 27:25 ve druhém setu, 2:0 v zápase a
tím neèekaný postup do ètyøky dokonce z prvního místa.
Nejvìtší drama se však teprve chystalo do semifinále, ve
kterém byl soupeøem našich Zlínský kraj. Soupeø byl v prvním
setu výraznìjší a pomìrnì jednoduše vyhrál. Nehrál se ani pøíliš pìkný volejbal. Nìkteøí diváci ji zaèali pøecházet sledovat
ostatní utkání. Soupeø vedl i ve druhém setu jasnì 17:10 a dokonce 21:14 a chybìli mu jen ètyøi míèe k postupu do finále.
Nálada a atmosféra na naší stranì høištì byla „ledová“. Jene
míè je kulatý a volejbal krásný (ne vdy a ne pro všechny). A po
tom, co pøedvedl Hanušováèek, za výrazné podpory divákù a
pøedevším zbytku olomoucké výpravy, by se volejbal mohl zaøadit do adrenalinových sportù. Bodový rozdíl se podaøilo neuvìøitelnì vymazat a set vyhrát. Musel se hrát tøetí rozhodující.
Soupeø sice opìt vedl 4:1, co je pøi setu hraném do patnácti
bodù slušný náskok. Strany se støídaly za stavu 8:7 pro Zlín, ale
od té doby ji vládlo na høišti jen naše drustvo a vítìzstvím 2:1
se opìt po roce dostalo a do finále. Ve druhém semifinále porazili Jihoèeši Východoèechy, a finále tak bylo odvetou utkání ze
skupiny.
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Ve finále byli opìt Jihoèeši celý zápas o malý krùèek napøed,
ale oproti zápasu ze skupiny se s nimi daøilo dret krok. Jene
štìstí, které se našeho drustva drelo od loòského rozhodujících zápasu ve skupinì s Vítkovicemi (soupeø vedl 1:0 na sety a
výraznì i ve druhém setu, ale Hanušováèek nakonec vyhrál a postoupil do finálové ètyøky) si ve finále bohuel vybralo soupeøe.
Oba sety byly zakonèeny s minimálním dvoubodovým rozdílem. Ale soupeø byl lepší. Nebyl však tak dobrý, jak loòský soupeø ve finále, se kterým byly šance opravdu mizivé. Proto
poráka trochu mrzí.
Obhajoba støíbrných medailí nebyla jediným úspìchem výpravy Olomouckého kraje. Smíšené drustvo z Lovìšic obhájilo
také své loòské první místo a získalo zlaté medaile, eny Pøerova
byly sedmé. Olomoucká výprava byla po roce opìt nejúspìšnìjší.
Navíc Hanušováèek a Lovìšice mìly mezi vyhlášenými nejlepšími ètyømi hráèi turnaje své zástupce – nejlepšího hráèe a
hráèku v poli.
Hanušováèek si svým umístìním, zajímavou a napínavou
hrou i vystupováním opìt zvýraznil své jméno v ÈASPV, které si
i pøes své „mládí“ vybudoval svou èinností.
Výbor SPV Hanušováèek dìkuje hráèùm za dobrou
reprezentaci odboru, mìsta, okresu i kraje, firmì Vobus a
Mìstu Hanušovice za dlouhodobou spolupráci a podporu i
všem svým aktivním èlenùm, kteøí pomáhají budovat dobré
jméno tohoto obèanského sdruení a našeho mìsta.
skupina B
Hanušováèek - Moravskoslezský
Jiní Morava - Hanušováèek
Hanušováèek - Liberec

2:0
1:1
2:0

Jiní Èechy - Hanušováèek
Hanušováèek - Praha
Vysoèina - Hanušováèek

1:1
2:0
0:2

50:26
42:45
50:34
51:50
50:41
48:52

Poøadí skupina B
1
2
3
4
5
6
7

Hanušováèek
Jiní Èechy
Vysoèina
Jiní Morava
Praha
Moravskoslezský
Liberec

6
6
6
6
6
6
6

4
4
4
2
1
1
0

2
2
0
2
3
1
0

0
0
2
2
2
4
6

10:2
10:2
8:4
6:6
5:7
3:9
0:12

10
10
8
6
5
3
0

(dokonèení na 5. stranì)
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SK Hanušovice a SPV Hanušováèek zvou opìt do tìlocvièny
Pondìlí

17.00 – 18.30 pøedškolní dìti a rodièe s dìtmi + florbal
muù (støídavì)

SPV Hanušováèek
informuje
Semifinále:

Úterý
Støeda
Ètvrtek
Pátek

19.00 – 20.30 volejbal eny
18.30 – 20.00 halová kopaná muù SK Hanušovice
20.00 – 21.30 halová kopaná muù SPV Hanušováèek
20.00 –21.00 aerobik en
20.00 –21.00 aerobik en
17.00 – 18.30 volejbal eny a dorost
18.30 – 20.00 síové hry muù a en (badminton,volejbal.
debly, indiaca, nohejbal, softtenis) + florbal muù (støídavì)

Hradec Králové – jiní Èechy
1:2 ( 65:62)
Zlín – Hanušováèek 1: 2 (62:62)
1.- 2. místo - jiní Èechy Hanušováèek, 2: 0 (53:49)
3.- 4. místo - Hr. Králové - Zlín,
1: 2 (58:69)

Celkové poøadí MUI

Mlsejte s námi
Jableèné hody
Doba letního ovoce u je nenávratnì za námi a nastala nám „jablková sezona“. Pokud padaná jablka nespotøebujeme na kompot, jableèný mošt èi
jabkovici, vyuijeme je obvykle na peèené štrùdly a záviny. Proto jsme pro
vás pøipravili dva recepty s pouitím tohoto ovoce.

Jableèný závin z celozrnné mouky
Potøebujeme: Na tìsto - 120 g rostlinného tuku, 250 g mìkkého tvarohu,
250 g jemné celozrnné mouky (pšenièné, itné), 1 vanilkový cukr; na náplò 30 dkg nastrouhaných jablek, sekané oøechy, rozinky, mletou skoøici, cukr
podle chuti; vejce na potøení, tuk na vymazání plechu.
Pøíprava: Z tuku, tvarohu, mouky a vanilkového cukru vypracujeme tìsto,
které dáme na pùl hodiny do lednièky odleet. Poté vyválíme z tìsta plát, posypeme jablky, oøechy, rozinkami a skoøicí a podle chuti osladíme. Zabalíme
závin, dáme na vymazaný plech a potøeme rozšlehaným vejcem. Peèeme asi
pøi 160 oC dozlatova.

Jableèný møíkový koláè
Potøebujeme: Na tìsto - 1 Hera, 20 dkg mouèkového cukru, 4 loutky,
45 dkg polohrubé mouky, 1 prášek do peèiva; na náplò - 6 jablek nakrájených
na plátky, sníh ze 4 bílkù, cukr dle chuti; tuk na vymazání plechu.
Pøíprava: Z tuku, mouèkového cukru, loutkù, mouky a prášku do peèiva
vypracujeme tìsto. To pak rozdìlíme na tøetiny - ze dvou tøetin vyválíme
plát, který rozloíme na vymazaný plech. Plát pokryjeme jablky, podle chuti
osladíme a navrch rozetøeme mírnì oslazený sníh. Poté ze zbylé tøetiny tìsta
vyválíme plát, který rádýlkem
rozkrájíme na prouky. Z proukù
vytvoøíme na koláèi møíku.
Peèeme asi pøi 180 oC.
Dobrou chu!
-mf
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1. Spartak MAZ Sezimovo Ústí - kraj
Jihoèeský
2. Hanušováèek- kraj Olomoucký
3. TJ Bojkovice - kraj Zlínský
4. Dynamo Hradec Králové - kraj
Královéhradecký
5. Nové Mìsto na Moravì - kraj Vysoèina
6. MOSKAD Most - kraj Ústecký
7. Rytmus Boskovice - kraj Jihomoravský
8. Slovan Karlovy Vary - kraj Karlovarský
9. Sokol Kobylisy - kraj Praha
10. TJ Zruè - kraj Plzeòský
11. SSK Vítkovice - kraj Moravskoslezský
12. TJ Dlouhá Tøebová - kraj Pardubický
13. TJ Lokomotiva Zdice - kraj Støedoèeský
14. Spartak Pavlovice - kraj Liberecký

Volejbalové debly se blíí
Letošní VII. roèník volejbalových
turnajù dvojic Holba tour 2004,
který je souèástí oslav 130 let
Pivovaru Holba Hanušovice, se
uskuteèní 20.-21. 11
a 27.-28. 11. 2004.
Podrobnosti a propozice najdete
v tìlocviènì, internetových
stránkách mìsta Hanušovice, ve
vitrínì u pošty a pøíštím èísle
Hanušovických novin. Zájemci
budou mít monost si hru
vyzkoušet v nìkterých páteèních
hodinách SK Hanušovice
a SPV Hanušováèek
od 18.30 do 20.00 hodin
(rozpis na výše uvedených místech).
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Historie mìsta
Hanušovice
èást 114.

Poèátek 20. století v událostech na
Hanušovicku

Na poèátku února vypukla epidemie pøíušnic. Školy zely
prázdnotou.
13. dubna byl hašen za pomoci hasièù z Hanušovic dùm Ignáce Schrollera v Kopøivné.
13. èervna projel po silnici pøes Kopøivnou první automobil.
Ve druhé polovinì èervence nastaly nìkolikadenní lijáky, které zvedly hladiny øek. Povodnì zasáhly celou Moravu. V Petøíkovì bylo 14. 7. namìøeno 102,2 mm sráek. Øeka Morava
zaplavila Vlaské, Hanušovice, Holbu, Raškov, Bohdíkov a obce
níe poloené. Nejkritiètìjší byla noc z 15. na 16. èervenec, kdy
øada obyvatel musela opustit své domovy. eleznice z Hanušovic
do Králík a Starého Mìsta byla poškozena. Na pomoc postieným interpeloval øíšský poslanec Leo Freundlich. Tento poslanec za sociální demokracii, která mìla v øadách tehdejšího
nìmeckého obyvatelstva pevné postavení, poskytoval pomoc
Dìlnickému spolku v Hanušovicích a jeho pìveckému krouku.
Pøi jeho volbì ho podpoøilo nejvíce volièù v Hanušovicích a
Kopøivné. Jeho vítìzství bylo pøesvìdèivé.
V tomto roce nastoupil do farnosti v Kopøivné faráø Jiøí
Ptaschinský. Zùstal zde a do roku 1932. V období narùstajícího
nacionalismu byl ve velké neoblibì za svoje postoje v roce 1918
a k pozdìjšímu vývoji na evropské scénì.
Ke konci roku 1907 se opìt vrátíme k ohni. 20. listopadu hoøel
dùm Willhelma Spillera v Hanušovicích. Oheò zapøíèinil vadný
komín. Nutno pøipomenout, e tému majiteli pøedešlého roku
vyhoøela stodola.
Na závìr nìco pro ty, kerým vadí souèasný nárùst poètu úøedníkù a s tím související byrokracie. Papírna v Jindøichovì mìla
tehdy na 580 dìlníkù pouze 10 úøedníkù. Pøitom nebyly poèítaèe
a výplata byla kadý týden. Papírna mìla soukromé majitele.
-jh

Rok 1906:
Nìkteré záznamy kronikáøù se mohou z pohledu dnešního
zhýèkaného èlovìka jevit jako smìšné a nevýznamné, ale tehdejší lidé mìli zcela jiný náhled na vše, co jim èásteènì, nìkdy nepatrnì ulehèilo jejich kadodenní práci. Takový „nevýznamný“
zápis provedl kronikáø Potùèníku.
Pod záznamy z roku 1906 mimo jiné uvedl: „U zdejší školy a
uèitelova bytu byla dána na studnu pumpa.“ Jaké zaøízení èerpalo vodu do zmínìné doby, ji nezaznamenal.
Další podobný záznam od stejného kronikáøe je té o škole.
Pod datem 14. listopadu 1906 uvedl: „Na školní budovu byl pøipevnìn hromosvod.“
Je nutno vzít v úvahu skuteènost, e na poèátku 20. století vìtšinu zdejších domácností a chlévù osvìtlovaly petrolejové lampy
(mimo papírnu v Jindøichovì, kde dal vídeòský podnikatel Kink
ji v 19. století vybudovat elektrické osvìtlení továrny pøi vyuití
vodní síly), technické vybavení obyvatel nebylo témìø ádné a
místo hromosvodu stávala u budov lípa. Není tedy divu, e tyto
novinky zaujaly kronikáøe natolik, e je zaznamenal.
Další záznamy z roku 1906 byly pro tehdejší obyvatele nepøíjemné.
Prameny: D. Plocek a Z. Gába - S. M., 125 let jindøichovské papírny,
Ji zmínìné petrolejové osvìtlení bylo pøíèinou nejednoho
záznamy kronikáøù
poáru, i kdy uzavøená petrolejová lampa byla nesrovnatelnì
bezpeènìjší neli její pøedchùdkynì - louè; ta byla mnohdy pøíèinou katastrofálních poárù nièících témìø celé vsi, osady nebo
jejich èásti. Nepomáhala mnohdy ani naøízení, zákazy èi pøísné
tresty. K jednomu takovému pøípadu „høíšníka“ nedodrujícího
zákony ani pøedpisy se musíme vrátit do roku 1859, jak byl
zaznamenánauloen vobecním archivu obceKopøivná (Geppersdorf).
Tehdy byl pøistien id Josef Jaguert ve stáji s
otevøenou louèí, za co byl potrestán pokutou 2
zlaté a 20 krejcarù, na tehdejší pomìry nebývale vysokou.
V roce 1906 mìla ji témìø kadá obec svùj
hasièský sbor, do kterého se vdy zapojila
témìø veškerá muská populace té èi oné obce,
odhodlaná chránit svùj a sousední majetek.
Pøi poáru stodol v posklizòovém období s obsahem sena, slámy a hlavnì lnu byly tyto objekty nehasitelné. A právì stodoly v kritickém
období provìøily pohotovost hanušovických
hasièù v roce 1906.
18. øíjna shoøela stodola Karla Röttla, tehdy ještì v samostatné obci Holba.
6. listopadu pøišel pøi poáru o svoji stodolu
Willhelm Spiller z Hanušovic.
14. listopadu hoøela v tomto roce ji tøetí
stodola. Zemìdìlec Josef Lasermann z Hynèic
n. M. pøišel pøi poáru své stodoly navíc o hospodáøskou budovu.
Rok 1907:
Ve druhé polovinì ledna nastalo nebývale
Snímek hasièského sboru malé vesnièky Sklené u Malé Moravy potvrzuje, jak
chladné poèasí. 23. ledna v 7 hodin ráno byla
o
o
poèetné tyto spolky byly. eny a dívky k hasièùm nepatøí.
namìøena teplota -26 C a v poledne -22,6 C.
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Jubilea
V mìsíci øíjnu 2004 oslaví svá
významná ivotní výroèí tito
naši spoluobèané:
90 let paní Marie Klepalová,

Váení ètenáøi Hanušovických novin!
Aèkoliv jsme teprve nedávno vkroèili do podzimu, je nepopiratelnou skuteèností, e
za krátkou dobu nás èekají Vánoce. Proto bychom byli rádi, kdybyste nám pomohli vytvoøit letošní vánoèní èíslo Hanušovických novin. Mùete pøispìt osvìdèeným vánoèním kulináøským receptem, zajímavým tipem na dárky èi vánoèní výzdobu, popøípadì
poutavým pøíbìhem s vánoèní tematikou.
Své pøíspìvky prosím oznaète HN - Vánoce a zašlete do 15. listopadu na podatelnu
MìÚ Hanušovice.
Pøedem dìkujeme za Vaši snahu. Redakce

85 let pan Adolf Tobiáš,
80 let paní Milada Nechvátalová,

opakujeme - pøipomínáme

75 let pan František Tomšù,

Dùm kultury v øíjnu poøádá

70 let paní Marie Smìšná a
pánové Kvìtoslav Trèka a Vojtìch
Héger,
60 let paní Ludmila
Schnaubeltová, Berta
Dokoupilová, Marta Kohlová a
Mária Veselá a pánové Jiøí Zavøel,
Jan Kubalák a Jaroslav Heger,
50 let paní Kvìtoslava Kozáková
a pánové Petr Grabovský, Ivan
Renza, Karel Mrákava, Miloslav
Kováè, Vladimír Svoboda a
Jaroslav Sklenáø.
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

Sobota 16. 10. v 19.00 hod. - koncert skupiny MAYA
Zakladatel skupiny Darek Král se narodil 15. 7. 1971 v Šumperku. Je absolventem základní školy v Hanušovicích, následnì gymnázia v Šumperku. V letech 1989-1994 studoval na Palackého univerzitì v Olomouci Umìnovìdnou
fakultu, obor divadlo a film. Se svým kamarádem a rovnì absolventem fakulty
Davidem Drábkem spolupracoval v Olomouci v divadle Hoøící irafy. Vìnoval
se pøedevším hudební skladbì. Sám o sobì prohlásil, e v jeho pøípadì byl pro
nìj první a dùleitý pøíbìh a k nìmu pak vymýšlel hudbu. Mimo Olomouc komponoval scénickou hudbu k divadelním pøedstavením v Ostravì, Šumperku a
Opavì. Od roku 1998 s básníkem a pøítelem Adamem Suchým komponuje první skladby. Významný je pro nìj rok 2003, kdy se zpìvaèkou Norou Grundovou
zakládají hudební skupinu Maya. V téme roce jim v hudebním studiu BMMusic vychází první album Stín andìlù. A hned následuje významná nominace,
Akademie populární hudby pasovala Mayu mezi tøi nominované v kategorii Objev roku. V souèasné dobì hudební skladatel a klávesový hráè Darek Král usilovnì pracuje na vydání druhého alba. A tak právì na koncertì v Hanušovicích
se mohou diváci a posluchaèi setkat s novinkami hudební skupiny Maya.

Sobota 23. 10. ve 14.30 hod. - Praská komorní zpìvohra
uvádí lidovou operetu „PODSKALÁK“
V hlavní roli - Josef Zíma

V mìsíci srpnu 2004
se narodila:
Martina Banková
zemøely:
paní Ladislava Homolová
a paní Anna Bubelová

Komický a pøitom pouèný pøíbìh Františka Ferdinanda Šamberka se stal
podkladem Karlu Hašlerovi, aby jej ozdobil svými písnìmi a hudbou. Nìkteré
písnièky této komedie zlidovìly a dnes u nikdo neví, e patøily k Podskalákovi.

Vzpomínka
Utichlo srdce, zùstal jen al,
ten, kdo tì mìl rád, vzpomíná dál.
Dne 29. záøí jsme vzpomenuli
nedoitých 90. narozenin

Vzpomínáme
Dne 28. záøí 2004
jsme si pøipomnìli
1. výroèí úmrtí

Vzpomínka
29. øíjna uplyne
5 let od chvíle, co
nás opustila
maminka, babièka,
prababièka,

paní Marie Fabiánkové.

pana Ivana Gherghisana.

paní Františka Schnaubeltová.

Dne 17. øíjna vzpomeneme 2. výroèí úmrtí naší
maminky a babièky.
S láskou vzpomínají manel a dìti s rodinami.

Vzpomínají manelka a syn s
rodinou.

Vzpomíná dcera, ze, vnouèata,
pravnouèata.
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Cestování po Evropì
Kam se dnes podíváme? Navštívíme „evropské mìsto oázy
klidu a pohody“. Tak pøesnì toti nazývají turistické pøíruèky
hlavní mìsto Dánska - Kodaò.
Na místì souèasné Kodanì ve støedovìku leela jenom malá
rybáøská vesnice zvaná Havn. Mìla hezký pøístav, ale jinak nebyla nièím pozoruhodná. Záønou budoucnost jí zajistila výhodná
poloha poblí jedné z nejvýznamnìjších obchodních cest Evropy.
Za datum zaloení mìsta Kodanì se pokládá
rok 1167, kdy biskup Absalon dal Havn opevnit a
postavil na ostrùvku Slotsholmen hrad. Dnes
leí Slotsholmen v samém srdci mìsta a stojí na
nìm palác Christiansborg. Absalon spojil Havn
se svým sídelním mìstem Roskilde kvalitní silnicí a rybáøská osada se zaèala pomalu mìnit
v rušné obchodní støedisko. Roku 1170 se jméno zmìnilo na Kopmannaehavn (pøístav obchodníkù) a pozdìji na Kobenhavn. Residenèní
mìsto z ní ovšem uèinil a Erik VII. Pomoøanský
v roce 1416.
Nejvìtší rozkvìt Kodaò zaila za krále Kristiána IV. (1588-1648), kdy vznikla øada zámkù a
kostelù a byl opevnìn pøístav. Nová vlna výstavby následovala v 18. století poté, co valnou èást
mìsta znièil poár. Dnes ije v Kodani 1,5 milionu lidí, co je skoro jedna tøetina obyvatel celého
Dánska. Zemi vládne nejstarší královský rod
Evropy - v souèasné dobì královna Margareta
II. se svým manelem princem Henrikem. ijí
v královském paláci Amalienborg, o kterém si
povíme pøíštì.

Toulky po okolí
V tomto vydání Hanušovických novin
se naposledy podíváme na pøehradní
nádr Pastviny. Povíme si o smutných
událostech, které se zde staly, a té nìco o
pøírodním parku Orlice.
V našem miniseriálu o Pastvinách
jsme si povídali o zaèátcích stavby, problémech samotné výstavby velkého mostu, stavbì velké a malé pøehradní nádre,
napouštìní nádre a rekreaèním vyuití
vodního díla.
Bohuel se zde staly i nepøíjemné události. Za 60 let se tu utopilo více ne50 lidí,
vìtšinou v dùsledku nedodrení bezpeènostních pøedpisù a vyhlášek, v mnoha
pøípadech i pod vlivem alkoholu. První
obìtí Pastvinské pøehrady byl Josef
Chrástecký, vojín èsl. armády 19. hranièáøského pluku v Tìchonínì, který utonul pøi koupání ji 1. èervence 1938, tedy
ještì pøed oficiálním otevøením vodního
díla. Druhou obìtí byla Marie Dejlová,
úøednice z Prahy, narozená v r. 1915. Jednou z posledních obìtí byl v záøí 1997
8

Nejznámìjší a nejnavštìvovanìjší atrakcí mìsta je socha
Malé moøské víly - Den Lille Hawfrue (na obrázku). Postavu z Andersenovy pohádky ztvárnil v roce 1913 sochaø Edvard Eriksen
a je povaována za symbol Kodanì. Místní lidé ji zboòují, všichni turisté se s ní chtìjí vyfotografovat. Køehká dívka s nìným oblièejem a rybími ploutvemi místo nohou sedí na obrovském
balvanu, který omývá rozbouøené moøe.
Bohuel se na ni zamìøují i vandalové - jednou jí
odøezali ruku, jindy hlavu a nìkolikrát ji natøeli
hanobící barvou. Pokadé ale byla velmi rychle
peèlivì zrekonstruována.
Od sochy je to kousek do zahrad Citadely.
Pevnost byla pøed 300 lety vybudována na obranu Kodanì a dodnes se zachovala v dobrém stavu. Obklopují ji nádherné zahrady, hradby a
vodní pøíkopy. Právì zde obyvatelé Kodanì hledají uprostøed všedního shonu svùj povìstný
klid a pohodu.
Na závìr se zastavíme u nejkrásnìjší mìstské fontány Gefion Springwand. Ztváròuje legendu o bohyni Gefionì, která promìnila své
ètyøi syny na voly, aby s nimi vyorala hlubokou
brázdu, je by oddìlila Švédsko od ostrova Sjaeland, na nìm se nachází právì Kodaò. Okolo
bohynì s volským spøeením tryská voda v mohutných gejzírech a kaskádovitì stéká dolù ze
svahu. Fontánu dala v roce 1908 postavit nadace Carlsberg.
-hp

dvanáctiletý albánský chlapec. Ve vodách pøehrady skonèili ivot i tøi obèané
P a s tv in , j e d e n ú d a j n ì s p á c h a l
sebevradu v r. 1940 pro “domácí rùznice”.

Viadukt pøi zatìkávací zkoušce v záøí 1934

Zanechme smutného povídání o ztracených lidských ivotech a radìji se podívejme na souèasnost a budoucnost
Pastvin. Okresní úøad v Ústí nad Orlicí
dne 16. 9. 1996 svým rozhodnutím zøídil
pøírodní park Orlice. Území tohoto parku
zasahuje i èást katastru obce Pastviny.
Posláním parku je zachovávat typický

podatelna@mu-hanusovice.cz

krajinný ráz s výraznými pøírodními
hodnotami, zejména pøírodnì blízkými
biotopy v poøíèní zónì a v ekosystému
Tiché a Divoké Orlice, která zahrnuje
údolní nivu øeky od Mladkova a po soutok Orlice s Labem v Hradci Králové.
Na závìr se seznámíme se zajímavostmi, které uvádí pan Emil Trojan, autor
pøipravované publikace „Pøehrada Pastviny“.
Pøehradní hráz má hmotnost cca
210 000 tun, elezobetonový viadukt
více ne 15 000 t.
Prùmìrný turista by obešel pøehradu
po bøehu (cca 17 km) za více ne 4 hodiny.
Spotøebovaný kámen na stavbu velké
hráze by vytvoøil skálu ve tvaru krychle o
stranách 42 metrù.
Pøi maximální povodòové kulminaci v
roce 1997 proteklo øeèištìm pøes pøehradu za hodinu více ne 525 milionù litrù
vody, pøi poslední velké vodì v bøeznu
2000 krátkodobì dokonce 745 milionù
litrù vody.
-hpm
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Duha, sdruení dìtí a mládee pro volný èas, pøírodu a recesi
Klub mládee Salix-SK Hanušovice
Èinnost za mìsíc srpen 2004
Ranè u Støíbrného potoka , 15.-20. 8. 2004 - stejnì jako vloni uskuteènili jsme i
letos s laskavým svolením p. Lešingera na jeho chatì u Bohdíkova krátkodobou
akci. Název Ranè u Støíbrného potoka vyjadøoval téma osídlování Divokého západu evropskými vystìhovalci, take si dìti zahrály na kovboje a indiány. Díky
teplému poèasí si úèastníci akce s chutí zajezdili ve dvou dnech na toboganu na
koupališti v Zábøehu. Tato krátkodobá akce se nakonec pøes rùzné obtíe pìknì
vydaøila, vèetnì veèerního ohníèku v indiánském týpí.
Duha Salix-SK dìkuje za spolupráci p. Lešingerovi, rodièùm p. J. Czastkovi, p.
M. Sudíkovi a manelùm Sedlaèíkovým a rovnì p. F. Pechovi.
V sobotu 28. 8. 2004 uspoøádala restaurace Revizor v mìstském parku v Hanušovicích Rozlouèení s prázdninami. Do zábavného programu jsme pøispìl i já vedením pìti her. Dìtem i rodièùm se náš program líbil, co, doufám, také pøispìlo k
dobré prezentaci našeho klubu. Dìkuji poøadatelùm a svému bratrovi za spolupráci.
V nedìli 29. 8. 2004 odpoledne jsme za pomoci kamaráda Martina Turka vyèistili speciální budku pro sovy, co je souèástí našeho programu ochrany pøírody.
Náš devítiletý klubák Marek Fibich si poté rovnì vyzkoušel, jištìn lanem, vylézt
po provazovém ebøíku a nahoru k budce - 7-8 m. Oceòuji jeho odvahu, nebo
nikdo z dìtí dosud nebyl a nahoøe.
Zahájili jsme ji další klubový rok, který je prakticky totoný se školním. Kdo
chce být dobrým kamarádem a touí proít zajímavì svùj volný èas a nenudit se,
a pøijde mezi nás! U nás se poøád nìco dìje. Bliší informace najdete v naší klubové vitrínce u Ès. spoøitelny, naproti poštì v Hanušovicích.
Vedoucí klubu M. Pecho

Jízda lanovkou
Jednoho prázdninového dne jsme se rozhodli, e si udìláme
výlet na nìjaký z jesenických kopcù. Nìkde jsme u byli, a tak
jsme uvítali tatínkùv bezvadný plán - Šerák! Sbalili jsme si svaèinu, obuli se do pevných bot a vyjeli jsme autem na Ramzovou.
Jakmile jsme dorazili na Ramzovou, šli jsme koupit lístky na
lanovku. Dlouho jsem tatínka a maminku pøemlouvala, abychom jeli a na Šerák, ale marnì. Jeli jsme jen polovinu cesty na Èeròavu. Lanovka byla dvousedaèková. Já jsem jela s mámou a bratr Max jel s tátou o sedaèku pøed námi.
Cesta byla klidná, mìli jsme krásný výhled, mávali jsme na
lidièky, kteøí jeli vedle nás dolù. U u jsme mìli vystupovat, ale

12 nejlepších
vitaminù
vitamin B
12

Kde je vitaminu nejvíc
Mléèné produkty (napø. tvaroh), sýr
(napø. gouda, camembert), ryby (napø.
makrela, moøský okoun, sleï), raèí maso,
slávka jedlá, vejce.
Jak vitamin prospívá duši
Elixír ivota ve stáøí: Právì starší lidé
mají èasto nedostatek vitaminu B12 (cobalamin) a propadají proto depresím.
V èem pomáhá organismu
Imunitní systém: Není dùleitý pouze
pro nervové a mozkové buòky, ale pøedevším i pro imunitu a krvetvorbu.
Co se stane pøi jeho nedostatku
Denní potøeba: 0,1 mg (napø. ve 100 g
hermelínu). Symptomy nedostatku: bledé,
špatnì prokrvené rty a pálení jazyka.
-eg

lanovka se najednou zastavila. Pøi pohledu dolù na stráò mámu
mrazilo a pøi tom, e lanovka se poøád ne a ne rozjet, jsem zaèala
mít strach z nìjaké závady a myslela jsem si, e tam zùstaneme
moc dlouho. Táta nás uklidòoval, e je vše v pohodì, a jsme se
koneènì rozjeli a po chvíli i vysedli.
Pán, který obsluhoval lanovku na Èeròavì, nám ochotnì sdìlil, e se obèas stane, e nìkdo neumí vysednout, a proto se lanovka musí zastavit. A to byl i náš pøípad.
Všichni jsme se zasmáli a dál pokraèovali na Šerák, ale u
pìšky.
Jana Šèamburová

ŠACHOVÉ ÚLOHY

UPOZORNÌNÍ

Øešení úlohy ze srpnového
èísla Hanušovických novin
1. Jd4 - Sh7
2. Ve8! - Kb6
3. Jf3! - Kc7
4. Jg5 a bílý vyhrává

Nová øešitelská soutì
Postavení figur na šachovnici:
bílý - Kc2, Va4, Je3
èerný - Kb6, Sg7, Jh8
-jk

SOUKROMOU INZERCI je mono podávat
v Hanušovických novinách zdarma. Inzeráty
mùete pøedat osobnì v podatelnì nebo do
schránky u dveøí pøi vstupu na MìÚ Hanušovice.
Inzerát musí být: èitelný, srozumitelný, seriózní,
s délkou maximálnì 250 znakù.

Hledáte vhodný zpùsob financování Vašich bytových

KOMERÈNÍ INZERCE

potøeb? Potøebujete zajistit akontaci k úvìru, investovat do
nákupu zboí èi materiálu? Po telefonické domluvì Vám
v nejbliším moném termínu zajistíme schùzku
s kvalifikovaným úvìrovým poradcem, který Vám vypracuje
vhodné návrhy øešení - zdarma!!
Staèí jen zavolat na: 608 428 150.

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

placená inzerce
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