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

HOLBA Premium

získala medaili na svìtovém
festivalu piva ve Stockholmu
Svìtlý leák Holba Premium si letos odvezl støíbrnou medaili z celosvìtovì známého Stockholmského festivalu piva a
whisky (Stockholm Beer and Whisky festival) a navázal tak na
dosavadní úspìchy v degustaèních soutìích doma.
Stockholmský festival, který patøí mezi ètyøi nejvìtší pøehlídky piva na svìtì, se ve
Švédsku koná od roku 1992 a kadoroènì pøivítá více ne 200 tisíc návštìvníkù. Pravidelnì se na nìm prezentuje a 600 druhù piv svìtoznámých znaèek. Piva jsou rozdìlena do více ne dvou desítek kategorií, ve kterých jednotlivé vzorky hodnotí svìtoví
odborníci z oboru pivovarnictví.
„Pivovar Holba se této svìtové pøehlídky piva zúèastnil letos poprvé. Medailista
Holba Premium tvoøí asi deset procent celkové produkce pivovaru, která kadoroènì
vzrùstá a loni dosáhla 469 tisíc hektolitrù. Èást produkce pivovaru jde na vývoz, pøedevším do Evropy, kde k exportním zemím patøí právì Švédsko, dále pak Maïarsko a
Polsko,“ vyjádøil výkonný øeditel pivovaru ing. Vladimír Zíka.

Babí léto
Co to vlastnì „babí léto“ je a jak vzniká? Babím létem nazýváme zpravidla období
na konci záøí nebo poèátku øíjna, kdy tlaková výše stojí nad Balkánským poloostrovem
a kolem ní k nám proudí velmi teplý vzduch z jihozápadu od Atlantského oceánu.
Letos se poprvé o babím létì hovoøilo ji ve dnech 11. a 12. záøí. Tato situace se babím létem ještì nazývat nemohla. Bylo to urèité a poslední vyvrcholení léta s kontinentálním charakterem poèasí. Jistì si ještì vzpomenete, e 10. záøí se ráno
teplota v Hanušovicích pohybovala kolem 4 stupòù Celsia a odpoledne na slunci dosáhla 30,5 oC. Podobnì tomu bylo ráno v následující den. Ráno byly 4 a odpoledne
27 oC. To všechno byl vlastnì závìr letošního léta, jeho druhá èást mìla výraznì kontinentální charakter - v noci nízká teplota, v odpoledních hodinách velmi teplo. Vdy
v tyto dny èinila tepelná amplituda a 26 stupòù Celsia!
(pokraèování na 2. stranì)

Volby do Zastupitelstva
Olomouckého kraje
se uskuteèní dne 5. listopadu 2004
od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a 6. listopadu 2004 od 8.00 do 14.00 hodin.
Více informací uvnitø listu
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Pøíbìh dušièkový
zamyšlení

Brouzdám šustícím listím a
v duchu vyplòuji kolonku má
dáti-dal. Najednou nevím a
váhám, zda jsem tìm, které jsem
nyní pøišel navštívit, dal dost.
Ono toti nikdy není dost toho, co
mùete dát. Nemyslím právì na
peníze. Èas èlovìka rozebere
sám. Vzpomínky zùstávají. Tolik
kvìtin, svìtel jako ve dne, jen
podzimní ticho je zpovìdníkem
nás, hostù na tomto posvátném
místì, které pùsobí tak vznešenì.
Náš svìt je plný shonu, problémù,
starostí, pláèe i smíchu. Tento
svìt, kde se nyní nacházíme, je
svìtem ticha. Vdy jsou vlastnì
s námi stále, radíme se s nimi,
v duchu si povídáme o tom, co
jsme kdysi zaili...
Smutek zmizí. Zùstane úsmìv.
Takový je u ivot...
-hl
Sociální komise
pøi MìÚ Hanušovice srdeènì
zve seniory na

Taneèní zábavu
V sobotu 20. 11. 2004
v DK Hanušovice
Zaèátek ve 14.00 hod.,
k tanci hraje Karel Weiser

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

www.zs.hanusovice.indos.cz
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Zpráva o èinnosti rady mìsta
45. jednání – 13. 9. 2004
- pøidìlila byt è. 3 na èp. 367
- vzala na vìdomí zprávu o výsledcích valné hromady nadace Památník Franze Schuberta Vysoká
- schválila prominutí poplatkù za odvoz TKO za IV/2004
- delegovala zástupce na sportovní den SONS
- doporuèila ZM ke schválení prodej pozemku pè. 151
v kú. V. ibøidovice
- schválila pøidìlení bytu v ZŠ Hlavní, èp. 145
- povìøila k provádìní obèanských sòatkù v souladu s § 4
zákona è. 94/1963 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù, pana
Oldøicha Indru – èlena zastupitelstva

46. jednání – 4. 10. 2004
- doporuèila ZM ke schválení odkoupení domu èp. 216
- pøidìlila byt v domì èp. 113

Babí léto
(dokonèení z 1. strany)
Razantní nástup podzimu
Na podobnou situaci si skuteènì nepamatuji.
Astronomický podzim na severní polokouli nastal naveèer 22. záøí v 18 hodin 29 minut. Co na
to poèasí? 22. záøí naveèer se silnì ochladilo,
zamraèilo se a zaèalo deštivé poèasí. Pro zajímavost uvádím, e hned následující den 23. záøí
naše nejvyšší èeská hora Snìka v Krkonoších
obdrela první sníh, který zde vytvoøil deseticentimetrovou pokrývku. Jinak v nìkterých oblastech republiky silnì pršelo. Tato situace byla
zpùsobena tlakovou výší nad Skandinávií,
kolem které proudil chladný vzduch od
severozápadu z Atlantského oceánu.
Pøíchod babího léta
Chladnìjší poèasí s koncem záøí skonèilo.
2. øíjna se k nám ještì vrátilo léto - „babí
léto“. Bylo zpùsobeno zmìnou tlakových pomìrù. Tlaková výše z Francie se postupnì
pøesunula nad Balkánský poloostrov, a tím
byly vytvoøeny podmínky k proudìní teplého
vzduchu z jihozápadu od Atlantského oceánu.

- vzala na vìdomí volný byt è. 13 v domì DPS, èp. 183
- schválila rozhodnutí o uloení pokuty ÈIP
- schválila prominutí poplatkù za svoz TKO
- vzala na vìdomí dopis Armády spásy – nabídka rozvozu
jídel
- schválila Smlouvu o dílo 28/04 - Terra Zábøeh
- schválila sdìlení k pozemku u domu èp. 276 – Úøad pro
zastupování státu, pracovištì Šumperk
- schválila výpovìï smluv s Hostalek-Werbung, s. r. o.
- schválila pronájem pozemku pè. 2187/2 do konce roku
2005
- vzala na vìdomí výpovìï nájemní smlouvy k bytu
v domì èp. 243 v Hanušovicích
- schválila zmìny v obchodním rejstøíku – Hanušovická
obchodní s. r. o.
- rozhodla ve vìci stanovení opatrovníka
- schválila prodlouení smluv na zimní údrbu v období
2003/2004

Hasièi vyprošovali
Na pozvání poøadatelù se dne 25. 9. 2004 zúèastnili naši hasièi s vozidlem
TA1 Felicia Dne Integrovaného záchranného systému v Ústí nad Orlicí. Mimo
ukázku vozidla pro veøejnost se naši hasièi podíleli na dvou ze tøí ukázek z èinnosti hasièù pøi dopravních nehodách ve spolupráci s pøíslušníky HZS Ústí
nad Orlicí a HZS Èeských drah.
Dovolte mi,
abych
podìkoval
Mìstu
Hanušovice a
Pivovaru
HOLBA, a. s.
Hanušovice,
kteøí se podíleli
na zajištìní této
akce mimo
rámec našeho
okresu.
- af
foto: F.Ambroz

Pøekonání rekordní teploty namìøené
v Klementinu
Stalo se tak 5. øíjna, kdy teplota v Klatovech
dosáhla 27,7 stupnì Celsia - došlo tak k pøekonání rekordní teploty o 3,7 oC. V Hanušovicích
byla ve 14 hodin ve stínu v tento den namìøena
teplota 22 oC.
Letošní babí léto skonèilo 7. øíjna. Skuteènì
se vydaøilo, bylo velmi krásné a navíc s rekordními teplotami.
-jk
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

Konzervatoø
Jde o velice úzce zamìøenou školu se specializacemi na dramatické umìní, tanec, hudbu a zpìv.

„Lepší je tìká práce ne neèinnost.“
Konfucius

Výbìr støední školy
Výbìr støední školy je dùleitá a sloitá vìc. Do procesu rozhodování vstupuje mnoho rùzných faktorù i zájmù: motivace,
zájem o studium na konkrétní støední škole, pøedpoklady ke studiu, inspirující pøíklad a názor rodièù, spoleèenské, ekonomické
èi náboenské vlivy. Tento výbìr by nemìl být záleitostí nìkolika týdnù, které pøedcházejí vyplnìní pøihlášky ke studiu. Na
volbu oboru studia, první dùleitý krok v ivotì, je tøeba dítì
dlouhodobì pøipravovat.
S pøípravou na budoucí povolání dítìte je dobré zaèít u v útlém
vìku podporou jeho zájmù a schopností prostøednictvím zájmových
kroukù. Od sedmé tøídy základní školy by tato pøíprava mìla být zacílena právì na volbu støední školy.
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.

Školy nabízející maturitní vzdìlání jsou tyto:
Gymnázium
V Èeské republice existuje 350 gymnázií (jen v Praze 58),
z nich zhruba 60 je soukromých a 18 církevních. Vìtšina gymnázií
nabízí ètyøleté studium (pro absolventy 9. roèníkù) i osmileté
studium (pro absolventy 5. roèníkù). Nìkolik desítek gymnázií
nabízí také monost šestiletého studia pro absolventy 7. roèníkù
základní školy. V tomto pøípadì jde vìtšinou o jazykovì zamìøená gymnázia.
Lyceum
V souèasné dobì existuje 135 støedních odborných škol,
které nabízejí vzdìlávání v oborech ekonomické lyceum, technické lyceum, pedagogické lyceum a waldorfské lyceum. Studuje v nich více ne 2500 studentù.

Støední odborná škola
V souèasné dobì existuje v Èeské republice zhruba 800
støedních odborných škol, do jejich maturitních oborù nastupuje roènì okolo 50 tisíc absolventù základních škol.
Uèební obor s maturitou
Uèební obory s maturitou jsou nabízeny støedními odbornými uèilišti a ètyøleté studium je završeno získáním nejen maturity, ale i výuèního listu.
Tøíletý uèební obor + nástavbové studium
Prostøednictvím zhruba 390 škol, které toto studium nabízejí,
vyuívá nástavbového studia pøiblinì 8 tisíc studentù denního
studia uèebních oborù a asi 6 tisíc studentù pøi zamìstnání.

Pøihlášky ke studiu ve studijních oborech skupiny 82:
Umìní a uité umìní, kde ák vykonává talentovou zkoušku, se podávají na zvláštním tiskopisu, který ák odevzdá øediteli základní školy do 15. listopadu 2004. Uchazeè (není-li ákem
základní školy) podává pøihlášku pøímo øediteli umìlecké školy
do 30. listopadu 2004.
1) ák nebo uchazeè mùe k pøihlášce pøipojit doklady svìdèící o jeho schopnostech, vìdomostech a zájmech.
2) ák nebo uchazeè, který je obèanem se zmìnìnou pracovní schopností, pøipojí k pøihlášce doklad o zmìnìné pracovní
schopnosti.
3) ák nebo uchazeè k pøihlášce pøipojí doporuèení pedagogicko-psychologické poradny, popø. speciálnìpedagogického
centra o vhodném postupu pøi konání pøijímací zkoušky, jedná-li se o osobu s prokázanou specifickou poruchou uèení.
První kolo pøijímacích zkoušek na støední školy zøizované
státem a orgány samosprávy se uskuteèní v pondìlí 18. dubna
2005 a druhé kolo pøijímacích zkoušek ve ètvrtek 19. kvìtna
2005. Talentové zkoušky v umìleckých oborech budou konány
v termínu od 15. do 31. ledna 2005.
PaedDr. Vlaïka ídková, výchovná poradkynì školy

Zemìpisná exkurze na Králický Snìník
5. øíjna se 9. roèníky naší školy vypravily na toulky po blízkých horách.
Náš výchozí bod byl na Velké Moravì. Prohlédli jsme si místní mramorový lom, ve kterém se ji netìí. Jen co jsme minuli Mléèný
pramen, Patzeltovy jeskynì a Tvaroné díry, došli jsme k chatì Vilemínce. Tady si nìkteøí v praxi vyzkoušeli, co je to suchý záchod neboli kadibudka. Smìrem k vrcholu od chaty Vilemíny a samozøejmì od kadibudky se nám pøitíilo, protoe pøevýšení bylo stále vìtší.
Chvilkami se zdálo, e vzduch øídne víc a víc, špatnì se nám dýchá a budeme potøebovat kyslíkové bomby. Byla to však jen odpovìï
našich plic na nároèný nezvyklý terén. K pramenu Moravy jsme se pøiplazili skoro po ètyøech kolem poledne. Z posledních sil jsme se
vyškrábali na hromadu kamení, která je na vrcholu Králického Snìníku. I bez dalekohledù jsme vidìli polské panorama, protoe se
nám poèasí vydaøilo. Cestou zpìt k pramenu Moravy jsme pod vrcholem vidìli Vlaštovèí kameny. Potom jsme sešli ke zøíceninì
Lichtenšteinovy chaty, která byla v minulosti nesmyslnì zboøena. Vìtšina z nás si sáhla, nìkteøí jedinci si vylezli na ulovou sošku
slùòete. Na poèest 10. výroèí zaloení ji zde postavila skupina mladých umìlcù Jescher. Slùnì zde postavili proto, e to byl jejich
symbol. Všimli si toti, e kdy si slon kýchne, zní to jako ,,ješ“. Odtud i název skupiny.
Po lesních zkratkách jsme pøišli a na Návrší. Obèerstvili jsme se v restauraci, pouili jsme ji splachovací WC a pokraèovali
jsme dál do Støíbrnic. Bohuel jsme ádné støíbro nenašli. To se zde tìilo v minulosti. Naše koneèná zastávka byla na nádraí ve
Starém Mìstì pod Snìníkem. Název mìsta mluví za vše. Ještì e u jsme byli pod Snìníkem. Ze ,,Staráku“ jsme se vlakem vrátili do
Hanušovic. Pro nìkteré bylo zdolání této „ètrnáctistovky“ hraèka, jiní mìli bolavé nohy ještì druhý den.
Za áky 9. tøíd, Pavlína Úlehlová a Monika Kuèerová
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Vyhlášení soutìe pro áky ZŠ Hanušovice pro školní rok 2004-2005
Firma STAVREL, v. o. s. Hanušovice ve spolupráci se Základní školou Hanušovice, MìÚ Hanušovice a ostatními sponzory vyhlašují pro áky a tøídy ZŠ Hanušovice

SOUTÌ
VE SBÌRU DRUHOTNÝCH SUROVIN
Do soutìe bude zaøazen kadý ák ZŠ, který odevzdá do
konce dubna 2005 minimálnì 50 kg papíru. Za tìchto 50 kg a
rovnì pak za kadých dalších 50 kg papíru dostane slosovatelný kupon. Nesbírají se kartony - pouze noviny, èasopisy, papír.
Dále pak probìhne soutì ve sbìru plastù. Tato soutì je vyhlášena pro tøídy s tím, e MìÚ poskytne ákùm prázdné pytle a
plasty bude vybírat pøímo škola ve stanoveném termínu.
Na zaèátku mìsíce kvìtna 2005 probìhne slosování za úèasti
zástupcù tøíd a sponzorù. Pro vítìze jsou pøipraveny tyto ceny:
SOUTÌ VE SBÌRU PAPÍRU (soutì je slosovatelná)

II. STUPEÒ

1. místo Mobilní telefon v hodnotì do 5000,- Kè
(vìnuje fa STAVREL, v. o. s. Hanušovice)
2. místo 2000,- Kè
(vìnuje p. Stanislav Matìj, STAVEBNINY Hanušovice)
3. místo Knihy v hodnotì 1000,- Kè
dle vlastního výbìru
(vìnuje ing. Karel Grabovský, Hanušovice)
SOUTÌ VE SBÌRU PLASTÙ
1. místo 5000,- Kè
(vìnuje ZŠ Hanušovice a MìÚ Hanušovice)
2. místo 3000,- Kè
(vìnuje Sdruení rodièù a veøejnosti pøi ZŠ Hanušovice)
3. místo 1000,- Kè (vìnuje ZŠ Hanušovice)
Do soutìe budou zaøazeny tøídy, které splní podmínku, e
kadý ák donese alespoò 5 kg plastù, tj. zapojí se celá tøída!!!

I. STUPEÒ

1. místo Vìcný dar v hodnotì 5000,- Kè
dle vlastního výbìru
(vìnuje fa STAVREL, v. o. s. Hanušovice)
2. místo Vìcný dar v hodnotì 2000,- Kè
dle vlastního výbìru
(vìnuje fa KROVSTAV, s. r. o. Hanušovice)
3. místo Knihy v hodnotì 1000,- Kè
dle vlastního výbìru
(vìnuje ing. Karel Grabovský, Hanušovice)

Na další ceny pøispìli podnikatelé: p. V. Novák, p. V. Lucký,
p. E. Votava, p. R. Geist, p. E. Kutler, p. L. Olbrich.

P. Malcharczik
starosta mìsta

Za poøadatele:
Vl. Machula
øeditel firmy STAVREL

Mgr. J. Straka
øeditel školy

ZŠ Hanušovice dìkuje za elektrický mandl, který poskytli obyvatelé panelového domu na ulici Zábøeská è. p. 269.
Za vedení školy, mgr. Jaromír Straka

Ohlédnutí za pøespolním
bìhem 2004
Pod pojmem pøespolní bìh si mnozí z nás pøedstaví bìh pøes
pole. Z èásti bychom mìli pravdu, avšak není to jen bìh pøes
pole, ale i lesními, hlinìnými, kamenitými cestami, dále pak
pøekonáváme rùzné pøekáky, ke kterým patøí napø. potok,
spadlý strom, prohlubeò atd.
Zkrátka pøespolní bìh je bìh v terénu, chvíli bìíme po rovinì, pak náhle do kopce a z kopce. A tuto tra se snaíme zabìhnout co nejrychleji. A je pravda ta, e bìh v terénu je mnohem
obtínìjší ne bìh na atletickém oválu.

Školní kolo 2004
Zaèátkem øíjna 2004 uspoøádala naše škola závod v pøespolním bìhu. Na start se pøipravili všichni od 1. a po 8. tøídu. 9 roèník nezávodil, jeliko byl na turistické vycházce. áci byli
rozdìlení do urèitých vìkových kategorií, a dále pak na chlapce
a dìvèata. Vše odstartovali naši malí prvòáèci a dále pokraèovali druhé roèníky, tøetí, ètvrté atd. Bìhalo se na fotbalovém høišti
v Hanušovicích, kde byl start i cíl, a druhý stupeò (6.–9. tøída)
mìl navíc tra prodlouenou o úsek po hrázi dolù pøes most na
Kopøivnou, odtud do lesa, kde bìeli nad øekou Moravou, a po
hynèické cestì se vraceli zpìt na høištì. Tuto tra závodící dobøe
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znají a tak všichni bojovali do posledních sil a všichni kteøí, dobìhli, vlastnì vyhráli. Vìøím, e se celá akce vydaøila a e splnila
svùj úèel a podpoøila tak nìkteré dìti k tomu, aby zaèaly sportovat a rozvíjet své pøedpoklady. Škoda jen, e nìkteøí právì ty
vrozené dovednosti a talent mají, ale nemají zájem je dále zdokonalovat. Kdy se podíváme kolem sebe, tak v Hanušovicích
moc podmínek na sportování není a je vidìt, e kdy se koná nìjaká taková akce, jsou z ní nadšení a bojují o nejlepší místo v koneèném poøadí.
Pøíští rok se bude konat opìt pøespolní bìh, a tak pøeji tìm,
kterým se v letošním roce bìh moc nepovedl, aby alespoò malinko trénovali, aby se mohli pøíští rok ukázat v té nejlepší formì.

Naši nejlepší bìci
ze školního kola v pøespolním bìhu:
1.tøída dìvèata

1. Beerová Tereza, 2. Morongová Hana, 3. Fibichová Helena
1.tøída kluci

1. Hájek Milan, 2. Sedlaèík Lukáš, 3 Ceh Petr
2.–3.tøída dìvèata

1. Šimeková Nikola, 2. Komendová Lucie, 3. Hlaváèková Silvie
2.-3.tøída kluci

1. Ambroz František, 2. Cakirpaloglu Jordanis, 3. Šèambura Ondøej
è
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4.–5.tøída dìvèata

1. Hnátková Simona, 2. Zatloukalová Aneka, 3. Hetmánková
Aneta
4.–5.tøída kluci

1. Cakirpaloglu Antonios, 2. Chotìnovský Lukáš, 3. Vítek
Marián

Starší holky: Mikulínová Hana 3, Diòová Barbora 4, Šitavancová Nikola 8, Horvátová Radka 17, Nosková Gabriela 20,
Cehová Michaela 21
Starší kluci: Mièík Radek 1, Havelka Lukáš 2, Kobrin Jiøí 3,
Tkadleèek Jan 5, Bubela Jan 6, Zatloukal Tomáš 8 – všech 6
starších klukù se umístilo v první desítce závodníkù z celkového poètu 29!!!

6.–7.tøída dìvèata

Okresní kolo 2004

1. Šašurová Nikola, 2. Donovalová Zuzana, 3. Manglová Klára
6.–7.tøída kluci

1. Tkadleèek Jan, 2. Klempíø Ondøej, 3. Jílek Jiøí
8.tøída dìvèata

1. Jánová Aneta, 2. Lièková Klára, 3. Velká Kateøina
8.tøída kluci

1. Menšík Jakub, 2. Rychlý Oldøich, 3. Kráèala Pavel
Vzhledem k tomu, e následující den se bìhalo níe uvedené
okrskové kolo v Rudì nad Moravou, bìci, kteøí se ho zúèastnili, nebìeli kolo školní.

Okrskové kolo 2004
Dne 6. øíjna 2004 se naši vybraní bìci zúèastnili okrskového
kola v pøespolním bìhu v Rudì nad Moravou. Za pìkného poèasí
pøivítala ZŠ Ruda další ètyøi školy, a to: Hanušovice, Štíty, Bludov
a Staré Mìsto. Všichni bìci byli rozdìlení do 4 vìkových kategoriích: III. Chlapci (6.–7. tøída), III. holky, IV. chlapci (8.–9. tøída),
IV. holky. Kadá kategorie bìhala zvláš. Tra vedla èásteènì polem, lesem a na urèitých úsecích museli bìci pøekonat pár pøekáek a taky vìtší kopec. Délku tratì mìla kadá kategorie jinou,
mladší bìeli ménì a starší více. III. dívky – 1500 m, III. chlapci,
IV. dívky 2000 m a IV. chlapci 3000 m.
První 2 školy z pìti zúèastnìných postupovaly do okresního
finále.
Naše škola postoupila ve všech kategoriích. Mladší roèníky
skonèily na místì druhém. I starší holky na místì druhém a starší kluci na místì prvním. V kadé kategorii bìhalo 6 ákù dané
školy a první ètyøi se bodovali. O postupovém poøadí tedy rozhodoval souèet poøadí prvních 4 bìcù v cíli. Tzn. škola s nejmenším poètem bodù vítìzila.

Naši bìci:
Mladší holky: Šašurová Nikola 3, Manglová Klára 5, Donovalová Zuzana 7, Janáková Gabriela 8, Doleèková Pavla 10,
Tomíèková Kateøina 15

O týden pozdìji se na stejném místì opìt v Rudì na Moravou
bìhalo i kolo okresní. Zde startovali první dvì školy ze všech
okrskù v okrese Šumperk. A tak všichni závodící u byli na stejné úrovni a o to více u byl tento pøespolní bìh sloitìjší a taktiètìjší. A pouze jen vítìzné drustvo v kadé kategorii
postupovalo do krajského finále. Závodící byli opìt rozdìleni
do kategorií jako v kole okrskovém. Navíc však byla kategorie
støedních škol, která bìhala samostatnì. Za velmi chladného
poèasí se naši bìci postavili na start se zdvienou hlavou a
s chutí závodit a vyhrát. Startovali všichni ti, kteøí byli na okrskovém kole. Naše mladší holky skonèily v koneèném poøadí 13
škol na místì 11. Mladší kluci dopadli velmi dobøe a skonèili ze
13 škol na místì 4. s pìtibodovou ztrátou na tøetí místo. Starší
holky skonèily na stejném místì jako mladší kluci, tedy na místì
4., a to je taky velmi pìkný výsledek. A na závìr naši starší kluci, kteøí tento rok dominují velmi silnou bìeckou sestavou, se
umístili z celkového poètu 15 škol na místì 1.! A to tedy znamená, e naši starší kluci postoupili do krajského finále, na kterém
reprezentovali naši školu dne 19. øíjna 2004 v Jeseníku.
I naše ostatní kategorie se pohybují v pøedním pøíèkách a
zase se ukazuje, e naše škola dokáe být více ne vyrovnaným
soupeøem školám sportovním ze Šumperska a Zábøeska!
Všem závodníkùm patøí velký dík za snahu a výkon, který pøedvedli.

Krajské kolo 2004
Sestava starších klukù, kteøí se zúèastnili krajského kola:
Mièík Radek 9. A, Havelka Lukáš 8. A, Kobrin Jiøí 9. A,
Slí Ondøej 8. C, Bubela Jan 9. A, Zatloukal Tomáš 9. A,
Menšík Jakub 8. A
Krajské kolo se konalo dne 19. 10. 2004 a naši kluci skonèili
na 4. místì. Druhé a tøetí místo jim uteklo o pár bodù. Vítìzem
této kategorie se stala ZŠ Jeseník, která tak postoupila do republikového finále do Bystøice pod Hostýnem.
Za Základní školu v Hanušovicích, Tomáš Rajnoha a Yvona Jánová

Mladší hoši:Pimpara Josef 3, Kubíèek Jakub 4, Schwarzer
Marcel 5, Vlèek Pavel 12, Turek Pavel 13, Rùièka Patrik 18
r
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SK Hanušovice poøádá

Volejbalové debly „Holba tour 2004“
„130 let Pivovaru Holba, a. s. Hanušovice“
II.èást
sobota 20. 11. 2004

sobota 27. 11. 2004

od 8.10 hod. mui, od 9.45 hod. eny

od 8.30 hod. mui, od 9.45 hod. eny

nedìle 21. 11. 2004

nedìle 28. 11. 2004

od 8.30 hod. mixy

od 8.30 hod. mixy

Zúèastnit se mohou zaèáteèníci,
rekreaèní a neregistrovaní hráèi,
veteráni, mláde. Zájemci z øad èlenù
ÈASPV hrají o nejlepší dvojice asociace.
Ostatní s i s ami vyberou ze ètyø
výkonnostních skupin dle svých schopností.
Jste-li sami, spoluhráèe na poádání dodáme.

Zúèastnit se mohou všichni zájemci bez
omezení. Na tento víkend je nutná
pøedbìná pøihláška mailem do 13. 11.
2004. Monost rozdìlení do dvou výkonnostních skupin.

Tìlocvièna ZŠ Hanušovice, obèerstvení zajištìno, poadavky na ubytování je nutné oznámit pøedem.
Informace e-mail: pavel.pod@tiscali.cz, tel. 732 264 952, www.mu-hanusovice.cz
S sebou èistou obuv s nebarvící podrákou, kartu zdravotní pojišovny a soutìící o nejlepší páry ÈASPV reg. prùkaz
Zájemci si mohou hru vyzkoušet v pravidelných hodinách 5. a 19. 11. 2004 (a dále kadý druhý pátek) od 18.30-20.00 hod.
(také badminton, ringo, softtenis)

26. 12. 2004 se koná v Hanušovicích 10. roèník Vánoèního losovacího turnaje pro pøíchozí mue i eny
bez rozdílu vìku, pohlaví i výkonnosti. Pro úèastníky loòského roèníku je pøipravena malá pozornost.

Výprava Olomouckého kraje
(Hanušováèek, Lovìšice, Pøerov)
na republikovém finále ÈASPV
v Døevìnici,
kde naši hráèi získali v záøí
støíbrné medaile.
Naši hráèi (oznaèeni) zleva:
Matys, Tomíèek, Lysák,
Podvolecký, Lasovský, Grosiè,
Macek.

MAMINKÁM NA MATEØSKÉ DOVOLENÉ:
Je vašemu dítìti aspoò 2,5 roku?
Pøemýšlíte, jak se bude chovat v kolektivu dìtí?
Nevíte, co dìlat, kdy je špatné poèasí?
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Pøijïte se podívat a zacvièit si:
Cvièení rodièù s dìtmi – kadý ètvrtek v MŠ,
ul. Hlavní v 16.15 hod.
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Historie mìsta
Hanušovice
èást 115.

Poèátek 20. století v událostech
na Hanušovicku
Rok 1908
V roce 1907-1908 mìl pivovar Hanušovice rekordní výstav
piva ve své dosavadní historii. 100 978 hl piva naznaèuje zdatnost tehdejších konzumentù.
Události roku 1908 zahájíme zevrubným pøehledem
dìní v c. k. monarchii Rakouska-Uherska.
Je nutno se vrátit do roku 1907, kdy císaø František Josef I.
navštívil Prahu; bylo mu tehdy ji 77 let. V téme roce byl splnìn
dlouholetý poadavek všeobecného, rovného, tajného a pøímého volebního práva. Došel naplnìní za vlády ministerského
pøedsedy Maxe svobodného pána von Becka. Beck ovšem zavedl
všeobecné volební právo pro mue, eny zùstaly nadále z volebního práva vylouèeny.
Období tahanic o Bosnu a Hercegovinu a napìtí v oblasti Makedonie pøipomínají ta dnešní v oblasti Balkánu, anexe Bosny a
Hercegoviny.
Èasté plesy na vídeòském dvoøe se konaly ve velkolepém stylu,
soustøeïovaly velkou èást evropské šlechty a patøily k vrcholùm
spoleèenského ivota. Na bídu kolem sebe tato spoleèenská vrstva
„nedohlédla“ a pravdìpodobnì ani nechtìla.
V této dobì narùstal velmi rychle vliv vilémovského Nìmecka.
Vrame se však k událostem do našeho kraje, na Hanušovicko.
Zaènìme lednem 1908. V tomto mìsíci zely školní tøídy zdejších škol prázdnotou. Záznamy nespecifikují chorobu, pouze ji
øadí do souvislosti s bolestmi v krku. Tato pravdìpodobnì infekce pokraèovala ještì v únoru a bøeznu.
1. únor provìøil pohotovost hasièù z Hanušovic. K tomu je
nutno pøièlenit také snahu zasahovat pøi poárech i ve vzdálenìjších místech. Ve zmínìný den jeli toti zachraòovat stodolu
sedláka Zillicha ze vzdálené osady Pföhlwies (dnes Luná).
7. února pøevzala vládu nad zdejším krajem vichøice, kterou
provázelo husté snìení. Pøíroda tehdy nadìlala mnoho vrásek
a starostí lidem ve všech oblastech ivota zdejšího kraje.
9. bøezna se ve starém Mìstì p. Sn.
(tehdy Mährisch Altschtadt) narodil
Wolf Josef, nìmecký prozaik a básník, autor divadelních her s místní tematikou. Zcela jistì patøil k lidem,
kteøí milují svùj rodný kraj. Padl
v posledních dnech 2. svìtové války
jako voják nacistického Nìmecka.
Za svého ivota pouíval pseudonym
Wolf Waldheim.
V roce 1908 byl v Hanušovicích
zaloen spolek mládee Jugendgruppe.
Byla zahájena stavba chaty na
Králickém Snìníku. Za nádherného
poèasí byl 4. øíjna ve 13 hodin, v nedìli, poloen základní kámen nové
chaty v blízkosti pramene øeky Moravy. Chata po své dostavbì mìla
nést jméno kníete Jana Liechtenštejna. Kníe Jan II. byl ve velké obli-
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bì ve zdejším kraji. Váil si nejen pøírody na svém panství, ale
také obyvatel v kraji ijících, a tak pojmenování chaty jeho jménem bylo aktem vdìènosti. Kníe Jan II. zemøel roku 1929. Chata byla slavnostnì otevøena 21. èervence 1912.
28. øíjna hoøela stodola paní Antonii Bartelové v Pleèích. Zásahu se zúèastnili také hasièi z Hanušovic. Zda se nìco podaøilo
zachránit, v záznamu není.
Ve zmínìném roce probíhaly oslavy 60 let vlády císaøe Františka Josefa I., který svoji vládu zahájil 2. prosince 1848 v Olomouci. Kandidátem na trùn byl tehdy František Karel, otec
Františka Josefa, ten se však koruny vzdal ve prospìch svého
syna. A tak zmínìného dne pøedstavil 18letému císaøi ministerský pøedseda kníe Schwarzenberg v Olomouci nový kabinet. U
pøíleitosti tohoto výroèí byly raeny pamìtní mince a medaile i
jiné upomínkové pøedmìty všeho druhu. Bylo vyznamenáno
mnoho zaslouilých osob a ve všech kostelích monarchie byly
sloueny slavnostní mše za jeho císaøské velièenstvo.
Ke konci roku pøišel rod Kinkù nejen o jindøichovskou papírnu, ale také o celulózku, lepenkárnu a brusírny døeva vèetnì pily
v Jindøichovì. Všeho se zmocnila vídeòská banka.
Rok 1909
16. 2. pøipravil oheò Josefa Volkmanna o dùm i stodolu.
18. 8. byl pøed nádraím v Hanušovicích uspoøádán tábor
lidu, na kterém pronesl projev poslanec øíšského snìmu Leo
Freundlich. Shromádìní se zúèastnili dìlníci obou pøádelen a
dìlníci jindøichovské papírny. Zúèastnilo se okolo jednoho tisíce dìlníkù. Poslanec Freundlich byl zvolen v roce 1907 jako
kandidát sociálních demokratù a všechno své snaení vìnoval
zdejšímu kraji.
25. øíjna znièil poár obytný dùm Stefana Rottera v Pleèích.
Na pomoc pøijeli také hasièi z Hanušovic.
2. listopadu postihl poár pøádelnu lnu v Hanušovicích. Oheò
znièil lnìnou pøízi pøipravenou k odvozu, krov a støechu budovy.
Za týden po poáru vyhoøela tírna lnu Franze Neugebauera
v Hanušovicích. Pana Neugebauera pravdìpodobnì smùla neopouštìla, nebo jeho tírna vyhoøela ji pøed sedmi lety, 23. prosince r. 1902.
-jh
Prameny: Walter Pohl a Karl Vocelka - Habsburkové; Biografický
slovník, OVM; záznamy kronikáøù a jiných organizací

â Hanušovice na poèátku 20. století â
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Jubilea
V mìsíci øíjnu 2004 oslaví svá
významná ivotní výroèí tito
naši spoluobèané:

Váení ètenáøi Hanušovických novin!
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.

75 let paní Marie Jílková a pan
Josef Stanzel,

Pøedem dìkujeme za Vaši snahu. Redakce

70 let paní Vìra Mareèková a pan
Alois ídek,

Podìkování za poctivost

65 let paní Marie Heèková a Marie
Havelková a pánové Jan Beer, Jiøí
Nároný a Martin Piják,
60 let paní Izolda Kubíèková,
Marie Portešová a mgr. Blanka
Baslarová a pánové Zdenìk Štika
a Michal Grichwaldský,
50 let paní Jana Mièundová a
pánové Štefan Cína a Zdenìk
Rygar.

V dnešní dobì je kolem nás vìtšinou spousta negativních zpráv, a tak vás snad potìší
jedna kladná.
Ve støedu 13. øíjna 2004 jsem kupoval na poštì v Hanušovicích pro náš klub Salix-SK
dopisní obálky, známky a podával jsem jeden dopis. Platil jsem pìtistovkou. Pak pøišel na
poštu za mnou jeden náš èlen, a tím se stalo, e jsem zapomnìl vyzvednout peníze nazpìt.
Skuteènost jsem zjistil a pøi cestì domù ve vlaku. Druhý den odpoledne jsem se hned stavil na poštì s oèekáváním negativní zprávy. Bylo to však pøíjemné pøekvapení, kdy paní
Svobodová za pøepákou mìla pro mne zbytek penìz z minulého dne pøipravený. Tímto
bych chtìl veøejnì podìkovat paní Svobodové za její poctivost. V dnešní dobì, kdy pøevládají materiální hodnoty, je tøeba takové èestné jednání obzvláštì vyzdvihnout a podpoøit. Take ještì jednou dìkuji paní Svobodové.
Vedoucí klubu Duha Salix-SK M. Pecho

Blahopøejeme!

Sešla se nadace Památník Franze Schuberta
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 záøí 2004
se narodili:
Lukáš Cihelka a Karel Zdráhala
zemøeli:
paní Marie Doèekalová
a pan Jiøí váèek

Blahopøání
Mnoho zdraví, štìstí,
porozumìní a pohody,
co víc vám mùeme pøát.
Osud chtìl tomu,
e jste padesát let spolu,
tak mìjte jeden druhého rád.

Zlatou svatbu oslavili 23. 10. 2004
Albìta a Josef Turkovi.
Všechno nejlepší pøejí Alena, Milan,
Simona, Roman, Katka, Kristiánek,
Lucka, Martin, Vojtíšek a Michal.
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Se vznikem a prací nadace Památník F. Schuberta jste se ji mìli monost v našich
novinách okrajovì seznámit. V mìsíèníku Nové Králicko vyšel minulý mìsíc zajímavý èlánek o èinnosti této nadace od šéfredaktora Arnošta Juránka:
U se stalo tradicí, e nadace zahajuje svou záøijovou èeskou valnou hromadu v místì, kde má tento slavný rakouský hudební skladatel rodové koøeny - na Vysoké. V sobotu 11. záøí po slavnostní bohoslubì, kterou celebroval Otec Dolák, se kaple promìnila
v koncertní místo. Po roce tu opìt vystoupil dìtský pìvecký sbor Motýli ze Šumperku.
Zaznìly i písnì F. Schuberta, jako pozvánka na slavnostní koncert hudebního kvarteta
z Èelákovic, který probìhl tý den odpoledne v obøadní síni v Králíkách. Koncertu èelákovických pøedcházela schùze valné hromady nadace. Vedle hodnocení dosavadní
práce, zprávy o hospodaøení a jmìní nadace se její èlenové vìnovali projednání a
schválení nového statutu nadace. Zvolena byla rovnì nová pìtièlenná správní rada a
kontrolní výbor.
Pøipomeòme si ještì, e jedním z cílù nadace je vybudování památníku pøímo na Vysoké, který by v sobì zahrnoval nejen opravenou kapli (na obrázku), ale také postavení
repliky rodného domu Schubertù na pùvodních základech a stavbu areálu s nauènou
stezkou. Jednou z nových aktivit je zøízení vlastních webových stran, jimi by mohla
dát nadace o sobì vìdìt svìtu, a rovnì tak snaha o zøízení støediska nadace v èp.
393 v Dlouhé ulici v Králíkách a pozdìji také v Hanušovicích a Starém Mìstì.
Èlenové nadace té podìkovali odstupujícímu pøedsedovi Otovi Koutnému z Vídnì
za práci, kterou pro nadaci vykonal, a trvalý pøínos, pøedevším ve sjednávání kontaktù
na nejvyšších vládních úrovních jak v Praze, tak i ve Vídni.
Pan Koutný nadále zùstává
èlenem správní rady, v ní jsou
zastoupeny také obec Malá
Morava a mìsta Hanušovice a
Králíky. Pøíští valná hromada
se bude konat v prosinci ve
Vídni, protoe nadace Památník F. Schuberta Vysoká je nadací èesko-rakouskou.
-hp
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Cestování po Evropì
V minulém díle Cestování jsme si slíbili, e se ještì jednou podíváme do Kodanì a navštívíme mimo jiné honosný královský
palác Amalienborg.
Ze støedu mìsta nás široký bulvár stejného jména zavede do
zahrad královského sídla. Vévodí jim moderní fontána, u které
za pøíjemného poèasí rádi posedí obyvatelé mìsta i turisté. Je to
té vyhledávané místo pro zamilované. Ze zahrady se dostanete
pøímo na velkolepé osmiúhelníkové námìstí pøed zámkem.
Všechno je tu dokonale symetrické. Samotný palác (na obrázku)
je rozdìlen na ètyøi èásti a uprostøed námìstí se v pravém úhlu
sbíhají ètyøi ulice. Vznešenou atmosféru trochu kazí parkující a
projídìjící automobily.
Královskou rodinu hlídá 16 strácù v nádherných uniformách.
Mají modré kalhoty s lampasy, nablýskané èerné boty a kabátce
s lesklými knoflíky. Pozornost ovšem budí hlavnì jejich vysoké
èepice z èerné medvìdí kùe. Pokud chcete vidìt slavnostní
støídání stráí, musíte k paláci dorazit pøed polednem. Šik
strácù toti vychází v pùl dvanácté ze svých kasáren a za doprovodu vojenské kapely pochoduje ulicemi mìsta tak, aby se
dostal pøed Amalienborg s úderem dvanácté.
Elegantní rokokový palác si bohuel mùete prohlédnout jenom zvenèí. Byl pojmenován po enì Frederika III., královnì Sophii Amalii. Pùvodní budovy v r. 1689 lehly popelem, obnoveny
byly po roce 1750 jako domy šlechticù. Kdy v roce 1794 vyhoøely podruhé, královská rodina Amalienborg vykoupila, opravila a
dodnes v nìm sídlí. Veøejnosti je pøístupné jenom muzeum v paláci Kristiána VIII., kde mùete vidìt expozici o ivotì královské
rodiny v letech 1863-1947.
Kromì královského zámku je zde ještì jeden, ne tak honosný,
ale urèitì starší. Základní kámen pozdìjšího zámku Christiansborg
poloil ji v roce 1167 na místì pùvodního hradu zakladatel

Toulky po okolí
Dnes se jako obvykle nebudeme zabývat historií a souèasností zajímavých objektù v našem okolí, ale podíváme se tak
trochu do budoucnosti. Povíme si o aktivitách, které mají za cíl postavit novou
rozhlednu na vrcholu Králického
Snìníku.
Na horské chatì Schronisko
PTTK na Snieniku (na obrázku),
leící na polském území v nadmoøské výšce 1 218 m, je nese jméno
Zbigniewa Fastnachta, se nedávno
moná ji koneènì hnuly ledy. Docela konkrétnì se zde toti kompete n tní lidé zaèali zabývat
myšlenkou znovu vybudovat vì na
Snìníku, který má na polské stranì
hranice pøízvisko „Kladský“. V salonku proslulé horské chaty se sešli
pøedstavitelé lesních správ z obou
zemí, ochránci pøírody, zástupci
krajù i starostové pøíhranièních obcí a
hosté z èeských a polských turistických
svazù. Øeè byla o spoleèné èesko-polské
„Studii vyuití vrcholu Snìníku pro rozvoj turistického ruchu“. Vìtšina se shodla na názoru, e vì by se mìla postavit, a

9

mìsta Absalon. Od té doby stojí na téme místì u šestý palác.
Ten souèasný, nazývaný Slot, pochází z r. 1907 a zasedá v nìm
dánský parlament, nejvyšší soud a jsou v nìm té reprezentativní pokoje královské rodiny. Jeho rozsáhlé prostory jsou turistùm
témìø celé pøístupné. Projít celý areál sice trvá nìkolik hodin, je
to však velkolepý záitek. Královské pøijímací sály mohou svou
krásou konkurovat i tìm známìjším v Paøíi èi Londýnì.
Centrem zábavy Kodanì je nejnavštìvovanìjší zábavní park
Evropy Tivoli. Leí v samém centru mìsta na místì starého
opevnìní. Není to klasický hluèný areál plný pouových atrakcí a
neonù, ale centrum zábavy a odpoèinku uprostøed mìstské zelenì. Kromì kaváren, stánkù s obèerstvením a restaurací zde stojí
velká koncertní hala, divadlo pantomimy, horské dráhy, miniZOO a desítky skromných zaøízení slouících pro zábavu
místním i turistùm.
-hp

to na pùvodním místì té staré, a mìla by
se jí co nejvíce podobat. Architektonický
návrh poèítá s tím, e by hlavní vì mìla
mít schodištì s výtahem a menší vìièku
by nahradil balkonek, který by ji alespoò
pøipomínal. Nejednotnost panovala v názorech na monou pøístavbu restauraèní-

h o zaøízen í. To to ti v yad u j e
vybudování rozsáhlé infrastruktury - pøívod vody, elektrické energie, èistírnu odpadních vod apod. Ochránci pøírody zase
operovali s myšlenkou devastace fauny a
flóry v blízkém okolí vrcholu. Známý

podatelna@mu-hanusovice.cz

propagátor myšlenky stavby pan
Martynowski je naopak pøesvìdèen, e
organizovaná turistika nemá negativní
dùsledky pro pøírodu. Starosta mìsta
Stronie Slaskie, které vlastní pozemek po
strené rozhlednì, tlumoèil velký zájem
mìsta postavit vì a ve druhé fázi pak
stavbu lanovky na vrchol.
A ji dopadnou další rozhovory
jakkoliv, je u nyní jasné, e stavba
není jen vìcí polské strany. Jsme
v jedné Evropì a Snìník, a u mu
øíkáme Králický nebo Kladský, je
naším spoleèným bohatstvím. Jakákoliv stavební èinnost a pozdìjší turistický ruch musí být kadopádnì
citlivý ke zdejší jedineèné pøírodì.
Cesta ke spoleènému cíli bude ještì
hodnì trnitá, budou problémy, ale ty
jsou na to, aby se øešily. Snad se i
my, døíve narození, doèkáme krásného pohledu z vìe na okolní lesy
Moravy, Èech a Polska, na vzdálené
polské roviny a krásy rozlehlé Hané.
V pøíštích Toulkách se opìt vrátíme do
historie a povíme si pár zajímavostí o
stavbì pùvodní vìe na Snìníku.
-hpm
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Duha, sdruení dìtí a mládee pro volný èas, pøírodu a recesi
Klub mládee Salix-SK Hanušovice
Èinnost za mìsíc záøí 2004
Náš klub se rozjel v novém školním roce hned naplno, a to pracovnì: na zaèátku
mìsíce jsme vykonali generální úklid klubovny a chodby a pozdìji vyèistili
všechny vyvìšené ptaèí budky. Nezvaní osídlenci, plši, byli tentokrát jen ve dvou
budkách. Loòské podzimní zavírání vletových otvorù se zøejmì osvìdèilo, anebo
se nìkteøí plši ještì neuloili k zimnímu spánku. Stejnì obejdeme obì trasy budek
brzy ještì jednou. Ptaèí hnízda v budkách byla nalezena celkem ètyøi. Nicménì se
èištìní ptaèích budek stalo pro chlapce opìt záitkem obohaceným o pøebrodìní
potoka. Anavíc vyèištìním budek jsme opìt udìlali nìco pro pøírodu... Co kadý
o sobì tvrdit nemùe.
V rámci pracovní zruènosti jsme rovnì zapoèali s pøípravami výroby indiánských postelí z hùlek.
V zábavném programu venku zaujala chlapce lukostøelba, vrhání speciálních
noù a lasování. Z her pak Mínotaurus a Na kohouta. Nepøízeò poèasí v druhé pùli
záøí pøekonaly soutìe v klubovnì, jako napø. Na poštu, Kam chci - kam chceš,
Lov na lišku, Na øízek, Zápalková pyramida, Nervy, Na krále, Pomocník v nouzi.
Ohlas mìly i dvì poèítaèové hry.
Pøíjemným poèinem se stala oslava Frantíkových 8. narozenin. Blahopøejeme.
Dále vyšlo ji 8. èíslo klubového èasopisu Pramínek.
V mìsíèním bodování jednotlivcù vyhrál Honza Czastek. Ve speciální soutìi
o klubové nálepky bodovali: Pavel Kluga - nálepka è. 2, Miloš Gronych - è. 9. Pochvalu za pomoc s pøípravou zahájení klubové èinnosti po prázdninách jsem udìlil Honzovi Czastkovi. Putovní odznak Roy mìl právo v øíjnu nosit Tomáš Luèan.
Všem k uvedeným výsledkùm blahopøeji.
Jak patrno, naše èinnost je pestrá a zajímavá... Pøijïte se podívat! Uvítáme v našich øadách dobré kamarády, chlapce i dìvèata od 8 let (a starší).
Vedoucí klubu M. Pecho
inzerce

inzerce

inzerce

inzerce

inzerce

12 nejlepších
vitaminù
vitamin C
Kde je vitaminu nejvíc
Zelenina (zejména paprika), brambory, rakytník øešetlákový, ovoce
(napø. rybíz, citrusy, kiwi).
Jak vitamin prospívá duši
Skuteènì dodá ivotní elán: Tomu,
kdo je trvale unavený a nic ho nebaví,
chybí èasto vitamin C (kyselina ascorbová).
V èem pomáhá organismu
Drí v šachu infekce: Kyselina
ascorbová chrání pøed rýmou a dalšími nemocemi. Napomáhá pøi shazování pøebyteèných kil a prospívá
cévám.
Co se stane pøi jeho nedostatku
Denní potøeba: 100 g (napø. 1 velký
pomeranè). Symptomy nedostatku:
špatné hojení pøi poranìní, sklon k
alergiím, bolesti kostí.
-eg
inzerce

SKI-SERVIS HANUŠOVICE

inzerce

inzerce

Prodám auto Favorit 135, rok
výroby 1990, po technické
kontrole. V dobrém stavu,
nutno vidìt.
Cena 25 000 Kè v hotovosti.

Zima se opìt nezadritelnì blíí,
a proto se dává na vìdomí opìtovné zahájení èinnosti.
Servis lyaøského vybavení, Bazar lyaøského vybavení
Provozní doba: pátek 15-17 hod., sobota 9-12 hod.
Provozovna - u lyaøského vleku na ulici Údolní
Zve provozovatel - sportu zdar!

Telefon è. 583 231 709

placená inzerce

ŠACHOVÉ ÚLOHY

6. Vh5 a bílý vyhrává

Øešení úlohy ze záøijového èísla
Hanušovických novin
1. Vg4 - Sh6
2. Vg8 - Sc6
3. Jc4 - Kb5
4. Je5! - Sd4
5. V x h8 - S x e5

Nová øešitelská soutì
Postavení figur na šachovnici:
bílý - Kf1, Ve4, Jc5
èerný - Kh6, Ja2, Sb2
Bílý na tahu vyhrává.
-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.

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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