HANUŠOVICKÉ NOVINY
Prosinec 2004

èíslo 12

roèník 10

cena 2 Kè

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

Váení spoluobèané
Blíí se konec roku 2004 a je tedy na nás, abychom zhodnotili výsledky naší
práce. Pokud by nedošlo v mìsíci øíjnu k mimoøádné události, mohli bychom
tento rok hodnotit jako úspìšný.
Podaøilo se nám zrealizovat akci rekonstrukce teplovodù, a to témìø za deset
milionù Kè. Pøi této stavbì byla provedeno pøipojení základní a mateøské školy
na centrální vytápìní. Tato skuteènost, hlavnì v pøípadì mateøské školy, výraznì zkvalitní vytápìní objektu hlavnì po více dnech volna.
Po provedené rekonstrukci teplovodù byla provedena kompletní rekonstrukce chodníkù v sídlišti a významnì jsme tím pokroèili ve splácení dluhu po
povodòových opravách komunikací a chodníkù. Chci pøipomenout, e do konce roku 2005 musíme proinvestovat 7,3 mil. Kè, jinak nám hrozí vrácení celé
dotace státu ve výši cca 60 mil. Kè, a to s náleitým penále.
(Pokraèování na 2. stranì)

Dìti z naší základní školy jsou pøedevším vaše dìti -

naslouchejte jim!
Váení rodièe,
naše škola se v poslední dobì stala terèem pomluv v médiích svou proslulostí
šikany nejvìtšího rozsahu v kraji.
Nìkteøí zastávají i názor, e s tím škola nic nedìlá a zavírá pøed tímto problémem oèi.
Vedení školy a pedagogický sbor se snaí šikanu odhalovat u v samotném
poèátku a pøedevším ji tvrdì postihovat. Snaíme se, aby všichni áci mìli ke
svým pedagogùm dùvìru a nebáli se svìøit se svými problémy. Dítì se nesetká
s odmítnutím tøídního uèitele nebo vedení ZŠ, pokud má pocit, e je od svých
spoluákù nebo od nìkoho jiného šikanováno.
(Pokraèování na 2. stranì)
DK Hanušovice zve všechny dìti s rodièi na zábavnou pøedvánoèní show

Hudebnì-zábavný poøad s ivou hudbou, písnièkami a scénkami
12. 12. 2004 v 17.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Hanušovice
Vstup zdarma

Vánoèní zamyšlení
Vánoèní svátky jsou obklopeny tradicemi,
zvyky a obyèeji. Tyto lidové moudrosti
podtrhují jejich kouzlo. Z knih se dovídáme,
jak naši pøedkové èi prapøedkové slavili tyto
svátky.
Zvláštní je, e oni Vánoce skuteènì
„slavili“. Jejich stìdroveèerní stùl se
neprohýbal pod uzeninami z Hypernovy èi
Lidlu a èokoládovými pochoutkami Orion.
Tøeba taková vánoèka, sušené ovoce a
papírové ozdoby dovedly vzbudit slavnostní
náladu a úctu. A tìch adventních pøíprav!
Probíhaly ovšem beze spìchu a s pokorou.
V tom byla ta vznešenost. Celá vesnice se
vyšperkovala a kostel záøil do celého okolí.
Dálka nedálka, èlovìk dokázal dojít cestou
necestou, protoe chtìl vzdát hold a takto
„oslavit Vánoce. Moná ho oslovilo nìco,
co my u neznáme nebo taky nevíme èi
nechceme vìdìt.
Dnes létáme do vesmíru, pøevyšujeme doby
dávno minulé úrovní vìdy a techniky, ovšem
mravní a morální hodnoty vyšší nejsou,
moná nìkdy snad jsou i niší... A to za
zamyšlení stojí.
-hl

Pøíjemné vánoèní svátky proité
v radosti a rodinné pohodì, vše
nejlepší v novém roce 2005
a dìtem krásné zimní radovánky pøejí
redakce Hanušovických novin
a zamìstnanci MìÚ

Poskytujeme
Mìsto Hanušovice a ZŠ Hanušovice poøádají

Vánoèní zpívání
dne 21. 12. 2004 v 17.00 hod. na parkovišti
pøed DK v Hanušovicích

hotovostní bezúèelové pùjèky ji od
20.000,- Kè, zejména pro zamìstnance,
dùchodce i ivnostníky. Jednoduché a
rychlé zpracování, bez ruèitele. Vyøízení
ádosti - zdarma!!

Bude se rozdávat Betlémské svìtlo.
Volejte kdykoliv na tel.: 608 428 150

Srdeènì zvou poøadatelé
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Zpráva o èinnosti rady mìsta
47. jednání – 18. 10. 2004
- doporuèila ZM k prodeji dùm èp. 1 na ul. Hynèické za
specifických podmínek
- schválila prominutí poplatkù za svoz TKO
- schválila pronájem pozemku pè. 1358/2, kú. V. ibøidovice
- schválila pronájem pozemkù v kú. leb
- schválila bezúplatný pøevod PPS 12 s pøíslušenstvím na
obec Malá Morava
- vzala na vìdomí dopis p. Schwarzerové
- vzala na vìdomí ádost o místní šetøení na Zábøeské
242, Hanušovice
- vzala na vìdomí konání shromádìní k volbám do KZ –
KSÈM
- vzala na vìdomí informaci o finanèní situaci mìsta za
3. ètvrtletí 2004,
- schválila finanèní øešení úpravy místního rozhlasu nákupem ústøedny pro drátový i bezdrátový provoz a vybudováním reproduktorových hnízd
- vzala na vìdomí informaci o plenkách pro psy

Váení spoluobèané
(Dokonèení z 1. strany)

- vzala na vìdomí dopis ministra financí ÈR Mgr. Sobotky a
uloila zpracovat nový splátkový kalendáø a zaslat na Ministerstvo financí ÈR v Praze
- neschválila ádost o pronájem pozemkù pè. 1588 a 1574
v kú. Vysoké ibøidovice, protoe komunikace se
nepronajímají
- schválila ádost o pronájem pozemku pè. 885/3 v kú.
Vysoké ibøidovice

48. jednání – 1. 11. 2004
- zabývala se nastalou situací na ZŠ Hanušovice a projednala zpùsob spolupráce s rodièovskou radou pøi ZŠ
- schválila prominutí poplatkù za svoz TKO
- projednala pøípravu prodeje lesù akciové spoleènosti
Lesy ÈR
- projednala ádost o prodej pozemku pè. 131/1 v kú.
Hynèice – ZO AVZO Hanušovice a rozhodla, e podmínky
prodeje upøesní právní oddìlení, a to po øádné konzultaci se
stavebním úøadem
- schválila ádost o prominutí školného v MŠ za X/2004
- vzala na vìdomí Dopis SMO – ÈR

Dìti z naší základní školy jsou pøedevším
vaše dìti - naslouchejte jim!
(Dokonèení z 1. strany)

V roce 2004 jsme zahájili dle našeho názoru velmi prospìšnou stavbu, a to pøístavbu základní školy o školní jídelnu a druinu. V letošním roce jsme obdreli státní dotaci
ve výši 7 mil. Kè, podíl mìsta Hanušovice èinil 1,4 mil. Kè,
proinvestováno je tedy 8,4 mil. Kè z celkového objemu
30 mil. Kè.
Všichni vìøíme tomu, e obdríme státní dotaci na tuto
stavbu i v roce 2005 a pøístavba bude úspìšnì pokraèovat.
Vedeme intenzivní jednání o dotaci, abychom znovu zahájili stavbu bytù pro staré obèany vedle zdravotního støediska.
Oblast, ve které se nám u tolik nedaøí, je kulturní vyití
našich spoluobèanù; kulturní komise se pokouší zvýšit zájem obèanù poøádáním rùzných kulturních akcí, soustavnì
však naráíme na nezájem lidí.
I v našem mìstì se nevyhneme vandalismu, kdy jsou nièeny odpadkové koše, dopravní znaèky, svítilny veøejného
osvìtlení a veøejné prostranství. Dle našeho odhadu se náprava tìchto škod pohybuje nad 50 000,- Kè a tyto prostøedky by mohly být pouity jinde. V této oblasti
spolupracujeme s Policií ÈR, výsledky se však dosud nedostavily.
Je potìšitelné, e Vám mùeme oznámit skuteènost, e
k 30. 6. 2005 doplatíme celý dluh za provedenou plošnou
plynofikaci mìsta a do konce roku 2005 doplatíme celou
výši dluhu za provedenou mìstskou kanalizaci. Pro pøipomenutí chci øíct, e za obì stavby bylo nutno zaplatit
24,8 mil. Kè.
Váení spoluobèané, toto je jen struèný výèet z naší èinnosti v roce 2004. Dovolte nám, abychom Vám všem popøáli co nejvíce štìstí a spokojenosti v novém roce 2005 a
podìkovali Vám za spolupráci a pomoc v roce 2004.
Petr Malcharczik, starosta mìsta

Na vìtšinì škol šikana existovala a existuje - není ale jen
problémem školy, ale PROBLÉMEM CELOSPOLEÈENSKÝM.
Je jen málo vedoucích pracovníkù škol, kteøí pøed problémem
neutíkají a snaí se ho vyhledávat a potírat. Naše ZŠ se nebojí o
uvedeném závaném problému mluvit „nahlas“ a i pøes nepøíznivé
názory spoleènosti bojuje proti šikanování prevencí a tvrdými
kázeòskými postihy viníkù.
Proè ale nìkteøí rodièe zastávají názor, e „za vše mùe škola“?
Ptám se tedy vás, rodièù: „Co dìláte pro své dìti vy?“ Mnoho
rodièù pøi dnešním pracovním shonu a vytíení pomalu ani neví,
kde jejich dìti tráví svùj volný èas, s jakými kamarády, a jaké mají
problémy. Vdy èastá a opakovaná fráze v nìkterých rodinách
zní: Teï na tebe nemám èas...
Proto bych vás chtìla za sebe a všechny pedagogické
pracovníky poprosit - NASLOUCHEJTE svým dìtem a
nezlehèujte, co vám vyprávìjí.
Ano, jsou to NAŠI ÁCI, ale pøedevším VAŠE DÌTI.
Metodièka školní prevence Jana Winklerová

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
„Neptejte se, co pro vás mùe vykonat stát, ptejte se, co vy mùete
udìlat pro svou zemi.“
John Fitzgerald Kennedy

Pøijímací øízení k dennímu studiu na
støedních školách
Upozornìní pro rodièe a áky
Vzhledem k tomu, e nový školský zákon nebyl ke dni zpracování tohoto èlánku zveøejnìn ve Sbírce zákonù, povaujte,
prosím, dané údaje pouze za informativní s moností následných zmìn. Po jeho zveøejnìní ve Sbírce zákonù a po vydání
provádìcích pøedpisù Vám budou podrobné informace o organizaci, náleitostech a prùbìhu pøijímacího øízení, vèetnì termínù konání pøijímacích a talentových zkoušek, sdìleny vèas v naší
základní škole i prostøednictvím Hanušovických novin. Dále
budou zveøejnìny na webových stránkách Olomouckého kraje:
www.kr-olomoucky.cz v aktualitách.

Pokud byl uchazeè pøijat ke vzdìlávání ve støední škole v nìkterém kole pøijímacího øízení, nemùe být pøijat ke vzdìlávání
v jiné støední škole v dalších kolech pøijímacího øízení.
Dny otevøených dveøí
Pøi nelehkém výbìru oboru navštivte dny otevøených dveøí,
které vìtšina škol poøádá. Uvádím dny otevøených dveøí okresu
Šumperk, ostatní termíny jsou uvedeny ve „Sborníku studijních
a uèebních oborù støedních škol a vyšších odborných škol Olomouckého kraje pro školní rok 2005/2006“, který obdreli vycházející áci naší školy 18. listopadu 2004.

Pøihlašování ke studiu
Uchazeè nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeèe podává pøihlášku ke vzdìlávání ve støední škole øediteli školy, v ní
uchazeè plní povinnou školní docházku, v ostatních pøípadech
øediteli støední školy, a to na pøedepsaném tiskopisu a v termínu
stanoveném provádìcím právním pøedpisem. Souèástí pøihlášky nezletilého uchazeèe je jeho souhlasné vyjádøení. Pøihlášku
lze pro první kolo pøijímacího ízení podat pouze na jednu
støední školu.
Pøijímací øízení
Øeditel školy mùe po ukonèení prvního kola pøijímacího øízení vyhlásit další kola pøijímacího øízení k naplnìní pøedpokládaného stavu ákù tak, aby pøijímací øízení bylo ukonèeno do
konce srpna. Pøihláška se v tomto pøípadì podává pøímo øediteli
této školy.
Pokud øeditel školy vyhlásí další kola pøijímacího øízení,
oznámí neprodlenì krajskému úøadu poèet volných míst v jednotlivých oborech a formách vzdìlávání. Krajský úøad neprodlenì zveøejní pøehled støedních škol s údaji o poètu volných
míst v jednotlivých oborech a formách vzdìlávání, a to i zpùsobem umoòujícím dálkový pøístup.

Dny otevøených dveøí škol okresu Šumperk
Gymnázium Šumperk 8. 12. 2004 od 9.00 hod.
Gymnázium Zábøeh 10. 12. 2004
Obchodní akademie Šumperk 7. 12. 2004
Obchodní akademie Mohelnice 14. 1. 2005
a 22. 1. 2005, dále kdykoliv po tel. domluvì
Vyšší odborná škola a Støední prùmyslová škola Šumperk
6.-10. 12. 2004
Vyšší odborná škola, Støední prùmyslová škola
a SOU Zábøeh kadou støedu 14.00-16.00 hod.
Støední odborná škola Šumperk 4. 12. 2004 9.00-12.00 hod.
Støední odborná škola památkové péèe Šumperk
3. 12. 2004 8.00-16.30 hod., 19. 1. 2005 13.00-16.30 hod.
Støední zdravotnická škola Šumperk 2. 12. 2004
9.00-17.00 hod.
Støední odborná škola sociální péèe Zábøeh
3. 12. 2004 9.00-17.00 hod., 15. 1. 2005 9.00-12.00 hod.
Støední prùmyslová škola elektrotechnická Mohelnice
3. 12. 2004 a 28. 1. 2005
Støední odborná škola technická, Støední odborné uèilištì
technické, Odborné uèilištì a Uèilištì Mohelnice
12. 1. 2005, dále vdy po tel. domluvì
Støední odborná škola a SOU Šumperk
2. 12. 2004 a 9. 12. 2004
Støední odborná škola a SOU eleznièní a stavební Šumperk
10.-11. 12. 2004 a 21.-22. 1. 2005
Støední odborné uèilištì a Odborné uèilištì Zábøeh
17.-18. 12. 2004 9.00-17.00 hod.
Støední odborné uèilištì zemìdìlské Loštice
14.-16. 12. 2004 12.00-15.00 hod.
Odborné uèilištì, Uèilištì a Praktická škola Mohelnice
14. 12. 2004 a 11. 1. 2005
PaedDr. Vlaïka ídková, výchovná poradkynì ZŠ v Hanušovicích

Z teorie moderního šachu
Pro zájemce, kterí se chtìjí hloubìji seznámit s teorií moderního šachu, uvádíme variantu francouzské obrany
a doporuèujeme knihu Luïka Pachmana „Teorie moderního šachu“.
Anyní ji jedna z mnohých variant francouzské obrany k vašemu prostudování. Uvádíme prvních 8 tahù.
1. e4 - e6, 2. d4 - d5
3. Jc3 - Sb4, 4. e5 - c5
5. a3 - Sa5, 6. b4 - c x d4
7. Jb5 - Sc7, 8. f4 - Jh6
Po tomto teoretickém rozehrání mùete ve høe pokraèovat sami.
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Vánoèní pohoda

Galerie sportovcù

Na Vánoce je vše v klidu,
maminka nám chystá rybu.
Tatínek zas strojí stromek,
veèer všem zazvoní zvonek.
Jeíšek k nám zavítá,
pak k jiným dìtem odlétá.

Základní školy Hanušovice

Váení ètenáøi, od tohoto èísla Vás budu postupnì seznamovat s nìkterými áky, kteøí reprezentují naši školu v rùzných sportovních soutìích. Kadého sportovce se zeptám na pár otázek týkajících se jeho
osoby.

Jana Vavreèková, 8. A

Za dveømi jsou Vánoce,
jsou tu zase po roce,
sníh si klidnì poletuje,
náš ivot uklidòuje.

Ondøej Slí

Monika Nohelová, 8. A

Vánoce jsou u-u tady,
pøipravujme se se vším všady.
Snìhu u dost napadlo,
koupíme si klouzadlo.
Na Jeíška se tìšíme,
dáreèky si zabalíme.
Kapøíka jsme ulovili,
stromeèek si nazdobili,
ze všeho se potìšili.
Lenka Macková, 8. A

Narodil se dne 11. 12. 1990 v Šumperku. Je ákem Základní školy
v Hanušovicích, 8. C tøídy. Na naši školu dojídí ze sousední obce Jindøichov.
Základní školu reprezentuje skoro ve všech sportovních disciplínách, ale
pøedevším ve fotbale a atletice.
Aktivì hraje fotbal za Jeseník (starší áci), kde ho trénuje pan Martin Friè.
Ondro, e hraješ aktivnì fotbal, u ètenáø ví, mohl bys nám øíci, na jakém
postu na høišti hraješ?
Hraji zálohu, vìtšinou kraj a nìkdy mì trenér postaví na støed.
Máš kromì fotbalu, který ti jistì zabírá hodnì èasu, ještì nìjaké další
koníèky?
Ano, rád hraji stolní tenis, florbal, tenis, no prostì vše, co je v pohybu. Dále
rád kreslím, zajímám se také o poèítaèové hry a rád pracuji s poèítaèem.
Máš ve škole nìjaký oblíbený pøedmìt, a naopak?
Baví mì pøírodopis a tìlocvik, pøál bych si více hodin tìlocviku a výtvarné
výchovy. Neoblíbený pøedmìt ádný nemám, ale zrušil bych odpolední
vyuèování.
Máš u vybranou školu, na kterou pùjdeš studovat, nebo nìjaký cíl po
škole?
Chtìl bych jít studovat na støední umìleckou školu v oboru kreslení.
Jakou hudbu rád posloucháš, máš nìjakou oblíbenou skupinu nebo
zpìváka?
Poslouchám pop, skupinu Maron 5.
A co èetba, èteš nìjaké kníky?
Rád si pøeètu sportovní encyklopedie a sportovní èasopisy.
Zbývá ti, Ondro, také èas na kulturní vyití? Máš nìjaký oblíbený film?
Oblíbený film pøímo nemám, ale mám rád akèní filmy a nìkdy si rád zajdu
na dobrý film do kina.
Jak vidíš dnešní módu a do jakého obleèení se rád oblékáš?
V dnešní dobì mùeme na lidech vidìt rùzné styly obleèení, ale já
upøednostòuji sportovní obleèení. V tom se cítím nejlépe.

„Kaštanový král“
V pondìlí 25. 10. probìhla na naší základní
škole soutì o „Kaštanového krále“. Zúèastnilo se jí 48 dìtí z 1. stupnì. Dìti mìly za úkol dostat tøi kaštánky do dùlku. Soutìilo se ve
dvojicích, vítìz postupoval do dalšího kola. Za
velkého povzbuzování zbyli vítìzové
jednotlivých tøíd.
1. tøída: 1. místo - David Šlechta, 2. místo Karolína Fialová, 3. místo - Eva Hnátková
2. tøída: 1. místo - Jana Winklerová, 2. místo
- Antonín ídek, 3. místo - Radek Fistr
3. tøída: 1. místo - Michaela Bergrová,
2. místo - David Hanák, 3. místo - Jiøí Chmelaø,
Nikola Šimeková
Za 1. stupeò, Mgr. Eva Kubíèková,
Mgr. Jana Pitáková
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Máš nìjaké oblíbené jídlo, na kterém si vdy pochutnáš?
Ano, mám, kuøecí prsa, øízek s bramborovým salátem, také mi chutnají
tìstoviny a rùzné ovocné saláty. Jako sportovec spálím hodnì kalorií, a tak si
jídelníèek malinko hlídám.
Co rád piješ?
Chutná mi dus, kofola a iontové nápoje.
Na závìr bych se tì, Ondro, rád zeptal, jestli bys nìkdy chtìl pracovat
v oblasti sportu?
Co budu dìlat, to ještì pøesnì nevím, ale urèitì bych od fotbalu odejít jen
tak nechtìl, a a nìkdy skonèím aktivní fotbalovou kariéru, tak bych rád
trénoval.
Ondro, dìkuji ti za rozhovor, a a se ti všechny tvé sportovní a ivotní cíle
splní.
Tomáš Rajnoha, ZŠ Hanušovice

podatelna@mu-hanusovice.cz
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Realizovaný ve ètvrté tøídì na ZŠ v Hanušovicích
Projektové vyuèování patøí v dnešní dobì
k moderním trendùm výuky a postupnì si dobývá své místo jako jedna z dalších forem
vzdìlávání. Hanušovická základní škola se
nebrání novým trendùm v uèení, a proto byla
realizace projektového vyuèování jen dalším
logickým krokem. Jako téma svého projektu
jsem si zvolil odpady, jejich recyklaci a následné zpracování. Toto téma jsem si nevybral
náhodou, ale vyuil jsem tradici sbìru papíru
a plastù na škole. Chtìl jsem tak dìtem objasnit, proè se tyto sbìrové dny poøádají, jaký je
jejich smysl a co se s jejich sbìrem dìje dál.
U týden pøed projektem jsem své áky informoval o netradièní formì výuky, kterou
pro nì chystám, a zadal jsem jim, jaký materiál si mají doma shromaïovat a co budeme
zvláštního potøebovat, aby mìl vlastní projekt
smysl. Z reakcí ákù jsem pochopil, e se velice tìší, co potvrzovali tím, e bìhem týdne se
nám tøída zaplnila rùznými obalovými materiály do té míry, e jsem musel jejich „syslení“
udìlat pøítr, protoe bychom se do tøídy s takovou za chvíli nevlezli, a vysvìtlil jsem jim,
e bude pro nás všechny lepší, kdy si potøebné komponenty k práci donesou a v úterý
9. 11.
V pondìlí odpoledne jsem trochu dovybavil tøídu o televizor a videopøehrávaè, které
nám poslouily jako odrazový mùstek k našemu projektu. V ono „osudné“ úterý ráno pøišli
všichni áci neobvykle brzy a donesli velkou
spoustu obalù, které mìli pozdìji pouít jako
suroviny pro výrobu v závislosti na úkolech,
které jsem pøed nì postavil. Na úvod jsem své
áky seznámil ve struènosti s celou koncepcí
vyuèování, a potom nám nezbylo u nic jiného ne se s chutí vrhnout do díla.
Aby mìly dìti hrubou pøedstavu o problematice odpadù, pustili jsme si na videu kazety,
které pojednávaly o odpadech, jejich „tvorbì“
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a moném zpracování. Po skonèení kazet
jsme na základì právì skonèených filmù zaèali diskutovat a snaili jsme se navzájem se
podìlit o své zkušenosti. Zároveò jsem ákùm
rozdal sady karet pojednávající o odpadech,
které si v rámci skupin prostudovali a mohli se
tak lépe zapojit do diskuse.

Jeliko projektové vyuèování se nezakládá pouze na diskutování a nejedná se ani o mrhání èasem, jak si myslí nìkteøí kolegové,
zamìøili jsme se po dùkladném seznámení
s problematikou na dokazování zjištìných
skuteèností. K tomuto nám poslouila matematika, ze které jsme vyuili slovní úlohy a
poèítali jsme pøíklady, které se zabývaly problematikou vytváøení odpadù a moností
omezování jejich produkce.
Po této „matematické chvilce“ následoval
sloh. Neskonèili jsme samozøejmì s projektem a nevrátili jsme se k tradiènímu vyuèování, ale zamìøili jsme se na obaly jako na velice
hezké a poutavé pøedmìty. Kadý ák si s sebou do školy donesl libovolnou sladkou tyèinku, její obal jsme následnì popisovali.
Aby dìti zjistily, jestli byl jejich popis dostateènì vìrohodný, èetli si navzájem své práce a
ostatní se na jejich základì snaili uhodnout, o
jaký výrobek se jedná. Na tomto místì je tøeba
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uvést, e úspìšnost byla velice vysoká, co
svìdèí buï o vynikajících popisných schopnostech mých ákù, nebo o jejich èasté konzumaci tìchto výrobkù. Potom u nám nezbylo
nic jiného ne objekt našeho popisu sníst a dodat si tak energii do další práce.
Jeliko problematika odpadù je celospoleèenské téma, dalším úkolem pro dìti byl sbìr
informací o této problematice mezi ostatními
uèiteli. Jeliko jsem samozøejmì nechtìl své
kolegy pøivádìt do rozpakù, zvolil jsem pro
dìti jednoduché otázky, pomocí kterých
zjišovaly, jaký je vztah jednotlivých vyuèujících k zacházení s odpady. Dìti si vybraly
jednoho uèitele a navštívily ho o velké pøestávce. Jejich zjištìné informace jsme následnì spoleènì zpracovali a diskutovali o nich.
Na základì doposud zjištìných údajù jsme
se spoleènì shodli, e problematika odpadù si
zaslouí naši pozornost a e by se mìla stát
záleitostí kadého z nás. Abychom i ostatní
pøesvìdèili o nutnosti se tímto problémem zabývat, vytvoøili áci ve skupinách formou
koláe plakát, který ostatní vyzýval k sbìru a
tøídìní odpadù.
Èlovìk je iv nejen znalostmi, ale i duchem, a proto jsem jako další èást dne zaøadil
trochu kultury. Spoleènì jsme se nauèili písnièku od pánù Uhlíøe a Svìráka s názvem
Chválím tì, Zemì má, která se svým obsahem
a poselstvím znamenitì hodila k probíranému
tématu.
To u se ale zaèal pomalu nachylovat èas,
který jsme mìli pro náš projekt vyhrazen, a
museli jsme se co nejrychleji pustit do závìreèného „zlatého høebu“ našeho celodenního
snaení. Dìti mìly za úkol vytvoøit kontejnery, do kterých budeme do budoucna tøídit odpad, který ve tøídì vyprodukujeme. Vytvoøili
jsme dva kontejnery na plasty a jeden na papír
a umístili jsme je po tøídì. Po úspìšném absolvování této práce dostaly dìti za úkol vytvoøit
jakési motto dnešního dne, a to panáka
„Plasáka“, postavu z odpadového materiálu,
pomocí které jsme dokázali, e i pouité obaly
se dají ještì vyuít pro výrobu zajímavých
vìcí.
Na závìr jsme celý den spoleènì zhodnotili a shodli jsme se na tom, e projektové vyuèování je velice zajímavá forma výuky a e se
jedná o pøíjemné zpestøení školy. Dìti se
shodly, e se jim práce i zvolené téma líbily, já
jsem byl rád, e se nám všechny úkoly podaøilo splnit, a spoleènì se tìšíme na další projekty, které budeme ještì absolvovat.
Petr Jorda
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Lidové zvyky o Vánocích
Vánoèní období je spojeno s mnoha zvyky, rituály a vìštbami. Leckteré se dodrují dodnes, jiné zcela vymizely a známe je
pouze z vyprávìní, starých knih a kalendáøù.
Døíve bylo zvykù mnohem více, ale zaèaly se ztrácet v prùbìhu 19. století. U mnohých se po staletí vytratil dùvod, proè se
vlastnì dodrují. Zbylo pouze vìdomí, e se “to tak má”. Ve
spoustì rodin se tøeba na Štìdrý den nepere prádlo, protoe cíchy a obleèení na šòùøe znamenají smrt v rodinì. Údajnì je to
symbol napodobení. Visí toti, jako by byl èlovìk mrtvý, jako
jeho neivá schránka.
K nejznámìjším rituálùm patøí krájení jablka. Pokud je uvnitø
hvìzdièka, je všechno v poøádku, objeví-li se však uvnitø shnilý
jádøinec ve tvaru køíku, znamená to neštìstí. Strach z úmrtí
v rodinì byl a mnohde ještì je dùvodem, proè se nemìlo od štìdroveèení tabule vstávat a odcházet. Naopak pøišel-li pocestný, mìl
pro nìj být v domì pøipraven talíø a dárek. V mnoha domácnostech se také lilo a lije olovo do vody a ze vzniklých tvarù se pak
vìští budoucnost. Ve snaze odhalit, co pøinese další rok, pouští
se lodièky (skoøápky od oøechù) se svíèkami po vodì a sleduje
se, kam a doplují a která zhasne. Neprovdané dívky zase házely
støevíce v touze zjistit, odkud pøijde enich. Prastaré zvyky jen
nemizí, ale jsou i nahrazovány jinými. Napøíklad poloení rybí
šupiny pod talíø pro štìstí.
Èasem se mìnila i štìdroveèerní tabule. Dnes pro vìtšinu rodin platí, e na ní nesmí chybìt rybí polévka, kapr a bramborový
salát. Døíve však slavnostní veèeøi vévodila jiná jídla - luštìniny,

Klub sekáèù
Kvapem se blíí jeden z nejveselejších dní v roce - Silvestr, k nìmu
tradiènì patøí šampaòské. Jestli vás
u nebaví bouchat o pùlnoci zátkami, poradím vám jiný zpùsob, jak se rychle dostat k perlivému
moku.
Ji podle nadpisu poznáte, e se zátka nevyndává ani vystøeluje z hrdla, ale po vzoru carských dùstojníkù z Ruska se jednoduše setne hrdlo speciálním noem. Dobøe setnuté láhvi uletí
pouze vrcholek hrdla i se špuntem. Kdy se to umí, jde pøitom o
efektní záleitost. Navíc dobøe utnutý koneèek hrdla, pokud se
ho podaøí najít pohromadì, lze pouít jako suvenýr, protoe na
zátce zùstane sklenìný prstýnek.
Málokdo však ví, e existuje dokonce celosvìtové Bratrstvo
Zlaté šavle - Confrérie du Sabre d´Or. V jeho èele je Velká rada a
té pøedsedá Velmistr Jean-Claude Jalloux. Tohoto majitele vyhledávané restaurace Stodola u vlka, která je 30 km od Paøíe,
v roce 1986 napadlo, e by mohl obnovit tradici stínání, jí se od
carských dùstojníkù nauèili i dùstojníci císaøe Napoleona. Dnes
má toto bratrstvo poboèky po celé zemìkouli, samozøejmì i u
nás.
Jedním z prvních, kdo v naší republice toto umìní zvládl, byl
profesor hotelové školy v Mariánských Lázních Karel Babka.
Ovšem, jak pan Babka tvrdí, i mistr tesaø se mùe nìkdy utnout.
A tak i jemu se stalo, e ze špatnì saté láhve, ke zdìšení majitele, bohatì zmáèel hosty i nové koberce. Vìtšinou ale má šikov-
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med, èesnek, obilí a jablka. Mìlo se dát na stùl všechno, co se
urodilo v hospodáøství. Vìøilo se, e kdy se to patøièným zpùsobem upraví, poehná a sní, tak se to obrátí ve prospìch rodiny.
Døíve toti nebyla štìdroveèerní hostina smìsicí vybraných jídel jako dnes, ale kadá její souèást vèetnì výzdoby, krájení jídel a pojídání mìla svùj význam. V øadì krajù se jako pøedkrm
tøeba pekly speciální oplatky podobné hostii a mazaly se medem
- symbolem zdraví a síly. Ze stejného dùvodu nesmìl na stole
chybìt èesnek. Následovala polévka z luštìnin. Ty toti bobtnají
a symbolizují nabývání bohatství. Stolování doplòovaly rùzné
nákypy a kaše z jáhel, krupice a pohanky. Na závìr pøišlo peèivo a
samozøejmì i dnes oblíbená
vánoèka.
I slovo „štìdrý“
mìlo døíve jiný význam. My ho chápeme tak, e je k nám
nìkdo štìdrý a e
nìco dostaneme.
Døíve naopak platilo, e my musíme
být štìdøí ke svému
okolí. Proto také
hospodáø èást hostiny
odnášel stromùm, dobytku a drùbei.
-hp

ný „stínaè“ tak pøesný sek, e se nemusíte obávat støepinek skla
ve vínì ani toho, e by se mok z láhve vylil.
Èlenem bratrstva a velvyslancem (ambassadeurem) je ale u
nás posledních pìt rokù šéf gastronomie v INGO Casinu ve
Františkových Lázních pan Milan Prùcha. Jak sám øíká, stínání
- sabrage - není záleitostí síly. Jde pouze o citlivý, ladný, plynulý, jemný a pøesnì míøený pohyb. Celou efektní proceduru
shrnuje asi takto: Nejdøíve odstraníme z láhve staniol a košíèek
- agrafu. Láhev podríme levou rukou za prohlubeninu ve dnì.
Mìla by být podchlazená, tak okolo šesti stupòù, nebo zteplalé
víno by mohlo zátku vyrazit ještì pøed seknutím. Nejlepší je pak
pøejet láhev po švu a uknout do rozšíøeného krouku hrdla.
ádné velké rozmachy a sekání, nejsme prý na bojišti ani neštípeme døevo.
Na závìr vám jako autor èlánku pøeji veselého Silvestra a vše
nej... do nového roku. Ale radím vám, otevøete si ten svùj šampus radìji po starém zpùsobu. Nejste ani velvyslanec, velmistr
nato mistr v tomto oboru. Je pøece lepší mít tento lahodný mok
ve vysoké sklenièce ne na koberci èi na šatech svých pøátel.
-hp
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Podzim bude brzy za námi
Jaký byl letošní nástup podzimu? Máme zato, e naplnil vše, co jsme od podzimu oèekávali. Pøevládalo poèasí
s tlakovou výší, bylo pomìrnì velmi teplo, a pøedevším se nevyskytovalo sychravé poèasí, tolik pro podzim typické.
Pozdní babí léto
Ve dnech 20.-27. øíjna jsme se letos ji podruhé setkali s babím létem. Meteorologové jej nazývají pozdním.
V tomto období panovalo jasné poèasí s tlakovou výší 1020 hektopascalù a dostávalo se k nám velmi teplé proudìní vzduchu od jihozápadu.
Zatmìní Mìsíce
Pomìrnì velmi dlouhé trvání pozdního babího léta bylo ukonèeno 28. øíjna. V tento den jsme mohli pozorovat
úplné zatmìní Mìsíce. Bylo vìtšinou pìknì viditelné. Jímá nás však trochu nostalgie, nebo na pøíští u nás viditelné zatmìní Mìsíce budeme muset poèkat a do roku 2007.
Kadý z nás jistì ví, e zatmìní Mìsíce je dùkazem kulatosti naší Zemì. Dnes však má zatmìní jiný velmi
dùleitý význam; na observatoøích se v souvislosti se zatmìním vìdci zamìøují na zjišování stavu ozónové vrstvy zemìkoule.
Pokraèující podzim
Na konci øíjna a poèátkem listopadu ji bylo více zamraèeno, jen obèas bylo deštivo, ale teplé proudìní od jihozápadu v Evropì ještì pokraèovalo. Svou chladnou èást nastolil letošní podzim 6. listopadu. V Krkonoších a Krušných horách snìilo. Noèní
teploty se zaèaly pohybovat kolem nuly. V níinách padal déš se snìhem.
11. listopadu slavil svátek Martin; s tímto dnem souvisí pranostika, e svatý Martin pøijídí na bílém koni. Nezbývá ne konstatovat, e i letos
-jk
tomu tak bylo.

Výsledky voleb do zastupitelstva kraje konané
ve dnech 5. 11.-6. 11. 2004 v Hanušovicích

SPV Hanušováèek
poøádá

Vánoèní cvièení
v pondìlí 20. 12. 2004
v 17.00 hod. v tìlocviènì ZŠ
Hanušovice
pro dìti od 3 do 8 let
nejlépe v doprovodu dospìlé
osoby

è. strany
8
26
36
41
42
54

(èlenové 15,- Kè, ostatní 25,- Kè)

název strany
KDU-ÈSL
ODS
ÈSSD
SNK sdruení nezávislých
SJ
KSÈM
Ostatní strany, které nedosáhly 5 %

platné hlasy
celkem
v%
48
8,79
158
28,93
86
15,75
11
2,01
7
1,28
183
33,51
50
9,12

Informace na tel. 732 264 952.

Pøíjemné proití
Vánoèních svátkù a
šastný Nový rok pøeje
Všem svým èlenùm a
pøíznivcùm Sbor
dobrovolných hasièù
v Hanušovicích.

Ostatní str. které
nedosáhly 5 %
9,12%

ODS
26
28,93%
KSÈM
54
33,51%
SJ
42
1,28%
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KDU-ÈSL
8
8,79%

SNK sdruení
nezávislých
41
2,01%
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ÈSSD
36
15,75%
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Historie mìsta
Hanušovice
èást 117.

Události roku 1910 na Hanušovicku
V úvodu tohoto dílu Historie si pøipomeòme tehdejší stavy obyvatelstva nìkterých obcí zdejšího kraje. Poèty jsou sice pøibliné, ale velmi
pravdìpodobné s ohledem na sèítání lidu pøed a po roce 1910. Je brán
také zøetel na v této dobì probíhající odliv mladého obyvatelstva za
prací:
Habartice 526 obyvatel, Hanušovice bez Holby 1657, Hynèice n. M.
350, Køivá Voda 129, Kolštejn (Branná) 950, Malá Morava i s Krondörflem 726, Kopøivná 865, Luná 164, leb 370, Vojtíškov 470, Vysoké
ibøidovice s Cibulkou 548, Potùèník 250, Štolnava (Prameny) 190,
Rudkov 37, Pleèe 208 a Pusté ibøidovice s Jindøichovem 835 obyvatel.
Události roku 1910
V Hanušovicích zaèala platit vyhláška, e osoby zneèišující potok
budou pokutovány. Pravdìpodobnì byl myšlen potok z horních Hanušovic, nebo v øece Branné nemohlo být v té dobì jakékoliv zneèištìní
pozorovatelné pro její obrovské zneèištìní Jindøichovskou papírnou.
Byl zaloen spolek mladých Heimat (Domovina) v Kopøivné.
V tomto roce mìla být rozšíøena horní strana høbitova, ve které se
mají pohøbívat jinovìrci a nepokøtìné dìti.
V tomto roce byla plánována stavba lékárny v Hanušovicích, postavil ji majitel Hermann Zappe.
11. února zasahovali hasièi pøi poáru domu Eduarda Kürbela,
domkaøe v Hanušovicích è. 726. Jak úspìšný byl jejich zásah, se záznam nezmiòuje.
20. února bylo na všech školách vzpomenuto stého výroèí úmrtí rakouského národního hrdiny Andrease Hofera (1767-1810). Tyrolský bojovník za svobodu vedl ji na pøelomu let 1796/1797 setninu domobrany
proti Francouzùm a v roce 1809 se postavil do èela tyrolského povstávní.
Ze ètyø bitev u Bergiselu proti Bavorùm a Francouzùm vyšel jako vítìz. Po
uzavøení schönbrunnského míru se nechal pøemluvit k dalšímu odboji. Po
poráce tohoto odboje uprchl, jeho úkryt byl však prozrazen a 20. února
roku 1810 byl Andreas Hofer podle tehdy platného stanného práva v Mantovì zastøelen.
Zøizovatel úzkokolejné lesní eleznice v revíru Františkov Jan II.
z Liechtenštejna vybavil lesní úsek Josefová novými vozíky na svoz kulatiny k eleznièní vleèce ve Františkovì.

Následkem trvalých dešù došlo 6. záøí v údolí øeky Moravy k záplavám a velkým škodám. Hanušovický kronikáø vyèíslil škodu zpùsobenou v Hanušovickém katastru na 30 000 korun. Ve zmínìný den bylo na
Ramzové namìøeno 149,6 mm sráek. Postieno bylo také Jesenicko.
5. listopadu zachvátil oheò koòské stáje Františka Kopeèka v Hynèicích n. M. a zcela je znièil. Je nutno pøipomenout, e stáje pana Kopeèka se tehdy nacházely na katastru obce Hynèice, ale ne v Hynèicích.
Kopeèek vlastnil pilu na poøez kulatiny za øekou Brannou, kterou zde
postavil v místech zaniklé brusírny døevní hmoty Jindøichovské papírny, postavené v 70. letech 19. století vídeòským podnikatelem Martinem
Kinkem. Pila se nacházela v severovýchodním cípu areálu bývalých dílen Státního statku Hanušovice. Je pozoruhodné, e jméno František
Kopeèek se ve všech nìmeckých záznamech i na jeho razítku uvádí èesky. Pravdìpodobnì se jednalo o pevnou osobnost lpící na svých èeských
rodových koøenech. Pan Kopeèek uzavøel smíšené manelství s Elfriedou neznámého pøíjmení, která si pak jako vdova zachovala pøíjmení
Kopeèek a do znárodnìní svého majetku po roku 1945. (V pøedváleèném a váleèném období 2. svìtové války se z nìkterých zde ijících nositelù èeských jmen stali nositelé jmen nìmeckých. Z Brdièky se stal
Brdiczka, Adamec se promìnil na Adametze, z Kováøe byl Kowarsch
atd.) Pan Kopeèek mimo zmínìnou pilu vlastnil také dùm èp. 416, který
po roce 1945 pøešel do majetku Lesního závodu Hanušovice a byl obydlen prvním pováleèným øeditelem L. z., lesním radou Folkem. Nejsou
známé okolnosti zabavení majetku rodiny Kopeèkových, ale naši úctu si
zaslouí právì za ten „nepatrný“ háèek u svého jména. Je nutno pøipomenout ještì další jména, která se v tìké dobì nemìnila a zùstala pùvodní: vdova po panu Pláškovi Anna, Kopøiva Anna na èp. 388 a
spolumajitelka dnešního mìstského úøadu Ida Vylíèilová. Na èísle 405
pak ila pravdìpodobnì pøíbuzná rodiny Kopeèkù, Marie Kopeèek.
Ale vrame se k roku 1910. V tomto roce hanušovické obecní zastupitelstvo rozhodlo, e chudí obèané dostanou na Vánoce penìní pøíspìvek. Jaká byla tehdy hranice chudoby, se nelze dopátrat, ale zcela urèitì
byla niší neli ta dnešní. Dnes nìkteøí lidé dostávají rùzné pøíspìvky a
smìjí se tìm, kteøí pracují.
6. listopadu vypukl poár v Hanušovické pøádelnì lnu. Oheò znièil
lnìnou pøízi a støechu budovy.
Tøi dny pøed Štìdrým dnem, 21. 12. postihlo neštìstí v podobì nièivého ohnì dùm rodiny Josefa Vogla v Kopøivné. K poáru pøijeli koòmo
také vdy pohotoví hasièi z Hanušovic.
-jh
Prameny: Jan Bøezina - V. M. a záznamy kronikáøù

Podìkování
Redakce Hanušovických novin dìkuje panu Janu Hanákovi za pøíspìvky vìnované historii mìsta Hanušovice, které pøipravoval a poskytoval plných deset let. Dìkujeme a vìøíme, e se na stránkách Hanušovických novin ještì setkáme.

Výzva rodièùm!
Nemohu nereagovat na smutnou událost, která se v našem mìstì stala koncem øíjna. Kriminalita dìtí a mládee se nevyhýbá ani Hanušovicím, by se jedná o malé mìsteèko. Snad si to koneènì uvìdomí mnozí
rodièe, kteøí tuto skuteènost podceòovali. Mohou všichni rodièe prohlásit, e pøesnì vìdí co dìlají jejich dìti ve svém volném èase?
Jistý pedagog prohlásil, e mladý èlovìk musí být neustále zamìstnaný nìèím vhodným, jinak zaènì tropit hlouposti. V dnešní dobì to
platí dvojnásob. Takovou moností jsou rùzné krouky, kluby, oddíly.
V Hanušovicích je velká nabídka kroukù pøi základní škole èi v zájmových sdrueních, jako je napø. náš Klub dìtí a mládee Duha, Salix-SK. Ovšem ze statistiky vyplývá, e v daných kroucích a
organizacích je zapojena jen tøetina místních dìtí a mládee, co je velice málo. Pøitom v dobrém krouku èi klubu je vìtší šance, e se dítì
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s problémem svìøí spíše vedoucímu ne rodièùm. To vám potvrdí
kadý renomovaný psycholog.
Samozøejmì ani škola ani rùzné oddíly nemohou vyøešit a zachránit
všechno. Základ výchovy je pøedevším v kvalitní rodinì. Pokud však
nemohou dát rodièe dìtem svùj èas, napø. z dùvodu pracovní pøetíenosti, potom jsou krouky, kluby a oddíly alespoò èásteènou pomocí.
Myslím, e èinnost napøíklad našeho klubu je dostateènì v Hanušovicích prezentována ji øadu let. Rodièe se mohou k nám podívat a popovídat si o problematice kadý ètvrtek od 18. hodiny. Mùeme ještì
pøijmout nováèky - chlapce i dìvèata. Naše klubovna se nachází
v domì s hudební školou (nahoru po schodech a k pùdì), ulice Školní
257 u ÈD v Hanušovicích.
Vedoucí Klubu dìtí a mládee Duha, Salix-SK M. Pecho
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Jubilea
V mìsíci prosinci 2004 oslaví
svá významná ivotní výroèí
tito naši spoluobèané:
75 let pan Jan Ludvík,
70 let paní Jiøina Kadlecová a
Jiøina Weiterová,
65 let paní Marie Albertová,
60 let pánové Osvald Janeèek,
Ludvík Koblíek a Josef Kuèera,
50 let paní Marie Suparièová, Eva
Rygarová a Dagmar Vondrušková
a pan Rudolf Schneider.
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 øíjnu 2004

Vánoèní kapr
trochu jinak
K našemu vánoènímu stolu patøí
neodmyslitelnì smaený kapr s bramborovým salátem. Pokud ale rádi zkoušíte nìco nového, nechte se inspirovat úpravou
kapøího masa v jiné evropské kuchyni.Urèitì si
také pochutnáte.

Kapr po burgundsku
Potøebujeme: 6 porcí kapra, sùl, líci citronové šávy, 1/2 litru pøírodního èerveného vína, 6 dkg cibule, kousek citronové kùry, bobkový list, trochu cukru, 12 marinovaných oliv.
Pøíprava: Porce kapra osolíme a pokapeme citronem. Do kastrolu nalijeme víno a
pøidáme drobnì nakrájenou cibuli, citronovou kùru, bobkový list a cukr a pøivedeme k varu. Vloíme porce kapra a dusíme 18 minut. Pak jej dáme na místu, polijeme
vývarem a povrch posypeme olivami. Podáváme s opeèenou emlí.

Kapr po norsku
Potøebujeme: 4 porce vykostìného kapra, sùl, mletý pepø, 6 dkg másla, líci kopru,
3 dcl smetany, 6 dkg strouhanky a 6 dkg strouhaného ementálu.
Pøíprava: Osolené a opepøené porce kapra vloíme do pekáèku vymazaného máslem. Jemnì nasekaný kopr zamícháme do smetany, nalijeme ji na kapra a povrch posypeme strouhankou a ementálem. Zapékáme asi 30 minut, podáváme s vaøenými
brambory a zeleninovým salátem.

Kapr po italsku
Potøebujeme: 4 porce kapra, sùl, pepø, 4 líce oleje, 6 dkg cibule, 4 dkg másla,
30 dkg vaøených špaget, 4 rajèata, zelenou petrelku, citronovou šávu, 5 dkg
strouhaného ementálu, 3 dkg másla na pokapání pokrmu.
Pøíprava: Porce kapra vykostíme, osolíme a opepøíme. V kastrolu osmahneme cibuli,
poloíme na ni kapra a opeèeme po obou stranách. Pekáèek vymaeme máslem, vloíme kapra s cibulkou i tukema obloíme vaøenými špagetami. Povrch pokryjeme rajèaty nakrájenými
na plátky, posypeme sekanou petrelkou, osolíme, pokapeme citronem, posypeme ementálem a pokropíme máslem. Zapékáme v horké troubì asi 20 minut.
Dobrou chu!

zemøeli:
Jan Petøek, pan Antonín Rùièka
a paní Marie Heèková

Váení spoluobèané,
pøejeme Vám poehnané vánoèní
svátky plné pohody a klidu v kruhu
svých blízkých a správné vykroèení
do nového roku 2005.
MO KDU-ÈSL Hanušovice

(Pøevzato ze Zpravodaje Radia Proglas è. 30)

Stejnì jako na jiných místech naší republiky poøádá i
Charita Šumperk v našem regionu veøejnou

Tøíkrálovou sbírku,
která probìhne ve dnech 2.–10. 1. 2005. Podrobnìjší
informace získáte v lednových Hanušovických novinách.

Vzpomínka

Vzpomínáme

Èas plyne, ale bolest zùstává.

Dne 28. 11. 2004 jsme vzpomnìli 32. výroèí, kdy nás navdy opustil
náš otec, pan Antonín Vylíèil z Hanušovic.

Dne 12. 12. 2004 vzpomeneme
prvního výroèí úmrtí

Dne 3. 12. vzpomeneme prvního smutného výroèí úmrtí naší sestry,
paní Zdeòky Maruškové, rozené Vylíèilové.

pana Františka Kunerta.

Dne 28. 12. 2004 vzpomeneme 17. výroèí, kdy nás opustila naše
maminka, paní Antonie Vylíèilová z Hanušovic.

S láskou a úctou vzpomínají manelka,
dcera Vlasta s manelem a vnuèky s rodinami.
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S láskou vzpomínají dcery a sestry Jana a Jaroslava s rodinami.

www.mu-hanusovice.cz
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Cestování po Evropì
Dnes se podíváme do mìsta, které se právem pyšní pøezdívkou „Královna na Dunaji“. Mnozí jste ji poznali, e se budeme
procházet po hlavním mìstì Maïarska - Budapešti.
Nejvìtší øeka støední Evropy - Dunaj dìlí mìsto na kopcovitý
Budín a rovinatou Peš. Pravý a levý bøeh spojuje devìt mostù,
z nich nejstarší, øetìzový Széchenyiho, je z roku 1849. Dnešní
podobu získala Budapeš koncem 19. století, kdy zde byl pøi pøíleitosti 1000. výroèí pøíchodù Maïarù do vlasti vybudován monstrózní Památník milénia na námìstí Hrdinù, k nìmu vedoucí
Andrássyho tøída, Parlament a bazilika
sv. Štìpána. Nejdelší budapešský bulvár, dlouhý 2,5 km, nese jméno hrabìte
Gyuly Andrássyho (1823-1890), který byl
idolem Maïarù a nejvìtším favoritem rakouské císaøovny Albìty, zvané Sissi.
Budínské hradní ètvrti dominuje Matyášùv chrám (na obrázku) se svými závratnì vysokými vìemi zdobenými
kamennými krajkami, které se amatérským fotografùm stìí vejdou do objektivu. Tento nejznámìjší budapešský
kostel, zaloený ve 13. století, byl dìjištìm øady panovnických svateb a korunovací. Napøíklad v r. 1353 zde uzavøel
sòatek èeský král Karel IV. s tehdy ètrnáctiletou Annou Svídnickou, v roce 1463
zase uherský král Matyáš Korvín s Kateøinou, dcerou Jiøího z Podìbrad. Také zde
byl 8. èervna 1867 korunován rakouský
císaøský pár. František Josef I. paradoxnì pøijal svatoštìpánskou uherskou koru-

Toulky po okolí
V minulém èísle Hanušovických novin
jsme si povídali o plánech postavit novou rozhlednu na Králickém Snìníku a souèasnì
jsme si slíbili, e si povíme o stavbì té staré, ji
dávno neexistující.
Po mnohaletých peripetiích s pøípravami
celé sloité akce mohl koneènì Kladský horský spolek (Glatzer Gebirgsverein = GGV)
zahájit stavbu. Tehdejší tisk hrdì uvádìl, e se
tak stalo na poèest zesnulého císaøe Viléma I.
Pro stavbu byl získán mistr Geisser z Kladska,
s ním spolek uzavøel pøíslušnou dohodu
4. bøezna 1895. Geisser vedení stavby pøevzal
„po velkém pøemlouvání a jen z lásky ke spolku“ a „za odmìnu, která ji pøedem vyluèovala penìní zisk“. Stavitel se pøedevším musel
vyrovnat s velmi nepøíznivými klimatickými
podmínkami, které na Snìníku panovaly a
kterým mìlo posléze ji hotové dílo v budoucnosti èelit. Ji tehdy byly podmínky na
Snìníku srovnávány s pomìry na Špicberkách, nebo podzimní vichøice zde dosahovaly rychlosti a 200 kilometrù za hodinu, dvì
tøetiny roku se zde povalovala mlha a po celou
polovinu roku teplota nevystupovala nad bod
mrazu. O Snìníku se té tradovalo, e je zde
devìt mìsícù zima a tøi mìsíce chlad. I pøesto
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nu právì z rukou hrabìte Andrássyho, rebela, nad ním císaø
kdysi vynesl trest smrti.
Oblíbeným cílem turistù je Rybáøská bašta postavená zaèátkem minulého století na pùvodních støedovìkých hradbách.
Právì odtud je pìkný pohled na nejkrásnìjší stavbu ve mìstì,
na budovu Parlamentu. Atraktivní objekt z let 1885 a 1902 s prvním dálkovým vytápìním v Evropì, vysoký 96 m a široký 118 m,
má 10 nádvoøí, 29 schodiš a 27 bran. Je sídlem Národního shromádìní a vládních úøadù a jsou v nìm uloeny i uherské korunovaèní klenoty.
Kdo chce vidìt mìsto z jiné strany, zamíøí na zalesnìný Gellértùv vrch, který je
souèasnì chránìnou pøírodní památkou. Po poráce maïarské národní revoluce v r. 1851 zde byla postavena
vojenská pevnost Citadela, z jejích vyhlídkových teras máte mìsto jako na dlani.
Chloubou obyvatel mìsta je dva kilometry dlouhý Markétin ostrov. Leí uprostøed Dunaje mezi Margitiným a
Arpádovým mostem a je snadno pìšky
dosaitelný z obou bøehù. Je to ostrov klidu, relaxace, ale také zábavy pro místní i
turisty. Jsou zde i leèivé termální láznì a
z osmi desítek gejzírù tryská dennì více
ne 70 milionù litrù vody.

se stavitel pustil smìle do díla. Ji 16. kvìtna
1895 vedení spolku informovalo prince
Albrechta o definitivním zahájení stavby a
6. èervna došlo k pøedání staveništì. 17. èervna tak došlo k slavnostnímu zahájení stavby.

Rozhledna byla umístìna asi 50 m od hranice
na pruské stranì pod trigonometricky nejvýše
poloeným bodem hory. Nestála tedy uprostøed náhorní planiny, ale ponìkud bokem

podatelna@mu-hanusovice.cz
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v její okrajové zónì. Stavitel tak uèinil úmyslnì, aby stavbu „vpravil do krajiny“ a aby vì,
vidìna z dálky, nenarušovala harmonii zvoncovitého obrysu Snìníku.
Základní materiál ke stavbì, jako kámen a
vodu, odebírali stavebníci pøímo z hory. Jako
písek vyuívali zdejší ménìcenný drcený
štìrk. Další stavební materiál však bylo nutno
dováet ze znaèné vzdálenosti, vápno dokonce a z Kladska. Dìlníci bydleli v nouzové
stavbì na vrcholu a dolù sestupovali pouze o
nedìlích. Aèkoliv práce probíhaly v nároèných klimatických podmínkách, dosáhla výška døíku 22. záøí 1895. Tehdy se na vrchol
dostavilo vedení GGV spolu s dalšími 70 návštìvníky, aby si prohlédlo vznikající stavbu,
která ji byla 4 metry nad zemí. Základy vìe
byly 2-3 metry hluboké. Návštìva vedení spolku byla tehdy pojata jako slavnost
s nezbytnými slavnostními projevy, ladìnými v náramnì vlasteneckém duchu, které byly
oslavou jak zesnulého, tak souèasného císaøe
Viléma II. Návštìvníci se potìšili vyhlídkou
z dosavadní ètyømetrové výše, a protoe pøi
zahájení stavby bylo jaksi opomenuto
poloení základního kamene, byl nyní slavnostnì poloen alespoò „kámen rohový“.
(Pokraèování pøíštì)
-hpm
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Duha, sdruení dìtí a mládee pro volný èas, pøírodu a recesi
Klub mládee Salix-SK Hanušovice
Èinnost za mìsíc øíjen 2004
Bìhem mìsíce byla dokonèena a vyzkoušena roho pro indiánskou postel z proutkù.
Leí se na ní skuteènì dobøe.
Druhý víkend jsme se zúèastnili Indiánských soutìí, které uspoøádali ÈTU Delawaøi
Bludov na TZ Samota u Rejchartic. Náš Tomáš Luèan obsadil ve své vìkové kategorii pìkné 2. místo. Blahopøejeme! A mile pøekvapilo i poèasí. Zpoèátku zamraèené s deštìm se
pøes víkend pøemìnilo ve sluneèné, by chladné. I táborák se pìknì vydaøil. Dìkujeme Delawarùm za prima akci.
Oslavili jsme té spoleènì Pavlovy narozeniny a Lukášùv svátek. Blahopøejeme! Hoši
si poté vybrali a zahráli oblíbené Nervy a Twister.
Na zimu máme ji pøipravené naštípané døevo. Dìkujeme za spolupráci pánùm Felnerùm.
Tradièní podzimní akce Letecký den se z dùvodu nepøíznì poèasí uskuteènila o týden
pozdìji oproti plánu. Soutìe s papírovými létajícími talíøi se konaly v sobotu 23. 10. 2004.
Prvenství v nich obhájil Miloš Gronych. Blahopøejeme. Dìkujeme p. øediteli Zikovi za povolení uskuteènit akci na pivovarské louce u bývalé školy. Nezájem z øad veøejnosti nás
mrzí.
Vyvrcholením naší èinnosti v øíjnu se staly podzimní prázdniny. Naši klubáci je proili
smysluplnì a zajímavì. Od ètvrtka 28. 10. do nedìle 31. 10. zaili mnoho rùzných her
(v klubovnì, v pøírodì i ve mìstì a jednou také na krytém bazénu v Zábøehu). V celkovém
vyhodnocení her nakonec zvítìzil host Michal Èuban. Blahopøejeme! Ovšem cennìjší ne
vítìzství jsou vlastní záitky. Atìch mají všichni dost, take vítìzi jsou všichni úèastníci.
Na závìr jsme uskuteènili generální úklid klubovny a chodby.
Ve speciální soutìi o klubové nálepky bodovali: Miloš Gronych è. 10, Tomáš Luèan
1+2, Pavel Kluga 3, Marek Fibich 10. Putovní odznak Roye mìl právo v listopadu nosit Pavel Kluga. Všem k dosaeným výsledkùm blahopøeji.
Duha, Salix-SK dále dìkuje za spolupráci p. Kozákovi, øediteli školy p. Strakovi, p. uèiteli Rajnohovi, p. Baslerové, MìÚ Hanušovice, p. F. Pechovi a p. Øíhovi.
Dále dìkujeme sponzorùm: Papírnictví Štefková, Ovoce-zelenina na parkovišti a prodejnì Stavrel Hanušovice, dále Pars nova, a. s. Šumperk.
Vedoucí klubu dìtí a mládee Duha, Salix-SK M. Pecho

SKI-SERVIS HANUŠOVICE

12 nejlepších
vitaminù
vitamin D
Kde je vitaminu nejvíc
Tìlo si ho vytváøí samo na slunci. Navíc
je obsaen v moøských rybách (napø.
makrela, losos, sleï), avokádu, mléce,
vejcích a másle.
Jak vitamin prospívá duši
Sluneèní vitamin: U po 10 minutách na
slunci se v tìle vytváøí vitamin D
(calciferol). Pøirozenì to dìlá dobøe také
duši!
V èem pomáhá organismu
Chrání kosti a zuby: Vitamin D reguluje
vstøebávání vápníku a fosforu a je
významný pro veškeré hospodaøení tìla
s minerály.
Co se stane pøi jeho nedostatku
Denní potøeba: asi 5 mikrogramù (napø.
100 g avokáda). Symptomy nedostatku:
zvýšená monost infekce, u dìtí horší
rùst zubù a kostí.
-eg

Prodám auto Favorit 135, rok
výroby 1990, po technické
kontrole. V dobrém stavu,
nutno vidìt.
Cena dohodou 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
Nová øešitelská soutì
Postavení figur na šachovnici:
bílý - Kh7, Vc7, Jd7
èerný - Kh4, Sa3, Jc1
Bílý na tahu vyhrává.

Øešení úlohy z øíjnového
èísla Hanušovických novin
1. Va4 - Jc1
2. Ke1 - Sf6
3. Va6 - Kg7
4. Kd1 - Sg5
5. Je6 a vyhraje

-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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