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Tøíkrálová sbírka 2004
Charita Šumperk
Milí spoluobèané,
poèátkem ledna probíhala také na území šumperského
dìkanátu (okresu) rozsáhlá charitativní sbírka, která se pojí se svátkem Tøí králù
(Zjevení Pánì). Jsme velmi rádi, e mùeme touto cestou podìkovat všem
koledníkùm (tìm nejmenším i dospìlým) i štìdrým dárcùm. V neposlední øadì
dìkujeme zamìstnancùm mìstského úøadu za vstøícnost a ochotu pøi organizaci
sbírky.
V našem dìkanátu bylo vybráno celkem 383 821,- Kè a po pøipoètení podílu ze
sloenek bude tato èástka ještì vyšší (celkový výsledek odhadujeme na 400 tisíc).
Výnosy sbírky zatím kadoroènì rostly, loni to bylo o 10 %, letos je to dokonce 17 %
(loni se vykoledovalo 329 088,10 Kè).
Rádi bychom na tøíkrálovou tradici navázali i v pøíštích letech, vdy celá akce
pøináší vedle financí na sociální a humanitární úèely rovnì dùleité poselství solidarity s lidmi strádajícími.
Ještì jednou dìkujeme všem koledníkùm, kteøí se nenechali odradit ani
mrazivým poèasím, a také tìm, kteøí svou štìdrostí pomohli charitativnímu dílu
u nás i v zahranièí.
Za Charitu Šumperk, Vlastimil Štrpka a Oldøich Tanert
(Informace o prùbìhu Tøíkrálové sbírky v Hanušovicích na 6. stranì)

Chovná sezona
jaro 2004
Kuøice „Dominant“ (5 barev)
Brojlerová krùata
Káèata a housata
Rozkrmená brojlerová kuøata
Objednávky pøijímá prodejna
„Ovoce-zelenina“, Hlavní 88,
Hanušovice, tel. 583 232 284.

POZVÁNKA
na

v sobotu 14. 2. 2004
v DK Hanušovice

(Více informací
na 5. stranì)

placená inzerce
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Jdeme do divadla
Ono to zase úplnì tak není - my
jdeme na divadlo, které pøijede za
námi. Pøiveze si s sebou vše, co potøebuje: kulisy, herce, veškerou
techniku a techniky, zkrátka celý
tým. Naplní kulturní dùm tou pravou atmosférou, a my u se posadíme na urèená místa a budeme se
dívat a poslouchat. Taky víme, e
svaèinu sníme ještì ve škole a nebudeme si ji šetøit na divadelní
pøedstavení, protoe tam jdeme
kvùli nìèemu jinému - a tomu se
øíká „kulturní záitek“.
Tìch „nekulturních“ máme víc,
ne chceme, tedy alespoò jednou
za rok se vyšòoøíme a jdeme za
kulturou. Ve mìstech se mohou
šòoøit a vypravovat èastìji, protoe mají vše, jak se øíká, „u
nosu“. My ijeme uprostøed krásné pøírody, pøece nemùeme mít
všechno! Divadlo pøijede za námi,
a navíc nám ušetøí kapsu. Mnoho
lidí má abonentky na celou sezonu,
tak ví, co stojí lístek, cesta tam a
zpìt a kolik, èasu na tuto výpravu
potøebují. Kdy se vypraví celá rod in a , n e n í to p r á v ì la c in á
záleitost. Ale nedopøejte dìtem,
po èem jejich srdíèko prahne!
Holky obdivují hereèky a herce,
touí po prknech, co znamenají
svìt, a je tedy vidí zblízka alespoò
jedenkrát za rok na vlastní oèi.
Tøeba je to bude inspirovat, jak dál
se svým ivotem. Urèitì jim záitek
z pøedstavení nìco do ivota pøinese. Mùeme se poptat...
-hl
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Zpráva o èinnosti rady mìsta
27. jednání - 15. 12. 2003
- doporuèila úpravu hospodaøení Hanušovické obchodní
s. r. o.
- projednala ádost o zøízení samostatného energetického
uzlu na èp. 486 a uloila jednat s realizátorem stavby a vyèíslit cenu zøízení uzlu, s tím, e náklady hradí adatel
- projednala ádost o odkoupení pozemkù pè. 1399, 144,
1553/3, 1402, 1401/1, 1400 v kú. Hanušovice a doporuèila
prodej ZM ke schválení
- projednala smlouvu o budoucí kupní smlouvì mezi
Mìstem Hanušovice a Povodím Moravy, pè. 585, 588, 589,
573 v kú. Raškov Dvùr, a doporuèila ZM ke schválení
- vzala na vìdomí ádost o finanèní pøíspìvek - Lasy
Cycles Èervenka
- vzala na vìdomí metodiku pøípravy programu prevence
kriminality na místní úrovni - partnerství a uloila ji prostudovat a závìry projednat s vedením OO Policie ÈR
- vzala na vìdomí zmìnu sazeb vodného a stoèného
- doporuèila ZM ke schválení ádost o poskytnutí pùjèky
z FRB
- vzala na vìdomí ádost o prodej pozemkù pè. 2293/2 a
836/1-èást a rozhodla, e s ohledem na více zájemcù bude
vyhlášeno výbìrové øízení
- schválila finanèní pøíspìvek na kluzištì Na Holbì
- schválila ádost o sníení poplatkù za pouívání internetu a termíny uzavøení Mìstské knihovnì v Hanušovicích
- doporuèila ZM ke schválení ádost o odprodej pozemkù
pè. 856/76
- doporuèila ZM ke schválení ádost o odprodej pozemku
pè. 61/2
- doporuèila ZM ke schválení ádost o odprodej pozemku
pè. 1094
- schválila ukonèení nájemní smlouvy s Hanušovickou
lesní a. s. na parcele pè. 856/49 od 1. 1. 2004

Zima jako na houpaèce
22. prosince 2003 v 7.16 hod. nastala u nás astronomická
zima. Není bez zajímavosti, e právì v den astronomického poèátku zimy napadlo poprvé více snìhu a byly i v Hanušovicích
dosti nízké teploty, -12 stupòù Celsia.
Od 22. prosince, po zimním slunovratu, se zaèala prodluovat délka dne. Do konce prosince prodlouení èinilo 9 minut. Odtud rèení - „Na Nový rok o slepièí krok“. Od 1. ledna do
svátku Tøí králù - 6. ledna se délka dne prodlouila ji o 11 minut. Tomu odpovídá rèení - „Na Tøi krále o krok dále“. A na
Hromnice - 2. února se délka dne od slunovratu ji prodlouila
o celou hodinu - „Na Hromnice o hodinu více“.
Co bylo zatím v prùbìhu letošní zimy nejzajímavìjší? To, e
zima si zatím poèínala jako na houpaèce. Pravidelnì se støídala
tlaková výše s tlakovou níí ve velmi krátkých intervalech. Tlaková výše pøinášela mráz i pod -10 oC a bylo jasné poèasí. Tlaková níe pøinášela oteplení, sníh nebo i sníh s deštìm. Tlaková výše
a mrazivé poèasí panovalo v období od 22. do 27. prosince, rovnì od 31. 12. do 6. 1. Období mezi obìma tlakovými výšemi vyplòovala tlaková níe.

- projednala ádost o pronájem pozemku pè. 817/1, kú.
Hanušovice, a výpovìï nájmu na pè. 817/1, 789/1, 899/2,
895/105; pronájem schválila a uloila sepsat nájemní
smlouvu o pøechodu nájmu
- schválila odmìny èlenù JPO II
- schválila odmìnu øediteli ZŠ
- schválila prominutí poplatkù za TKO pro rok 2004
- vzala na vìdomí nabídku odznakù - Daniel Jahn
- vzala na vìdomí informace Charity Šumperk o pøipravované Tøíkrálové sbírce 2004

28. jednání - 5. 1. 2004
- vzala na vìdomí informaci o výjezdech JPO II v roce
2003
- schválila ádost o pronájem pozemkù pro zemìdìlské
vyuití
- vzala na vìdomí plán práce 2003/2004 ZŠ Hanušovice
- schválila ádost o souhlas s obsazením bytu v domì
èp. 276
- schválila ádosti o prominutí poplatkù za TKO pro rok
2004
- vzala na vìdomí zprávu starosty obce Nitrianske Pravno
o schválení smlouvy o spolupráci s Hanušovicemi
- schválila smlouvu o dílo è. 25/03 - chodník na ulici Jesenická
- vzala na vìdomí, e v DPS je volný byt k pøidìlení
- vzala na vìdomí ádost o odprodej èástí pozemkù
pè. 548 a 549 a uloila právnímu oddìlení záleitost
vyøídit
- doporuèila ZM ke schválení návrh o odkoupení
pozemku pè. 2049/7 - VHZ, a. s. Šumperk
- schválila prominutí poplatkù za TKO pro rok 2004
- schválila jmenování èlenù JPO II Hanušovice
- vzala na vìdomí pøevzetí odboru P
- vzala na vìdomí ádost ZŠ - rozpoèet

I pøes tyto zmìny myslím, e mùeme být s dosavadním prùbìhem zimy spokojeni. A zvláš dìtem pøejme hodnì zimních
radovánek.
-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.

2

podatelna@mu-hanusovice.cz

HANUŠOVICKÉ NOVINY 2/2004

Informace ZŠ Hanušovice

Volba povolání
„Nejhezèí zamìstnání je sjednocovat lidi.“
Antoine de Saint ExupEry

Nìkolik rad pøi volbì studia
Výchozím krokem pøi volbì studia by mìlo být posouzení
studijních pøedpokladù, zájmù, dovedností, schopností a
preferencí èinností dítìte. ák i jeho rodièe se mohou poradit
s výchovnou poradkyní v základní škole nebo navštívit
pedagogicko-psychologickou poradnu èi poradenská centra.
Pøi rozhodování by nemìla chybìt informaèní pøíruèka
s nabídkou studijních a uèebních oborù a monostmi studia,
kterou áci vycházejících roèníkù pøevzali v posledním týdnu
mìsíce listopadu 2003. Získáte tak potøebný nadhled a
vytvoøíte si pøedstavu o existujících variantách vzdìlávání.
Zejména u nevyhranìných ákù je lépe vybrat si více škol a
variant studia, vyuít dnù otevøených dveøí støedních škol,
pøípadnì vyhledávat informace o konkrétních školách na jejich
webových stránkách. Pøi rozhodování mùete pouít
vyluèovací metodu. Dùslednìjší rodièe si mohou vyádat
výroèní zprávu školy nebo si pøeèíst kontrolní zprávy Èeské
školní inspekce.
Výbìr studia je sice závaným rozhodnutím, ale nemusí se
chápat jako definitivní. Èeský školský systém umoòuje, aby
si kadý èlovìk mohl zvyšovat vzdìlání bìhem své profesní
dráhy. Ménì úspìšné dítì v základní škole mùe dozrávat
pozdìji, a pokud v budoucnu projeví zájem o další vzdìlávání,
bude mít dostatek moností zvyšovat svoji kvalifikaci. Je
dokonce nutné poèítat s tím, e zamìstnavatelé kladou tyto
poadavky vèetnì flexibility a osobního nasazení.
Rodièe by mìli své dítì podpoøit, a u se rozhodne pro
cokoli. Je více ne pravdìpodobné, e s aktivním zájmem o
obor a vzdìlávání se v ivotì zcela jistì uplatní.
Zdravotnì postiení áci by mìli ještì pøed podáním
pøihlášky kontaktovat øeditele støední školy. Zejména
v bìných školách záleí na závanosti postiení a na

Projekt s názvem Paragraf 11/55

zdravotních poadavcích pro zvolený obor. Pøihlášky je nutno
doplnit o lékaøské potvrzení, pøípadnì doporuèení vhodného
postupu pøi pøijímacích zkouškách. Øeditel støední školy je pak
povinen pøizpùsobit podmínky zkoušky dle návrhu.
Uchazeè se mùe pøihlásit nejvýše na dvì veøejné støední
školy. Øediteli základní nebo støední školy odevzdává v pøedepsaném
termínu dva stejnopisy. Zájemci o víceletá gymnázia (8 a 6leté)
a 8leté studium oboru tanec na konzervatoøi mohou uvést pouze
jednu støední školu. Na soukromé školy není poèet pøihlášek
omezen. Na ádost øeditele støední školy je nutno doplnit
pøihlášku o posudek lékaøe o zdravotní zpùsobilosti.
Pøihlášky ke studiu na støedních školách se odevzdávají na
pøedepsaných tiskopisech vydaných SEVT - mùete si je
prohlédnout na www.msmt.cz.
Nejpozdìji 14 dní pøed uskuteènìním pøijímací zkoušky
obdrí uchazeè pozvánku k jejímu vykonání spoleènì
s poadavky ke zkoušce. Pokud ák není pøijat na umìlecký
obor, má právo zúèastnit se pøijímacího øízení na støedních
školách. V takovém pøípadì podává znovu, v pøedepsaném
termínu, pøihlášku na alternativní støední školy.
V kompetenci øeditele støední školy je aktuálnì reagovat na
poèty uchazeèù a pøijímací zkoušky odvolat èi naopak
dodateènì zorganizovat. Nìkteré školy upøednostòují ústní
formu zkoušky, pøi které bliším kontaktem s uchazeèi získají
lepší pøedstavu o jeho znalostech a motivaci. V jiných školách
probíhá výbìrové øízení na základì prospìchu áka v základní
škole.
PaedDr. Vlaïka ídková, výchovná poradkynì školy

Internetové stránky ZŠ Hanušovice

www.zs.hanusovice.indos.cz
Naše ZŠ Hanušovice má novì instalovány webové stránky, které
slouí k prezentaci a informování o èinnosti našich ákù a uèitelù.
Dále zde mùete nalézt nìco o historii školy, internetový èasopis,
knihu návštìv, chat, schránku dùvìry a fotogalerii z akcí školy.
Lukáš Piják, webmaster

ZÁPIS DO 1. ROÈNÍKU ZŠ

V mìsíci prosinci 2003 a lednu 2004 probìhlo na naší ZŠ
pøedkolo školní soutìe Paragraf 11/55.
Projekt Paragraf 11/55 je urèen ákùm II. stupnì, kterým
pøibliuje problematiku zákonù poutavou a soutìní formou.
Zároveò je jeho cílem poukázat na problém nedodrování
zákonù a zvýšit povìdomí o zákonu omezujícím prodej cigaret
mladistvým.
áci II. stupnì, 6.-9. tøíd, mezi sebou soutìili v 5èlenných
drustvech. V pìti kolech dìti vyplòovaly jednoduché testy
zamìøené na sankce za porušení zákonù; pøedstavily si, e jsou
na místì starostù èi øeditelù škol, a øešily vylosovaný problém
(týrání, šikanu, prodej cigaret nezletilým).
U nìkolika pøíbìhù musely rozeznat porušení zákona a
nakonec podle fotografie mladých lidí hádat, zda jim u bylo
18 let.
Nejlepší týmy tøídních pøedkol postupují do školního kola,
které se bude konat po jarních prázdninách.

Ve støedu 4. února 2004
probìhne zápis dìtí do 1. roèníku.
Rodièe, dostavte se s dítìtem
v dobì od 11.00 do 17.00 hod.
do Základní školy Hanušovice.
Vezmìte s sebou rodný
list dítìte a vyplnìný
zápisní lístek.
Vedení ZŠ

Jana Winklerová, školní koordinátor soutìe
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Historie mìsta
Hanušovice
èást 106.

Pašování ve zdejším kraji

v nábojové komoøe - to zøejmì zachránilo Pešinovi ivot. Na
místì incidentu nalezli finanèníci odhozené batohy, smaltované
nádoby a láhev lihoviny.
Kdy po nìkolika minutách hlídka Pohranièní finanèní stráe
zadrela další ètyøi podloudníky, ti prozradili, e nalezeným
mrtvým je Franz Bierent. Na místì pøestøelky zùstal leet ještì
zranìný Rudolf Rotter. Posléze byl nalezen i tøetí pašerák
Harbich, kterému se pøes zranìní s pomocí dalších dvou
spoleèníkù podaøilo uniknout, ale nedaleko místa sráky zùstal
kvùli ztrátì krve vysílený leet.
Vrchní strámistr Mokrý nechal oba zranìné odnést
k nejblišímu domu. Pešina zatím odešel pro heømanického
starostu a Blecha pro lékaøe do Králík, kde souèasnì vyrozumìl
tamní inspektorát finanèní stráe a èetnickou stanici. Doktor
Umlauf oba zranìné ošetøil a nechal je pøevézt do nemocnice
v Èervené Vodì. Jakýkoliv výslech zakázal, nebo byli oba
v kritickém stavu.
Tý den dopoledne se na místo støetu dostavila soudní komise
se strámistry èetnictva Dlabalem a Vrátkem. Obvodní lékaø
F r a n k e l k o n s t a t o v a l ,  e p a š e r á k B i e re n t b y l z a s a  e n
z bezprostøední blízkosti do pravé strany prsou a v krátké dobì
zemøel. Rottera sice chirurg v Èervené Vodì operoval, ale zásah
do bøicha byl smrtelný. Harbich po dlouhé øadì dnù opustil
nemocnici jako invalida. Byla mu amputována ruka.
Èetnictvo i orgány Pohranièní finanèní stráe konstatovaly,
e strámistr Pešina pouil zbranì oprávnìnì. Pøesto však
tragický pøípad vyvolal pobouøení obyvatelstva a nenávist vùèi
Pešinovi i finanèní strái. Strámistr byl pro jistotu pøeøazen na
vzdálenìjší úsek do Heømánkovic na Broumovsku. Mrtvých ji
bylo dost a msta pašerákù bývala krutá.
Po nástupu Hitlera k moci se ve druhé polovinì tøicátých let
zúil druh paše pøevánì na zbranì a materiál vojenského
charakteru. Jak se však pozdìji ukázalo, nepøinesl tento
sortiment pašovaného zboí nic dobrého nejen pašerákùm
samotným, ale ani jejich rodinám.
-jh

Zaèátkem kvìtna letošního roku, kdy vstoupíme do Evropské
Unie, by mìlo zcela zaniknout jedno z velmi starých „øemesel“ pašeráctví, kterým byl zdejší kraj, jako ostatnì všechny
pøíhranièní oblasti, dobøe znám. Pašovaný sortiment se mìnil,
ale pašeráctví nikoliv. V øadì obcí na Staromìstsku údajnì neil
nikdo, kdo by aspoò jednou pøíleitostnì nepašoval. Pašoval
Nìmec i Èech (pašováním byl povìstný pøevánì èeský Písaøov)
a toto øemeslo se dìdilo z otcù na syny. Pøevánou vìtšinu
pašerákù k tomu nutila tìká ivotní situace ve zdejším horském
kraji a snaha uèinit ivot svých rodin snesitelnìjší.
V pøípadì nedostatku paše si nìkteøí hledali v sousedním
Nìmecku jiný zdroj obivy, jak o tom svìdèí záznam policie
v Klodzku (tehdy Glatz) z roku 1885 a 1887.
V roce 1885 byl pøistien pokrývaè Franz Langer ze Støíbrnic
na nìmeckém území pøi ebrotì a drobných krádeích. Byl
zatèen, pøedán soudu v Klodzku a odsouzen (tehdy soudy
jednaly témìø okamitì a spolehlivì) na 1 týden vìzení a po
vypršení trestu k vyhoštìní se zákazem vstupu na nìmecké území
po dobu 4 let. Po vypršení týdenního vìzení byl pøedán policii,
která provedla vyhoštìní.
Franz Langer patrnì pøi pašování zákaz o vstupu na nìmecké
území porušil, nebo byl znovu zatèen nìmeckou policií r. 1887,
kdy mu zbývaly do vypršení zákazu ještì dva roky. Jeho druhým
pøestupkem proti paragrafu 361 odst. 2 se zabýval Královský
zemský úøad ve Wroclavi (tehdy Breslau), který si vyádal
záznam o rozsudku ze dne 13. 4. 1885 v Klodzku. Tento záznam
se dochoval do dnešních dnù. Jaký byl druhý rozsudek nad
Franzem Langerem, z nìho bohuel vyèíst nelze.
Druhý, závanìjší pašerácký pøípad je z doby pozdìjší a
publikoval jej Ota Holub v publikaci Severní Morava.
Prameny: Staré dokumenty, Ota Holub - S. M., pøeklad A. Homoly
Bylo to 5. listopadu 1922 a noèní hlídku v lesíku poblí
Heømanic (Herrnsdorf, jak se tehdy nazýval, leí témìø na státní
hranici) mìl strámistr Pohranièní finanèní stráe Felix Pešina.
Jedním z jeho úkolù byla „èíhaná“ na stezce Diebsteig (=
zlodìjská pìšina, stezka). Ve tøi hodiny ráno, ještì v naprosté
tmì, zaslechl na stezce kroky nìkolika osob.
Zaujal výhodné postavení a èekal. Za okamik
pøicházela od hranice trojice pašerákù. Jak se
pozdìji zjistilo, šlo o Franze Bierenta, Rudolfa
Rottera a Franze Harbicha z Velké Moravy. Kdy
zaznìlo pro pašeráky neoblíbené zvolání: „Stùj!
Pohranièní finanèní strá!“, trojice pašerákù se
místo kapitulace vrhla na strámistra Pešinu.
Zaèali jej ohroovat holemi a házet po nìm vším,
co jim padlo do ruky. Kdy Pešinu bolestivì
zasáhl do ramene tìký elezný hrnec, odjistil
pušku a vystøelil do vzduchu, aby upozornil na
pøepad okolní hlídky. Ale pašeráci na nìj
doráeli ještì urputnìji. Kdy ve tmì spatøil, e
Bierent na nìj namíøil pistoli, a z dálky zaslechl
k ø ik d a lš í b lí ící s e p a š e r á c k é tlu p y,
nerozpakoval se ji a proti útoèníkùm tøikrát
vystøelil.
Teprve kdy se rozednilo a na místo støetnutí se
dostavili velitel hlídky vrchní nadstrámistr PFS
Otto Mokrý a strámistr Václav Blecha, našli
Ovìøovací formule o správnosti a doslovném opisu poadované listiny, vèetnì
leet na zemi mrtvého mue a vedle nìj pistoli
policejního razítka.
Mauser nabitou šesti náboji. První byl vzpøíèený
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ZV NOS Pivovar HOLBA, a. s.
a Pivovar HOLBA, a. s. Hanušovice
poøádají

v sobotu 14. 2. 2004 v DK Hanušovice

V. PIVOVARSKÝ PLES
Zaèátek: 20.00 hod.
Vstupné: 60,- Kè
Pøedprodej vstupenek v prodejnì
„STAVREL“
Srdeènì zvou pivovarníci

Pozvánka na II. roèník

„Amfora Holba Cup“
FK Hanušovice poøádá pod záštitou Pivovaru HOLBA
Hanušovice, a. s. halový turnaj v kopané muù.
Turnaj se uskuteèní dne 14. 2. 2004 v tìlocviènì ZŠ
Hanušovice. Zaèátek je v 8.00 hod., pøedpokládané
ukonèení v 18.00 hod. Bohaté obèerstvení zajištìno.
Na krásnou fotbalovou sobotu zvou poøadatelé!

Halové turnaje ve fotbalu

FK Hanušovice zve všechny fanoušky a pøátele
fotbalu na halové turnaje „O pohár starosty mìsta
Hanušovice 2004“ do tìlocvièny ZŠ. Turnaje jsou
poøádané pro všechny naše mládenické kategorie
v tìchto termínech:
kategorie

datum

zahájení

ukonèení

mladší áci

21. 2. 2004

8.00 hod.

16.00 hod.

starší áci

22. 2. 2004

8.00 hod.

16.00 hod.

pøípravka

28. 2. 2004

8.00 hod.

16.00 hod.

Obèerstvení po dobu turnajù zajištìno.
Srdeènì zvou poøadatelé a tìší se na Vaši návštìvu.

eleznièáøský turnaj v nohejbalu
V sobotu 13. prosince 2003 se v tìlocviènì Základní školy v Hanušovicích uskuteènil turnaj v nohejbalu poøádaný pøednostou a
ZV OS eleznièní stanice Hanušovice.
Poøadatelství se ujal Závodní výbor odborového svazu eleznièáøù eleznièní stanice Hanušovice a zúèastnila se ho tøi mustva
eleznièní stanice Hanušovice, drustvo Správy dopravní cesty Hanušovice, drustvo Federace strojvùdcù Šumperk, drustvo FS
Hanušovice a jako hosté mustvo Olšanských papíren. Hrálo se systémem kadý s kadým na dva sety do desíti, s moností remízy.
Po urputných bojích kolem nízké sítì se ze sedmi zúèastnìných drustev na tøetím místì umístili hráèi FS Šumperk, støíbrnou
pozici vybojovali sportovci poøádající eleznièní stanice Hanušovice. Nejvíce umìní s neposedným kulatým míèem pøedvedli a
zaslouenì v celém turnaji zvítìzili zástupci Olšanských papíren.
Na závìr turnaje pøedal pøedseda ZV OS st. Hanušovice p. Miroslav Kreif všem mustvùm vìcné ceny a poslednímu mustvu
cenu útìchy.
Za vzornou organizaci turnaje je té tøeba podìkovat pøednostovi eleznièní stanice p. Valíèkovi a obìtavým poøadatelùm
p. Kreifovi, manelùm Muchovým a p. Fiedlerové.
-hp
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Výsledky letošní Tøíkrálové sbírky v Hanušovicích
Zaèátkem letošního ledna probìhla
opìtovnì Tøíkrálová sbírka,
organizovaná Èeskou katolickou
charitou, s jejími úèastníky jste se
mohli setkat i v našem mìstì.
Sbírky se úèastnilo pìt skupinek,
tzn. povìøených osob se zapeèetìnou
pokladnièkou v doprovodu dìtských
„tøí králù“. Celkovì se v našem mìstì
vybralo 29 599,- Kè, co je mnohem
více ne v roce 2003, kdy bylo
v kasièkách dohromady 14 972,- Kè. Je
vidìt, e tento zpùsob vyjádøení
solidarity s potøebnými se ji dostal do
širšího povìdomí.
Dìkujeme všem, kteøí dle svých
moností na sbírku pøispìli, a také tìm,
kteøí se na celé akce podíleli, a u
tøíkrálovým skupinkám, èi úèastníkùm
tøíkrálového prùvodu.
Poøadatelé
foto: Z. Zlámal

Informace z evidence obyvatel
Pohyb obyvatel v roce 2003
Narození:
41 dìtí (24 dìvèat, 17 chlapcù)
Zemøelo:
32 obèanù (13 en, 19 muù)
Pøistìhovalo se: 56 obèanù
Odstìhovalo se: 93 obèanù
Poèet obyvatel k 31. 12. 2003 èinil
3513, co je úbytek o 28 obèanù
v porovnání s rokem 2002.

VÌKOVÉ SLOENÍ
do 6 let 189 obèanù
6-18 let 541 obèanù
18-30 let 655 obèanù
30-40 let 525 obèanù
40-50 let 507 obèanù
50-60 let 535 obèanù
60-70 let 296 obèanù
70-80 let 184 obèanù
80-90 let 72 obèanù
90-100 let 9 obèanù

NEJÈETNÌJŠÍ JMÉNA V HANUŠOVICÍCH
muská:
Jiøí 111
Jan 106
Petr 91
Josef 85
František 79
Miroslav 79
Pavel 66
Zdenìk 62
Martin 61
Jaroslav 58
Tomáš 53
Lukáš 40

enská:
Marie 118
Jana 96
Anna 79
Eva 62
Vìra 48
Lenka 45
Ludmila 44
Hana 41
Alena 38
Veronika 37
Martina 35
Petra 34
Lenka Fellingerová, MìÚ Hanušovice
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ZKOUŠKA

SIRÉN
Hasièský záchranný sbor
Olomouckého kraje oznamuje
všem obèanùm, e kadou
první støedu v mìsíci (v poledne) bude provedena
pravidelná zkouška sirén. Tato
zkouška se provádí od øíjna
loòského roku podle vyhlášky
Ministerstva vnitra è. 380/2002:
Ovìøování provozuschopnosti
jednotného systému varování a
vyrozumìní se provádí kadou
první støedu v mìsíci ve 12
hodin akustickou zkouškou
koncových prvkù varování
zkušebním tónem.
Zkušební tón pro akustickou
zkoušku e lektrických a
elektronických s irén je
vyhlašován trvalým tónem po
dobu 140 vteøin.
-fa
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Hasièi
hodnotili
Dne 10. 1. 2004 se uskuteènila Výroèní
valná hromada Sboru dobrovolných
hasièù v Hanušovicích. Tohoto jednání se
mimo èleny SDH Hanušovice zúèastnili
také dva èlenové Výkonného výboru OSH
v Šumperku, za Hasièský záchranný sbor
mjr. ing. Martin aitlik a jako kadoroènì
starosta našeho mìsta Petr Malcharczik.
Všichni zúèastnìní si poslechli zprávy
o èinnosti jednotky i sboru, finanèní
zprávu a také plán práce a rozpoèet pro
rok 2004. V obou zprávách a dále pak
z diskuse byl vysoce hodnocen pøístup
Mìsta Hanušovice a pana starosty
k otázkám poární ochrany v našem
mìstì.
Vdy technické vybavení naší jednotky patøí na základì vyjádøení mjr. ing Martina aitlika k nejlepším na okrese Šumperk. I
èinnost èlenù jednotky je hodnocena velmi kladnì. V loòském roce, jak vyplynulo ze zprávy, vyjela jednotka k 36 mimoøádným
událostem, u kterých sice oproti roku 2002 došlo ke sníení poètu výjezdù, ale z tohoto poètu došlo k navýšení výjezdù
k dopravním nehodám v našem okolí. V loòském roce nedošlo k pøípadu, e by jednotka nevyjela ve stanoveném èasovém limitu
z dùvodu techniky èi lidského faktoru. I toto hovoøí o kvalitách našich hasièù.
Na závìr jednání byla nìkterým èlenùm pøedána ocenìní za jejich èinnost ve Sboru dobrovolných hasièù. Mimo jiné obdrel
pan Josef Novák Medaili Za zásluhy.
František Ambroz, starosta SDH

POZOR na špatný stav a uívání komínových tìles
Komín je zpravidla svislá konstrukce s jedním nebo více otvory. Tyto otvory slouí k odvodu kouøe z tepelných spotøebièù.
Komíny a kouøovody se musí udrovat v takovém stavebnì technickém stavu, aby byla zajištìna poární bezpeènost pøi provozu
pøipojených tepelných spotøebièù, zejména musí být zajištìna celistvost a neprodyšnost komínového pláštì. Dále je nutné
zajišovat èištìní a kontrolu komínù zpùsobem a ve lhùtách stanovených zvláštním právním pøedpisem, vyhláška 111/1981 Sb., o
èištìní komínù.

Proto Vám radíme!
Pamatujte zejména na tyto hlavní zásady:
1. Mìjte na pamìti, e za nezávadný stav komínù nese odpovìdnost správce nebo vlastník (majitel) objektu.
2. Komíny a kouøovody se musí udrovat v takovém stavebnì technickém stavu, aby byla zajištìna poární
bezpeènost pøi provozu pøipojených tepelných spotøebièù.
3. Nesmíte zapomínat na pravidelné èištìní a kontrolu komínù.
4. Dùsledná preventivní opatøení uèinìná z Vaší strany zabezpeèí Váš majetek pøed poáry a ochrání zdraví Vaše i
Vašich dìtí.
5. V pùdních prostorách je zakázáno skladování hoølavých látek ve vzdálenosti do 1 metru od vnìjšího povrchu
komínového tìlesa.
6. Je zakázáno pouívání komínù, u nich byly zjištìny závady.
7. Dbejte na øádné zaústìní kouøovodu do komína, dodrujte návody a technické podmínky stanovené výrobcem
tepelných spotøebièù.
8. V pøípadì vzniku poáru sazí v komínì urychlenì odstraòte veškerý hoølavý materiál z blízkosti komínového
tìlesa.
9. Nikdy nehaste pøípadný poár sazí v komínì vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání.
10. Snate se vdy jednat v klidu, s rozvahou a bez paniky. Nejdøíve chraòte ivot a zdraví, teprve potom majetek.
Pomáhejte starým a nemocným lidem, invalidùm, dìtem, sousedùm, svému nejblišímu okolí.
11. Oznamujte bez odkladu Hasièskému záchrannému sboru kadý poár na známou tísòovou linku
-fa
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U Rada mìsta informuje
Smluvní tarifní a pøepravní podmínky zvláštní linkové osobní dopravy
VOBUS, v. o. s. Hanušovice a Mìstského úøadu Hanušovice - platí od 1. 2. 2004 pro zvláštní licencované linky
Hanušovice-sídlištì Na Holbì-Hynèice nad Moravou-Hanušovice a
Hanušovice-Vysoké ibøidovice-Hanušovice.

CENÍK:
obèanské
zlevnìné (dìti od 6 do 15 let)
Èasové týdenní jízdné 30,- Kè
20,- Kè
Èasové mìsíèní jízdné 100,- Kè
60,- Kè

Jednotlivé obèanské jízdné 5,- Kè
Jednotlivé zlevnìné jízdné 3,- Kè
(dìti od 6 do 15 let)

Doplòující informace:

- jednotlivé i èasové jízdné se platí u øidièe v autobuse
- bezplatná pøeprava platí pro dìti do 6 let a zavazadla
- èasové jízdné platí vdy jen pro uvedený týden nebo mìsíc na jízdence
- èasové jízdenky jsou pøenosné a platí pro jízdu tam a zpìt v daný den
- náhrada za nevyuité èasové jízdenky se neposkytuje

JÍZDNÍ ØÁD AUTOBUSU:
Hanušovice-sídlištì Na Holbì-Hynèice nad Moravou-Hanušovice
x

x 1, 3, 5

x

x

x

7.10

Hanušovice, Potraviny

7.15

Hanušovice, sídlištì Na Holbì

7.20

10.45

13.35

15.55

Hanušovice, Potraviny

7.30

10.50

13.40

16.00

Hynèice nad Moravou

7.35

10.55

13.45

14.15

16.05

Hanušovice, Potraviny

14.20

16.10

Hanušovice, sídlištì Na Holbì

14.25

16.15

Hanušovice, Potraviny

Vysvìtlivky: x = jezdí v pracovní dny, 1 = jezdí v pondìlí, 3 = jezdí ve støedu, 5 = jezdí v pátek

Hanušovice-Vysoké ibøidovice-Hanušovice
x

x, 1, 5

x, 1, 5

x

6.50

7.40

10.20

13.45

Hanušovice, Potraviny

6.58

7.48

10.28

13.53

Vysoké ibøidovice, u obchodu

7.00

7.50

10.30

13.55

Vysoké ibøidovice, u kravína

7.10

8.00

10.40

14.05

Hanušovice, Potraviny

Vysvìtlivky: x = jezdí v pracovní dny, 1 = jezdí v pondìlí, 5 = jezdí v pátek
Pøepravu zajišuje: VOBUS, v. o. s. Hanušovice, tel. 583 231 251
Pøepravu financuje: Mìstský úøad Hanušovice, tel. 583 231 284
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Jubilea

V mìsíci únoru 2004 oslaví svá
významná ivotní výroèí tito
naši spoluobèané:
85 let paní Jiøina Matýsová,
80 let pan Štefan Fatura,
75 let pan Štefan Marek,
70 let paní Emilie Tesaøová a
pánové Jaroslav Suchodol a
Jaroslav Jelínek,
65 let pánové Josef Navrátil a
Vlastimil Kubíèek,
60 let paní Aneka Marková a
pan Jan Vratislavský,
50 let paní Helena Holínková.
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 prosinci 2003
se narodily:
Sára Klimešová, Veronika Turková
a Klára Polášková
zemøeli:
paní Cecilie Koloušková, pan
František Kunert, pan František
Leckel, pan Josef Válek

Podìkování rodièùm
Všichni víme, jak se
urèité skupinky dìtí
potulují v odpoledních
a veèerních hodinách po
našem mìstì. Proto patøí
dík nìkolika rodièùm ze
sídlištì Na Holbì, kteøí
uspoøádali v mìsíci
lednu II. roèník turnaje
v hokeji a sportovní
zábavné odpoledne pro
vyznavaèe zimních
sportù. Všichni
obdreli mnoho cen,
akci sponzorovali tyto
organizace a
jednotlivci:
Prodejna Šerák,
Zelenina Hatoò,
Pekárna Král,
pivovar HOLBA,
p. Eva Janeèková,
ZŠ Hanušovice,
ZKL Hanušovice,
p. Döme, Sdruení
rodièù a
veøejnosti,
Zámeènictví
Diòa, Krovstav,
drogerie p. Solar,
p. Babica,
restaurace „høištì“,
Kavárna Flora.
Všem
organizátorùm patøí
vøelý dík.
Za ZŠ -js

Vzpomínka

Vzpomínka
Kdo v srdci ije,
nezemøel.

Tak všechno od nás odchází,
veliká láska, láska malá,
hlas matèin nad zimostrázy,
øeka, je ani nepostála.

A po kadém z nich
jinak se nám stýská...
Fr. Hrubín: Zpìv hrobù a slunce

Dne 4. února 2004
vzpomeneme
5. výroèí úmrtí manela, tatínka a dìdeèka,

Dne 8. února 2004 si pøipomeneme 6. smutné výroèí úmrtí naší milované maminky a babièky,

pana Františka Sedlaèíka.

paní Vìry Pavelkové z Hanušovic.

S láskou vzpomínají manelka, dcera
a syn s rodinami.

V úctì a lásce stále vzpomínají dcery Soòa a Vlaïka s rodinami.
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Cestování po Evropì
Zní to neuvìøitelnì, ale lednovým vydáním Hanušovických
novin jsme zaèali, sportovní terminologií øeèeno, desátou
sezonu našich mìstských novin. Bohuel ale ještì nikdy jsme se
nepodívali do krásné zemì na severu Evropy, do Finska. Dnes to
napravíme a projdeme se po jeho
hlavním mìstì.
Helsinky nemají dlouhou historii.
Coby obchodní centrum byly zaloeny
a v roce 1550. Hlavním mìstem
Finska se staly dokonce a v r. 1812.
Mìsto i pøes svoji severskou polohu
dýchá bohatou zelení, mnostvím
parkù se stovkami stromù, prýštícími
fontánami a tisíci sochami
rozestavìnými po celém mìstì.
Centrum tvoøí rozlehlé obdélníkové
Senátní námìstí (Senaatintori), které
lemují významné budovy. Dominuje
mu však nejvýznamnìjší místní stavba
- luteránská katedrála Tuomiokirkko.
Bílý kostel je nezbytnou souèástí všech
pohledù a zábìrù z mìsta a jeho
zelené kupole jsou vidìt z dálky.
Katedrálu projektoval a narýsoval
nìmecký architekt Carl Ludvig Engel v
r. 1827, po tøinácti letech však zemøel.
Realizace se tedy nedoèkal, ale mìsto
ano. A v roce 1852, tedy pøesnì po
ètvrt století, bylo dílo slavnostnì
pøedáno obyvatelùm mìsta.
Tato stavba se mùe pyšnit ještì
jednou raritou, v jedné z menších vìí
je provozována kavárna.
K palácùm, které nelze na Senátním námìstí pøehlédnout,
patøí klasicistní budova finské vlády z r. 1822 a jen o pár let
mladší univerzita Yliopiston. Vedle ní stojí univerzitní knihovna,

Toulky po okolí
Po delší dobì opìt zavítáme do sousedního kraje a podíváme
se do malebné vesnièky, kterou nemùeme minout pøi cestì na
pøehradu Pastviny. Navštívíme Mladkov a projdeme se historií
i souèasností zdejší zajímavé stavby - místního kostela.
Stavbì kostela pøedcházelo mnoho problémù. Pøednì
nemohlo být nalezeno vhodné místo pro stavbu. Po delším
dohadování mezi místními sedláky bylo nakonec rozhodnuto
strhnout nìkolik stodol na prostranství, kde dnes stavba stojí.
Podle ústního podání pak nastaly další tìkosti, protoe
v místech, kde je presbytáø, nebylo moné pro moèál poloit
základy. Byly tam tedy navezeny obrovské balvany a na tìch se
teprve zaèalo stavìt. To se psal rok 1736.
I kdy se stavbou pomáhal i majitel panství a pozdìjší patron
kostela Michal Václav øíšský hrabì z Altmanù, stavba se táhla
po dlouhých šest let. Chybìly finance i pracovní síly. Pøes
všechny potíe se stavbou byl ještì ne zcela dostavìný kostel
slavnostnì vysvìcen. Zasvìcen byl sv. Janu Køtiteli, a proto zde
místní vìøící slaví kadoroènì pou 24. èervna.
Kostel je postaven v novorománském slohu, uvnitø je bohatì
klenut. Po stranách má tøi kùry, které jsou pøes sebe dvakrát
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která schraòuje pøes dva miliony knih, dva tisíce rukopisù a
kupodivu nejvìtší sbírku slovanských publikací v západních
zemích. Stojí zde i nejstarší helsinský dùm (1757), pùvodní
kupecký krám, který dnes slouí jako muzeum.
Další zajímavostí mìsta je snad
nejvìtší pravoslavná katedrála v západní
E v r o p ì , U s p e n s k i n k a t e d ra l i .
Podivuhodný kostel z èervených cihel
(na obrázku), s èlenitými støechami a
d va n á c t i z e l e n ý m i v ì  i è k a m i
seskupenými kolem hlavní, nechal
zbudovat v r. 1868 ruský car, kterému
tehdy celé Finsko patøilo. I interiér
patøí mezi architektonické skvosty.
Kromì bohatì zdobeného nábytku je
kostel plný zlata a ikon, pøesnì podle
zásad ortodoxních církví.
Svoji procházku po Helsinkách
ukonèíme na místì, které proslavilo i
naši malou zemi. Sportovní pøíznivci si
jistì vzpomenou na letní olympijské
hry, které se zde konaly v roce 1952.
Mìly tu být ji v r. 1940, ale kvùli válce
se konaly a o 12 let pozdìji. A to ji tu
byl náš Emil Zátopek, který na
olympijském stadionu vybojoval tøi
zlaté medaile v bìzích na 5000 m,
10 000 m a v maratonu. Stadionu
vévodí 72 metrù vysoká vyhlídková
vì, ze které jsou vidìt celé Helsinky.
Pod vìí také stojí socha nejslavnìjšího
bìce všech dob, legendárního Paavoa
Nurmiho, který nìkolikrát vyhrál
olympiádu a pøekonal 29 svìtových rekordù na 12 rùznì
dlouhých tratích.
-hp

klenuté (na tehdejší dobu pokrokové a architektonicky velice
odváné øešení). Výzdobu hlavního oltáøe provedli bratøi
Vorlíèkové z nedalekého Jablonného nad Orlicí a místní truhláø
Josef Seifert. Oltáøní obraz, který patøí mezi to nejvzácnìjší
v kostele, namaloval praský malíø František Kratzmann
v roce 1842 za honoráø 200 zlatých.
Tak jako kadou stavbu postihlo i místní kostel nìkolik
katastrof. 5. listopadu 1789 strhla velká vichøice støechu vìe a
odnesla ji o nìkolik stovek metrù a do øeky Orlice. Znovu byla
vì zasaena úderem blesku a ponièena v r. 1836.
Velká oprava fasády a interiérù zde probìhla v letech
1971-1973 za velké pomoci faráøe P. K. Výprachtického.
Støecha vìe byla pokryta mìdìným plechem a byly zde
instalovány nové funkèní vìní hodiny. Uvnitø byla poloena
mramorová dlaba a kostel byl celý vymalován. Na opravì se
tehdy podílelo, kromì pana faráøe, vìtšinou zdarma, mnoho
místních a hlavnì mnoho cizích lidí z okolí.
V souèasné dobì u opìt volá fasáda, øímsy a nìkteré vnitøní
prostory po opravì. Místní zastupitelé o problému vìdí, a bude
tedy na nich a místních lidech, aby tuto významnou památku
nenechali zchátrat.
-hpm
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12 nejlepších vitaminù
vitamin A

Okresní finále
šachových drustev
6.-9. tøíd ZŠ
V pondìlí 15. prosince 2003 se konalo v Domì
kultury v Šumperku finále ètyøèlenných
drustev v šachu pro áky 6.-9. tøíd ZŠ.
Zúèastnilo se jej i drustvo ZŠ Hanušovice.
Ve finálových bojích získali šachisté naší
školy v rámci 10 soutìících drustev 4. místo
v okrese. Obdreli diplom a vìcné ceny.
Na první šachovnici hrál Jan Jauernig, na
druhé šachovnici Pavel Smejkal, na tøetí Josef
Vaøák a na ètvrté se støídali Petr Chrobák a
Radek Tøíska. Všechny je tøeba pochválit za
dobrý výkon. Mezi nejúspìšnìjší patøili Josef
Vaøák a Pavel Smejkal.

KDE JE VITAMINU NEJVÍC
Ovoce (napø. mango, meruòky, papája), zelenina
(napø. špenát, mrkev, kapusta), mléèné výrobky (napø. máslo), vejce.
JAK VITAMIN PROSPÍVÁ DUŠI
ivotabudiè: Vitamín A rozpustný v tucích (retinol) a jeho pøedstupeò
(beta-karoten) zahánìjí tìlesnou i duševní únavu a dodávají elán.
V ÈEM POMÁHÁ ORGANISMU
Pomáhá oèím: Udruje zdravé oèi a pokoku, nièí rakovinné buòky
a chrání pøed šeroslepostí. Pøedávkování je nebezpeèné pro tìhotné!
CO SE STANE PØI JEHO NEDOSTATKU
Denní potøeba: 0,8-1 mg (napø. v 1 mrkvi).
Symptomy nedostatku: svìtloplachost, zhoršení
zraku, akné, suchá, zrohovatìlá pokoka.
Eva Grosserová

Blahopøeji k úspìchu našeho drustva.
-jk

Duha, sdruení dìtí a mládee pro volný èas, pøírodu a recesi

Klub mládee Salix-SK Hanušovice
Èinnost za mìsíc prosinec 2003
Prosinec je pro dìti radostným mìsícem, nebo v nìm jsou Vánoce a
prázdniny. My jsme k tomu pøidali také nìkolik tradièních akcí. Patøila
k nim Slavnost lutého kvítku, co je vyhodnocení èinnosti pøedešlého
mìsíce.
Letos jsme pøijali pozvání spøáteleného oddílu Kamarádi ze Šumperku
na jejich Den otevøených dveøí. Návštìvníci si mohli v dílnách vyzkoušet
rùzné techniky výroby rozlièných ozdob (vhodných i jako dáreèky). Veèer
se pak uskuteènila mìstská veèerní hra. Celá akce byla velmi inspirující a
dìkujeme poøadatelùm za pozvání.
Dvì schùzky v mìsíci jsme i my vìnovali výrobì ozdob a vánoèních
pøání. Na øadu pøišel té generální úklid chodby, klubovny a vánoèní
výzdoba klubové vitrínky a klubovny.
Podle vontských tradic jsme uskuteènili Veèer svìtel. Hlavní heslo se
podaøilo vyluštit jako prvnímu Petru Baíkovi. Blahopøejeme!
K zlatým høebùm naší èinnosti rovnì patøí vánoèní besídka. I letos se
pìknì vydaøila. Jen škoda, e nepøišli i pozvaní hosté a nìkteøí klubáci.
O vánoèních prázdninách jsme vyuili snìhové nadílky k sáòkování,
bobování a chlapci si vyzkoušeli i jízdu na nafukovacím snìném skútru.
Bìhem mìsíce si klubáci zopakovali v rùzných hrách morseovku, šifry,
pochodové znaèky a jiné dovednosti. Miloši Gronychovi se podaøilo jako
prvnímu dokonèit zdárnì pøijímaèky a také jsme oslavili spoleènì jeho
jmeniny.
Mìsícní bodování jednotlivcù má stejného vítìze jako v pøedešlých
mìsících, a to Miloše. Ve speciální soutìi o klubové nálepky získali další
nálepky: Petr B. - è. 5 a 6, Miloš G. - è. 7.
Putovní odznak Roye mìl v lednu právo nosit Petr B. Všem k dosaeným
výsledkùm blahopøeji.
Duha Salix-SK dìkuje za spolupráci: p. Kozákovi, p. Felnerovi,
kamarádu Martinu Tomíèkovi.
Vedoucí klubu M. Pecho
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Šachové úlohy
Øešení úlohy z minulého
Hanušovických novin
1. Kg1 - Vg3, 2. Kh1 - Je3
3. Sd7! - Jg4, 4. Kg1! - Vg7
5. Vf5 - Vg5, 6. f x g4 - V x g4
7. Kf1 a vyhraje

èísla

Nová øešitelská soutì
Postavení figur na šachovnici:
bílý - Ka6, Dc7, pìšci e2, g7
èerný - Ke8, Dg8, pìšec e3
Bílý táhne a vyhraje.
-jk

UPOZORNÌNÍ
Od 1. 1. 2004 je mono podávat soukromou
inzerci v Hanušovických novinách zdarma.
Inzeráty mùete pøedat osobnì v podatelnì nebo
do schránky u dveøí pøi vstupu na MìÚ
Hanušovice. Inzerát musí být: èitelný,
srozumitelný, seriózní, s délkou maximálnì 250
znakù.

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