Bøezen 2004

èíslo 3

roèník 9

Hlavním cílem projektu Evropského
informaèního a poradenského centra
Olomouc je obohatit kulturní nabídku
na Hanušovicku, Javornicku a
Zlatohorsku
ijme naplno je název projektu zamìøeného na zmírnìní nedostatku nabídky kulturního
vyití v jednotlivých èástech Olomouckého kraje. Tento nedostatek mùe být zpùsoben
nerovnomìrným rozmístìním kulturních institucí èi špatnou dopravní dostupností vìtších
kulturních center z nìkterých èástí našeho regionu. Cílovými oblastmi projektu jsou
Hanušovicko, Javornicko a Zlatohorsko. Jednotlivé kulturní akce se budou konat
v centrech tìchto cílových oblastí, tedy ve mìstech Hanušovice (Dùm kultury), Javorník
(Mìstské kulturní støedisko Javorník, Dietersùv dùm) a ve Zlatých Horách, kde k realizaci
akcí poslouí prostory Muzea mìstského úøadu, Sanatoria EDEL, sportovnì rekreaèního
zaøízení Bohema nebo pøírodní areál v okolí zlatorudných mlýnù.
A co e se to vlastnì má konat? Celý projekt bude oficiálnì zahájen 4. 3. 2004 v 17:00
hod. vernisáí výstavy s názvem „Jarní probuzení“ v Dietersovì domì v Javorníku.
Expozice zde potrvá a do konce mìsíce bøezna a návštìvníci tak budou mít jedineènou
monost bezplatnì shlédnout díla èlenù Unie výtvarných umìlcù Olomoucka. Stejná
monost se v mìsíci dubnu naskytne návštìvníkùm Muzea Mìstského úøadu ve Zlatých
Horách, kam se výstava z Javorníku pøesune. V kvìtnu si pak budeme moci zajít na výstavu
i do Domu kultury v Hanušovicích. To ale zdaleka není vše. V rámci projektu ijme naplno
pro nás organizátoøi pøipravili bohatý program, v nìm se nám v období od bøezna do záøí
postupnì pøedstaví zástupci profesionální èeské hudební a divadelní scény. V kadém
z výše uvedených mìst si tak budeme mít monost poslechnout Cimbálovou muziku
Hradišan s Jiøím Pavlicou a skupinu Natalika. Na prkna, je znamenají svìt, pøed nás
pøedstoupí herci Hoffmanova divadla v Uherském Hradišti a èlenové umìleckého souboru
Divadla Husa na provázku z Brna. Za vstupné na koncert nebo divadelní pøedstavení
pøitom návštìvník neutratí víc ne 20 Kè, nebo taková je cena dotované vstupenky.
(pokraèování na 2. stranì)

Hanušovice – 17. 3. 2004 v 19:00 hod.

„Kdyby tisíc klarinetù“
Muzikálové pøedstavení Hoffmannova divadla z Uherského
Hradištì. Autoøi: Jiøí Suchý, Jiøí Šlitr, Karel Hoffmann.
Kde: Dùm kultury Hanušovice Dotované vstupné: 20,- Kè.
Prodej vstupenek na místì 3 hod. pøed pøedstavením.
(další informace na 2. stranì)

cena 2 Kè

Bøezen, za kamna vlezem,
duben, ještì tam budem…
Tato pranostika platí u nás v horách
dvojnásob. Jaro jako by se nesmìle
plíilo naší krajinou, se strachem, e
je zima hned tak nepustí. Zatímco
jinde si jaro kraluje v plné parádì, u
nás zatím spí pod snìhem. Nemùeme
mít všichni všechno. K nám se jaro
taky vrátí, alespoò na chvilku, ne
pøejde do léta. Také pøivoníme
k fialkám a petrklíèùm a budeme
obdivovat záøivou barvu blatouchù u
potoka. Náš kraj se pyšní horami,
které propustí sluneèní paprsky jen
tehdy, kdy jim hory dovolí. Zato
horské louky jsou porostlé vzácnými
bylinami, které léèí neduhy stejnì
jako lidskou duši, protoe jsou slunci
blí. ivotodárné slunce a teplo vrátí
úsmìv všem – od kolébky po døíve
narozené. Jaro dává ivot pøírodì a
na jaøe mùe být alespoò trochu
pìknìjší, moná, snad… necháme se
pøekvapit.
- hl

Tradièní Papuèový
ples seniorù
27. bøezna 2004
ve 14 hodin v Domì kultury
v Hanušovicích
(více informací na 13. stranì)
FK Hanušovice poøádá tradièní

ŠIBØINKY

Pøijïte za námi do pohádky!

dne 20. 3. 2004 v DK Hanušovice

Divadelní studio Šumperk uvádí pohádku

zaèátek ve 20.00 hod.

Jeník a Adélka v Øíši pohádek
v nedìli 28. 3. 2004 v 15 hod. v DK Hanušovice
Vstupné: 20,- Kè
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Zpráva o èinnosti rady mìsta
29. jednání - 19. 1. 2004
- schválila zpoplatnìní autobusové dopravy firmì Vobus, v. o. s.
- vzala na vìdomí dopis paní Z. Vémolové a schválila
stanovisko právního oddìlení, následnì vzala na vìdomí i druhý
dopis
- neschválila ádost týkající se bytu na èp. 240, ádost bude
znovu projednána po vyrovnání pohledávek
- jmenovala likvidaèní komisi mìsta
- pro j e d n a l a  á d o s t o p r o d e j p o z e m k u p è . 7 4 4 / 2 1 a
pè. 844/22-èást, uloila vìc provìøit právnímu oddìlení a
následnì doporuèit ke schválení ZM
- projednala ádost o smìnu pozemku pè. 2202/10 za èást
pozemku pè. 2233 a doporuèila ZM ke schválení po úpravì MK
- schválila ádost o pronájem pozemku pè. 798/1, katastrální
území Hanušovice
- schválila a doporuèila ZM ke schválení poskytnutí pùjèky
z FRB
- vzala na vìdomí informace kulturní komise za rok 2003 a program èinnosti pro rok 2004
- vzala na vìdomí hodnocení èinnosti sociální komise za rok
2003
- schválila dohodu o dopravní obslunosti
Hanušovice-Šumperk
- schválila ádost ZO NOS Pivovar Holba, a. s. Hanušovice o
prominutí poplatku z prodeje vstupenek na pivovarský ples
- vzala na vìdomí informaci o výsledcích Tøíkrálové sbírky
v Hanušovicích
- vzala na vìdomí rozhodnutí zastupitelstva Olomouckého
kraje k odprodeji domu èp. 116
- schválila ádosti o prominutí poplatkù za TKO pro rok 2004

ijme naplno

30. jednání - 2. 2. 2004

- schválila smlouvu o dílo 06/2004 Energotis Šumperk - Mìsto
Hanušovice
- schválila mandátní smlouvu è. 1986/2004 D plus Olomouc Mìsto Hanušovice, ZŠ Hanušovice na pøístavbu školní jídelny a
høištì a uloila podepsat po doøešení ekonomických podmínek
výstavby
- vzala na vìdomí informace o èinnosti Mìstské knihovny
v Hanušovicích v roce 2003
- vzala na vìdomí informace o financování mìsta s tím, e
hospodaøení skonèilo s kladným hospodáøským výsledkem
- vzala na vìdomí kladný výsledek inventarizace za rok 2003
- doporuèila ZM ke schválení pøevod pozemkù v souvislosti
s vlastnictvím bj.
- vzala na vìdomí dopis MF ÈR ohlednì investièní akce - ZŠ
Hanušovice
- vzala na vìdomí podìkování Poradny pro eny a
dívky v Šumperku
- vzala na vìdomí informaci o nápadu trestné èinnosti v roce
2003 ve tøech sluebních obvodech
- schválila ádost o pronájem èásti parcely pè. 1268
- doporuèila ZM ke schválení ádost - smlouva o vìcném
bøemeni k pozemku pè. 800/2, kanalizaèní pøípojka
- schválila ádosti o zmìnu v nájemním vztahu
- doporuèila ZM ke schválení ádosti o pùjèky z fondu rozvoje
bydlení
- schválila prominutí poplatkù za likvidaci TKO pro rok 2004

(dokonèení z 1. strany)

Celý projekt je realizován za finanèní podpory Olomouckého kraje v rámci Operaèního programu (OPOK 2003). Autor projektu, a zároveò
realizátor a garant veškerých aktivit, Evropské poradenské a informaèní centrum Olomouc (EPICO) má tak pøed sebou ještì velký kus práce.
V rolích partnerù se do projektu zapojily i mìstské úøady v Javorníku, Hanušovicích a Zlatých Horách, a všichni spoleènì s EPICO vìøí, e
Ing. Silvio Bairov
realizací projektu ijme naplno zpøíjemní obyvatelùm Javornicka, Hanušovicka a Zlatohorska prùbìh letošního roku.

Program na bøezen 2004
JAVORNÍK – 4. 3. 2004 v 17:00 hod. – „Jarní probuzení“, vernisá výstavy
Unie výtvarných umìlcù Olomoucka v Dietersovì domì, výstava potrvá od 4. 3.
do 30. 3., otevøeno út-pá 1000 – 1200 a 1300 – 1630 hod., so 1000 – 1300 hod.
Vstup zdarma.
HANUŠOVICE – 17. 3. 2004 v 19:00 hod. – „Kdyby tisíc klarinetù“, muzikálové
pøedstavení Hoffmannova divadla z Uherského Hradištì. Autoøi: Jiøí Suchý, Jiøí
Šlitr, Karel Hoffmann.
Kde: Dùm kultury Hanušovice
Dotované vstupné: 20,- Kè. Prodej vstupenek na místì 3 hod. pøed
pøedstavením.
ZLATÉ HORY – 18. 3. 2004 v 19:00 hod. – „Kdyby tisíc klarinetù“, muzikálové
pøedstavení Hoffmannova divadla z Uherského Hradištì. Autoøi: Jiøí Suchý, Jiøí
Šlitr, Karel Hoffmann.
Kde: Sanatorium EDEL – divadelní sál
Dotované vstupné: 20,- Kè. Prodej vstupenek na místì 3 hod. pøed
pøedstavením.

Informace pro obèany
- odbìratele plynu
Informujeme obèany, e
zákaznické centrum SMP, a. s.
bylo zrušeno.
Se svými poadavky se
mùete obrátit na pøímou
zákaznickou telefonní linku
840 111 115,
za místní hovorné.
Montáe a instalace nových
zaøízení za SMP, a. s. nyní
zajišuje firma TESPO,
tel. 583 346 859, sídlo firmy:
ul. erotínova 36, Šumperk
(pùvodní areál šumperské
plynárny).
MìÚ

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
„Kdy chceš poznat èlovìka, podívej se na jeho práci.“
Johann Christopher Friedrich Schiller

Informace pro rodièe o pøijímacích zkouškách
Co je nejdùleitìjší
Cílem profesionálnì pøipravovaných zkoušek vdy je, aby
zjistily kvality zkoušeného co nejpøesnìji a nejspolehlivìji. Pro
vás, rodièe, to pøedevším znamená, e zkoušky objektivnì,
spolehlivì a pøesnì zhodnotí kvality vašeho dítìte, e je co
nejvíce omezen vliv náhodných faktorù na výsledek, e
všechny úlohy budou jasné, dobøe srozumitelné a budou mít
jednoznaènou odpovìï a také budou svojí formou i obsahem
pøimìøené vìku ákù. To, a ještì øada dalších dùleitých kvalit
testu, je zaruèeno pomìrnì komplikovanou metodikou vývoje,
zahrnující kromì speciálnì vyškolených autorù úloh také
opakované ovìøování všech úloh na vzorcích ákù a
mnohokolové oponentní øízení za úèasti odborníkù nejen
pøíslušného oboru, ale také napø. psychologie a specialistù na
vývoj testù.
V testech se objevují jasné, srozumitelné a jednoznaèné
úlohy. Autoøi se dùslednì vyhnuli rùzným „chytákùm“, trikùm
èi jiným pøekvapením a také zbyteèným podrobnostem a
detailùm. V pøedmìtových testech – matematika a èeský jazyk –
se vdy soustøedí na základní látku, která byla na základní škole
probrána. Je omylem domnívat se, e profesionálnì pøipravené
testy jsou tìké. Právì naopak. Zbyteènì tìké, a tím nefunkèní
testy mohou vytváøet jen laici bez znalostí o testech.
Co se zkouší
Pøijímací zkoušky, které pøipravuje Scio, sestávají ze tøí
testù:
a) obecné studijní pøedpoklady
b) matematika
c) èeský jazyk
Kadá škola se však samostatnì rozhoduje, zda pouije
všechny tøi a zda je pøípadnì doplní nìjakou vlastní zkouškou èi
tøeba pohovorem.
Celkové pojetí testù je vedeno myšlenkou, e ovìøovat
v pøijímacím øízení znalosti z pøedchozí výuky má smysl jen

tehdy, kdy jsou skuteènì pro vyšší stupeò školy zapotøebí. Pøi
výbìru ákù pro další studium je zpravidla dùleitìjší, jaké má
uchazeè pøedpoklady pro další studium, ne to, co se nauèil
dosud. A právì to zkoumá test obecných studijních
pøedpokladù.Ten má sice blízko k testùm inteligence, ale testem
inteligence není, protoe se soustøeïuje na dovednosti a
schopnosti nutné pro studium. Jeho pøedností je, e v nìm
mohou uspìt i uchazeèi, jejich výsledky v jednotlivých
pøedmìtech na základní škole nejsou zatím nejlepší, ale ke
studiu na støední škole mají dobré pøedpoklady.
Jak se zkouší
Všechny tøi zkoušky budou mít formu testu s výbìrem
odpovìdi. To znamená, e vaše dítì nebude nic dlouze psát,
pouze vybírá jednu z nabídnutých odpovìdí, z nich právì
jedna je správná.
Hlavní výhodou tohoto postupu je vysoká objektivita – testy
vyhodnocuje poèítaè. Naproti tomu u všech psaných zkoušek
do hodnocení vdy vstupuje subjektivní faktor. Uèitel, který
opravuje diktát, musí rozhodnout, zda jde o malou, èi hrubou
chybu, zda je pøíklad vyøešen úplnì, èi èásteènì, apod. Ani pøi
nejlepší vùli se pøi tom nelze vyhnout nepøesnostem.
Jak zkoušky probìhnou
Pøíprava zkoušek podléhá sloitému nìkolikastupòovému
systému utajení, nemùe se tedy stát, aby úlohy nìkdo
z uchazeèù znal pøedem. Dokonce ani školy, na kterých budou
zkoušky pouity, zadání neznají. Zadávající pøebírají
zapeèetìné obálky a ráno tìsnì pøed zkouškami a vaše dìti
budou mít monost zkontrolovat neporušenost peèeti.
Školy dostanou pøesné instrukce pro provedení zkoušek a vaše
dítì spolu s pozvánkou ke zkoušce obdrí tzv. instruktání list,
ve kterém se dozví podrobnosti o prùbìhu zkoušek a také
pokyny, jak si poèínat, co si pøinést ke zkoušce (napø. zda si vzít
kalkulaèku), a co si naopak ke zkoušce nebrat (napø. mobilní
telefon).
Pro dùvìryhodnost celé zkoušky je také velmi dùleité, aby si
kadý úèastník mohl ovìøit, co mìl správnì, a kde udìlal chyby
a zda tøeba nebyly chyby v testech. Proto ji druhý den po
zkouškách bude zveøejnìno zadání testù a klíè správných øešení
na internetu. Jednotlivé školy by vám pak mìly umonit
nahlédnout do testù a zdùvodnit zpùsob zapoètení pøípadných
bonifikací.
PaedDr. Vlaïka ídková, výchovná poradkynì školy

Váení rodièe,
chtìl bych Vás informovat o situaci týkající se naší školy.
V poslední dobì se mezi dìtmi vyskytly ojedinìlé pøípady násilného chování. Týká se to velmi malého poètu ákù, z nich
vìtšina pøestoupila do naší školy v záøí 2003. Tyto pøípady chování pøesahují rámec školy, odehrávají se po vyuèování, zejména pøi
dojídìní prostøedky veøejné dopravy, a v místì bydlištì.
Mùe se ale také stát, e násilníci budou na dìti útoèit i o pøestávkách, proto Vás ádám o pomoc:
- informujte nás prosím obratem, pokud bude Vaše dítì šikanováno, zastrašováno nebo mu bude ubliováno;
- pouète dítì, aby neoplácelo agresivitu rovnì agresivním chováním;
- pokud Vaše dítì patøí mezi ty, kteøí nejdøíve uhodí a potom pøemýšlejí, co provedli, vánì si s ním promluvte.
Jde o závaný problém, který musíme øešit spoleènì s Policií ÈR a odborem sociálních vìcí. Nedovolíme jedincùm, aby nadále
pokraèovali ve svém hrubém a zbabìlém chování. Doufám, e udìláte všechno pro to, abyste nám pomohli potlaèit tento
neakceptovatelný zpùsob chování.
Za školu mohu slíbit, e takováto agresivní jednání budou co nejpøísnìji postihována.
Mgr. Jaromír Straka, øeditel ZŠ,
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Nejlepší šplhavci okresního finále
Dne 9. 1. probìhlo na naší škole školní kolo soutìe ve
šplhu ákù 2.-5. tøíd. Z vítìzù byla sestavena ètyøèlenná
drustva, která dne 12. 1. 2004 postoupila do okrskového
kola. Tohoto kola se zúèastnili i áci ZŠ Ruda, ZŠ Staré
Mìsto a ZŠ Bohutín. Naši školu reprezentovali Denis
Tomíèek, František Ambroz, Lucie Komendová, Jana
Winklerová, Antonios Cakirpaloglu, Marián Vítek, Tereza
Slavíková, Marie Zaèalová, Jakub Roháèek, Jaromír Beer,
Aneta Tóthová, Simona Hnátková, Patrik Rùièka, Jakub
Tomíèek, Pavla Doleèková a Gabriela Janáková. Všechna
naše drustva se umístila na 1. místì a postoupila do
okresního finále, které se konalo 20. 1. 2004 na VI. ZŠ
v Šumperku. Gabrielu Janákovou nahradila Eva Junková.
Vrátila se do školy po nemoci a šplh zvládla v lepším
èasovém limitu.
Drustvo ákù 4. roèníkù získalo 3. místo a drustva
ákù 2. a 5. roèníkù se umístila na místì 2. František
Tereza Slavíková a František Ambroz
Ambroz s èasem 5,80 a Tereza Slavíková s èasem 6,08 s
pøedvedli nejlepší individuální výkony a umístili se na
1. místì. Stali se nejlepšími šplhavci okresního finále. Všem našim sportovcùm ještì jednou blahopøejeme. -ZŠ, foto: F. Ambroz

Bøezen

Školní kolo v recitaci
Ve støedu 28. ledna 2004 se uskuteènilo ji tradièní odpoledne s poezií uvedené
mottem Jiøího Suchého: „Trocha poezie èlovìka nezbije.“ Povzbudit své spoluáky
pøišlo 27 dìtí.
Z 15 soutìících získala na 1. stupni první místo Kateøina Machulová, druhé místo
obsadila Petra Tomašková, obì ákynì II. A tøídy.
Na II. stupni nejvíce zaujala svým pìkným pøednesem Kateøina Tomíèková z VI. B
tøídy, druhá v poøadí skonèila Lucie Machulová ze VII. B tøídy a 3. místo patøilo
Veronice Drlíkové z VI. B tøídy.
Odborná porota ve sloení: paní uèitelka Zdeòka Hlavenková, mgr. Dáša
Netolická, PaedDr. Vlaïka ídková a Ludmila Cikrýtová hodnotila znalost textu,
pøednes i celkový dojem zúèastnìných recitátorù.
Kadý z úèastníkù mìl monost strávit pøíjemné odpoledne s poezií našich
pøedních èeských básníkù.
PaedDr. Vlaïka ídková, pøedsedkynì poroty

Zima se s námi na rok louèí,
jaro zaèíná, mrazy konèí.
Sníh pomalu slézá ze strání,
z lesa se ozývá ptaèí zpívání.
Vše se u probouzí z tvrdého spánku,
na louce se pase stádo daòkù.
Ze snìhu u vykukují hroudy,
v øekách teèou kalné vody proudy.
Slunce volá na snìenku, petrklíè,
zima u je nenávratnì zase pryè!
Pavlína Úlehlová, Monika Kuèerová, 8. A

Školní docházka a zpùsoby omlouvání áka
Ponìvad se i v naší škole setkáváme s pøípady neomluvené absence nebo dodateènì s èasovým zpodìním, dále omluvené absence, ani bychom vìdìli, kde se ák v této dobì nalézá a zda se nevystavuje sociálnì patologickému jevu záškoláctví, pøipomenu
nìkteré údaje o školní docházce a zpùsobech omlouvání ákù podle školního øádu a platných pøedpisù.
Docházka do školy
1. ák je povinen chodit do školy pravidelnì a vèas podle rozvrhu hodin. Úèast na vyuèování nepovinných pøedmìtù, docházka
do zájmových kroukù, do školní druiny jsou pro zaøazené áky povinné.
2. Nemùe-li se ák zúèastnit vyuèování z dùvodù pøedem známých ákovi nebo jeho zákonnému zástupci, poádá zákonný
zástupce áka tøídního uèitele nebo øeditele školy o uvolnìní z vyuèování. Písemnou ádost o toto uvolnìní musí ák pøedloit
pøedem. Nemùe-li se ák zúèastnit vyuèování z nepøedvídaných dùvodù, je zástupce áka povinen nejpozdìji do dvou dnù –
48 hodin – oznámit tøídnímu uèiteli dùvod nepøítomnosti.
Zákonem è. 422/2003 Sb. byl zmìnìn zákon è. 482/1991 Sb., o sociální potøebnosti, ve znìní pozdìjších pøedpisù, ve kterém se
novì stanovuje podmínka sociální potøebnosti (kromì jiných) zamìøená na rodièe, kteøí øádnì neplní povinnosti zákonného
zástupce nezaopatøeného dítìte spojené s øádným plnìním povinné školní docházky podle § 36 zákona è. 29/1984 Sb., o soustavì
základních škol…, pokud je dítì pro úèely sociální potøebnosti spoleènì posuzovanou osobou.
V pøípadì, e dítì bez omluvy nedochází pravidelnì do školy (více jak 10 neomluvených hodin), rodina, která pobírá
opakovanou dávku sociální péèe, nebude mít v daném mìsíci nárok na vyplacení dávky.
PaedDr. Vlaïka ídková, výchovná poradkynì školy
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I. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2003/2004
První pololetí školního roku 2003/2004 je za námi, máme co bilancovat.
Oslavili jsme spoleènì 45. výroèí nové školy v Hanušovicích Akademií ZŠ a Dnem otevøených dveøí áci devátých tøíd si
prohlédli prostory Parlamentu ÈR a Senátu ÈR, zpívali jsme u stromeèku, uskuteènily se pobyty v pøírodì 4.,5. a 6. tøíd spojené
s lyováním. V souèasné dobì probíhá lyaøský výcvik 7. tøíd a áci 9. tøíd se pøipravují na pøijímací zkoušky.
Jak vypadalo hodnocení prospìchu a chování ákù, se dozvíte s následující tabulky.
P = prospìli, PV = prospìli s vyznamenáním, N = neprospìli, NTU = napomenutí tøídního uèitele, DTU = dùtka tøídního uèitele, DØS = dùtka øeditele školy
Prospìch
Tøída
1.A
1.B
2.A
2.B
3.A
3.B
4.A
4.B
5.A
5.B
Celkem
6.A
6.B
6.C
7.A
7.B
7.C
8.A
8.B
8.C
9.A
9.B
9.C
Celkem
Celkem

Poèet
ákù
20
23
22
22
25
24
22
20
25
23
226
27
26
25
22
24
25
22
22
24
28
28
27
300
526

Chování

P

PV

N

NTU

DTU

DØŠ

2. st.

3. st.

Pochvaly

20
23
22
22
25
23
20
20
23
20
218
27
25
21
20
21
23
21
20
22
25
27
23
275
493

8
4
4
5
10
10
8
5
8
3
5
8
78
78

1
2
2
3
8
1
4
2
3
2
1
2
2
3
1
4
25
33

3
3
1
7
1
2
2
1
1
1
1
9
19

1
2
1
2

1
1
3
2
1
2
2
1
1
13
16

1
1
2
1
2
1
1
1
6
8

1
2
3
3

6
6
12
3
9
1
8
7
5
8
65
4
6
8
12
17
8
3
8
2
6
12
86
151

2
2
12
1
1
2
3
4
11
23

Vìøím, e druhé pololetí bude úspìšnìjší zejména pro áky devátých tøíd, kteøí po prázdninách nastupují novou cestu do ivota.
Mgr. Jaromír Straka, øeditel ZŠ

Soukromá elektroopravna
ESPRO-Chudìj Jeseník
provádí opravy elektrospotøebièù
ve Vašich bytech:
- opravy chladnièek a mraznièek
- opravy automatických praèek
- opravy elektrických sporákù, el. bojlerù,
akumulaèních kamen
Volete na tel. èíslo 584 401 160, Jeseník
Pracovní doba: 7.00-16.00 hod.
placená inzerce
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Zima jako na houpaèce
Na 2. únor, jako kadoroènì, pøipadl svátek Hromnic. Slunce v tento
den vrcholilo nad 16. stupnìm jiní zemìpisné šíøky. Z tohto vyplynulo
i hodinové prodlouení dne.
Fabiánská a Šebestiánská zima je povaována za astronomický vrchol
zimy (20. ledna). Letošní zima kulminovala pouze s dvoudenním
zpodìním, ve dnech 22. a 23. ledna. V tyto dny byly zaznamenány
nejvìtší mrazy. Pøi velké tlakové výši v Èerné v Pošumaví byla
namìøena teplota -24 stupòù Celsia a v Èeských Budìjovicích dokonce
rekordních -30,8 oC. Den nato, 24. ledna, bylo v Kvildì na Šumavì
namìøeno -32 o C, nový rekord. V Hanušovicích bylo namìøeno
-26 stupòù C.
Poslední lednový týden se vyznaèoval poklesem mrazù, nízkou
tlakovou výší a velkými snìhovými srákami. Nejvíce snìilo 29. a
30. ledna.
31. ledna se zaèalo hodnì oteplovat. 1. února na mnohých místech
dosáhly teploty a neuvìøitelných 9 oC a zaèalo pršet. Mùeme øíci, e
letošní zima ve svých zmìnách pøekvapivì stále pokraèuje jako na
houpaèce.
-jk

www.mu-hanusovice.cz
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Druhá část proběhne 20.-21. a 27.-28. 11. 2004

Tělocvična ZŠ Hanušovice
Informace tel. 732 264 952

Zúčastnit se mohou rekreační
i registrovaní hráči, veteráni i mládež

od 8.45 mixy
(v každé kategorii čtyři výkonnostní skupiny)

neděle 21. 3. 2004

od 8.15 muži, od 10.00 ženy

sobota 20. 3. 2004

„130 let Pivovaru Holba, a. s. Hanušovice“

Volejbalové debly „Holba tour 2004“

SK Hanušovice pořádá

a volejbalové debly

Badminton mužů a žen

od 18.30 do 20.00 hod.

a dále každou středu a pátek

10. 5. 2004 17.30 – 19.00 hod.

vždy 17.30 – 19.00 hod.

3., 17. a 31. 5. 2004

5. a 19. 4. 2004

Informace tel. 732 264 952

Potřebujete jen sportovní obuv, vše ostatní Vám zapůjčíme!

každý čtvrtek v MŠ

a dále pravidelné hodiny

Florbal mužů
15. 3. 2004 17.30 – 19.00 hod.

8. a 22. 3. 2004

Vše v tělocvičně ZŠ Hanušovice

do pravidelného čtvrtečního cvičení)

26. 4. 2004 17.30 – 18.30 hod.

24. 5. 2004 17.30 – 18.30 hod.

(přístupné i nečlenům, kteří nechodí

29. 3. 2004 17.30 – 18.30 hod.

1. 3. 2004 17.30 – 18.30 hod.

Cvičení předškolních dětí a rodičů s dětmi

24. 5. 2004 18.00 – 19.00 hod.

26. 4. 2004 18.00 – 19.00 hod.

29. 3. 2004 18.00 – 19.00 hod.

1. 3. 2004 18.00 – 19.00 hod.

Florbal žen a dívek

SPV Hanušováček a SK Hanušovice, oddíl odbíjené vás zvou:

FK Hanušovice poøádá dne 20. 3. 2004 tradièní

ŠIBØINKY
V Domì kultury v Hanušovicích, zaèátek ve 20.00 hod.
Kulturní program, bohatá tombola a obèerstvení zajištìno
Vstupné + místenka 80,- Kè
Pøedprodej vstupenek:
v prodejnì ing. Grabovského od 8. 3. 2004
Srdeènì zvou poøadatelé

FK Hanušovice poøádá dne 21. 3. 2004

DÌTSKÝ MAŠKARNÍ
PLES
V Domì kultury v Hanušovicích,
zaèátek ve 13.00 hod.
Ve tøíhodinovém programu
za spoluúèasti dìtí vystoupí
taneèní skupina: WABANK
Vstupné dobrovolné
Srdeènì zvou poøadatelé
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Jaký byl náš První mìstský ples
Za pìkného mrazivého poèasí se v netradièním èase
páteèním uskuteènil 1. mìstský ples s pestrým
programem. Nejvìtší aplaus sklidil MISTR OHNÌ A
TANCE - AKÁDA, po kterém se rozdìlovala bohatá
tombola a losovaly se hlavní ceny. Pøíjemnou
pohodu vytvoøila hudba Silven, a kdy pøipoèteme
dobré jídlo a pití, myslím, e se mùeme tìšit
na 2. roèník mìstského plesu.
- ff, foto F. Winter

Seznam sponzorù Prvního mìstského plesu –
Hanušovice 2004
Èalounictví, Pavèová; Døevostav, Karel Svoboda
Economia consult, Ing. Vìra Suchodolová
Elektro, Oldøich Indra; Emanuel Macek
Emil Votava; EVERSTAR, s. r. o. Šumperk
Hanušovická lesní a. s.; Hanušovická obchodní s. r. o.
Ing. Karel Grabovský; Jana Mazáková, Ovoce zelenina
Jaromír Šišma; Josef Diòa; Kadeønictví, Pijáková
Krámeèek, Zdeòka Vémolová; Krovstav, s. r. o.
Kvìtinka, Marie Pavlù; Lékárna U Sv. Huberta
Leomix, Leoš Hatoò; Lesní závod Hanušovice, s. r. o.
Lesy ÈR; Lubomír Olbrich; Marion, Marta Vrábelová
MARWIN, v. o. s.; Miroslav Grivalský

Oèní optika, Vladimíra Rolínková; Papírnictví Štefková
Pavel Banda; Petr Andrle; Pivovar HOLBA, a. s.
Pneucentrum, Miroslav Bartoš; Potraviny Kohl
PRO-BIO RC Jeseníky; PRO-BIO, s. r. o. Staré Mìsto
PRO-BIO Šumperk; Radek Schwarzer
Radomír Kuttler; Rudolf Halfar
Øeznictví Malá Morava, Hroch; Øeznictví Roháèek
SDH Hanušovice; Sport Start, Tomáš Tymel
Stavebniny Stanislav Matìj; Stavrel, v. o. s.
Šárka Vybíralová; Unipro, s. r. o. Šumperk; Václav Jokl
Václav Lucký; Václav Novák § syn
Velkoprodejna Šerák; VIDEN a. s.; VOBUS, v. o. s.
Zemìdìlská farma Vl. Jandrt; ZKL, a. s. Hanušovice
Zlatnictví, Ludvík Tomaj; ZŠ Hanušovice
elezáøství Radochová

Názory, ohlasy

Nebezpeèná provokace
Ji delší dobu si nìkteøí školáci za asistence starších u neškolákù zahrávají s ohnìm. Terèem jejich útokù po setmìní jsou okna
paneláku mezi spoøitelnou a samoobsluhou na Hlavní ulici. Neèekanì silné bouchání nebo rány snìhovou koulí doslova šokují
nájemníky v pøízemí. Bydlí tam pøevánì starší lidé, nìkteøí dokonce se srdeèními potíemi. Èlovìku a mráz pøejde po zádech,
kdy si pomyslí, co se mùe stát. Rodièe si snad uvìdomují, e jejich povinností je sledovat a kontrolovat pohyb svých ratolestí.
Copak asi dìlají školáci po vyuèování na fotbalové tribunì? Proè mají neomezenou monost toulat se po Hanušovicích ve
veèerních a noèních hodinách? Škola je urèitì k takovému chování nevede. Prevence a pùsobení na áky prostøednictvím školního
rozhlasu, nástìnných tabulí a rùzných forem propagace jsou toho jasným dùkazem. Je tady policie, která hraje dùleitou roli pro
poøádek a noèní klid. Lekci, kterou škola v Hanušovicích dostala od hromadných sdìlovacích prostøedkù ohlednì šikanování ákù,
vrhá špatné svìtlo nejen na ni, ale i na naše mìsto. Není radno podceòovat špatné chování a jednání nìkterých ákù školy a
dospívající mládee.
Obèan Hanušovic
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Èinnost Obvodního oddìlení Policie ÈR v Hanušovicích v uplynulém roce 2003
Obvodní oddìlení Policie ÈR v Hanušovicích má ve své
regionální pùsobnosti dva mìstské úøady – Hanušovice s 3 594
obyvateli a rozlohou 3 681 ha a Staré Mìsto pod Snìníkem
s 2 153 obyvateli a rozlohou 8 631, ha i sedm obecních úøadù.
Náleí k nim obce Bohdíkov, Branná, Jindøichov, Kopøivná,
Malá Morava, Šléglov a Vikantice o celkové rozloze 18 984 ha
s 4 250 obyvateli. Územní celistvostí se Obvodní oddìlení
Hanušovice øadí mezi nejvìtší obvodní oddìlení v okrese
Šumperk. V uvedeném obvodu pùsobí ještì Pohranièní policie
ve Starém Mìstì pod Snìníkem, která však nápad trestné
èinnosti nezpracovává a ani se nepodílí na šetøení deliktù.
Pùsobí pouze na úseku státní hranice a provádí kontrolní
èinnost v dopravì.
V roce 2003 Obvodní oddìlení Policie Hanušovice šetøilo
celkem 180 trestných èinù, z nich bylo objasnìno 122 pøípadù
– tj. 67,78 %. Jde o zvýšení objasnìnosti v porovnání s rokem
2002 o 2,20 %. Z celkové charakteristiky spáchaných trestných
èinù se jeví nejvìtším problémem majetková trestná èinnost,
zejména krádee vloupáním do rekreaèních objektù. Tato
situace je ovlivnìna velkou rozlohou obvodu s pomìrnì
nízkým poètem místních obyvatel a narùstajícím poètem
rekreaèních objektù, který dosahuje èísla 928, co pøedstavuje
nejvìtší mnoství rekreaèních chalup a chat ze všech
obvodních oddìlení Policie ÈR v okrese Šumperk.
V našem sluebním obvodu bylo šetøeno 1404
pøestupkù s 95 % objasnìností. Nejvíce jich bylo odhaleno
v dopravì, a to v 1 167 pøípadech.
Na území Obvodního oddìlení Policie Hanušovice bylo za
minulý rok evidováno celkem 116 dopravních nehod, co je o
16 nehod ménì v porovnání s pøedloòským rokem. Z daného
poètu bylo 6 nehod spácháno pod vlivem alkoholu. Je to však o
5 dopravních nehod ménì ne v roce 2002. Policisté
z Obvodního oddìlení Policie v Hanušovicích zadreli pøi
silnièních kontrolách 20 øidièù, kteøí øídili motorové vozidlo
pod vlivem alkoholických nápojù.
Pro pøehled uvádím poèet dopravních nehod v celém okrese
Šumperk za rok 2002. Bylo jich zpùsobeno celkem 1454.
Z tohoto poètu 72 nehod zavinili nemotoroví úèastníci
silnièního provozu. V roce 2003 to bylo 1366 dopravních
nehod, co pøedstavuje sníení výskytu dopravních nehod o 88
pøípadù. Pod vlivem alkoholu zavinilo dopravní nehody 142
øidièù – tj. nárùst o 42 dopravních nehod.
Tyto výsledky jsou dokladem narùstající nekáznì øidièù
motorových vozidel jedoucích nepøimìøenou rychlostí, jejich
zpùsobu jízdy, nedání pøednosti v jízdì i nepozornosti chodcù.
U nìkterých øidièù byl dokonce zjištìn alkohol v krvi. Takovéto
projevy nezodpovìdného chování ohroují ivoty nás všech.
Z uvedené statistiky je zøejmé, e Obvodnímu oddìlení
Policie Hanušovice se daøí poèet dopravních nehod, a to i pod
vlivem alkoholických nápojù, sniovat, pøièem v celém okrese
lze sledovat jejich postupný nárùst vèetnì nehod zpùsobených
pod vlivem alkoholu. Tato pozitivní skuteènost vyplývá
z dùsledné preventivní, ale i represivní èinnosti policistù
Obvodního oddìlení Policie ÈR v Hanušovicích. Svým
zodpovìdným pøístupem k dané problematice chrání lidské
ivoty, zdraví i majetek všech obèanù ve svém sluebním
obvodu a zajišují bezpeènost na silnicích.
Informace o spolupráci škol a školských zaøízení s Policií
ÈR pøi prevenci a pøi vyšetøování kriminality dìtí a mládee je
opìtovným pøipomenutím toho, e vèasná prevence v oblasti
sociálnì patologických jevù je závané téma, kterému musí být
vìnována pozornost. Prevence musí být provádìna systémovì
a kontinuálnì; v optimálním pøípadì se prevence a zdravý
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ivotní styl stávají pøirozenou souèástí ivota školy a
školského zaøízení.
Spolupráce Policie ÈR a resortu školství je na velmi
d o b r é ú r o v n i r e a lizo v á n a n a Z á k la d n í š k o le
v Hanušovicích v rámci Komplexního primárnì
preventivního programu v oblasti prevence sociálnì
patologických jevù a mnohdy i pøi øešení problémù
vzniklých v souvislosti s tìmito jevy – zejména
problematiky násilí, šikany a zneuívání návykových
látek.
Ve dnech 24.-25. 2. 2004 se uskuteènil dvouhodinový
pøednáškový cyklus pro áky pátých, sedmých a devátých
tøíd organizovaný Preventivní informaèní skupinou
Policie ÈR v Šumperku pod vedením mjr. Josefa
Ostøanského. Zajímavá a pouèná forma pøednášek
pøispìla ke zvýšení právního vìdomí ákù.
Navazujeme na zákon è. 359/1999Sb., o sociálnì
právní ochranì dìtí, upravený Závazným pokynem
policejního prezidenta è. 8/2002, který stanoví systém
práce a postupy policistù v oblasti preventivnì
výchovného pùsobení na dìti a mláde a v oblasti
odhalování a dokumentování kriminality dìtí a trestné
èinnosti páchané na mládei.
Prevence a oznamování podezøení na trestnou èinnost
dìtí a mládee a trestnou èinnost páchanou na dìtech a
mládei je dùleitým druhem spolupráce místní školy
s policií. Oznamovací povinnost je dána ustanovením
§ 167 a 168 trestního zákona è. 140/1961 Sb., ve znìní
pozdìjších pøedpisù (nepøekaení trestného èinu a
neoznámení trestného èinu), kdy je trestný ten, kdo
spáchání nebo dokonèení uvedených trestných èinù
nepøekazí nebo jejich spáchání neoznámí (napø. trestné
èiny týrání svìøené osoby, vrady, loupee, pohlavního
zneuívání, znásilnìní, drogové delikty, majetková trestná
èinnost apod.).
Všichni zamìstnanci škol a školských zaøízení
zøizovaných MŠMT, krajem nebo obcí mají kromì výše
uvedené zákonné povinnosti navíc oznamovací povinnost
dle Pracovního øádu pro zamìstnance škol a školských
zaøízení èl. 13 odst. 13: „Všichni zamìstnanci ohlašují
øediteli školy své poznatky, které svìdèí o tom, e ák
uívá omamné látky, dopouští se gamblerství, šikany,
trestné èinnosti nebo je ohroen jinými sociálnì
patologickými jevy, dále je-li vystaven šikanì èi týrání,
pøípadnì jinému neádoucímu zacházení ve škole i mimo
školu.“ Vedení základní školy usiluje u øadu let o
maximálnì dobrou spolupráci pracovníkù obou subjektù –
Základní školy v Hanušovicích a Obvodního oddìlení
Policie ÈR v Hanušovicích. Na prvoøadém místì je
vzájemný respekt a vstøícnost v zájmu dìtí i v obecném
zájmu.
Chtìl bych podìkovat všem obèanùm, kteøí nejsou
lhostejní k dìní kolem sebe a podle svých sil, moností i
svìdectví se podílejí na odhalování trestných èinù a
pøestupkù v našem regionu.
Milí spoluobèané, pøál bych si, abyste i nadále pøi øešení
nároèných ivotních situací a pøekáek nalezli vdy
potøebnou pomoc a dùvìru ve schopnostech a soustavné
práci policistù našeho Obvodního oddìlení Policie ÈR
v Hanušovicích.
Mjr. JUDr. Karel Reichl,
vedoucí Obvodního oddìlení Policie ÈR Hanušovice
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Pojïte si zasoutìit, pojïte se pobavit!
DUHA, sdruení dìtí a mládee, Klub mládee Salix-SK Hanušovice
zve dìti, mláde a rodièe na netradièní akci s recesními prvky

KONKURS NA ASTRONAUTA
Kdy: Sobota 6. 3. 2004
Dìti a mláde do 18 let - start v 9 hod. v naší klubovnì, zakonèení ve 12 hod.
Dospìlí - start ve 14.30 hod. v naší klubovnì, zakonèení asi v 17 hod.
(Naše klubovna se nachází v domì s hudební školou u vlakového nádraí.)
Rodièe mohou doprovodit své dìti, zrovna tak dìti mohou povzbudit své rodièe!
S sebou: Papuèe, dobrou náladu. Zakázány jsou veškeré drogy, alkohol, cigarety.
Vstupné: Dobrovolné
Srdeènì zve a na Vaši odvánou úèast se tìší poøadatel.

SPV Hanušováèek
upozoròuje!
Cvièení pøedškolních dìtí a rodièù
s dìtmi se mimo pravidelné ètvrteèní
hodiny mohou jedenkrát mìsíènì,
vdy v pondìlí v tìlocviènì ZŠ
Hanušovice, zúèastnit také dìti, které
pravidelnì do cvièení nechodí.
Rozvrh tìchto hodin naleznete na
jiném místì Hanušovických novin.
Volná místa jsou ještì ve ètvrteèním
cvièení rodièù s dìtmi od 3 do 4 rokù
od 15.30 do 16.15 hodin v tìlocviènì MŠ,
ul. Hlavní.
-pod

UPOZORNÌNÍ PRO VŠECHNY ÈLENY FK HANUŠOVICE
Výbor FK Hanušovice upozoròuje všechny své èleny na zaplacení èlenských
pøíspìvkù na rok 2004.
V pøípadì mládenických kategorií a muù budou pøíspìvky vybírány
prostøednictvím trenérù:
pøípravka - pan Petr Kuèera
mladší áci - pan Oldøich Veèeø
starší áci - pan Radek Musil
dorost - pan Jaroslav Kulhaj
mui - pan Jiøí Osladil
Ostatní èlenové FK mohou své pøíspìvky zaplatit u sekretáøe klubu pana Metodìje
Tomáška.
Èlenské pøíspìvky budou vybírány do 31. kvìtna 2004.
Jiøí Matýs, pøedseda FK Hanušovice

Hasièi radí lidem, jak zabránit zbyteènému poáru
Hodnì sucha, málo vody - ideální pomìr namíchaný na vznik poáru lesa, pole èi rodinného domku. Lidé sice o hrozícím
nebezpeèí vìdí, pøesto si nedávají pozor, a poár je na svìtì. Proto také hasièi zveøejnili zásady, kterými by se lidé mìli øídit, aby se
monost zapálení sníila na minimum.
Nekouøit na polích a v lesích
I deset zákazù kouøení v lese nic nezmùe proti jednomu neukáznìnému kuøákovi. Proto je dobré zváit, kde si lidé zapálí dýmku
nebo cigaretu.
I kdy takto zpùsobený poár nemusí ohrozit pøímo lidské ivoty, rozhodnì ohrozí ivot lesních zvíøat a mùe zpùsobit nesmírné
materiální škody.
Nenechávat zapalovaèe za sklem automobilù
Bìným nešvarem se stává, e kuøáci ponechávají plynový zapalovaè volnì odloený za èelním sklem svého vozidla. Pokud
takové vozidlo stojí nìjakou dobu na pøímém slunci, mùe dojít k pøehøátí plynové náplnì a k destrukci
zapalovaèe. V malém prostoru motorového vozidla pak tento výbuch vìtšinou doprovází i poár.
V lese a volné pøírodì je zakázáno rozdìlávat ohnì
Pokud si jej pøece jen chce nìkdo rozdìlat jinde, mìl by ho zapálit na bezpeèném ohništi. Pokud však fouká vítr,
nemìlo by se to radìji riskovat vùbec. Jiskry toti mohou zaletìt do obrovské vzdálenosti a zapálit oheò i po nìkolika
hodinách. Ohništì i jeho okolí je vdy nutné nakonec øádnì polít vodou.
Poøád platí pøísný zákaz vypalování trávy
Pøestoe hasièi nevìøí, e by se našel nìkdo, kdo by v souèasné dobì vypaloval trávu nebo pálil jiný odpad,
upozoròují na pøísný zákaz tìchto èinností.
Pozor pøi manipulaci s hoølavými kapalinami
Velké obezøetnosti by mìli rovnì dbát lidé, kteøí musejí manipulovat s hoølavými kapalinami. Vlivem vysokých
teplot toti dochází k enormnímu odpaøování, a tudí velkému vzniku tìkavých par. Potom skuteènì staèí jen
úplnì malá jiskra.
Z tìchto pøíèin zaznamenávají hasièi nejvìtší mnoství úrazù popálením. Výpary se toti vznìcují vìtšinou formou
výbuchu, kterému èlovìk nedokáe uniknout.
Základem je pouèit dìti o bezpeènosti
Hasièi apelují na rodièe, prarodièe a všechny, kteøí se pøes prázdniny starají o dìti, aby je pouèili o nebezpeèí,
které v sobì oheò skrývá, a o tom, aby nemanipulovaly se zápalkami ani zapalovaèi.
-af
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Historie mìsta
Hanušovice
èást 107.

Události posledního desetiletí
19. století na Hanušovicku
Nejvìtší majetek ve zdejším kraji v tomto období stále vlastnil
rod kníat z Liechtenštejna, jmenovitì Jan II. Kníe Jan II.
miloval pøírodu, byl znalcem umìní a zanechal po sobì cenné
sbírky všeho druhu. Pøispíval na stavby i opravy škol a kostelù.
Zveleboval a modernizoval také svùj majetek, který byl
obrovský.
Toto desetiletí bylo obdobím zakládání hasièských a jiných
spolkù. Rozmáhala se prùmyslová výroba a narùstal boj dìlníkù
za lidštìjší pracovní podmínky, vèetnì zkrácení pracovní doby
z 11 hodin na 10,5 hodiny v šestidenním pracovním týdnu.
Události roku 1891:
V roce 1891 byl v Kopøivné zøízen samostatný poštovní úøad,
a to v budovì rychty, se zvláštním vchodem. První poštmistrovou
se stala sleèna Schneiderová. Je pozoruhodné, e nejvìtší
zásluhu na zøízení úøadu mìl duchovní správce obce, faráø
Johann Hansel.
V roce 1891 byl na základì § 27 ze dne 5. dubna 1873 zaloen
Dobrovolný hasièský sbor v Hanušovicích. K zaloení došlo
30. srpna zmínìného roku o pùl desáté, za pøítomnosti
pøizvaných hostù. Nebyl to první hasièský sbor v Hanušovicích,
jak by se dalo oèekávat. Prvním hasièským spolkem byl tovární
spolek pøádelen Hanušovic a Holby (Fabriksfeuerwehr
Hannsdorf-Halbseit), zaloený ji roku 1879.
2. záøí 1891 znièil poár stodolu Gustava Sourala v Hanušovicích.
2. øíjna hoøela hospodáøská budova nejmenovaného majitele ze
Štolnavy. 3. øíjna znièil poár uskladnìnou slámu a obilí Alberta
Bierenta v Hanušovicích.
10. 7. 1891 odnesla velká voda v Kopøivné nìkolik mostù a
podemlela na více místech pøed tøemi roky novì postavenou
silnici.
Události roku 1892:
První poár v tomto roce, 4. ledna, vznikl v domì Franze
Wondra v Hanušovicích. Pøíèina poáru spoèívala ve vadném
komínu.
17. ledna se ve Starém Mìstì p. Sn. narodil ing. Herbert Buhl,
syn Gustava Buhla, spoleèník rodinných textilních podnikù a
podniku na tìbu grafitu ve Starém Mìstì, v letech 1924-1933 a
1941-1945 starosta Starého Mìsta. Po roce 1945 byl zatèen
sovìtskými orgány a vìznìn do r. 1950. Zemøel 27. 10. 1961
v Emmendingenu (Nìmecko).
4. dubna nièil poár les Johanna Winklera z Hanušovic,
pøíèina poáru neuvedena.
24. 6. 1892 zemøel v Šumperku Eduard Oberleithner ml.,
spolumajitel firmy Oberleithner a syn, zakladatel dalších
textilních podnikù v Louèné, Hanušovicích, Holbì aj., èlen
šumperské mìstské rady, moravského Zemského snìmu a
vídeòské Øíšské rady.
V téme roce zapoèala v Potùèníku stavba nové školy. Na
nákladech se podílely obce Potùèník, Pusté ibøidovice a osada
Sklená. Bylo rozhodnuto, e stará školní budova bude slouit
jako byt uèitele a pøilehlá velká stodola patøící ke škole bude
zbourána a na jejím místì postavena nová, vìtší škola. Materiál
z bouraèky byl pouit pøi stavbì školy. Stavbu vedl mistr J.
Dittrich z Velkých Losin a hrubá stavba byla díky krásnému
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poèasí toho roku ukonèena ji 28. èervna. Vnitøní práce byly
dokonèeny v øíjnu a hotovou stavbu pøedal pan N. Sklenáø ze
Šumperku. Je nutno dodat, e se na stavbì finanènì podílela
také papírna v Jindøichovì prostøednictvím mecenáše a
spolumajitele papírny rytíøe von Sepsky. Poèasí pøálo i nadále,
a tak byla škola ještì tého roku dokonèena, 13. listopadu
posvìcena a slavnostnì pøedána do uívání. Slavnosti se
zúèastnili zástupci Školského úøadu ze Šumperku, delegace
pøádelny Holba, vedení jindøichovské papírny, uèitelé
sousedních škol a uèitelé ze vzdáleného Šumperku. 14. listopadu
zaèalo první vyuèování v nové škole.
30. listopadu znièil poár tírnu lnu v Hanušovicích. Tírna
byla v majetku Eduarda Lacka. Pøíèina poáru neuvedena.
Události roku 1893:
Od 17. do 21. dubna napadla spousta snìhu, který ochromil
ivot ve zdejším kraji. Nìkolik dnù nejezdily vlaky. Na sníh byl
v tomto roce bohatý také únor.
V Hanušovicích byla rozšíøena škola z dvoutøídní na
trojtøídní.
Události roku 1894:
V tomto roce zahájil Jan II. kníe z Liechtenštejna
prostøednictvím Lesního úøadu v Hanušovicích vedeného
lesním radou Michlem modernizaci nevyhovující a
nedostaèující lesní dopravy tìeného døeva. Modernizace
spoèívala ve stavbì úzkokolejné lesní dráhy, která mìla po
dokonèení dopravovat vytìené døevo k veøejné, širokorozchodné
trati do Branné a Františkova.
4. bøezna byla v Kopøivné zaloena kampelièka, o její
zaloení se postaral tehdejší rychtáø Richard Müllschitzký,
potomek zakladatele pivovaru v Hanušovicích.
18. kvìtna zapøíèinil vadný komín poár domu Franze
Weisera v Hanušovicích.
Jak zaznamenal kronikáø Johann Thiel, poøádala c. a k.
armáda v okolí Lanškrouna (Landskron) vojenské manévry, pøi
kterých nìkteré jednotky procházely pøes obec Potùèník.
Události roku 1895:
21. února pøipravil oheò Wilhelma Pauera v Hanušovicích o
støechu domu.
V tomto roce byla zahájena stavba nové školy v Hynèicích
nad M. a dokonèena byla v roce pøíštím. V dobì stavby školy
mìla obec 264 obyvatel a 36 domù. Uèitel docházel z Kopøivné.
(Pokraèování pøíštì)
-jh
Prameny: záznamy kronikáøù, Biografický slovník OVM

Masáe

a regeneraèní sluby
v Hanušovicích, Dukelská ul. 128
(bývalé mìstské jesle)
Mobil: 736 403 755
Tìším se na Vaši návštìvu - Lubomír Mašinda
Provozní doba
Út 9-12 13-16, St 9-12 13-16
Èt 9-12 13-16, Pá 9-12 13-15
Dále dle dohody
placená inzerce
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Jubilea

V mìsíci bøeznu 2004 oslaví
svá významná ivotní výroèí
tito naši spoluobèané:
75 let paní Terezie Altmanová,
Drahomíra Baslerová a Vìra
Chudá a pan Rostislav Milde,
70 let pánové Jindøich Kotraš a
Stanislav Úlehla,
65 let paní Anna Konyariková a
pan Vladimír Borovka,
60 let paní Marie Turková, Anna
Gronychová a Helena Frainšicová
a pánové Jiøí Válek, Antonín
Dokoupil, Klaus Winter, Miloslav
Sklenáø, Jiøí Domanský a Josef
Šlechta,
50 let paní Zdenka Miková a
pánové Lumír Záhora, Jan
Majzner a Miroslav Prokop.

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 lednu 2003
se narodil:

Sociální výbor pøi MìÚ v Hanušovicích a Strana za ivotní jistoty
si Vás dovolují pozvat na

Tradièní Papuèový ples seniorù
který se koná 27. bøezna 2004
ve 14 hodin v Domì kultury v Hanušovicích
Program: Volná zábava, tanec
K tanci hraje Karel Weiser. Bohatá tombola, bufet
Vstupné 25,- Kè
Srdeènì zvou poøadatelé

Odchovanec FK Hanušovice v Brazílii
Sigma Olomouc tuto zimu pøekonala historický mezník. Klub z Hané, za který
hraje náš odchovanec Jan Jursa, se poprvé pøedstavil za oceánem. Drustvo starších
ákù Sigmy Olomouc dostalo pozvání na mezinárodní turnaj Pinda Cup. Turnaj se
odehrál ve mìstì Pindamonhangaba, které leí hodinu a padesát minut od Sao Paula.
Bìhem ètrnáctidenního pobytu, pøi nìm odehráli sedmidenní turnaj, si mimo jiné
prohlédli povìstný stadion Maracana, stadion v Sao Paulu, sochu Jeíše nebo slavnou
plá Copacabana. Bìhem tohoto pobytu samozøejmì kvalitnì trénovali, take
prodìlali dobrou zimní pøípravu v teple.
Touto cestou dìkujeme trenérùm FK Hanušovice a všem, kteøí se podíleli na
Jursovì fotbalovém rùstu, jak v døívìjších letech, tak i v souèasném èase.
FK Hanušovice

Bøezen - mìsíc internetu (BMI), 7. roèník
Motto letošního roku: „Do knihovny na internet - pro internet do knihovny.“
Zveme všechny zájemce na akce, které poøádáme v rámci mìsíce internetu. Chceme
nabídnout pøíleitost, jak získat a vyuít všech moných informaèních zdrojù.
První krùèky s internetem
- pro seniory: seznámení s poèítaèem, vyuití internetu v oblasti vzdìlání i zábavy,
vyhledávání webových stránek
4. 3. 2004, ètvrtek: 9-11 hod. a 14-15.30 hod., cena 20,- Kè/hod.
- pro nezamìstnané: prezentace www stránek s nabídkami pracovních pøíleitostí,
základy práce s internetem, pomoc pøi sepisování ivotopisu
9. 3. 2004, úterý: 9-11 hod. a 14-15.30 hod.
11. 3. 2004, ètvrtek: 9-11 hod. a 14-15.30 hod., cena 20,- Kè/hod.

Filip Ondráèek

POHÁDKOVÁ OLYMPIÁDA
- kvíz s tajenkou pro nejmladší ètenáøe od 7 do 10 let - po celý bøezen

8. bøezen – Mezinárodní den en

VIRTUÁLNÍ GALERIE 2004 - POZDRAV OD NÁS
- pro všechny dìti okresu Šumperk (na podporu dìtského hospicu v Malejovicích)
Nakresli obrázek zajímavého místa z Tvého okolí anebo pohádkovou bytost
z místních povìstí. Nejlepší kresby budou vystaveny na internetové galerii a budou
nabídnuty k dobroèinnému prodeji - www.knihovnaspk.cz.

V mìsíci bøeznu osmý den
jak tisíc houslí zpívá
ty nejkrásnìjší písnì jen –
o lásce, která je ivá.
V mìsíci bøeznu osmý den
srdíèko štìstím skáèe,
mìjte tak šastný kadý den –
vy eny – maminky naše.
Hodnì štìstí, pevného zdraví a ivotní
pohodu k MD pøeje všem enám
Komunistická strana Èech a Moravy

HANUŠOVICKÉ NOVINY 3/2004

VIRTUÁLNÍ VLASTIVÌDA
Nabízíme dìtským ètenáøùm monost zapojit se do dalšího roèníku soutìe
Virtuální vlastivìda šumperského okresu (kvízová soutì o ceny, spolupráce
s šumperskou knihovnou).
- rezervace termínu v knihovnì, 15 minut internetu zdarma na odpovìï
Bliší informace se dozvíte v MìK Hanušovice zaèátkem mìsíce bøezna.
UPOZORÒUJEME! Od zaèátku letošního roku je cena internetu:
pro ètenáøe naší knihovy 20,- Kè/hod., pro ostatní obèany 40,- Kè/hod.

www.mu-hanusovice.cz
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Cestování po Evropì
Po finských Helsinkách se opìt podíváme do zemì, kterou jsme
dosud ještì nenavštívili. Podíváme se toti do Estonska, a to
konkrétnì do jeho hlavního mìsta Tallinu.
Tallin leí na bøehu Finského závlivu, za jeho vodami, ve
vzdálenosti pouhých 80 kilometrù, jsou ji zmiòované Helsinky.
V zimì i na jaøe pokrývá záliv pevný
led, a tak se z jednoho mìsta do
druhého dostanete „suchou nohou“.
První známý název mìsta byl
Kolyvan, asi podle legendárního krále
Kaleva. První psanou zmínkou o jeho
existenci je údajnì mapa svìta
arabského zemìpisce Al Ídrrísího z roku
1154. Pozdìji se mìsto jmenovalo
Lyndanis, Reval èi Revel a od 13. století
Tallin. Dneší hlavní mìsto Estonska
má 434 tisíc obyvatel.
Procházku po centru ivota celého
státu zaèneme ve starém mìstì.
Dominantou je vápencový vrch
Toompea, jemu vévodí hrad a
pravoslavná katedrála Alexandra
Nìvského. Hrad ze 13. století byl o
nìkolik stovek let pozdìji
pøebudován v barokním stylu a do
dnešní podoby. Dnes je sídlem
Riigikogu, estonského parlamentu.
Na mohutné hradní vìi proto
mùete ji po nìkolik let vidìt hrdì
vlát estonskou vlajku s èerným,
modrým a bílým pruhem
Opravdovou chloubou této èásti je Toomkirk, katedrála svaté
Panny Marie. Pùvodní tesaná vápencová výzdoba sice vzala
zasvé pøi obrovském poáru Tallinu v r. 1684, ale hned po nìm se

Toulky po okolí
V minulém èísle jsme si povídali o
historii kostela v Mladkovì. Dnes si
pøipomeneme historii chrámu v sousedním
Lichkovì.
Je zajímavé, e na myšlenku vybudovat
v Lichkovì kostel prý pøišel tehdy
desetiletý syn místního uèitele Antona
Häuslera Josef. Häusler starší také,
kromì jiné osvícenecké práce v obci,
zaèal v roce 1836 psát první stránky
místní kroniky. Bohuel se nezachovala,
naposledy byla spatøena tìsnì po válce
v r. 1945. Mladý Josef Häusler se doèkal
stavby kostela a jako zámecký kaplan
v Kostelci nad Orlicí. Výstavba probìhla,
tak jako v sousedním Mladkovì, ve
znamení nedostatku penìz. V prvním
roce se kostel dostal „pod støechu“,
v druhém roce byla postavena vì. Na
vnitøní vybavení kostela ji nebyly
peníze, a tak na nìj udìlali sbírku
lichkovští obèané. Pøispìl i páter
Häusler. V roce 1892 byl kostel dostavìn
a 16. øíjna tého roku slavnostnì
vysvìcen na kostel sv. Josefa.
Souèástí kostela byl samozøejmì i zvon.
Jistou raritou je zde fakt, e lichkovský
zvon znìl ve vsi ji dávno pøed tím, ne
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pøistoupilo k opravì. Kdy v 18. století byla ke katedrále
pøistavìna barokní vì, byl koneènì dokonèen celý komplex,
který architekti a stavitelé budovali nìkolik staletí. Pro svou
dokonalost a krásu je chrám povaován za nejvìtší klenot
severní Evropy.
Na radnièním námìstí stojí další
známá, tentokráte gotická stavba.
Stará tallinská radnice z patnáctého
století vypadá spíše jako kostel. Ve
skuteènosti jde o jednu z nejstarších
zachovalých svìtských gotických
staveb v baltském regionu. Na špièce
její vìe se u témeø pìt set let otáèí
jeden ze symbolù Tallinu: vìtrná
korouhev ve tvaru støedovìkého
vojenského stráce jménem Vana
Tomas (starý Tomáš).
A na závìr jednu raritu. Naproti radnici
je Raepteek, snad nejstarší lékárna
v severní Evropì. Od svého zaloení
v r. 1422 funguje nepøetritì dodnes!
Nabízený sortiment se bìhem staletí
r ù z n ì o b m ì ò o va l a m n o h d y
pøesahoval nabídku obyèejných
lékáren. Byly tu napøíklad k sehnání
hrací karty, støelný prach, tabák èi
ovocné víno stejnì jako prášek z rybích
oèí, sušené abí noièky (nikoliv
stehýnka) nebo dokonce výtaky z moèi
èerné koèky. Dnes je to vyhledávané
místo pro bylinkáøe, homeopaty a domácí léèitele. Majitelé prý
tvrdí, e šarlatáni a vychytralí „samodoktoøi“ tam nemají co
pohledávat.

se zde vùbec objevila myšlenka o
výstavbì kostela. V roce 1741, tedy
151 rokù pøed vysvìcením kostela, se
místní sedlák Christoph Karter rozhodl
na vlastní náklady poøídit zvon.
Objednal jej v brnìnské slévárnì a sám
na svém voze jej pøivezl do Lichkova.

Zavìsil jej do štítu své stodoly a kadý
den, bez nároku na odmìnu, zvonil.
Kdy samozvaný zvoník zestárnul,

podatelna@mu-hanusovice.cz

-hp

daroval zvon obci, a ta jej dala povìsit na
uøíznutý pahýl stromu, který byl pøikryt
jednoduchou støíškou. Pozdìji obec
postavila malou hasièskou zbrojnici
s vìièkou, kde byl zvon umístìn. Tam
vyzvánìl pøi významných církevních
akcích, úmrtích, pøi ohlašování poárù,
povodní a ohroení obyvatel a do doby,
ne byl zavìšen do vìe nového kostela.
Brzy dostal spoleèníka, menší zvon - tzv.
umíráèek, který byl zasvìcen svaté
Barboøe. V r. 1912 dostal kostel tøetí,
nejvìtší zvon, který byl poøízen z penìz
ze sbírky mezi obèany Lichkova.
Bohuel pøišla 1. svìtová válka a oba
n e j v ì tš í z v o n y b yly v r. 1 9 1 6
zrekvírovány, odmontovány a shozeny
z vìe. Zùstal umíráèek (41 kg), který
zvonil sám a do roku 1925, kdy byl
získány dva nové zvony - vìtší váil
397 kg, menší 181 kg. Vznikl tak
souzvuk zvonù v H dur. Tøi zvony
vydrely spolu pouze nìkolik rokù,
pøišla další svìtová válka a dva vìtší byly
opìt odvezeny. Opìt pøeil pouze
umíráèek, který mùeme slyšet dodnes.
V r. 1952 byla provedena rozsáhlejší
oprava kostela, v r. 1970 generální
oprava støechy. O pìt let pozdìji byla
opravena elektroinstalace, dodìlány
malíøské a natìraèské práce a provedeno
èalounìní lavic.
-hpm
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12 nejlepších vitaminù
vitamin E

Velký úspìch mladých
šachistù z Hanušovic
O pololetních prázdninách, 30. ledna
2004 se ètyøi naši šachisté z Hanušovic zúèastnili okresní soutìe v Rapid šachu. Soutì organizoval DDM Vila Doris v Šumperku.
Mladí šachisté soutìili v I. kategorii
chlapcù, narozených v letech 1988-1990.
Jsou èleny šachového krouku pøi ZŠ v Hanušovicích.
Byli velmi úspìšní. V rámci okresní soutìe v Rapid šachu se na druhém místì umístil Jan Jauernig, na tøetím místì Josef Vaøák.
V závìsu za nimi se umístili a byli rovnì
úspìšní Petr Chrobák a Radek Tøíska. Šachisté na druhém a tøetím místì obdreli diplom a kniní odmìnu.
Blahopøeji k úspìchu našich mladých šachistù a velmi si pøeji, aby jejich úspìch pøilákal další a další zájemce o královskou hru.
-jk

KDE JE VITAMINU NEJVÍC
Olej z pšenièných klíèkù, bodlákový, olivový a sluneènicový olej, müsli a
obilné klíèky, majonéza, rybí konzervy, oøechy, vajeèný loutek, avokádo.
JAK VITAMIN PROSPÍVÁ DUŠI
Výiva nervù: Vitamin E (tokoferol) je rozpustný v tucích (pouze
spoleènì s tukem ho dokáe tìlo vstøebat) a zoceluje nervy.
V ÈEM POMÁHÁ ORGANISMU
Prevence proti rakovinì: Chrání pøed volnými radikály (agresivní
molekuly kyslíku, které vyvolávají rakovinu)! Navíc pøispívá k lepšímu
prokrvení.
CO SE STANE PØI JEHO NEDOSTATKU
Denní potøeba: Zhruba 12 mg (napø. v 1 lièce oleje z pšenièných klíèkù).
Symptomy nedostatku: vyèerpanost, køeèe v nohách, pøedèasné stárnutí
bunìk.
Eva Grosserová

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

Klub mládee Salix-SK Hanušovice
Èinnost za mìsíc prosinec 2003
Bìhem první pùlky mìsíce jsme vyrábìli papírové kovbojské klobouky
a další rekvizity pro etapovou hru Prospektoøi. Etapovku zahajujeme akcí
v terénu pod názvem Aljašský uprchlík. Roli psance dobøe zahrál Martin
Piták, za co mu dìkujeme.
Také jsme uspoøádali akci i pro veøejnost - Turnaj v piškvorkách, v nìm
vyhrál Marek Fibich. Jedná se ji o tradièní dlouholetou akci, a tak se i
Marek mohl zapsat do listiny vítìzù a odnést si domù na urèitou dobu
putovní pohár. Blahopøejeme.
Díky vandalovi jsme museli nechat vymìnit rozbité sklo v naší klubové
vitrínce ve mìstì a koupit té nový zámek. Také nám pan elektrikáø spravil
v klubovnì záøivky a vylepšil ukotvení krytu záøivek.
Ze snìhu jsem pro dìti vybudoval „støelnici“ a labyrint cestièek pro
Eskymáckou honièku. Tìší nás, e si v labyrintu zahráli honièku i
neèlenové.
Za chladného poèasí si klubáci zahráli také rùzné stolní hry, jako napø.
Na krále, Divoký západ, Na èetníky a zlodìje, z nich se nìkteré tematicky
pøiøadily k etapovce Prospektoøi.
Koncem mìsíce jsme uskuteènili obchùzku našich vyvìšených ptaèích
budek a odklonili u vletových otvorù plechová koleèka - ta jsme upevnili na
podzim jako obranu proti plchùm. Vloni plši okupovali ji celou polovinu
vyvìšených budek! Akce nám dala díky hlubokému snìhu pìknì zabrat,
nicménì ptaèí budky jsou souèástí našeho programu ochrany pøírody.
V mìsíèním bodování jednotlivcù tentokrát zvítìzil Honza Czastek;
bodoval i v soutìi o klubové nálepky - è. 2. Ostatní èlenové - Anièka è. 1,
Petr è. 7, Miloš zùstává na è. 6.
Putovní odznak Roye za leden tentokrát nebyl udìlen.
Duha, Salix-SK dìkuje za spolupráci: p. Kozákovi, p. Czastkovi, p.
Felnerovi.

Šachové úlohy
Øešení úlohy z minulého èísla
Hanušovických novin
1. Db7! - Da2, 2. Kb6 - Db2
3. Kc5! - De5, 4. Kc4 - Df4
5. Kd3 - Dd6, 6. K x e3 - Da3
7. Ke4 - Da4, 8. Kf5 - Da5
9. Kg6 a vyhraje
Nová øešitelská soutì
Postavení figur na šachovnici:
bílý - Kc1, Va7, pìšci c6, h2
èerný - Kd3, Vb6, pìšec f6
Bílý táhne 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.

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

Vedoucí klubu M. Pecho
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