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Velikonoèní
pomlázka
Velikonoèní svátky se kvapem blíí, a
tak si povíme nìco o zvycích, které jsou
s tìmito køesanskými svátky spojeny.
Velikonoèní pondìlí bylo a je z hlediska
zvykù našeho lidu nejvýznamnìjším dnem
velikonoèního období, i kdy se k nìmu
ádné významné liturgické úkony neváou.
Toho dne se odbývala pomlázka, mrskút a
velikonoèní hodování. Zvyk pomlázky samotné je zøejmì velice starého pùvodu, stejnì jako zdobení vajíèek a výroba kraslic.
Pùvodnì šlo pravdìpodobnì o magický obøad, jeho se zúèastnili dospìlí. Teprve èasem se pomlázka stala veøejnou
zábavou. Dùm od domu chodívali mládenci za dìvèaty, pozdìji hlavnì dìti, se
spletenými pomlázkami (dynovaèkami, mrskaèkami, šlehaèkami, binovaèkami, u nás
na Moravì té tatary), obyèejnì z vrbového proutí, zdobenými stuhami. Jimi šlehali
dívky i eny, vinšovali a pøeøíkávali veršované prùpovídky. Za to dostávali malovaná
vajíèka. Tento prùbìh pomlázky má však mnoho variant podle zvyklostí v rùzných oblastech. Nìkde nechybí ani poøádné polévání vodou èi støíkání aromatickými voòavkami. I kdy dívky a eny pøi mrskání køièely, naoko utíkaly a durdily se, byla by se
velice hnìvala ta, za ní by nìjaký mládenec nepøišel vymrskat ji. V mnoha vsích bylo
prastarým obyèejem èíhat na dìvèata v pondìlí zrána (obvykle, kdy šla do kostela) a
vyšlehat je, aby byla celý rok zdravá, veselá a pilná. Za nejlepší pomlázku povaovali
mládenci vymrskat dívky v okamiku, kdy v noèní košili vylézaly z postele. Tam ale
musel vydatnì pomoci otec dívky, aby otevøel potøebné dveøe.
Mnohde bylo a ještì je zvykem, e v úterý chodila na oplátku s pomlázkou dìvèata,
nìkde místo ní polévala chlapce vodou, aby prý byli svìí.
Koledníci dostávali vajíèka malovaná i jednobarevná (vìtšinou èervená), stejnì
jako bohatì malované a jinak zdobené kraslice. Od pohanských dob bylo vejce symbolem ivota, snad právì proto se spojovalo s oslavou jara.
(pokraèování na 2. stranì)
V sobotu 24. 4. 2004 ve 14 hod. probìhne v mìstském parku

Den Zemì
Na akci, kterou po záštitou mìsta poøádají Skaut-Junák Hanušovice a
AVZO STSÈ Hanušovice, srdeènì zvou poøadatelé.
Pro dìti i rodièe bude pøipraven bohatý program her a soutìí,
obèerstvení a spousta zábavy. Nezbývá ne pøát si pìkné poèasí.
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Fejeton
„U se nemohu doèkat jara,“
slyšíte promlouvat lidi. Nejlépe
by mohla o jaru mluvit zemì.
Jaro je nìco, co je nejtìsnìji
spjato s osudy stromù, zvíøat, co
je vepsáno do jejich roèního
kolobìhu. Jaro jsou pole, která
vydají úrodu, louky, které potìší
oko èlovìka. Èlovìk se cítí
souèástí pøírody. Také se
probouzí svou jarní únavou do
nìèeho nového. Jako by v zimì
trochu ztratil dech, teï nabírá
plné doušky jarní vùnì, která je
tak milá. Nejen høejivým teplem
prvních paprskù slunce, taky
jakousi NADÌJÍ, e nás èeká
nìco pìkného. Ve tmì se mùeme
ztratit, svítí-li slunce,
NEZTROSKOTÁME. Je
ivotodárné. Vede s námi na
dálku paprskové dialogy – „o
vodì, o lásce, o lese, ... o svìtì, a
o všech lidech, co kdy ili na této
planetì“ (J. Nohavica).
A tak nám zvedá hlavu stejnì
jako kvìtinám. Otvírá oèi do
pøírody, ve které je napsaná
výzva k ivotu. Pøeètìte si ji i vy –
a uvìøíte.
-hl

PØIJÏTE K NÁM
NAKOUPIT!
Zveme Vás do novì
otevøené prodejny
„SMÍŠENKA“ na ulici Hlavní
v Hanušovicích.
Cukr, mléko nakoupíte,
spoustu penìz ušetøíte!
placená inzerce
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Zpráva o èinnosti rady mìsta
31. jednání – 16. 2. 2004
- vzala na vìdomí poadavek na uznání slevy v neveøejné
dopravì a potvrdila rozhodnutí o neposkytování slev
- schválila dodatek è. 2 ke smlouvì Stavrel-DK Hanušovice
- doporuèila ke schválení smlouvu na odkoupení domu
èp. 116
- vzala na vìdomí dopis Spoleèenství vlastníkù domu
èp. 486 a schválila písemnou odpovìï starosty mìsta
- schválila návrh právního oddìlení na prominutí dluhu
- schválila ádost o pøíspìvek pro FK Hanušovice na turnaj a na èinnost mládenických oddílù a uloila ádost pøedloit zastupitelstvu mìsta ke schválení
- schválila ádost o poskytnutí finanèní podpory Kynologickému klubu Hanušovice
- vzala na vìdomí ádost o podporu klubu RADOST
Prostìjov
- schválila ádosti o úlevu z poplatku za TKO pro rok
2004
- vzala na vìdomí ukonèení stávající nájemní smlouvy na
èp. 216 a uloila uzavøít novou nájemní smlouvu
- schválila ádost o prodej pozemku pè. 2153, kú. Hanušovice, a doporuèila ZM ke schválení

- schválila ádost o odprodej pozemkù pè. 156 a 123/1,
kú. leb, a doporuèila ZM ke schválení; další pozemek
121/2 nelze prodat z dùvodu jiného vlastníka
- schválila ádost o prominutí poplatku ze vstupného pro
rok 2004 firmì Stavrel, v. o. s. Hanušovice

32. jednání – 1. 3. 2004
- schválila smlouvu na vyhotovení lesního hospodáøského plánu a uloila podepsat
- schválila zprávu o výsledku pøezkoumání hospodaøení
Mìsta Hanušovice za rok 2003 a doporuèila ZM zprávu
schválit
- schválila ádost o pùjèku z FRB a doporuèila ZM ke
schválení
- schválila prominutí neinvestièních nákladù za II/04
v MŠ Údolní
- schválila smlouvu o pøidìlení finanèních prostøedkù pro
rok 2004 Charitì Šumperk
- vzala na vìdomí 2. fázi návrhu Natura 2000
- schválila prominutí poplatkù za TKO pro rok 2004
- schválila ukonèení nájemní smlouvy s Mìstem Šumperk
ke dni 31. 3. 2004 a schválila novou nájemní smlouvu pro
ÈR – Úøad práce v Šumperku od 1. 4. 2004

Ukonèení platnosti
starších obèanských prùkazù do roku 2008
Zmìna zákona o obèanských prùkazech (è. 328/99 Sb.), obsaená v zákonì è. 53/2004
Sb., kterým se mìní zákony související s oblastí evidence obyvatel, stanovila platnost obèanských prùkazù bez strojovì èitelných údajù nejpozdìji do 31. 12. 2008. Jde zde o starší typy
døíve vydávaných OP (typ kníka, rùová identifikaèní karta), které tak pozbudou závìrem
roku 2008 platnosti, bez ohledu na to, e je v nich uvedena platnost bez omezení. Jejich platnost samozøejmì konèí i pøed tímto datem, tj. podle data platnosti v nich uvedeném. Obèané,
kteøí jsou driteli tìchto starších OP, si mohou ji nyní poádat o vydání nového OP. Naøízením vlády budou ještì stanoveny lhùty pro postupnou výmìnu OP podle doby jejich vydání.
Zákonem bylo rovnì omezeno zhotovování a vydávání obèanských prùkazù bez strojovì èitelných údajù obecními úøady s rozšíøenou pùsobností. Toto bude napøíštì moné jen po
pøedchozím souhlasu ministerstva, jestlie napøíklad dojde k technické závadì pøi zpracování prùkazù ve státní tiskárnì, která trvá déle ne 7 dní, v dùsledku nìkteré z mimoøádných
událostí, nebo v pøípadì potøeby vydání OP v dobì kratší 30 dní v souvislosti s výkonem volebního práva. Platnost takto mimoøádnì vydaných OP je zákonem omezena dobou 1 roku.
Protoe dritelù starších OP bez strojovì èitelných údajù je naprostá vìtšina, je dobré neodkládat vyøízení nového prùkazu na poslední chvíli. O vydání nového typu OP je proto
prozíravé poádat s dostateèným èasovým pøedstihem. Výmìna je osvobozena od správních poplatkù. Zároveò s tím má obèan monost poádat o zapsání nepovinných údajù do
OP – svého titulu, vìdecké hodnosti èi jména, pøíjmení a rodného èísla manela a dìtí do
15 let.
Pøi vyøizování ádosti o výmìnu prùkazu pøedkládá obèan stávající OP, pøípadnì doklady
prokazující zmìnu nìkterého z údajù nebo zapsání nepovinných údajù (napø. vysokoškolský
diplom, rozsudek o rozvodu apod.). Dále musí být pøedloena 1 fotografie souèasné podoby splòující poadavky na technické provedení – napø. rozmìry, èelní pohled, pozadí fotografie.
Lhùta pro zhotovení OP je do 30 dnù. Pøi podání ádosti má obèan monost poádat o
pøevzetí nového prùkazu na obecním úøadu povìøeném vedením matriky podle místa svého
pobytu. ádost za obèana mùe pøedloit s doklady i jím povìøený zástupce, vyhotovený OP
je ale obèan povinen pøevzít osobnì. Nemùe-li se obèan dostavit k pøevzetí OP osobnì,
napø. ze zdravotních dùvodù, zabezpeèí jeho pøedání obecní úøad s rozšíøenou pùsobností,
v jeho správním obvodu se obèan zdruje.
- MìÚ

Velikonoèní pomlázka
(dokonèení z 1. strany)
Lidová legenda vysvìtluje vznik
tradice malovat velikonoèní vajíèka:
Kdy Jeíš se svatým Petrem chodili
po svìtì, pøišli do jednoho statku a
poprosili hospodyni o kousek chleba. Ta však nemìla v celém stavení
ani skývu. Vtom uslyšela kdákání
slepic, sebìhla ke kurníku a našla nìkolik vajec. Upekla je v teplém popelu a nakrmila jimi oba pocestné.
Kdy odešli, chtìla smést koštìtem
pohozené skoøápky. Jaké bylo její
pøekvapení, kdy uvidìla, e se promìnily ve zlato. Selka potom
kadého pocestného èastovala vejci,
ale ádná skoøápka se ji ve zlato nepromìnila. Èasem pak zaèala rozdávat známým a pocestným vejce na
výroèní den návštìvy obou pocestných.
Spojení obrázku zajíèka se svátkem Velikonoc nemá dlouhou tradici, ujalo se koncem 19. století a
rychle se rozšíøilo. Údajnì vychází
z nìmeckého prostøedí a v legendì se
øíká, e kraslice snáší v poli pro
mravné a hodné dìti zajíèek. Od té
doby se zaèali zajíèci objevovat
v cukrárnách, pekárnách a papírnictvích na nejrùznìjším zboí.
-hp

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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Volba povolání
„Pøíroda nám dala krátký ivot, ale památka na plodný
a pracovitý ivot zùstane vìènì.“
Marcus Tullius Cicero

Pøíjímací øízení k dennímu studiu na
støedních školách
Pøijímání ákù a dalších uchazeèù ke studiu na støedních školách se øídí zákonem è. 29/1984 Sb., o soustavì základních škol,
støedních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), v platném znìní, a vyhláškou MŠMT è. 10/1997 Sb., o pøijímání ákù
a dalších uchazeèù ke studiu ve støedních školách zøizovaných
státem, v platném znìní.
Novelou školského zákona, zákonem è. 19/2000 Sb., došlo
ke zrušení urèitého omezení prostupnosti mezi jednotlivými
druhy škol. Upravilo se tak pøijímání na støední školy - od roku
2000 u není úspìšné ukonèení základní školy omezující podmínkou. Podle jeho souèasného znìní se na støední školu mohou
hlásit všichni, kdo:
- ukonèili základní školu v niším ne devátém roèníku
- ukonèili základní školu neúspìšnì
- navštìvovali zvláštní školy apod.
Do prvního roèníku osmiletého gymnázia a osmileté konzervatoøe v oboru tanec se pøijímají áci, kteøí úspìšnì ukonèili pátý
roèník základní školy. Do prvního roèníku šestiletého gymnázia
se pøijímají áci, kteøí úspìšnì ukonèili sedmý roèník základní
školy.

Termíny pøijímacích zkoušek na støední školy pro
školní rok 2004/2005
Podle ustanovení § 19 odst. 3 zák. è. 29/1984 Sb., o soustavì
základních škol, støedních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), v platném znìní, se pøijímací zkoušky ke studiu na
støedních školách, vèetnì víceletých gymnázií a osmiletých
konzervatoøí, konají nejdøíve v posledním úplném kalendáøním týdnu mìsíce dubna.
Støední školy zøizované státem, kraji a obcemi se pøi pøijímání ákù a uchazeèù øídí ustanoveními vyhlášky MŠMT èísla
10/1997 Sb., o pøijímání ákù a dalších uchazeèù ke studiu ve
støedních školách zøizovaných státem, podle kterého se pøijímací zkoušky do škol uvedených v pøihlášce na prvním místì
konají první pracovní den v posledním úplném kalendáøním
týdnu mìsíce dubna – tj. v pondìlí 19. dubna 2004.
V souladu s výše uvedenou vyhláškou mùe být druhé kolo
pøijímacích zkoušek na støedních školách zøizovaných státem,
krajem a obcemi zahájeno nejdøíve první pracovní den po tøi-

ceti dnech po termínu pøijímacích zkoušek v prvním kole.
To znamená, e druhé kolo pøijímacích zkoušek se uskuteèní
nejdøíve ve ètvrtek 20. kvìtna 2004.
Talentové zkoušky na studijní obory skupiny 8.2 – Umìní a
uité umìní se konaly v termínu od 15. do 31. ledna 2004.
Podle § 1 odst. 7 f) vyhlášky 10/1997 Sb., o pøijímání ákù a
dalších uchazeèù ke studiu ve støedních školách zøizovaných
státem a kraji, se posudek lékaøe o zdravotní zpùsobilosti áka
nebo uchazeèe k pøihlášce pøikládá na základì sdìlení øeditele
støední školy tehdy, jedná-li se o studijní nebo uèební obor, pro
který je tento posudek nezbytný.

Soukromé a církevní školy
Vlastní pøijímání vychází pøedevším z dohody mezi školou
a ákem/uchazeèem. Má obèansko-právní chrakter, a proto
vychází (pøi dodrení dalších obecnì platných zákonù) ze zákona è. 40/1964 Sb., Obèanský zákoník, ve znìní pozdìjších pøedpisù. Vztah mezi školou a ákem/uchazeèem na základì
dohody zahrnuje zpravidla i období pøijímacích zkoušek.
S odlišnostmi tìchto škol souvisí i monost poadovat úhradu urèité èástky za pøijímací øízení od ákù jako souèást úplaty v souladu s § 4 odst. 1 školského zákona

Odvolací øízení
Rozhodnutí o pøijetí nebo nepøijetí vydá øeditel školy do
sedmi dnù od rozhodnutí, nejdøíve však v posledním kalendáøním týdnu mìsíce dubna.
Proti rozhodnutí øeditele školy o nepøijetí ke studiu mùe ák
nebo uchazeè, popøípadì jeho zákonný zástupce podat do 8 dnù
ode dne doruèení rozhodnutí prostøednictvím øeditele støední
školy odvolání k Odboru školství, mládee a tìlovýchovy Krajského úøadu Olomouckého kraje. Øeditel školy zašle Odboru
školství, mládee a tìlovýchovy Krajského úøadu Olomouckého kraje spolu s odvoláním i kritéria, podle kterých postupovat
pøi pøijímacím øízení.
Odvolání by mìlo obsahovat:
- jméno a pøíjmení áka, datum a místo narození
- kód a název uèebního nebo studijního oboru
- dùvod nepøijetí uvedený øeditelem støední školy
- dùvody odvolání
- jméno a adresu bydlištì zákonného zástupce áka
- datum a podpis zákonného zástupce áka
Úspìšné vykonání pøijímacích zkoušek pøeje
PaedDr. Vlaïka ídková, výchovná poradkynì školy

Velikonoèní koleda

Jaro

Koleda, koleda, zajíèku,
co to neseš v košíèku?
Nesu jara klíè,
e u je zima pryè!
Jaro letí kolem nás,
nese s sebou pìkný èas.

Jaro, jaro, u je tady?
Na potocích tají ledy.
Zvíøátka, ta nejmladší,
celý den si skotaèí.
íaly si šeptají,
e kosi pìknì zpívají.
Zpívají, o èem kadý sní,
e pøišlo jaro a my jdem s ním.

Petra Picková, 8. A

Jitka Diblíková, 7. C
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Tleskala celá naše tìlocvièna vìnovali jsme se zákonùm
Proè by dìti nemìly pít alkohol? Jak je to s cigaretami?
Desítky podobných otázek øešili 27. února 2004 áci naší
hanušovické základní školy ve školním kole celostátní
soutìe „Paragraf 11/55“.
Naše škola je jednou ze ètyø škol na Šumpersku, která
se do této soutìe pøihlásila.
Projekt „Paragraf 11/55“ pøibliuje problematiku zákonù poutavou a soutìní formou. Cílem je poukázat na
nedodrování zákonù a zvýšit povìdomí o zákonu omezujícím prodej cigaret mladistvým.
áci II. stupnì v šesti 5èlenných drustvech vyplòovali jednoduché testy zamìøené na sankce za porušení
zákonù; pøedstavili si, e jsou na místech starostù, øeditelù škol, a øešili vylosovaný problém, napø. týrání – šikana, skládali kartièky nebo tipovali vìk v souvislosti
s prodejem cigaret.
V porotì zasedli zástupci policie, státní správy èi starostové, øeditelé podnikù, kteøí nemìli jednoduchý úkol hodnotit bojovnost drustev.
Celá naše tìlocvièna se za úèasti 465 ákù rozjásala, kdy zvítìzilo drustvo devítky. Radost v oèích vítìzného drustva byla znát.
Oblastní kolo nás èeká koncem bøezna, kdy pomìøíme síly s ostatními týmy tøí škol.
Školní koordinátorka soutìe Jana Winklerová, foto: L. Piják

Náborový závod ve sjezdovém lyování
Štìdrákova Lhota

Dne 11. bøezna 2004 probìhla na naší
škole soutì ve zpìvu DO-RE-MI. Zúèastnilo se neuvìøitelných 84 dìtí a rodièù. Tøída byla plná napìtí a potlesku.
Porota mìla velmi tìkou práci, protoe mnoho dìtí získalo nejvyšší poèet
bodù – 21.
1. místo: Aneta Hetmánková 4. A,
Marie Zaèalová 3. B,
Veronika Drlíková 6. B,
Matouš Felner 1. B
2. místo: Robert Šebík 3. B,
Jan Ševinský 2. A,
Martin Šimek 2. B,
Vivien Vríèanová 1. B
3. místo: Veronika Zatloukalová 1. A,
Aneka Zatloukalová 3. B, Aneta Tóthová 4. A, Nela Foberová 4. A, Veronika
Bobrowská 1. B, Michaela Pavolová
3. B, Noemi Szatmariová 3. A, duo –
Klára Kotásková a Jana Petrová 3. B, trio
– Dominik Èermák, Daniel Winkler a
Marián Vítek 3. A
Za poøadatele,
pan øeditel Mgr. Jaromír Straka,
Mgr. Eva Kubíèková,
Mgr. Jana Pitáková

Dne 3. bøezna 2004 se naše škola zúèastnila náborového závodu ve sjezdovém
lyování ve Štìdrákovì Lhotì. Spoleènì s naší školou se na sjezdovce pøedstavily další
ètyøi školy ze šumperského okolí: ZŠ Staré Mìsto pod Snìníkem, ZŠ Ruda nad Moravou, ZŠ Bludov a V. ZŠ Šumperk. Celkovì se tedy na startu sešlo 130 závodníkù, kteøí
mìøili své síly v disciplínì nazývané „Obøí slalom“. Závodilo se ve ètyøech kategoriích
- hoši a dívky ze 6. a 7. tøídy a hoši a dívky z 8. a 9. tøídy. Kadý závodník jel dvì kola a
lepší mìøený èas se zapoèítával do koneèného bodování.
I za vydatného snìení a zataené oblohy závody splnily svùj úèel. Všem poøadatelùm nešlo ani tak o výsledky jako spíše nauèit dìti trávit volný èas. Celá akce nesla motto – Stop drogám. Tento závod byl poøádán poprvé a organizátoøi si slibují podobnou èi
vyšší úèast i v roce pøíštím.
Mezi naše nejúspìšnìjší soutìící patøili tito áci: mladší kategorie chlapcù – 2. místo Vladimír Zavadil (èas 29,00 s), mladší dívky – 11. místo Petra Pospíchalová (34,62
s), starší chlapci – 1. místo Tomáš Radoch (èas 27,50 s, nejlepší èas závodù), starší dívky – 5. místo Lucie Podhradská (31,94 s). Avšak i další naši závodníci obsadili velmi
pìkná umístìní.
Celkem bylo udìleno 44 cen (v kadé kategorii 11 nejlepších). Vítìzové jednotlivých kategorií obdreli pohár a permanentku od majitele vleku p. Kotraše, platnou do
konce lyaøské sezony v areálu sjezdovky ve Štìdrákovì Lhotì.
Všem mladým úèastníkùm pøísluší velký obdiv a organizátorùm, kteøí dùkladnì celou akci doprovázeli, velký dík; jmenovitì startérovi Blaeji Gercisovi za vzornou výpomoc pøi závodech. Dìkujeme také firmì Vobus, která zajistila dopravu na uvedené
místo.
Vìøíme, e touto akcí jsme nabudili a pøidali tu potøebnou ctiádost všem ostatním,
kteøí by chtìli ještì více zpestøit trávení svého volného èasu.
Za ZŠ Hanušovice, Tomáš Rajnoha, uèitel TV

Jaro
Jaro u se blíí,
z oblohy slunce shlíí,
snìenky pod snìhem rozkvétají
a zvíøátka se probouzejí.
Peláší si zajíèek lesem,
èerstvou mrkvièku mu nesem.

Jaro má zvláštní kouzlo,
to kouzlo po ledu sklouzlo,
høejivý pocit vzbuzuje jaro v nás,
mùeme snadno poznat jeho hlas.
Plamínek jara vzplál,
tvrdý led roztál,
kdy sluníèko usmívá se jasnì,
je období jara krásné.
Kateøina Velká, 7. C
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Komplexním primárnì preventivním
programem
bojujeme proti negativním
sociálnì-patologickým jevùm
„Kdo zaèal, pùl díla vykonal.“ Quintus Flaccus Horatius

Naše Základní škola v Hanušovicích se ve školním roce
2003/2004 pøipojila k realizaci „Komplexního primárnì
preventivního programu“ pro ZŠ, na kterém se podílí pìt subjektù
našeho regionu. Jde o program zamìøený na 5., 7. a 9. roèníky
s poètem 203 ákù, jeho cílem je pøedcházení sociálnì-patologickým jevùm v tøídních kolektivech. Preventivní program
je dlouhodobý a systematický, tzn. e kadý ák základní
školy by mìl tímto programem projít bìhem školní docházky
v poètu 10 hodin v daném roèníku. Témata hodin jsou koncipována tak, aby zapadala do uèebních osnov a stala se nedílnou souèástí Minimálního preventivního programu na
školách a školských zaøízeních (MŠMT ÈR èj.
14514/2000-51).
Na naší hanušovické škole byly v prùbìhu mìsícù øíjna a
bøezna uskuteènìny dvouhodinové pøednáškové cykly s tìmito organizacemi, jedna akce probìhne té v dubnu:
Poradna pro eny a dívky Šumperk – øíjen
Mìstský úøad Šumperk, odbor sociálních vìcí – listopad
Preventivnì informaèní skupina, Okresní øeditelství
Policie ÈR Šumperk – únor
Pedagogicko-psychologická poradna Šumperk – bøezen
Krédo, Kontaktní centrum pro drogovì závislé Šumperk
– duben
Témata pøednášek byla zajímavá a aktuální vzhledem
k vìku a zájmu ákù a pøispìla ke zvýšení právního vìdomí
dìtí a utváøení jejich postojù a dovedností k problematice sociálnì-patologických jevù – zejména násilí, šikany a
zneuívání návykových látek. Pozornost si získala i témata o
dospívání, plánovaném rodièovství, pohlavních chorobách a
AIDS. áci byli seznámeni s èinností Policie ÈR, integrovaného záchranného systému i trestnou èinností páchanou mládeí a na mládei. Formou her a dalších aktivit byl dìtem
pøiblíen systém práva a právního øádu – pojmy pøestupek,
trestný èin, trestní odpovìdnost, dohled nad výchovou dítìte,
ústavní výchova, pøedbìné opatøení atd.
PaedDr. Vlaïka ídková, školní metodik prevence

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.

 INFORMACE

O povinnosti zákonného zástupce nezaopatøeného dítìte
spojené s øádným plnìním školní docházky jako jedné
z podmínek nároku na dávku sociální péèe
Dle ustanovení § 3 odst. 2 zákona è. 422/2003 Sb. ze dne 5. listopadu 2003, kterým se mìní zákon ÈNR è. 482/1991 Sb., o sociální potøebnosti, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a který nabyl
úèinnosti od 1. 1. 2004, se za sociálnì potøebného nepovauje rodiè, který neplní povinnosti zákonného zástupce nezaopatøeného
dítìte spojené s øádným plnìním povinné školní docházky podle
zvláštního pøedpisu (§ 36 zákona è. 29/1984 – školského zákona), pokud dítì je pro úèely sociální potøebnosti spoleènì
posuzovanou osobou.
Tím je novì stanovena podmínka sociální potøebnosti zamìøená na rodièe, kteøí øádnì neplní povinnosti zákonného zástupce
nezaopatøeného dítìte spojené s øádným plnìním povinné školní
docházky. Cílem tohoto opatøení je zabránìní budoucímu sociálnímu vylouèení nezaopatøených dìtí, ke kterému by mohlo dojít
v souvislosti s neukonèením povinné školní docházky, popøípadì
se získáním niší kvalifikace v dùsledku horších výsledkù
zpùsobených absencí a øádným neplnìním školní docházky.
Z uvedeného ustanovení zákona o sociální potøebnosti vyplývá orgánu rozhodujícímu o dávkách sociální péèe ovìøovat plnìní povinné školní docházky, vyuívat evidovaných oznámení
škol o neplnìní povinné školní docházky, která jsou zasílána orgánu sociálnì-právní ochrany dìtí v souladu s metodickým pokynem Ministerstva školství, mládee a tìlovýchovy èj.
10194/2002-14 ze dne 11. bøezna 2002, k jednotnému postupu
pøi uvolòování a omlouvání ákù z vyuèování, prevenci a postihu
záškoláctví. Tento metodický pokyn ve svých ustanoveních zohledòuje oznamovací povinnost školy upravenou v § 10 odst. 4
zákona è. 359/1999 Sb., o sociálnì-právní ochranì dìtí, podle
kterého je škola povinna oznámit bez zbyteèného odkladu místnì
pøíšlušnému obecnímu úøadu obce s rozšíøenou pùsobností skuteènosti nasvìdèující tomu, e se v kontrétním pøípadì jedná o
dìti, na nì se sociálnì-právní ochrana zamìøuje (o dìti, které vedou zahálèivý nebo nemravný ivot spoèívající zejména v tom,
e zanedbávají školní docházku; o dìti, jejich rodièe neplní povinnosti plynoucí z rodièovské odpovìdnosti nebo tato práva nevykonávají èi jich zneuívají apod.). V souladu s oznamovací
povinností øeditel školy informuje orgán sociálnì-právní ochrany dìtí o svolání výchovné komise ji pøi neomluvené absenci
áka nad 10 hodin a dále pokraèujícím záškoláctví, jestlie neomluvená absence pøesáhne 25 hodin.
Dále bude pro zjištìní splnìní podmínky povinné školní docházky vyuíváno pøedloení pololetního a závìreèného vysvìdèení. V odùvodnìných pøípadech bude správní orgán
vyadovat pøedloení potvrzení školy o tom, e dítì øádnì plní
povinnou školní docházku od zákonného zástupce dítìte, pøípadì
si takové potvrzení od školy vyádá sám, a to v prùbìhu školního
roku. V pøípadech zjištìní neomluvené absence bude oddìlení
dávek sociální péèe odboru sociálních vìcí Mìstského úøadu
v Hanušovicích rovnì zpìtnì zjišovat dotazy u školy, kdy k neomluvené absenci áka došlo za úèelem posouzení zanedbání rodièovské zodpovìdnosti ve smìru k povinné školní docházce ze
strany rodièù, a poadovat vrácení vyplacené dávky sociální
péèe.
V pøípadì, e ák v daném mìsíci dosáhl poètu 10 neomluvených hodin a v dalším mìsíci má jen 1 neomluvenou hodinu absence, rodina, která pobírá opakovanou dávku sociální péèe,
nebude mít i v následujícím mìsíci nárok na vyplacení dávky.
PaedDr. Vladimíra ídková, výchovná poradkynì školy

placená inzerce
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Pøichází jaro...
Mnozí z nás øíkají, e je velmi dobré, e jaro koneènì pøevzalo svou vládu. Nezastrašila nás ani pranostika: „Bøezen, za kamna vlezem...“ Celý bøezen je pøitom povaován za první jarní
mìsíc, i kdy astronomické jaro obvykle zaèíná a 21. bøezna,
v den, kdy máme jarní rovnodennost a Slunce v pravé poledne
vrcholí nad rovníkem. Letos, v pøestupném roce, nám jaro zaèalo ji o den døív – 20. bøezna.
S pøíchodem jara se èasto zamýšlíme, jaká byla pøedcházející
zima. Té, která nás právì opustila, by jistì nejlépe slušel pøívlastek, e to byla zima jako na houpaèce – zima teplotních rekordù,
s permanentním støídáním tlakových výší a níí.
Nìkolik zajímavých údajù k onìm teplotním rekordùm zimy.
Poslední lednová dekáda byla velmi chladná. 24. ledna byla na
Kvildì na Šumavì namìøena teplota –32 oC; pro tento den to byl
nový rekord. Naopak mìsíc únor byl nejteplejší za uplynulých
200 let, zvláštì jeho první týden. 4. února byla v Klementinu namìøena teplota 14,8 stupòù C, tím byl pøekonán rekord z roku
1988 o 2 oC. V Hanušovicích v tento den dosáhla teplota +11 oC.
Rekordní teploty pokraèovaly i v dalších dnech. 5. února bylo
v Praze, Brnì a Olomouci namìøeno 14 stupòù C, stejná rekordní teplota tehdy byla namìøena i u nás, v Hanušovicích. Z tìchto
údajù je moné lehce vypoèítat, e rozdíl mezi nejniší lednovou teplotou –32 oC a nejvyšší teplotou v prvním únorovém týdnu 15 oC je neuvìøitelný rozdíl 47 oC, a to v prùbìhu 14 dní.
Jaké by podle našich pøedstav mìlo být jaro? Jistì ne opìt „na
houpaèce“, ale krásné, vlídné, k nám i k celé pøírodì. Prostì takové, jak se na nejkrásnìjší roèní dobu sluší a patøí.
-jk

Sportovní klub Hanušovice, oddíl odbíjené
a Mìstský úøad Staré Mìsto pod Snìníkem
poøádají VIII. roèník mezinárodního volejbalového turnaje muù

O pohár
Starého Mìsta
v sobotu 24. 4. 2004 v 9.30 hod., v tìlocviènì ZŠ Staré Mìsto
Úèastníci: SK Hanušovice, Stronie Slaskie, Glucholazy, Nysa, Olomoucký kraj

Holba tour 2004
ALUZIE

vertikální plastové nebo hliníkové (cena
2
dle zpùsobu provedení) od 999,- Kè/m

V cenách je ji zaúètováno:
doprava, montá, zamìøení, DPH

Nabízíme aluzie:
2
horizontální meziskelní 360,- Kè/m
horizontální interiérové
2
vertikální látkové od 400,- Kè/m

Dále provádíme:
servis aluzií a prodej náhradních dílù
tìsnìní oken a dveøí 38,- Kè/bm
(usazování silikonového tìsnìní do
pøedem vyfrézované dráky)

Kontakt:
Radek Noièka
Hornická 35
788 32 Staré Mìsto
mobil: 777 616 435

pøes 50 barevných odstínù

placená inzerce
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Program na duben 2004
Zlaté Hory – 2. 4. 2004 v 17:00 hod., – „Jarní probuzení“, vernisá výstavy Unie
výtvarných umìlcù Olomoucka v Mìstském muzeu. Výstava potrvá od 2. 4. do
29. 4., otevøeno út-pá 9.00– 12.00 a 13.00 – 16.00 hod. Vstup zdarma.

Více informací o projektu ijme na plno
v Hanušovických novinách 3/2004

Javorník – 28. 4. 2004 v 19:00 hod. – „Kdyby tisíc klarinetù“, muzikálové
pøedstavení Hoffmannova divadla z Uherského Hradištì. Autoøi: Jiøí Suchý, Jiøí
Šlitr, Karel Hoffmann.
Kde: Kulturní dùm Javorník
Dotované vstupné: 20,- Kè. Prodej vstupenek na místì 3 hod. pøed pøedstavením.

„Taneèní hodiny pro starší a pokroèilé“
Pøedstavení brnìnského Divadla Husa na provázku. Autor: Bohumil Hrabal.
Kde: Dùm kultury Hanušovice Kdy: 15. 4. 2004 v 19:00 hod.
Dotované vstupné: 20,- Kè. Prodej vstupenek na místì 3 hod. pøed pøedstavením.

Kdyby ... (tisíc klarinetù)
Dne 17. 3. 2004 v Hanušovicích se uskuteènilo divadelní pøedstavení Kdyby tisíc klarinetù. Pøedstavení bylo pìkné, podium
vzornì nachystané, herci Hoffmanova divadla ukázali, e nejsou jen dobrými herci, ale i taneèníky a zpìváky. Jediný zápor tohoto pøedstavení byla velmi slabá úèast v hledišti. Doufám, e o dalších chystaných akcích budete informovat své známé a tu
svou lenost a pohodlnost pøekonáme, aby byl všem tìm, kteøí pro nás takové poøady chystají, odmìnou plný sál. Na závìr bych
chtìl dodat: Kdyby ... (bylo plné hledištì). - ff

Oslavy 30. výroèí
kina Mír Hanušovice

Informace o cyklu cestopisných
pøednášek v DK

Do kina za sedm korun - pouze u nás
od 7. do 12. kvìtna 2004!
Váení diváci, k výroèí našeho kina jsme pro Vás pøipravili
pod záštitou Mìsta Hanušovice a kulturní komise týden promítání v takovém rozsahu jako pøed 30 lety, ve stejné dny, v obvyklých èasech a vstupném.
Oslavy zaènou v pátek 7. 5. 2004 francouzským filmem NA
PLNÝ PLYN, plným rychlých závodních aut, lásky a pøátelství. V nedìli budeme promítat pásmo kreslených pohádek pro
dìti PØÍBÌHY CVRÈKA A ŠTÌÒÁTKA a ve veèerním èase
mohou diváci zhlédnout zlatým lvem ocenìnou komedii
NUDA V BRNÌ. V pondìlí promítneme film nominovaný na
Oscara s Aòou Geislerovou v hlavní roli ELARY. Tuto pøehlídku filmù zakonèíme ostøe nabitou detektivní parodií MAZANÝ FILIP.
Pro diváky je pøipraveno nìkolik pøekvapení.
Na závìr
nìkolik
statistických
èísel: od roku
1995 se
odehrálo
1011 pøedstavení, které
navštívilo
51 536 divákù.
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Od záøí do bøezna probíhal cyklus cestopisných pøednášek
pod hlavièkou geografického magazínu Koktejl.
Spolu s reportéry tohoto èasopisu jsme mìli monost procestovat velkou èást, v mnoha pøípadech, pro nás exotických zemí.
V záøí jsme se spolu s Topím Pigulou podívali do Sýrie, v øíjnu
nám Miloš Klohna popsal svou cestu po Arménii, v listopadu Pavel Horník poutavì vyprávìl o treku pod Everestem s výstupem
na Mera Peak, vrchol ve výšce 6500 m. V prosinci k nám pøijel
Martin Mykiska a skvìlou formou prolínání obrazù s autentickými nahrávkami podbarvil vyprávìní o svých cestách do Afghánistánu. V lednu opìt zavítal do Hanušovic výborný vypravìè a
zdatný cestovatel Topí Pigula a pøítomným v sále pøiblíil svou
mìsíèní cestu po Islandu. (Dozvìdìli jsme se, e na letošní rok
plánuje cestu na Kamèatku, take se máme na co tìšit pøíštì.)
V únoru Tomáš Petr pøivezl dvì hodiny povídání a promítání
obrázkù z Filipín.
Celý cyklus jsme zakonèili, dalo by se øíci, doma. A navíc
jsme, co se výbìru pøednášejícího týèe, „sáhli“ do domácích
zdrojù. Martin Havlíèek, uèitel ze Základní školy v Rudì nad
Mor., svou pøednáškou o Národních parcích Slovenska udìlal
velice pøíjemnou teèku za spoustou záitkù všech pøednášejících
cestovatelù.
Pár slov o divácké úèasti. Prùmìrný poèet v sále byl kolem
dvaceti divákù na pøednášku. Poøadatelé vyuili monosti informovat o chystaných pøednáškách v Hanušovických novinách,
na internetových stránkách mìsta i osobním pozváním a na pøednášky do Domu kultury zaèali pøijídìt i diváci ze Šumperka a
blízkého okolí. Velký díl práce na pìkné propagaci odvedl pan
Václav Jokl, kterému patøí podìkování poøadatelù. Zájem divákù je pro nás závazkem pro pøíští cyklus, který odstartujeme
v záøí. Chtìli bychom podìkovat všem, kteøí svou úèastí projevili zájem o cestování, a souèasnì pozvat ètenáøe na další
pokraèování.
Jiøí Machovský, èlen kulturní komise
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Historie mìsta
Hanušovice
èást 108.

Události posledního desetiletí
19. století ve zdejším kraji
(Pokraèování)
Rok 1896:
Zemøel dlouholetý uèitel školy v Potùèníku Johann Thiel ve
vìku 90 let. Podle záznamu mìl dùstojný pohøeb na místním
høbitovì, jeho se zúèastnili nejen místní obèané a školní mláde, ale i obèané okolních obcí a uèitelé ze 14 obcí. Pravdìpodobnì se jednalo o výjimeèného a vzácného èlovìka, který
nejene sledoval a pomáhal øídit ivot v obci, ale také vše zaznamenával, èím pøedbìhl o nìkolik desítek let zákon ze dne
30. ledna 1920 è. 80 Sbírky zákonù a naøízení, jen ukládal obcím za povinnost vedení pamìtních knih – kronik. Prozíravý pan
uèitel Thiel tím umonil nahlédnout do své doby pozdìjším generacím.
Byla postavena škola v Luné (Pföhlwies) a 11. øíjna tého
roku vysvìcena a pøedána do uívání. Ve škole bylo místo pro
40 dìtí a byla velmi skrovnì vybavena.
16. listopadu znièil poár hospodáøskou budovu sedláka Josefa Kargera v Habarticích. Pøíèina poáru neuvedena.
Byl zaloen hasièský sbor ve Vojtíškovì. Vojtíškovští hasièi
mívali za dobu svého trvání vdy velmi poèetnou èlenskou základnu.
Rok 1897:
4. ledna zemøel prùmyslník a statkáø, majitel dìdièné rychty
ve Skleném Karl Lubich. V letech 1891-1897 byl poslancem Øíšské rady ve Vídni za stranu nìmecko-nacionální. Postavil v obci
Sklené textilní továrnu, která zamìstnávala asi 30 dìlníkù z obce
a okolí.
7. èervence 1997 za silného hømìní a bleskù padaly z oblak
kusy ledu o velikosti pìstí a zcela pokryly zem, co mìlo za následek rozbitá okna, zranìní lidí i zvíøat a zcela znièenou úrodu.
V noci z 29. na 30. èervenec se pøi pøívalovém dešti zvedla
hladina øeky Moravy, na mnoha místech vystoupila z bøehù a odplavila vše, co jí stálo v cestì, vèetnì nìkolika mostù. Nìkteré
musely strhnout hasièi. Poškozena byla také eleznièní tra mezi
Jindøichovem a Brannou, a to natolik, e musel být na èas pøerušen provoz.
14. 10. se v Kopøivné narodil Oskar Bartel, pravdìpodobnì
jediný pilot v celém šumperském okrese. Jako chlapec miloval
výšky, lezl do špièek jehliènanù, a tak se za 1. svìtové války pøihlásil k c. a k. letectvu. Jako jeden z mála prodìlal letecký výcvik
bez havárie, a poté byl nasazen na italské frontì jako stíhaè. Po
skonèení války se ji k létání nedostal.
Rok 1898:
12. 3. se ve Starém Mìstì p. Sn. narodil Edgar Buhl, syn
ing. Hermanna Buhla, podnikatel a spoleèník rodinné firmy, po
roce 1945 obchodník v Selbu.
27. bøezna v noci hoøel dùm Franze Laumanna v Kopøivné.
Celodøevìná budova nedala hasièùm ádnou nadìji na úspìšný
zásah. Z hoøícího domu však hasiè Franz Schartel s nasazením
vlastního ivota zachránil spící a nic netušící matku se dvìma
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dìtmi. Za tento èin byl veøejnì pochválen starostou a vedením
hasièstva.
Toho roku byla jednotøídní škola v Ostruné rozšíøena na
dvoutøídní.
V záznamech potùènického kronikáøe se nachází také záznam
o tragické události, která postihla císaøský dvùr právì v tomto
roce. Pravdìpodobnì uèitel Hubert Seidl u data 11. záøí uvedl:
„Pøišla zpráva, e císaøsko-královský majestát, císaøovna Elisabeth byla vèera, 10. záøí ve Švýcarsku od anarchistù
zavradìna.“ Je pozoruhodné, jak rychle se tato zpráva od
enevského jezera do Potùèníku donesla. Kronikáø v záznamu
uvádí anarchisty, ale byl to anarchista jeden a jmenoval se Luigi
Luccheni. Císaøovna Albeta (známá jako krásná Sisi) pobývala
v roce 1898 v Territetu u Montreux, aby odtamtud inkognito navštívila Julii Rothschildovou. Oznámení v enevských novinách
upoutalo pozornost Luigiho Luccheniho, anarchisty, který pùvodnì plánoval atentát na francouzského uchazeèe o trùn, Jindøicha Orleánského. Císaøovna, kterou doprovázela pouze její
dvorní dáma hrabìnka Irma Szatarayová, byla po odchodu z hotelu napadena a probodnuta trojhranným pilníkem. Císaøovna
poté ušla ještì asi 100 m k na ni èekající lodi, kde ztratila vìdomí
a zemøela. Atentátník byl odsouzen k doivotí, roku 1910 spáchal sebevradu. (Jedna zajímavost: Kdy 18. února 1853 napadl maïarský krejèovský tovaryš, pøíslušník vykoøisované vrstvy
monarchie János Libényi císaøe Františka Josefa I. noem a nepatrnì jej zranil, byl ji 23. února ji odsouzen k smrti obìšením
a 26. února popraven.
Rok 1899:
15. ledna pøipravil poár Magdalenu Weiserovou v Hanušovicích o dùm, stodolu a kùlnu. Pøíèina poáru neuvedena.
3. èervna byl v Hynèicích n. M. zøízen z bývalé školy chudobinec.
6. listopadu vypukl v obci Podlesí poár, který pøipravil sedm
rodin o støechu nad hlavou. Pøi poáru uhoøel 5 a pùlletý chlapec Willibald Rieger. Šetøením bylo zjištìno, e poár zaloil Johann Klameth ve svém vlastním domì ve snaze získat pojistné.
Ve školním roce 1898/1899 navštìvovalo školu v Potùèníku
99 dìtí, 47 chlapcù a 52 dìvèat, které vyuèoval jeden uèitel ve
dvou smìnách. Zda za tuto námahu pobíral tøináctý nebo ètrnáctý plat, se kronikáø bohuel nezmiòuje.
V tomto roce byla v Hanušovicích zaloena místní skupina
Svazu Nìmcù severní Moravy – Bundesgruppe des Bundes der
Deutschen NordmAhres (BdD).
Rok 1900:
V Hynèicích n M. vyhoøel chudobinec, který v pøedešlém roce
zøídila obec v budovì bývalé školy.
Obec Podlesí vybudovala vodovodní sí, kterou mìla v plánu
ji delší èas. Nejvìtší zásluhu na realizaci celého projektu mìl
tamní obchodník Johann Göttlicher.
9. listopadu zaloil Franz Matzek, rodák z Kopøivné, v Hanušovicích strojní zámeènictví. Místo provozu firmy bylo zapsáno
na èp. 137. Po druhé svìtové válce pøešlo zámeènictví do správy
a posléze majetku Jaroslava Kláta. Dnes je zde Dùm kultury.
-jh
Prameny: Kroniky a jiné záznamy
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Jubilea

V mìsíci dubnu 2004 oslaví
svá významná ivotní výroèí
tito naši spoluobèané:
80 let paní Marie Bývalcová a
Veronika Kadlecová,
75 let pan Jiøí Kocourek,
70 let pan Josef Vokurka,
65 let paní Marie Novotná,
Vìra Guralová a pan Ján
Havelka,
60 let paní Vlasta Pelíšková a
pan Alois Turek,
50 let paní Lenka Sokolová,
Jolana Leskovjanová a
Dagmar Konèická a pan
Vladislav Stejskal.
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 únoru 2004
se narodili:
Anna Jacková, Václav Kupèík,
Lukáš Pavlín a Tomáš Havlín
zemøela:
paní Irena Macková

Vzpomínka
Odešlas nám,
ubíhá èas,
jen vzpomínka na tebe
zùstává v nás.
Dne 19. dubna vzpomínáme 7. výroèí,
kdy nás navdy opustila naše milovaná
maminka, dcera a sestra,
paní Anna Ondráèková.
S láskou vzpomínají dcera s rodinou,
syn, sestra s rodinou a rodièe.
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Sdruení hereckých ochotníkù „Blud v tyátru“
a Junior JAZZBAND z Velkých Losin
Vás srdeènì zvou
na pøedstavení veselé aktovky podle autora H. Haneka

Hledá se tenor!
Reie: Juliana Vohralíková

Dùm kultury Hanušovice, 25. dubna 2004, v 18.00 hod.
Pøijïte, tìšíme se na Vás!
Krásné Velikonoce, plné pohody a jarního sluníèka
všem ètenáøùm
pøeje redakce Hanušovických novin a zamìstnanci MìÚ

...Zima u pozbyla své moci.
Zas vrátily se jarní dny,
i s tajemstvím o Velké noci.
Slunce se tiše doaduje lásky,
co neví, e ji samo dává?
Své vìtrem pocuchané vlásky
rozèesala si polní tráva
a skøivan nad poli prozpìvuje své litanie.
Zas po roce pøišly pašije
a nový ivot zmrtvýchvstává.

Všem našim spoluobèanùm
pøejeme pøíjemné svátky
velikonoèní, plné jarní
pohody a rodinné
spokojenosti, a dìtem
bohatou pomlázku.
MO KDU-ÈSL Hanušovice

Upozornìní pro podnikatele s prostory pro podnikání
Jeliko v letošním roce slavnostnì vstupujeme do EU, je vysoká pravdìpodobnost
kontrol ze všech moných stupòù, dohlíejících na dodrování dosud platných i novì
vznikajících zákonù a jejich novelizací. V tomto èlánku se budu vìnovat pouze podnikatelùm ve vztahu k ivotnímu prostøedí, konkrétnì k zákonùm, týkajícím se ochrany
ovzduší pøed zneèišováním.
Pøi podnikatelské èinnosti dle § 12 odst. 1 zákona è. 86/2002 Sb., v platném znìní, je
kadý podnikatelský subjekt pouívající v prostorech k podnikání jakýkoliv spalovací
zdroj (u plynných a kapalných paliv od jmenovitého výkonu 11 kW, u paliv tuhých od
jmenovitého výkonu 15 kW) povinen oprávnìnou osobou nechat minimálnì 1x za dva
roky zmìøit úèinnost, mnoství vypouštìných látek a provést kontrolu spalinových
cest. Výsledky mìøení musí být po provedeném mìøení do 30 dnù oznámeny obecnímu úøadu.
Nedodrení této povinnosti je dle § 12 odst. 4 zákona o ochranì ovzduší pøestupkem fyzické osoby, s právnickou osobou bude zahájeno øízení o pokutì.
V § 19 odst. 16 je stanovena oznamovací povinnost provozovatele topného zdroje
(nad 11 kW a nad 15 kW dle topného zdroje), a to do 15. 2. pøíslušného roku nebo do
30 dnù od vzniku oznamovací povinnosti (instalace topného zdroje). Pøi zjištìní porušení této povinnosti opìt hrozí výše uvedené sankce. Chcete-li se jim vyhnout, plòte
vèas a kompletnì poadavky zákona.
V § 19 odst. 15 zákona je stanoveno zpoplatnìní spalovacího zdroje, a to od tepelného výkonu 50 kW. Poplatek je vymìøen obcí dle druhu pevných paliv a je poèítán sazbou uvedenou v tabulkách.
Pokud nìkým zmítají nejasnosti, rád je vysvìtlím – sídlím na MìÚ Hanušovice,
dveøe è. 205, popø. se obrate na pana Vítìzslava Berlinského, který je v tomto oboru
osobou znalou a oprávnìnou.
-ke/P
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Cestování po Evropì
V tomto vydání Hanušovických novin se podíváme do Portugalska, a to na významnou památku, která byla pøed osmi lety
zapsána na seznam památek Svìtového kulturního dìdictví
UNESCO.
Málokdo z nás ví, co je to Sintra a kde leí. Pøiznám se, e ani já
jsem nevìdìl, e je to portugalské královské letovisko, vystavìné pro potìšení, odpoèinek a lovecké radovánky královské rodiny a jejích hostù. Královský zámek je symbolem malého
mìsteèka se stejným názvem, které leí nedaleko hlavního mìsta Lisabon. Jejím poznávacím znakem jsou dvì kuelovité vìe,
které jsou ve skuteènosti kuchyòskými komíny.
O tom, kam a sahá pùvod této národní památky, se mezi odborníky vedou dodnes polemiky. Nìkteøí tvrdí, e její základy jsou
ještì arabského pùvodu, podle jiných vznikly a na konci 14. století za vlády krále Jana I. Kadopádnì právì s jeho osobou bývá
spojováno centrální jádro paláce, napøíklad Sál labutí, pojmenovaný podle døevìného stropu s 27 labutìmi, nebo Erbovní sál,
kde lze spatøit znaky 72 nejvýznamnìjších portugalských rodù.
Podstatné úpravy zde nechal provést také Manuel I., zvaný Šastný
(1459-1521), který se díky obchodu Portugalska s Dálným Východem a Jiní Amerikou stal svého èasu nejbohatším panovníkem Evropy. Traduje se, e právì v tomto paláci Manuel obdrel
zprávu o objevení námoøních cest do Indie a Brazílie, odkud
pozdìji plynulo nesmírné bohatství. Právì za vlády tohoto panovníka se rozvinul zvláštní, pozdnì gotický sloh nazývaný manuelský, pro který je charakteristické zobrazování exotických
zvíøat, rostlin èi symbolù zámoøských cest, hlavnì silných námoøních toèených lan.
Pozdìjší panovníci mìli vedle Sintry k dispozici ještì nedaleký
výstøední zámek Palacio da Pena (na obrázku). Tyèí se na nejvyšším místì rozsáhlého parku a svou hranatou èervenou vìí s ho-

Toulky po okolí
Dnes se podíváme do malé osady Vysoká a povíme si nìco zajímavého o hudebním skladateli Franzi Schubertovi,
který zde mìl rodové koøeny.
Vysoká, malá osada na úboèí vrchu
Srázná, patøící do vnitrozemského høebenu masivu Králického Snìníku, je nyní
jednou z devíti vesnic obce Malá Morava. Nadaci výraznì podporované z Vídnì
se ji podaøilo na Vysoké zboøit nevzhledný kravín a provést rekonstrukci
zdejší kaple, v ní podle legend mladý
skladatel hrál na varhany. Souèástí projektu nadace Památník Franze Schuberta, ve kterém se výraznou mìrou
angauje i mìsto Králíky, je vybudování
nauèné stezky a dobových replik sudetských staveb správcova domu a rodného
domu rodiny Schubertù. Památník by se
mohl stát významným lákadlem pro
návštìvníky králického regionu.
O ivotních cestách významného hudebního skladatele jsme se mohli doèíst
v našich novinách v únoru 1997, tedy
v dobì, kdy jsme si pøipomínali dvousté
výroèí narození Franze Schuberta (nar.
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dinami pøipomíná a nápadnì èeskému turistovi mírovskou vìznici. Palác nabízí procházku královskými komnatami, kde zùstala
øada vybavení, které králové vyuívali. Mùete se rozhlédnout
nejen po salonech a dalších veøejných místnostech, ale i po soukromých pokojích královských manelù, nahlíet do jejich lonic,
toalet a koupelen. ili tu pøed bezmála sto lety a nìkterá zaøízení
jsou ji velmi moderní. Vše pùsobí dojmem, e ten, kdo tu bydlel,
jen na chvíli odešel a brzy bude zpátky.
Poslední portugalští panovníci odtud toti odjídìli velmi narychlo a jejich odjezd definitivnì uzavøel více ne sedm století
dlouhé období portugalské monarchie. Právì sem se toti Manuel II. se svou enou uchýlil po vyhlášení republiky v øíjnu 1910 a
z oken paláce vyhlíel loï, která je natrvalo odvezla do anglického exilu.
-hp

31. 1. 1797). A tak si dnes povíme o ménì
známých zajímavostech ze ivota
slavného skladatele a o jeho smrti.
Schubert se narodil ve Vídni-Liechtenthalu a za svého krátkého ivota nikdy

nenavštívil rodná místa svých rodièù,
dnešní Vysokou a Zlaté Hory. Na pøání
otce se mìl stát uèitelem. Kvùli hudbì
však školu zanedbával a po neúspìšném
reparátu z matematiky radìji ze studií
odešel. Zvítìzila hudba, koncertování a
hlavnì skladatelská èinnost. Bohuel ani
jeho tìlesné pøedpoklady z nìj nikdy
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neudìlaly lva salonù. Se svým malým
vzrùstem (mìøil pouze 157 cm),
nadmìrnou tlouškou, pro ni byl zván
„houbièkou“, svou krátkozrakostí a bolestnì pociovanou nepøitalivostí pro
enský svìt se spíše radovánkám
vídeòské smetánky vyhýbal. Smutný byl
i závìr jeho ivota. V roce 1828, tedy ve
svých 31 letech, se Schubert ocitl psychicky na dnì a navíc onemocnìl chrlením krve. Ujal se ho bratr Ferdinand,
který ho pøijal do svého nového domu ve
Wiedenu. Zde Franz onemocnìl tyfem a
ten jej sklátil 19. listopadu 1828 do hrobu. Ani jeho vlastní otec jej v dobì nemoci nenavštívil, nebo se bál nákazy. Po
smrti však poskytl prostøedky, aby jeho
syn mohl být pohøben ve Währingu nedaleko hrobu Ludwiga van Beethovena.
Roku 1888 byli oba skladatelé exhumováni a pohøbeni blízko sebe na centrálním høbitovì.
Konec velkého èlovìka byl sice
smutný, ale to, co po nìm zbylo, je nesmrtelné. Za pouhých 14 let své skladatelské èinnosti napsal 9 symfonií, 17 kvartet, 12 sonát, 7 mší, 14 oper a asi 603
písní. A to se prý ještì øada dìl z dùvodu
skladatelovy ledabylosti ztratila!
-hpm
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12 nejlepších vitaminù
vitamin B

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

1

KDE JE VITAMINU NEJVÍC
Luštìniny (napø. hrášek), brambory, celozrnné výrobky, pšenièné
klíèky, pivní kvasnice, oøechy, banány, vepøové maso, vejce.
JAK VITAMIN PROSPÍVÁ DUŠI
Záruka dobré nálady: Vitamin B1 (thiamin) pomáhá pøi stálé podrádìnosti, vrací psychickou vyrovnanost a zvyšuje koncentraci.
V ÈEM POMÁHÁ ORGANISMU
Aktivuje látkovou výmìnu: Aby tìlo pracovalo na vysoké obrátky a zùstalo ve formì – pøitom hraje thiamin významnou roli.
CO SE STANE PØI JEHO NEDOSTATKU
Denní potøeba: 1,1 a 1,3 mg (napø. v 15 g ovesných vloèek). Symptomy nedostatku: poruchy spánku, zaívací potíe, špatná pamì.
Eva Grosserová

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

Klub mládee Salix-SK Hanušovice
Èinnost za mìsíc únor 2004
Na zaèátku února jsme podnikli rùzné soutìe s døevìnými hùlkami pod
spoleèným názvem Snìní hadi, inspirované hrami rùzných indiánských
kmenù. Nejvíce se pøi soutìích daøilo Anièce Lacuškové. Blahopøeji.
Stavba snìhových soch v sobotu 7. února se kvùli dešti sice zpozdila, ale
nakonec se pøece jen uskuteènila. Poèasí se umoudøilo, a tak se podaøilo vymodelovat pìkné sochy. Ty jsme ve finále ještì barevnì vylepšili. Škoda
jen, e se nezúèastnila i pozvaná široká veøejnost.
O jarních prázdninách probìhly v klubovnì rùzné stolní hry (Kostková
ruleta, Závody na stole, Sázková, Indiánské kostky). Dále si dìti prima zajezdily na louce u vodárky na bobech (vyhrál Miloš Kalas), na nafouknuté
duši, na saních a na igelitovém pytli.
Koncem mìsíce si chlapci vyzkoušeli svou šikovnost pøi roztáèení klasických døevìných káè. A protoe pilnì trénovali, podaøilo se jim roztáèet
na delší dobu oba druhy káè, které jsme mìli k dispozici. Chválím jejich trpìlivost a píli.
Povídali jsme si také o ivotì zvíøat a jejich stopování, které se dalo procvièovat snadnìji právì nyní, v zimì na snìhu, ne ve zbytku roku v pùdì.
V mìsíèním bodování jednotlivcù vyhrál Honza Czastek. Ve speciální
soutìi o klubové nálepky bodovali: Anièka - nálepka è. 2 a Honza – 3+4.
Putovní odznak Roye mìla právo nosit v mìsíci bøeznu Anièka Lacušková.
Všem blahopøeji.
DUHA, Salix-SK dìkuje za spolupráci: p. Kozákovi, pí Baslerové,
p. Felnerovi a kamarádùm Martinu Tomíèkovi a Michalu Mináøovi.
Vedoucí klubu M. Pecho
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Šachové úlohy
Øešení úlohy z minulého èísla
Hanušovických novin

1. Vd7 - Ke4, 2. Vd6 - Ke5
3. c7 - K x d6, 4. c8J!- Kc7
5. J x b6 - K x b6, 6. h4 a bílý vyhraje
Nová øešitelská soutì
Postavení figur na šachovnici:
bílý – Ke2, Vf1, Vf3
èerný – Ke4, Ve8, Je7
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
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