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Oslavy 30. výroèí kina Mír Hanušovice
Do kina za sedm korun - pouze u nás
od 7. do 12. kvìtna 2004!
Váení diváci, rádi bychom pøipomenuli, e 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.
-jš
(Více informací - Hanušovický Bubeník)

Jaro v polovinì
Na poèátku jara jsme slavili svátky velikonoèní. Jsou to svátky pohyblivé, slaví se
po prvním jarním úplòku Mìsíce. Letos pøipadl na 5. duben. Bylo to pondìlí, a tak
jsme Velikonoce oslavili v následující nedìli a pondìlí – 11.-12. dubna.
Mono øíci, e poslední tøetina mìsíce bøezna a duben naplnily naše pøedstavy o
dobrém a pøíznivém jaru. Mezi klady je tøeba poèítat, e jarní poèasí umonilo našim
lyaøùm prodlouit lyaøskou sezonu a do Velikonoc. Teploty v této dobì i v další
èásti mìsíce dubna se postupnì zvyšovaly. Sníh roztával jen pozvolna, a tak se zamezilo vzniku povodní a voda z roztátého snìhu se mohla postupnì vsakovat do pùdy a
zvyšovat hladinu v pøehradách. Vláhový deficit z pøedcházejícího období byl odstranìn.
Vrátilo se ji mnoho ptákù z teplých krajin. Pro zajímavost uvádím, e dne 6. dubna
jsme mohli v Hanušovicích vidìt pìnkavu.
Atak se dostáváme k poèátku mìsíce kvìtna, kdy má jaro za sebou ji 6 týdnù. Slunce na poèátku kvìtna vrcholí v pravé poledne støedoevropského èasu nad 10. stupnìm
severní zemìpisné šíøky a ji jen 13,5 stupnì mu zbývá do letního slunovratu. -jk

Ke Dni Matek
My, dìti, kreslíme maminkám pøání, poøizujeme malé dáreèky, ale nemìly bychom
jim projevovat lásku po celý rok? Daly nám
to nejcennìjší, ivot. I kdy si zrovna nìkdy
„nesednete do vaty“, mìli byste je ctít,
protoe mateøská láska je pravá, nefalšovaná a bezbøehá.
M. Wojeschová, 9. A

Mezilidské vztahy
Myslím si, e „válèení“ mezi
generacemi je naprosto zbyteèná
vìc, a to proto, e jsme, jací jsme.
Mnohdy neumíme uznat svoje
chyby.
Generace mladších a starších –
to jsou dva nesmiøitelné tábory.
Oba si myslí, e jim patøí svìt. Ti
starší jsou pøesvìdèeni o své
neomylnosti, protoe pøece jen u
nìco na tom svìtì proili. Mladší
a mladí si myslí, e jim patøí vše,
na co ukáou. Vìtšinou uvaují
podle hesla, e „ivot je krátký,
tak a si co nejvíce uijeme“. Ale
co takhle nìkdy se podívat kolem
sebe, ohlédnout se po ostatních,
vyslechnout, co si o nás myslí,
zeptat se na jejich názor, umìt
naslouchat. Nevidìt jen a jen
sebe! My mladší poøád chceme,
aby se s námi jednalo dobøe,
vlastnì v rukavièkách, ale co my,
my se k ostatním slušnì chovat
nemusíme? Pojem „úcta“ u
pomalu mizí ze slovníku, a bylo
by jej tøeba znovu zaøadit do
ivota. Stojí to za zamyšlení,
nemyslíte?
Markéta Musilová, 9. A

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
33. jednání – 15. 3. 2004
- schválila dohodu o vyrovnání ceny ZZS Šumperk
z úprav objektu ZS Hanušovice
- schválila ukonèení nájemní smlouvy s panem S. Raušem
- vzala na vìdomí informaci o øešení veøejného WC v Hanušovicích
- schválila prominutí poplatku za odvoz TKO
- vzala na vìdomí ádost o prodej pozemku pè. 1664,
kú. Vysoké ibøidovice, a uloila zámìr prodeje vyvìsit na
úøední desku, a poté pøedloit ZM ke schválení
- vzala na vìdomí upozornìní na zvýšení cen za sluby
v psím útulku Èervená Voda a uloila provìøit potøeby útulku a dohodnout konkrétní pomoc
- schválila návrh na prominutí dluhu za nájemné na
èp. 400, Hanušovice
- vzala na vìdomí pøedloený program kulturního projektu Olomouckého kraje ijme naplno a povinnosti Mìsta Hanušovice
- schválila ádost o povolení výmìny garáových vrat
v domì èp. 400
- schválila poplatky za zneèištìní ovzduší
- schválila ádost o prominutí pokuty na základì doporuèení stavebního odboru
- vzala na vìdomí ádost o odprodej pozemku pè. 741/6
v kú. Hanušovice a doporuèila záleitost znovu projednat po
ovìøení vlastnictví
- schválila ádosti o prominutí poplatku za odvoz TKO
- projednala ádost o odprodej pozemku pè. 34, kú. Hanušovice

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 po-

- projednala ádost o odprodej pozemkù pè. 57/2 a 57/4,
kú. Hanušovice, a doporuèila ZM ke schválení po vyvìšení
na úøední desce
34. jednání – 29. 3. 2004
- vzala na vìdomí informace Olomouckého kraje o evidenci zemìdìlských podnikatelù
- uloila zajistit úhradu škodní události v plné výši Hanušovické obchodní s. r. o.
- schválila ádost o odpis pohledávek Hanušovické obchodní s. r. o.
- vzala na vìdomí upozornìní na havarijní stav budov ZŠ
a uloila starostovi odpovìdìt
- vzala na vìdomí ádost paní M. Brázdové
- schválila ádost o pronájem pozemkù pè. 1278, 1487,
1279, 1491/1 a 1493/3, kú. Hanušovice,
- schválila dodatek ke smlouvì o nájmu ve Vysokých
ibøidovicích èp. 41
- schválila ádosti o prominutí poplatkù za odvoz TKO
- schválila ádost o vyjádøení k autobusové lince èíslo
195102 Praha-Jeseník
- doporuèila ZM ke schválení ádost o prodej parcely
pè. 34 (ppk), kú Hynèice
- neschválila ádost o prominutí poplatku ze vstupného
FK Hanušovice
- vzala na vìdomí volný byt è. 15 v èp. 183 - DPS
- schválila smlouvu o dílo s firmou Energotis, s. r. o. – projekt pro stavební povolení
- schválila navrené podmínky výbìrového øízení na rekonstrukci tepelných rozvodù CZT Hlavní, pøipravené firmou Energotis, s. r. o.

platkù. 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

K prodeji
Dvoupokojový byt v pøízemí o výmìøe 74 m2 (vèetnì
pøíslušenství podle listù vlastnictví). Týká se
obytného domu èp. 205 Bohdíkov (místní èást
Aloisov) – do domu je provedena plynová pøípojka.
Informace zájemcùm budou poskytnuty:
kadý den po 15. hod., kontakt 737 266 000
placená inzerce
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Informace ZŠ Hanušovice

Volba povolání
„Práce je otec štìstí.“

Benjamin Franklin

Co pøipravujeme pro áky osmých tøíd
v souvislosti s výchovným poradenstvím?
Ve dnech 6., 20. a 27. kvìtna 2004 se zúèastní áci osmých
tøíd besedy na Úøadu práce v Šumperku, kde informaèní poradenské sluby pro nì kadoroènì pøipravují své programy, jejich cílem je bìhem dvou vyuèovacích hodin seznámit áky
s problematikou volby povolání. Poradce s dìtmi diskutuje o
dùleitosti volby vhodného uèebního nebo studijního oboru.
Varuje pøed ukvapeným rozhodnutím bez vyhodnocení všech
dostupných informací, které áci mohou získat ve škole a na
úøadu práce. Neuváený postup mùe vést ke zklamání a v horším pøípadì i k neúspìchu. Poradce také zdùrazòuje, e o volbì
povolání plnì rozhodují áci s pomocí rodièù. Škola, pøátelé
nebo informaèní poradenské sluby mohou dìtem poradit, ale
nemohou za nì rozhodnout.
Bìhem besedy získávají áci také informace o trhu práce, poslání úøadu práce, poradenských slubách, povoláních, studijních a uèebních oborech. Poradce také hovoøí o tom, e cílem
volby povolání je nalézt uplatnìní v oboru, který si ák zvolí a na
který se bude dalším studiem pøipravovat. Nejde však jen o
uplatnìní na trhu práce, ale také o pocit uspokojení z vykonané
práce, kterou èlovìk dìlá na základì své vlastní volby.
Snahou poradce je, aby áci zaèali o své budoucnosti pøemýšlet a poloili si tyto otázky:
1) Získal jsem dostatek informací o vybraném povolání?
2) Bude mì toto povolání skuteènì bavit?
3) Jaký je mùj zdravotní stav? Budu schopen zvolenou
práci vykonávat?
4) Jaké jsou mé schopnosti pro toto povolání?
5) Je o zvolené povolání na trhu práce zájem?
6) Kolik bude stát mé studium?
7) Na jakém typu školy získám vzdìlání?
Poradce znovu zdùrazní, kde je moné hledat odpovìdi na
uvedený druh otázek. Pøipomene, e se áci mohu poradit s výchovným poradcem. Mohou se také obrátit na informaèní poradenské sluby, kde získají podrobné informace o povoláních,
zdravotních poadavcích a potøebném vzdìlání.

vojových trendech na trhu práce, které se projevují ve vyspìlých zemích. Vzhledem ke vstupu Èeské republiky do EU je to
téma velmi aktuální. Jde o to, aby si áci uvìdomili vztah mezi
úrovní vzdìlání a uplatnìním na trhu práce a aby pochopili, e
èím vyšší vzdìlání budou mít, tím snáze najdou zamìstnání.
Vyšší vzdìlání dává pøedpoklad k vyšší flexibilitì na trhu práce a snazšímu pøeškolení na jinou práci. áci musí poèítat i
s tím, e bìhem své profesní kariéry nebudou pracovat jen u jednoho zamìstnavatele a e si vývoj trhu práce moná vyádá i
zmìnu jejich profese. Na trhu práce se tedy uplatní lidé tvoøiví,
flexibilní, ochotní se celý ivot vzdìlávat. Celoivotní vzdìlávání je jednou z podmínek úspìchu v zamìstnání. V souèasné dobì
se také výraznì prodluuje délka všeobecného vzdìlávání, které
pøedchází vzdìlání specializaènímu.
Dalším hlediskem pøi volbì povolání je, kolik zvolené studium bude stát. Do nákladù je tøeba zapoèítat stravné, náklady na
pøípadné ubytování a dopravu, pøípadnì školné na soukromých
školách.
Bìhem besedy poradce promítne ákùm nìkolik videoklipù
s ukázkami rùzných povolání. Na titulech se vìtšinou pøedem
dohodne s vyuèujícím, který ji zájmy ákù zná. Dále poradce
pøinese ákùm ukázky map povolání, vysvìtlí jejich obsah a
strukturu údajù. Závìr besedy je vyhrazen pro dotazy ákù a vyuèujících a pro pøedání propagaèních materiálù.
Besedy jsou úèinnìjší, poøádají-li se v prostorách IPS. Dìti
toti pøicházejí do jiného prostøedí a k pøedávaným poznatkùm
jsou vnímavìjší.
Vybrat si vhodné povolání tedy znamená:
- zhodnotit sám sebe
- poznat všechny klady a zápory profese
- porovnat sebehodnocení s poadavky profese
- nepøecenit ani nepodcenit osobní pøedpoklady
- mít zodpovìdnost v rozhodování
- dùleitý krok do svìta dospìlých
- zvolit si šastnou cestu
- být ádaný a úspìšný ve své profesi.
Zodpovìdnou volbu budoucího povolání pøeje ákùm 8. tøíd
PaedDr. Vlaïka ídková, výchovná poradkynì školy

Co informaèní poradenské sluby (IPS) nabízejí
ákùm základních škol?
Aby dìti mohly posoudit, zda je bude zvolené povolání bavit
a zda bude uspokojovat jejich pøedstavy, musí je nejprve dobøe
poznat. Na úøadu práce mùe zájemce podrobnì prostudovat
mapy povolání, pohovoøit s poradcem pro volbu povolání a prostøednictvím videokazet nahlédnout do prostøedí nìkterých povolání.
Bìhem besedy hovoøí poradce také o osobnostních pøedpokladech, které mají na výkon povolání vliv (schopnosti, dovednosti, zájmy, temperament, city, motivace). Doporuèuji ákùm,
aby se nad svými schopnostmi zamysleli a porovnali je
s poadavky na výkon povolání, které naleznou v ji zmínìných
mapách povolání. Pokud si áci nejsou jisti, zda se na vybrané
povolání hodí nebo zda staèí na nároènìjší studium, mohou s rodièi navštívit pedagogicko-psychologickou poradnu.
Pøi besedì se áci èasto ptají na monost uplatnìní v konkrétních povoláních. Je proto dùleité informovat je o hlavních výHANUŠOVICKÉ NOVINY 5/2004
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Kvìten
Na zahradách stromy puèí,
voda v potùèku jen huèí.
Na stromech cvrkají ptáèci,
z potoka vykukují ráèci.
Slavík lásku rùi pìje,
Majdalénka vìnec vìje.
Všechny milé dìtské hrátky
neobejdou se bez zahrádky.
Monika Kuèerová, 8. A

Den Matek
Na Den Matek všechno záøí,
maminka se pìknì tváøí.
Dìti chystají básnièky,
pro své milé matièky,
aby se u nìhnìvaly,
za tu pìtku, co vèera dostaly.
Jana Vavreèková, 7. A
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„Postavme hráz dobra proti násilí a šikanì“
heslo 1. celostátní konference ŠKOLNÍ ŠIKANOVÁNÍ
I naše Základní škola v Hanušovicích pøijala pozvání Katedry pedagogiky s celoškolskou pùsobností Pedagogické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci, Èeské pedagogické spoleènosti v Olomouci a celostátního sdruení Spoleèenství proti šikanì – na 1. celostátní konferenci na téma Školní šikanování,
která se uskuteènila 30. bøezna 2004 v aule Pedagogické fakulty
UP v Olomouci.
Po slavnostním zahájení prof. PhDr. Miroslavem Chráskou,
CSc., vedoucím Katedry pedagogiky s celoškolskou pùsobností, následoval dopis øeditele Mezinárodní observatoøe násilí ve
školách prof. Erica Debarbieux, pøednesený pøedsedou celostátního sdruení Spoleèenství proti šikanì PhDr. Michalem
Koláøem. Informace o mezinárodním výzkumném projektu podala prof. Magdalena Kohout, èlenka Evropské a mezinárodní
observatoøe násilí ve školách v Bordeaux, Francie.
Program setkání tvoøily zajímavé referáty a pøíspìvky:
Zaslouí si to – provokuje (Renáta Jeková)
Zpovìï obìti šikanování a její matky
(Tomáš Petrùj, Helena Petrùjová)
Pohled øeditele klánovické základní školy na šikanování
(Michal Èerný)
Èeský speciální školní program proti šikanování (Michal
Koláø – pøední odborník na uvedenou problematiku, autor
knihy Bolest šikanování – uvádí, e podle výzkumu, který
uskuteènil, je 41 % ákù na ZŠ šikanováno. Realizace tohoto
projektu by sníila poèet tìchto dìtí o 250 000 roènì).
Zkušenosti kateder pedagogiky PdF UP Olomouc a PdF
UHK v pøípravì studentù pro prevenci šikanování (Antonín
Bùek, Iva Juráèková)

Pøehled fotbalových akcí ve školním roce
2003/2004
MINIKOPANÁ
Na podzim roku 2003 odehráli naši starší áci (8.-9. tøída)
okrskové kolo v minikopané, které poøádala ZŠ Hanušovice.
Z celkového poètu ètyø škol (Hanušovice, Štíty, Bludov, Staré
Mìsto) dokázali naši kluci zvítìzit a zajistit si tak postup do
okresního finále, které se konalo 15. dubna 2004 na IV. ZŠ
v Šumperku. V silnì obsazeném okresním kole vybojovali naši
kluci 3. místo. Tak jako starší kluci, se tohoto turnaje zúèastní i
kluci mladší (6.-7.) tøída. Nejdøíve však musí úspìšnì zvládnout
okrskové kolo, které se bude konat na pøelomu kvìtna a èervna.
V pøípadì úspìchu budou naši mladší kluci bojovat dále na
okresním finále, které se koná opìt na IV. ZŠ v Šumperku.
McDonalds CUP 2003/2004
Je to fotbalová soutì urèená pro áky základních škol 1.-5.
tøíd.
Dále je rozdìlena do dvou kategorií. Kategorie A (1.-3. tøída)
a kategorie B (4.-5. tøída). Naše škola se zúèastní v této soutìi
v obou kategoriích. První kategorie odstartuje 19. dubna 2004

Právní aspekty šikanování (Jan Michalík)
Po panelové diskusi zaznìla v odpolední èásti tato podnìtná
vystoupení:
Proè vzniklo obèanské sdruení Spoleèenství proti šikanì?
(Vlaïka Kouriková)
Šikana v ZŠ z pohledu rodièovské veøejnosti
(Emílie Petøíková)
Zkušenosti z péèe Pedagogicko-psychologické poradny
Vyškov o obìti a agresory šikanování (Martina Pospíšilová)
Místo a role støediska výchovné péèe v prevenci šikanování
(Jan Kaše)
Zkušenosti Støediska výchovné péèe Hradec Králové
z projektu Bezpeèná tøída (Martin Holeèek, René Hùlek)
Dramatoterapie jako prevence proti šikanování u mladšího
školního vìku (Jana Zilcherová)
Policie a šikanování (Jitka Dolejšová, Marta Vlachová,
Dagmar áková)
Prùbìh a jednání konference smìøoval k tomuto závìru:
pohlíet na vyøešenou šikanu jako na úspìch a kladnì hodnotit
školská zaøízení a jejich øeditele, kteøí se dovedou k jejímu výskytu veøejnì pøiznat, nepodceòují ji a ani kvùli povìsti své školy tento sociálnì-patologický jev neskrývají. Preventivnì se mu
snaí pøedcházet v budování pøátelských vztahù v tøídních kolektivech a vytváøením podmínek pro pøíznivé sociální klima ve
škole. K boji proti tomuto negativnímu jevu je nutné získat rodièovskou veøejnost, áky, pedagogy i policii.
PaedDr. Vlaïka ídková, úèastnice 1. celostátní konference
„Školní šikanování“ v Olomouci

okrskovým kolem. Druhá kategorie hraje o týden pozdìji opìt
okrskové kolo. Pokud budou obì dvì kategorie úspìšné v okrskových kolech, budou mít monost bojovat dále v kolech okresních a pak v krajských.
Coca-Cola CUP 2003/2004
Je to opìt fotbalová soutì urèená pro áky základních škol a
niších gymnázií. V tomto turnaji se hraje dle pravidel velkého
fotbalu a turnaj je rozdìlen do urèitých oblastí. Naše škola byla
zaøazena do jesenické skupiny. Turnaj se hraje vyøazovacím
zpùsobem, tzn. v pøípadì poráky drustvo do dalšího kola nepostupuje. Naši kluci dokázali porazit v prvním kole soupeøe ze
Starého Mìsta v pomìru 12:1! V dalším kole zmìøí své síly naši
borci se ZŠ Jeseník. V pøípadì úspìchu postoupí naše škola do
dalšího kola, ve kterém se utká s jinou školou z Jesenicka. Jestli
budou naši kluci úspìšní a vyhrají celou skupinu, budou mít
dále monost bojovat s ostatními vítìzi dalších skupin o úèast na
hlavním turnaji, kde se støetnou nejlepší školy z republiky.
Pøejeme tedy všem mnoho sportovních úspìchù a co nejlepších výsledkù. Podìkování patøí panu Sedlákovi z Podlesí za
poskytnutí kvalitní hrací plochy a také firmì Vobus za zajištìní
dopravy.
ZŠ Hanušovice, T. R.

Probìhlo okresní kolo ve vybíjené dívek
Dne 6. 4. 2004 probìhlo na VI. ZŠ v Šumperku okresní kolo ve vybíjené dívek 4. a 5. tøíd, do kterého postoupila po vítìzství
v okrskovém kole i dìvèata z naší školy.
Našimi soupeøi v okresním kole byly VI. ZŠ Šumperk, IV. ZŠ Šumperk, ZŠ Bohdíkov, ZŠ Mlýnská, Mohelnice, III. ZŠ Zábøeh a
ZŠ Bludov. Naši školu reprezentovaly Nikola Jedlièková, Nikola Šašurová, Jana Šèamburová, Pavla Doleèková, Veronika Úlehlová, Gabriela Janáková, Markéta Jílková, Eva Junková, Denisa Poláèková, Aneta Tóthová a Kristýna Šlechtová.
Dívky sehrály skvìlou hru, postoupily do finále, ve kterém se utkaly s týmem dívek z Mohelnice. Zápas skonèil nerozhodnì a
v nastaveném èase si dìvèata sáhla na dno svých sil. Zabojovala, vyhrála a postoupila do krajského kola. Blahopøejeme a pøejeme
jim v nìm hodnì štìstí.
-ma
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Poární ochrana oèima dìtí
Bìhem mìsíce bøezna probíhala jako kadý rok výtvarná soutì pro dìti pod názvem Poární ochrana oèima dìtí. Celkem bylo
ve dvou kategoriích odevzdáno 71 prací, ze kterých bylo vyhodnoceno 10 výkresù v místním kole a 6 nejlepších postoupilo do
okresního kola v Šumperku. Jednalo se o výtvarné práce tìchto ákù: Hana Lenhartová, Markéta Jílková, Jaroslav Bobrowski,
Dana Kovalèíková, Daniel Schwarzer a Kristýna Šlechtová.
Autoøi všech ocenìných prací byli pozváni k starostovi mìsta, kde jim byly za pøítomnosti øeditele školy a hasièù pøedány diplomy a vìcné ceny.
Další práce budou vystaveny od 7. 5. 2004 do 19. 5. 2004 v Domì kultury v Hanušovicích.
-af

Poární ochrana oèima dìtí
Mu v dlouhém vytahaném svetru se znudìnì potuluje po
vesnici a hledá ve své samotì spøíznìnou duši. Zèistajasna se
rozezní melodie pohádky Princezna ze mlejna. Mu znejistí,
zvoní mu kapsa – pøesnìji mobil. Svýma zpocenýma rukama
vytáhne zvonící vìc z kapsy a zmáèkne OK.
Z mobilu se ozve nervózní hlas: „Rychle, Pepo, panelák je
v plamenech!“ Tak krátký rozhovor zpùsobil zvýšení adrenalinu v krvi. Pepa je dobrovolný hasiè a k tomu velmi odhodlaný. Naskákal bleskovì do uniformy a u bìí ke zbrojnici,
kde u je celá parta hasièù. Rozjeli se k místu poáru.
V miku sešroubovali hadice, kterými u protéká silný proud
vody. Hoøelo ve sklepì, který se u topil v plamenech.
S vervou oheò uhasili zhruba za hodinu. Na místo dorazila
policie. Vyšetøovala dùvod poáru.
Na všechno pøišel náhodou jeden z hasièù, kdy uvidìl ty
oèi… Byly to oèi dvou puberákù, plné strachu a oèekávání,
co se stane? Bylo jasné, e poár zpùsobili oni dva. Ani nadpozemská síla by nestaèila k tomu, aby je donutila k pøiznání.
Byli to srabové. Pøed kamarády tvrdili, e to udìlali naschvál,
aby se pobavili, jaké zpùsobí manévry. Opak byl pravdou. Ve
sklepì, kde byli kouøit, byl uskladnìný papír do sbìru a nedopalek cigarety zpùsobil poár. Jeden z kámošù tìch dvou mìl
pøece jen rozum a oznámil, e to udìlali oni. Vìtšina dìtí
chtìla, aby kluci byli potrestáni co nejpøísnìji. Nakonec museli uhradit èástku za vymalování paneláku, bylo to sice
drahé, ale háøství v trestním rejstøíku by bylo horší.
Slyšívám hodnì malých klukù povídat si, e a vyrostou,
e budou hasièem a budou lidem pomáhat. Z toho je èitelné,
e hasièi musí mít srdce na pravém místì, jinak by ty dìti
k nim nevzhlíely jako k hrdinùm. Pomáhají lidem i s nasazením vlastního zdraví, nìkdy i ivota. Zhasí vzplanuté lesy, pomáhají pøi haváriích, ivelních pohromách, a jediné, kromì
výplaty, kterou za svoji práci dostanou, jsou ty rozjasnìné
dìtské oèi, které k nim s úctou vzhlíejí…
Jana Neugebauerová, 9. A

Autoøi všech ocenìných prací

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

Úklid odpadkù v lese
Duha, Salix-SK Hanušovice, sobota 17. 4. 2004
Souèástí naší èinnosti je i ochrana pøírody. Dlouhodobì
plníme projekt ptaèích budek. Dále jsme u pøíleitosti Dne
zemì (z technických dùvodù ji v sobotu 17. 4. 2004 –
s pøedstihem) posbírali odpadky kolem televizního zesilovaèe, a pak také v lese v prostoru severnì nad zahrádkami
blíe k depu.
Naplnili jsme pìt velkých igelitových pytlù – a les je tak
alespoò o trochu èistší.
Dìkuji za spolupráci pøi zajišování odvozu odpadkù
mìstu Hanušovice.

Pracovní doba: 7.00-16.00 hod.

Vedoucí klubu M. Pecho

placená inzerce
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Výsledky regionálních kol Regionálního centra
Sport pro všechny Šumperk
Výsledky volejbalových
turnajù dvojic „130 let
Pivovaru Holba, a. s.
Hanušovice“

Výsledky, propozice, fotografie,
aktuality apod. na stránkách

ze seriálu akcí „Holba tour
2004“ – 1. èást

Ve dnech 20.-21.
a 27.-28. 11. 2004 se uskuteèní
v Hanušovicích druhá èást.

ENY
1. Penová, Penková
(Zábøeh n/M)
2. Jánová, iková
(Hanušovice, Staré Mìsto)
3. Hájková Monika, Vokurková
(Hanušovice, Raškov)

Halová kopaná
1. SPV Hanušováèek B
2. SPV Hanušováèek A
3. TJ Sokol Malá Morava

Vodácká sezona zaèala!
SK Hanušovice a SPV Hanušováèek nabízí
monost zapùjèení vodáckého vybavení (nafukovací kánoe Pálava, pádla, pumpa, vesty, házecí pytlíky,
lodní pytle, neoprenové obleèení).
Informace na tel. 732 264 952
nebo internetových stránkách
www.mu-hanusovice.cz
v odkazech SK Hanušovice a SPV Hanušová-

www.mu-hanusovice.cz

MUI
1. Molèan Jan, Macek
(Hanušovice)
2. Kopøiva, Kopøiva (Støíte)
3. Mátych, Mátych (Hanušovice)

Florbal
1. TJ Olpa Jindøichov
2. SPV Hanušováèek A
3. TJ Bohdíkov A
Pøehlídka pódiových skladeb
(postupující do krajského kola):
SPV Hanušováèek
ZŠ Snìník Staré Mìsto
III. ZŠ Šumperk

MIXY I.
1. Novák, Maixnerová
(Rychnov nad Knìnou)
2. Penkovi (Zábøeh n/M)
3. Matìjovští (Nová Paka)
MIXY II.
1. Šalplachta, iková
(Èeská Ves, Staré Mìsto)
2. Rychtáø, Solnická
(Slavkov u Opavy)
3. Votava, Jánová (Hanušovice)

Cenu pro autorku nejúspìšnìjší
skladby získala Jiøina Èumbová
z odboru SPV Hanušováèek.
Její skladba byla hodnocena
mezi nejúspìšnìjšími i na krajské
pøehlídce.
Výbor SPV Hanušováèku dìkuje
všem èlenùm za dobrou reprezentaci
odboru, mìsta i okresu na všech
soutìích.

Výprava SPV
Hanušováèek na
okresní
pøehlídce
v Šumperku.

ï

èek.

Vodácký zákoník práce
§ 1 Zadák má všechna práva, na rozdíl od háèka,
který má právo pouze jediné (viz § 13).
§ 2 Právo zadáka je soubor norem, jejich zachování lze vynutit mocí vyplývající z historického vývoje.
§ 3 Háèek je vdy povinen.
§ 4 Háèek je vdy vinen.
§ 5 Háèek plní rozkazy svého zadáka bez pøemýšlení, bez odmlouvání a rychle. Na pøípadné povely cizích zadákù nesmí reagovat.
§ 6 Háèek je povinen vláèet loï po vodì i souši.
§ 7 Háèek je v pøípadì udìlání povinen svým poèínáním nenarušovat záchranu lodi, dret se svého
pádla a v pøípadì, e zadákovi nehrozí utonutí, zabezpeèit, aby neutonul sám.
§ 8 Háèek je povinen po udìlání: odprosit zadáka a
nabídnout mu posilòující a uklidòující tekuté léky.
§ 9 Háèek má pøísný zákaz: sdruovat se s jinými
háèky a vést nevhodné øeèi o svém zadákovi. Styk
s jinými háèky je povolen jen v pøípadì plnìní nároèného fyzického úkolu, na který ji sám nemá sílu.
(dokonèení pøíštì)
stránku pøipravil -pod

Vodácké názvosloví
VODA, slouèenina dvou atomù H a
jednoho atomu O, její chování je
v nìkterých pøípadech zcela
nevyzpytatelné.
ØEKA, sjednocená mnoina kamene,
bahna, šotoliny a ryb. V nìkterých
pøípadech i háèkù. (HÁÈEK viz dále)
LOÏ, dopravní prostøedek slouící
k pøepravì osob, zboí a háèkù po vodì.
ZADÁK neboli kormidelník,
osobnost ovládající loï a háèka.
HÁÈEK, biomasa umístìná na pøídi lodi
slouící k jejímu dopøednému pohybu.
(pokraèování pøíštì)

ALUZIE

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

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

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

placená inzerce
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Sociální komise informuje
Milí starší spoluobèané,
obracím se na Vás s prosbou. Ráda bych pro Vás pøipravila akce, na
které byste se mohli tìšit, èinnosti, které by Vás bavily. Bohuel, neznám
dost dobøe Vaše pøedstavy, nevím, co by Vás zaujalo. Prosím Vás, pokud
máte jakékoliv nápady pro své kulturní vyití, dejte mi vìdìt. Vaše návrhy
ráda pøijmu a budu se spoleènì se èlenkami sociální komise snait pro Vás
udìlat všechno, co budu moci. Pomoc z Vaší strany uvítám.
L. Cikrytová, Hlavní 400, Hanušovice, tel. 583 231 686

V sobotu 27. bøezna se uskuteènil
tradièní Papuèový ples
Dìkuji všem vlastníkùm èi vedoucím hanušovických firem a prodejen, na nì jsme se se èlenkami sociální komise obrátily, za pìkné ceny do
tomboly. Velmi si cením toho, e byli (a na jednu
výjimku) velmi vstøícní a nelitovali i dost velkého
vydání pro své starší spoluobèany. Tìch se sešla na
plese témìø stovka a pøi bohatém bufetu, domácích
zákuscích, pøíjemné hudbì, bohaté tombole a krásném vystoupení taneèního souboru z Jindøichova
urèitì strávili hezké odpoledne.

Nákupní zájezd

Za sociální komisi, pøedsedkynì L. Cikrytová

Klodzko

Ohlédnutí za paní Evou
Grosserovou

Zájezd poøádá cestovní agentura VOBUS ve spolupráci se
sociální komisí pøi Mìstském úøadì v Hanušovicích.
Termín: Úterý 18. 5. 2004
Odjezd: 6.00 hod. Hanušovice pošta
monost nástupu na trase
Cena: 100,- Kè

Petr Malcharczik, starosta mìsta

Ohlasy, názory
Váení zastupitelé.
V loòském roce jsem se na Vás obrátil s tím, e nejsem
spokojen s prací úøedníkù MìÚ. Všem pøítomným jsem dal
rozmnoené materiály s poznámkou, e je nutné ústní doplnìní.
Pan starosta však nedal monost zastupitelùm, aby se ke
stínosti vyjádøili (i kdy se demokracií všemonì ohání), ale
vybral dva èleny, které povìøil prošetøením se lhùtou 1 mìsíce.
Na dalším zasedání mi bylo sdìleno, e se stíností zabývat
nebudou, protoe by to bylo tvrzení proti tvrzení.
Mám za to, e pan starosta, stavební odd. a oddìlení právní
neposkytli k šetøení potøebné dokumenty. Odmítnutí bylo tak
kategorické, e nemìlo smyslu oponovat. Naskýtá se však
monost, e ze strany zastupitele není zájem o skuteèný stav
vìci, jaké na MìÚ jsou. Dávám tedy zastupitelstvu další
podklady.
Nìkolikrát jsem poukazoval na to, e v právní pøestupkové
komisi nezasedá pøedepsaný poèet èlenù (3, pøièem se
zapisovatelka nepoèítá), tak jak to urèuje zákon za
pøedsednictví osoby s právnickým vzdìláním (Sbírka zákonù
200/1990, § 53/5) nebo osobou, která je ovìøená zvláštní
odborné zpùsobilosti (Sbírka 260/1991, § 2). Mám za to, e pan
Zatloukal nemá oprávnìní, protoe protokoly ze dne 26. 5. a
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Pøed krátkým èasem jsme se rozlouèili
s paní Evou Grosserovou. Byla to ena velmi
aktivní, která vdy pomáhala lidem, hlavnì tìm
starším.
Chceme jí ještì jednou podìkovat za její
práci, a to jak v Zastupitelstvu mìsta Hanušovice, tak i v sociální komisi našeho mìsta.
Ještì jednou Ti, Evo, za vše dìkujeme.

19. 7. 2000 podepsal p. starosta. Na ostatních je neèitelná
parafa. Pøedsedající pøest. komise by mìl splòovat literu zákona
a šetøení, aby bylo objektivní nikoli subjektivní. Na mé
pøipomínky mnì bylo sdìleno, e u soudu je také samosoudce.
Jene ve výše uvedených zákonech o samosoudci není ani
slovo. Protiprávní jednání vedení mìsta mi potvrdil i ochránce
veøejných práv JUDr. O. Motejl.
Dále z jednání ze dne 28. 6. a 20. 12. 2000 jsem nebyl
písemnì seznámen s rozhodnutím komise. Ze dne 19. 7. 2000
jsem s rozhodnutím seznámen byl (podepsán starostou). Tak
proè jednou ano, podruhé ne? To, e navrhovatelé mají být
seznámeni, mám potvrzené OÚ ze dne 7. 1. 1999. Na
pøedvolání právního oddìlení ze dne 28. 6. 2000 byl mimo jiné
pøedvolán p. M. Grivalský. S ním pøestupková komise vùbec
nejednala. Pøi jiném jednání si p. Zatloukal pozve osobu
nezúèastnìnou. Starostovo tvrzení, e je vše v poøádku, nechám
bez komentáøe. Zastupitelé a ètenáøi si to musí pøebrat.
Z. Vémola

Stejnì tak ponechává vedení mìsta bez komentáøe názory
pana Vémoly.
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Historie mìsta
Hanušovice
èást 109.

Národnostnì smíšená manelství ve
zdejším kraji na konci 19. století

Další manelský svazek je pozoruhodný tím, e oba snoubenci pravdìpodobnì pocházeli ze smíšených manelství.
Jan Brix, pacholek z Køivé Vody (Krummwaser), svobodný syn Jana
Brixe, mlynáøe z Písaøova, a jeho manelky Josefy, dcery výmìnkáøe
Antona Wagnera z Písaøova, si bral za manelku Magdalenu Matoušovou, dìveèku z Waltersdorfu (leb), svobodnou dceru Antonína Matouše, obuvníka z Dolních Losin v Èechách (dnes Boøíkovice), a jeho
manelky Františky, dcery Johanna Seifertha, domkaøe z Dolních Losin. Oba snoubenci byli katolického vyznání a po tøech ohlášeních ve
vysokoibøidovickém kostele, 16., 23. a 27. kvìtna, se konala svatba
tamté dne 31. kvìtna 1897.
Smíšené manelství uzavøel také František Mazák, pacholek z Dolních Heømanic, svobodný syn Vilema Mazáka z Hostic a jeho eny Terezie rozené Karlické z Olešnice. Jeho nastávající se stala Magdalena
Frömel, svobodná dcera Franze Frömla, domkaøe v Nové Vsi (Vysoká),
a jeho manelky Antonie rozené Karger z Vysokých ibøidovic. Sòatek
byl ohlášen 24. a 31. ledna a 2. února, obøad svatební probìhl 9. února 1897.
Uzavírání manelství nemajetných bylo asi pouze na základì vìdomí, e do nìho vstupují zdraví a pracovití lidé, schopní uivit budoucí
rodinu. Je pravdìpodobné, e je provázel krásný, vzájemný lidský cit –
láska, o který byl mnohý z majetných ochuzen.
Šléka Alois, nádeník z Komòátky, svobodný syn Františka Šléky
z Komòátky a jeho manelky rozené Všetíèkové, si bral za manelku Karolinu Harbich, svobodnou dceru Josefa Harbicha, nádeníka z Nové
Vsi (Vysoká) a jeho manelky Magdaleny, dcery domkaøe z Habartic.
Ohlášení jejich sòatku bylo 2., 9., a 16. kvìtna, svatba se konala
23. kvìtna.
Pro názornost si uveïme jeden sòatek patøící do skupiny majetnìjších.
Gustav Langer, svobodný syn Franze Langera, dìdièného rychtáøe
ve Vysokých ibøidovicích, a jeho manelky Karoliny, dcery Josefa Klametha, sedláka z Køivé Vody, si bral za manelku Marii Röttel, svobodnou dceru Johanna Röttela, sedláka z Vysokých ibøidovic, a jeho
manelky Theresie, dcery Johanna Scholze, sedláka z Rapotína.
Svatba se konala 9. èervna 1895 ve farním kostele ve Vysokých
ibøidovicích.

Tak jako v celém kulturním a køesanském svìtì, tak i ve zdejším kraji
uzavírali lidé svazky manelské a pøivádìli na svìt potomstvo; nejen
proto, aby bylo komu pøedat vìtší èi menší, nìkdy i po staletí nahospodaøený majetek, ale také pro zajištìní svého stáøí. I chudí manelé mìli
stejné cíle, ale potomkùm mnohdy pøedali „pouze“ své jméno a chudobu.
Bylo by však nespravedlivé hledat v tehdejším svazku manelském
pouze tyto dùvody. Mladí lidé, tehdy stejnì jako v dobì pozdìjší, a snad i
dnes, touili po lásce a spøíznìném citu. Stávalo se, e bohatý našel zalíbení v dívce chudé, èi naopak, ale k oltáøi je láska, by opravdová, nikdy
nedovedla. Bránily tomu nepsané majetkové zákony.
Nejinak tomu bylo u obèanù èeské národnosti. I kdy na Hanušovicku pùsobila také èeská inteligence (duchovní správci, kníecí úøedníci,
podnikatelé aj.), pøevánou èást Èechù zde zastupovali dìlníci, a ji
zemìdìlští, èi prùmysloví v novì zakládaných podnicích. Ani v jejich
pøípadì pøi uzavírání manelství nehrála velkou roli národnost (konec
19. století) tak, jako majetkové pomìry partnerù. Èeši zde v tehdejším
zemìdìlství zastávali práce sezonní, nádenické; mladí mui jako pacholci (èeledínové) a dívky jako dìveèky u vìtších sedlákù. Jak je ze záznamù patrno, tato spoleèenská skupina uzavírala svazky manelské se
sobì rovnými, o nìjakém pøienìní èi pøivdání na statek, jako ostatnì i
mezi Nìmci, ádný dostupný záznam neexistuje.
Ve farní knize Vysokých ibøidovic je zaznamenáno nìkolik národnostnì smíšených manelství.
Dne 25. záøí 1893 uzavøel Petr Øehák, tkadlec z Èerveného Potoka,
svobodný syn otce Øeháka, domkaøe z Èerveného Potoka, a matky Anny
rozené Skalické, manelský svazek s Beatou, dcerou Vitalise Veita, domkaøe z Nové Vsi (Vysoká), a Rosalie rozené Faulhammerové, dcery domkaøe z Nové Vsi. Oba snoubenci byli katolického vyznání. Ohlášeni byli
Prameny: Farní kniha V. ibøidovic
natøikrát, 25. a 29. èervna a 2. èervence 1893.
Další smíšené manelství bylo ve vysokoibøidovickém kostele uzavøeno 16. srpna 1896. Do svazku manelského tehdy vstupoval Josef Scholz,
eleznièní zamìstnanec z Vysokých
ibøidovic, svobodný syn Josefa Scholze,
chalupníka z Vysokých ibøidovic, a jeho
manelky Theresie rozené Kargerové
z Habartic. Jeho manelkou se stala Marie Lucie Jankù, dìveèka ve Vysokých
ibøidovicích, svobodná dcera Antonína
Jankù, domkaøe z Èeského Bohdíkova, a
jeho eny Johanny rozené Augustinové,
dcery lesního dìlníka. Snoubenci byli oba
katolického vyznání. Ohlášky mìli 26. èerZáznam z farní knihy sòatkù, jak jej poøídil v øíjnu 1899 èeský faráø Martin Macek, pùsobící
vence a 2. a 9. srpna 1896.
toho èasu ve farnosti Vysoké ibøidovice.

Pozvánka

Pøi pøíleitosti oslav 40. výroèí zaloení Zahrádkáøského svazu v Hanušovicích poøádá
výbor ZS v sobotu 29. kvìtna 2004 pro své èleny a jejich známé

PØÁTELSKÉ POSEZENÍ

Posezení se bude konat na osadì Nad Nádraím na místì zvaném „Na Otoèce“ od 14 hod.
Na akci nebude chybìt dobré jídlo a pití, k dobré náladì pøispìje svým dílem i country kapela
z Èeské Tøebové. Srdeènì zve výbor ZS.
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Jubilea

V mìsíci kvìtnu 2004 oslaví
svá významná ivotní výroèí
tito naši spoluobèané:
90 let paní Anna Coufalová,
80 let paní Kvìtoslava
Rùièková,
75 let paní Kvìtoslava
Kozáková a pan Ludvík
Køivánek,
70 let paní Magdalena
Macková,
65 let paní Edita Havelková a
Ladislava Homolová,
60 let paní Jana Peterová a
pánové Miloslav Diviš a Karel
Fetka,
50 let paní Mária Urbanová a
Vìra Nezdaøilová a pánové
Karel Tesaø, Petr Fiedler,
Hainz Muroò, Miroslav Trnka,
Petr Šor a Slavomír Basler.

Posledního Kristiána uvidí Hanušovice
Na nedostatek nabídky divadelních pøedstavení si Hanušoviètí nemohou letos
stìovat. Také v kvìtnu pøichází kulturní dùm se zajímavou pozvánkou. Hanušovice,
jako místo pro derniéru - tedy poslední pøedstavení - si vybral nový králický Divadelní
soubor Lipka. V sobotu 22. kvìtna od 19.00 hodin pøedvedou našemu publiku nastudování hry francouzského autora Yvana Noého „Kristián“. Od února ji zatím zhlédlo
pøes 800 divákù! Velmi úspìšné turné po domovském Králicku a Štítech chtìjí králiètí
ochotníci zakonèit právì u nás.
Téma si pro svou nezapomenutelnou stejnojmennou veselohru s Oldøichem Novým
vybral také prvorepublikový reisér Martin Friè. Pøesto pùvodní a v mnohém odlišný
jevištní námìt má co øíct i dnešnímu divadelnímu divákovi, protoe kdesi uvnitø
kadého mue døímá jeho vlastní Kristián.
Pøíbìh se, podobnì jako na filmovém plátnì, odvíjí v jednom paøíském luxusním
restaurantu, kde se jednou za dva mìsíce pøevtìluje ministerský úøadník Vincenc do
role tajuplného elegána Kristiána, aby zde nejen nešetøil penìzi, ale také si vyhlíel své
„obìti“. Nevinný flirt s mladièkou a okouzlující Suzanne však tentokrát neskonèí jen
obvyklým „Zavøete oèi, odcházím...“ Tentokrát nastartuje strhující události a sérii katastrof...
V reii mgr. Lubomíra Petráòka se v titulních rolích veselohry o tøech dìjstvích pøedstaví Arnošt Juránek a Aneta Petránková. Autorkou scény je MgA. Kristina Brùnová.
Nechte se i vy okouzlit pøíbìhem Kristiána a Suzanne. Máte-li rádi lehký konverzaèní humor a romantiku, pak vìzte, e nebudete litovat svého volného èasu. Divadelní soubor Lipka si po mnoha úspìšných pøedstaveních svého Kristiána dùstojnou
diváckou kulisu jistì zaslouí.
-mach
Vše nejlepší, hodnì zdraví a rodinnou pohodu všem maminkám
k jejich svátku pøejí redakce Hanušovických novin a zamìstnanci MìÚ

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

Milé maminky,
k Vašemu kvìtnovému svátku Vám pøejeme hodnì zdraví, spokojenosti, jarního
sluníèka a radosti ze svých potomkù. MO KDU-ÈSL Hanušovice

Pozvánka
Divadelní studio Šumperk vás zve na veselou duchaøskou komedii anglického dramatika Noela Cowarda Rozmarný duch, kterou zahraje v nedìli dne 16. kvìtna 2004
v Domì kultury v Hanušovicích v 18.00 hod. V reii herce Divadla Šumperk, s. r. o.
Zdeòka Stejskala se návštìvníkùm pøedstaví Petra Bízová, Simona Bojková, Lucie Polišenská, Johana Janèaøíková, Karolína Bendová, Jiøí Tyšlic a Alexandr Stankuš.
Nenechte si ujít tuto zábavnou komedii za pouhých 30,- Kè vstupného. Urèitì budete s výkony našich hereckých aktérù spokojeni. Josef Kašpar, vedoucí DS

Váení spoluobèané.
V mìsíci bøeznu 2004
se narodil:
Šimon Kluga
zemøeli:
paní Eva Grosserová
a pan Jiøí Sklenáø

Vzpomínka
Dne 2. 5. 2004 vzpomeneme
1. výroèí úmrtí
pana Oldøicha Vojtka.
Vzpomínají manelka a dìti
s rodinami.
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Dne 8. 5. 2004 to bude ji 59 rokù od ukonèení druhé svìtové války.
Byla to nejvìtší válka v dosavadních dìjinách. Zúèastnilo se jí 61 státù, bojovalo
v ní pøes 110 milionù vojákù. Ztráty na lidských ivotech pøedstavovaly pøes
50 milionù lidí, z toho na frontách pøes 27 milionù. Hmotné a kulturní škody byly
nesmírné a lze je jen tìko vyèíslit.
Váení obèané – Základní organizace Komunistické strany Èech a Moravy, Èeský
svaz bojovníkù za svobodu a Klub èeského pohranièí Vás zvou na vzpomínku a uctìní
památky padlých v boji proti nìmeckým okupantùm a podìkování všem ijícím
bojovníkùm proti fašismu.
Váení obèané – vzpomínka k ukonèení druhé svìtové války bude dne 8. kvìtna
v 18.00 hodin u pomníku padlých za osvobození naší vlasti v kvìtnu 1945 vojsky
východní a západní armády, vèetnì odboje na území protektorátu.
Na pøedsevzetí obyvatel z kvìtna 1945 „ji ádné války“ se zapomnìlo.
Proto je nutné stále pøipomínat, jaké jsou lidské, materiální a kulturní ztráty jedincù,
rodin postiených národù a státù.
Váení obyvatelé, „lidé“, ádáme Vás, pøijïte 8. kvìtna 2004 v 18.00 hodin
k pomníku padlých za naše osvobození. Pøijïte svojí úèastí projevit svùj názor na
vedení válek a zapojení armády ÈR.
Pøijïte se chvilkou ticha zamyslet nad minulostí, ale hlavnì nad budoucností, „co
my lidé“ mùeme dìlat, aby ivot v naší krásné vlasti byl bohatší, bezpeènìjší a hlavnì
„bez válek“.
Dìkujeme Vám. Zvou poøadatelé.

www.mu-hanusovice.cz
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Cestování po Evropì
Po delší dobì se podíváme do jedné ze skandinávských zemí – do Švédska a navštívíme jedno z nejkrásnìjších severských mìst – Göteborg (èti Jeteborg).
Podle archeologických vykopávek historikové usuzují,
e zde lidé ili ji pøed 8 tisíci lety. Údajnì odtud i Vikingové
vyplouvali na své loupeivé výpravy. Lödöse, jak se pùvodnì osada jmenovala, byla jedním z prvních mìst ve
Švédsku, záznamy o ní pocházejí ji z 11. století našeho
letopoètu. Prostor kolem ústí øeky Göta ä“lv bylo
dùleitým centrem u ve 12. století, a protoe bylo tøeba
chránit zemi pøed nájezdy Dánù, byla v deltì
øeky vybudována pevnost Ä“lvsborg.
Oficiálnì zaloil mìsto na místì pùvodních
osad král Gustav II. Adolf, a to pøesnì 4. èervna 1621. Hned po zaloení zaèalo jeho velké
budování. Král pozval do své zemì holandské
a dánské architekty, kteøí podle odváných
plánù zaèali vysoušet okolní bainy a rozvíjet
mìsto podle zásad moderní urbanistiky. Vznikala rozlehlá námìští, rovné a široké ulice,
pøesnì rozvrený systém vodních kanálù
s èastými mosty. Nezapomnìlo se ani na
dnes populární „ivotní prostøedí“, a tak vznikaly nové rozlehlé zelené plochy a parky.
K obranì mìsta byl vyhlouben obranný kanál
a postaveny dvì pevnosti, Kronan a Lejonat.
Další obrovský rozmach zailo mìsto v 18.
a 19. století, kdy se stalo obchodním centrem
zamì. Zaèaly se opìt stavìt nové domy a velké budovy, do nich se stìhovaly významné
firmy z celé Evropy. V r. 1841 zde zaloil Ale-

Toulky po okolí
V dnešním vydání a v nìkolika dalších se
podrobnì podíváme na zajímavosti z historie
a souèasnosti vodního díla – pøehradní nádre
Pastviny.
Zaènìme ale hezky od zaèátku. Otázka zøízení údolní pøehrady v Orlickém povodí byla
sledována ji v 19. století. První dùleitý signál se objevil po povodni v r. 1907, kdy bylo
zjištìno, e na støedním Labi je øeka Orlice
schopna vyvolat velkou povodeò. Tého roku
byl v Týništi nad Orlicí zaloen tzv. Orlický
komitét, jeho úkolem bylo usilovat o postavení vodních dìl k zamezení povodní. Bylo
vytipováno nìkolik dalších lokalit, kde by
mìlo vodní dílo stát. V záøí 1912 navštívil jedno z nich, obec Nekoø, ministr veøejných prací
dr. Otakar Trnka a na místì pøislíbil monou
podporu k výstavbì právì zde. Dne 16. bøezna
1925 pøedala obec Nekoø ministru veøejných
prací vlády ji naší nové Èeskoslovenské republiky memorandum o prospìšnosti vybudování stavby v oblasti Pastvin. Poté se
rozjelo velké mnoství jednání a dùleitých
porad s jediným cílem – urèit lokalitu stavby,
finanèní zabezpeèení, pracovní monosti a
jiné dùleité okolnosti tak významné stavby.
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xander Kieller první lodìnici, která je v souèasnosti jednou
z nejvìtších výrobcù lodí. V r. 1927 zde byl vyroben první
automobil pojmenovaný Jacob, dnes svìtoznámá firma
Volvo.
Göteborg je té velkým centrem vzdìlanosti. Je zde
soustøedìno mnoství støedních a vysokých škol, vèetnì
univerzit vyhledávaných studenty z celého svìta. Jenom
na nich studuje 45 tisíc studentù. Sami Švédové tvrdí, e
díky studentùm je mìsto nazýváno mìstem mladých.
Historickým centrem mìsta je námìstí zakladatele
mìsta Gusta Adolfa – Torga, kde se mimo jiné
architektonické skvosty nachází i jeho pomník
(na obrázku). Návštìvníky dále zaujme stará
radnice postavená v r. 1670 a odvánì architektonicky øešená nová radnice z r. 1937. Nejstarší budovou, postavenou v dánském stylu,
ve mìstì je Kronhuset (1650), v ní byl korunován král Karel X.
Ve mìstì je nìkolik desítek muzeí. Za pozornost stojí navštívit nejvíce navštìvované
Mìstské muzeum, sídlící v budovì bývalé Východoindické spoleènosti. Jsou zde vystaveny
vzácné exponáty z doby prehistorické a vikingské.
Centrem zábavy a odpoèinku je zábavní
park Liseberg. Ve mìstì stojí od roku 1923 a je
vyhledávaným místem návštìvníkù z celého
svìta. Roènì jich zde pøivítají pøes tøi miliony.

Na konci všeho bylo vládou ÈSR rozhodnuto.
Pøehrada bude stát u obce Nekoø a bude se
jmenovat Pastviny. První projekt pøedpokládal výstavbu pøehradní hráze v Nekoøské soutìsce asi 1 km nad obcí Nekoø, v místech
dnešní „malé pøehrady“. Po provedení sondovacích prací úboèních strání se však zjistilo,

e geologické pomìry v tìchto místech stavbu hráze nedovolují. Daleko výhodnìjší místo pro stavbu hráze se našlo asi 1 km výše proti
proudu øeky v tzv. Pastvinské soutìsce
(Hastrmanci), kde provedené sondy mìly
mnohem pøíznivìjší výsledky. V roce 1928
bylo Øeditelstvím pro stavbu vodních cest
celé údolí kompletnì pøemìøeno a následnì
vypracován generální projekt. Podle nìho
mìla projektovaná nádr zaujímat plochu Divoké Orlice a pøilehlých pøítokù mezi obcemi

podatelna@mu-hanusovice.cz
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Nekoø, Pastviny, Studené a Klášterec nad Orlicí. Maximální zátopa hlavní hráze mìla mít
celkovou délku 6 km, obvod zátopní èáry
(délka bøehù) 17 km. Obsah nádre po nejvìtší èáru zatopení mìl podle propoètù èinit 11
milionù metrù krychlových vody. Hráz mìla
být postavena asi 1 km nad jezem mlýna v Nekoøi a zátopa mìla sahat témìø k silniènímu
mostu v Klášterci n./O. Pod hlavní pøehradní
hrází byla zøízena nádr vyrovnávací o veli3
kosti 300 000 m . Celkový rozpoèet výloh na
stavbu údolní nádre by l pøedbìnì
propoèten na 40 milionù korun. Z nìkolika
stovek poloek vám pøipomenu jen ty zajímavé: stavba hráze – 25,320 mil. Kès, výkup pozemkù a budov k likvidaci – 5,580 mil. Kès,
stavba a poloení mostù – 1,430 mil. Kès, nepøedvídané výdaje (cca 15 %) – 5,367 mil.
Kès, stavba domku pro hrázného – 168 300
Kès.
V této kalkulaci, z neznámého dùvodu, nebyly zahrnuty náklady na technologické zaøízení elektrárny (generátor, turbína, èerpadlo,
pøívodní potrubí, apod.).
Na obrázku z 19. století je místo, kde dnes
nad vodní plochou stojí velký elezobetonový most.
(Pokraèování pøíštì.)

-hpm
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12 nejlepších vitaminù
vitamin B

Oznámení

Mìstská knihovna oznamuje všem
zájemcùm, e dne 18. 5. 2004 se
uskuteèní prodej vyøazených knih
v prostorách Domu kultury
Hanušovice,
a to od 9 do 15.30 hod.
Dìti z Hanušovic se zapojily do
dobroèinné akce

Pozdrav od nás
na podporu dìtského hospicu
v Malejovicích.
Namalované pohlednice jsou
oznaèeny speciálním razítkem a
budou Vám nabídnuty ke koupi od
18. 5. do 30. 5. 2004.
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KDE JE VITAMINU NEJVÍC
Zelenina (napø. fazole, špenát, kukuøice), mléko a mléèné výrobky (tvaroh,
jogurt), maso, ryby, ovesné vloèky, pšenièné klíèky.
JAK VITAMIN PROSPÍVÁ DUŠI
Zlepšuje náladu: pøi nedostatku energie a depresivních náladách pomùe
vitamin B2, aby byla vaše duše zase v poøádku.
V ÈEM POMÁHÁ ORGANISMU
Dodává játrùm sílu: riboflavin podporuje èinnost orgánu zbavujícího tìlo
jedù. Navíc zkrášluje ple a postará se i o skvìlé nehty.
CO SE STANE PØI JEHO NEDOSTATKU
Denní potøeba: 1,5 a 1,7 mg (napø. ve 140 g kukuøice). Symptomy
nedostatku: popraskané rty, stálá únava, èasté útoky migrény.
Eva Grosserová

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

Klub mládee Salix-SK Hanušovice
Èinnost za mìsíc bøezen 2004
V bøeznu vyšlo zkušebnì 1. a 2. èíslo našeho klubového èasopisku nazvaného
Pramínek. Je urèen pro naše èleny a jejich rodièe, ale také pro všechny správné kluky a
holky. Pramínek nemùe a ani nechce konkurovat komerèním èasopisùm, které jsou k
dostání na stáncích. Z technických dùvodù je jejich poèet omezen, ale v pøípadì zájmu
nás kontaktujte. Èasopisek by mìl vycházet jednou za mìsíc, o 10-12 stranách. Pøijmu
pomocníky do redakèní rady k vedení jednotlivých stálých rubrik.
Další významnou zmìnou od poèátku dubna 2004 je pøesun støedeèních
klubových schùzek na ètvrtky v dobì od 15 do 17.30 hodin. Ovšem toto zkušební
opatøení se mùe zmìnit, proto sledujte naši klubovou vitrínku ve mìstì u Ès.
spoøitelny v Hanušovicích.
V sobotu 6. 3. 2004 jsme uspoøádali nevšední akci pro naše èleny i širokou
veøejnost. Konkurs na astronauta zanechal v našich chlapcích hluboké a
dlouhodobé dojmy. Škoda e si zajímavé zkoušky osobních schopností nepøišel
provìøit nikdo z pozvané veøejnosti (zejména zkoušky obìtavosti a pití v beztíném
stavu opravdu stály za to). Celkovì vyhrál Marek Fibich. Blahopøeji.
Klubáci i pozvaní hosté se také dobøe bavili pøi luštìní speciální tajenky. Po osmi
rùzných úkolech se podaøilo vyluštìní nejrychleji Honzovi Czastkovi ve spolupráci
s Anièkou Lacuškovou. Také blahopøeji.
Pìkného poèasí v pùli mìsíce jsme vyuili k pohybovým hrám s ringo
kroukem. Ovšem ani horší poèasí v jiných dnech nás nezaskoèilo, nebo se dìti
pobavily v klubovnì z velké zásoby stolních her (loto, mikádo aj.)
Ve spolupráci s ÈTU oddílem Kamarádi jsme v jejich klubovnách v Šumperku
uspoøádali v sobotu 20. 3. 2004 další roèník naší ji tradièní akce – Kulièkiády.
Velký úspìch našeho klubu zaznamenal Honza Czastek. V konkurenci 22 hráèù
vybojoval první místo, a byl proto slavnostnì korunován na Kulièkového krále
letošního roèníku. Blahopøeji. Dìkuji oddílu Kamarádi z ÈTU v èele s Tomášem
Lešingrem za spolupráci a tìším se na další spoleèné akce.
V druhé pùli mìsíce jsme provedli generální úklid klubovny a chodby. A protoe
se dìti snaily, zbyl ještì èas na nìkolik oblíbených her jako Na èísla, Twister a
Nervy.
Poslední schùzce v bøeznu pøálo sluníèko, èeho jsme vyuili ke hrám venku (Na
honièku se zacháncem, Na stráce, Bìh pro pendrek, Na netykavku).
V mìsíèním bodování jednotlivcù opìt vyhrál Honza Czastek. Za obìtavou pomoc
pøi turnaji v Kulièkiádì udìluji pochvaly Martinu Michalèákovi, Marku Fibichovi a
Honzovi Czastkovi. Poslednì jmenovanému udìluji pochvalu rovnì za 100% docházku za bøezen. Ve speciální soutìi o klubové nálepky bodovali: nálepky è. 5 a 6
Honza, nálepky è. 1 a 2 Marek a è. 1 Martin. Putovní odznak Roye má právo nosit
tento mìsíc Marek Fibich. Všem k dosaeným výkonùm blahopøeji a vìøím, e jim
Vedoucí klubu M. Pecho
nadšení vydrí i nadále.
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Šachové úlohy
Øešení úlohy z minulého èísla
Hanušovických novin
Ve3 – Kd5
Vf6! – Jg8
Vf5 – a bílý vyhraje
Nová øešitelská soutì
Postavení figur na šachovnici:
bílý – Kf4, Va1, Sc7
èerný – Ka6, Sc4, Jf3
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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