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

Mìsto Hanušovice uzavøelo smlouvu
o pøátelství s obcí Nitrianske Pravno
Ji od roku 1958 se datuje poèátek druebních vztahù a pøátelství mezi Hanušovicemi a Nitrianským Pravnem. Pøátelství se promítalo do ivota skoro všech našich obèanù. Druba byla rozvíjena mezi spoleèenskými organizacemi, závody i školami.
Po rozdìlení Èeskoslovenska však zájem o drubu výraznì ochabl. Teprve v roce
2000 díky panu Milanu Jéglovi a našim hasièùm se zaèala obnovovat.
Po schválení textu Smlouvy o uzavøení pøátelství navštívili èlenové Rady mìsta Hanušovice obec Nitrianske Pravno a za pøítomnosti èlenù Rady obce Nitrianske Pravno
starostové 13. 5. 2004 podepsali novou Smlouvu o uzavøení pøátelství.
Podpis smlouvy je pouze prvním krokem, nyní bude záleet na tìch, kteøí mají zájem toto pøátelství dále rozvíjet. Vztah by mìl být opravdu neformální – a o to bych Vás
chtìl všechny poádat.
Petr Malcharczik, starosta mìsta
(Obsah smlouvy na 2. stranì, více na www.mu-hanusovice.cz)
Slavnostní podpis obou starostù
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Prázdniny
Ivana Bandová
Dva mìsíce sladkých dní,
o tom kadé dítì sní.
ádné brzké vstávání,
prázdniny spánek dohání.
Budu chodit pozdì spát,
o dalším dnu si nechám zdát.
Tøeba jak jdu na jahody
a uiju si dobré pohody.
Ráno, kdy se probudím
a podívám se ven,
Vím, e na mì èeká
malovaný den.
Asi k vodì zajdu si
a do trávy lehnu si.
Obrázek namalovala Grebeòová, 8. B

Zahájení slavnostního setkání rad
Nitrianského Pravna a Hanušovic

Þ

Váení spoluobèané,
1. kvìtna 2004 jsme vstoupili do Evropské unie. Jistì se
jedná o historický krok, který Èeská republika uèinila.
Plné dùsledky rozhodnutí vstoupit do EU se dle mého
názoru projeví daleko pozdìji. Ji dnes je však mono vidìt
první výsledky. Pøi pøejezdu státní hranice se u nikde nesetkáte s frontami kamionù, nejsou zde celníci a provádí se pouze kontrola osob policií.
Nechci Vás v ádném pøípadì unavovat úvahou o kladech a záporech vstupu do EU.
Chtìl bych však touto cestou popøát všem našim spoluobèanùm, a samozøejmì Èeské
republice, abychom byli v Unii spokojeni a aby tento vstup mohly další generace posuzovat jenom kladnì.
Petr Malcharczik, starosta mìsta
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Sbírka

pro Støedisko køesanské sociální
pomoci - DIAKONII v Úpici
se koná v Domì kultury
v Hanušovicích

8. 6. 2004 - úterý,
12.00-17.00 hod.
(Více informací na 5. stranì)

www.zs.hanusovice.indos.cz
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Zpráva o èinnosti rady mìsta
35. zasedání – 14. 4. 2004
- projednala øešení výstavby zastávky autobusù a veøejných WC
- vzala na vìdomí informaci o volném bytì è. 2 v domì èp. 145
- schválila ádosti o pronájmy pozemkù
- schválila ádost o dotaci na èinnost organizace SONS v roce
2004
- schválila prominutí poplatkù za odvoz TKO pro rok 2004
- schválila pøevod nájemní smlouvy na byt v domì èp. 187
- neschválila nabídku Èeské energetické agentury – státní program na úsporu energie
- schválila ádost o dotaci na èinnosti mládee AVZO TSÈ
- stanovila komisi pro výbìrové øízení – Teplovody, pøíprava K1
- doporuèila ZM ke schválení ádost o prodej pozemku
pè. 1645/1, kú. Hanušovice

36. zasedání – 26. 4. 2004
- vzala na vìdomí protokol o prošetøení stínosti týkající se nadmìrného kácení mìstské zelenì a schválila znìní stanoviska k protokolu ÈIP
- schválila dodatek è. 3 ke Smlouvì o èištìní odpadních vod

- schválila ádost Svazu tìlesnì postiených, ZO Hanušovice o
finanèní pøíspìvek
- schválila ádost o prominutí poplatku za odvoz TKO
- projednala ádost o prodej pozemku pè. 2149/12, kú. Hanušovice a uloila vyvìsit nabídku na úøední desku a poté doporuèit ZM
ke schválení
- projednala ádost o prodej pozemku pè. 798/1–èást, kú. Hanušovice a uloila právnímu oddìlení vìc provìøit
- vyhovìla ádosti o uvolnìní z funkce pøedsedy kulturní komise pøi RM a schválila nového pøedsedu
- vzala na vìdomí ádost pøedsedy pøedstavenstva VHZ, a. s. a
uloila návrh pøedloit ZM ke schválení
- vzala na vìdomí konání druební návštìvy v Nitrianskom
Pravne
- uloila navýšit ceny za sluby mìstské prádelny
- schválila zmìnu smlouvy o smlouvì budoucí Mìsto Hanušovice – T-mobile Czech Republic, a. s.
- schválila zahájení pøípravných prací – Sbìrný dvùr odpadù, JK
Morava v Hanušovicích a rozhodla poádat PF ÈR o odprodej
- schválila ádost o souhlas s pøípojkou NN a uloila úhradu vìcného bøemene
- projednala kalkulaci nákladù Hanušovického jarmarku 2004
- projednala prodej pozemku pè. 1665 Mìstu Hanušovice a doporuèila ZM ke schválení
- doporuèila ZM ke schválení ádost o odkoupení pè. 2291

Nezapomeòte na volby do Evropského parlamentu 11.-12. 6. 2004 - více informací
uvnitø Hanušovických novin

Smlouva o uzavøení pøátelství
Národy Èech a Slovenska – dvou nezávislých státù – chtìjí ít v míru, touí po spolupráci a pøátelství; jsou
pøesvìdèeny e sbliování skupin rùzných vìkových a profesních kategorií spoleènosti našich státù umoní
blíe poznat kulturu, zvyky a tradice obou stran a zároveò se pøièiní k trvalému porozumìní mezi národy Evropy.
Pro úspìšnou realizaci výše uvedených cílù se Obecní zastupitelstvo v Nitrianském Pravnu (Slovensko) a
Zastupitelstvo mìsta Hanušovice (Èesko) rozhodly:
- Vést trvalou spolupráci na úrovni rad, vymìòovat zkušenosti a umocòovat kontakty obèanù Nitrianského
Pravna a Hanušovic za úèelem vzájemného poznání a porozumìní, dále spolupracovat na demokratických
principech v rùzných odvìtvích – zvláš v oblasti hospodáøské, kulturní, turistické, vzdìlávací, ochrany
zdraví, sportu a spoleèenské péèe.
- Vytváøet podmínky ke spolupráci hospodáøských subjektù, spoleèenských organizací, vìdeckých a jiných
pùsobících v našich mìstech.
- Podepsání této smlouvy zároveò znamená, e Nitrianske Pravno a Hanušovice budou poskytovat pomoc
tìm organizacím, které na území tìchto míst budou chtít realizovat výše uvedené cíle.
Text této smlouvy byl schválený Obecním zastupitelstvem Nitrianske Pravno a Zastupitelstvem mìsta Hanušovice a byl podepsán ve dvou vyhotoveních stejného znìní – v jazyce slovenském a jazyce èeském.
Ing. Jozef Balèirák
starosta obce Nitrianske Pravno

Petr Malcharczik
starosta mìsta Hanušovice

(Více na www.mu-hanusovice.cz)
HANUŠOVICKÉ NOVINY, mìsíèník, vychází k prvnímu dni v mìsíci v Hanušovicích. Vydává MìÚ Hanušovice, ev. è. MK ÈR E 10093. Uzávìrka pøíspìvkù do 15. dne pøedchozího mìsíce
na MìÚ Hanušovice. Šéfredaktor: Mgr. Mariana Felnerová. Sazba: Marie Sodomková TONY, 539 44 Proseè è. p. 108. Tisk: H. R. G., B. Nìmcové 157, 570 01 Litomyšl.
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Informace ZŠ Hanušovice

Volba povolání
„Soustavná práce zvítìzí nad vším.“

Publius Vergilius Maro

Po 1. kole pøijímacích zkoušek, které se uskuteènilo dne
19. dubna 2004, bylo z celkového poètu 90 vycházejících
ákù naší základní školy pøijato 73 ákù. 17 ákù èeká na
umístìní po 2. kole pøijímacích zkoušek. Z uvedeného poètu
bude 14 ákù opìtovnì vykonávat pøijímací zkoušky na
støední odborné školy a 3 áci se podrobí pohovorùm na
støední odborná uèilištì.
Kam a v jakém poètu odcházejí vycházející áci po 1. kole
pøijímacích zkoušek?
áci, kteøí ukonèili školní docházku v niším roèníku:
SOU potravináøské Jeseník, z 8. roèníku, kuchaøka-servírka 1
OU, PrŠ a U Lipová-láznì, z 8. roèníku, kuchaøské práce 1
z 8. roèníku, zednické práce 1
ze 7. roèníku, kuchaøské práce 1
SOU opravárenské Králíky, ze 6. roèníku, opraváø zem. strojù 1
Celkem do uèebních oborù z niších roèníku odešlo 5 ákù.
áci, kteøí ukonèili školní docházku v 9. roèníku:
1) odešli studovat na støední školy
Gymnázium Šumperk - gymnázium všeobecné 1
Gymnázium Jeseník - gymnázium všeobecné 3
Obchodní akademie Šumperk - obchodní akademie 1
- ekonomické lyceum 1
Støední zdravotnická škola Šumperk - zdravot. asistent 1
VOŠ a SPŠ Šumperk - inf. tech. aplikace os. poèítaèù 3
- elektrotechnika 2
SOŠ památkové péèe Šumperk stavebnictví - zamìøení
stavební obnova 2
SOŠ Šumperk - sluby cestovního ruchu 1
SPŠ elektrotechnické Mohelnice - elektrotechnika 1
SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník - strojírenství 4
- stavebnictví 3
Hotelová škola Vincenze Priessnitze Jeseník - sluby
cestovního ruchu 1
Støední pedagogická škola a SOŠ Krnov - pedagogické
lyceum 1
VOŠ, SPŠ a SOU Zábøeh - silnièní doprava 1
SPŠ Letohrad - geodézie 1
Celkem odešlo z 9. tøíd na støední školy 27 ákù.

Blahopøejeme!
Naši áci se koneènì se prosadili v matematické soutìi „Matematický klokan 2004 – kategorie Benjamin“.
Dìkujeme za reprezentaci:
Tomáši Málkovi – 2. místo v okrese
Romanu Kozákovi – 3. místo v okrese.
Jmenovaní obdrí odmìnu od p. starosty. Vìøíme v další úspìšnou reprezentaci.
Za vedení ZŠ, Mgr. Jaromír Straka
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2) odešli do uèebních oborù
SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník - zámeèník 1
ISŠT, OU a U Mohelnice - elektrikáø slaboproud 3
VOŠ, SPŠ a SOU Zábøeh - automechanik 2
SOŠ a SOU Šumperk - zámeèník 7
- prodavaèka – smíšené zboí 1
- kadeønice 1
SOŠ a SOU eleznièní a stavební Šumperk
- zedník 1
- instalatér 1
- kvìtináøské práce – kvìt. a aranér. práce 1
- zahradník(ce) 3
- kuchaøské práce 2
- kuchaø(ka)-èíšník (servírka pro pohostinství) 1
SOU zemìdìlské Loštice
- farmáø, farmáøka 1
- opraváø zemìdìlských strojù 2
SOU potravináøské Jeseník - cukráø, cukráøka 3
- pekaø, pekaøka 1
SOU opravárenské Králíky - opraváø zem. strojù 2
SOŠ a SOU Pøerov - kadeønice 1
SOŠ a SOU tradièních øemesel Velké Opatovice:
- umìlecký keramik 1
SOŠ a SOU dopravy a slueb Nové Mìsto n. Mor.
- eleznièáø (ka) 1
SOŠ automobilní a SOU automobilní Ústí nad Orlicí
- automechanik 1
OU, PrŠ a U, Lipová-láznì - kuchaøské práce 1
- zednické práce 3
Celkem z 9. tøíd odešlo do uèebních oborù 41 ákù.
Úspìšné zvládnutí 2. kola pøijímacích zkoušek a pohovorù
pøeji všem vycházejícím ákùm.
PaedDr. Vlaïka ídková, výchovná poradkynì školy
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„Jablko nebo citron“
Základní škola v Hanušovicích se pøipojila dne 17. kvìtna 2004 v dobì od 10 do 12
hodin k celostátní dopravnì preventivní akci „Jablko nebo citron“, ve spolupráci
s Dopravním inspektorátem v Šumperku a Obvodním oddìlením Policie ÈR
v Hanušovicích.
Myšlenka této akce má své koøeny v sousedním Rakousku, kde prevence
v dodrování pravidel silnièního provozu je v popøedí zájmu spoleènosti. áci
šestých tøíd, kteøí nejlépe zvládli dopravní testy, prokázali své znalosti dopravních
znaèek a úspìšnì vyøešili dopravní situace, odmìòovali øidièe a øidièky projídìjící
naším mìstem jablky nebo citrony. Sladká jablíèka dostávali ti, kteøí podle výsledku
mìøení rychlosti dodreli pravidla silnièního provozu, mìli v poøádku technický stav
vozidla i potøebné dokumenty. Kyselé citrony rozdaly dìti tìm úèastníkùm silnièního provozu, kteøí pøekroèili stanovenou rychlost a porušili pravidla silnièního
provozu.
(Dokonèení na 4. stranì)
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„Jablko nebo citron“
(Dokonèení ze 3. strany)

A jaké bylo skóre? 18:15 ve prospìch øidièù s jablíèky.
Pøece jen zvítìzili zodpovìdní øidièi!!
Své pocity, dojmy a záitky vyjádøili øidièi, policisté i
dìti redaktorùm Rádia Olomouc, kteøí tuto zdaøilou akci
monitorovali.
Na závìr policisté ukázali dìtem radar, seznámili je
s jeho èinností, s vybavením policejních vozù. Dìti si mohly vyzkoušet na digitálním pøístroji mìøení pøi pøípadném
poití alkoholických nápojù u nezodpovìdných øidièù.
Tato akce nabízí dobrý pøíspìvek k dopravní výchovì
školní mládee, nebo v souèasné dobì pøekraèuje v obcích
velká èást øidièù rychlostní limit 50 km/hod. a nebezpeènì
ohrouje ostatní úèastníky silnièního provozu – zejména
chodce a cyklisty. Mnohdy si ani neuvìdomují, e pøekroèením rychlostního limitu pouze o 10 km/hod. mohou zpùsobit tragické následky. Øidièi se jen zøídka zamyslí nad
skuteèností, e zavedení rychlostních limitù má za cíl pøedevším chránit ivot a zdraví nás všech.
Vedení základní školy dìkuje Velkoprodejnì Šerák
v Hanušovicích za sponzorský dar v podobì èervených
jablíèek a lutých citronù, kterými umonila zrealizovat
tuto smysluplnou akci, mjr. JUDr. Karlu Reichlovi, vedoucímu Obvodního oddìlení Policie ÈR v Hanušovicích, i
kpt. Zdeòku Novákovi, zástupci Dopravního inspektorátu
v Šumperku, za organizaèní zajištìní jejího prùbìhu.
Tìšíme se na další dobrou spolupráci.
PaedDr. Vlaïka ídková, uèitelka obèanské výchovy

„Bohutínská ába“
turistická vycházka
V sobotu 8. kvìtna 2004 jsme se se áky naší základní školy zúèastnili turistického pochodu nazvaného „Bohutínská ába“.
Po výbìru 15km trasy jsme se vydali z Bohutína – z areálu pod
Zbovou – po modré turistické znaèce do Radomilova, kde jsme se u
kostela napojili na zelenou turistickou znaèku, po které jsme pokraèovali pøes Zlatník ke Kostelíèku. Zde nás uvítala první kontrola. Dìti si mohly odpoèinout, opékat si uzeniny, zastøílet si ze
vzduchovky a prohlédnout si kulturní památku – tamìjší kostel. Po
vydatném doplnìní sil a energie jsme kráèeli vzhùru po zelené
znaèce na rozhlednu Háj (631 m n. m.). Tam nás èekala nejen druhá
kontrola, ale i zástupci Všeobecné zdravotní pojišovny ÈR s nabídkou zmìøení krevního tlaku a tuku v tìle, pìknými cenami i dobrým obèerstvením. Nejvíce dìti zaujaly praktické ukázky první
pomoci, které mìly monost si ve dvojicích vyzkoušet. Pohled
z rozhledny o výšce 29 m odkryl pøed námi pøekrásné panorama
okolní krajiny.
Odtud jsme míøili po zelené znaèce do sedla u Èerveného køíe
(502 m n. m.), dále pøes Chocholík (548 m n. m.), a pøes Hradisko
(461 m n. m.) k turistickému ukazateli Na Zámeèku. Pak jsme
odboèili vpravo a pokraèovali do Bludova. Kolem kostela a školy
jsme smìøovali do Bohutína. V areálu na Zbové jsme dosáhli zdárnì cíle pochodu. Všechny úèastníky èekala milá odmìna v podobì
diplomu i pìkného kulturního vystoupení dìvèat taneèního
krouku TRIK z Jindøichova.
Po pøíjemnì stráveném sobotním dni doprovázeném jarním sluníèkem jsme se v dobré náladì vrátili do svých domovù.
Za turistický krouek, PaedDr. V. ídková, Mgr. V. Vasilová

Coca-Cola Cup 2003/2004

Ji v minulém èísle zmiòovaný pohár Coca-Cola se pro naši školu
vyvíjí velmi úspìšnì. Naši kluci dokázali vyhrát jesenickou oblast, které se zúèastnilo 24 škol. Tato skupina se hrála na 4 kola a naši fotbalisté
nepoznali hoøkost poráky ani v jednom z nich. V prvním kole si poradili se sousední školou Staré Mìsto p. Snìníkem v pomìru 12:1. Ve
druhém kole pak porazili sportovní školu z Jeseníku 5:0. V kole tøetím
(pravdìpodobnì nejtìším) porazili na horké pùdì ve Zlatých Horách
právì domácí školu výsledkem 4:3. V kole ètvrtém (tzn. finále oblasti)
porazili na vlastním høišti hosty z Vápenné v pomìru 6:0. Nyní zbývají
v celé soutìi u jen vítìzové jednotlivých oblastí z celé Èeské republiky. Ti se utkají spolu ve dvou kolech opìt vyøazovacím zpùsobem. Momentálnì u zbylo jen 64 nejlepších škol. To znamená, e po dalším
kole zùstane v soutìi jen 32 škol a po posledním kole 16 škol. Tìchto
16 nejlepších škol se zúèastní finálového turnaje o celkového vítìze
z Èeské republiky. Finálový turnaj je tøídenní a koná se v polovinì èervna v Písku. Co to tedy znamená pro naši školu? Pouhá dvì vítìzná kola
nás dìlí od postupu do zmiòovaného turnaje. Celý tým je sloen z talentovaných fotbalistù, z nich mnozí hrají vyšší fotbalové soutìe. Zápas
od zápasu jejich kvalita roste, kluci se na høišti vidí, vyhrávají osobní
souboje a v celém týmu vládne vítìzná atmosféra. Kluci chtìjí hrát a
budou s vypìtím všech sil bojovat o postup do finálového turnaje.
Bohuel se nám ale zranila naše brankáøská jednièka a jeden z našich
nejproduktivnìjších útoèníkù si zlomil nohu. Tým je však natolik silný,
e se dokáe s touto situací vypoøádat.
Sestava hráèù: Jiøí Winler, Michal Tóth, Ondøej Diviš, Aleš Warenich, Aleš Winler, Ondøej Slí, Vladimír Zavadil, Petr Rajnoha (C),
Martin Vondráèek, Martin Winkler, Petr Olbort, Tomáš Halady, Jan
Vondráèek, Petr Adámek, Michal Podgrabinský, Lukáš Havelka, Jaroslav Kroèil.
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McDonald´s Cup 2003/2004

I naše mladší generace se v letošním roèníku poháru McDonald´s
Cup neztratila. Jedná se o soutì, která je urèena pro první stupeò základních škol a je rozdìlena do dvou kategorií: kategorie A (1.-3. tøída)
a kategorie B (4.-5. tøída).
V první fázi turnaje museli kluci úspìšnì vyhrát okrskové kolo, které poøádala naše škola. V kategorii Avyhrála naše škola a postoupila do
okresního finále, které se konalo dne 5. kvìtna v Mohelnici. V silnì obsazeném okresním kole dokázali kluci svojí bojovností postoupit a do
finále, kde porazili kvalitnì hrající školu ze Šumperka. Pøebrali tedy
pohár okresního vítìze a zaslouenì tak postoupili do krajského finále
v Olomouci, které se konalo dne 25. kvìtna na fotbalovém stadionu, na
kterém reprezentovali šumperský okres (pøed uzávìrkou tohoto èísla).
V pøípadì vítìzství postupujeme do republikového finále!
Naše starší kategorie B bohuel nedokázala postoupit z okrskového
kola. I kdy neprohráli ani jeden zápas, v koneèném souètu bodù jim
chybìl jeden gól. Postoupila ZŠ Staré Mìsto p. Sn., která vstøelila více
branek. Takový je však fotbal, kluci byli zklamaní, protoe k vítìzství
jim chybìl opravdu kousek. Pøeji jim tedy lepší sportovní výsledek
v pøíštím roèníku tohoto poháru a mladší kategorii pøeji dobrou formu
do krajského finále.
Sestava kategorie A (1.-3. tøída): Lukáš Kuèera, Marián Vítek, Marek Fibich, Martin Michalèák, Martin Ján, Denis Tomíèek, Nikola
Šimeková, Tomáš Brázda, Daniel Winkler, Jaroslav Diviš, František
Ambroz, Ondøej a Maxmilián Sèamburovi.
Touto cestou bych chtìl podìkovat panu Sedlákovi z Podlesí za poskytnutí kvalitní hrací plochy, dále pak Fotbalovému klubu Hanušovice za poskytnutí travnatého høištì, panu rozhodèímu Kreifovi za øízení
utkání ve finále oblasti poháru Coca-Cola Cup a firmì Vobus za dopravu.
Tomáš Rajnoha, ZŠ Hanušovice
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Sbírka pro Støedisko køesanské sociální pomoci - DIAKONII v Úpici
se koná v Domì kultury v Hanušovicích

8. 6. 2004 - úterý, 12.00-17.00 hod.
DAROVAT JE MONÉ ÈISTÉ A POUITELNÉ:
odìvy, prádlo, obuv pro dìti i dospìlé, loní prádlo, deky, brýle,
potøeby - domácí, šicí, školní, hraèky, dìtské koèárky.
Nejvhodnìjší je vìci pøipravit do krabic.
Monost i finanèních darù.
Tato DIAKONIE organizuje a zprostøedkovává pomoc lidem trpícím
a lidem v nouzi u nás i ve svìtì.
MO KDU-ÈSL Hanušovice

Informace Hanušovické
obchodní s. r. o.
Aby nedocházelo k nedorozumìní, e pracovníci
Hanušovické obchodní s. r. o. sekají trávu soukromým osobám bez vìdomí firmy, oznamujeme e Hanušovická obchodní s. r. o., jako obchodní spoleènost
u podle svého názvu, nabízí a prodává sluby, mezi
nì patøí i sekání trávy motorovou kosou. Jednotková
cena pøestavuje 250,- Kè za hodinu výkonu.
Pokud máte zájem o poseèení trávy, s dùvìrou se
na naši firmu obrate, stejnì jako to dìlají naši spokojení klienti.

èerven 2004
13. 6. 2004 – Hanušovice v 19:00 hod. – Cimbálová muzika HRADIŠAN s Jiøím Pavlicou
Hradišan patøí k nejstarším a nejznámìjším moravským cimbálovým kapelám. Je ojedinìlým hudebním tìlesem s nezvykle širokým ánrovým zábìrem a netradièním repertoárem. Primášem
a umìleckým vedoucím Hradišanu je od roku 1978 Jiøí Pavlica.
Kde: Dùm kultury Hanušovice
Dotované vstupné: 20,- Kè.
Prodej vstupenek na místì 3 hod. pøed pøedstavením.

Jiøí Machovský, vedoucí Hanušovické obchodní s. r. o.

Koupím byt 2+1 v Hanušovicích (i drustevní).
Tel. è. 777 998 619.

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
Volejte na tel. èíslo 584 401 160, Jeseník

18. 6. 2004 – Javorník v 19:00 hod. – Natalika
Natalika je skupina zpracovávající lidové písnì celého svìta
bez ohledu na etnickou pøíslušnost. Oèekávejte smìs jadranského slunce, srbského a maïarského temperamentu,
korejské exotiènosti, idovské vzdorovitosti, ruského veselí,
keltské bojovnosti, romské zemitosti a slovenské nostalgie.
To vše, aè pøevánì dle receptu lidového, chuti ponìkud modernìjší.
Pøedkapela: od 18:00 hod. hudební skupina TREND z Javorníku
Kde: zahrada muzea Karla Dietterse , v pøípadì nepøíznì
poèasí Dùm kultury Javorník
Dotované vstupné: 20,- Kè. Pøedprodej vstupenek v Domì
kultury Javorník.
Obèerstvení zajištìno
19. 6. 2004 - Zlaté Hory v 19:00 hod. Natalika
Pøedkapela: od 18:00 hod. Yes Blues
Kde: areál Zlatorudné mlýny, v pøípadì nepøíznì poèasí Sanatorium EDEL – velký sál
Dotované vstupné: 20,- Kè. Prodej vstupenek na místì.
Obèerstvení zajištìno

Pracovní doba: 7.00-16.00 hod.

q
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Mezinárodní volejbal
V den vstupu ÈR do EU, 1. 5. 2004, uspoøádal volejbalový oddíl SK Hanušovice spoleènì s Mìstským úøadem Staré Mìsto ji VIII. roèník mezinárodního volejbalového turnaje muù „O pohár Starého Mìsta“. V letošním
roce se poprvé za dobu poøádání turnaje podaøilo zvítìzit domácím hráèùm.
Turnaj byl souèástí akcí „Holba tour 2004“, které poøádají hanušoviètí volejbalisté.
SK Hanušovice - Glubczyce
3:0 (27:25, 25:20, 25:23)
SK Hanušovice - Zdroj Glucholazy 2:3 (19:25, 23:25, 26:24, 25:19, 16:14)
Glubczyce - Zdroj Glucholazy 3:1 (25:23, 28:26, 20:25, 25:21)

Poøadí:
1. SK Hanušovice
5:3 3 body
2. Zdroj Glucholazy 4:5 3 body
3. Glubczyce
3:4 3 body

Vodácký zákoník práce
§ 10 Háèek je povinen v dobì relaxace zadáka:
loï oèistit, vysušit, odmastit a vyleštit. Touto
èinností háèka nesmí být zadák pøi relaxaci
rušen.
§ 11 Háèek je povinen provádìt veškeré
kuchaøské práce vèetnì mytí nádobí a
zásobovacích prací. Výsledky svého snaení
pøedkládá zadákovi vdy s úsmìvem a
vhodným pøáním „Dobré chuti“.
§ 12 Háèek je povinen zadákovi pøed
ulehnutím pøedehøát spacák a nejménì jednu
hodinu po jeho usnutí odhánìt dotìrný hmyz.
§ 13 Háèek má právo vyuít melancholické
nálady pøi závìreèném táboráku a ve vhodné
chvilce poprosit svého zadáka, zda by jej pøíštì
vzal sebou.
Závìreèný paragraf pravdy
I kdy vinu za cvaknutí nese vdy háèek,
ostuda ve vodácké partì dopadá plnou vahou
na bedra zadáka.

Vodácké názvosloví
ENSKÁ - na lodi je vdy háèkem, a sedí kdekoli.
CVAKNUTÍ - èochtnutí – udìlání, okamik, kdy
nahromadìní háèkových chyb zpùsobilo totální
porušení stability lodì.
PÁDLO - nástroj slouící k pohybu a øízení lodì po
vodì – v ruku zadáka pomùcka k pøedávání
informací háèku.
OLEJ, èesky VOLEJ - èást øeky, kde teoreticky mùe
háèek bez zadáka plout v lodi pøímým smìrem.
JEZ - vodní dílo, postavené napøíè toku øeky a na
-pod
zlost vodákù.

Vybavení obytných domù hasicími pøístroji
V panelovém domì, který do své správy pøevzalo sdruení nájemníkù, nejsou umístìny ádné hasicí pøístroje. Platí pro obytné domy povinnost instalovat hasicí pøístroje, pøípadnì v jakém mnoství?
Mnoství, druhy a zpùsob vybavení prostor hasicími pøístroji v objektech právnických osob a fyzických osob vykonávající podnikatelské èinnosti øeší vyhláška Ministerstva vnitra 246/2001 Sb. Její druhý paragraf se pro ustanovení nezbytného vybavení hasicími pøístroji odvolává na „poárnì bezpeènostní øešení stavby“ nebo obdobný
dokument, který je souèástí projektové dokumentace budovy ovìøené stavebním úøadem.Takto urèené mnoství
mùe být ještì rozšíøeno další dokumentací poární ochrany, napø.posouzením poárního nebezpeèí nebo stanovením podmínek poární bezpeènosti.Pokud tato dokumentace není dostupná, postupuje se dle § 2,odstavce 5 této
vyhlášky, tzn. na kadých zapoèatých 200 m2 pùdorysné plochy kadého podlaí objektu musí pøipadat jeden hasicí
pøístroj obsahující hasivo s hasicí schopností 13 A. Pokud na typových štítcích pøístrojù nejsou uvedeny hodnoty hasicí
schopnosti pøístroje, pak platí, e tomuto poadavku odpovídá pøístroj s minimální náplní 6 kg prášku, 5 kg oxidu uhlièitého (CO2), 9 litrù vody atd.
Pro stanovení poètu hasicích pøístrojù se tedy posèítají pùdorysné plochy podlaí a tato plocha (v m2) se podìlí
hodnotou 200 a výsledek je potøebný poèet hasicích pøístrojù. Do plochy podlaí se u bytových domù nezapoèítává plocha bytù, protoe uívání bytu fyzickou osobou není provozování èinnosti právnickou nebo fyzickou podnikající osobou podle zákona 133/1985 Sb. o PO, ve znìní pozdìjších pøedpisù (úplné znìní è. 67/2001 Sb.) na nì se
povinnost instalovat hasicí pøístroje nevztahuje.
- hasièi
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Hasièi varují
Obèané, pozor!
Nezakládejte ohnì v pøírodì, na skládkách
a nevypalujte trávu
Oheò zaloený v pøírodním prostøedí se mùe snadno
vymknout kontrole a zpùsobit poár. Zejména poáry v lesích mohou mít nedozírné dùsledky jak po stránce materiální, tak pøedevším na ivotì a zdraví nás všech. Velkým
nešvarem se také kadoroènì v jarním období stává vypalování trávy, které ji zapøíèinilo hlavnì u starších obèanù
nejedno zranìní, èi dokonce ztráty lidských ivotù.
Nejvìtší nebezpeèí hrozí zvláštì v letních mìsících, dobì
zvýšeného nebezpeèí vzniku poáru, kdy je pùda i vegetace (tráva, keøe, stromy…) suchá a snadno šíøí poár.

5. Jedete táboøit ? Oheò se smí rozdìlávat jen na místech
zbavených listí, jehlièí i suchých vìtví, v dostateèné
vzdálenosti od lánu obilí i okraje lesa, v ohništi
vykopaném a na nerostný podklad. Pøi èinnostech
poøádaných pro dìti je bezpodmíneènì nutná pøítomnost
dospìlé osoby.
6. Nikdy nerozdìlávejte oheò pod vìtvemi stromù, na
pasekách, v blízkosti køovin, ve vysoké trávì, poblí
zemìdìlských plodin a stohù. Od hoøícího ohnì
neodcházejte, zalijte jej vodou, vyhrabte zbytky døeva,
spáleništì s popelem pøekryjte vrstvou zeminy.
7. Dodrujte zákaz vypalování trávy a porostù. Jen tak se
nebudete vystavovat porušení zákona o poární ochranì a
pokutì a do výše 25 000,- Kè.
8. Dùsledná preventivní opatøení uèinìná z Vaší strany
zabezpeèí Váš majetek pøed poáry a ochrání zdraví Vaše
i Vašich dìtí.

1. Je zakázáno rozdìlávání ohòù v období zvýšeného

9. Snate se vdy jednat v klidu, s rozvahou a bez paniky.
Nejdøíve chraòte ivot a zdraví, teprve potom majetek.
Pomáhejte starým a nemocným lidem, invalidùm, dìtem,
sousedùm, svému nejblišímu okolí.

2. V lesích je celoroènì zakázáno kouøit, rozdìlávat

10. Oznamujte bez odkladu Hasièskému záchrannému
sboru kadý poár na známou tísòovou linku 150.

Proto Vám radíme!
Pamatujte zejména na tyto hlavní zásady:
nebezpeèí vzniku poáru.

nebo udrovat otevøené ohnì a táboøit mimo vyhrazená
místa.

Hasièský záchranný sbor
Olomouckého kraje

3. Je rovnì zakázáno rozdìlávat nebo udrovat

otevøené ohnì do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.

É

4. Jste-li svìdkem vzniku nìjaké mimoøádné události
napø. poáru v lese, plošného vypalování trávy, porostù
apod., pøedejte informaci co nejdøíve na tísòovou linku

Putovali jsme do Mariazell
Ve dnech 21. a 22. kvìtna 2004 putovalo 33 poutníkù z Hanušovic a
okolních farností na Pou národù do rakouského poutního místa Mariazell.
Tato pou probíhala v rámci Støedoevropských katolických dnù a zúèastnili se jí køesané z osmi evropských zemí – Rakouska, Èeské republiky, Slovenska, Polska, Maïarska, Slovinska, Chorvatska a Bosny a
Hercegoviny. Sešlo se zde témìø 100 000 poutníkù, z toho asi 15 000 obèanù Èeské republiky.
Poèasí sice nebylo pouti pøíliš naklonìno, celý hlavní poutní den, tzn.
v sobotu 22. kvìtna, pršelo, ale i tak bylo toto setkání velkolepou akcí, na
které se symbolicky sešli obyvatelé
novì rozšíøené Evropské unie.
Poutníci

Bazilika v Mariazell

ï
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Historie mìsta
Hanušovice
èást 110.

Nacionalismus na severní Moravì na
pøelomu 19. a 20. století

vané, kteøí mìli v rodinách více dìtí, se jim zdáli být hrozbou, e
nebudou moci déle uhájit svou udrovanou pøevahu a e budou
muset ít ve státì øízeném a ovládaném Slovany a snad i pouívat
jim naprosto cizí slovanský jazyk.
Právì v této dobì vznikl Deutscher Schulverein, sdruení, které si kladlo za úkol „chránit ohroené nìmectví“ v monarchii,
obzvláštì v sudetských zemích, a tak se do Sudet na pøelomu
19. A 20. Století vrátíme.
Jak ji bylo uvedeno, v roce 1886 byl zaloen BdDN. U jeho
zrodu ve zdejším kraji stál zakladatel a vedoucí èinitel zábøeský
továrník Hermann Brass.
Hermann Brass se narodil 5. 1. 1855 v Bøezné u Štítù. Byl textilním podnikatelem, spoleèníkem rodinné firmy v Zábøehu,
tkalcovny ve Vitošovì a elektrické továrny v Mohelnici, spoluzakladatelem nìmeckého Schulvereinu, politik a germanizátor.
Zemøel 17. 10. 1938 v Zábøehu, deset dnù po naplnìní svého
snaení, obsazení zdejšího kraje Nìmci.
Hermann Brass prohlašoval, e hlavní myšlenkou je pøemìnit
nìmecky mluvící lidi v „opravdové Nìmce“, a chválil velkolepý
rozvoj myšlenky hospodáøských obranných spolkù u nás, ve Východní Marce (Ostmark), i na druhé stranì, v Nìmecké øíši.
Podle stanov z roku 1886 mohl být èlenem spolku kadý, kdo zaplatil zápisné. Stanovy z roku 1898 u urèovaly, e do spolku
mùe vstoupit pouze Nìmec, a umoòovaly, e mohlo být odmítnuto èlenství bez udání dùvodu. Pøíèina spoèívala v narùstajícím antisemitismu.
Postoj k Èechùm èi Moravanùm nebyl o mnoho lepší a øadil
jejich pùvod do daleké Asie. Spolkový èasopis BdDN doporuèoval svým ètenáøùm knihu Ewalda Bauma, vydanou v nakladatelství Josefa Singera ve Štrasburku a Lipsku, v ní se øešil
problém, zda jsou Èeši slovanským národem. Autor dospìl k závìru, e „Èeši nejsou èistým slovanským národem, nýbr – jak
mùeme poznat z jejich lebky a tìlesné stavby – vykazují silné
rysy mongolského typu“. Názory na rasovou problematiku nebyly ve spolku jednotné, o èem svìdèí diskuse na rùzných spolkových sjezdech. Kupøíkladu na sjezdu Všenìmeckého svazu se
prohlašovalo, e je tøeba podporovat míšení germánské rasy se
silnì germanizovanými severními Slovany, protoe se obì rasy
k sobì hodí.

Pøed 118 lety, r. 1886 byl zaloen Svaz Nìmcù Moravy – Bund
der Deutschen Nordmährens. V Hanušovicích o tøi roky pozdìji,
r. 1889. Tento spolek, který se øadil mezi nejvýznamnìjší tzv. nìmecké hospodáøské spolky, mìl podporovat hospodáøské a národní úsilí nìmeckého obyvatelstva na severní Moravì a
ponìmèení zdejšího prostoru. Údajnì to byla reakce na aktivity
èeské buroazní inteligence v národnostnì smíšených územích,
dovolávající se hospodáøských a politických práv. V tomto dìní
spatøovala nìmecká strana ohroení svého dosud privilegovaného postavení v zemi moravské. Reprezentanti nìmeckého nacionalismu zaèali mít obavy z útoku Nenìmcù na „odvìký
nìmecký sídelní prostor“ a snaili v masách nìmeckého obyvatelstva vzbudit obavy z „národního ohroení“. Mluvili i psali o
nutnosti boje o holou národní existenci.
Pro objasnìní tohoto dosud nevídaného, rozsáhlého nacionalistického hnutí je nutno nahlédnout do samotného centra tehdejší monarchie Vídnì, kde lze hledat u nìmecky mluvícího
obyvatelstva poèátky odporu ke všemu nenìmeckému.
Vídeò byla v 19. století a hlavnì v jeho druhé polovinì zaplavena statisíci pøistìhovalcù z korunních zemí, pøedevším z Èech,
Moravy a Halièe natolik, e se zvýšil poèet obyvatel Vídnì na
více ne dva miliony. To vedlo ke katastrofálnímu sociálnímu
zbídaèení obyvatel, vyvolanému nezamìstnaností, špatnými
pracovními podmínkami a bytovou – ubytovací – nouzí. Mezi
pøistìhovalci bylo velké mnoství východních idù, ke kterým
byl odpor ji staršího data, nebo k úplnému vyhnání tohoto etnika z Vídnì došlo ji roku 1670. Tito pøistìhovalci se údajnì dreli
(jak se uvádìlo) hesla „lepší malý kšeft ne velká lopata“,
z èeho lze usoudit, e o manuální práci zájem nemìli.
(Dokonèení pøíštì)
-jh
Proti tomuto pøílivu se zvedla velká vlna odporu; nebyl to odPrameny:
por jen vùèi idùm, ale všem pøistìhovalcùm, Slovanùm a také
Dan Gawrecki, S. M., Walter Pohl a Karel Vocelka – Habsburkové
vùèi církvi.
Velkou postavou odporu a nìmeckého nacionalismu byl vùdce tohoto hnutí Georg rytíø von Schönerer,
té zvaný „rytíø Jiøí“. Antiklerikalismus,
vyjádøený hnutím Pryè od Øíma, byl spojen
s antisemitismem heslem „bez ida a bez
Øíma postavíme Germanie dùm“. V té dobì
ji idé nebyli odmítáni jako náboenské
spoleèenství ani jako hospodáøská skupina, nýbr jako národ, jako rasa, které se
pøipisovaly všechny myslitelné špatné
vlastnosti. To dosvìdèuje Schönererùv výrok: „Je jedno, zda id èi køesan, to svinstvo vìzí v rase.“ A doplòoval: „idé jsou
jako hmyz, který se musí vyhubit.“ Jakýkoliv sexuální vztah mezi idy a Neidy mìl
být trestán. „Saujuden (idovské svinì)
musí být buï vyhnáni ze zemì, nebo, lépe,
zlikvidováni.“
Pozdìjší likvidátor všeho idovského
Adolf Hitler byl Schönererovými ideami
prokazatelnì fascinován.
Bylo zdùrazòováno také nebezpeèí ze
Východní idé na Karmeliterplatzu ve Vídni, dobový snímek
strany Slovanù, kterým mìli Nìmci v budoucnu podlehnout v „boji kolébek“. Slo8
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Jubilea
V mìsíci èervnu 2004 oslaví
svá významná ivotní výroèí
tito naši spoluobèané:
80 let pan Ignác erníèek,
75 let paní Ludmila Dandulová a
pan Oldøich Doleel,
70 let paní Aneka Kotíková,
Erika Molèanová, Vlasta
Popelková a Olga Vybíralová a
pan Pavel Bubela,
65 let paní Anna Drlíková a
Irmgarda Bednariková,
60 let paní Marie Zmeškalová,
50 let paní Bohuslava Prùchová,
Eva Pøibylová, Marie Klimešová,
Marcela Jílková, Mária Škodová a
Alena Ridošková a pánové Arnošt
Švec, Josef Cikryt a Zdenek
Havránek.
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

Pozvánka na promítání diapozitivù
Dne 6. 6. 2004 v 15.00 hod. se uskuteèní ve Farním domì sv. Josefa,
ul. Dukelská, promítání diapozitivù na téma

Bible a umìní

Kulturní poøad bude slovem provázet P. Stanislav Weigel z Prahy.
Srdeènì zve všechny zájemce Øímskokatolická farnost Hanušovice
Prolínáš se Moravou od severu k jihu,

Øeka Morava

Jdeš hanáckou krajinou k hraniènímu cílu.

Ján Havelka
Moravo, Moravo, z vodièky studené,
Gejzír tvùj vytéká z èistého pramene.
Rodištì místo tvé Králický Snìník je.
Jesenické krásné hory
souèást tvého vzhledu tvoøí.

Hanušovice, Litovel, Olomouc, Kromìøí,
To jsou mìsta, která si svou dravostí provìøíš.
A na jihu naší zemì, Slovenska a Moravy
Úctu naší øece vzdejme, kdy se s Dyjí odplaví.
Moravo, Moravo, z vodièky studené,
K sobì tì pøivine Dunaj pøi Dìvínì.

Pozvánka
V sobotu dne 12. 6. 2004 v 16 hodin se uskuteèní
v Domì kultury v Hanušovicích

tradièní vystoupení køesanù, provázené zpìvem a slovem.
Všichni jsou srdeènì zváni a vítáni.

Podìkování
Obyvatelky Domu s peèovatelskou slubou v Hanušovicích dìkují p. starostovi
Petru Malcharczikovi za pøání ke Dni matek a dìtem ze ZŠ za vystoupení pod
vedením paní uèitelky Cikrytové a PaedDr. ídkové.

Podìkování
Jsem po mozkové pøíhodì. Manel mnì zemøel. Je ale o mne postaráno. Jak celá
synova rodina, která se o mì moc a moc stará a ve všem mi pomáhá, tak i ostatní dobøí
lidé mnì vypomáhají. Proto bych tímto chtìla „VŠEM“ moc podìkovat, jak stále øíkám – DOBØÍ LIDÉ NEVYMØELI!
Dìkuji, Jaroslava Vojtková

Podìkování
V mìsíci dubnu 2004
se narodili:
Kateøina Fedáková, Jakub Novák
a David Tomaško
zemøeli:
paní Alena Škrlová, pan Arnošt
Homola a pan Karel Nováèek

Vzpomínka
24. èervna 2004 uplynou
2 roky od chvíle, co nás
opustil náš milovaný syn

Martin Štangl.
S bolestí v srdci vzpomínají rodièe,
sestra Pavlína a Jana s pøítelem Pavlem .
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Touto cestou bych chtìla podìkovat všem, kteøí se pøišli naposled rozlouèit s mým
drahým manelem, naším tatínkem, dìdeèkem a tchánem, velkým vèelaøem a muzikantem. Dìkuji za projevená slova útìchy panu Zmeškalovi, za hudebníky panu Turkovi a v neposlední øadì za svaz vèelaøù paní Mildeové. Také bych chtìla podìkovat
panu faráøi za jeho obøad a mìstskému úøadu, panu starostovi Malcharczikovi.
Za zarmoucenou rodinu,
manelka Ladislava Homolová, dcery Jana a Laïka s rodinami.
Zemøe-li maminka, sluníèko zajde,
v srdci nám zavane podivný chlad.
Vdy v celém svìtì sotva se najde,
kdo by jak maminka umìl mít rád.
Den 31. kvìten 2003 se pro nás stal nejsmutnìjším dnem.
Je to právì rok, co nás neèekanì navdy opustila naše milovaná
maminka, babièka a prababièka

Paní Anna Oriòáková z Vysokých ibøidovic.
Dne 4. èervence vzpomeneme jejích nedoitých 64. narozenin.
Kdo jste ji znali, vzpomeòte s námi. S láskou vzpomínají dcery a syn s rodinami a vnouèata.

www.mu-hanusovice.cz
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Cestování po Evropì
Po delší dobì se podíváme do Francie a navštívíme mìsto
Štrasburk, které se právem pyšní titulem „Druhé hlavní mìsto
Evropy“.
Pro doplnìní pøipomenu, e tím prvním je Brusel. Ale vrame
se do Štrasburku. Podle názvu bychom ho pøiøadili do Nìmecka,
ale leí samozøejmì ve Francii, pøestoe se tyto dva státy o mìsto doslova pøetahovaly. Sbíhání francouzských a nìmeckých vlivù jako by pøedznamenala jeho evropskost. Amoná právì proto
se mìsto stalo sídlem moha rozhodujících institucí sjednocené
Evropy.
Po historické stránce je mìsto zaøazeno na seznam památek
UNESCO. Srdce Štrasburku vyrostlo na velkém ostrovì, který
se tak i jmenuje – Grande Ile. Vytvoøila ho øeka L´Ill, která rozpaila svá dvì ramena, a pak je zase spojila. Pøi pohledu z výšky
anebo na mapu tak má tento kousek zemì tvar elipsy. Témìø polovinu z ulic tvoøí pìší zóny, poznávání mìsta je tak nejlepší po
svých.
Z mnoství památek jsem pro vás vybral pýchu mìsta – gotickou katedrálu na námìstí Place de la Cathédrale. Pøipomíná nedokonèenou symfonii a pùsobí dojmem nedokonèené stavby.
Má toti pouze jednu vì, ale ta stojí za to. Stavba je postavena
na základech románské baziliky z r. 1015, kterou pozdìji znièil
poár. Postavit novou katedrálu trvalo skoro ètyøi staletí. V roce
1439 byla dokonèena gigantická vì, která se vyšplhala do výše
142 metrù a a do 19. Století byla nejvyšší stavbou køesanského svìta. Po úasném vstupním portálu s mnostvím postav a
reliéfù pøichází dlouhá chrámová loï a øady vykládaných oken.
Nejkrásnìjší je vedle vstupní brány a líèí Kristùv ivot a Stvoøení.
Moderní Evropa si troufla promítnout se i sem - v chrámovém
knìišti je okno z roku 1957 oslavující vznik prvních evropských
institucí ve Štrasburku. Historickou zvláštností je té tzv. Andìl-

ský pilíø. Je to štíhlý trojitý sloup s postavami andìlù, pøedstavuje
Poslední soud a jeho vznik se datuje na zaèátek 13. století. Poslední zajímavostí katedrály, o které se dnes zmíníme, je nejvíce
obdivovaný orloj se zvonkohrou a pohybujícími se postavami defilujícími pøed Jeíšem, který jim ehná. Místní matematik jej dokonèil kolem roku 1570 za pomoci švýcarských hodináøù. Nìjaký
èas orloj nefungoval, a mu v polovinì 19. století vdechl nový
ivot mistr Jean-Baptiste Schwillinger. Hodinám pøidal i zobrazení Kopernikova planetárního systému a církevní kalendáø.
Pøíštì se podíváme na moderní stavby patøící Radì Evropy.
-hp

hostù. S pøípravami na stavbu se zaèalo ji o
rok døíve, kdy byl stìhován potøebný inventáø, stavìly se kanceláøe, dílny, skladištì a
místnosti pro zamìstnance. Byly zahájeny
Podruhé se nyní podíváme na pøehradní
výkopy pro základy pilíøù, dále byly zahájeny
nádr Pastviny a povíme si nìco zajímavého o
práce v lomu na kámen, lámání kamene a jeho
stavbì mostního viaduktu a výkupu pozemkù.
doprava na staveništì. V roce poloení záV bøeznu 1931 došlo ke koneènému a defikladního kamene se ihned po odchodu ledu a
nitivnímu schválení stavby pøehrady, proti
snìhových vod zaèalo s betonováním záklanìmu ji nebylo odvolání. Ihned po schváledù. Po jejich zatvrdnutí se pøistoupilo k betoní nastaly pøípravné práce. Je zajímavé, e se
nování vlastní klenby mostu. V roce 1933
nejdøíve nezaèalo se stavbou pøehradní hráze,
probìhly dokonèovací práce na pøípojných
ale se stavbou mostu pøes budoucí pøehradní
silnicích. Na mostu se provádìlo bednìní arnádr. Základní kámen mostu byl poloen
kádových zdí, výstavba zábradlí a chodníkù.
13. Èervna 1932 za pøítomnosti ministra veProvedly se veškeré omítky, izolace a na záøejných prací ing. Dostálka a dalších vzácných
vìr dlaba vozovky. V létì 1934 byl most stavebnì dokonèen a po následujících
zatìkávacích zkouškách byl 23. èervence 1936 dán oficiálnì do provozu.
A ještì pár èísel: most je tvoøen dvìma
50 m dlouhými klenbovými oblouky,
stojí ve výšce 25 m nad bývalým øeèištìm, vozovka je široká 5 m a má na
kadé stranì chodník o šíøce 1,2 m.
Zároveò se stavbou viaduktu, nových silnic a pøehradní hráze byl provádìn výkup pozemkù a stavení,
které se nacházely v zátopovém pásmu. Je nutné v této souvislosti pøipoObecná škola, která stála pod dnešním mostem
menout, e ji v roce 1924, kdy se

Toulky po okolí
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vánì zaèalo uvaovat o stavbì údolní
nádre, byl zvláštním výnosem Okresní politické správy vydán zákaz stavìní nových budov v budoucí zátopové oblasti. Celkem mìlo
být v údolí Divoké Orlice zatopeno 63 obytných budov. Vykoupena byla 1 škola, 1 hasièská kùlna, 2 pastoušky, 1 továrna s mlýnem,
cihelnou a pilou, 2 hostince, 1 øeznictví, 1 pekaøství, 2 domy s kováøskými dílnami, 3 obchody, 7 hospodáøství a zbytek menších
domkù. Celkovì bylo vykoupeno na 120 ha
pozemkù. Nìkteøí majitelé si po výkupu postavili nové domky na svých nezaplavených
pozemcích, jiní na pozemcích obce. Nìkteré
rodiny se odstìhovaly mimo katastr obce,
14 majitelù se odstìhovalo k pøíbuzným nebo
zemøelo bìhem výkupu. Za dvì zatopené chalupy byl postaven barák pro místní chudé. Je
tøeba také pøipomenout, e vìtšina stavebníkù
byla nucena èást nákladù krýt pùjèkami,
nebo za peníze získané z výkupu starých
domù by nový nepostavila. Výstavba nových
domù byla provádìna v letech 1935-1938 za
výhodných podmínek, protoe stavebního
materiálu díky likvidaci starých bylo dostatek
a dost bylo i stavebních pracovníkù.
(Pokraèování pøíštì)

-hpm
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Návrat stìhovavých ptákù a zatmìní Mìsíce
V mìsíci dubnu jsme byli svìdky návratu nìkterých stìhovavých
ptákù z jinìjších krajin. Tak napø. 8. dubna jsme mohli v Hanušovicích vidìt rehka, 16. dubna konipase a 25. dubna na Olomoucku vlaštovku. Vlaštovky se však v té dobì naèas ještì vrátily jinìji, nebo
v dùsledku chladnìjšího poèasí nemìly dostatek potravy.
Návrat stìhovavých ptákù však byl ji pøíslibem, e vrchol jara
klepal na dveøe.
Velikonoèní svátky byl dosti chladné. Tak napø. na Bílou sobotu
ráno dosahovala teplota –2 stupnì Celsia, bylo jasno a nad naším územím se rozprostírala tlaková níe. Na Velikonoèní nedìli bylo ji tepo
leji, teplota ráno dosáhla +7 C. Bylo však zamraèeno a pršelo.
S pøíchodem mìsíce kvìtna se však znaènì oteplilo. Na nìkterých
místech naší vlasti ve dnech 1.-3. kvìtna dosahovaly polední teploty
o
a 26 C.
4. kvìten byl velmi významný z astronomického hlediska. V tento
den byl druhý jarní úplnìk Mìsíce; a právì tehdy jsme všichni i u nás
v Hanušovicích mohli vidìt velmi krásné úplné zatmìní Mìsíce, které vrcholilo mezi 22. a 23. hodinou. Podmínkou zatmìní Mìsíce je,
aby Slunce, Zemì a Mìsíc byly seøazeny v jedné pøímce. V této poloze vrhá Zemì kulatý stín na Mìsíc – v dobì zatmìní stojí na své
obìné cestì pøímo mezi Sluncem a Mìsícem. Zatmìní Mìsíce tedy
poskytuje dùkaz o kulatosti naší planety.
- jk

12 nejlepších vitaminù
vitamin B
3

Kde je vitaminu nejvíc
Houby, oøechy, játra, maso (napø. zvìøina, kuøata a slepice), ryby
(napø. losos, tuòák a sardinky).
Jak vitamin prospívá duši
Pro zdravý spánek: Vitamin B3 (niacin) zajistí sladké sny, dodá
pocit vnitøní rovnováhy a posílí nervy suované stresem.
V èem pomáhá organismu
Proti tuku v krvi: Niacin udruje zdravé srdce, pùsobí velmi pozitivnì na hladinu tuku v krvi a vykouzlí krásnou ple.
Co se stane pøi jeho nedostatku
Denní potøeba: asi 6 mg (napø. 400 g vodního melounu). Symptomy nedostatku: podrádìní kùe, infekce. Zvýšená potøeba pøi
antikoncepci.

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

Klub mládee Salix-SK Hanušovice
Èinnost za mìsícduben 2004
Hned první víkend v dubnu jsme s oddíly ÈTU Šumperk jeli na sraz na
jejich základnu Samota u Rejchartic. Asi 8 km ze Šumperka jsme šli pìšky,
po trase byla pøipravena øada rùzných úkolù (šifry, morseovka). Odpoledne
probìhl lesní závod, ve kterém náš Marek Fibich vybojoval ve své vìkové
kategorii pìkné 2. místo. Po veèeøi jsme hráli Fanrpál (podle Harryho
Pottera) a pozdìji pøi táboráku probíhala soutì Do-re-mi a rùzné scénky.
Této akci Vítání jara pøálo i poèasí.
Málokdo u dnes ví, e 12. dubna 1961 vyletìl do kosmu první èlovìk –
byl to ruský kosmonaut Jurij Alexejeviè Gagarin. K tomuto tématu jsme
uspoøádali soutì ve výrobì vesmírných lodí. Nejzajímavìjší modely mìl
z chlapcù Marek Fibich.
Po Velikonocích jsme ji tradiènì poøádali Hry s velikonoèními vajíèky.
Celkovým vítìzem se stal Marek Fibich.
V rámci Dne Zemì (22. duben) jsme letos, z technických dùvodù ji
v sobotu 17. 4. 2004, provedli úklid odpadkù v lese nad vlakovým
nádraím; sesbírali jsme pìt velkých pytlù. Jinak dlouhodobì plníme
projekt na ochranu pøírody v podobì vyvìšení ptaèích budek a jejich
údrby.
V dubnu jsme také spoleènì oslavili Markùv svátek a Honzovy narozeniny.
Bìhem mìsíce dìti trénovaly morseovku, uèilyse poznávat ptáky, luštily
šifry a hráli pøitom rùzné hry v klubovnì i venku (Kam chceš, kam chci,
Kouzelná hùl, Na hledaèe, Na kukaèku aj.).
V pátek 30. 4. 2004 se konal ji 6. roèník Èarodìjnických pøeborù –
netradièních pøeborù na èarodìjnické téma. Na høišti u kaple
v Hanušovicích soutìilo celkem 18 dìtí. Celkovým vítìzem se stala Diana
Sedlaèíková. U nás vdy platí, e vyhrál kadý, kdo se zúèastnil. Dìkujeme
za sponzorské dary firmám: Samoobsluha Šerák, Papír-hraèky Štefková a
Pars Nova, a. s. Šumperk. Dále dìkuji za pomoc bratru Františku Pechovi,
za zajištìní lavièek p. Machovskému a za pùjèení vozíku p. Felnerovi.
V mìsíèním bodování jednotlivcù vyhrál Marek Fibich, který také
obhájil na další mìsíc putovní odznak Roye. Za pomoc pøi pøípravì akce
Èarodìjnické pøebory udìluji pochvaly Marku Fibichovi a Honzovi
Czastkovi. Ve speciální soutìi o klubové nálepky bodovali: Honza C. –
nálepky è. 7+8 a Marek F. – 3+4. Všem k dosaeným výsledkùm blahopøeji.
Duha, Salix-SK dìkuje za spolupráci: p. Kozákovi, p. Felnerovi a
p. M. Šorovi.
Vedoucí klubu M. Pecho
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Šachové úlohy
Øešení úlohy z minulého èísla
Hanušovických novin
Vc1! – Sd5, Vc5 – Jd4!
Ke5 – Je6, Va5 – Kb7
Sd6 – Jd4, Va4 – Sb3
Vb4 – a bílý vyhrává
Nová øešitelská soutì
Postavení figur na šachovnici:
Bílý - Ke1, Vg3, Sc2
Èerný – Kb5, Sc1, Jf6
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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