HANUŠOVICKÉ NOVINY
Èervenec 2004

èíslo 7

roèník 10

cena 2 Kè

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

Letní slunovrat je za námi...
Jaro vrcholí vdy v mìsíci kvìtnu a stejnì tak tomu muselo být i letos.
Kdy urèité období konèí, zpravidla se alespoò nakrátko ohlédneme, jaké
toto období bylo, zda splnilo naše pøání, èi nás pøekvapilo.
Tak jak zima byla jako na houpaèce, s podobnou situací jsme se setkávali i na letošním jaøe. Velmi èasto se støídala studená a teplá období.
Srákovì bylo jaro pomìrnì chudší.
Èasté ochlazování bylo zpùsobováno proudìním chladného a vlhkého
vzduchu od severozápadu. Ve dnech 12.-14. kvìtna máme u nás témìø
pravidelnì se opakující období ledových muù - Pankráce, Serváce a Bonifáce. Letos se o tøi dny opozdili a pøišli a ve dnech 15.-17. kvìtna.
(pokraèování na 2. stranì)

Socha Krista na hoøe Olivetské
Ne kadý z našich
obèanù ví, e na kopci
mezi osadami Vysoké
ibøidovice, leb a
Vysoká stojí nemovitá
kulturní památka plastika Krista na hoøe
Olivetské, která podle
datování na soklu
pochází z roku 1780.
Tato kulturní památka
však byla silnì narušena
koøeny lípy, která byla
vysazena v tìsné
blízkosti sochy.
Rozhodnutí památkáøù
bylo lípu zachránit a
sochu z koøenového
systému posunout.
(dokonèení na 7. stranì)

Poskytujeme
hotovostní bezúèelové pùjèky
ji od 20.000,- Kè, zejména pro
zamìstnance, dùchodce
i ivnostníky. Jednoduché a
rychlé zpracování, bez ruèitele.
Vyøízení ádosti - zdarma!!
Volejte kdykoliv
na tel.: 608 428 150
placená inzerce
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Proslov
Váený pane øediteli, váený uèitelský sbore, milí
spoluáci, chlapci a dìvèata.
Sešli jsme se zde, abychom se slavnostnì rozlouèili
s touto školou, s jejím vedením, celým pedagogickým
sborem a s Vámi se všemi, kteøí tuto školu neopouštíte,
ale po prázdninách se opìt vrátíte ke své práci ve škole, ke svým povinnostem všedního dne.
S Vaším dovolením se na chvíli vrátím zpìt do doby,
kdy jsme jako roztøesení prvòáèci vstoupili do této
školy. Pomalu jsme si zvykali na školní poøádek, ukázòovali se a naèerpávali vìdomosti svých uèitelù. Nebyla to vdy cesta lehká – pro Vás, ani pro nás. Tak
jako pøibývalo svíèek na našich narozeninových dortech, tak rychle ubíhala také naše školní léta, a my
jsme se postupnì seznamovali s neznámem jednotlivých pøedmìtù, kterých také pøibývalo. Tak jsme se
prodírali pralesem pravopisu, hledali slovní druhy,
poèítali, vykruovali krunice, øešili slovní úlohy,
sklánìli se nad moudrostí fyzikálních zákonù a bojovali s neúprosnými chemickými reakcemi, cestovali
na mapách svìtem, cvièili jsme, zpívali a snaili se vyjadøovat i nìkterými z cizích jazykù.
Na tuto dobu nelze nikdy zapomenout, protoe to
nebylo jen uèení, ale i školní výlety a s nimi související
veselé pøíhody, navázání nových pøátelství, šastné i
nešastné lásky, chvíle veselé i váné.
Pøišli jsme na systém tzv. tahákù, napovídání spoluákùm, sondování otázek k písemkám z vedlejší tøídy
a pohazování houbou vystøídaly pøestøelky køídami.
Zatímco na prvním stupni jsme bývali nuceni do
uèení a za kadou horší známku nebo poznámku
v ákovské jsme právem mohli oèekávat nìjaký nemilý
trest od našich rodièù, nyní jsme ji pochopili smysl
uèení – e se neuèíme pro nikoho jiného ne sami pro
sebe a e jen na nás záleelo, jestli nás na støední školu pøijmou, nebo ne. Dnes u máme naštìstí tato pøijetí
šastnì za sebou a spolu proíváme rozlouèení s Vámi
ostatními, i s touto školou.
Chtìl bych proto za nás všechny podìkovat Vám,
milí páni uèitelé i paní uèitelky, za Vaši trpìlivost, s jakou jste nás po celá ta léta vedli. Tak jako nikdy nezapomeneme na naši školu, tak také nikdy nezapomeneme na
Vás, na Vaše tváøe ani na Váš úsmìv. Jsme Vám ze srdce
vdìèni, a díky za všechno.
Pøeji Vám mnoho trpìlivosti s novými áky!
Zdenìk Oborný, 9. A

www.zs.hanusovice.indos.cz
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Zpráva o èinnosti rady mìsta
37. zasedání – 10. 5. 2004
- schválila návrh výbìrové komise ve vìci hodnocení
nabídek rekonstrukce tepelných rozvodù CZT Hlavní a
stanovila poøadí firem
- vzala na vìdomí zápis z MŠ ve vìci stínosti ing. Evy
Dolealové, vèetnì stanoviska ÈIP a Krajského úøadu
Olomouc
- vzala na vìdomí výsledky hospodaøení mìsta za I.
ètvrtletí 2004
- projednala ádost o odprodej pozemkù pè. 21, 22, 23 a
24/1, kú. leb, uloila prodej vyvìsit na úøední desku, a poté
doporuèila ZM ke schválení
- projednala ádost o odprodej pozemkù pè. 1965/2,
863/2 a 864/2, kú. Hanušovice, uloila nabídku vyvìsit na
úøední desku, a poté pøedloit ZM ke schválení
- vzala na vìdomí vyjádøení k výzvì – p. S. Berlínský a
uloila vìc osobnì projednat
- schválila ádost o pronájem pozemku u domu èp. 134
- vzala na vìdomí pøípravu druební návštìvy
Nitrianského Pravna dne 13. 5. 2004 z dùvodu podpisu
druební smlouvy
- vzala na vìdomí konání valné hromady SME, a. s. dne
17. 6. 2004
- schválila ádosti o prominutí plateb za odvoz TKO
- projednala ádost o prodej pozemku pè. 1642, kú.
Hanušovice, uloila nabídku vyvìsit na úøední desku, a poté
pøedloit ZM ke schválení
- vzala na vìdomí zrušení ádosti o pùjèku
- schválila ádost o finanèní pøíspìvek na I. Moravskou
výstavu velšských plemen koní

Mobilní sbìr plastù
probìhne v sobotu

10. 7. 2004
Plasty odlote v prùsvitných igelitových pytlích
v sobotu ráno na okraj ulice:
Hlavní, Zábøeská, Jesenická, Praská, Údolní, sídlištì Na
Holbì – u bývalého obchodu, Habartická – u bytovek a
øadovek, Hynèice – u horního kontejneru, Potùèník – u
bývalého obchodu, Vysoké ibøidovice – køiovatka, leb
– u kontejneru.

- schválila ádost o smlouvu na vìcné bøemeno pro
výstavbu MVE a uloila právnímu odd. smlouvu
vypracovat
- vzala na vìdomí ádost o výmìnu bytu
- projednala stínost p. Urbanové

38. zasedání – 24. 5. 2004
- vzala na vìdomí dopis manelù Fojtových
- vzala na vìdomí dopis paní M. Jankù
- schválila prominutí poplatku v MŠ Hlavní
- schválila prominutí poplatku za svoz TKO
- vzala na vìdomí ádost o úpravu úøedních hodin na
úøadech práce
- uloila starostovi doøešit vìc zrušení skládky písku
- schválila stavbu plotu, Hlavní èp. 323,
- schválila smlouvu o prodeji døíví
- schválila objednání 1 ks „Euronástìnky“
- vzala na vìdomí nabídku firmy REFLEX Zlín kontejnery
- schválila ádost o odvoz sbírky pro Diakonii v Úpici
- vzala na vìdomí ádost o spolupráci pøi získávání
stanoviska k pøipravovanému návrhu NV – seznam
evropských významných lokalit
- vzala na vìdomí dopis p. Z. Vémoly
- vzala na vìdomí informace o schválení úvìru pro
Hanušovickou obchodní s. r. o. - teplovody
- vzala na vìdomí informace o schválení úvìru na
rekonstrukci školní kuchynì

Krásné léto plné pohody a sluníèka, dìtem pìkné
prázdniny a všem ostatním pøíjemnì proitou
dovolenou
pøejí redakce Hanušovických novin a zamìstnanci MìÚ

Hledáte vhodný zpùsob financování Vašich
bytových potøeb? Potøebujete zajistit akontaci
k úvìru, investovat do nákupu zboí èi materiálu? Po
telefonické domluvì Vám v nejbliším moném termínu
zajistíme schùzku s kvalifikovaným úvìrovým
poradcem, který Vám vypracuje vhodné návrhy øešení
- zdarma!! Staèí jen zavolat na: 608 428 150.
placená inzerce

Letní slunovrat je za námi...

(dokonèení z 1. strany)
Zmiòme se ještì o dalších „ledových muích“. Jsou to tak zvaní „malí“ ledoví mui ve dnech 26.-28. kvìtna - Filip, Waldemar a
Vilém. Ti zpravidla ji nejsou tak chladní a po nich by se chladná období nemìla ji vyskytovat, vdy v èervnu se léto ujímá své
vlády. Malí ledoví mui však v letošním roce skuteènì udeøili. Pøišli o tøi dny døíve, místo 26. kvìtna ji 23. kvìtna. Toho dne klesla
ráno teplota v celém kraji pod bod mrazu. Ledový vzduch pøinesl i sníh. Ten pokryl høebeny Jeseníkù, ale snìhové vloèky padaly i
na Olomoucku. Na vrcholech Jeseníkù to v nedìli 23. kvìtna vypadalo jako o Vánocích. Na Pradìdu leelo a 5 cm snìhu. Studené
poèasí postihlo i níe poloená místa. Na meteorologické stanici Luká na Olomoucku ráno namìøili -2 stupnì Celsia a teplota se pøes
den
pohybovala okolo 5 stupòù C. Ráno tu snìilo a odpolednì pøišla i bouøka s kroupami. Na Snìce v Krkonoších ráno namìøili -6 oC.
Mnoho obèanù se ptalo, proè sedm víkendù za sebou bylo velmi chladných. V meteorologii mùeme nalézt vysvìtlení, ve kterém
se øíká, e v poèasí v urèitém èasovém cyklu dochází ke zmìnám. Tento cyklus bývá 5-7denní. Mùeme povaovat za vìc náhody,
e tyto zmìny pøicházejí zrovna o víkendech, a ne uprostøed pracovního týdne.
V souèasné dobì máme za sebou letní slunovrat. Stalo se tak u nás 21. èervna, kdy na severní polokouli zaèalo léto. Slunce v tento
den v pravé poledne vrcholilo na 23,5 stupni severní zemìpisné šíøky. V tento den nastoupilo u nás léto svoji vládu. Jaké asi bude, co
nám pøinese? Pøejme si, aby bylo plné skuteèné letní pohody.
-jk
HANUŠOVICKÉ NOVINY, mìsíèník, vychází k prvnímu dni v mìsíci v Hanušovicích. Vydává MìÚ Hanušovice, ev. è. MK ÈR E 10093. Uzávìrka pøíspìvkù do 15. dne pøedchozího mìsíce
na MìÚ Hanušovice. Šéfredaktor: Mgr. Mariana Felnerová. Sazba: Marie Sodomková TONY, 539 44 Proseè è. p. 108. Tisk: H. R. G., B. Nìmcové 157, 570 01 Litomyšl.
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Informace ZŠ Hanušovice

Volba povolání
„Pro èinného èlovìka není ádný den dlouhý.“
Lucius Annaeus Seneca

Po II. kole pøijímacích zkoušek na støední školy, které se
uskuteènilo dne 20. 5. 2004, bylo z celkového poètu 90 vycházejících ákù naší základní školy pøijato 39 ákù na studijní obory a 52 ákù na uèební obory, z tohoto poètu 6 ákù bylo pøijato
na uèební obory z niších roèníkù.
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
zednické práce 1
ze 7. roèníku kuchaøské práce 1
ze 6. roèníku kuchaøské práce 1
SOU opravárenské Králíky ze 6. roèníku
opraváø zemìdìlských strojù 1
Z niších roèníkù odešlo celkem 6 ákù.

áci, kteøí ukonèili školní docházku v 9. roèníku
1) a odešli studovat na støední školy:
Gymnázium Šumperk gymnázium - všeobecné 3
Gymnázium Jeseník gymnázium - všeobecné 3
Obchodní akademie Šumperk - obchodní akademie 1
- ekonomické lyceum 1
Støední zdravotnická škola Šumperk zdravotnický asistent 1
VOŠ a SPŠ Šumperk inf. technika - aplikace PC 4
- elektrotechnika 2
- strojírenství 1
SOŠ památkové péèe stavebnictví - zam. stavební obnova 3
- døevìné konstrukce 2
SOŠ Šumperk - sluby cestovního ruchu 2
- ochrana pøírody a prostøedí 1
SPŠ elektrotechnická Mohelnice elektrotechnika 2
SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník - strojírenství 3
- stavebnictví 3
Hotel. škola V. Priessnitze Jeseník - sluby cestovního ruchu 1
Støední pedagogická škola a SOŠ Krnov

Školní potøeby pro
budoucího prvòáèka

- pedagogické lyceum 1
VOŠ, SPŠ a SOU Zábøeh - silnièní doprava 2
SPŠ Letohrad - geodézie 1
SOU, OU a U Olomouc - obchodník, obchodnice 1
Celkem z 9. tøíd odešlo studovat na nejrùznìjší typy støedních
škol 38 ákù.

2) a odešli do uèebních oborù:
SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník - zámeèník 1
SOU potravináøské Jeseník - cukráø-cukráøka 3
- pekaø-pekaøka 1
SOŠ a SOU Šumperk - zámeèník 7
- prodavaèka - smíšené zboí 1
- kadeønice 1
SOŠ a SOU eleznièní a stavební Šumperk - zedník 1
- instalatér 1
VOŠ, SPŠ a SOU Zábøeh - automechanik 2
SOU a OU Zábøeh kvìtináøské práce - kv. a aran. práce 1
- zahradník-zahradnice 4
- kuchaøské práce 2
- kuchaø(ka)-èíšník (servírka pro pohostinství) 1
ISŠT, OU a U Mohelnice - elektrikáø-slaboproud 4
OU, U a PrŠ Mohelnice - šití odìvù 1
- práce ve zdrav. a soc. zaøízeních - peè. práce 1
SOU zemìdìlské Loštice - farmáø, farmáøka 1
- opraváø zem. strojù 2
SOU opravárenské Králíky - opraváø zem. strojù 2
OU, PrŠ a U Lipová-láznì - kuchaøské práce 1
- zednické práce 3
SOŠ a SOU automobilní Ústí nad Orlicí - automechanik 1
SOŠ a SOU dopravy a slueb N. Mìsto n. M. - eleznièáø(ka) 1
SOŠ a SOU Pøerov - kadeønice 1
SOŠ a SOU tradièních øemesel Velké Opatovice
- umìlecký keramik 1
SPŠ a SOU Lanškroun - kadeønice 1
Celkem z 9. tøíd odešlo do uèebních oborù 46 ákù.
PaedDr. Vladimíra ídková, výchovná poradkynì školy

Pro urychlení nácviku správného drení pera doporuèujeme
„Trojhranný program“ - trojhranné pero a tuka pro praváky
nebo leváky.
-zš

Váení rodièe, pøedkládáme Vám seznam školních potøeb,
které bude Vaše dítì v 1. tøídì potøebovat. Další pomùcky v hodnotì 200,- Kè na áka ji ZŠ zakoupila.
2x tuka è. 2, guma, sloky na sešity, štìtec kulatý è. 6, štìtec
plochý è. 10, nùky, pastelky, pero (ne èínské), dvoubarevná
tuka, švihadlo, malý míèek, papuèe na pøezutí s pevnou
patou s kolíèkem na prádlo (podepsaný), desky na výkresy A3,
20 výkresù A4, 10 výkresù A3, sloka barevných papírù, lepidlo na papír (tuhé), ubrus na lavici 50x60 cm omyvatelný, kelímek, tepláková souprava, cvièky, trenky, trièko, omyvatelná
tabulka + 2 fixy na ni a houbièka, èíslice 0-20, písmena a desky
na nì, ruèník, mýdlo. Vše øádnì podepsané!
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Sbìr druhotných surovin, pomeranèové
a citronové kùry 2003/2004
SBÌR ODPADOVÉHO PAPÍRU
Zapojilo se celkem 192 ákù, tj. 37 %. Bylo odevzdáno 22 783,15 kg papíru.
Nejlepší áci:
poøadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.-9.
10

jméno
Tomáš Brázda
Lukáš Kristek
František Král
Radek Tøíska
Hana Mikulínová
Dana Kovalèíková
Marek Horák
Veronika Lucká
Tereza Lucká
Martina Mrázková

tøída
3. A
5. B
8. C
8. C
8. A
3. A
2. B
2. A
3. A
4. B

kg
1875,5
1407
658
504,5
454,5
453
407
404,5
404,5
404

Všem ákùm byl sbìr proplacen a navíc se ještì zúèastnili Soutìe ve sbìru druhotných surovin, kterou vyhlásila firma STAVREL, v. o. s. ve spolupráci se ZŠ a dalšími sponzory. Do této
soutìe byl zaøazen kadý ák, který odevzal minimálnì 50 kg papíru. Toto podmínku splnilo
117 ákù, kteøí dostali za kadých 50 kg slosovatelný kupón. Celkem bylo vydáno 377 losù.
Závìreèné losování se uskuteènilo 11. kvìtna 2004 za úèasti starosty Hanušovic pana Malcharczika a všech sponzorù soutìe. Losování provedl pan starosta.
1. místo - vìcný dar v hodnotì 5 000,- Kè od firmy Stavrel získal Jakub Kubíèek z 6. A.
2. místo - vìcný dar v hodnotì 3 000,- Kè od firmy Krovstav získala Monika
Moravanská z 1. A.
3. místo - vìcný dar v hodnotì 2 000,- Kè od Hanušovické lesní a. s. získal Tomáš
Brázda ze 3. A.
4. místo - vìcný dar v hodnotì 1 000,- Kè od p. Stanislava Matìje získal Ondøej Ceh ze 4. A
5. místo - vìcný dar v hodnotì 1 000,- Kè od Ing. Karla Grabovského získal Michal
Vosáhlo z 5. A.
SBÌR PLASTÙ
V tomto školním roce probíhala novì soutì tøíd ve sbìru plastù. Penìní ceny poskytli
opìt sponzoøi. Celkem bylo nasbíráno 2 815,5 kg plastù. Nejvíce nasbíraly tøídy 3. A, 7. A a
4. B.
1. místo - 5 000,- Kè získala za 461 kg tøída 3. Aod ZŠ Hanušovice a Mìsta Hanušovice.
2. místo - 3 000,- Kè získala za 410,5 kg tøída 7. A od Pivovaru Holba, a. s..
3. místo - 2 000,- Kè získala za 281 kg tøída 4. B od firmy Marwin, v. o. s..
Vyhrané peníze poslouily tøídám na úhradu èásti nákladù na školní výlety.
SBÌR POMERANÈOVÉ A CITRONOVÉ KÙRY
Zapojili se celkem 93 áci, tj. 18 %. Nasbírali celkem 226,97 kg pomeranèové a 13,857 kg
citronové kùry. Mnoství nasbírané kùry bylo pøepoèítáno na body podle výkupní ceny: za
1 kg pomeranèové kùry 3,7 bodu, za 1 kg citronové kùry 18,2 bodu.
Nejlepší áci:
poøadí
1.
2.
3.-4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

jméno
Martina Ludvíková
Radek Tøíska
Tereza Lucká
Veronika Lucká
Pavel Juhaòák
Martina Mrázková
Martin Krikel
Marek Piják
Matouš Felner
Dominik Èermák

tøída
5. A
8. C
3. A
2. A
5. A
4. B
3. B
5. A
1. B
3. A

celkem bodù
73,6
37,7
33,8
33,8
31,8
30,1
29,6
29,1
27,5
25,9

Všem ákùm byl sbìr proplacen (1 bod = 1,- Kè).
Za ZŠ, Mgr. Delana Mikolášová, uèitelka zodpovídající za sbìr
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Tanèení krouek z Jindøichova
pod vedením paní Jiøiny
Èumlové se 5. èervna 2004
zúèastnil celostátní soutìe
v Jihlavì.
Starší skupina Trik ve sloení
Homolová, Mikulínová,
Botosová, Mutinová, Cimalová,
Schönová a Šimková soutìila
v kategorii taneèní kompozice,
kde získala druhé místo za
skladbu Kroky ivotem a první
místo za Píseènou bouøi.
Mladší seskupení Bonduel
zastoupené Kulihovou,
Rajnohovou, Donovalovou,
Zavadilovou, Markovou,
Èumbovou, Gaislovou,
Cikritovou a sestrami Venenými
bylo zaøazeno do kategorie do
10 let. Vyhrálo tøetí místo za
sestavu Auák a první místo za
Saxanu.
Letošní nultý roèník soutìe
Roztanèený jeek,
organizovaný skupinou Club´80
z Jihlavy, bude pøíští rok
vystøídán soutìí s moností
postupu do mezinárodního kola.
Vedení školy dìkuje dìvèatùm
za reprezentaci školy a
Jindøichova.
-zš

Léto, je léto
Kadý èeká na to jediné,
na to, co nás stejnì nemine,
je to roèní období,
co kadému napoví,
e tu bude krásnì zas.
Co to je? No, letní èas.
Staèí do lesa zajít
a pár kouzel najít,
podívat se pod nohy,
nepošlapat jahody.
Je-li ti snad velké teplo
a do oèí ti svítí svìtlo,
zajdi k vodì do stínu,
vysvlékni si mikinu,
ponoø ruce do vody
a uívej si pohody.
Ivana Bandová, 8. B
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Návštìva našich
debrujárù ve
Valašském Meziøíèí
Ve dnech 28. a 29. kvìtna 2004 navštívila skupinka debrujárù z Hanušovic a z KMD ze Šumperku Klub
mladých debrujárù ve Valašském
Meziøíèí.
Po ubytování na hvìzdárnì jsme se
vypravili do Muzea strašidel. V Domì dìtí a mládee jsme byli seznámeni s èinností
rùzných kroukù a velmi pìknými výrobky dìtí. Na zbytek páteèního odpoledne pro
nás byla zajištìna exkurze do hasièského záchranáøského sboru, kde nám bylo pøedvedeno veškeré vybavení i zacházení s rùznými pøístroji. Po veèeøi následovala velmi pouèná pøednáška na hvìzdárnì, a pak to nejdùleitìjší - pozorování Mìsíce a jeho
kráterù a Jupiteru dalekohledem.
V sobotu po budíèku v 7 hod. a snídani jsme mohli dalekohledem sledovat vycházející Slunce. V dalším dvouhodinovém programu jednotlivé kluby pøedvedly ostatním
dìtem i dospìlým zajímavé pokusy. Po rozlouèení s debrujáry z Valašského Meziøíèí
jsme se vydali pìšky mìstem pøes námìstí k zámku a na nádraí.
Výlet byl pìkným zakonèením èinnosti krouku debrujárù v tomto školním roce.
Získali jsme nové poznatky o vesmíru i nové kamarády.
Za KMD v Hanušovicích, Mgr. Vladimíra Vasilová

Matematická soutì Klokan 2004
a Archimediáda
V bøeznu 2004 probìhlo na naší škole základní kolo mezinárodní matematické soutìe Klokan 2004. Zúèastnilo se jí celkem 235 ákù 4. a 9. roèníku. Soutìilo se ve
tøech kategoriích. áci 4. a 5. roèníku v kategorii Klokánek, áci 6. a 7. roèníku v kategorii Benjamin a áci 8. a 9. roèníku v kategorii Kadet. Tøi nejúspìšnìjší se svými pracemi postoupili do okresního kola. Zde probìhlo vyhodnocení v rámci celého okresu a
dva áci ze 7. C bylo vyhodnoceni ve své kategorii mezi tøemi nejlepšími - Roman
Kozák obsadil 3. místo a Tomáš Málek krásné 2. místo v okrese.
Blahopøejeme a pøejeme mnoho úspìchù v dalších matematických soutìích.
Ovšem hanušovická škola nemá jen dobré matematiky, ale vyznamenali se i výborní
fyzikové. Dne 19. 5. 2004 se konalo okresní kolo fyzikální olympiády pro áky 7. tøíd Archimediáda. Do tohoto kola postoupili dva áci ze VII. C tøídy a oba byli úspìšní.
Roman Kozák získal 1. místo a Jiøí Zetek obsadil 8. místo. Oba chlapci ukázali své výborné logické myšlení i schopnost aplikace teoretických znalostí v praxi. ákùm takté
blahopøejeme a doufáme, e fyzika bude i nadále patøit mezi jejich koníèky.
-zš
Roman Kozák - 1. místo v okresním kole
fyzikální olympiády ®

Vítìz Olomouckého
kraje v celostátní
soutìi Paragraf 11/55

pøi návštìvì u pana starosty
V soutìi Paragraf 11/55 okresního
kola se naše ZŠ umístila na 4. místì. Díky
patøí všem soutìícím.
V krajském kole projektu Pragráfek,
který byl souèástí této soutìe, se z 11 škol
umístil na 1. místì ák naší školy Petr
Grabovský z 9. C, který pod vedením
paní uè. èeského jazyka PaedDr. Vladimíry ídkové napsal slohovou práci na
téma Internet a spoleènost.
Organizátor této soutìe obèanské
sdruení AISIS pøipravilo jako odmìnu
pro Petra Grabovského a vítìzná
drustva Olomouckého kraje ve dnech
10.-11. 6. 2004 zájezd do Prahy s pøipraveným bohatým programem, který zahrnoval prohlídku Prahy, soutì mezi
senátory a poslanci, plavbu lodí a zhlédnutí kina 3D, co bylo krásnou odmìnou
všem zúèastnìným dìtem.
Za ZŠ, školní koordinátorka této soutìe
Jana Winklerová

Jahody
Zrají tøešnì, jahody,
u je léto tady.
Pùjdem si je natrhat
spolu do zahrady.
Bílý kvítek promìnil se
v pohár sladké šávy.
Na obloze skøivánek
pøíchod léta slaví.

Roman Kozák 3. místo a
Tomáš Málek 2. místo - okresní
kolo mezinárodní

matematické soutìe -

Kolem plno ivota,
všude samá vùnì.
Housata se šla koupat
do studené tùnì.

na návštìvì u pana starosty

¬

HANUŠOVICKÉ NOVINY 7/2004

www.mu-hanusovice.cz

Nela Foberová

5

Zábavné odpoledne pro dìti
Letos neprší! Tato dvì slova byla snad nejèastìji vyslovovaná bìhem celého sobotního odpoledne. Díky poèasí, organizátorùm, sponzorùm a všem, kteøí do parku pøišli, si myslím,
e se odpoledne pro dìti vydaøilo. Všichni, kteøí pøišli, si mohli
zasoutìit o drobné ceny, prohlédnout hasièskou techniku,
zahrát si kolo štìstí a samozøejmì se projet na koních.Ty konì
jsem si schválnì nechal nakonec, ponìvad takový zájem dìtí se
jen tak nevidí.Všichni, kteøí se podíleli na organizaci této akce,
odvedli kus práce, ale Ti, co pøijeli s koòmi si zaslouí náš obdiv.
Pøes velký zájem o jízdu na koních snad se nenašel nikdo, kdo
by se alespoò jednou nesvezl. Dovolte mi, abych právì jim
nejvíce podìkoval. Podìkování patøí také samozøejmì tìm,
kteøí pøispìli na ceny pro dìti. Jejich seznam následuje:
Pivovar Hanušovice, Marwin, v. o. s, Krovstav, Elektro Indra, Restaurace Formanka a Flora, Potraviny Šerák, Marta a U
Kohlù, Novinový stánek Krobotová, Odìvy pí. Hradilová, Ing.
Suchodolová, Ing.Grabovský, elezáøství Radochová, Ovoce
zelenina Mazáková, J. Babica, Nitka, Smíšenka, J. Nováèek,
E.Votava, R. Schwarzer, Kvìtinka, K. Kubíèek, L. Matìjèek,
Krámeèek Vémolová, Døevostav Svoboda, Pneuservis Bartoš,
J. Diòa ml., Novák a syn, Vobus, Marion – M.Vrábelová, Farma
Malá Morava, Radim Vaøák a samozøejmì Mìsto Hanušovice.
Za poøadatele, František Ambroz

Ing. Jaroslav Doleel
Hlavní tøída 10, Šumperk

Poradenství & Reality
tel/fax: 583/44 55 24, mobil: 608/80 60 76

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proè nebydlíte ve vlastním domì èi bytì?

S NÁMI NA TO MÁTE!!
Neplate nájem, ale splácejte vlastní bydlení

POMÙEME VÁM!!!
Najdeme pro Vás nejlepší zpùsob financování:
¨
spolupracujeme se všemi bankami na trhu – známe všechny produkty
¨
svým klientùm jsme profinancovali stavby za více ne 500 milionù Kè
¨
naše profesionalita a odbornost uspokojí i nejnároènìjšího klienta

finanèní poradenství
realitní poradenství
právní servis
architektonické poradenství
materiálové a technické poradenství
autorizovaný a technický dozor stavby

NABÍZÍME:

PRACUJEME PRO VÁS:
Ø

Ø
Ø

RYCHLE
EFEKTIVNÌ
SPOLEHLIVÌ

šetøíme Váš èas
šetøíme Vaše peníze
splníme Vaše pøání

Felicie našich hasièù má
jeden rok
V èervnu roku 2003 bylo uvedeno do zásahu
nové vozidlo hanušovických hasièù na podvozku
Felicia combi s oznaèení TA 1.Toto vozidlo je vybavené pro technické zásahy vèetnì zásahù u dopravních nehod.
Vozidlo bìhem uplynulého roku vyjelo celkem
k 27 událostem, a to 8krát k dopravní nehodì, dále
pak k 9 technickým zásahùm, 8 poárùm a k 2
poárním asistencím. Vozidlo nevyjídí k všem
nahlášeným událostem, ale pouze tam, kde je
nutné pouít speciální vybavení tohoto vozidla.Tato èísla vypovídají o tom, e prostøedky a
námaha vynaloená pøi poøízení tohoto vozidla
nebyly zbyteèné.
Tímto velice krátkým zhodnocením èinnosti
bych si dovolil podìkovat Pivovaru Holba, a. s.
Hanušovice za nemalý
pøíspìvek na poøízení vozidla a samozøejmì také
Mìstu Hanušovice. -af

Ovìøte si Vaše finanèní monosti a vyzkoušejte

SMS HYPOTÉKA

do 24 hodin

Hypotéky od všech bank · Úrok.sazba od 2,60% · Rychle&zdarma

Jak vysoký úvìr mùete získat? Jaká bude Vaše splátka?
Zadejte: HYP roky nar. èlenù Vaší rodiny (poslední dvojèíslí) a souèet èistých
pøíjmù domácnosti po odeètení závazkù
VZOR: HYP 67 68 97 25000 (rodièe 1967, 1968, dítì 1997, èistý pøíjem 25 000Kè)

Odešlete jako SMS na èíslo 608/80

60 76

Do 24 hodin obdríte SMS s max. výší úvìru a mìsíèních splátek
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Miniolympiáda našich nejmenších
Na ètvrtek 3. èervna 2004 pøipravil SPV Hanušováèek závìreèné cvièení pøedškolních dìtí a rodièù s dìtmi. Jeho náplní byla dìtská miniolympiáda. Všechny dìti soutìily v 16 tradièních i netradièních disciplínách, napø. hod špejlí, hod míèem na koš, chùze na
chùdách, skok do dálky s bøemenem, støelba na branku – florbal, hod na cíl ringem. Po koneèném zhodnocení všech výsledkù byly
pøedány diplomy nejlepším v kadé disciplínì. Na závìr získali všichni úèastníci letošního cvièení PD a RD pamìtní medaile, se
kterými hrdì zapózovali pøed fotoaparátem. Vše zblízka sledovali budoucí úèastníci cvièení, a jak je vidìt, nespokojili se s pasivní
úèastí (dokonce se podíleli na rozhodování jedné z disciplín).
SPV Hanušováèek dìkuje
všem aktivním rodièùm za
pomoc pøi poøádání
miniolympiády a všem, kteøí
jakkoliv pomáhali
zabezpeèovat èinnost sdruení
bìhem letošního školního
roku.
Na všechny malé sportovce se
tìšíme opìt po prázdninách
pøi našem pravidelném
cvièení (informace ve vitrínì
SK Hanušovice a SPV
Hanušováèek u pošty a
v MŠ).

Socha Krista na hoøe Olivetské
(dokonèení z 1. strany)

Na první etapu pøispìl Okresní úøad v Šumperku èástkou 50 000,- Kè. Ostatní finanèní prostøedky zùstaly jen ve sféøe slibù.
Mìsto Hanušovice muselo na rekonstrukci dát ze svých prostøedkù 374 200,- Kè, celkový náklad pøesunutí vèetnì
vybudování nového základu a restaurování sochy byl 424 200,- Kè. Zachránili jsme tak jeden strom a jednu významnou
kulturní památku, která skuteènì stojí za zhlédnutí.
Petr Malcharczik, starosta mìsta

Vyuijte nastávajících prázdninových dní a udìlejte si pìknou vycházku k této kulturní památce.
Více fotografií na www.mu-hanusovice.cz.
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Výsledky voleb do Evropského parlamentu konané ve dnech 11.-12. 6. 2004

Volby Hanušovice
okr. è.1
okr. è.2
okr. è.3
CELKEM
% vyjádøení

Zapsáno volièù
990
989
792
2 771

úèast

SNK a ED

186
265
107
558
20,14

ÈSSD

7
6
5
18
3,22

20
30
11
61
10,93

ODS
38
66
27
131
23,48

KDU-ÈSL
22
23
12
57
10,21

KSÈM
56
106
30
192
34,41

NEZÁVISLÍ
21
23
7
51
9,14

HANUŠOVICE
ÈSSD
KDU-ÈSL
SNK a ED
ODS
KSÈM
NEZÁVISLÍ
Ostatní

61
57
18
131
192
51
48

9,14%
ÈSSD

9%

34,41%

KDU-ÈSL

10,93%

SNK a ED
ODS
KSÈM
NEZÁVISLÍ

10,22%

Ostatní

3,23%

23,48%

ÈR
Zapsáno volièù
8 283 245
% vyjádøení

úèast
2 346 010
28,32

SNK a ED
257 278
11,02

ÈSSD
204 903
8,78

ODS
700 942
30,04

KDU-ÈSL
223 383
9,57

KSÈM
472 862
20,26

NEZÁVISLÍ
191 025
8,18

ÈR
ÈSSD
KDU-ÈSL
SNK a ED
ODS
KSÈM
NEZÁVISLÍ
Ostatní

204 903
223 383
257 278
700 942
472 862
191 025
282 469

8,19%
20,27%

12,11%
8,78%

ÈSSD
KDU-ÈSL
SNK a ED
ODS

9,58%

KSÈM
NEZÁVISLÍ

30,05%
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11,03%

Ostatní
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èervenec 2004
Hanušovice – 24. 7. 2004 ve 20:00 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.

Kde: Dùm kultury Hanušovice, dotované vstupné: 20,- Kè
Pøedprodej vstupenek: Od 19. 7. 2004 do 23. 7. 2004 v prodejnì Ing.Grabovského, Hlavní 137,
Hanušovice

HRADIŠAN s Jiøím Pavlicou
a skupina Natalika
Kulturní projekt „ijme naplno“, jeho realizátorem je
Evropské poradenské a informaèní centrum Olomouc
(EPICO), se v mìsíci èervnu nesl ve znamení hudby.
Po ètyøech letech pøijela dne 13. 6. 2004 do Hanušovic
opìt koncertovat jedna z nejznámìjších moravských cimbálových kapel. HRADIŠAN vedený svým umìleckým
vedoucím Jiøím Pavlicou si do hanušovického Domu kultury pøišlo poslechnout více ne 150 lidí. Pøíjemnou atmosféru koncertu dotváøela i ochota hudebníkù, kteøí zahráli i
nìkolik písní na pøání posluchaèù, za èe byli odmìnìni
vdy bouølivým potleskem bavícího se publika.
Krásná zahrada muzea Karla Dietterse, kde mìl dne 18.
9. 2004 od 19 hodin zaèínat koncert brnìnské skupiny
Natalika, zela v avizovaný èas prázdnotou. Pìkné poèasí
si toho dne zahrálo s poøadateli i úèinkujícími hru na schovávanou. Pøedkapela – hudební skupina Trend z Javorníku ji mìla postavený svùj zvuèící aparát a nachystané
hudební nástroje, kdy se nebe hrozivì zamraèilo a v silném vìtru zaèaly poletovat dešové kapky. Po dohodì
s hudebníky se poøadatelé rozhodli pøemístit koncert do
zastøešeného velkého sálu nedalekého Kulturního domu.
Návštìvnost se tímto krokem bohuel sníila, ale v dešti
se hrát nedá. I tak pøišlo na Nataliku, skupinu zpracovávající lidové písnì celého svìta, 96 platících divákù. Temperamentní hudební projev oceòovali pøítomní posluchaèi
silným potleskem. Nìkteøí se hudbou nechali unést natolik, e pøed pøihlíejícím obecenstvem bezostyšnì pøedtancovávali v prostoru pod jevištìm.
Na druhý den, tedy 19. 6. 2004, se skupina Natalika
pøemístila do Zlatých Hor. Poèasí se toho dne ji umoudøilo a sluníèko svými paprsky doslova lákalo na vycházku
do pøírody. Tøeba do krásného areálu zlatorudných mlýnù.
Zde byl od 16 hodin plánován zaèátek koncertu Natálie
Velšmídové a skupiny Natalika, pøièem od 15 hodin se
poèítalo s pøedkapelou Yes Blues. Bohuel onemocnìní
bubeníka vystoupení pøedkapely znemonilo. Výbornì
pøipravené zázemí však návštìvníkùm nabízelo dostatek
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moností, jak tento volný èas pøíjemnì strávit. Na
rozhodnutí kadého pak bylo, zda bude jen tak lenošit,
nebo volný èas vyuije a u k prohlídce replik zlatorudných mlýnù, nebo ochutnáváním u stánkù s obèerstvením. V 16 hodin pak zaèal oèekávaný koncert. Krásné
prostøedí, silnì emotivní melodie, pìkné poèasí a výborné
publikum zmìnily toto sobotní odpoledne ve fantastický
kulturní záitek. Na závìr pak skupinu Natalika odmìnili
posluchaèi, a bylo jich více ne 150, silným potleskem.
Kulturní projekt „ijme naplno“ je zamìøen na rozšíøení
a obohacení kulturní nabídky na Javornicku, Hanušovicku a Zlatohorsku a je realizován za finanèní podpory Olomouckého kraje v rámci Operaèního programu OPOK
2003. Autorem projektu je Evropské poradenské a informaèní centrum Olomouc (EPICO).

Ing. Silvio Bairov – koordinátor projektu
Evropské poradenské a informaèní centrum Olomouc
Ostrunická 7,
772 00 Olomouc
tel: 585 234 174, e-mail: mkc@epico.cz
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Historie mìsta
Hanušovice
èást 111.

Nacionalismus na severní Moravì na
pøelomu 19. a 20. století
Jak bylo zmínìno v minulé èásti Historie, rozmáhalo se ke
konci 19. století zakládání nacionálních spolkù a narùstal tlak
na nìmecké cítìní podporující odpor ke všemu nenìmeckému.
Byly vytváøeny rùzné fantastické obrazy zániku Germánù a
v nacionalistické propagandì byla cílenì šíøena fáma, je mìla
dokázat, e Nìmci jsou v monarchii utlaèování a všemi opuštìní,
e jim schází nacionální nadšení.
Jak vypadala tehdejší nacionální agitace, napoví záznam
z 22. valné hromady BbDN v Unièovì. Koèovný uèitel a placený
agitátor spolku dr. Karl Maschke pronesl tato slova: „Jsme na
tom hùø ne kterýkoliv národ v Rakousku, nás nebrání ádná
vláda, nemáme ádnou šlechtu, znaènì malý poèet nìmeckých
knìí, a tak mnohý èlovìk, jen by k nám mìl patøit vzhledem
k svému pùvodu, své výchovì a své krvi, se nám odcizuje z malicherných dùvodù, ze zbabìlosti, slabosti a obèas také
z poraenectví.“
Všechny tzv. nìmecké ochranné spolky se bez rozdílu prohlašovaly za nepolitické a nadstranické, jim je kastovnictví cizí a
jejich organizace hájí zájmy celého národa, reprezentující ideje národní pospolitosti. Svými hesly se obracely ke všem vrstvám
nìmeckého obyvatelstva, pøitom programy a prohlášení spolkù
se obvykle znaènì mlhavì vyjadøovaly k sociálním problémùm.
Nejpropracovanìjší program byl schválen na sjezdu BbDN
ve Svitavách v roce 1902, kde byly dìlnické poadavky na prvním místì. Bylo schváleno, e spolek bude usilovat:
1. o zlepšení spoleèenského a materiálního postavení dìlnictva; 2. o uspokojování oprávnìných poadavkù rolnictva a malých øemeslníkù; 3. o nedotknutelnost školy a uèitelù; 4. o to,
aby byl brán plný zøetel na postavení, je pøísluší Nìmcùm ve
všech oblastech veøejného ivota ve státì; 5. o to, aby byly odmítány nestoudné útoky Èechù a jejich dobyvaèné choutky na úèet
majetkové drby (Besitzstand) Nìmcù, je byla získána èestnì a
za cenu nesmírných obìtí; 6. o to, aby byla zajištìna ochrana
nìmeckých menšin a aby bylo trvale zabezpeèeno nìmectví na
Moravì.
Sociální konflikty mìly být nadále øešeny v rámci „národní
pospolitosti“, a jak vyznìlo z projevu koèovného uèitele Wilhelma GUntchela na sjezdu BbDN v Rýmaøovì, „sociální otázku
nebudeme øešit jednotlivými projevy dobroèinnosti, ale tím, e
chudým vytvoøíme takové postavení, aby se stali hospodáøsky
samostatnými a byla jim tak zajištìna existence“.
Zajímavé názory k øešení sociální problematiky pøinesl sjezd
BdDN ve Štítech r. 1901. Koèovní uèitelé tam tehdy navrhovali:
ulehèit vojenskou slubu, vojáci mìli dostávat dovolenou v období ní, zavést nemocenské a úrazové pojištìní pro zemìdìlské
dìlníky, pojistit je ve stáøí, zøídit 4. tøídu na eleznici. Bylo vzpomínáno Bismarckova hesla: „Dejte dìlníkovi právo na práci,
pokud je zdráv, zajistìte mu péèi, kdy je nemocen, a zaopatøte
ho ve stáøí.“
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Na sjezdu BdDN v Šumperku v roce 1903 apeloval koèovný
uèitel Josef Hoyer na studenty, aby nezùstávali ve Vídni nebo
v èistì nìmeckých oblastech, aby se vraceli do severomoravské
domoviny a stávali se tam „národními vùdci“. Dostal odpovìï
od pøedsedy Svazu studentù ze severní Moravy, e studenti jsou
pøipraveni pøinést pro národ obìti a e se postarají, aby severní
Morava nebyla „zaplavována èeskými úøedníky“.
Pozornost byla vìnována také výchovì en v národním duchu. eny se mìly plnì zúèastòovat spolkového ivota, „plnit
svou svatou povinnost jako nìmecké matky a hospodynì“, z nìmeckých chlapcù mìli vyrùstat nìmeètí muové a z nìmeckých
dívek nìmecké eny.
Nacionalistická ideologie spolku BdDN vycházela z pøedstavy o Nìmcích jako panském národu, který pøinesl Èechùm kulturu a vzdìlání, a tato historická zásluha pak mìla Nìmcùm
zaruèovat privilegovaná postavení.
Vyzdvihování údajných pøedností a historických zásluh Nìmcù vùèi Èechùm a jejich údajnou nadøazenost zdùraznil na sjezdu sesterské organizace Svazu Nìmcù v Èechách v Chomutovì
øíšský a zemský poslanec Franz Schreiter slovy: „Èechovi jsme
pøinesli kulturu, vymýtili jsme jeho lesy, nauèili jsme ho provozovat øemesla a stavìt mìsta místo vozových hradeb; zaplatil
nám vradou a poárem. Èeské dítì jsme nauèili nìmecké øeèi,
aby nám jí mohlo spílat a zloøeèit.“
Postupnì spolek zcela ovládl antisemitismus, ale nenávist ke
všemu èeskému byla mnohdy pøevládající. Na nìmeckém Dni
en v Olomouci se ptala jistá paní Schmidtová z Pøívozu Hermanna Brasse, u koho má nìmecká ena nakupovat, má-li volbu
pouze mezi idovským a èeským obchodníkem. Tehdy Brass odpovìdìl, e je nutno podporovat ty idy, kteøí se pøiklánìjí k nìmectví: „Jen tam, kde to idé nedìlají, je na místì poloit si tuto
otázku.“
Brass se øídil heslem: „Radìji nìmecký fanatismus ne nìmeckou zmìkèilost - jen tak je mono poloit lepší základy naší
budoucnosti.“ Byly vedeny seznamy Nìmcù, kteøí nedbali toho,
e mají nakupovat výhradnì u nìmeckého obchodníka, jména
tìch, kteøí prodali Èechùm domy, byli dokonce kritizování i obchodníci, kteøí zákazníkùm odpovídali na jejich pozdrav èesky.
Z ostatních forem nacionálního bojkotu to byly zejména akce
proti rodièùm, kteøí neposílali své dìti do nìmeckých škol. Propouštìly se èeské sluebné a byla rozšiøována kampaò proti pøistìhovalectví èeských dìlníkù.
Byl navren další národní svátek, údajnì jako oslavy starogermánské bohynì Ostary - Osterfest (tj. Velikonoce). Osterfest
se mìl lišit od køesanských pohyblivých svátkù Velikonoc tím,
e se mìl slavit vdy 1. dubna, ve výroèní den Bismarckových narozenin.
Opatøení proti všemu nenìmeckému bylo nepøeberné
mnoství a provinilci, kteøí nedbali spolkových pøíkazù, byli
oznaèeni za zrádce a vylouèeni ze spolku. Je pravdìpodobné, e
to byl poèátek cesty k Mnichovu.
Kdy koèovný uèitel V. Heger odcházel po svém pùsobení na
severní Moravì do slueb Südmarky, vyjádøil nadìji, e a se
vrátí zpìt, spatøí potìšen, e se nejen podaøilo udret to, co je nìmecké, ale e bude získáno zpìt, co Nìmci ztratili. Svùj projev na
rozlouèenou zakonèil charakteristickým zvoláním: „Naše milá
Morava musí navdy zùstat nìmeckou!“
-jh
Prameny: Dan Gawrecki, S. M., Walter Pohl a Karel Vocelka - Habsburkové
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Jubilea
V mìsíci èervenci 2004 oslaví
svá významná ivotní výroèí
tito naši spoluobèané:
65 let paní Albìta Langerová,
60 let pánové Pavel Lanèa,
Zdenìk Kadlèík a Metod Tomaško,
50 let paní Miluše Sedláèková a
pan Jiøí Zaèal.
Blahopøejeme!

Váení jubilanté, pokud nesouhlasíte
s uveøejnìním Vašeho jubilea v nìkterém
z dalších èísel Hanušovických novin,
sdìlte tuto skuteènost vdy do 15. dne
pøedcházejícího mìsíce (do uzávìrky)
vydání, ve kterém máte být uvedeni, na
podatelnì MìÚ Hanušovice.
Pokud tak neuèiníte, bude to chápáno
jako souhlas s uveøejnìním Vašeho
jména a výroèí v rubrice Jubilea.
Redakce Hanušovických novin

V mìsíci kvìtnu 2004
se narodili:

Eliška Urbanová, Filip Mareš,
Pavel Verner a Michal Václavek

Modelá nehtù
francouzská
manikúra
lepení umìlých
nehtù
lakování nehtù
ošetøení nehtù
Vìra Pospíšilová
Dukelská 128
v Kadeønictví
Renaty Cakirpaloglu
Hanušovice
737 772 415
objednávky dle dohody
placená inzerce
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Øímskokatolická farnost Hanušovice zve všechny
spoluobèany na

Primièní mši svatou

Bohosluba se koná v nedìli 11. 7. 2004 v 10.15 hod. ve
farním kostele sv. Mikuláše v Hanušovicích. Bude ji slouit
P. Stanislav Suchánek, který pùsobil jako jáhen
v hanušovické farnosti a okolí.

Zahrádkáøi slavili
V sobotu 29. kvìtna uspoøádal výbor Zahrádkáøského svazu v Hanušovicích pro své
èleny, jejich známé a pøátele zahradní slavnost. Byla souèástí oslav 40. výroèí zaloení
místního Svazu zahrádkáøù. Akce, která se uskuteènila na osadì Nad nádraím, se vydaøila. Za pøíznivého poèasí se na místì zvaném Na Otoèce sešlo velké mnoství spokojených návštìvníkù. Pøispìlo k tomu i bohaté obèerstvení, nechybìlo dobré
hanušovické pivo a opékané klobásy. K dobré náladì jistì pøispìla hudba z reproduktorù a hlavnì pak vystoupení, pro naše obèany zcela neznámé, country kapely z Èeské
Tøebové. Pøi více ne ètyøhodinové produkci se vìtšina zahrádkáøù dobøe bavila, nechybìly ani hlouèky zpívajících, kteøí si pøipomnìli trampské písnì svého mládí.
Dovolte mi, abych na závìr podìkoval všem, kteøí se na akci podíleli: výboru ZS,
všem, kteøí akci pøipravovali, prodávali obèerstvení, a hlavnì pøedsedovi ZS p. Ernestu Rajnohovi, který jako obvykle mìl nejvìtší zásluhu na zdaøilé akci.
Za výbor ZS, -hp

81 Králíkù v Králíkách
V sobotu 22. kvìtna se stalo mìsto Králíky alespoò na jediný den hlavním mìstem všech Králíkù
v republice. Ne tìch ètyønohých, kteøí konèí
vìtšinou na pekáèi, ale tìch s tímto zvíøecím
pøíjmením. S opravdu netradièním nápadem
pøišel pøed èasem pan Jan Králík z Prachatic (snad
proto, e v samotných Králíkách ádný èlovìk
s pøíjmením Králík neije). Tato recesistní akce nakonec dostala název „Králíky Králíkùm aneb Setkání
Králíkù v Králíkách“ a patøilo k ní i pøitalivé logo (na
obrázku). Bìhem celého dne, kdy byl provádìn soupis, se
v Králíkách sešlo 81 nositelù tohoto jména. Nejmladšímu Filipovi z Albrechtic nad Orlicí byly 2 roky a nejstaršímu Emilovi z Domašova 92 let! Byla zde i skupinka slovenských Maïarù ze Štúrova. Hlavní celebritou setkání, který byl samozøejmì nejvíce
støedem pozornosti, se stal legendární hokejový reprezentanèní brankáø, mistr svìta
z roku 1985, pan Jiøí Králík. Za úèastnický poplatek získali všichni Králíci pamìtní list
a pamìtní pohlednici, poukázku na obèerstvení, zlevnìný vstup do vojenského muzea
a další propagaèní materiály.
Akce byla zahájena oficiální hymnou „Jak nám dupou Králíci (nebo snad králíci?)“.
K vidìní tu byli i opravdoví Králíci z klobouku z veèerníèkových poøadù televize. Nechybìly ani zábavné soutìe, ve kterých soutìící obdreli odmìny ve formì
èokoládových králièích bobkù. Pro všechny pøítomné pøipravili poøadatelé bohaté
obèerstvení. Na závìr akce nemohla chybìt ani bohatá tombola, do které pøispìl i
hanušovický Pivovar HOLBA.
A co hlavní – Králíci si slíbili, e pøíští rok pøijedou zase a vìtší úèastí pokoøí
souèasný rekord.
Z Nového Králicka pøevzal -hp
Zmìna pùjèovní doby
Mìstské knihovny
v Hanušovicích
v èervenci a srpnu 2004
Pondìlí 9.00-12.00 13.00-17.00 hod.
Úterý
zavøeno
Støeda 9.00-12.00 13.00-17.00 hod.
Ètvrtek
zavøeno
Pátek 9.00-12.00 13.00-17.00 hod.

www.mu-hanusovice.cz

Podìkování za uspoøádání
sbírky na pomoc potøebným

Velmi Vám dìkujeme za sbírku odìvù,
knih, hraèek, brýlí a finanèní dar 200
Kè. Rovnì dìkujeme MìÚ
Hanušovice za dovoz k nám.
Oceòujeme Vaši ochotu pomoci
druhým – potøebným lidem.
OS Diakonie Úpice
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Cestování po Evropì
Podruhé se dnes podíváme do Štrasburku, mìsta leícího na
hranicích s Nìmeckem, a jak jsme si minule slíbili, navštívíme
stavby patøící Radì Evropy.

lidských práv, stavba imitující loï, kde se mimo jiné schází
Evropský soud pro lidská práva. Všechny budovy lze zdarma
navštívit po pøedchozí rezervaci.

Štrasburk byl vdy dùleitým mìstem. Øímané tu vybudovali
velkou osadu Argentoratum, dùleité místo, v nìm našli své
uplatnìní hlavnì humanisté. Myšlenka evropského smíøení a
jednoty vedla po 2. svìtové válce k zaloení Rady Evropy
(1949). Za sídlo této instituce byl tak trochu symbolicky vybrán
právì Štrasburk, mìsto na pomezí. Na severu mìsta, kde se
øeka Ill setkává s Marnsko-Rýnským kanálem, se nachází Evropská ètvr. Na romantických bøezích øeky tu vyrostly stavby,
z nich nìkteré patøí ke skvostùm moderní architektury. Spoleèné mají jedno: sídlí v nich hlavní evropské instituce. Štrasburk je
vedle New Yorku a enevy jediným mìstem, které hostí mezinárodní organizace, ani by samo bylo hlavním mìstem svého
státu. Nejstarší z budov je Palác Evropy z roku 1975, kombinace rùového pískovce, skla a oceli. Vlají pøed ním prapory
všech èlenských státù Rady Evropy. Od roku 1958 tu sídlilo i
Shromádìní Evropského spoleèenství, po summitu v Edinburghu se z nìj stal Evropský parlament. Jeho nové sídlo je jen
pár let staré a stále záøí novotou. Je to – struènì øeèeno – famózní stavba (na obrázku). Sestává se ze dvou èástí, kruhové
vystupující vìe (reprezentuje Galileùv kruh) a její obepínající
pùlelipsovité budovy (Kepplerova elipsa). Protoe ale ani monstrózní stavba nepojme všechny euroúøedníky, mezi Parlamentem a Palácem Evropy stojí další øetìz kanceláøských budov.
Naproti celému komplexu pøes vodu „pluje“ od roku 1995 Dùm

A to není všechno, ve Štrasburku jsou jako doma mnohé další
organizace. Patøí mezi nì i Evropská vìdecká nadace, Shromádìní evropských regionù, ale i nejstarší evropská instituce
vùbec. Jedná se o Ústøední komisi pro navigaci na Rýnu, která
byla zaloena ji v roce 1816.

Toulky po okolí
V dnešním vydání našich novin se ji
potøetí podíváme na historii výstavby
vodního díla Pastviny. Dnes konkrétnì
na stavbu hlavní pøehradní hráze.
Nejlépe bude, kdy zaèneme èlánkem
z dobového tisku: „Dne 10. èervence
1933 byla zahájena slavnost zakládání
kamene na pøehradu nad Údolím, za
úèasti obecního zastupitelstva, sboru
dobrovolných hasièù z Nekoøe i z okolních vesnic, mnoha význaèných státních
osobností, ministra veøejných prací
ing. Dostálka rodem ze Šedivce a nìkolika tisíc lidu ze všech obcí mìst okolních.
Dne 11. èervence hned byla práce na pøehradì zapoèata, a do dne 24. prosince
1933 se pracovalo prùmìrnì asi se 250
dìlníky, naèe následkem svátkù vánoèních byla stavba èásteènì zastavena.
Hned na zaèátku této stavby stavìly se
stánky na prodávání rùzného druhu
zboí, tak vystavìl p. Wagner, hostinský
z Pastvin, velký kantin spojený s restaurací u pøehrady, p. Sokol z Pastvin prodej
mléèných výrobkù, p. Motyèka, øezník
z Nekoøe, prodej øeznického a uzenáøské-
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Velké mnoství úøedníkù musí také nìkde relaxovat. Slouí
k tumu rozlehlý zelený park Orangerie, rozkládající se hned naproti Paláci Evropy. Je to místo, kde se relaxuje, sportuje, vystavuje a poøádají se zde i koncerty. V malé zoologické zahradì
v parku je i pár opic, papouškù a jiného okrasného ptactva. -hp

ho zboí a jídelnu, p. Pecha z Nekoøe ještì
cukrárnu.“
V soutìi o stavbu pøehrady zvítìzila
stavební firma Paout z Prahy, která si na
pomoc vzala dalších 11 stavebních firem.
Na technologické èásti se podílely firmy
ÈKD Praha a Škodovy závody Plzeò.
Stavba vlastní pøehrady a elektrárny byla
provedena v dobì od èervence 1933 do
konce roku 1938, kdy byla stavba v podstatì dokonèena. Následkem prudkých
dešù se vzápìtí pøehrada rychle naplnila. Dokonèovací práce však probíhaly
ještì v následujících dvou letech, kdy se
provádìly dodìlávky stavby a terénní úpravy.
Pro zajímavost
uvedu, co bylo
pøi stavbì hráze
mimo jiné
spotøebováno:
109 000 m3
kamene, 126 000
centù cementu,
186 tun dynamitu
a trhavin, témìø
milion kWh
elektrické energie

podatelna@mu-hanusovice.cz

a odpracováno více ne 3 330 000 hodin
práce dìlníkù.
Na závìr si øekneme nìkolik základních faktù o pøehradní hrázi. Výška hráze
nad základy èiní 38,53 metrù. Délka hráze dole u výpustì je 34 m a délka na vrcholu hráze 192 metrù. Hráz je v dolní
èásti široká 34,55 m, v horní èásti (pod
dlabou silnice) 4,1-7,5 metrù. Celkový
objem hráze je 73 tisíc m3.
Na obrázku je letecký snímek pøehradní hráze s hlavní a malou pøehradou.
Pøíštì si povíme nìco o elektrárnì a
stavbì malé hráze.
-hpm
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Soutì v šachu „Královna nezlobí“
Dne 29. kvìtna 2004 se tøi chlapci a tøi dìvèata ze šachového krouku ZŠ Hanušovice zúèastnili soutìe v šachu „Královna nezlobí“. Soutì organizoval DDM Vila Doris
v Šumperku.
V 1. kategorii hochù nar. 1988-90 jsme získali 2. a 4. místo.
Ve 2. kategorii hochù nar. 1991-93 jsme získali 4. místo.
Ve 4. kategorii dívek nar. 1988 a mladších jsme získali 1., 2.
a 3. místo.
Z hochù nejvíce bodù v kategorii nar. 1988-90 získal Jan
Jauernig z 9. A tøídy. Z dìvèat nejvíce bodù získala Lucie Machulová ze 7. B a za ní následovaly Jana Šèamburová a Eva
Junková z 5. A tøídy.
Všech šest soutìících si zaslouí velkou pochvalu a podìkování za výbornou reprezentaci. Zejména pak všechna tøi
dìvèata: L. Machulová, J. Šèamburová a E. Junková, a
z chlapcù Jakub Tomíèek, kteøí v této soutìi startovali poprvé.
Všech šest soutìících se vrátilo domù s diplomy a
kniními odmìnami. Blahopøejeme.
-jk

12 nejlepších vitaminù
vitamin B
5

Vitamin B5
Kde je vitaminu nejvíc
Zelenina (napø. kapusta, brokolice), melouny, mléko, sýr (napø.
camembert, limburský), luštìniny (napø. èoèka, fazole), houby.
Jak vitamin prospívá duši
Má afrodisiaèní úèinky: Vitamin B5 (kyselina pantothenová)
podporuje tvorbu sexuálních hormonù a hormonù štìstí.
V èem pomáhá organismu
Proèišuje organismus: Upravuje mj. látkovou výmìnu bílkovin, tukù a uhlohydrátù a je dùleitý pro vyplavování škodlivin
z tìla.
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 mìsíc kvìten 2004
Na zaèátku a na konci tohoto mìsíce jsme o víkendech opravovali naše
pøechodné klubové táboøištì za Hanušovicemi. Pøi tìchto pracích se klubáci
uèili zacházet s rùzným náøadím.
Asi nejvýznamnìjší akcí v kvìtnu se stal víkendový pobyt na chatì u
Bohdíkova, kterou nám pùjèil vedoucí oddílu Kamarádi ze Šumperku, za
co mu tímto moc dìkujeme. Klubáci a pozvaní hosté se ocitli v pohádkovém svìtì, kdy se snaili pomoci zaèarovaným lidem navrátit øeè a zrak. Vydali se hledat „kouzelný démant“, který dokázal zlé kouzlo zlomit. Cestou
zdolávali nelehké úkoly, a se jim koneènì podaøilo v zemi Hatar objevit démant a vysvobodit zaèarované lidi. Nakonec ještì zlá kouzla zahnali pryè
roztoèením zvuèících destièek. Na památku chlapcùm zùstaly kromì mnoha záitkù i zvuèící destièky, které si vyrobili a ozdobili. Pøestoe
se v sobotu odpolednì poøádnì rozpršelo, akce se všem líbila a hoši budou
mít dlouho na co vzpomínat.
V kvìtnu se nakonec podaøilo pøes velké problémy vydat ji ètvrté èíslo
klubového èasopisu Pramínek. Èasopisek je urèen nejen našim klubákùm,
ale i ostatním správným chlapcùm a dìvèatùm. Máte-li zájem také si pøeèíst
leccos zajímavého nebo si zasoutìit, pøijïte na nìkterou naši schùzku ve
ètvrtek od 15.00 do 17.30 hod. do klubovny na Školní ul. èp. 257, budova
s hudební školou v Hanušovicích. Tím také dìkujeme MìÚ za spolupráci.
V druhé èásti kvìtna jsme provedli generální úklid klubovny a chodby a
ještì zbyl èas na jednu hru.
Bìhem mìsíce jsme jinak na schùzkách procvièovali zvukovou morseovku, vázání základních uzlù a rùzné druhy šifer. Podle poèasí jsme hráli
hry buï v klubovnì (Na èem pojedeš, Na sochy, Na zvíøata ap.), nebo venku
(Na belhavou honièku, Na netykavku, Kulové blesky apod.).
V mìsíèním bodování jednotlivcù obhájil prvenství Marek Fibich, ve
speciální soutìi o klubové nálepky bodovali: Honza Czastek è. 9+10, Marek Fibich è. 5-7. Putovní odznak Roye mìl právo v èervnu nosit Honza
Czastek. Všem blahopøeji.
Vedoucí klubu M. Pecho
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Šachové úlohy
Øešení úlohy z minulého èísla
Hanušovických novin
1. Kd1 - Sf4, 2. Vf3 - Jd5
3. Se4 - Je3, 4. Ke2 - Sg5
5. Vg3 - Sf4, 6. Vh3 - Ke4
7. Kf3 - Sg5, 8. Vh5 a bílý vyhrává
Nová øešitelská soutì
Postavení figur na šachovnici:
bílý - Kc3, Ve3, Se1
èerný - Kb6, Sb1, Sf7, pìšec g5
-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

Duha, Salix-SK pøeje všem správným chlapcùm a dìvèatùm senzaèní
prázdniny a dále všem lidem dobré vùle pøijemnou dovolenou.
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