HANUŠOVICKÉ NOVINY
Srpen 2004

èíslo 8

roèník 10

cena 2 Kè

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

Informace Základní školy Hanušovice
Váení spoluobèané!
Školní rok 2003/2004 je nenávratnì za námi a já bych chtìl podìkovat všem
pedagogickým pracovníkùm, hospodáøskému personálu a kuchaøkám za jeho
zvládnutí. Nebyl jednoduchý! Pro nedostatek dìtí ukonèila MŠ Údolní k 30. 6.
svoji èinnost, uèitelky pøešly do MŠ Hlavní, pracovnice vývaøovny do ŠJ, další
pracovnice hospodáøského personálu byla propuštìna dle pøíkazu KÚ ke sníení
stavu pracovníkù v dùsledku úbytku dìtí.

Co se nám povedlo:
+ V oblasti všeobecnì vzdìlávacích pøedmìtù se naši áci prosadili v okresním
kole ve fyzikální a matematické soutìi a v BESIP
+ Mateøská školka reprezentovala v soutìi MATEØINKA v Zábøehu na Moravì
+ Sport - postup do krajských kol soutìí v kopané, vybíjené a v atletice
+ Práce kroukù a plno akcí pro veøejnost - keramika pro áky i dospìlé, recitaèní, výtvarný a sportovní krouek, kurs anglického a nìmeckého jazyka atd.
Naši áci se zúèastnili vánoèního koncertu, vystupují na vítání nových obèánkù, poøádají akce pro seniory mìsta, MŠ nìkolikrát vystupovala v DK s velkým
úspìchem, DOREMI - soutì zpìvákù za úèasti 45 soutìících atd.
(dokonèení na 6. stranì)

Takové normální léto...
Ji šest týdnù léta je za námi. Mùeme slyšet rùzná
hodnocení letošního léta. Napøíklad „poèasí suuje
Èesko“ nebo „letos nebylo ještì øádnì teplo“, „o víkendech vìtšinou prší a je chladno“. To jsou jen nìkteré názory obèanù. V mnohých pøípadech poukazují
obèané na krásné horké a suché léto loòské.
(dokonèení na 11. 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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Hanušovický jarmark
20.-21. 8. 2004

více informací na
www.mu-hanusovice.cz
Dne 4. 9. 2004 se uskuteèní v areálu
Pivovaru Holba, a. s. oslavy zaloení
pivovaru. Více informací v pøíštím
vydání Hanušovických novin a na
www.mu-hanusovice.cz

www.mu-hanusovice.cz

Proè
slepice
mají
køídla?
Jen ptáci mohou
létat. My za letenku
musíme zaplatit. A
výlety na rogalu
kadý nezvládne, to mi povídejte! Mìli
ptáci køídla vdycky? Nìkteøí ano, nìkteøí
ne. A o tom to je.
Byla jednou jedna soutì. „Miss slepice“
se jmenovala. Do té soutìe se pøihlásily
spousty slepic. Strakaté, bílé, barevné,
s malým zobákem nebo s hodnì proøízlým.
Páv rozhodoval, kdo pùjde do finále. Dal
slepicím ètrnáct dní na pøípravu. A
všechny ty slepice byly nervózní, ale jedna
ze všech nejvíc. Slepice za tu dobu moc
nejedly, chtìly být krásné a štíhlé. Uèily se
volné disciplíny. Napøíklad závodní
kvokání, dále kvárie (to jsou kvokavé árie)
a tak podobnì. Ale ta jedna, Ofélie se
jmenovala, ta ale vùbec nic nepozøela. Ani
nadívané íalky nesnìdla. A tak nebylo
divu, e na finále byla hubená, jenom kost
a peøí. Poslední disciplína byla promenáda
v naèanèaném peøí. A tehdy se to stalo.
Zaèal foukat vítr a foukal a foukal. To víte,
finále je drahé, a tak kvùli nìjakému vìtru
se pøece organizátoøi nezblázní. A jak
pøišla Ofélka na øadu, zafoukalo tak silnì,
e odletìla. Byla hubená jak lunt, a tak se
chvíli vznášela nad zemí, ne na ni
dosedla. To bylo slávy! Zvítìzila! Ofélka
pak vedla pohodlný ivot a zase ztloustla.
Ale mladým slepicím to nedalo. Zaèaly si
pøipínat køídla, rùznì se natøásat a
nadskakovat, aby alespoò trošièku vzlétly.
Nápad se rychle rozšíøil, protoe hloupost
se vdycky šíøí rychleji ne moudrost.
Dnes u si ptáci køídla nesundávají. Ale
stejnì, køídla nekøídla, slepice zùstaly
poøád pøízemní tvorové.
Adéla Valentová, 8. A

www.zs.hanusovice.indos.cz
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Zpráva o èinnosti rady mìsta
39. zasedání – 7. 6. 2004
- schválila ádosti o prominutí poplatkù z TKO
- urèila zástupce na øádnou valnou hromadu VHZ, a. s. –
29. 6. 2004
- schválila ádosti o pronájem kùlen a pozemkù – èp. 400
- doporuèila ZM ke schválení návrh na uzavøení MŠ
Údolní
- vzala na vìdomí konání veøejného zasedání ZM a schválila program
- uloila jednat o nabídce smlouvy o výkonu èinnosti
OLH s Lesy ÈR Hanušovice
- vzala na vìdomí informaci o významné lokalitì u Raškova – hadce a buèiny
- schválila ádost o finanèní pøíspìvek – Automotoklub
Hanušovice
- vzala na vìdomí konání konference Orlicko-Kladsko
2004
- neschválila ádost o zamìstnání
- neschválila ádost o pùjèku z FRB
- vzala na vìdomí informace Fondu ohroených dìtí
- projednala vìc rekonstrukce CZT Hlavní
- projednala dopis poslance Petra Krilla a uloila vìc øešit
starostovi mìsta

- schválila ádost o prominutí poplatku za neinvestièní
náklady - MŠ Hlavní, VI/2004

40. zasedání – 21. 6. 2004
- doplnila èleny kulturní komise
- vzala na vìdomí konání 2. mìstského plesu
- vzala na vìdomí odpovìï na dopis panu Z. Vémolovi
- schválila odmìny èlenùm JPO II
- delegovala zástupce na soutì v lovecké støelbì O pohár
starosty Mìsta Hanušovice
- vzala na vìdomí výpovìï z pracovního pomìru
- schválila pronájem èásti pozemku pè. 1656, kú. Hanušovice
- vzala na vìdomí dopis paní J. Kubáníkové a uloila znovu odpovìdìt
- vzala na vìdomí dodatky ke smlouvám ŠPVS, a. s. –
pronájem infrastruktury
- schválila ádost o úlevu z poplatku za odvoz TKO
- vzala na vìdomí nabídku pojištìní majetku
- vzala na vìdomí odstoupení od ádosti o pùjèku
- vzala na vìdomí zmìnu pùjèovních hodin Mìstské
knihovny
- vzala na vìdomí informace o jednání s øeditelem Hanušovické lesní a. s.

Podìkování
S politováním jsme pøijali skuteènost,
e ke konci èervna pøedèasnì ukonèila
èinnost Mateøská škola na ulici Údolní
v Hanušovicích. Mrzí nás to o to víc, e
dìti tak pøišly o krásné pøírodní
prostøedí, ve kterém mohly svou
pøedškolní docházku uskuteèòovat. Proto
dìkujeme pøedevším paní uèitelce
Nikolovové, paní uèitelce Hetmánkové a
té ostatnímu personálu, prostì všem,
kteøí se o naše dìti v „horní“ školce
starali, a pøejeme jim, aby se jim
pøíjemnì pracovalo v novém pùsobišti,
spolu s našimi dìtmi.
Rodièe

Oznámení

Hledáte vhodný zpùsob financování Vašich bytových potøeb?

Vedení školy oznamuje všem rodièùm,
jejich dìti navštìvují MŠ ul. Hlavní, e
obìdy se prodávají pøedem od 25. 8. 2004
v budovì školní jídelny.
-zš

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

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

Jak dát rodièùm agresivních ákù
najevo, e šikana se týká i jich
Nabízím pohled øadového uèitele, který nemá monosti èi nástroje, jak se úèinnì bránit, jak bránit šikanování, ale i šikanujícího pøed další narùstající trestnou èinností. A tou šikana
bezesporu je.
Uèitel má zodpovìdnost za dítì, které mu rodièe svìøí - a to je
naprosto v poøádku. K tomu nástroje máme také. Dokáeme zabavovat nebezpeèné pøedmìty, procházet mezi dìtmi a rozmlouvat jim riskantní záleitosti, které by vedly k úrazùm,
vìnovat se jim v pøípadì nevolnosti a nemoci, být 24 hodin v pohotovosti, pokud jsme s dìtmi na výletì, na škole v pøírodì a
podobnì.
Ale co v pøípadì, kdy se objeví šikana? Jaké nástroje
máme k dispozici? Jak mùeme úèinnì zasáhnout, kdy nemáme èím? Jak a èím mùeme razantnì a zøetelnì vymezit
hranice chování jednotlivým ákùm tak, aby cítili, e dále u
ne, a pokud ano, následuje výrazné a jasné potrestání, nekompromisní øešení?
Jak dát dùraznì rodièùm agresivních ákù najevo, e tato
záleitost se týká i jich, e zøejmì nezvládají svoji výchovnou
roli? Jejich povinnost není pouze posílat pravidelnì dítì do školy, ale také dítì pouèit o vztazích a dohlíet na to, aby se chovalo
k ostatním slušnì. Aby neubliovalo, netýralo a neponiovalo
spoluáky, aby fyzicky nenapadalo uèitele, o slovních výpadech
ani nemluvì. Moná to zní neuvìøitelnì, ale jsou i takoví rodièe,
které hrubá síla jejich dítìte tìší. Otevøenì pøiznají, e mu doma
øíkají, a se nedá. Prý - co mùe být pro jejich dítì prospìšnìjší
ne mít v dnešní dobì ostré lokty, umìt vzbuzovat v druhých
strach a nauèit se šikovnì obcházet zákony?
Co pak zmùe uèitel jako „sám voják v poli“?
To, e dítì páchající nepravosti na druhých rozhovory a dùtky
mnohdy nezarazí, ale naopak podtrhnou sílu a chu šikanujícího

pokraèovat, nemusím ani uvádìt. Proto èasto šikana pokraèuje
dále, jenome skrytì a rafinovanì.
Souhlasím s tím, e škola nese zodpovìdnost za áka, za to,
e se mu nic ve škole nepøihodí a nikdo mu nebude ubliovat.
Ale je potøeba, aby také škola mìla v ruce nástroj, aby nemusela
spoléhat pouze na mapování situace a psychologické rozhovory. Škola potøebuje zákon, který bude jasnì definovat, za jakých
okolností se bude ák nejenom vzdìlávat, ale také jak se bude ve
škole chovat, a pokud nebude, co mùe následovat.
Pøiznejme si otevøenì, e vìtšina agresivních ákù má problémy s vlastním sebehodnocením a vnímáním reality okolo
sebe a zøetelnì vyznaèené a zákonem podepøené monosti - hranice - jsou pro nì daleko èitelnìjší a jasnìjší ne vleklé rozhovory a prosby, aby se nad sebou zamyslel.
Støední školy mají monost áka, který pøekraèuje na jejich
pùdì zákon (nemusí jít pouze o šikanu), vylouèit. Proè se takto
nemohou chránit i školy základní? Základní vzdìlání je povinné, ale není povinné snášet chování dítìte, které opakovanì a
pøes veškerá øešení ubliuje druhým.
Podpoøme školy zákonem, kde bude jasnì definováno to, e
pokud se ák opakovanì dopouští na pùdì základní školy trestné èinnosti a veškeré monosti nápravy selhaly, má škola pravomoc se s takovým ákem rozlouèit. Vrací se rodièùm, a pak je u
na nich, aby zajistili svému dítìti povinnou školní docházku jinde. Buï v jiné základní škole, kde budou seznámeni s tím, proè
ák pøechází, anebo formou soukromých uèitelù.
Moná pøi této hrozbì komplikací by rodièe ochotnìji spolupracovali v této záleitosti se školou, podpoøili by její autoritu,
sledovali by chování svého dítìte a nezùstávali by lhostejní a pasivní, jak to v mnoha pøípadech bývá. A to ve smyslu - je ve škole, tak si to zaøiïte, jak chcete; mì doma nezlobí.
Pokud bude mít škola monosti zasáhnout napøíklad tímto
zpùsobem, a bude tak mít vìtší pravomoci ochránit dìti, které je
navštìvují, pak je moné rodièùm slíbit, e udìláme všechno, co
je v našich silách, aby jejich dìtem nebylo ve škole ubliováno.
J. Michalík, J. Voenílková, Uèitelské noviny è. 19/2004, str. 19

Ohlédnutí za nejúspìšnìjšími sportovními akcemi pro ZŠ
ve školním roce 2003/2004
V uplynulém školním roce dosáhla naše škola mnoha sportovních úspìchù a s tìmi nejúspìšnìjšími
z nich bychom Vás teï rádi seznámili.

Coca-Cola CUP
Ji v pøedchozích dvou èíslech Hanušovických novin zmiòovaný pohár Coca-Cola CUP skonèil pro naši školu nad
oèekávání velmi úspìšnì. Fotbalová soutì urèená pro áky druhého stupnì základních škol, která letos slavila u
svoji sedmiletou historii, se rok od roku stává oblíbenìjší u všech typù základních škol a zároveò roste i kvalita celého
fotbalového turnaje.
Naši kluci prošli bez poráky celou svoji oblast a postoupili do dalších kol, kterých se zúèastnilo 64 nejlepších
škol z republiky. Naší škole byla losem vybrána škola z Trutnova. Na hlavním fotbalovém stadionu v Trutnovì odehráli
naši fotbalisté rovnocenný zápas, který bohuel nedokázali dovést do vítìzného konce a v utkání podlehli o jeden
jediný gól v pomìru 2:1. Znamená to, e klukùm utekl sen postoupit do finálového turnaje, který by se konal v Praze za
úèasti 16 nejlepších škol z republiky. Ale i pøes to všechno kluci dokázali, e fotbal hrát umí, a všem školám, proti kterým
hráli, dokázali být více ne vyrovnaným soupeøem.
(pokraèování na stranì è. 4)
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V tomto školním roce mìli naši kluci velmi talentovaný a silný tým, který od samého poèátku nesl i silného
sportovního ducha, který mìl touhu vítìzit.
Tímto èlánkem bych chtìl podìkovat všem klukùm, kteøí se tohoto turnaje zúèastnili, a všem, kteøí nás v tomto
školním roce u opustí, popøát, aby jejich výkony a fotbalový um bavil i ostatní uèitele a trenéry na støedních školách a
uèilištích. Do nadcházejícího školního roku jim pøeji podobné a ještì úspìšnìjší výsledky.
Jména našich fotbalistù, kteøí úspìšnì reprezentovali naši školu: Jiøí Winkler, Ondøej Diviš, Aleš Warenich,
Aleš Winkler, Ondøej Slí, Vladimír Zavadil, Petr Rajnoha (C), Martin Vondráèek, Martin Vinkler, Lukáš Havelka,
Jaroslav Kroèil, Petr Olbort, Tomáš Halady, Petr Adámek, Michal Podgrabinský, Jan Vondráèek, Michal Tóth.
mlm

McDonald´s CUP
Ani naši mladší kluci se neztratili. McDonald´s CUP je opìt fotbalový turnaj, avšak urèený pro první stupeò základní
škol a navíc rozdìlen na dvì kategorie: kategorii A - 1.-3. tøída a kategorii B - 4.-5. tøída.
V letošním roce byla úspìšnìjší kategorie mladší. Starší kategorie malinko klopýtla, ale i pøesto jí patøí velký dík a
podpora od nás všech, kteøí se turnaje zúèastnili. Pøejeme jim, a je pro nì nový roèník tohoto poháru úspìšnìjší.
Naši mladí talenti (tzv. benjamínci) však vstoupili do turnaje se vztyèenou hlavou. V první fázi vyhráli okrskové kolo,
kterého se zúèastnily tøi školy, a naši borci dokázali vstøelit svým soupeøùm dohromady 18 branek! Postoupili tak do
finále okresního, kde u je èekali vítìzové ostatních okrskù. Ale i v tomto kole naše prata dokázala vyhrát, a tak mìli
právo reprezentovat náš okres na krajském finále, které se konalo dne 25. kvìtna 2004 na fotbalovém stadionu
v Olomouci. Své síly zde zmìøili finalisté ostatních okresù z kraje Olomouc. I na tomto silnì obsazeném turnaji naši kluci
nechtìli hrát ádné druhé housle a dokázali vybojovat 3. místo! Patøí jim tedy velký dík a obdiv, a vìøím, e
i v nadcházejícím roèníku tohoto turnaje budou podobnì úspìšní.
Jsem rád, e alespoò èást klukù dokáe trávit svùj volný èas a prodat právì napøíklad v takových soutìích. Moná
právì tito kluci budou do budoucna vzorem tìm ostatním a ti tøeba dostanou taky chu a motivaci zaèít pìstovat nìjaký
sport a chtít vyhrávat. Velký podíl na úspìchu bych chtìl pøipsat také panu Baslerovi, který od samého poèátku
pomáhal kluky vést a motivovat je k dobrým výkonùm. Touto cestou dìkuji a vìøím v úspìšnou spolupráci v dalších
roènících.
Pøedstavuji naše úspìšné benjamínky: Daniel Winkler, Jaroslav Diviš, Denis Tomíèek, František Ambroz, Martin
Ján, Martin Michalèák, Nikola Šimeková, Tomáš Brázda, Lukáš Kuèera, Max a Ondøej Šèamburovi, Marián Vítek,
Marek Fibich.
mlm

36. roèník Poháru Èeského rozhlasu v atletice pro rok 2004
Také naši atleti letos potvrdili své kvality a v silném okresním kole, které se konalo dne 21. kvìtna 2004 na Tyršovì
stadionu v Šumperku, vybojovali 3. místo, které znamenalo postup do krajského kola.
To se konalo dne 2. èervna na atletickém stadionu v Olomouci. Naši školu reprezentovali starší kluci (8.-9. tøída) a
soutìili v tìchto disciplínách: bìh na 60 m a 1500 m, skok vysoký a daleký, vrh koulí a štafeta. Z celkového poètu
10 škol se naši kluci umístili na 9. místì.
Úspìch byl u v tom, e dokázali postoupit z okresního finále a ve finále krajském u mohli jen pøekvapit. Kdy se
podíváme na podmínky, které naši atleti mají, tak u proto je to pro naši školu úspìch. Všichni doufejme, e podmínky
pro pøípravu tìchto talentù se brzy zlepší a naši áci budou moci kadým rokem být vyrovnanými soupeøi šumperským
a zábøeským sportovním školám. Dìkuji tedy všem atletùm za pøístup k letošnímu roèníku poháru v atletice a pøeji jim
mnoho sportovních úspìchù v dalších roènících. (pokraèování na další stranì)
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Soupiska starších klukù: Tomáš Radoch, Michal Šupák, Tomáš Fellinger, Jaroslav Kroèil, Martin Vinkler, Michal
Mináø, Ondøej Diviš, Michal Rychlý, Tomáš Durïák, Jakub Musil, Miroslav Ondryáš.
mlm

Minikopaná 2003/2004
V prùbìhu výše uvedených soutìí probíhaly taky soutìe menší; jednou z nich byl turnaj v minikopané. Od velkého
fotbalu se tento turnaj liší v pravidlech a velikostí høištì. Tento zpùspob hry fotbalu zdokonaluje všem fotbalistùm
techniku a øadí se spíše do pøípravného období mezi soutìemi.
Starší kategorie (8.-9. tøída)
V této kategorii soutìili kluci, kteøí hráli zároveò i Coca-Colu, a tak sehranost a kvalita zde zùstala zachována. Své
okrskové kolo vyhráli a postoupili do okresního finále, které se konalo dne 15. dubna 2004 v Šumperku. V celkovém
poøadí skonèili kluci na tøetím místì. Pro nì samotné to bylo zklamání, protoe mìli jako tým na to, aby vyhráli a
postoupili do krajského finále. Bohuel jim malinko chybìlo štìstí v zakonèování a u vìtšiny hráèù bylo vidìt, e nejsou
na malé høištì a na menší prostor zvyklí a e jim to dìlalo problémy. Ale tøetí místo v okresním finále je pro naši školu
úspìchem a je dobré zùstat i jednou nohou na zemi a nezvyknout si všechno vyhrávat.
Mladší kategorie (6.-7. tøída)
I naši mladší vybojovali postup z okrskového finále do finále okresního, které se konalo dne 10. èervna 2004, opìt
v Šumperku. Z celkového poètu 9 škol se naše škola umístila na místì šestém. Po úspìšném fotbalovém a celkovém
sportovním klání, které se do té doby v Hanušovicích odvíjelo, zaèíná naše škola vzbuzovat respekt u ostatních škol a
naši kluci si toho byli vìdomi. Ve skupinì narazili na kvalitní školu z Mohelnice a na I. ZŠ Šumperk. Skupinu vyhráli
zároveò s Mohelnicí, a vzhledem k tomu, e obì školy mìly stejný poèet bodù i vstøelených a obdrených branek, tak o
postupu do finálové trojky musel rozhodnout penaltový rozstøel, ve kterém se štìstí usmálo na mohelnickou stranu.
Našim klukùm nezbylo tedy nic jiného ne hrát o 4.-6. místo. Kluky penalty hodnì poznamenaly, a tak dále vypadal také
jejich výkon, ve kterém u se nedokázali dostateènì motivovat. Do té doby však patøili fotbalovým umem na druhé
místo ihned za Zábøehem, který dominoval výbornými fotbalisty. Takový u je však sport a i ten propad mùe jednou
pøijít. Ale kadou porákou se èlovìk uèí, a tak vìøím, e v pøíštím roce si kluci napraví svoji reputaci. U mladší kategorie
se taky malinko projevuje ještì nezkušenost z takových turnajù, která mnohdy hodnì rozhoduje.
Tímto ohlédnutím bychom chtìli podìkovat jménem kabinetu tìlesné výchovy a vedení školy všem lidem, kteøí se
urèitou mìrou zaslouili o velký úspìch, kterého naše škola v tomto školním roce dosáhla. Všem sportovcùm pøejeme,
aby o velkých prázdninách nabrali nové síly a do nového školního roku vstoupili stejnì úspìšnì jako do roku letošního.
Za ZŠ Hanušovice, Tomáš Rajnoha a Yvona Jánová

Bambus

Bruno Ferrero

V jedné nádherné zahradì rostl velkolepì vyhlíející bambus. Pán
zahrady ho mìl rád více ne kterýkoli jiný strom. Bambus rok od roku
sílil a rostl do krásy. Dobøe vìdìl, e ho pán má rád, a proto byl
šastný.
Jednou pán pøišel ke svému milovanému bambusu a øekl: „Milý
bambuse, potøebuji tì.“
Nádherný strom pocítil, e nadešla chvíle, pro kterou vyrostl,
a s velkou radostí v hlase prohlásil: „Jsem pøipravený, pane. Udìlej se
mnou, co chceš.“
Pánùv hlas znìl vánì: „Abych tì mohl pouít, musím tì porazit.“
Bambus se vydìsil: „Pane, ty mì chceš porazit? Vdy jsem
nejkrásnìjší strom ve tvé zahradì! Ne, prosím tì, ne! Vyuij mì pro své
potìšení, pane, ale neporáej mì.“
„Milý bambuse,“ pokraèoval pán, „jestlie tì neporazím, nebudu
tì moci ani pouít.“
V zahradì se rozhostilo naprosté ticho. I vítr pøestal vát. Bambus
pomalu sklonil svou nádhernou korunu a zašeptal: „Pane, jestli mì
nemùeš pouít, ani bys mì porazil, tak mì poraz.“
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„Milý bambuse,“ øekl ještì pán, „nejene tì musím porazit, ale
musím ti také oøezat vìtve a listy.“
„Pane, mìj se mnou slitování. Zniè mou krásu, ale nech mi vìtve a
listy.“
„Kdy je neoøeu, nemùu tì pouít.”
Slunce si zakrylo tváø, motýl vystrašenì odlétl. Bambus se roztøásl
a slabým hlasem øekl: „Pane, oøe je.“
„Milý bambuse, musím s tebou udìlat ještì nìco. Musím tì
rozseknout napùl a vytrhnout ti srdce. Jinak bych tì nemohl pouít.“
Bambus se sklonil k zemi a šeptal: „Pane, rozsekni mì a trhej.“
Tak pán zahrady porazil bambus, odøezal vìtve a listy, rozsekl ho a
vytrhl mu srdce. Pak ho odnesl na místo, kde ze zemì tryskal pramen,
poblí polí, která trpìla suchem. Jemnì pøipevnil jeden konec
milovaného bambusu k prameni a druhý namíøil na vyschlá pole.
Prùzraèná, chladná, èerstvá voda se vydala tìlem bambusu a
k polím. Na polích byla zaseta rýe a pøinesla výbornou úrodu.
Tak se bambus stal velkým poehnáním, i kdy byl poraen a znièen.
Kdy byl ještì nádherným stromem, il jen pro sebe a radoval se ze své
krásy. Poraený, zranìný a znetvoøený se stal prostøedkem, jím pán
zavlaoval své království.

www.mu-hanusovice.cz
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Informace Základní školy Hanušovice
(dokonèení z 1. strany)
+ Nové kuchaøské zaøízení do školní jídelny pøes 700 000,- Kè
+ Oprava tìlocvièny v Mateøské škole Hlavní
+ Soutìe v prùbìhu roku - Velikonoèní laka, matematický Klokan, DOREMI, vybíjená, recitace, závody na kolobìkách, nohejbal - turnaj ve Vojtíškovì, pøebor ZŠ v malé kopané
Se spoluvyhlašovateli našeho mìsta byla vyhlášena soutì ve sbìru plastù a papíru. Díky všem, co pøispìli sponzorskými dary.
Vìøíme, e v pøíštím roce se tato zásluná akce opìt uskuteèní.

Co nás mrzí:
- S pøíchodem nìkterých ákù pokus o šikanu ve veøejných dopravních prostøedcích a na veøejnosti
- Kouøení v prostorách školy a na veøejnosti
- Krádee v šatnách, pøed školou a nièení høištì
- Vulgárnost chlapcù i dívek ve škole a hlavnì mimo ni
- Nezájem nìkterých rodièù o práci dìtí a jejich chování na veøejnosti, zejména ve veèerních hodinách
- Nièení školního pozemku ve veèerních hodinách
V prùbìhu roku navštìvovalo naši školu 524 ákù, obì mateøské školy 102 pøedškolákù. O chod zaøízení se staralo celkem
62 pracovníkù. Rozpoèet zaøízení èítá do 15 000 000,- Kè. Nejlepší áci obreli sladké odmìny, jejich portréty budou na nástìnce
školy.

Závìrem pøedkládám tabulku o prospìchu a chování našich ákù.

1. A
1. B
2. A
2. B
3. A
3. B
4. A
4. B
5. A
5. B
I. stupeò
6. A
6. B
6. C

7. A
7. B
7. C
8. A
8. B
8. C
9. A
9. B
9. C
II.
stupeò
celkem

9
11
14
6
21
9
7
8
8
13
106
6
4
8
3
12
13
5
3
12
4
16
9

Napomenutí
tøídního
uèitele
3
1
1
2
5
1
13
7
3
2
-

Dùtka
tøídního
uèitele
3
2
5
1
1
1
2
3

73

95

12

73

201

25

prospìl

neprospìl

vyznam.

pochvaly

20
23
21
20
25
23
17
19
24
23
215
25
23
19
22
22
18
21
22
26
28
27

1
1
1
1
4
1 oz
1
2 oz
3 oz
2 oz
3 oz
4 oz
1 oz
1 + 1 oz
-

6
4
4
5
10
12
7
4
6
3
4
8

279

3 + 17 oz

494

7 + 17 oz

26

Dùtka
øeditele

2. st.

3. st.

tøídní uèitel

1
1
2
1
4
2
1
4
1

1
2
3
2
1
3
3
2
2

2
2
1
1
1
1
1

Demelová
Pitáková
Cikrytová
Davidová
Opletalová
Kubíèková
Šašurová
Mátychová
Janoèková
Šulová

8

13

16

5

13

15

18

7

Jánová
Netolická
Podvolecká
Pátková
Mikolášová
Winklerová
Divišová
Zerzáò
Šubrtová
Hlavenková
Rulíšková
Podgrabinská

Za vedení školy, Mgr. Jaromír Straka, øeditel ZŠ
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podatelna@mu-hanusovice.cz
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Historie mìsta
Hanušovice
èást 112.

Poèátek 20. století v událostech na
Hanušovicku
Nástup 20. století zaèal tak jako kadý jiný nový rok, bez
vìtších oslav, nebo nikde v záznamech není sebemenší zmínka o
nìèem podobném. Lidé mìli tehdy daleko jiné starosti neli
èlovìk dnešní. Rozvíjející se prùmysl nìkterým lidem práci bral,
jiným zase nabízel, ovšem za velmi nízké mzdy a mnohdy
otrockou práci. Nastával pozvolný úbytek obyvatelstva malých
obcí a osad z øad pøevánì mladých obyvatel, hledajících
uplatnìní a obivu ve vìtších prùmyslových centrech, jeliko je
pùda jejich domova nebyla schopna uivit.
Zdejší obyvatele suovala nejen pøíroda, která obèas ukázala
svoji krutou moc, ale také nièivé poáry objektù, které mnohý
postiený budoval celá léta. Mnoho obyvatel trpìlo podvýivou
a nemocemi, z nich nìkteré byly neléèitelné. Mezi takové
patøila tuberkulóza, kdy se pro nemocné nedìlalo nic jiného ne
jejich izolace od lidí zdravých. Z nemocí léèitelných se mnohé
neléèily pro nedostatek finanèních prostøedkù, hlavnì v chudých
rodinách.
Monarchii v této dobì vládl ji tøiapadesátý rok 71letý císaø
František Josef I., ctitel všeho starého a zabìhlého.
Teï se však podívejme na události, které se díky rùzným
záznamùm, zvláštì kronikáøù, podaøilo dochovat.
Události roku 1901
18. 3. se v nedalekých Vikanticích (tehdy Weigelsdorf)
narodil Rudolf Drexler. Jako operetní komik pùsobil v ÈSR,
Berlínì, Mnichovì a Vídni, kde také ve vìku 71 let zemøel.
28. èervence se narodil v Senince (tehdy Spieglitz) nìmecky
píšící spisovatel Emil Moser, povoláním obchodní cestující. Byl
autorem tehdy populární lidové èetby, psané náøeèím z podhùøí
Králického Snìníku.
1. záøí nastoupilo do školy v obci Sklené (tehdy Glasdörfl,
dnes chalupáøská souèást obce Malá Morava, kde v souèasné
dobì ije pouze okolo 15 stálých obyvatel) 60 dìtí, jejich
rozdìlení, co se pohlaví týèe, bylo vzácnì paritní - 30 dìvèat a
30 chlapcù. Je nutné dodat, e obec Sklené, leící v horské
oblasti masivu Králického Snìníku, mìla v dobì záznamu
okolo 50 stavení, a pøipoèteme-li dìti v pøedškolním a
poškolním vìku, je to otázka k zamyšlení.
Tragická událost se stala 25. záøí, kdy vyhoøel v Hanušovicích
dùm èp. 72 Eduarda Kürbela. S obytným domem lehla popelem
také stodola a kùlna. Veden ivotní nutností, pan Kürbel vše
znovu postavil. Dùm byl zboøen v 50. letech. Pro orientaci - stál
naproti dnešnímu domu èp. 446 pøi cestì do horních Hanušovic.
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Neménì krutý poár postihl 4. øíjna obec Hynèice n. M. Pøi
tomto velkém poáru, bez uvedení dùvodu, bylo postieno
nìkolik tamních obyvatel. Johann Lazermann pøišel o stodolu a
kùlnu, Josef Demel a Franz Katzer o stodoly. V objektech byla
pravdìpodobnì uskladnìna pøeváná èást polní úrody, tak
dùleitá pro normální pøeití majitelù a jejich rodin.
V prvním roce 20. století byla dokonèena lesní silnice Vysoký
Potok-Trojice. Jednalo se o zpevnìnou silnici, zatímco její
pokraèování, Trojice-revír Moravský Karlov, bylo vybudováno
jako silnice mìkká. Projekt lesních silnic v Hrubém lese
vypracoval ing. Roubíèek ji roku 1896. Stavbu øídil podnikatel
v oboru stavebnictví Josef Wolf z Vysokého Potoka (tehdy
Hohenflus), v reii rudské liechtenštejnské vrchnosti, která
vlastnila tamní lesy, kde èekalo na vytìení velké mnoství
døeva. Silnice se stavìla o šíøce 4,0-4,5 m, pøièem bylo vyuito
2 m široké staré, pùvodní cesty.
Události roku 1902
Tento rok byl pravdìpodobnì na zajímavé události chudý,
nebo záznamù k nìmu se váících je poskrovnu.
Snad tedy ètenáøe zaujme záznam uèitele (pravdìpodobnì
Franze Schramma), jen s potìšením uvádí, e škola v Potùèníku
(tehdy Lauterbach) v lednu obdrela od pana Klementa Jurenky
z Olomouce 150 školních sešitù a od pana faráøe Lipského 40
biblických obrazù. Také hostinský Klement daroval „jeho“
škole vycpaného jestøába, výra, sluku, tchoøe a veverku.
Jako kadý rok, tak i v roce 1902 byly sloueny mše svaté u
pøíleitosti narozenin jeho velièenstva, císaøe Františka Josefa
I., který se narodil 18. srpna 1830. Školní mláde se povinnì
úèastnila tìchto mší, ale z tehdejšího pohledu to nebylo nic
mimoøádného, nebo návštìva bohoslueb byla nedílnou
souèástí ivota zdejších obyvatel.
Krátce pøed skonèením roku potkalo neštìstí rodinu Franze
Neugebauera. Den pøed Štìdrým dnem, 23. prosince zachvátil
poár jeho tírnu lnu v Hanušovicích, která vyhoøela. Jaké bylo
proití vánoèních svátkù rodiny Neugebauerù, lze domyslet.
Na Hanušovicku bylo tíren lnu mnoho a v samotných
Hanušovicích jich bylo nejménì pìt. Poár takové tírny se dá
v dnešní podobì pøirovnat k poáru benzinové èerpací stanice.
(Pokraèování pøíštì)

-jh

Prameny: Emil Hošek, S. M., záznamy kronikáøù
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Jubilea
V mìsíci srpnu 2004 oslaví svá
významná ivotní výroèí tito
naši spoluobèané:
85 let paní Vlasta Novozámská a
pan Jan Matýs,
75 let paní Ludmila Srbová, Anna
Bývalcová a Jarmila Hlaváèová a
pan Miroslav Vinkler,
70 let paní Antonie Jablonèíková,
65 let paní Vìra Krmelová a
Blanka Veèeøová a pánové ing.
Václav Zmeškal, Walter Schindler
a Josef Hubacz,
60 let paní Gerda Friedrichová a
Jana Plisková,
50 let paní Miluše Koláèková a
Helena Krejèová a pánové
Jaroslav Kapuš, Jiøí Mareš a
František Harbich.
Blahopøejeme!

V mìsíci èervnu 2004
se narodili:
Alena Kreifová, Nikola Zaèalová,
Maxmilián Koláø a Jan Koláèek
zemøel:
pan Zdenìk Jiøíèek
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

Pùjèovní doba
Mìstské knihovny
v Hanušovicích v 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.
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Sociální komise informuje
Sociální komise pøi MìÚ Hanušovice ve spolupráci s firmou Vobus
pøipravují:
Nákupní zájezd do Nysy - úterý 17. 8. 2004
Odjezd od pošty v 6.00 hod., cena 100,- Kè
Zájezd do ZOO a na zámek Lešná - úterý 24. 8. 2004
Odjezd od pošty v 7.00 hod., cena 170,- Kè,
hanušoviètí dùchodci 140,- Kè; seniorùm bude uhrazen i vstup do ZOO

Pøihlášky pøijímá paní Chybová v elezáøství u nádraí
a firma Vobus v budovì MìÚ.

Mlsáme s létem
Léto je dobou hojnosti, kdy na zahrádkách dozrávají rùzné druhy ovoce i zeleniny. Vyuijme tedy
tìchto darù a pøipravme si nìco dobrého pro letní
horké dny. Vyzkoušejte naše recepty.¨

Salát s bylinkami
Potøebujeme: 1 letní salát (nejlépe ledový), svazek bylinek (roketa, kerblík, kopr, èínská hoøèice, bazalka); na zálivku
4 dcl vody, 1 lièku soli, 3 lièky cukru, 1 lièku balzámového octa (Aceto balsamico), 2 líce olivového oleje; na ozdobení kousek balkánského sýra.
Pøíprava: Salát omyjeme, pokrájíme na vìtší kousky a smícháme s nadrobno nasekanými bylinkami. Vmícháme olej. Poté pøelijeme zálivkou z vody, cukru, soli a octa a
navrch ozdobíme strouhaným balkánem.

Letní ovocný dort
Potøebujeme: Na korpus 10 dkg cukru krupice, 10 dkg polohrubé mouky, 5 vajec, 3
líce horké vody, strouhaný kokos; na náplò 2 pochoutkové kysané smetany, 1 velký
bílý jogurt, 1 smetanu ke šlehání, 25 g elatiny v prášku (odpovídá 6 plátkùm elatiny), která se nevaøí, 1,5 dcl vody, cukr dle chuti; navíc 25 dkg ovoce (jahody, maliny,
rybíz, mono i kompotované), meruòková zavaøenina, elatina na ozdobení dortu
(která se vaøí).
Pøíprava: Ušleháme loutky s cukrem a vodou do pìny, bílky do snìhu. loutkovou
smìs umícháme s moukou a 3 lícemi snìhu, poté jemnì promísíme se zbylým snìhem. Naplníme vymazanou a kokosem vysypanou dortovou formu a upeèeme.
Mezitím si pøipravíme náplò. elatinu (bez vaøení) necháme nabobtnat v asi 1,5 dcl
vody a pak zahøíváme do rozpuštìní, max. na 60 oC. Smícháme jogurt s kysanou smetanou, osladíme cukrem podle vlastní chuti a pomalu pøiléváme tekutou elatinu.
Dáme na chvíli do lednice, a kdy zaène smìs houstnout, jemnì vmícháme pevnì
ušlehanou šlehaèku.
Vychladlý korpus prokrojíme napùl a obì poloviny tence potøeme meruòkovou zavaøeninou. Spodní èást dáme zpátky do formy (mùeme vyloit alobalem), nalijeme
náplò, vmáèkneme do ní polovinu ovoce a pøikryjeme horní èástí dortu. Opìt potøeme tenkou vrstvou
zavaøeniny, poklademe zbylým ovocem a pøelijeme elatinou na zdobení dortù, pøipravenou podle
návodu. Dort pak dáme chladit do lednice, nejlépe
pøes noc. Pro dovršení nejlahodnìjší chuti a
vzhledu pøed podáváním zdobíme šlehaèkou.
Pøejeme Vám dobrou chu!
-mf

www.mu-hanusovice.cz
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Cestování po Evropì
Po delší dobì opìt navštívíme Portugalsko a podíváme se do
mìsta, které nedávno ilo fotbalovým mistrovstvím Evropy - do
Porta.
Porto, druhé nejvìtší mìsto zemì, dalo jméno nejen svìtoznámému výbornému portskému vínu, ale i celému Portugalsku. V 1. století pø. n. l. vyrostlo na levém bøehu øeky Douro
øímské obchodní centrum Cale. Na druhém bøehu pak díky
vzkvétajícímu obchodu vzniklo mìsto Portus (pøístav). Obì se
èasem spojila a vzniklo hlavní mìsto provincie Portucalia, po
nìm bylo pozdìji pojmenováno celé království a dnešní stát.
V r. 1111 zde byla postavena honosná katedrála, v ní byli oddáni královští rodièe, kterým se v r. 1394 narodil známý propagátor
objevitelských cest Jindøich Moøeplavec.

Praca de Liberdade. Uprostøed stojí socha Dom Pedra V. a
najdeme zde i radnici. Odtud je jen kousek k místu, kde lze
všechnu tu krásu spatøit jako na dlani. Tím místem je vì Torre
dos Clerigos patøící ke kostelu stejného jména. Pochází z 18. století, barokní vì mìøí 75 metrù a a nahoru je potøeba vyšlapat
240 schodù.
A jedna rarita na závìr. Interiéry mnoha mìstských domù,
muzeí, nádraí, ale i kostelù jsou vyzdobeny tzv. azulejos. Jsou
to malované keramické obklady, nejèastìji v modrobílé barvì,
na nich jsou ztvárnìny výjevy ze ivota od starovìku a po souèasnost. Toto dekorativní umìní pøevzali Portugalci od Maurù a
v kadém pøípadì ho dovedli k dokonalosti.
-hp

Nejzajímavìjšími dominantami mìsta jsou však mosty pøes
øeku Douro. Vzhledem k tomu, e se zde øeka hluboko zaøezává
do krajiny, klenou se všechny mosty vysoko nad údolím. Jsou
zde dva novìjší dálnièní betonové, dva eleznièní a jeden, jeho
ocelovou konstrukci projektoval Gustavo Eiffel, slavný stavitel
paøíské „eiffelovky“. Nejkrásnìjší je však dvoupatrový most
Ponte de Dom Luís I. (na obrázku), který je pro Porany toté co
pro nás Karlùv most v Praze.
Historické centrum Porta bylo v roce 1996 vyhlášeno souèástí svìtového kulturního dìdictví UNESCO. Není zde sice mnoho
významných kulturních památek, ale celková atmosféra je nezapomenutelná. Sple úzkých strmých ulièek z 19. století, krámky se vším moným a spousta kavárnièek a hospùdek tvoøí
romantické prostøedí. Nejivìjším místem mìsta je námìstíèko

Toulky po okolí
V pøedešlém povídání o pøehradì Pastviny jsme si slíbili, e se podíváme na výstavbu malé hráze a povíme si nìco o
elektrárnì.
Tzv. „malá hráz“ je situována pod
hlavní pøehradní nádrí po proudu øeky
Divoké Orlice a vzniklá vodní nádr
slouí k vyrovnání nepravidelného odtoku vody od turbíny horní pøehrady. Stavìla se v letech 1937-1938. V horní èásti je
40 m široká, nádr je dlouhá 1047 m,
vytváøí plochu 10,3 ha a vejde se do ní
222 tis. m3 vody.
U pravé paty hlavní nádre je umístìna
vodní elektrárna o kapacitì 12 m3/s a spádu 28 metrù. Pùvodnì byla zøízena jako
pøeèerpávací, tato funkce byla ukonèena
v roce 1964. V elektrárnì je instalováno
vertikální soustrojí se støedotlakou Francisovou turbínou s výkonem 2700 kW pøi
375 otáèkách za minutu. Nad elektrárnou, vybudovanou jako venkovní, byla
v roce 1958 postavena zdìná budova.
Vlastní stavba elektrárny byla podle
plánu ukonèena 30. èervna 1938, s tím, e
bude uvedena do provozu ji 1. listopadu
tého roku. Vinou politických zmìn v ÈR
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(mobilizace a následný zábor pohranièí)
se dokonèovací práce i z dùvodu odchodu
odborníkù do vojenské sluby zpozdily.
Do zkušebního provozu se najelo a
8. listopadu. Po ètyøtýdenním provozu
bylo zaøízení bez závad pøedáno do provozu trvalého. A tak koncem roku 1938
se dostala do veøejné sítì první elektrická
energie z Pastvin. Zmiòovaná elektrárna
byla druhou (první, menší byla v Liticích
n. Orlicí) plnì automatizovanou vodní
elektrárnou v Èechách. Její automatika,
která je umístìna ve zvláštním domku
vedle venkovního soustrojí, je velmi zajímavou souèástí elektrárny. Automaticky
toti provádí rozbìh turbínového provozu, reguluje napìtí,
provádí synchronizaci a fázování, odstavení turbínového
provozu, elektrické brdìní a
uvedení soustrojí do klidu.
Konstrukèní provedení pøístrojù je vìtšinou neobvyklé, ale
jednoduché a úèelné. Automatika pùsobí zvláštním starobylý m d o j mem, p ø ip o mín á
muzejní exponát, ale pracuje
zcela spolehlivì v trvalém provozu pøes 60 let.

Na závìr si povíme o nìkolika vìtších
stavebních a strojních opravách. V zimním období 1947-1948 se provádìla inj e k tá  s p o d n í s ta v b y e le k tr á r n y
vyrovnávací nádre. V letech 1957-1958
byla provedena pøi vypuštìní nádre injektá spodní stavby elektrárny. V r. 1963
probìhla oprava základových výpustí.
Pøi vypuštìní v r. 1978 byla opìt provedena oprava výpustí elektrárny. Poslední
vypuštìní nádre probìho v roce 2000,
kdy byla provedena oprava hráze a
vymìnìny opotøebované èásti elektrárny.
(Pokraèování pøíštì)
-hpm
Hráz vypuštìné nádre
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Takové
normální léto...
(dokonèení z 1. strany)
Názory na charakter letošního léta mohou být skuteènì rùzné. Jak to tedy s ním opravdu je? Loòské léto nebylo normální,
jeho charakter po stránce teplot a sráek odpovídal spíše subtropickému podnebí, a ne podmínkám mírného podnebného
pásu.
Prùbìh letošního léta svým charakterem odpovídá klimatickým podmínkám pro zemìpisnou šíøku, v ní se naše republika rozkládá. Loòské léto bylo velmi suché a vláhový deficit
jím zpùsobený nebyl letos dosud vyrovnán.
Mnozí meteorologové prohlásili, e mohutná tropická bouøe pøedznamenala charakter letošního léta. Bylo to 8. èervence.
Kladem letošního léta mùe být pìkný vývin obilovin, zeleniny i brambor; vše ukazuje na velmi dobrou sklizeò. Poèasí je
rovnì velmi pøíznivé pro rùst hub. Je tedy tøeba vidìt i tuto
kladnou stránku letošního léta.
Léto nás ale mùe ve své druhé èásti ještì pøekvapit. Doufejme, e dojde k uklidnìní a zlepšení poèasí, abychom pak na
uplynulé letní mìsíce rádi vzpomínali.
-jk

12 nejlepších vitaminù
vitamin B
6

KDE JE VITAMINU NEJVÍC
Neloupaná rýe, brambory, luštìniny (napø. èoèka), vepøové
maso, banány, mléko, oøechy.
JAK VITAMIN PROSPÍVÁ DUŠI
Pomáhá pøi PMS: Vitamin B6 (pyridoxin) je zázraènou zbraní
proti kolísání nálady pøed menstruaèním cyklem (PMS).
V ÈEM POMÁHÁ ORGANISMU
Klimakterium: Spoleènì s vitaminem D a vápníkem je prevencí
osteoporózy. Posiluje navíc také nervový a imunitní systém.
CO SE STANE PØI JEHO NEDOSTATKU
Denní potøeba: 1 mg a 1,8 mg (napø. 180 g vlašských oøechù).
Symptomy nedostatku: nechutenství, støevní potíe, problémy
rùstu, únava.

-eg

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

Klub mládee Salix-SK Hanušovice
Èinnost za mìsíc èerven 2004
Na první èervnové schùzce jsme oslavili MDD, na konci èervna svátek
Honzy. Bìhem mìsíce také Honza a Marek úspìšnì dokonèili pøijímaèky
do klubu. Blahopøeji.
Zaèátkem mìsíce rovnì vyšlo ji 5. èíslo klubového èasopisu Pramínek.
Nejoblíbenìjšími rubrikami zùstávají stránky s vtipy a zajímavosti z pøírody. Hádanky a rébusy jsou zatím pro klubáky tvrdým oøíškem.
V sobotu 12. èervna uspoøádali v mìstském parku zahrádkáøi a hasièi
Dìtský den. I my, Duha, Salix-SK, jsme se nakonec také prezentovali dvìma soutìemi. Myslím, e mohu konstatovat, e vše probìhlo ke spokojenosti vìtšiny dìtí. Dokonce i poèasí tentokrát pøálo. Dìkujeme hasièùm a
zahrádkáøùm za spolupráci.
Klubáci i hosté si té s chutí zasoutìili v závodech papírových formulí.
V rùzných disciplínách nakonec vyhrál Miloš Gronych. K dalším velmi
úspìšným hrám bìhem èervna lze zaøadit Èíslované hùlky, Boj o dutinku,
Indiánský speciální lakros, Na princeznu atd.
Nìkolikrát jsme o sobotách pracovali na klubovém pøechodném táboøišti
pøi pøípravì závìreèného slavnostního ohnì. Ten zazáøil v sobotu 26. 6.
2004 a pìknì se vydaøil. I poèasí pøálo! Škoda jen, e nepøišli také rodièe a
pozvaní hosté.
V druhé pùli èervna jsme provedli generální úklid klubovny a chodby a
ještì zbyl èas na dvì hry.
V mìsíèním bodování jednotlivcù zvítìzil Marek Fibich, který také znovu po dvou mìsících získal putovní odznak Roye. Za pracovitost jsem udìlil
pochvaly Pavlu Klugovi a Marku Fibichovi. Marek té získal pochvalu za
dobrou docházku v èervnu. Ve speciální soutìi o klubové nálepky bodovali: Honza - nálepka è. 11, Marek 8 + 9, Pavel K. 1, Miloš G. 8. Všem
k dosaeným výsledkùm blahopøeji.
V celoroèním bodování jednotlivcù vèetnì docházky byli vyhodnoceni
jako nejlepší Marek Fibich a Honza Czastek. Gratuluji.
Duha, Salix-SK dìkuje za spolupráci v èervnu p. Kozákovi, p. Šorovi a p.
Felnerovi.
Všem správným klukùm a holkám pøeji senzaèní prázdniny a dospìlým
pøíznivcùm našeho klubu pøíjemnou dovolenou.
Vedoucí klubu M. Pecho
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Šachové úlohy
Øešení úlohy z minulého èísla
Hanušovických novin
1. Kb2 - Sh7, 2. Ve7 - Sg3
3. Ve6 - Ke5, 4. Vg6 - Sh7
5. Vg7 - Je5, 6. V x g5 - Kd6
7. Sg3 a bílý vyhrává
Nová øešitelská soutì
Postavení figur na šachovnici:
bílý - Ka3, Ve1, Je6
èerný - Ka6, Sc2, Jg8
-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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