HANUŠOVICKÉ NOVINY
Duben 2017

èíslo 4

roèník 23

cena 2 Kè

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

Zápis do 1. tøídy
VÁENÍ RODIÈE,
zveme Vás a budoucí prvòáèky na Zápis do prvních tøíd pro školní rok 2017/2018.
Zápis se uskuteèní v úterý 11. 4. 2017 od 8 do 12 hod. a od 13 do 16 hod.
v budovì Základní školy Hanušovice.
(pokraèování na 2. stranì)

ZÁPIS DÌTÍ DO MŠ HANUŠOVICE NA ŠKOLNÍ ROK
2017/2018
Registrace k zápisu probìhne 27. 4. 2017,
a to od 9.00 do 11.00 a od 14.00 do 15.00 hod. v budovì MŠ.

Velikonoèní dílnu
Pøijïte si zpøíjemnit pøedvelikonoèní
èas výrobou velikonoèních
ozdob a dekorací.
kde: Pivovarské muzeum, 1. patro
kdy: pátek 7. 4. 2017
od 16,30 do 18,30 hodin
Vstupné: 30,- Kè
(v cenì vstupného je materiál na
jeden výrobek z kadého druhu)
Pivovar Holba vás zve na ji tøetí

REGISTRACE JE NUTNÁ!
U registrace není potøeba pøítomnost dítìte, pouze si vyzvednete tiskopisy,
které následnì musíte nechat potvrdit pøíslušnými úøady, poté je budete
dokladovat pøi zápisu, a také se mùete informovat o samotném zápisu.

Zápis dìtí probìhne dne 11. 5. 2017,
a to od 9.00 do 11.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod. v budovì MŠ.
Rodièe se dostaví do MŠ se svým dítìtem a pøedloí pøi zápisu
obèanský prùkaz a rodný list dítìte.
Dìti budou do MŠ pøijímány dle platných kritérií, které mùete nalézt
na http://ms-hanusovice.webnode.cz/ nebo budou k nahlédnutí u zápisu.
Pro dìti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou vìku pìti let, je od 1. záøí 2017
pøedškolní vzdìlávání povinné. Tato povinnost se vztahuje:
- na státní obèany Èeské republiky (ÈR), kteøí pobývají na území ÈR déle ne 90 dnù,
- na obèany jiného èlenského státu Evropské unie, kteøí pobývají v ÈR déle ne 90 dnù,
- najinécizinceoprávnìnépobývatv ÈRtrvalenebo pøechodnìpo dobu delšíne90 dnù,
- na úèastníky øízení o udìlení mezinárodní ochrany.
Pokud ještì dítì do mateøské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce
pøihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateøské škole v termínu zápisu.
Nepøihlášení dítìte nebo zanedbání péèe o povinné pøedškolní vzdìlávání
je povaováno za pøestupek.
Povinné pøedškolní vzdìlávání se nevztahuje na dìti s hlubokým mentálním
postiením.
Tìšíme se na Vás.

Svoz komunálního odpadu v pátek 14. 4. 2017 (státní svátek)
bude uskuteènìn v obvyklém rozsahu.
HANUŠOVICKÉ NOVINY 4/2017

Pivovar Holba ve spolupráci
s obèanským sdruením
K2 Hynèice poøádá
v Pivovarském muzeu tradièní

www.hanusovice.info

LISTOVÁNÍ
s Lukášem Hejlíkem
støeda 12. 4. 2017 - zaèátek v 18:00 hod.
“STOP” - kniha o drsné cestì pøes
dva kontinenty.
Tomáš Poláèek podnikl v létì roku
2015 bláznivou výpravu.
Stopnul 250 aut povìtšinou nevalné
úrovnì, aby se dostal pøes Sibiø,
Aljašku, nebezpeènou Støední
Ameriku nebo peruánskou pouš
a do Ohòové zemì.
úèinkují:
Lukáš Hejlík, autor knihy Tomáš
Poláèek, Gustav Hašek
Místo konání: Pivovarské muzeum
Pivovaru Holba Hanušovice, 1. patro
Vstupné 30,- Kè
Souèástí akce bude prodej knihy
a autogramiáda.
OZNÁMENÍ OBÈANÙM

Svoz bio odpadu
První svoz bio odpadu
se uskuteèní v úterý 4. 4. 2017.
Svozový den bude
vdy v úterý 1x za 14 dní
(sudý týden).
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
jednání è. 60 – 20. 2. 2017
- schválila program 60. schùze Rady mìsta Hanušovice dne
20. 2. 2017
- vzala na vìdomí Bezpeènostní zprávu o nápadu trestné èinnosti a stavu veøejného poøádku ve sluebním obvodu Obvodního oddìlení Hanušovice za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016
- vzala na vìdomí Výroèní zprávu o èinnosti Mìstské policie
Hanušovice za rok 2016
- neschválila darovací smlouvu mezi mìstem Hanušovice a
H. O., s. r. o. „v likvidaci“
- vzala na vìdomí „Oznámení“ o skonèení dokazování v rámci správního øízení ve vìci zmìny rozhodnutí o povolení k provozování záchranné stanice pro handicapované ivoèichy
- schválila Smlouvu o výpùjèce nádoby s obsahem 240 l na
biologicky rozloitelný odpad mezi mìstem Hanušovice a
obèanem
- schválila Smlouvu o uití ortofota ÈR ve formì digitálního
produktu
- vyjádøila souhlas se stavbou na st. pl. 30, 127/4, 127/9, 989 v
kú. Potùèník
- schválila Smlouvu o uzavøení smlouvy o zøízení vìcného
bøemene-sluebnosti - umístìní a provozování distribuèní
soustavy
- rozhodla ve vìci ádosti o poskytnutí finanèního pøíspìvku
z rozpoètu mìsta Hanušovice svolat jednání s provedením
místního šetøení
- schválila Licenèní smlouvu s ochranným svazem autorským pro práva k dílùm hudebním – uití hudebních dìl k tanci
na mìstském plese
- schválila uzavøení pojistné smlouvy na komplexní pojištìní
vozidel mìsta Hanušovice
- vyslovila souhlas se stavbou „Most ev. è. 446-046 Vysoké
ibøidovice“
- schválila firmu na provedení opravy keramické dlaby v ZŠ
Hanušovice na základì výsledku poptávkového øízení
- vzala na vìdomí informaci o termínu uzavøení MŠ Hanušovice z dùvodu èerpání dovolené a o termínu uzavøení školní
jídelny
- vzala na vìdomí informaci o termínu registrace a zápisu do
MŠ Hanušovice
- schválila uzavøení smlouvy o spolupráci mezi ZŠ a MŠ Hanušovice a Pedagogickou fakultou UP Olomouc
- vzala na vìdomí Zprávu o èinnosti Mìstské knihovny Hanušovice za rok 2016
- rozhodla o pøidìlení bytu v obytném domì èp. 72 na ul.
Hlavní, Hanušovice
- vzala na vìdomí závazné stanovisko k zamýšlenému zásahu
do významných krajinných prvkù – vodních tokù ve vìci stavby
„Silnice II/446 Hanušovice – Nová Seninka“
- doporuèila Zastupitelstvu mìsta Hanušovice zveøejnit zámìr bezúplatného pøevodu (darem) pozemku pè. st. 1189, jeho
souèástí je stavba a èást pozemku 846/11 v kú. Hanušovice

- doporuèila Zastupitelstvu mìsta Hanušovice revokovat
usnesení è. 125/2016
- vyslovila souhlas k dìlení pozemku ve vlastnictví mìsta Hanušovice pè. 12060/5 v kú. Hanušovice
schválila smìrnici zpracovanou odbornì zpùsobilou osobou
v oblasti BOZP – organizace BOZP
- schválila provedení personálního auditu – vytíenost zamìstnancù mìstského úøadu
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta

jednání è. 61 - 6. 3. 2017
- schválila program 61. schùze Rady mìsta Hanušovice dne
6. 3. 2017
- vzala na vìdomí vyrozumìní úèastníkùm øízení o monosti
vyjádøit se k podkladùm rozhodnutí k úplné uzavírce silnice I/44
v termínu od 16. 4. 2017 do 31. 5. 2017 – dokonèení realizace
stavby Èervenohorské sedlo jih
- vzala na vìdomí informaci týkající se moného vyuití objektu èp. 116 na st. pl. 173, v kú. Hanušovice
- schválila povìøení zamìstnance mìstského úøadu zúèastnit
se jednání na MÚ Šumperk – úplná uzavírka na silnici è.
III/44645 Staré Mìsto–Vikantice
- schválila podání ádosti na modernizaci oplocení MŠ Hanušovice z dotaèního titulu Olomouckého kraje
- vzala na vìdomí vzor ádosti o nájem mìstského bytu v Hanušovicích a jeho umístìní na webové stránky mìsta
- schválila uzavøení smlouvy o odeèítací a rozúètovací slubì
se spoleèností Techem, s. r. o. Praha
- schválila zveøejnìní zámìru mìsta Hanušovice pronajmout
byt è. 1 v domì èp. 115 na ul. Hlavní, Hanušovice
- schválila jmenování zamìstnance mìstského úøadu do komise pro zajišování prùbìhu hranic pozemkù pøi jednoduchých
pozemkových úpravách v kú. Hynèice nad Moravou
- schválila uzavøení nájemní smlouvy na pronájem bytu ve
vlastnictví mìsta Hanušovice v domì èp. 72, ul. Hlavní,
Hanušovice
- schválila pronájem DK Hanušovice na akci dne 17. 3. 2017
– „Šibøinky aneb masopustní zábava“ a stanovila cenu za
pronájem
- schválila pronájem DK Hanušovice na akci dne 11. 3. 2017
– MD a stanovila cenu za pronájem
- schválila pronájem DK na akci dne 7. 3. 2017, valná hromada Klubu 60+ a spoleèenské setkání seniorù a stanovila cenu za
pronájem
- schválila poskytnutí individuálních dotací z rozpoètu mìsta
Hanušovice spolkùm a organizacím
- schválila zpracování ádosti o individuální kmitoèet v rámci
projektu protipovodòové opatøení mìsta Hanušovice
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta

Zápis do 1. tøídy
(dokonèení z 1. strany)
Pokud nìkdo z budoucích prvòáèkù v tomto termínu nemá monost k zápisu pøijít, nech nás rodièe kontaktují na telefonním
èísle 581 030 200 nebo osobnì v kanceláøi školy.
Pøed samotným zápisem je nutná registrace Vašeho dítìte. Registrace bude probíhat v kanceláøi školy dne:
3. dubna v dobì od 8.00 do 15.30 hod.
K registraci doneste s sebou RODNÝ LIST áka a OBÈANSKÝ PRÚKAZ zákonného zástupce. Pøítomnost dítìte u registrace
není nutná. Pokud Vám termíny registrace nevyhovují, kontaktujte nás na telefonním èísle 581 030 200 nebo osobnì
v kanceláøi školy, domluvíme se na jiném termínu. ZŠ a MŠ Hanušovice
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Èrty z moravských dìjin
Osobnosti z Moravy
Hugo František Salm-Reifferscheidt (* 1. 4. 1776 Vídeò – † 21. 3. 1836). Vídeò Osvícenec, podnikatel, sbìratel, pøírodovìdec,
spoluzakladatel Františkova Muzea v Brnì a zakladatel brnìnského pøádelnictví, majitel elezáren v Blansku. Podílel se na zpøístupnìní Moravského krasu (1808 objevil Trámové jeskynì). V roce 1811 zdìdil zámek Rájec nad Svitavou. Sestavil mineralogickou sbírku moravských nerostù. Jako pøední èinitel zemské správy zavedl povinné oèkování proti neštovicím, hledal sérum proti
vzteklinì. V Rájci nad Svitavou zaloil spolu s Karlem Reichenbachem první cukrovar na Moravì (1836). Dopisoval si s Klopstokem, Reimariem, filozofem J. G. Fichtem a nakladatelem J. Hormayerem. Pøítel Josefa Dobrovského, kterému nechal v blanenských elezárnách odlít posmrtnì pomník nacházející se na brnìnském ústøedním høbitovì. Spoluzakladatel a øeditel Moravské (od
roku 1811 Moravskoslezské) hospodáøské spoleènosti (v rámci této spoleènosti byla roku 1808 vytvoøena knihovna zamìøená na
zemìdìlství a pøírodní vìdy - dnešní Moravská zemská knihovna), starosta ètenáøsko-pøírodovìdeckého spolku Rastislav, který vznikl roku
1862 v Blansku. V roce 1796 se pøidal k vídeòským dobrovolníkùm a úèastnil se vojenského taení proti Napoleonovi do Itálie, u Mantovy pak v letech 1796–1797 upadl do francouzského zajetí. Po uzavøení míru roku
1797 se zøekl své vojenské kariéry a nadobro se zaèal vìnovat studiu pøírodních vìd. V roce 1801 se vydal spolu s lékárníkem Vincencem Petkem na
„studijní“ cestu po Anglii, kde navštìvovali elezárny, strojírny a textilky,
odkud se jim podaøilo tajnì vyvézt plány pøádelních strojù.
O pìt let pozdìji podnikl cestu do Paøíe - po návratu z tìchto cest se ujal
správy rodového majetku na Blanensku (rodové sídlo mìli Salmové v Rájci
nad Svitavou). Na svém panství zavádìl mnohé nové poznatky z oborù
metalurgie, zemìdìlství a textilního prùmyslu. Roku 1810 zaloil spolu
s Wilhelmem Götzem a Johannem Arzbergerem v Doubravici nad Svitavou
firmu „SAG“ na výrobu mechanických strojù. S historikem Josefem Hormayerem a hrabìtem Josefem Auerspergem sepsal dne 7. 3. 1816 pamìtní
spis pro moravského gubernátora hrabìte Mitrovského navrhující zøízení a
organizaèní strukturu muzea v Brnì. Po faktickém vzniku Františkova muzea se starohrabì H. F. Salm angaoval v bádání v oblasti pøírodních vìd a
stal se i pøedním mecenášem nové instituce (kromì penìních darù poskytl
muzeu staré listiny z rájeckého archivu, sbírku nerostù, mince, modely, sádrové odlitky antických soch a knihy).
encyklopedie.brna.cz

Inzerce Inzerce Inzerce Inzerce

Jak na inzerci?
SOUKROMOU INZERCI

Second Hand Potùèník
Nabízíme:
- pánské, dámské, dìtské zboí
- pracovní obleèení (montérky)
- sezonní zboí (zimní bundy, šály, èepice, dìtské kombinézy)
Tìšíme se na Vaši návštìvu.
Martina Mrázková, tel. 739 074 663

Mladý pracující pár koupí byt 2+1 - Hanušovice
a okolí do 25 km. Tel.: 734 255 150

je mono podávat v Hanušovických
novinách zdarma.
Inzeráty mùete poslat emailem:
podatelna@mu-hanusovice.cz
nebo pøedat osobnì v podatelnì
na MÚ Hanušovice.
Inzerát musí být: èitelný,
srozumitelný, seriózní, s délkou
maximálnì 250 znakù.

KOMERÈNÍ INZERCE
Inzeráty textové - 15,- Kè za øádek
o 30 znacích
2
Inzeráty plošné - 2,50 Kè za 1 cm

Z pozùstalosti po vojácích, letcích, partyzánech, èetnících, vysokých funkcionáøích apod. koupím medaile,
odznaky, prùkazy, foto, písemnosti, èást uniforem apod. Staèí SMS. Tel.: 608420808
HANUŠOVICKÉ NOVINY, mìsíèník, vychází k prvnímu dni v mìsíci v Hanušovicích.
Vydává mìsto Hanušovice, Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, IÈO: 00302546, ev. è. MK ÈR E 10093, email: noviny@hanusovice.info
Uzávìrka pøíspìvkù do 15. dne pøedchozího mìsíce na MÚ Hanušovice.
Šéfredaktor: Ing. František Felner. Tisk: H. R. G., B. Nìmcové 157, 570 01 Litomyšl.
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Jubilea
V mìsíci dubnu 2017 oslaví
svá významná ivotní výroèí
tito naši spoluobèané:
paní ofie Angerová, Milada
Široká, Jitka Vaškovièová, Anna
Gronychová, Anna Olbortová,
Marie Pøibylová, Ludmila Tomšù,
Svatava Sirùèková, Romana
Friedrichová, Ivana Benešovská
a Ilona Kozáková;
pánové Josef Vavøín, Josef Král,
Josef Hájek, Ernest Rajnoha,
Milan Štefka, Miroslav Koela,
Zdenìk Vlèek, Jiøí Snášel a Jiøí
Stanìk.

Blahopøání
Milá maminko,
krásný je ivot, krásný je svìt,
vdy je Ti teprve 70 let.
Buï stále šastná jako nyní,
a se Ti úsmìv na tváøi tøpytí.
Vše nejlepší k narozeninám
pøeje Jiøa s rodinou, Marta a Michal.

Blahopøejeme
Dne 17. 4. 2017 oslaví
pan Ernest Rajnoha
krásné ivotní jubileum 75 let.

Blahopøejeme!

Váení obèané, pokud nechcete,
abyste byli v rubrice Jubilea zveøejnìni, sdìlte prosím tuto skuteènost telefonicky, e-mailem nebo
osobnì na podatelnì MÚ Hanušovice do 15. dne mìsíce pøedcházejícího uveøejnìní. -red

Pøijmi naše blahopøání,
a tì štìstí doprovází,
zdraví a máš náruè plnou a jen
radosti se hrnou.
Vše nejlepší Ti ze srdce pøeje
manelka Marie, synové Petr,
Tomáš a dcera Jana s rodinami.

Toulky po okolí
Zima u definitivnì pøedává svoji vládu jaru, okolní pøíroda
se probouzí ze zimního spánku. Je tedy èas, aby se i vìtšina z nás
vypravila ven a pøi jarní procházce obdivovala krásy našeho
okolí.
Mám tu pro vás jeden tip na krásnou procházku. Vlakovou
zastávku Lipová Láznì zná vìtšina z nás tak, e tu pøi školních
výletech vystupovala a navštívila jeskynì Na Pomezí. Je zde
ještì jedna zajímavost. Pøímo u zastávky stojí závod na zpracování vápence, s tratí je spojen vleèkou. Nepøehlédnutelná stavba
vás na první pohled upoutá pøedevším zeleno-bílým kovovým
pláštìm. Ten nejen chrání zaøízení pøed povìtrnostními vlivy,
ale zároveò brání tomu, aby prach a hluk z výroby negativnì pùsobily na okolní krajinu. Architektonické øešení, které zohledòuje umístìní závodu v pøírodnì cenné lokalitì, bylo ocenìno
v soutìi Stavba roku 2000.

Další zastávku mùeme udìlat v nedaleké obci Vápenná. Pùvodnì se nìmecky jmenovala Setzdorf, v letech 1918–1949 se
úøednì jmenovala Zighartice. Pøed 2. svìtovou válkou zde ilo
pøes tøi tisíce obyvatel, pøevánì nìmecké národnosti, dnes je
zde asi 1 300 stálých obyvatel. Jedinou známìjší památkou je
zde kostel sv. Filipa, postavený v letech 1780-1781.
O tøi kilometry dále leí mìsto ulová, která se mùe pochlubit jedineèným spojením hradních trosek a církevní stavby. Pùvodnì zde stával hrad u ve 13. století. Postavil ho Jan
z Wüstenhube, pøíslušník rodu loupeivých rytíøù, kteøí drancovali široko daleko. V roce 1639 hrad Frýberk rozboøili Švédové
a u nebyl obnoven. Na zbytcích hradu byl v létech 1809-1810
vystavìn kostel sv. Josefa. Raritou je pøedevším mohutná hradní
vì promìnìná v kostelní vì se zvonicí.
(dokonèení na 5. stranì)

Vzpomínka

Vzpomínka na rodièe
Pøišlo ráno a s ním nový den,
zaèal však zprávou jak nejkrutìjší sen.
Ten sen stále trvá, trvá kadý den,
nemùeme zapomenout, nezapomenem.
Dne 18. dubna a 16. srpna 2017 vzpomeneme
13. smutné výroèí úmrtí našich rodièù
Dne 16. 4. 2017 vzpomeneme
25. smutné výroèí úmrtí
Jiøího Friedricha.
Kdo jste ho znali,
vzpomeòte s námi.
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Arnošta a Ladislavy Homolových.
S láskou vzpomínají
dcery Ladislava a Jana s rodinami.

www.hanusovice.info
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Cestování po Evropì
Švýcarský Curych je finanèní, hospodáøskou a kulturní metropolí. V tom všem prý zastiòuje i hlavní mìsto zemì – Bern.
Kosmopolitní mìsto s velkými plochami zelenì je však zároveò velmi pøíjemným místem a opakovanì vítìzí v hodnocení
mìst, kde se nejlépe ije. Do dnešní podoby moderní a energií
pulsující metropole se vyvinul z malé celnice Turicum, kterou
tu tìsnì pøed zaèátkem našeho letopoètu zaloili Øímané. Hojnì
vyuívali øeku Limmat, která byla významnou obchodní tepnou
pro pøepravu zboí. Kromì mostù, pøístavu a termálních lázní
Øímané vybudovali i pevnost, dnešní hrad Lindenhof. V roce
1218 Curych získal status svobodného mìsta pod Svatou øíší
øímskou. Pozdìji vlivem bohatství cechù kupcù a øemeslníkù se
mìsto vykoupilo a získalo nezávislost. Od té doby mìsto vzkvétalo a i díky tomu, e se zde nikdy neválèilo, se rozvíjelo rychleji
ne jiná evropská mìsta.
Dnešní centrum mìsta protíná zdejší nejznámìjší bulvár
Bahnhofstrasse. Vede od hlavního nádraí a na námìstí Bürkliplatz u Curyšského jezera. Exklusivní tøída lemovaná stromoøadím je centrem proslulých bankovních domù se sáhodlouhou
historií a obchodù nejprestinìjších svìtových znaèek. Koupíte
zde špièkovou kosmetiku, exklusivní módu, klenoty èi tradièní
místní zboí, švýcarské hodinky a èokoládu. Èást ulice je postavena na bývalých mìstských hradbách. A právì tam jsou v podzemí, pod budovami bank umístìny jejich obrovské penìní
trezory. Podle odborníkù jsou zde tyto cennosti z vnìjší strany
prakticky nedobytné.
Dominantou a symbolem Curychu je Grossmünsterská katedrála a jej vìe. Byla postavena ve 12. a 13. století. Právì zde

Toulky po okolí - (dokonèení ze 4. strany)
Po další ètyøkilometrové procházce se dostaneme do vesnièky Kobylá nad Vidnávkou. Dominantou obce je kostelík sv. Jáchyma, klasicistní stavba z konce 18. století, opravený pøed pìti
lety. Kromì penìz od státu se na obnovì finanènì podíleli i pùvodní rodáci a jejich potomci z Nìmecka. Prohlédnout si zde
mùete i pùvodnì renesanèní zámek z roku 1571. Pozdìji byl
baroknì pøestavìn a na zaèátku 19. století byl opatøen novou
empírovou fasádou. Od roku 1945 byl vyuíván státní správou,
dnes slouí jako domov dùchodcù.
Ti zdatní, kteøí si ještì troufnou na dalších devìt kilometrù
pìšky (dá se pouít vlak i autobus), se dostanou do Bernartic u

kázal Ulrich Zwingli své reformátorské uèení podle hesla
„modli se a pracuj“. Souèástí katedrály je i Muzeum reformace
vìnované této bouølivé dobì. Ménì známý je kostel sv. Petra.
Proslavil se ale svoji vìí, na které jsou umístìny nejvìtší hodiny v Evropì. Jejich ciferník má prùmìr 8,7 metru a ve støedovìku byly hodiny coby orientaèní bod a zdroj pøesného èasu vidìt
z kadého místa ve mìstì.
Mìsto je té domovem více ne stovky galerií a padesáti muzeí.
Snad ádný z turistù neopomene navštívit tu nejznámìjší. Galerie
Kunsthaus na námìstí Heimplatz nabízí na ploše 1 300 metrù ètvereèných jednu z nejvìtších umìleckých sbírek v zemi. Jsou zde díla Pabla Picassa, Vincenta van Gogha, Edvarda Muncha a dalších a rozsáhlá
sbírka soch umìlcù z celého svìta.
Ve mìstì je více ne 1 200 fontán a všechny nabízejí stejnì
kvalitní pitnou vodu. Tvoøí ji mix 70 % jezerní, 15 % podzemní a
15 % pramenité vody. Místní jsou na svou vodu patøiènì pyšní.
Hrdì prohlašují, e kdy si v restauraci objednáte vodu, èíšník
vám pro ni skoèí do nejbliší fontány. Je to prý ekologické a pro
zákazníka levné.
Poèátkem 20. století v Curychu pobývalo i nìkolik významných osobností, napøíklad irský spisovatel James Joyce, francouzský básník a dramatik Tristan Tzara, revolucionáøi V. I.
Lenin a Lev Trockij. V roce 1916, kdy v celé Evropì zuøila svìtová válka, se v kabaretu Voltaire zrodil dadaismus, o ulici dál
sepisoval Carl Jung své psychoanalytické teorie.
-hp

Javorníka. Odtud vedla odboèná eleznièní tra do dnešní
polské obce Dziewietlice. Ta byla na konci 2. svìtové války zrušena a ji neobnovena. Stojí tu ale památka na zašlou slávu parních mašinek. Jedná se o bývalou nádraní vodárenskou vì.
Jde o významnou kulturní památku, o kterou se stará skupina
eleznièáøských nadšencù.
A na závìr informaci, o které se domnívám, e o ní málokdo
kdo ví. Ve zmiòované polské obci Dziewietlice (tehdy Heinersdorf) se v roce 1936 narodil významný èeský astronom a astrofyzik, autor mnoha vìdeckých publikací a televizních poøadù o
vesmíru – Jiøí Grygar.
-hp

Naše zdraví (61) - Pepø
Nepøispívá výraznì k našemu zdraví, ale jako koøení je nenahraditelný v kadé svìtové kuchyni. Øeè je o pepøi.
Pepøovník èerný neboli Piper nigrum je stálezelená popínavá rostlina, která by nám Èechùm mohla pøipomínat chmel. Dorùstá do
výšky a 15 metrù a doít se mùe a 60 let. Pochází z východní Indie, ale dnes se jeho plody sklízejí v rùzných èástech svìta i v rùzných stupních zralosti. Nesmírnì rozmanité je i samotné zpracování pepøe. To vše z nìho èiní koøení, které má v kadé kuchyni nesèíselnì moností vyuití, sladkými a slanými pokrmy poèínaje a specialitami konèe.
Pepø pro Evropany objevil a na starý kontinent dovezl Alexandr Makedonský pøi svém vojenském taení do zadní Indie. Po dlouhá staletí však byl povaován za luxusní a velmi drahou raritu a samotná rostlina byla pro Evropu po stovky let neznámá. Pepø, stejnì
jako jiné vzácné koøení, byl pouíván i jako platidlo. Poprvé pepø popsal svìtoznámý cestovatel Marco Polo, který mìl prsty i v objevení nejedné kulináøské speciality.
Pepø mùeme dìlit podle pálivosti, chuti, èi aroma. Pálivost je daná obsahem alkaloidu piperinu a piperidinu. Nejpálivìjší je èerný, nejvíce aromatizovaný zase zelený. Barevný pepø, který mùeme bìnì koupit, je pak smìsí èerného, zeleného, bílého a èerveného. Všechny jeho variace se rodí a dováí zejména z Vietnamu, Indie, Brazílie a Indonésie. Pìstují jej ale i v Malajsii, na Srí Lance,
v Èínì èi v Thajsku. A u se jedná o jakkoli barevný pepø, stále jde o plody stejné rostliny, liší se jen doba zrání a následná úprava.
Tøeba ten èerný je zralý plod usušený na sluníèku, bílý je zbavený slupky a po namoèení do vody vysušen. Ten èervený je sklizený
jako zralý, zato zelený se sklízí nezralý, suší se horkým vzduchem nebo zmrazením. Gurmány vyhledávanou specialitou je pak pepø
nakládaný ve slaném nálevu.
Kvalitu tohoto koøení poznáme podle nerozemletých kulièek a jejich váhy. Èím vìtší a tìší jsou, tím jsou kvalitnìjší. Naopak vysušené a malé kulièky rozhodnì mezi kvalitní nepatøí. Ale pozor, plody pepøe sklizené z vrcholových partií laty (hroznu) jsou lehké,
je to vlastnì jen dutá slupka témìø bez silic. Tomuto typu se øíká lehký pepø, který je ménì aromatický, ale pikantní. Naopak plody
pod vrcholkem laty jsou uvnitø zcela vyplnìné a více pálivé. Nákupní cena tìchto dvou kvalit se od sebe výraznì liší, stejnì jako
pouité mnoství na dosaení stejné úrovnì pálivosti jídla.
Na kvalitu koøení má také velký vliv skladování a balení. Správnì se uskladòuje v tmavém a suchém prostøedí. Mletý pepø ztrácí
svoji aromatiènost rychleji, ne celý. V kvalitním obale, který je vybaven speciálním zavíracím mechanizmem a uvnitø je vystlán folií, která udruje aroma, vydrí ten mletý v dobré jakosti i 2 roky, kulièky i nìkolik rokù déle.
-hp
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Pohádky na pokraèování - Jak vodník Pivonín pomohl sládkovi Josefovi
Bylo to dávno. V Hanušovicích na Holbì postavili pivovar a zaèali vaøit pivo. Nejdùleitìjší práci dostal sládek Josef. Dával si na
pivu záleet. Kontroloval jeèmen, aby zrno na slad mìlo pevnou slupku z pluch, dobøe jej sešrotoval a nechal odleet. Po šesti týdnech do šrotu pøidal vodu a poøádnì vše promíchal. Všechno zahøíval a potom oddìlil mláto a sladinu. Sladinu promíchal s chmelem
a nechal kvasit. Po odleení pivo scedil, aby bylo èisté, a nakonec ho stoèil do sudù. Svoji práci dìlal s láskou a tìšil se, a si na pivu
pochutnají sedláci v hospodì. Ale pøihodilo se nìco podivného. Pivo bylo èiré, pìna hustá, ale nemìlo ten správný øíz. Sládek byl
z toho smutný. Chodil kolem pivovaru celý utrápený a nešastný. V pivovarském rybníce za tìch èasù bydlel vodník Pivonín. Po
oèku pozoroval sládka a bylo mu ho líto.Vylezl na ostrùvek rybníka a zavolal: „Sládku! Josefe! Já znám tvoje trápení.“ Sládek Josef
nikoho nevidìl, také se trochu lekl a pomyslel si: „Dílo se mi nedaøí a ještì se mi nìkdo smìje.“ Vodník povylezl z rákosí a znovu zavolal: „Sládku! Josefe! Já znám tvoje trápení.“ Sládek se rozhlédl, šel se podívat blí a uvidìl vodníka. Moc se mu ten zelený chlapík
nelíbil, ale pøece jen vyslechl jeho radu. „Musíš jít do lesa a vyèistit pramen, ze kterého bereš vodu na vaøení piva. Èistá voda dá pivu
správný øíz.“ A tak se stalo. Sládek vyèistil pramen, voda nabrala sílu a dala pivu správný øíz. Od té doby sládek nosil Pivonínovi za
dobrou radu na ostrùvek korbel piva. A pivo z Hanušovic, to je stále dobré a kadému zaene i tu nejvìtší ízeò.
Milena Bròáková

Tøetí koèièí turistická vycházka
Hanušovice – nedìle 23. 4. 2017 v 9.30 hod.
Zveme Vás na jarní turistickou vycházku. Navštívíme koèièí azyl Gaia, v azylu se potìšíme s koèièkami a jinými zvíøátky.
Pak se podíváme na raškovský hrad Furchtenberk, cestou budeme hledat kešky a u hradu poklad Tunklù.
Akci poøádáme s KÈT a mysliveckým kroukem.
Trasa: pøiblinì 11 km, start - nádraí Hanušovice, dále azyl Gaia - zøícenina hradu Furchtenberk,
cíl a zakonèení – restaurace U Sepla Bohdíkov.
Dìkujeme za krmivo, které pøinesete koèièkám (jaké, se dozvíte na stránkách azylu Gaia, www: azylgaia.estranky.cz).
Pojïte s námi na výlet a pomozte koèièkám! Rádi se s Vámi setkáme.
Radek Kamler - radek88@centrum.cz, blog Hanušovice - http//blog hanušovice

MASOPUST u nás na škole
V pátek 24. 2. jsme na naší škole uspoøádali masopustní
veselí, abychom dìtem pøipomnìli jednu z našich starých
tradic. Vlastnímu dni pøedcházely dvì akce, které mìly dìti
na masopustní veselí pøipravit. První probìhla v ptek 17. 2.,
kdy áci 8. roèníkù navštívili dìti z I. stupnì a vysvìtlovali
jim, co to je období masopustu, proè se slaví a jaké jsou s touto dobou spojené zvyky. Na svých prezentacích pracovali
osmáci v hodinách hudební výchovy a vìtšina z nich byla
velmi zdaøilá.
Druhá akce probìhla ve ètvrtek 23. 2., kdy školou procházel malý prùvod v èele s mìdvìdem a medvìdáøem a za doprovodu harmoniky a zpìvu lidových písní zvali ostatní áky
na druhý den do prùvodu.

Apak u nastal pátek. Bìhem prvních dvou vyuèovacích hodin se
dìti za pomoci svých tøídních uèitelù namaskovaly, pohovoøily v
rámci tøídy o tom, proè se masopust vlastnì koná, a po velké pøestávce jsme vyrazili do prùvodu. Tady byl bohuel jediný problém,
nebo poèasí nám nedovolilo uspoøádat prùvod venku, jak bylo pùvodnì plánováno. Proto symbolický prùvod prošel školou (ještì e
máme tak dlouhé chodby :-) a potom se všichni shromádili v tìlocviènì. Zde probìhl krátký „kvíz“ o masopustu a Velikonocích, tentokrát za sladké odmìny, byly vybrány nejlepší masky z jednotlivých
tøíd, zatanèili a zazpívali jsme si a kadý dostal masopustní koblihu.
Potom jsme se vydali na obìd a domù vstøíc jarním prázdninám. Vìøíme, e pro dìti byla celá akce zajímavá a e si pøipomnìly, v dnešní
dobì tak dùleité, národní tradice.
-pj

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

Dìti slunce, tábornický klub Hanušovice
èinnost za mìsíc únor 2017
Zaèátkem února 2017 pøipadl další sníh, a tak nastal ideální
èas k naší soutìi i pro veøejnost, ve stavbì barevných snìhových soch. Naposled jsme ji poøádali v roce 2013. Pak ovšem
v následujících letech nebyly v našem kraji pøíznivé snìhové
podmínky. A letos nastala zmìna, ovšem nikdo z veøejnosti nepøišel. Pøitom v sobotu 4. února vyšlo i poèasí. V minulých letech se povedly krásné sochy, je díky ekologických barvám
ještì více na louce vynikly; letos se ale rodièe i dìti o podobný
nevšední záitek pøipravili.
Na saních èi na bobech se dá uít spousty zábavy nejen samotným jedìním, ale také se dá soutìit v mnoha netradièních
disciplínách s vyuitím rùzných pomùcek – pøihrávky a chytání
míèku za jízdy, strefování se do terèe apod.
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Mnoho moností ke hrám nabízí té obyèejné døevìné hùlky
– hod do dálky rùznými zpùsoby, výkop nártem do dálky, balancování èi chùze s hùlkou na prstu atd. I my jsme s hùlkami sehráli nìkolik kol her.
V labyrintu cestièek ve snìhu opìt probìhla oblíbená eskymácká honièka. Na jedné schùzce jsme vyuili snìhu k malé
pøednášce o lidských stopách s praktickými ukázkami rùzných
situací.
Z metrových hùlek z lesní proøezávky jsme s pouitím noù a
rašplí vyrábìli snìné hady s ozdobnými ornamenty. Severoameriètí indiáni s nimi soutìili na upravených zledovatìlých
cestièkách, komu dojede hùlka dále – i my jsme naše hady takto
vyzkoušeli.
Duha, Dìti slunce dìkuje za spolupráci øediteli ZŠ Hanušovice p. Felnerovi.
Vedoucí klubu Milan Pecho
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Dopisy ètenáøù
Jako obèan se chci vyjádøit jak to vidím v naší republice. Pokud vím tak od doby ministra Aloise Rašín, nemìli jsme ministra financí, který by hospodaøil s pøebytem financí. Dokázal to
jen pan Babiš. Pøesto na nìj, kdo kdo nasazuje psí hlavu. Myslím si, e je to protoe e pøedcházející i souèasné ministry, poslance i senátory tak øíkající pøerostl pøes hlavu. Prostì dìlá to
tak jako správný hospodáø. Mnohým se to moc nelíbí a tak mu
chtìjí hlavu urazit. Pan Kalousek i jiní poukazují na jeho chyby,
kterých se podle nich dopouští. Jejich kritika je jen úèelová.
Ptám se tedy, proè se ti, kteøí sedìli na nejvyšších postech nedopouštìli stejných chyb a to ve všech vládách. Mohli jsme se mít
lépe. Váení páni ministøi, senátoøi a poslanci Vám všem vadí,
e pan Babiš má velký majetek. Ví o nìm kde kdo. Vy ale nejste
ádní chudáci, pøi svých platech urèitì u máte na vkladních
kníkách nebo v akciích také nìjaký milión, pìkné byty a chaty.
Rozdíl je jen v tom, e o majetku pana Babiše se ví, ale o Vašich
miliónech neví nikdo. Tak proè ta záš.
Váení obèané pøi dalších volbách uvaujte kterou stranu budete volit, jestlie se chcete mít ve státì dobøe.
Pøesto, e ANO mìla nejvìtší úspìch ve volbách, tak byla
snaha stran èleny ANO co nejvíce omezit. Proto byli v mnohých
postech na úøadech v opozici. Jak to pak vypadá tak všechny
strany chtìjí pro pøíští volby udìlat vše, aby ANO neuspìla.
Pan premiér Sobotka, protoe je teï v kase penìz dost, tak
rozdává peníze na všechny strany a podle mého je jeho jednání
vùèi volièù podbízivé a vylepšuje (sbírá bodíky) tak pozici Demokratické stranì. Ještì jsem neslyšel, e by uvedl pøi rozdávání penìz, e je to zásluha pana Babiše a chlubí se tak cizím
peøím. Dále si myslím, e pan premiér by mìl ze svého postu odstoupit. V jedné televizní relaci, kdy se jednalo o poslanecké
snìmovnì o daních, tak uvedl e „na daních se musíme domluvit, aby v daních byla aspoò demokracie“. Vím, e z demokracií
jsme na štíru, ale kdy to prohlásí premiér, nesedí na správn
idli. Podbízivì jedná i paní Michaela Marksová-Tomisová tím,
e chce za mue, kteøí neplatí výivné na své dìti. Chce peníze
pro dìti dávat ze státní kasy. Na mùj dotaz neodpovìdìla, jak
chce penze vymáhat, kdy to nedokáí soudci.
Koalice byl mìl táhnout za jeden provaz. Po nìjakém èase to
v koalici zaèalo skøípat, protoe se volièùm pøed volbami mnoho slibovalo, aby se získalo co nejvíc hlasù. Ve skuteènosti
tìko provádìlo, protoe na rozdávání nebyly peníze. Ve snìmovnì se tìko dohadujete a myslím si e to protahujete úmyslnì. Pro pøíklad dávám zákaz kouøení. Pøi tom jsou mnohem
dùleitìjší vìci pro prospìch státu (obèanùm) ale ty jsou odkládány nebo se vùbec k projednávání nepøedloí. Je tomu tak,
pane Hamáèku a pane doktore Tejci? Myslím, e to chce jen
dobrou vùi. Prosazením mého návrhu do Ústavy by se dalo hovoøit o tom, e je u nás demokracie. Urychlilo by to soudní øízení
a byl o konec panùm Ráthùm a jemu podobných.
Nehleïte pøi tom na Unii, ta nás vede ke špatnému konci. Na
náš stav byl zpùsoben naší holubièí povahou. Vdy jsem se jen
pøizpùsobovali. Byli u nás Nìmci pak Sovìtský svaz a teï je to
Unie, která nás ovládá.
Naše tak rádo uvádìná demokracie byla popøená pár dní po
tom co se u nás objevili migranti a naši republiku co nejdøív
opouštìli. Pøispívat demokracii by mìla Listina lidských práv a
svobod. Tak je nám platná jak mrtvému kabát. Øeknìte mi co
dokázal Ministr pro lidská práva pan Jií Dienstbier. Kdy jsem
mu na psal tak mu nebyl dobrý na to, aby mi odpovìdìl a aby nebyl škodný dostal za svou práci „trafiku“. Kanceláø Veøejného
ochránce práv, aby prokázala svou èinnost, tak vysílá televizní
poøady jak øešila pøípady podané do kanceláøe. I Já jsem se na
tuto kanceláø za svým pøípadem obrátil. Pan JUDr. Køeèek po
pøeètení spisu mi sdìlil, e policii musím respektovat. Odepsal
8
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jsem mu, e v tomto pøípadì bych se cítil jako dobytek vedený
na poráku. Místo nìho mi odpovìdìla paní Mgr. Anna Šabatová, e pan JUDr. Køeèek je platným èlenem kanceláøe a ví co má
napsat. Paní Magistra pak v televizní relaci uvádìla poøad ve
kterém øešila stínost mue, který pøecházel silnici blízko pøechodu. Pøicházející obèan byl policistou spacifikován a odvezen na sluebnu. Paní Šabatová v závìru poøadu se pak
vyjádøila, e nejlepší øešení je policistu uposlechnout a pak si jít
štìovat. Paní Šabatová tak veøejnì pøiznala, e policie má
vdycky pravdu a o tom vím své a myslím si e jak pan JUDr.
Køeèek, tak paní Mgr. Šabatová nevìdí v jaké kanceláøi sedí.
Listinu lidských práv nepochopilo ani Ministrerstvo spravedlonosti. V9m samozøejmì o tom, e vìznici má na starosti
policie, ale ta tu Listinu nemùe ve vìzení o své újmì aplikovat.
V Listinì lidských práv a svobod se „píše v èlánu 10 (1), oddíl 1,
e kadý má právo, aby byla zachována jeho lidská dùstojnost,
osobní èest dobrá povìst a chránìné jeho jméno.“ Odsouzenci
se sami z naší spoleènosti vylouèili. Kdo mi vysvìtlí to jak je
moné, e odsouzenec se pohybuje volnì po mìstì? Ve vìzení
se mají dobøe a jak všichni víme rádi se tam vracejí. Ti co pracují
tak si nevydìlají tolik, aby zaplatili svùj pobyt ve vìzení. Po odchodu z vìzení se dá pøedpokládat, e práci nebudou vyhledávat. Ve vìzení mají monost rozšíøit svoje vìdomosti a tak ví
dobøe, e by je ohroovala exekuce a z podpory to platit nebudou a tak to vše bude na poplatnících. V uvedeném èlánkuje
mimo jiné uvedena osobní èest a dobrá povìst. To, e byli odsouzení pøišli o èest i dobrou povìst.
Nic proto nebrání zmìnit jejich reim tak, aby se do vìzení
nechtìli vrátit. Za totality vìzni museli pracovat a mìli urèenou
normu, kdo ji neplnil byl krácen na stravì (kdo nepracuje a
nejí). Proto nejlepší øešení vidím v absolutní nudì a to od rána
do veèera by se mìli nudit. Po obìhì ½ hodinová procházka po
vìzeòském prostoru a po veèeøi jim pustit jen televizní noviny.
Nic víc nic míò. Mám za to, e to neodporuje Listinì lidských
práv a svobod.
Pokud se týèe Ministerstva spravedlnosti, tak si myslím, e
pøi obèany moc nedìlá a zákony chrání výše postavené osoby
(pan doktor Ráth a jiní). Kdy byla ministryní paní prof. JUDr.
Helena Válková CSc., tak panu Kájínkovi ve vìznici slíbila pomoc. Asi o mìsíc pozdìji mu v televizní relaci vzkázala, e nenašla nic èím by mu byla prospìšná. Pak si uvìdomila, e pan
Ibehej (policista) v televizi nìkolikrát prohlásil, e prohlášení
Návladního nejde zpochybnit. Policie je tak rovna Pánu bohu.
Paní ministrynì zøejmì v Kajínkovím spisu narazila na toto prohlášení. V postupu paní minisrynì Válkové je jasné potvrzení,
e dìní ve státì ovládá policie. Kdy jsem prosil o pomoc já, tak
mi jen sdìlila na hlavièkovém papíøe, e „nijak nebrání øešení
v pøedmìtné vìci z Vaší strany“. Dlouho jsem o tom pøemýšlel a
chtìl jsem jí napsat, e pøes veškteré tituly, které má v Justici
nemá co dìlat. Ne jsem se k tomu rozhod, následovala pana Dienstbiera. V televizi jsem pak slyšel, e se s ní poèítá do Ústavního soudu. Jestli k tomu dojde, pak nás chraòte všichni svatí. Na
její místo pøišel pan JUDr. Rudolf Pelikán napsal jsem mu. Jestli
èetl mùj spis, který je na ministerstvu uloen nevím a jestli, e jej
èetl tak také on narazil na výrok Návladního a vìøí jeho prohlášení který si neovìøil skuteènost a potlaèuje tak svým prohlášení
pravdu. Mám tedy zato, e v obou uvedených pøípadech je schováno èertovo kopyto.
Dále si myslím, e by mìl být zrušen zákon, který dovoluje
tìch, kteøí jsou odsouzeni, aby za dobré chování mohli opustit
vìznici. Je samozøejmé, e odsouzenec se zaène chovat aby dosáhl propuštìní úèelovì.
(pokraèování na 9. stranì)
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Upozornìní na knihu „Louèení s tetøevy“
Váení pøátelé,
dovoluji si Vás upozornit na svoji literární prvotinu, která je souèástí
trilogie a právì vyšla ve vydavatelství AKCENT Tøebíè.
Jak je zøejmé z pøílohy, jmenuje se „Louèení s tetøevy“.
Druhý díl se bude jmenovat „S mikrofonem za tetøevy“ a poslední tøetí díl, ponese název „Za tetøevy na Alfrédku“.
Kníky (budou vycházet postupnì) si mùete objednat v kterémkoli
knihkupectví nejbliším Vašemu bydlišti.
Jako optimální se však ukázala objednávka pøímo u vydavatele
telefonicky (na èís. 568 844 553),
èi e-mailem akcent@vydavatelstviakcent.cz.
Vydavatel si neúètuje poštovné a kníku máte doma do tøí dnù
za cca 220 Kè.
Zdravím Vás a pøeji pìkné poètení,

Pavel Sztwiertnia.

Nìco k autorovi
Pavel Sztwiertnia se narodil v Tøinci roku 1949. V r. 1973 absolvoval lesnickou fakultu VŠZ
v Brnì. Pracoval jako lesník v Beskydech, Jeseníkách a ve ïárských vrších v dobì, kdy v tamních honitbách byl ještì dostatek jelení zvìøe. V tehdejších Jeseníkách na pøelomu sedmdesátých
a osmdesátých let minulého století nebylo vzácné setkat se s tetøevem i s tetøívkem. Namnoze tu
dosud existovaly zbytky pùvodních horských lesù, ve kterých tato vzácná zvìø ila.
Kamzíci se tu od jara do zimy zdrovali na holích. Byli zde natolik rozšíøeni a pøivykli pøítomnosti èlovìka do té míry, e setkání s nimi patøilo i pro turisty k naprosto bìným záitkùm.
Autor tady hodnì fotografoval, filmoval, nahrával hlasy zvìøe, pìstoval letní i zimní turistiku.
Zajímal se hlavnì o jelení a tetøeví zvìø. Myslivosti, ke které jej kdysi pøivedl jeho otec, se dnes vìnuje jen ve specializované formì. Odbornì spolupracuje s polskými lesníky, kteøí vedou úspìšný
umìlý odchov tetøeva hlušce. Tento druh vzácné zvìøe si oblíbil nad jiné.
- ps

Dopisy ètenáøù - (dokonèení z 8. strany)
Naše „demokratické“ øízení se pomalu a jistì mìní na stát policejní. Jakékoliv prohøešky policistù jejich nadøízení ryjí. Moje
stínosti na policisty prošly všemi policejními institucemi vèetnì policejního prezidia a ministerstva. Z kadé jsem dostal sdìlení, e
policisté postupovali podle zákona. Jestli, e si to pan ministr Chovanec opravdu myslí, tak a k pøípadùm chodí s diktafony na které
si nahrají svoje otázky i výpovìï. Zároveò aby nedocházelo k pøehráváním páskù, umonili diktafony vyslýchaným. To by se pak
dìli vìci. Nechápu také to, e chodí ve dvojicích. Na jedné stranì je jich málo na druhé stranì pøebývají. V televizní poøadu jsem slyšel, e výpovìï, e panu Šlechtovi bylo zamítnuto podání èi spis. Bylo to uèinìno oprávnìnou osobou nebo policistou nejde o úèelový postup? I to svìdèí o tom, e policie nepøipustí nic co by poškodilo její renomé. Myslím si také, e pan ministr Chovanec za
pomocí pana premiéra mìní jednotlivé odbory policie ke škodì státu a vylepšuje si tak svou pozici.
Pan ministr zøejmì chod policie zmìnit nehodlá. J tedy na Ministerstvu spravedlnosti nebo na vládì aby chod policie otoèila o 180°.
V závìru mi dovolte napsat proroctví Sibyly. V jednom proroctví je napsáno, e stát z východu svými zámìry, získá nadvládu nad celou Evropou. Zamyslíte se nad tím, nezaèíná to u pomalým obsazováním okolních státù. Nejdøíve se tam objeví vojáci. Pan Putin tvrdí, e to nejsou
Rusové, pak nabídne státu pomoc a pošle tam „své“ vojáky. Dobøe ví co dìlá k atomovému konfliktu se ádný stát ze západu neodhodlá a øeèi
s ním o tom nic nezmìní a Vítìze nikdo neptá jak toho dosáhl. Nepøípomíná Vám to nìkoho?
V druhé pøedpovìdi pro severní státy Evropy pøedpovìdìla, e po roku 2 000 eny budou zrovnoprávnìny z mui ve všem a budou respektovány. Dále však dodává, e jejich vlivem a pùsobením dojde v Evropì k velkému úpadku. Mám tedy za to, e její pøedpovìdi se zaèínají naplòovat.
V Nìmecku je to paní premiéra Merklová (migranti). U nás paní ministrynì JUDr. Válková, (zmìnila pracovištì) Ministrynì sociálních vìcí paní Marková-Tomisová (alimenty) Paní Mgr. Šabatová (nerespektuje svùj úøad). Na úøadech jich najdete nìkolik, které
splòují Sibilininu pøedpovìï. Tato pøedpovìï mùe být pro nás varováním.
Zdenek Vémola
Poznámka redakce: obsah této rubriky nemusí vyjadøovat stanovisko redakce.
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Hanušovická trefa
V sobotu 25. února se v tìlocviènì ZŠ Hanušovice uskuteènil ji druhý roèník soutìe
ve støelbì ze vzduchových zbraní pro veøejnost. Oproti prvnímu roèníku, kdy soutìilo
9 týmù, se letos soutìe zúèastnilo 19 týmù,
tedy celkem 57 støelcù, a z toho 12 en.
V soutìi týmù, kde se bojovalo o sud piva,
zvítìzil tým AVZO Dubicko ve sloení:
Martin ák, Martin Polák a Vladimír Skála,
druhé místo si vystøílel tým Jitrnice v sestavì: Tomáš Bank, Pavel Juhaòák a Milan
Kotláø a tøetí místo vybojovali pánové
z týmu Ostrostøelci: Dušan Karkoš, Martin
Pospíchal a Josef Diòa. V soutìi jednotlivkyò nejlépe zastøílela Martina Olejníková
z týmu Vítìzové, na druhém místì skonèila
Vìra Kuèerová z týmu Pošáci a na tøetím
místì se umístila Markéta Šolcová z týmu
Sluníèka. V soutìi jednotlivcù nejlépe nastøílel Martin Pospíchal, na druhém místì
Martin ák a tøetí Pavel Juhaòák. Vloenou
soutì ze støelby ze vzduchové pistole vyhrál Martin Kadlec z týmu Kadloni.
Tak velkou úèastí jsme byli mile pøekvapeni a doufáme, e nám zachováte pøízeò i
podporu v nadcházejících akcích. Dìkujeme
sponzorùm akce, pivovaru Holba Hanušovice a mìstu Hanušovice, a zároveò všem zúèastnìným støelcùm, poøadatelùm a
divákùm. Další fotografie z akce, kompletní
výsledky a informace o chystaných akcích
naleznete na facebookových stránkách
AVZO Hanušovice.
Za AVZO Hanušovice, Jan Vokurka
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