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

Zápis do 1. tøídy

Informace
pro rodièe pøedškolákù

Projekt

VÁENÍ RODIÈE,
zveme Vás a budoucí prvòáèky na Zápis do prvních tøíd
pro školní rok 2018/2019.
Zápis se uskuteèní
ve støedu 11. 4. 2018 od 8 do 12 hod. a od 13 do 16 hod.
v budovì Základní školy Hanušovice.

Cesta do školy
Bliší informace o projektu Vám
budou podány pøed vlastním
zaèátkem návštìv základní školy na
spoleèné schùzce, která se uskuteèní

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.

12. února 2018
v 16.00 hod. ve tøídì III. B.

Pøed samotným zápisem je nutná registrace Vašeho dítìte.

(pokraèování na 7. stranì)

ZŠ a MŠ Hanušovice

Registrace bude probíhat v kanceláøi školy dne:
4. dubna v dobì od 8.00 do 12.00hod. a od 13.00 do 15.30 hod.
K registraci doneste s sebou RODNÝ LIST áka a OBÈANSKÝ PRÙKAZ
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

Tøíkrálová sbírka 2018
Váení obèané,
dovolte, abych Vám podìkoval za pøíspìvky na
TKS 2018 v Hanušovicích, které letos pøedstavují
èastku 53 021,- Kè. (tabulku s výsledky najdete uvnitø
novin). Velice si váím Vaší štìdrosti. Dìkuji té koledníkùm za jejich èas a odhodlání pøi této sbírce.
Dovolte, abych pøipojil podìkování charity Šumperk, jako koordinátora této sbírky v našem okrese, na
7. stranì novin
František Felner, asistent tøíkrálové sbírky

HANUŠOVICKÉ NOVINY 2/2018

www.hanusovice.info

1

Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
jednání è. 84 - 4. 12. 2017
- revokovala usnesení è. 1283/80/2017
- povìøila referentku odboru tajemníka podpisem nájemních
smluv na hrobová místa a podpisem dohod pøi ukonèení nájemních smluv na hrobová místa
- povìøila od 1. 1. 2018 referenta OSMS podpisem nájemních smluv na pozemky a podpisem dohod pøi ukonèení nájemních smluv na pozemky
- schválila Dodatek è. 1 ke smlouvì o zajištìní zpìtného odbìru elektrozaøízení ze dne 4. 5. 10 mezi mìstem Hanušovice a
firmou Elektrowin, a. s. Praha a povìøuje starostku podpisem
smlouvy
- schválila Dodatek ke Smlouvì o dílo uzavøené dne 23. 8.
2017 mezi mìstem Hanušovice a firmou Experior, s. r. o. k provedení díla „Výstavba nových garáí a potøebných prostor pro
èinnost JSDH Hanušovice“ a zároveò povìøila starostku podpisem dodatku smlouvy
- schválila pronájem DK Hanušovice FK Hanušovice
- schválila pronájem poštovní schránky, umístìné na ulici
Hlavní èp. 116, Hanušovice, a povìøila starostku podpisem
smlouvy
- schválila pronájem èásti (dílu) pozemku 895/2, orná pùda
na základì schváleného a zveøejnìného zámìru, výmìra 1 550
m2, kú. Hanušovice, a povìøila starostku podpisem smlouvy
- schválila pronájem èásti DK – pøísálí, Základní organizaci
Èeského svazu vèelaøù, z. s. pro rok 2018
- schválila stavbu „IE-12-8005511, Hanušovice – ul. Údolní,
nové NNv, NNk, DTS“, a to za podmínky, e dotèené pozemky,
které jsou ve vlastnictví mìsta Hanušovice, budou po provedení
prací uvedeny do pùvodního stavu a aby práce vedoucí pøes komunikaci pè. 1498/1 nebyly provedeny pøekopem, ale byly
provedeny protlakem
- schválila uzavøení smlouvy o smlouvì budoucí o zøízení
vìcného bøemene – sluebnosti a smlouvu o právu provést stavbu
- vzala na vìdomí informaci ohlednì vymístìní zaøízení, tj.
veøejného osvìtlení a bezdrátového rozhlasu z vedení NN na
ulici Údolní a Hlavní v Hanušovicích
- schválila zveøejnìní zámìru pronájmu èásti pozemku pè.
2260/1 o výmìøe 155 m2, kú. Hanušovice
- schválila návrh programu 16. zasedání ZM Hanušovice.
- schválila Smlouvu o provedení odborné pomoci a poskytování technického dozoru stavebníkovi
- schválila provedené opravy podlah v budovì èp. 182, ulice
Hlavní, Hanušovice; opravou došlo ke zhodnocení pronajatých
prostor mìsta a tato oprava byla nutností pøi zmìnì dispozièních práv v pronajímané budovì, oprava bude zaplacena na základì faktury
- schválila prodlouení nájemní smlouvy na byt è. 4, èp. 108,
ulice Hlavní, 788 33 Hanušovice
- vzala na vìdomí ádosti na odklad vybudování kanalizaèní
pøípojky
- informace o ukonèení nájemní smlouvy 2260/1 ze zdravotních dùvodù
- zápis finanèního výboru
- návrh rozpoètu 2018, návrh rozpoètového výhledu
2019-2020

jednání è. 85 – 29. 12. 2017
- schválila rozpoètovou zmìnu
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- schválila rozpoèet pøíspìvkové organizace ZŠ a MŠ na rok
2018
- schválila rozpoètový výhled pøíspìvkové organizace ZŠ a
MŠ Hanušovice na rok 2019-2020
- schválila dodatky k nájemním smlouvám na byty ve vlastnictví mìsta
- schválila povìøení referenta OSMS podpisem dodatkù k nájemním smlouvám na byty ve vlastnictví mìsta

jednání è. 86 – 8. 1. 2018
- vzala na vìdomí a souhlasila s vytipovanými pozemky pro
vybudování nových základen ZZS Olomouckého kraje, které
budou zaslány adateli pro zhodnocení zvaovaného zámìru
- schválila „Nájemní smlouvu èást parcely è., 892/2 (150
m2)“ na základì schváleného usnesení RM è. 1281/80/2017 ze
dne 23. 10. 2017 a vyvìšeného zámìru pronájmu
- vzala na vìdomí a doporuèila ZM zveøejnit zámìr bezúplatného pøevodu èástí pozemkù pè. 889/9 ost. pl. o výmìøe 154 m2 a
parc. è. 892/1 ost. pl. o výmìøe 587 m2, dle geometrického plánu
èíslo 1608-37.a/2017 ze dne 9. 6. 2017, pozemky p. è. 889/46
ost. pl. o výmìøe 154 m2 a parc. è. 892/6 ost. pl. o výmìøe 587 m2,
vše v kú. Hanušovice, obci Hanušovice, vše z vlastnictví mìsta
Hanušovice, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaøení
Správy silnic Olomouckého kraje, pøíspìvkové organizaci; nabyvatel uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí
- neschválila s umístìní stavby „RVDSL1809 M-M-HANU18-HANU1HR-MET“ na pozemku parc. è. 16/3 – trvalý
travní porost a parc. è. 605/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace v kú. Hynèice nad Moravou
- vzala ádost na vìdomí a nedoporuèila ZM odprodej èásti
pozemkù parc. è. 655/1, 543/1, 543/5, 541, 657/19, 657/18 v kú.
Hynèice nad Moravou
- nesouhlasila se zøízením práva pøístupu, údrby a k pøípadným opravám podzemního pøivadìèe k malé vodní elektrárnì na
èásti pozemkù parc. è. 655/1, 543/1, 543/5, 541, 657/18,657/19
v kú. Hynèice nad Moravou
- vzala ádost na vìdomí, upøednostòuje prodej celých pozemkù (rozdìlení pozemkù by znehodnotilo poadované pozemky) státnímu podniku Povodí Moravy, U Dìtského domova
263, 772 11 Olomouc, a doporuèila referentovi OSMS zahájit
jednání s adatelem
- schválila pøedloená pravidla na pronajímání bytù ve vlastnictví mìsta a uloila zodpovìdnému referentovi tato pravidla
vyvìsit na webových stránkách mìsta
- schválila výpovìï smlouvy na výkon BOZP a PO z dùvodù
organizaèních zmìn na MÚ
- schválila poskytnutí sponzorského daru na 15. ples mìsta
- schválila dodatek è. 1 ke kupní smlouvì mezi Slezan Holding a mìsto Hanušovice ze dne 13. prosince 2017 a povìøila
starostku podpisem dodatku
- vzala na vìdomí informaci o prodeji døevní hmoty, která
vznikla pøi údrbì a kácení døevin
- vzala na vìdomí výpovìï nájemní smlouvy na pozemek è. 866/2
- vzala na vìdomí výpovìï nájemní smlouvy na pozemek è. 2059/1, 2063, 2064/1
- vzala na vìdomí prohlídku stavebnin
- vzala na vìdomí jednání s ASI – servisní smlouva
- vzala na vìdomí informace o výbìrovém øízení na stráníka
- informovala se o øešení parkování vozidel – parkovištì u
spoøitelny, odstavené vleky - kaple
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Informace MÚ Hanušovice
Oznámení obèanùm mìsta Hanušovice
Mìsto Hanušovice obdrelo z prostøedkù Olomouckého kraje sety tøí tašek na tøídìný odpad jako jednu z cen v soutìi O keramickou popelnici. Tyto tašky je mono si bezplatnì vyzvednout v Turistickém Informaèním centru Hanušovice a na Mìstském úøadu Hanušovice.
František Ambroz

Upozornìní pro obèany
Mìstský úøad Hanušovice oznamuje, e kanceláø matriky, podatelny a evidence obyvatel byla pøestìhována
do pøízemí budovy Mìstského úøadu, kde se také nachází pokladna.

Mìsto Hanušovice
vybírá tyto místní poplatky

- místní poplatek ze psù

- místní poplatek z ubytovací kapacity
- místní poplatek za lázeòský a rekreaèní pobyt
- místní poplatek za provoz systému shromaïování,
sbìru, pøepravy, tøídìní, vyuívání
a odstraòování komunálních odpadù
- místní poplatek za uívání veøejného prostranství
- místní poplatek ze vstupného

Pøíjmy z tìchto poplatkù v roce 2017:
psi - 32 707,- Kè
veøejné prostranství - 8 040,- Kè

ubyt. kapacita, láz. a rekreaèní pobyt - 77 106,- Kè
vstupné - 69 909,- Kè
komunální odpad - 1 405 919,- Kè
Neuhrazené poplatky jsou vymìøeny platebním výmìrem.
Pokud ani poté nedojde k úhradì, je místní poplatek vymáhán
daòovou exekucí. Daòovou exekucí jsou dále vymáhány v rámci
dìlené správy pokuty stavební, pokuty právní, blokové pokuty
vydané mìstskou policií a blokové pokuty vydané v pøestupkovém øízení.
V reimu obèanského soudního øádu (tzn. návrhem k soudu
na vydání platebního rozkazu) jsou vymáhány pohledávky
z prodeje nemovitostí, pohledávky z pronájmu pozemkù, nebytových prostor a pohledávky z nájmu bytù.
Lenka Féllingerová,
místní poplatky, vymìøování a vymáhání

Vítání obèánkù v Hanušovicích
Dne 6. 12. 2017 se v Hanušovicích uskuteènilo slavnostní vítání obèánkù.
Bìhem slavnostního obøadu mezi sebe hanušoviètí pøivítali jedenáct malých obèánkù. Za mìsto Hanušovice je pøivítala paní starostka Ivana Vokurková a matrikáøky Zdeòka Bývalcová a Blaena Machovská. Slavnostní chvíle zachytil na fotoaparát pan František Ambroz. Kromì pøání všeho nejlepšího a šastnì stráveného ivota došlo i na pøedání rùzných vìcných darù.
Novým obèánkùm mìsta Hanušovice pøejeme všichni zdraví, štìstí, lásku a rodinnou pohodu.
- ma

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

Vzpomínáme
Dne 27. února 2018 vzpomeneme 30. výroèí úmrtí

V mìsíci únoru 2018 oslaví
svá významná ivotní výroèí
tito naši spoluobèané:
paní Vlasta Haltmarová,
Františka Gájová, Katarína
Šulajová, Aneka Nesporá,
Vlasta Doleelová a Dana
Gorelová;
pánové Zdenìk Procházka,
Štìpán Suchomel, Radomír
Hinkelmann, Josef Vafek,
František Kováè a Josef
Stejskal.
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

Vzpomínka
„Kadý, kdo Tì poznal, mìl Tì rád.
Umìla jsi pomoci,
poradit i rozesmát.
Takoví lidé by nemìli umírat…
Èas plyne,
bolest v srdci stále zùstává.“

pana Václava Václavka.
S láskou vzpomínají manelka a syn s rodinou.

Vzpomínka
„Za Tvoji nìnou lásku, péèi o nás,
za všechna milá slova a starosti
zachováváme v srdci, drahý tatínku,
pocit neskonalé vdìènosti.“
Dne 26. 2. 2018 vzpomeneme nedoité
88. narozeniny našeho milovaného manela,
tatínka, dìdeèka a pradìdeèka,
pan Karla Jablonèíka z Hanušovic.
Dne 23. 3. 2018 vzpomeneme jeho smutné 12. výroèí úmrtí.
Vzpomínají manelka, dcery, syn s rodinou, vnouèata a pravnouèata.
„Kdo v srdcích ije – neumírá. A láska zùstala – ta smrti nezná.“

Vzpomínáme
„Kdo znal, ten vzpomene,
kdo mìl rád, nikdy nezapomene.“
Dne 4. 2. 2018 vzpomeneme 10. smutného výroèí úmrtí
paní Marie Sklenáøové.
Stále vzpomínají manel a dcery s rodinami.

Vzpomínka
„Jen svíci hoøící a hezkou kytici na hrob mùeme dát,
chvíli postát a s láskou vzpomínat.“
Dne 2. 2. 2018 vzpomeneme 3. smutné výroèí úmrtí
mého syna, tatínka, strýce, dìdeèka a pradìdeèka,
pana Petra Crhy.
S láskou vzpomíná maminka, sestra Jana,
syn Petr a dcera Lucie s rodinami.

Dne 8. února 2018 si pøipomeneme
20. smutné výroèí úmrtí naší
maminky a babièky,
paní Vìry Pavelkové.
Dìkujeme za tichou vzpomínku.
Nikdy nezapomenou dcery Soòa
a Vlaïka s rodinami.
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Vzpomínáme
„Miloval jsi ivot a lidi kolem sebe.
My zase milovali Tebe.“
Dne 23. 2. 2018 vzpomeneme první smutné výroèí úmrtí
mého manela,
pana Ing. Arch. Aloise Haltmara.
S láskou vzpomíná manelka Vlasta, Jana s rodinou,
synové Bohdan a Jiøí s rodinami.

www.hanusovice.info
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Cestování po Evropì
Zloty Stok
Dnes se vydáme jen pár kilometrù za hranice k našim sousedùm do Polska. Navštívíme zajímavé místo, které by se mohlo
stát cílem vašeho celodenního výletu za poznáním.
Zloty Stok, èesky Rychleby, je mìsteèko na polské stranì severního konce Rychlebských hor. U název napovídá, e v jeho
dìjinách hrála významnou roli tìba zlata. Doly tu byly otevøeny u ve 13. století a znaèného rozkvìtu dosáhly na poèátku století patnáctého. Tehdy se staly nejbohatšími ve Slezsku.
Význam mìsta se ale následnì obrátil proti nìmu – za husitských válek bylo silnì ponièeno. Další slavnou epochou bylo
pro Rychleby 16. století, kdy do místních dolù a hutí ve velké
míøe investovala augšperská obchodnická rodina Fuggerù. Na
pøelomu 16. a 17. století tvoøily výnosy zdejších dvou set dolù
celých osm procent celkové evropské produkce zlata. Rozvoj
mìl ale i svou odvrácenou stranu – pøekotné rabování loiska
spojené se zanedbáváním bezpeènosti práce. To vše vyústilo v tragédii na jednom z nedostateènì zajištìných dolù Zlatý
osel, pøi ní zahynulo 59 horníkù. Tato událost pøedznamenala
úpadek místního hornictví. Nemalý podíl mìla také krvavá tøicetiletá válka. O tìbu zlata se zde pokoušeli podnikatelé ještì
v 19. a 20. století, ale ji s malými úspìchy.
V souèasnosti jsou nìkteré doly zpøístupnìny veøejnosti.
Souèást prohlídky s prùvodcem tvoøí návštìva štoly Gertruda,
ve které jsou umístìny tematické expozice, hutnická a alchy-

mistická laboratoø, atrapa sklepa se zlatými cihlami, výstava
dùlních map. Raritou je zde ozdobná zeï s desítkami varovných
cedulí z rùzných dob tìby. Nìkterá zákoutí štol je moné oznaèit za trochu nadsazená a kýèovitá (èeské dùlní expozice bývají
zpravidla skromnìjší), ale na druhou stranu urèitì návštìvníky
zaujmou. Ze štoly Gertruda pokraèuje prohlídka do Horní èerné
štoly, kde uvidíte mimo jiné prùbìh hranice mezi Èeskou republikou a Polskem v podzemí, vodopád a odlišné typy štol z rùzných historických období. Projedete se také elektrickým dùlním
vláèkem. Na povrchu mùete ještì zavítat na výstavu minerálù.
V nabídce je za pøíplatek také rýování zlata, ukázka raby mincí a výroba pozlaceného papíru, podzemní projíïka na lodi a
další aktivity.
Zbyde-li vám ještì èas, mùete se po èervené èi zelené znaèce
vydat k jihozápadu podél údolí Zlatého potoka, kde po cestì narazíte na nìkolik dalších štol. Nìkteré z nich jsou otevøené a je
moné do nich s baterkou nahlédnout dovnitø. Pøedpisy jsou
toti v Polsku ménì pøísné ne u nás. Dejte ale na sebe pozor a
nepouštìjte se za zábrany a vùbec mimo bìnì navštìvovaná
místa.
A na závìr dvì informace. Expozice s prùvodcem je otevøená
celoroènì a vstupné se pohybuje v rozmezí od 50 do 100 Kè.
-hp

Naše zdraví (71) - Okurka
Øeknete obyèejná okurka. Kdo by to ale øekl, e nìco, co obsahuje 95 % vody, mùe mít tak blahodárné úèinky na náš organismus? Je lehce dostupná, levná a netloustne se po ní.
Umí pomáhat pøi regeneraci, hydrataci a podporuje výivu pleti, co má za následek viditelné mládnutí. Navíc umí pokoku
zklidnit a díky køemíku i minerálním látkám usnadòuje hojení kùe vèetnì zpevnìní nehtù. Èistá a èerstvá okurková šáva dobøe pùsobí na akné, ekzémy, lupénku nebo kopøivku. Všem je také dobøe známý okurkový obklad na oteklá víèka, který nejen usnadní jejich splasknutí, ale ještì tak bojuje proti malièkým vráskám v okolí oèí. Pokud se zároveò chcete zbavit malé celulitidy, potírejte si
problémové partie plátkem okurky.
I kdy okurka obsahuje tolik vody, umí i zasytit. Nebo moná právì proto. Øíká se pøece, e hlad je pøevleèená ízeò. Co ostatnì
potvrzují výivoví poradci, jeliko doporuèují hlad zahánìt vìtším pøíjmem tekutin. Kadopádnì, a je to jak chce, zabírá to. Tento
zelený zázrak je pøi redukci váhy nejlepším parákem. Mùete ho jíst ve dne i v noci. Zabráníte tak nepøíjemnému zápachu z úst, jeliko plátek okurky vloený do pusy za 30 vteøin zlikviduje bakterie, které jsou jeho pøíèinou. Díky minerálùm také posílí i vaše zuby,
vlasy a nehty. Pánùm také pomáhá v boji s plešatostí, dámám pak èásteènì zamezuje øídnutí vlasù. S konzumací okurky proto souvisí
i jedna dobrá rada. Pokud chcete zachovat co nejvíce vitamínù, nestrouhejte ji!
V dnešní vystresované dobì nás pronásledují civilizaèní nemoci, stres a únava. A tak svùj jídelníèek posilte vìtším mnostvím
okurek, klidnì i pøevedených do tekutého stavu. Pomáhají sniovat tlak, skvìle detoxikují organismus (pøi chøipce a nachlazení) a
díky protinádorovým látkám chrání prostatu, prsa, vajeèníky, plíce, dìlohu a jiné orgány pøed rakovinou. Navíc tato zelenina mimo
jiné obsahuje hormon, který tìlo potøebuje k tomu, aby tvoøilo inzulín. S glykemickým indexem 0 je tedy perfektní dobrotou pro diabetiky.
Okurka je dobrá i pøi akutních pøípadech. Spálíte-li se nìkde u vody nebo pokud dostanete úpal, pomùe vám hned od problému
v podobì obkladù i dobré limonády z ní pøipravené. Vhodná je také proti kocovinì, kdy si do ní párkrát kousnete pøed spaním. Pøi
únavì si vìtšina lidí dá kávièku. Odborníci však doporuèují dát si místo ní salátovku. Bìhem chvíle vás cukry a vysoký obsah vitamínu B tak nakopnou, e na únavu prostì zapomenete.
A na závìr jednu praktickou radu. Zamleného zrcadla v koupelnì se prý zbavíte tak, e ho pøed sprchováním potøete plátkem
okurky. Nemám s tím zkušenosti, ale za vyzkoušení to moná stojí.
-hp
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Pozvánka na divadelní pøehlídku ŠOKÁÈEK 2018
Dobré víno a naše divadelní pøehlídka èasem na kvalitì neztrácí, spíše naopak. Není to snad pøíliš troufalá samochvála, ale to musí posoudit hlavnì pravidelní návštìvníci této, dnes ji tradièní, kulturní akce ve Starém Mìstì, která se uskuteèní od 23. do 25. února v místním kulturním domì. Schéma programu se pøíliš neliší od pøedchozích let.
Zaèíná se jako vdy v pátek 23. 2. od 19:00 hod. pozváním na rodinnou tragikomedii Poslední doutník od Bergta Ahlforse v podání skoro ji „domovského souboru“ z Václavova. Herecké výkony Pepy Königa a Magdy Schwarcové budou urèitì ozdobou letošního roèníku pøehlídky.
Po tomto úvodním „soustu“ èeká dìtského diváka, ale i jeho dospìlý doprovod v sobotu 24. 2. se zaèátkem v 10 hod. pohádka
Hurvínkovo dobrodruství na motivy M. Kirschnera a P. Gryma. O napínavé záitky této známé postavy se s námi podìlí ochotníci z Kromìøíe.
Po dobrém obìdì, kterým se mùou diváci i úèinkující posilnit pøímo v prostorách kulturního domu, nás èeká doslova divadelní
maraton, se zaèátkem v 13:00 hod. Zkušení ochotníci z divadla Stodola Jiøíkovice nám pøedvedou herecký koncert napsaný pro tøi
hereèky pod názvem eny v ringu aneb vše o enách, které ztvární nìkolik vzájemnì propojených pøíbìhù en. en, které bojují
své ivoty, bojují o své místo ve svìtì, bojují o své radosti i starosti. Pøíbìhy
jsou psané ivotem s nadsázkou a humorem. Pøedstavení se odehraje pøímo
v hledišti, èím bude divák bezprostøednì vtaen do dìje.
Další kus, psychologický thriller Veronièin pokoj bude následovat po
krátké pøestávce od 16:00 hod. Dva mladí studenti, chlapec a dìvèe, se ocitnou v honosné usedlosti obývané starým manelským párem. Dìvèe jim
bude pøipomínat dávno mrtvou dceru, a proto ji pøemluví, aby se za ni na
jedno odpoledne vydávala. Ta tuto roli pøijme, a to vùbec netuší, co ji èeká.
Všichni se k ní zaènou chovat tak, jako by u to ani nebyla ona. I toto pøedstavení se odehraje pøímo v hledišti. Snad diváci ten nápor záitkù psychicky vydrí.
Oddechnout si bude mono a v 19:00 hod., pøi komedii Koule v interpretaci divadelního souboru TEMNO z Týništì nad Orlicí (dlouho u u nás
nehráli, vzpomeòme na výborné hry Seš normální nebo Vrány).
Dorazit bych chtìl naše vìrné a odolné diváky opravdovým dokumentárním dramatem od 22 :00 hod. DS Diverzanti z Brna nás pomocí hry s názvem (Ne)chtìná útìcha pøenesou do doby sice u hodnì minulé, ale
pøesto i dnes velice alarmující. Váleèné hrùzy, kdy japonská vojska dobyla
èást Èíny a potøebovala pro svoje bojovníky sexuální ukojení v podobì
prostých a zpoèátku nic netušících en, aby nedocházelo k ještì vìtším
zvìrstvùm, nám budou prezentovat opravdu velice sugestivnì. Pøedstavení
jsem vidìl na václavovské pøehlídce a jsem pøesvìdèený, e není vhodné
pro diváka mladšího 15 let, proto chci poádat zákonné zástupce nezletilých, aby je na toto pøedstavení nechali doma.
Nedìle 25. 2. bude ji jenom pohodová. Pøijede k nám premiérovì soubor Vojan z Libice nad Cidlinou. Soubor s velkou tradicí, ale pøedevším
s velmi kvalitní souèasnou produkcí. Podaøilo se mi tyto nové úèinkující
pøesvìdèit, aby u nás zahráli jak pohádku, tak pøedstavení pro dospìlého diváka. Pohádky do hajan budou zaèínat klasicky v 10:00 hod. Odpoledne od 14:00 hod. potìší všechny, co pøijdou na závìreènou hru
pøehlídky (a snad jich nebude málo), klasická komedie Nevìsta k pohledání. Mladý a ne pøíliš úspìšný malíø si pronajme luxusní byt, aby
zde mohl dùstojnì pøijmout výhodnou partii (nevìstu k pohledání).
Agentura mu byt pronajme i s personálem, prostou venkovskou dívkou. Ta svojí bezelstnou a trochu naivní povahou pomalu zaène svému
pánovi „otvírat oèi“. Jak to dopadne, uvidí jenom pøítomní diváci.
Letošní roèník bude opravdu velmi rùznorodý, od vyloenì nároèných kusù (Veronièin pokoj nebo (Ne)chtìná útìcha) po komedie
(Koule nebo Nevìsta k pohledání), doplnìný pohádkami a dalšími výbornými kusy. Jsem pøesvìdèen, e si na letošním Šokáèku mùe vybrat opravdu kadý. Tìm, co se rozhodnou absolvovat celou
pøehlídku, pøeji velkou výdr, neb nebudou litovat. Jídlo ani pití si návštìvníci s sebou nosit nemusí, všeho bude celodennì dostatek. Vstupné se nebude oproti minulým letùm zvyšovat. Pernamentka na celou
pøehlídku bude stát 150 Kè (k dostání od 1. února v TIS Staré Mìsto, po
zaèátku pøehlídky u vstupného), jednotlivá vstupenka na pøedstavení
pro dospìlého diváka 50 Kè a na pohádky 30 Kè.
Za poøadatelský Divadelní soubor ŠOK Staré Mìsto, Ruda Šmùla
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Váení rodièe,

Informace pro rodièe pøedškolákù

aby byl pro Vaše budoucí prvòáèky nástup do první tøídy co nejsnazší, pøipravila naše škola ve spolupráci s mateøskou školou,
mìstem Hanušovice a Sdruením rodièù pøi ZŠ a MŠ Hanušovice projekt „Cesta do školy“.
V rámci projektu budou Vaše dìti jednou a dvakrát do mìsíce spoleènì s paní uèitelkou z mateøské školy navštìvovat základní
školu. Bìhem tìchto návštìv se seznámí s chodem školy, zjistí, co kde je, ale hlavnì se budou pod vedením uèitelek z prvního stupnì vìnovat dovednostem, které jsou nezbytné pro hladký prùbìh nejen zaèátku školního roku, ale celé první tøídy.
Nabyté dovednosti budou dìti následnì procvièovat v mateøské škole, ale i s Vámi doma. Bliší informace o projektu Vám budou podány pøed vlastním zaèátkem návštìv základní školy na spoleèné schùzce, která se uskuteèní 12. února 2018
v 16.00 hod. ve tøídì III. B.
S pozdravem, František Felner, ZŠ a MŠ Hanušovice

Informace o projektu „Cesta do školy“
V rámci projektu se budeme s dìtmi ze školky setkávat dvakrát mìsíènì jednu vyuèovací hodinu v nìkteré z prvních tøíd (kvùli
výšce lavic). Optimální den na setkání by bylo pondìlí. V rámci jednotlivých setkání se budeme zamìøovat na následující èinnost:
• Sezení v lavici – správné sezení je výchozím bodem pro správnou techniku psaní
• Úchop pera – viz výše
• Pøijímání a následné dokonèování zadané práce – budeme dbát na to, aby dìti dokonèily zadanou práci v pøimìøené kvalitì
• Logopedické chvilky – èím dál více dìtí má v dnešní dobì potíe se správnou výslovností nìkterých hlásek; cílem tìchto chvilek bude prevence, uvolòování mluvidel, eventuálnì doporuèení k návštìvì odborníka
Dalším èinnostem se budeme vìnovat na základì aktuálnì zjištìných potøeb a úrovnì dìtí.
Celé akci bude pøedcházet schùzka s rodièi, kde budou seznámení s cílem tohoto projektu, budou jim pøedány informace o tom,
jak mohou s dìtmi doma pracovat a pøipravit je k zápisu a zároveò jim usnadnit vstup do základní školy.

Toulky po okolí – Areál Smrk
Zimní lyaøská sezona je v plném proudu, a tak si dnes povíme pár zajímavých informací o plánované výstavbì nového
lyaøského areálu na nedaleké hoøe Smrk poblí Luné.
Podnikaví manelé pocházející z Olomouce mají na Luné
chalupu. Zjistili, e u nìkdy v padesátých letech minulého století byl na Smrku pìkný svah, kde lyovali šumperští lyaøi i
nadšenci z okolí. A tak by chtìli tyto dobré podmínky vyuít.
Nové lyaøské støedisko by mìlo mít ideální lyaøské podmínky
pro rodinné lyování, hlavnì pro obyvatele okolí Šumperku.
V plánech poèítají se dvìma sjezdovkami, na které lyaøe vyveze lanovka nebo vlek. Mìly by mít délku 700 a 1000 metrù a šíøku od 80 metrù v horní èásti 130 metrù na dojezdu.
Areál nabídne také ubytování, restauraci a dostateèné parkovištì. Horní stanice lanovky má být na vrcholu hory Smrk v nadmoøské výšce 742 metrù, dojezd pak ve výšce 570 metrù.
Kapacita plánované lanovky o délce 635 metrù je 1 700 vyvezených lyaøù za hodinu, vlek o délce 550 metrù by jich vytáhl nahoru za stejnou dobu 900. Zakladatelé støediska navíc poèítají
s umìlým osvìtlením a noèním lyováním. Podnikatelé také
dobøe vìdí, e bez technického zasnìování nemùe v souèasnosti ádný areál fungovat, plánují zde proto vybudovat výkonný zasnìovací systém. Vodu by mìli odebrat z nádre o objemu

5 000 kubíkù. Tady však zatím naráí na problém, obec
Bratrušov se toti obává, aby areál neohrooval vydatnost a èistotu jejich zdrojù pitné vody.
Postupem èasu by chtìli podnikatelé areál vyuívat celoroènì. Mìla by tu vyrùst sjezdová tra pro bikery, jezdilo by se tu na
kolobìkách èi minikárách. Dále by tu mìlo stát i lanové centrum. Pro návštìvníky bude èasem k dispozici i jízda na koních,
pro menší dìti na ponících. Moné budou jak vyjíïky po okolí,
tak vodìní v ohradì.
Zatím je vše v pøípravné fázi. Záporné stanovisko k výstavbì
areálu má zatím obec Bratrušov. Naopak Sdruení cestovního
ruchu Jeseníky i zástupci Horské sluby s vybudováním areálu
souhlasí. Urèitì by støedisko pøispìlo k rozvoji turistického ruchu v regionu a sportovnímu vyití v létì i v zimì.
Ana závìr trocha geografie. Nejvyšším vrcholem nad Bratrušovem je Smrk (742 m n. m.). Na západní a severozápadní stranì
jsou dva kopce – Chmelná (nìkdy zvaný Šišák, 570 m n. m.) a
Èapí vrch (646 m n. m.). Obì dominanty se staly podkladem pro
vytvoøení novodobého znaku obce. Vrch Èapí dostal název od
skuteènosti, e tu v jeho okolí èasto pøebývali tito ptáci, nebo se
tu v minulosti vyskytovaly bainy plné ab. Název Chmelná
zase podle historických pramenù pochází od skuteènosti, e se
tu pìstoval chmel pro pivovary v Bratrušovì a Šumperku. -hp

Drazí pøátelé Tøíkrálové sbírky,
dìkuji všem, kteøí jste se zapojili s jakýmkoli nasazením do Tøíkrálové sbírky 2018, která byla v našem dìkanátu v poøadí devatenáctá. Je úasné, kolik lidí se zapojuje do tohoto díla, které zapoèalo pøed devatenácti lety v Olomoucké arcidiecézi a postupnì se
rozšíøilo po všech diecézích. Vnímám to jako velké Boí dílo, které nás vede k rozdìlení se o to, co máme, s ostatními, kteøí na tom
nejsou tak dobøe jako my. Letos se vybralo v našem dìkanátu 833 452 Kè, co je o 94 644 Kè více ne v loòském roce.
Dìkuji Vám, místním asistentùm, kteøí jste zorganizovali Tøíkrálovou sbírku ve farnostech a obcích. Bez Vás by se nemohla sbírka konat v takovém rozsahu, v jakém je dnes. Jsem ráda, e se na Vás mohu obracet. Jsem si vìdoma, e Vás toto dobrovolné zapojení stojí mnoho èasu, úsilí a nápadù. Opravdu Vám za to velmi dìkuji, i za Vaši spolupráci s knìími a koledníky.
Dìkuji Vám, vedoucím a koledníkùm, kteøí se nebojíte vyjít do ulic, zvonit na lidi, zpívat a pøinášet radost a pokoj svým koledováním, e se nebojíte vìnovat èas pro tuto sbírku, která slouí pro pomoc ostatním lidem. Vìøím, e jste zaili i vy radost z tohoto koledování a e máte pìkné vzpomínky, i kdy ne kadý èlovìk, na kterého zazvoníte, je naklonìný Vás jen vyslechnout. Nedívejme se
na tyto lidi zle, mají právo neotevøít.
V neposlední øadì dìkuji také Vám, dárcùm, kteøí jste se zapojili a obìtovali jakékoliv finanèní èástky, a tím si nìco odepøeli pro
pomoc lidem. Díky patøí i Vám, knìím, kteøí podporujete sbírku, pomáháte nám a modlíte se za nás.
A Vám Pán ehná.
Zuzana Nedvìdová, koordinátorka Tøíkrálové sbírky Charity Šumperk
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Hanušoviètí hasièi v roce v 2017
V loòském roce plnili hasièi své povinnosti jako v pøedešlých letech.
Jednotka Sboru dobrovolných hasièù v Hanušovicích má v souèasném stavu 14 èlenù, kteøí musí kromì jiného splòovat nejen
zdravotní zpùsobilost, ale i napøíklad odbornou pøípravu. Mimo jiné zajišují také poární asistence pøi spoleèenských, kulturních
akcích a ukázky techniky pro dìti i širokou veøejnost.
Kadý èlen musí absolvovat mimo speciální školení, jako jsou napøíklad lezecká pøíprava, chemická pøíprava, zpùsobilost nositele dýchací techniky, dalších 40 hodin roènì odborné pøípravy, která je stanovená Generálním øeditelem Hasièského záchranného
sboru Èeské republiky. Všichni èlenové mají splnìný certifikát Základù zdravotnických znalostí a Vyprošování zranìných osob
z havarovaných vozidel. V rámci odborné pøípravy se naše jednotka zúèastnila se dvìma vozidly i mezinárodního cvièení Forest
Fire 2017 pøi simulovaném lesním poáru velkého rozsahu.
Díky mìstu Hanušovice jednotka disponuje odpovídajícím technickým vybavením.
Jednotka za uplynulý rok vyjídìla k 83 mimoøádným událostem. Z toho k 17 dopravním nehodám, 2 únikùm ropných produktù,
1 chemické havárii, 15 poárùm, 1 ostatní pomoci, 1 planému poplachu a 46 technickým pomocem (odstraòování pøekáek z komunikací a jiných prostor, otevírání bytù a spolupráce se Zdravotnickou záchrannou slubou, vyhledávání pohøešovaných osob).
V loòském roce hasièe nejvíce potrápilo vìtrné poèasí, ale i nìkteré z poárù budov byly velmi nároèné. Snad nejvìtší odmìnou bylo
nalezení pohøešovaných osob pøi pátracích akcích ve spolupráci s dalšími jednotkami hasièù a Policií Èeské republiky.
František Ambroz, velitel JSDH Hanušovice
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Sedláøství
Lubomír Jelínek
Opravy brašnáøského zboí,
koené galanterie,
batohù a zavazadel.
Tel.: 731 165 678
E-mail: sedlarstvi.jelinek@seznam.cz
Web: www.sedlarstvijelinek.cz

Koupím
starší filmové
i jiné plakáty vyrobené
cca do roku 1980.
Tel. 608420808.
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Jak na inzerci?

Inzerát musí být: èitelný,
srozumitelný, seriózní, s délkou maximálnì
250 znakù.

SOUKROMOU INZERCI
je mono podávat v Hanušovických
novinách zdarma.
Inzeráty mùete poslat emailem:
podatelna@mu-hanusovice.cz
nebo pøedat osobnì v podatelnì
na MÚ Hanušovice.

KOMERÈNÍ INZERCE
Inzeráty textové - 15,- Kè za øádek
o 30 znacích
2

Inzeráty plošné - 2,50 Kè za 1 cm
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