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KinoCaffé
Milí spoluobčané,
připravujeme pro Vás další novinku – znovuotevření Kina
v Hanušovicích, které promítalo naposledy v únoru 2015. Nebude
to ale obyčejné kino, ale kino v netradiční podobě „KinoCaffé“.
Již nyní se můžeme setkávat nejen na sportovních lekcích
a společenských akcích, ale nově také v kulturním prostředí
KinoCaffé. Chtěli bychom, aby se z KinoCaffé stalo moderní
centrum, které poskytne zázemí široké veřejnosti během dlouhých
zimních večerů.
Součástí našeho nově otevřeného kina bude kavárna, která
bude pro Vás otevřena již hodinu před představením. Nabídne
Vám tak možnost setkání a strávení mnoho příjemných chvil
u kávy, sklenky vína, piva, či občerstvení…
Slavnostní znovuotevření kina a první promítání připravujeme
na konec listopadu. Včas budete informování o termínu místním
rozhlasem a letáky.

A na co se můžete těšit?
Každé promítání bude zahájeno vlídným slovem v domácí
a přátelské atmosféře, kde si můžete objednávat občerstvení
i během samotného představení.
A jak to bude fungovat?
…jednoduše… Při vstupu do kina se můžete zaregistrovat
a objednávat si občerstvení na osobní účet. Objednávat si budete
moct i během samotného představení přes váš mobilní telefon
a objednávka bude přímo doručena až k vašemu číslu sedadla. Při
odchodu z KinoCaffé, ve foyer, zaplatíte váš účet.
Po skončení promítání bude kavárna přibližně hodinu otevřena,
abyste v klidu mohli nechat doznít příjemně strávený čas
a shlédnutý snímek. Budeme rádi i za Vaše podněty, abychom
mohli nadále zlepšovat a zkvalitňovat služby pro Vás a vaše blízké.
Těšíme se na Vaši návštěvu a doufáme, že se KinoCaffé stane
zázemí pro setkávání s přáteli a rodinou….
Těšíme se na Vás!

Ohlédnutí za Country odpolednem
I přes nevlídné počasí, v sobotu v den Svatého Václava 28.9.2019,
jsme se sešli v našem kulturním domě na country odpoledni. K tanci
a k poslechu nám všem hrála country skupina Micash.Bohužel i přes
malou účast, bych chtěla poděkovat odvážným mužům, kteří vydrželi
taneční nápor všech zúčastněných žen a ženám bych chtěla poděkovat
za krásnou atmosféru, kterou vytvořily. Velké díky patří paní Kotíkové,
která ve svém vysokém věku přišla za námi a zaposlouchala se a

zazpívala si písničky country kapely Micash. Na čepu samozřejmě
nechyběl Svatováclavský kroužkovaný ležák z pivovaru Holba, bohaté
občerstvení, ale i malé sladké překvapení. Domů jsme všichni odcházeli
s dobrou náladou a hlavně s přáním, že tuto akci pro střední a starší
věkovou kategorii určitě zopakujeme.

Blanka Strnadová

kulturní komise města Hanušovice

Hanušovické webové stránky v novém

Milí spoluobčané,
ti z vás, kteří navštěvují webové stránky města (www.hanusovice.
info) si určitě všimli, že je zde něco jinak. Důvodem je kompletní
změna vzhledu webových stránek, na které jsme začali pracovat

zhruba před dvěma měsíci. Co si od tohoto nového vzhledu
slibujeme? Určitě větší přehlednost a zjednodušení orientace
na webu, kde v minulé verzi některé informace nebyly tak
jednoduše dohledatelné. Nový web bude nyní o mnoho
přehlednější také na mobilních zařízeních. Ve spolupráci
s dodavatelskou firmou Galileo, která web pro naše město
už několik let spravuje jsme se snažili o dodržení aktuálních
standardů pro tvorbu webových stránek a zároveň zajištění již
zmiňované jednoduchosti a přehlednosti informací. Zároveň
pro vás plánujeme další nové funkčnosti, kterými se vám mimo
jiné budeme snažit usnadnit komunikaci s městským úřadem.
O těchto nových funkcionalitách vás budeme podrobněji
informovat v dalším vydání hanušovického zpravodaje,
momentálně jsou ve fázi testování. Na závěr je určitě důležité
říci, že nic není finální, pro nás tímto práce na Hanušovickém
webu určitě nekončí a budeme se snažit webové stránky posouvat
dále dle aktuálních trendů.

Bc. David Ján

SVOZ BIO ODPADU
Poslední svoz Bio odpadu se uskuteční v úterý 12. 11. 2019
Pokud dojde k výrazné změně klimatických podmínek (mráz) budou změny oznámeny
způsobem obvyklým.

František Ambroz
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Budoucnost zahrádek
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Město Hanušovice s podporou zastupitelstva města a pana
starosty Marka Kostky připravuje za přispění ZO ČZS Hanušovice vrt

pro zahrádkářskou osadu nad nádražím, který vyřeší dlouhodobý
problém s dodávkou vody pro zalévání zahrádek.
Druhá osada Holba bude podle možností řešena v roce 2021.
V současné době se zpracovává projekt hydrologa, který bude
vyhotoven do konce října. Následně bude probíhat stavební řízení
na provedení vrtu. V případě zaplacení příspěvku všech majitelů
zahrádek, bude vrt realizován na jaře roku 2020.
Tento dohodnutý příspěvek za vrt ve výši 2.000,- Kč, který byl
odhlasován na schůzi 25.4.2019, musí být zaplacen do konce roku
2019. V případě nezaplacení všech nájemců zahrádek příspěvku
na vrt, nebude možné tento vrt realizovat!
Zároveň na dubnové schůzi bylo městem, v zastoupení pana
starosty Marka Kostky, oznámeno, že bude změněna původní
smlouva z roku 1993 na aktuální stav platný v současné době.
Všechny zahrádky v Hanušovicích se pronajímají 1,50 Kč/m2. Od
roku 2020 by tento stav měl nastat i pro všechny zahrádky dle
stanovené výměry.
Tyto vybrané poplatky mohou být zpětně poskytnuty pro potřeby
zahrádkářů. Na základě předloženého projektu zahrádkářské
organizace můžeme poskytnout vybrané finance zpětně pro rozvoj
lokality.
Doufáme, že vybudováním vrtu a nové podmínky svazu přispějí
k dalšímu rozvoji této důležité zahrádkářské kolonie.

Spolek K2 Hynčice ve spolupráci s městem
Hanušovice pořádá dne 7. 12. 2019

SETKÁNÍ S MIKULÁŠEM
Začátek v 16.00 hod., místo konání DK Hanušovice.
Děti je nutné nahlásit a uhradit poplatek 50,-Kč
(částečně pokryje balíček) do 22. 11. 2019
v Turistickém informačním centru Hanušovice.
O zábavu a program se postará agentura
Ivo Opletal – DĚTSKÉ AKCE.
Občerstvení zajištěno, srdečně zvou pořadatelé K2 Hynčice.
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Dýňování a lampionový průvod
V sobotu 19. 10. 2019 spolek K2 Hynčice, z. s. ve spolupráci s MEIS
Hanušovice (Turistické informační centrum) připravil v místním
kulturním domě řemeslné odpoledne. Pro děti byly připraveny dýně k
vyřezání na Halloween a dílnička – tvorba hallowenských svícnů. Také
MEIS Hanušovice si připravila pro děti zajímavý koutek se zábavou.
Dýně i svícny se dětem a rodičům velmi povedly. Odpoledne bylo
zakončeno lampionovým průvodem. Po šesté hodině jsme se vydali

na průvod podél řeky, kde na děti čekaly pohádkové bytosti a zadní
ulicí zpět do kulturního domu pro výrobky, které udělají radost nejen
dětem, ale i pěkně vyzdobí nejednu zahradu či balkon.
K2 Hynčice, z.s. všem děkuje za hojnou účast, krásné odpoledne
a podvečer a tímto si Vás dovoluje pozvat na další akce, které ještě
letos připravuje a to jsou Vánoční dílničky 16. 11. 2019 a Mikulášské
odpoledne 7. 12. 2019.
S pozdravem, tým K2 Hynčice, z.s.

1.Workshop RBSD Sebeobrana
Srdečně Vás všechny zveme na První Workshop RBSD Sebeobrany,
který se uskuteční v neděli 17. listopadu v tělocvičně Základní školy
v Hanušovicích.

Čas konání: 10:00 – 12:00 hodin
Program je zaměřen na základy - zvládnutí předkonfliktní fáze boje
- zvládnutí základních technik sebeobrany (konfliktní fáze)
- nácvik pokonfliktní fáze (co dělat poté)
Kurz je zaměřen pro širokou veřejnost, pro dospělé i aktivní seniory.
Přijďte na První workshop, na kterém si zkusíte, jak taková lekce
sebeobrany probíhá. V případě zájmu zavedeme pravidelné lekce
v Hanušovicích.

SEBEOBRANA RBSD
RBSD je zkratka anglických slov-reality based self defence, česky volně
přeloženo: Reálná sebeobrana. V sebeobraně nepotřebujete pokročilé
techniky, proto nenajdete v RBSD žádné technické stupně. Výsledky
o pokroky poznáte sami na sobě. Základním stavebním kamenem je
systém UC (urban combatives). Jeho zakladatelem je Lee Morrison.
Dalším stavebním kamenem, který rádi používáme, je využití
bojových sportů-v našem případě boxu, zápasení a MMA. RBSD najdete
v 11 městech ČR. Tým tvoří 15 instruktorů, přičemž nejbližším městem
k Hanušovicím, kde se tento systém vyučuje, je Šumperk. Šumperský
oddíl vede instruktor Oldřich Šubrt, který má více jak 30tileté zkušenosti
s bojovými sporty, a proto dává přednost dobře zvládnuté atletické bázi
a s RBSD spolupracuje více jak 8 let. Díky tomu jsme velice úspěšní
i ve sportu, kde závodníci šumperského oddílu získali několik medailí
v grapplingu (jiu-jitsu NO-GI) na MČR organizace ADCC.

KONTAKT: tel. 774 808 486 | Email: oldrichsubrt73mail.com | www.rbsd.cz | Fb: RBSD Šumperk
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Ze života Klubu 60+ Hanušovice, z. s.
Dnešní příspěvek musíme začít s citací pořekadla, že chybovat
je lidské... V říjnovém čísle Hanušovických novin jsme mylně
informovali členy našeho Klubu o společném setkávání členů
v klubovně. Správně jsme uvedli dobu a to od 14 do 16 hod.,
ale místo každý čtvrtek jsme nedopatřením uvedli každé úterý.
Omlouváme se a jsme rádi, že jsme byli na chybu upozorněni
členkami, které jsou pravidelnými čtvrtečními návštěvnicemi
klubovny.
Od 1. října, vždy v úterý dopoledne, pod vedením lektorek ze
šumperské firmy Pontis trénuje 11 členek a 1 člen své mozkové
závity a paměť různými cvičeními a to jak z matematiky, českého
jazyka, logiky. Řešíme různé rébusy, kvízy, křížovky. No naschvál
– našel by někdo z vás čtenářů slovo na 14 písmen, aby začínalo i
končilo na písmeno k.
V pátek 20. září pořádal Klub seniorů Zábřeh a Krajská rada
seniorů Olomouckého kraje 4.ročník Zábřežského sedmiboje.
Sportovní hry seniorů se konaly na hřišti 3. základní školy.
Naše soutěžní družstvo ve složení: pan Josef Cikryt, paní Soňa
Lachnitová, paní Hana Lenhartová, pan Karel Prodělal a paní
Jiřina Votavová skončilo ve výsledkové listině na 11. místě z 26
zúčastněných.
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Stává se už tradicí, že poslední slunečné dny léta vyrážíme
vlakem na turistickou vycházku do Lesního baru v Horní Lipové.
Letošní turistická vycházka proběhla pod vedením pana Milana
Pavelky v úterý 24. září. Sám majitel pan Pavlíček jim připravil a
zapálil oheň na opékání uzenin a poděkoval za přízeň a propagaci
Lesního baru.
Ani naši přívrženci bowlingu se nezalekli skutečnosti, že v
Hanušovicích se zatím nehraje a vyjeli si zasoutěžit 9. října
linkovým autobusem do Šumperka do Bowling Blue Star.
Připravené akce na listopad:
Ve čtvrtek dne 14. listopadu 2019 se koná v hotelu Skiland
Ostružná výjezdní zasedání členů Klubu.
V úterý dne 19. listopadu 2019 je připraven zájezd na koupání
v Termálních lázních ve Velkých Losinách.
Aktuálnější údaje, odkazy na další weby a fotogalerie k akcím
a k našemu spolku jsou k dispozici na webových stránkách www.
klub60.wgz.cz nebo popř. prostřednictvím webových stránek
města Hanušovice → město → spolky a sdružení → Klub 60+
Hanušovice.

Za Klub 60+ Hanušovice,

z. s. Karel a Dáša Prodělalovi

5

11/2019 3. 11. 2019

Pohledy do minulosti…
V tomto čísle můžete zhlédnout Základní školu v proměnách času… Budova Základní školy byla otevřená v roce 1958.

Historický snímek, rok 1958

Historický snímek

„Den policistou 2019“

Ve čtvrtek 19. září 2019 se uskutečnila na Územním odboru Policie
České republiky v Šumperku ve spolupráci s Vilou Doris v Šumperku
již tradiční – prezentačně-soutěžní aktivita: „Den policistou.“ Naši
Základní školu v Hanušovicích reprezentovalo tříčlenné družstvo žáků
8. tříd ve složení Markéta Marešová, VIII. A, Aneta Pavlínová, VIII. A

a Tereza Svobodová, VIII. B, kteří získali v silném konkurenčním boji s
ostatními základními školami pěkné 5. místo. Na třetí místo chyběly
děvčatům pouhé 2 body. Žákyně Tereza Svobodová byla 3. nejlepší ze
všech ve střelbě ze vzduchovky.
Žákyně soutěžily v zastavování vozidel dle pokynů dopravní policie,
snímaly otisky prstů, střílely ze vzduchovky, podrobily se náročnému
fyzickému i znalostnímu testu. Byla jim představena práce Policie ČR.
Následovala ukázka výcviku psů. Děti si vyslechly zajímavou přednášku
z trestního práva, která přispěla ke zvýšení jejich právního vědomí.
Navštívily kriminalistické pracoviště, obvodní oddělení, pracoviště
služební kynologie atd. Plnily celou řadu úkolů na jednotlivých
stanovištích. Soutěž probíhala i formou připravených písemných testů.
Den policistou patřil k vydařené akci, která si získala oblibu u všech
zúčastněných. Nejlepší soutěžící byli odměněni hodnotnými cenami,
které převzali z rukou plukovníka Mgr. Libora Giesela, vedoucího
Územního odboru Policie ČR v Šumperku. Děvčata si pochutnala na
dobrém obědě, bagetě, horalce, jablku i osvěžujícím nápoji. Přestože
bylo chladné počasí, na dobré náladě to nikomu neubralo.
Děkuji děvčatům za vzornou reprezentaci školy na této akci v rámci
základních škol v našem regionu.

PaedDr. Vladimíra Žídková, výchovná poradkyně školy

STŘELECKO - SPOLEČENSKÝ DEN
Podzimní Hanušovická Trefa
KDY : 23.11.2019 - 9:00 hodin
KDE : střelnice - Tělocvična ZŠ Hanušovice
Propozice : vzduchová puška – 3+10 leže - 3+10 stoje
Součet určí vítěze, při rovnosti bodů rozhoduje nástřel v poloze stoje
Prosím o potvrzení účasti z důvodu zajištění občerstvení, které bude v obvyklém menu.

Důležité upozornění: Vstup do prostoru tělocvičny v čisté sportovní obuvi
Zve sportovně střelecký klub AVZO HANUŠOVICE p.s.
Kontakt na nahlášení účasti : 724 39 59 12 * 731 87 15 12
HAVELKA Miroslav - předseda p.s.	
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Exkurze na Informační a poradenské středisko pro volbu povolání
Ve středu 25. září 2019 navštívili žáci 9. A třídy společně se
žáky, kteří vycházejí z nižšího ročníku v doprovodu třídní učitelky paní Mgr. Yvony Jánové a výchovné poradkyně PaedDr. Vladimíry
Žídkové Informační a poradenské středisko pro volbu povolání
při Úřadu práce v Šumperku, jež plní preventivní práci v přípravě,
rozložení a využití pracovních sil na trhu práce. Žáci měli možnost
si vyplnit zájmový dotazník zaměřený na jejich vlastnosti, znalosti,
schopnosti, dovednosti a záliby.
Informační a poradenské středisko pro volbu povolání je
nedílnou součástí oddělení poradenství na úřadech práce v ČR a
poskytuje svým klientům informace potřebné pro rozhodování v
okamžiku
- volby dalšího vzdělání po ukončení základní školní docházky,
- volby prvního pracovního místa po ukončení profesní přípravy,
- při změně zaměstnání,
- potřeby dalšího vzdělávání, specializace, případně rekvalifikace.
Předávají je formou
- individuálního poradenství: v přímém vztahu klient – poradce,
- skupinového poradenství: formou přednášek a besed, vhodné
především pro žáky a studenty při zjišťování a uvědomování si
profesních zájmů a schopností.
Poradce má k dispozici pestrou škálu informačních médií, například:
- písemné charakteristiky vybraných povolání,
- videoklipy a obrazové informace o povolání včetně nároků a
podmínek,
- počítačové programy o možnostech vzdělání v ČR na středoškolské
i vysokoškolské úrovni,
- samoobslužné počítačové programy k zjišťování profesní zájmové
orientace klienta,
- informační letáky s nabídkou rekvalifikačních kurzů, absolventských
míst, aktuálně volných míst.
Informační a poradenské středisko je určeno:
- žákům a studentům všech typů škol, rodičům a dospělým
zájemcům,
- školským zařízením, zaměstnavatelům a ostatním subjektům a
institucím, které se podílejí na volbě povolání.
Přehled počítačových programů a databází, které využívají poradci
na IPS ke své práci:
- SCHUHFRIEDŮV VÍDEŇSKÝ DOTAZNÍK ZÁJMŮ
po vyplnění obdrží klient seznam doporučených povolání, které se
vztahují k jeho zájmům
- PRŮVODCE SVĚTEM POVOLÁNÍ
Multimediální průvodce s informacemi o jednotlivých profesích
včetně krátkých popisů povolání, dále s přehledem škol a
vzdělávacích zařízení, možnostech rekvalifikace a volných místech
- ŠKOLÁK
každoročně aktualizovaná nabídka studia na středních školách v celé
ČR s údaji o přijímacím řízení, historii škol, ubytování, poplatcích atd.
následující programy vznikají za spolupráce s Obchodně
podnikatelskou fakultou Slezské univerzity v Karviné:
- B-KOV
databáze vysokých škol v celé ČR
- Studium v zahraničí
údaje o vysokých školách v zemích EU
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M-SERVIS
možnosti práce a jazykového vzdělávání v zahraničí, pobyty aupair, programy EU
- Integrovaný informační portál MPSV – http://portal.mpsv.cz
informační zdroj, který poskytuje Ministerstvo práce a sociálních
věcí ČR každému občanovi a zaměstnavatelům – portal.mpsv.cz/sz
– nabídka zajímavých služeb:
1. Možnost vyhledávat volná místa, která mají k dispozici úřady
práce v celé ČR.
2. Po časově nenáročné registraci možnost každodenního zasílání
nových volných míst
dle zadaných kritérií na určitou e-mailovou adresu.
3. Možnost získat informace o studijní nabídce všech typů středních,
vyšších a vysokých
škol. K dispozici je i statistika úspěšnosti absolventů škol na trhu
práce.
4. Možnost zadat vlastní inzerát a životopis, který je pak k dispozici
zaměstnavatelům
nabízejícím zaměstnání.
5. Rady, jak postupovat, že zaměstnavatel přestal zaměstnanci
vyplácet mzdu.
6. Informace o pracovně právních otázkách.
- Pro občana hledajícího práci v rámci zemí Evropského
hospodářského prostoru
a Švýcarska je určena část Portálu věnovaná Evropským službám
zaměstnanosti EURES na adrese: portal.mpsv.cz/eure
Portál v sekci Zaměstnanost nabízí na adrese portal.mpsv.cz/
sz/zamest zaměstnavatelům některé možnosti, které jim mohou
pomoci při jejich práci.
Další důležité odkazy:
TESTY:
www.gwo.cz, www.istp.cz, www.ceskaskola.cz, www.scio.cz,
www.mamenato.cz, www.portal.mpsv.cz/sz/obcane/skoly,
www.atlasskolstvi.cz, www.infoabsolvent.cz, www.uliv.cz
www.portal.mpsv.cz/sz/call _centrum, www.vysokoskolak.cz,
www.kampomaturite.cz, www.studentin.cz, www.vysokeskoly.cz,
www.univcz.cz, www.edu.cz, www.volbapovolani.cz, www.nuov.cz
K individuálním konzultacím je nutné se předem objednat,
veškeré služby jsou poskytovány bezplatně. Další informace najdete
na www.ssz.mpsv.cz.
PhDr. V. Kašparová podala žákům aktuální informace při
volbě budoucího povolání.
Žáci měli možnost si samostatně vyhledat své vysněné povolání i
s finančním ohodnocením.

PaedDr. Vladimíra Žídková,

výchovná poradkyně školy
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Matematika profesora Hejného na hanušovické škole

8

Letošní školní rok je již šestý, ve kterém se na naší škole vyučuje
matematika formou vytvořenou profesorem Hejným a jeho
týmem. Vzhledem k tomu, že stále dokola se vedou diskuse o tom,
jestli tato metoda má nějakou budoucnost a jestli žáci, kteří jsou
touto metodou vyučování, mohou konkurovat svým vrstevníkům,
kteří jsou vyučování „klasickou“ metodou, dovolíme si k této
problematice pár slov. A začneme trochu obšírněji.
Podle plánů MŠMT by se od roku 2021 měla stát matematika
povinnou součástí maturitní zkoušky. I v dnešní době je možné
maturitní zkoušku z matematiky vykonat, bohužel, velké procento
maturantů není úspěšných a maturitu z matematiky neudělá. Také
podle výsledků různých průzkumů mezi žáky škol patří matematika k
nejméně oblíbeným předmětům. Vzhledem k tomu, že matematická
znalost patří k základním gramotnostem, je třeba asi na základě
výše zmíněného něco s pojetím její výuky na školách udělat. A podle
mého názoru tím „něčím“ by mohla být výuka podle prof. Hejného.
Kritici výuky matematiky prof. Hejného je možné rozdělit do tří
skupin. První skupinou jsou vysokoškolští matematici, druhou
někteří učitelé na základních školách a třetí skupinu tvoří rodiče
žáků. Co se týká kritiky ze strany vysokoškolských odborníků,
stále marně hledám důvody kritiky založené na dlouhodobějších
výsledcích žáků vyučovaných podle matematiky prof. Hejného.
Nejčastější argumenty typu „takhle se to nedělá“, nebo „takhle děti
nepochopí…“ jsou nic neříkající. Když tito odborníci vědí, jak správně
matematiku vyučovat, proč je v ní tolik žáků neúspěšných?
Kritika ze strany učitelů na základních školách je bohužel založena
na dvou aspektech, které jsou pro mnohé učitelé stále typické.

Prvním je skutečnost, že se mnozí učitelé nechtějí už nic nového
učit, protože vyučovat mat. podle prof. Hejného požaduje od
učitelů v první řadě se o této metodě něco dozvědět, vystoupit ze
své komfortní zóny a naučit se něco nového a zároveň si osvojit jiný
způsob myšlení. Druhým aspektem je skutečnost, že při této metodě
je role učitele v hodině upozaděna a musí nechat na žácích, aby si
na řešení přišli sami.
Odpor ze strany rodičů se nejčastěji opírá o kritiku výše zmíněných
skupin. Dále pak mnoho rodičů kritizuje to, že nemohou svým
dětem pomoci. Pomoci svým dětem ale mohou, musí s nimi ale
pracovat od první třídy, od začátku. Pokud se rozhodnou, že svým
dětem začnou pomáhat v pozdější době, tak jim mnohdy už „ujel
vlak“ a oni se najednou cítí před svým potomkem „méněcenní“,
neboť mu nedokáží pomoci s domácím úkolem ve druhé, třetí třídě.
Jak jsem psal výše, matematika podle prof. Hejného se na naší
škole učí šestým rokem. Naše zkušenosti jsou zatím velmi dobré,
děti jsou úspěšné v matematických soutěžích, umí vše jako při
výuce „běžné“ matematiky a celkově mají k matematice bližší
vztah. Odpovězte si sami: Chcete, aby vaše dítě umělo perfektně
vyjmenovat násobky, nebo umělo vyřešit problém? Chcete, aby
matematiku bralo jako nutné zlo, nebo se na tyto hodiny těšilo?
A v neposlední řadě, chcete, aby dokázalo spočítat sloupce příkladů,
nebo bylo kreativní a umělo diskutovat o problému?
Pokud budete mít jakékoliv dotazy, přijďte se nás zeptat.
I v letošním roce pro vás chystáme ukázkové hodiny a setkání, na
kterých vám odpovíme na všechny otázky.

Petr Jorda, zástupce ředitele ZŠ a MŠ Hanušovice

Společnost Podané ruce o.p.s.,
konkrétně služba Terénní programy
na Šumpersku bude realizovat

bezplatné anonymní orientační testování na HIV, hepatitidu typu
C a syfilis. Orientační testování na tyto infekční nemoci nabízíme
široké veřejnosti v rámci „Evropského testovacího týdne“. Testovat
budou vyškolení pracovníci Terénních programů na Šumpersku a
to ZDARMA, ANONYMNĚ A DISKRÉTNĚ, můžete se tedy nechat
přijít otestovat bez nutnosti objednání se a sdělování osobních
údajů.
Evropský testovací týden každoročně probíhá v mnoha evropských
státech s hlavním cílem zpřístupnit bezplatné anonymní testování
a zavčas odhalit počátky případné infekce. Je to právě včasné
odhalení infekce, které může zabránit nákaze dalších osob, a díky
němuž je možno zavčas zahájit léčbu infekcí, které by jinak mohly
končit smrtí. Léčba výrazně přispívá ke zlepšení kvality života – čím
dříve je infekce odhalena, tím lépe organismus na léčbu reaguje
a předchází se tak těžkému průběhu onemocnění.
Celé testování zabere 20-30 minut, a to včetně předání informací
o jednotlivých nemocech a sdělení výsledku. V Hanušovicích
budeme testovat ve středu 27.11.od 13:00 do 15:00 hod v terénní
dodávce, která bude stát na parkovišti před vlakovým nádražím
v Hanušovicích nebo je možné se terénními pracovníky domluvit
na jiném místě, případně za Vámi mohou přijít i domů.
V rámci Evropského testovacího týdne budeme testovat také
v Mohelnici (26. 11.), Zábřehu (21. 11.) a Libině (27.11.) Více
informací se dozvíte na tel. 777 720 227 nebo na www.podaneruce.
cz a http://www.prevencehiv.cz/.
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zpravodaj
Spolek K2 Hynčice ve spolupráci s městem Hanušovice
Spolek K2 Hynčice ve spolupráci s městem Hanušovice
pořádá dne
pořádá dne

16. listopadu 2019
16. listopadu 2019

Vánoční
řemeslnou
Vánoční řemeslnou
dílničku
dílničku
C

M

Jubilea
V měsíci listopadu
oslaví svá významná
jubilea:

Y

CM

MY

CY

CMY

K

pro malé i velké od 14. do 18. hodin
pro
malé i velké od 14. do 18. hodin
místo konání DK Hanušovice, vstupné 40,- Kč.
místo konání
DK na
Hanušovice,
40,- Kč.
Občerstvení
zajištěno,
účastníky vstupné
se těší pořadatelé
Občerstvení zajištěno,K2
naHynčice.
účastníky se těší pořadatelé

K2 Hynčice.

Žídek Alois
Havelková Marie
Piják Martin
Beer Jan
Portešová Marie
Grichwaldský Michal
Baslarová Blanka
Štika Zdeněk
Janko Jiří
Krejčí Lýdia
Balciar Zdenek
Cína Štefan
Mičundová Jana
Rygar Zdeněk
Hlaváčková Irena
Talaš Zdeněk

Vzpomínka
Jen kytičku květů na hrob Ti můžeme dát,
chviličku postát a tiše vzpomínat.

Jílek Jan
Marešová Jiřina
Špatinová Jaroslava
Borbély Zdenko
Pazderová Magdalena

Dne 20. listopadu 2019 by se dožila 73 let
paní

Boženka Vrbová.

S láskou vzpomíná manžel František, syn
a dcera s rodinami.

Deb
Kučerová Věra
Muchová Iveta
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MĚSTO HANUŠOVICE, IČ: 00302546, DIČ: CZ00302546
Městský úřad Hanušovice, Hlavní 92, 788 33 Hanušovice

Výpis usnesení z 19. schůze Rady města Hanušovice konané dne 2. 10. 2019
Na základě zákona na ochranu osobních údajů jsou některé údaje
ve výpisu usnesení upraveny, tak aby odpovídali ustanovením
a paragrafům zákona č. 110/2019 Sb. a nařízení EU na ochranu
osobních údajů (GDPR).
Návrh usnesení:
• RM schvaluje předložený program 19. schůze Rady města
Hanušovice.
Návrh usnesení:
• Rada města Hanušovice schvaluje „Smlouvu o zřízení
služebnosti“, mezi městem Hanušovice (strana „povinná“vlastník) a s firmou Kraftwerk ZM, IČ: 27793079, Hynčice
nad Moravou 55, Hanušovice (právo provozovat, opravovat
a udržovat na služebných pozemcích stavbu potrubního přivaděče
vody pro stavbu MVE na řece Branná) na pozemcích (parc. č. st.
4, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 547 m2, parc. č. 541,
ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 1.483 m2, parc.
č. 543/1, lesní pozemek o výměře 281 m2, parc. č. 543/5, lesní
pozemek o výměře 87 m2, parc. č. 655/1, ostatní plocha (ostatní
komunikace) o výměře 63 m2, parc. č. 657/18, ostatní plocha
(manipulační plocha) o výměře 279 m2 a parc. č. 657/19, ostatní
plocha (manipulační plocha) o výměře 531 m2 )
• Rada města Hanušovice schvaluje „Smlouvu o zajištění
vstupu a vjezdu“, mezi městem Hanušovice (strana „povinná“vlastník) a s firmou Kraftwerk ZM, IČ: 27793079, Hynčice nad
Moravou 55, Hanušovice (přístupová komunikace k areálu
fotbalového hřiště – pozemek parc. č. 122/1, ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha ve vlastnictví spolku Fotbalový
klub Hanušovice z.s.).
Návrh usnesení:
• Rada města Hanušovice schvaluje výsledek poptávkového
řízení na „Pořízení sypače komunikací a šípové radlic pro
traktor John Deere 5100M“. Nejvhodnější nabídka byla podána
společností AGROTIP Opava s.r.o., se sídlem Hillova 40, 747
05 Opava, jejíž nabídková cena na plnění předmětné veřejné
zakázky činí 381.150 Kč vč. DPH.
• Rada města Hanušovice schvaluje kupní smlouvu a ukládá
starostovi města Hanušovice kupní smlouvu podepsat.
Návrh usnesení:
• Rada města Hanušovice nesouhlasí s umístěním reklamního
poutače na pozemku parc. č. 1562 v k. ú. Hanušovice pro žadatele
P. J., kterého zastupuje společnost ARCHITEP HK s.r.o., se sídlem
Habrmanova 323, 500 02 Hradec Králové.
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Návrh usnesení:
• Rada města Hanušovice schvaluje kupní smlouvu na
odkup podpěry č. 317 na pozemku parc. č. 1120/2 - zahrada
v k.ú. Hanušovice a to za cenu 1.000 Kč z majetku společnosti ČEZ
Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 20 Děčín.
• Rada města Hanušovice schvaluje smlouvu o zřízení
věcného břemene s vlastníky pozemku parc. č. 1120/2 - zahrada
v k. ú. Hanušovice manž. K., a to za jednorázovou úhradu 5.000
Kč. Veškeré náhrady na vklad do KN budou hrazeny městem
Hanušovice.
• Rada města Hanušovice pověřuje starostu města podpisem
veškerých písemností v dané věci.
Návrh usnesení:
• Rada města Hanušovice schvaluje záměr pronájmu
pozemků, případně částí parcel č. 502/3, p. č. 496/1, p. č. 502/4,
p. č. 432/2, p. č. 432/3 , p. č. 433/1, p. č. 432/12, p. č. 491 vše
v k. ú. Hanušovice, dále p. č. 723/7, p. č. 723/28, p. č. 723/31,
p. č. 757/1, p. č. 723/11, p. č. 757/11, p. č. 757/13, p. č. 723/29, p.
č. 723/45, p. č. 723/33, p. č. 757/12 vše v k.ú o celkové výměře
31 398 m2.
Návrh usnesení:
• Rada města Hanušovice schvaluje uzavření smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti
v rámci stavby „Hanušovice - Údolní, st. pl. 111 NNk“ a to za částku
10.000 Kč bez DPH mezi městem Hanušovice a ČEZ Distribuce,
a.s., IČ: 24729035, zastoupená společností EMONTAS s.r.o., IČ:
25883551
• Rada města Hanušovice pověřuje starostu města podpisem
veškerých písemností v dané věci.
Návrh usnesení:
• Rada města Hanušovice schvaluje provedení opravy parkovací
plochy na pozemku parc č. 2231/1 v k. ú Hanušovice za cenu
98.820,60 Kč bez DPH a opravu pozemní komunikace nacházející
se na pozemcích parc. č. 1543/1 a 1573/2 v k. ú. Hanušovice
za cenu 22.440,- Kč bez DPH, a to dodavatelem p. Václavem
Luckým, IČ: 18080961, Hlavní 416, 788 33 Hanušovice.
Návrh usnesení:
• Rada města Hanušovice po projednání žádosti firmy VOBUS
v.o.s. autobusová doprava, cestovní kancelář, Hlavní 92, 788
33 Hanušovice, souhlasí s provedením oprav v pronajatém
nebytovým prostoru, ul. Hlavní 92 na vlastní náklady nájemce.

Návrh usnesení:
• Rada města Hanušovice schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě
o příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje
mezi městem Hanušovice a Olomouckým krajem, Jeremenkova
40a, 77911 Olomouc, IČ: 60609460, Zastoupený: Koordinátorem
Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje,
příspěvková organizace, Olomouc – Hodolany, Jeremenkova
1211/40b, PSČ 77900. Výše ročního příspěvku poskytovatele na
dopravní obslužnost činí 474 450 Kč.

• Rada města Hanušovice pověřuje Ing. Karla Grabovského,
Na Výsluní 14, 788 33 Hanušovice k zastupování ve všech věcech
týkajících se společného územního a stavebního řízení v dané
věci.
• Rada Města Hanušovice schvaluje smlouvu o dílo a ukládá
starostovi města Hanušovice podepsat veškeré dokumenty
v dané věci.

Návrh usnesení:
• Rada města Hanušovice schvaluje „Dodatek č. 3“ ke smlouvě
o dopravě uzavřenou mezi městem Hanušovice, IČ: 00302546,
Hlavní 92, 788 33 Hanušovice a společností VOBUS, v.o.s., IČ:
47984350, Hlavní 92, 788 33 pro doplnění jízdního řádu o spoj
z Potůčníku do Hanušovic – doprava dětí do ZŠ Hanušovice ve
dnech školního vyučování s platností od 01.10.2019.
HLASOVÁNÍ:
PRO – 4
PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0

Návrh usnesení:
• Rada města Hanušovice revokuje usnesení č. 154/11/2019
ze dne 20.05.2019.
• Rada města Hanušovice schvaluje uzavření smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě na stavbu
kogenerační jednotky na pozemku parc. č. 846/6; 846/31
a parc. č. 2335/1 v k. ú. Hanušovice mezi městem Hanušovice
a ČEZ Energo, s.r.o., Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 – Karlín.
• Rada města Hanušovice pověřuje starostu města podpisem
veškerých písemností v dané věci.

Návrh usnesení:
• Rada města Hanušovice schvaluje cenovou nabídku
na vypracování projektové dokumentace na akci „Přístavba
a stavební úpravy rodinného domu čp. 178, ul. Údolní,
Hanušovice spojené se změnou v užívání na bytový dům“, kterou
podal Ing. Karel Grabovský, Na Výsluní 14, 788 33 Hanušovice za
cenu 200.000 Kč.

1. Na vědomí
- Usnesení o stanovení lhůty pro podání návrhů a připomínek
před vydáním rozhodnutí
- Sdělení ve věci zásahu do významného krajinného prvku
- Souhlas s provedením vodního díla, ČOV na pozemcích parc.
č. 2151/1 a 2152
- Stanovení dopravního značení

Povinná školní četba - atraktivněji!

Začal nový školní rok a s ním přichází na řadu i povinná (doporučená) četba. Městská knihovna
Hanušovice ji nabízí nejen jako KNIHY - ale nově také jako audioknihy na CD. Tyto jsou další variantou
Povinná školní četba - atraktivněji!
povinné literatury.
Celou nabídku audioknih najdete v on-line katalogu na stránkách knihovny: www.hanusovice.info
Začal nový školní rok a s ním přichází na řadu i povin
Hanušovice ji nabízí nejen jako KNIHY - ale nově také jako
Povinná školní
četba
atraktivněji!
povinné
Druháčci pokračují
vliteratury.
projektu …
Začal nový školní rok a s ním přichází na řadu
Celou nabídku audioknih najdete v on-line katalogu na strán

i povinná (doporučená) četba. Městská knihovna

Žáci
2. A aji nabízí
2. B ZŠ
Hanušovice
v projektu „Už jsem čtenář - knížka pro prvňáčka“.
Hanušovice
nejen
jako KNIHY -pokračují
ale nově také
jakoslavnostním
audioknihy napasování
CD. Tyto jsou
další variantou
Při
na čtenáře
obdržel každý malý čtenář svoji průkazku do knihovny.
povinnéučitelky
literatury. paní Hanka Jordová a Hanka Hodíková navštívily v rámci vyučování s žáky
Třídní
_____________________________________________________________________________________
Celou nabídku audioknih najdete v on-line katalogu
celkem
4x knihovnu
a vypůjčili si dětskou knížku dle vlastního výběru. Při vracení knih pak
na stránkách
knihovny: www.hanusovice.info
Knížka
na ně čekal
úkol. od
MěliJežíška
představit knížku, kterou si vypůjčili a říct ostatním, o čem knížka byla
a zda se jim líbila, či nelíbila. Děkuji
panídětský
učitelce
Jordové a Hodíkové, které umožnily všem
_________________________________________________
Milý
čtenáři!
dětem knihovnu navštěvovat, rozvíjet jejich čtenářské návyky a dohlédly na děti, aby knížky
Milý dětský
Přijď do knihovny a napiš na anketní lístek
název čtenáři!
knížky,
Knížka
od
Ježíška
vrátily včas a v pořádku.
-dškterou si přeješ najít pod stromečkem.
Lístek odevzdej paní knihovnici.
Přijď do knihovny
Budeš mezi vylosovanými a právěa napiš
tvojena
přání
bude
splněno?
anketní
lístek
název knížky,

M
kterou si přeješ najít pod stromečkem.
Lístek odevzdej paní knihovnici.
Budeš mezi vylosovanými a právě tvoje přání bude splněno?
a napiš na
kterou si p

608 33 11 00

WWW.AGENTURA-KRYSTOF.CZ

POVINNÉ RUČENÍ
Osobní automobil

Cena již od:

do 1 000 ccm

1 482 Kč / rok

1 001 - 1 350 ccm

1 587 Kč / rok

1 351 - 1 750 ccm

1 786 Kč / rok

1 751 - 2 000 ccm

2 181 Kč / rok

2 001 - 2 500 ccm

2 244 Kč / rok

nad 2 500 ccm

2 244 Kč / rok

Nákladní automobil 3,5 - 12 t

8 548 Kč / rok

Tahač

49 440 Kč / rok

SJEDNÁVÁME
ZASTUPUJEME

VŠECHNY TYPY POJISTEK
VŠECHNY POJIŠŤOVNY

PŘEPISY VOZIDEL
VEŠKERÉ ÚKONY NA ODBORU DOPRAVY:

VYŘÍDÍME ZA VÁS:

- Registrace vozidla
- Dovoz vozidla ze zahraničí
- Zánik vozidla
- Vyřazení vozidla
- Zápis tažného zařízení
- Zápis LPG
- Veškeré změny
- jméno
- adresa
- barva
... atd.

608 33 11 00

WWW.AGENTURA-KRYSTOF.CZ

E
BUĎT ...
ŘÍ
CHYT

Tenisový klub Hanušovice
vás srdečně zve na

V sobotu 30.11.2019 ve 20 hod
v Kulturním domě v Hanušovicích
Program:

Hraje skupina:

Melodik Rock

• Taneční skupina Pouštní růže
• Bohatá tombola
• Výborné občerstvení

Vstupné 99,-Kč

Srdečně zvou pořadatelé

Předprodej vstupenek od 18.11.2019 v Informačním centru v Hanušovicích.

Harmonogram Snow film festu, sobota 9. 11. 2019
Otevření horolezecké stěny v tělocvičně ZŠ Staré Město
14:00 Zahájení
14:20 Lezení pro děti a veřejnost
16:30 Ukončení
		
Festival Snow Film Fest v kině Sněžník
17:00 Zahájení

17:15
18:15
18:45
19:45
20:15

1.blok filmů
Přestávka
2.blok filmů
Přestávka
Přednáška Martin

Alexa Rusko
20:45 Tombola
21:00 3. blok bonusové filmy
21:45 Ukončení
22:00 Konec
22:15 After party
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ZÁJEMCI O PRODEJ VLASTNÍHO ZBOŽÍ KONTAKTUJTE EVU KOSTKOVOU
TEL.:702275521 NEBO NA FACEBOOKU
NAHLÁSIT SE K PRODEJI JE MOŽNÉ DO KONCE ŘÍJNA

PRODEJ PŘEVÁŽNĚ DĚTSKÉHO, ALE I DÁMSKÉHO A PÁNSKÉHO
OBLEČENÍ ZA SYMBOLICKÉ CENY.

8. 11. 2019 | 14:00 - 19:00 HOD
KD HANUŠOVICE

BAZÁREK

HANUŠOVICKÝ

HANUŠOVICKÉ NOVINY
Měsíčník, vychází k prvnímu dni v měsíci v Hanušovicích. Periodický tisk územního samosprávního celku. Vydává město Hanušovice, Hlavní 92, 788 33 Hanušovice,
IČ: 00302546m ev. č. MK ČR E 10093, email: noviny@hanusovice.info, karabcova@mu-hanusovice.cz. Uzávěrka příspěvků do 18. dne přechozího měsíce na MÚ Hanušovice.
Grafika a tisk: TRIFOX, s.r.o., Třebízského 1514/12, 787 01 Šumperk

