Vážení a milí spoluobčané,
dříve než začnu psát, co nás čeká v roce 2022, ještě jednou bych vám rád popřál do nového roku
pevné zdraví, štěstí, lásku a nejen to, ale i hodně osobních a pracovních úspěchů a také poděkování
občanům, no prostě všem, kdo přispívá k rozvoji a plnohodnotnému životu v našem městě.
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Jako každým rokem vás chci informovat, co připravujeme, na čem pracujeme a co je připraveno
k realizaci. Poslední dva roky nejsou pro přípravu a realizaci akcí vůbec nakloněny, proto jsme rádi, že
i v těchto podmínkách se nám daří.

Co nás čeká v roce 2022

Představuji vám akce, které jsme schválili na Zastupitelstvu konaném 16.12.2021 pro rok 2022.
Všechny akce budou v tomto roce postupně představeny v našem hanušovickém zpravodaji.

Vážení a milí spoluobčané,
dříve než začnu psát, co nás čeká v roce 2022, ještě jednou
bych vám rád popřál do nového roku pevné zdraví, štěstí, lásku
a nejen to, ale i hodně osobních a pracovních úspěchů a také
poděkování občanům, no prostě všem, kdo přispívá k rozvoji
a plnohodnotnému životu v našem městě.
Jako každým rokem vás chci informovat, co připravujeme,
na čem pracujeme a co je připraveno k realizaci. Poslední
dva roky nejsou pro přípravu a realizaci akcí vůbec nakloněny, proto jsme rádi, že i v těchto podmínkách se nám daří.
Představuji vám akce, které jsme schválili na Zastupitelstvu konaném 16. 12 2021 pro rok 2022. Všechny akce budou
v tomto roce postupně představeny v našem hanušovickém
zpravodaji.
Jak jste si mohli po zhlédnutí tabulky všimnout, spousta
akcí je v projektové přípravě a to v určité fázi realizace. Akce,
které letos zahájíme nebo dokončíme, jsou ve fázi již vydaného stavebního povolení, nebo krátce před jeho vydáním.
Největší investiční akcí v našem městě za posledních 30 let,
kterou budeme tento rok zahajovat je akce H-blok. O co se
jedná?
Jak jsme vás už v minulosti informovali, H-blok je sedm
bytových bloků, kde každý blok má 17 bytů a do
budoucna budou tvořit 119 bytových jednotek.
Tato výstavba bude probíhat v bývalém Hanušovickém Moravolnu.
Všechny informace, k této investiční akci budou představeny v našem Kulturním domě, ve
středu dne 23. 2. 2022 v 17:30 hodin.
Myslím si, že tento projekt je pro naše město
zcela zásadní. Mnozí z vás si řeknou: „k čemu
to bude, kdo to zaplatí, oni se zbláznili, chtějí
nás zadlužit?“ To všechno jsou otázky, které
máme promyšlené a zodpoví na ně budoucnost
našeho města. Proto věřte, že pro udržení fungování našeho města je stabilizace mladých lidí
a nejen jich, ale i vytvoření prostředí pro služby
a podnikání, které ve své podstatě zkvalitní životy našich rodičů a prarodičů, no prostě nás
všech. Protože kde nic není, nic se neděje, nemůže nic fungovat.
Proměna našeho města je běh na dlouhou trať
a bude ještě nějaký rok trvat, ale už nesmíme
promeškat ani jeden den na jeho zlepšení pro
náš společný život.
Já věřím, že vše, co se v našem městě děje
a bude dít, podpoříte a nejen to, ale i pomůžete,
protože bez vaší pomoci a podpory žádný z připravovaných projektů nemá smysl ani začínat.
Naše soudržnost, pracovitost a hrdost na naše
město je tím největším motorem dokázat věci,
které ještě před časem byly z říše snů.


Váš starosta Marek Kostka
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Název projektu
Cyklostezka z Hanušovic do Potůčníku po katastr
obce Jindřichov
Cyklostezka od ČOV na ul. Zahradní po katastr
obce Raškov
Chodník od pivovaru Holba směrem na ulici
Zahraní
Revitalizace H-parku (vybudování odpočinkové
zóny, tribuny, sociálního zázemí, cyklostezky a
mostu přes řeku Moravu)
Nová parkovací stání na ul. Zábřežská a Na Holbě
Revitalizace prostoru před vlakovým nádražím, vč.
vybudování autobusového nádraží
Slez pro vodáky, vč. vybudování sociálního zázemí
a revitalizace prostoru za bývalým objektem DPS
Rekonstrukce ulice Hlavní (společný projekt se
správou silnic)
Revitalizace plochy před mateřskou školou
H-blok
Parkoviště u základní školy
Rekonstrukce tělocvičny u základní školy
Rekonstrukce veřejného osvětlení Pod Hradem
Nové veřejné osvětlení u chodníku ve směru od
kotelny na ulici Zábřežské směrem k ČOV
Nové veřejné osvětlení v garážové zástavbě za
Policií ČR
Rozšíření veřejného osvětlení ul. Školní ve směru
k vlakovému nádraží
Rekonstrukce příjezdové komunikace u objektů čp.
4; 5 a čp. 7 na ulici V Zátiší

Stav projektu
Probíhá příprava
projektové dokumentace
Probíhá příprava
projektové dokumentace
Probíhá příprava
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Probíhá příprava
realizace
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Probíhá příprava
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Probíhá příprava
realizace
Probíhá příprava
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Probíhá příprava
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Probíhá příprava
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Probíhá příprava
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Probíhá příprava
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Plánovaný rok
zahájení realizace
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2023
2023
2022
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2023
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2023
2022
2022
2022
2023
2022
2022
2022
2022
2022
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zpravodaj
Přání do nového roku
Vážení občané,
dovolte mi předat Vám všem pár osobních přání do nového roku
a trochu zamyšlení se nad rokem minulým.
Vím, že jste určitě všichni dostali mnoho krásných přání a nejčastěji
zaznělo jako hlavní přání zdraví. Vím, protože jsem to zažila na vlastní
kůži, že jedno z nejdůležitějších přání je zdraví, protože když není zdraví, tak nemáte sílu na nic jiného. Takže dovolte mi popřát Vám hlavně
pevné zdraví.
Dále bych Vám ráda poslala další přání, a to je laskavost a štěstí, které stavím na stejnou úroveň.
Vzhledem ke své zkušenosti (lidé na Titaniku byli také zdraví, ale chybělo jim štěstí a zmizela laskavost, protože se rvali o záchranné čluny),
tak Vám přeji hromadu štěstí a velkou dávku lásky.
Ráda bych Vám jménem svým i jménem svých kolegů popřála spoustu laskavosti a vzájemné sounáležitosti, a porozumění mezi Vámi.
V uplynulém roce nás všechny rozdělila pandemická situace a vše
kolem ní, rozdělili jsme se na mnoho táboru, ať již odpůrců očkování, příznivců očkování, roušky, respirátory atd. Nechci rozebírat na čí
straně je pravda, ale Vám všem chci popřát porozumění, pochopení
jeden druhého, respektování názoru a životního stylu druhého, a to bez
ohledu na Váš názor, protože je v tomto státě demokracie (i když to
tak mnohdy nevypadá). Každý z nás má právo sdělit si svůj názor, ale
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nemáme právo ho někomu vnucovat za každou cenu.
Přeji Vám abyste opět našli lásku v srdci, jak ke svým blízkým, kolegům, přátelům, rodině, tak k lidem na ulici (protože se třeba ocitli
v hmotné nouzi ne vlastní vinou).
Přeji Vám, abyste našli porozumění a pochopení pro lidi nemocné,
kteří se snaží chránit očkováním, protože se bojí, protože mají strach
i o své blízké, protože chtějí třeba cestovat atd.
Přeji Vám, abyste našli porozumění a pochopení pro lidi, kteří nechtějí očkování, protože se bojí, že ztratí přirozenou imunitu, protože
jsou rizikové skupiny (a nemají to napsané na čele). Samozřejmě pokud svým přístupem neohrožují ostatní.
Přeji Vám, abyste si názor svých blízkých, rodiny, přátel i kolegů nejdříve vyslechli a pak s láskou v srdci, s porozuměním pochopili, že každý z nás je jedinečný, každý má právo mít sny, plány, a i když se nám
nemusí vše líbit, tak jim dejme šanci, protože každý z nás si svou šanci
zaslouží.
Přeji Vám, abyste pochopili, že Vám nevnucuji svůj názor, ale že Vám
z celého srdce i jménem celého kolektivu Městského úřadu Hanušovice
přeji zdraví, lásku, štěstí a laskavost ve všech aspektech života a víru
v lepší a krásnější roky, které přichází.


Ing. Vlasta Pichová, tajemnice úřadu

Vzpomínání na sport v Hanušovické škole
Bohužel je to již více než 60 let co nastoupil na Hanušovickou školu
jako učitel češtiny a tělocviku Josef Trnka i s manželkou Miluškou. Byl to
zapálený tělocvikář, výborný trenér a organizátor sportovních akcí. Brzy
rozpoznal v žácích na hanušovické škole sportovní talenty pro atletiku a lyžování a začal s pravidelným tréninkem „svých oveček“. Aby toho neměl
málo, vedl i cvičební hodiny pro dorostence v tehdejší staré sokolovně.
Dnes na tom místě stojí zdravotní středisko. Sám jsem na ty cvičební hodiny vždy v úterý a v pátek chodil a tam jsme poznávali základy míčových
her, jako basket a odbíjená. Dával nám pěkně do těla, ale nám se to líbilo
a účast byla mezi dorostenci taková, že si brával na výpomoc i učitele Popelku. Určitě ho hanušovičtí znají.
Ale teď zpět k žákovským kategoriím atletů a lyžařů. Vybral si několik
žákyň a 2 žáky a s těmi začal pravidelně trénovat v létě na hřišti a v zimě
na jím vytýčených lyžařských tratí na Weinberku, na Hynčicích, prostě
v okolí Hanušovic. Elán byl podporován jak rodiči, tak samotnou školou
a odměnou byly výsledky jak v klasickém lyžování, tak i v atletice. Nebylo
jediných krajských a celostátních kol odkud se nevozily, když ne medaile,
tak velmi pěkná umístění. Hlavně souboje se sobotínskými sestrami Stáňou a Růženou Nováčkovou byly brány jako derby Sparta a Slavia. Výhry
se přelévaly, ale vyhrával sport pro děti.
Zde bych chtěl ctěné čtenáře také seznámit s těmi, kdož bojovali buď
na atletickém oválu, nebo v lyžařských stopách. Srbová Vlaďka, na lyžích
a hlavně v atletice. Pro mladší – reprezentovala tehdy ČSSR jako atletka
ve vrhu koulí a hodu diskem, jednu dobu držela i národní rekord ve vrhu
koulí, až do nástupu Heleny Fibingerové. Srbová Ludmila, velmi dobře
lyžovala a ani atletika ji nečinila problémy, patřila k těm, co vozili medaile
v žákovských kategoriích. Po ukončení základní školy a nástupu na střední
zdravotní školu ukončila sportovní činnost.
Lančová Irena, zdatná lyžařka a atletka, která proháněla repre závodnice v obou sportech. Byla nominována do reprezentační dorostenecké
reprezentace v atletice (běh na 400 a 800 metrů). Bohužel při studiích
na tehdejší dvanáctiletce, dnešní gymnázium, si při tělocviku vážně po-

škodila oba menisky a s vrcholovým sportem byl konec.
Divišová, bohužel její křestní jméno jsem nesehnal, vím, že byla z Bohdíkova. Proto se omlouvám a podotýkám, že to jsou všechno dívčí jména.
To aby nedošlo k omylům. Také dělala oba sporty a vhodně doplňovala
medailovou sbírku na škole.
Sládková Marie, Věčně rozesmátá děvčica, jak říkával Trnka, chtěl z ní
vytáhnout víc, ale pro smích nebyl čas. Také ona přispívala často do medailových sbírek na škole. Také ona po nástupu na střední školu ukončila
slibnou kariéru. Škoda. Ale u děvčat je to často tak.
Hlavsa Vít, mnozí již zapomněli na toto jméno, ale i on patřil mezi velmi
dobré lyžaře a atlety v okrese a kraji, a opět po přestupu na střední školu
byl konec s vrcholovým sportem, i když jen na žákovské úrovni. Tak je to
vlastně dodnes, dojíždění do škol a tím i méně času, znamenají konec pro
hanušovické sportovce, kteří by měli našlápnuto na vyšší úroveň.
Tunka Pavel, známý vytrvalec, také reprezentant ČSSR na vytrvalostních tratích. Vydržel u atletiky do důchodu, nejdříve jako atlet v tehdy
vrcholovém sportovním atletickém klubu Třineckých železáren Třinec,
později jako trenér a potom ještě delší čas jako trenér atletů v některé
zemi na Středním východě. Teď již přesně nevím, ale asi Kuvajt. Prosím,
ta země s rezervou.
Tak to jsou opět vzpomínky na časy minulé a snad se pohnou ledy
i nyní v Hanušovicích. Nemám rád slova, že byla jiná doba, že to byla výjimečná generace. Ne, děti jsou stále, stále jsou živé, a i když všechny děti
nebudou vrcholově sportovat, budou třeba dobře hrát divadlo, hrát na
hudební nástroj, dobře se učit, ale základ je v podchycení a dání směru
v rozvoji toho kterého dítěte. Zde mají velký dluh rodiče a i škola. Chtělo
by to více Trnků a i Popelků, bohužel. Potom nebude sport v Hanušovicích skoro popelkou a nebude se hrát pralesní liga v kopané jako nyní.
Připadám si jako historický mentor, proto raději končím své vzpomínky
a přeji žákům na hanušovické škole více takových sportsmanů a pěkných
výkonů a výsledků.

Lanča Pavel
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Městská knihovna Hanušovice
Ohlédnutí za rokem 2021
během roku nás
navštívilo fyzicky 2.734
čtenářů
Ohlédnutí
za rokem
2021
Městská knihovna
Hanušovice

01/2022 7. 1. 2022
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Mezi nejpůjčovanější tituly za rok 2021 patřily:
Mezi nejpůjčovanější tituly za rok 2021 patřily:
beletrie pro dospělé
beletrie pro dospělé

Ohlédnutí za rokem 2021

beletrie pro děti a mládež
beletrie pro děti a mládež
beletrie pro děti a mládež

Milý čtenáři, děkujeme vám za vaši přízeň a těšíme se na vás v nových prostorách
knihovny (ul. Školní 199, Hanušovice).
-MK HanušoviceMilý čtenáři, děkujeme vám za vaši přízeň a těšíme se na vás v nových prostorách
-MK Hanušoviceknihovny (ul. Školní 199, Hanušovice).

KNÍŽKA OD JEŽÍŠKA
I přes pracovně náročný prosinec, z důvodu stěhování knihovny do
nových prostor, jsme pro dětské čtenáře připravily krásnou vánoční akci
„KNÍŽKA OD JEŽÍŠKA“. Děti si mohly napsat na anketní lístek název knížky, kterou by rády našly pod stromečkem. Z 18 přihášených bylo vylosováno a obdarováno 7 dětí knížkou dle jejich výběru.
-DŠ-
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Centrum Slůně Hanušovice
Zhodnocení roku 2021, poděkování a nábor nových členů
Rok 2021 byl opět rok, který značně ovlivnila pandemie, avšak i přes
tuto skutečnost bylo Centrum Slůně v provozu a poskytovalo dětem
tolik potřebné místo na hraní a setkávání se. Bohužel díky epidemické situaci, nebylo možné pořádat veřejné akce v takové míře, v jaké
bychom si představovali. I přes všechny tyto negativa jsme se s dětmi
pravidelně setkávali a dětská radost byla odměnou. Přece jen se povedlo uspořádat Den otevřených dveří, který se náramně povedl. S Novým
rokem však svítá naděje na lepší zítřky. Základním cílem pro tento rok
je dosáhnout stavu, kdy děti nebudou omezovány žádnými opatřeními,
jelikož dětství jim ničím jiným v životě nenahradíme.
Dovolte nám touto cestou poděkovat především městu Hanušovice
za podporu v roce 2021, bez které by Centrum Slůně nemohlo existovat. A to nejen za podporu finanční, ale také za podporu ze strany
zaměstnanců, kteří se aktivně a dobrovolně zapojovali do akcí. Moc si
toho vážíme a těšíme se na další spolupráci.
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Od začátku působení spolku navštívilo centrum 1523 dětí a k lednu je
registrováno 15 členů (rodičů). Rádi bychom opět přizvali nové členy do
našich řad, jelikož členství v Centru se pro místní rodiče s dětmi opravdu
vyplatí. V ceně členství je neomezený vstup (neplatí v době rezervované
školkou a pro narozeninové oslavy) a možnost uspořádat narozeninovou oslavu.

CMY

K

• Otevírací doba pro veřejnost (pro neregistrované) je každé pondělí
od 16-18 hod
• Otevírací doba pro členy (mimo pondělí a pátek od 9:00 do 11:00)
neomezeně
• Poklud máte zájem o členství, kontaktujte nás emailem rcslune@
email.cz
• Centrum je možné si pronajmout pro soukromé dětské oslavy
(členové spolku mají tento benefit zdarma)

A co naše fasády v roce 2022?
Vážení a milí spoluobčané,
díky velkému zájmu o dotace na opravu fasád jsme se rozhodli, že
i v tomto novém roce 2022 vám nabídneme možnost čerpání z této
dotace. Poslední zasedání Zastupitelstva města v roce 2021 schválilo na
opravu fasád uvolnit 2.000.000 Kč. Následující zasedání Zastupitelstva
města, které se uskuteční během měsíce února, předloží ke schválení

Pravidla pro poskytovaní dotací v roce 2022 z rozpočtu Města Hanušovice na opravu fasád. (Podmínky ke schválení budou stejné jako pro
rok 2021). Vy si tak můžete podat žádost na opravu a zkrášlení vašich
domů v termínu od 1.3.2022 do 30.6.2022.
Bližší informace o dotacích na tel: 725 931 950, mail: karabcova@
mu-hanusovice.cz

Oznámením pro právnické a fyzické podnikající osoby
provozující nevýrobní činnost.
Vzhledem ke skutečnosti, že některé výše uvedené podnikající
subjekty nemají v rámci Zákona o odpadech a OZV města Hanušovice dořešený svoz a odstranění odpadu pocházející z jejich činnosti město Hanušovice na základě Obecně závazné vyhlášky města
č.3/2021 o stanovení systému odpadového hospodářství nabízí
možnost uzavřít smlouvu týkající se odpadů vznikající při jejich čin-

nosti s městem Hanušovice.
Informace týkající se smluvního vztahu včetně kalkulace ceny je
možno konzultovat osobně na Městském úřadu Hanušovice, kontaktní osoba: František Ambroz na kontaktech ambroz@mu-hanusovice.cz nebo 603 212 951 kde je možno si domluvit osobní
schůzku.

5

01/2022 7. 1. 2022





      
    z z   
z
        








u z

 






    
r       
 r r   r
r    
r
       
      


         
          
        


z
z   z  u   
        
 



C

• z    u   
         
        

• Ruu
          
     
    
       




6








•    u z
z
• u
         

•      
      
         

        

•   z u    uu 
     
   uz    
z         
        

•    DD z   

       




       
        
     


• D   DDY uz  z
uu       

         
      

    u  
zu u    z  
uu

 

         

           
            







r

 



r



zz
      
  u  u   u  









      
        
       
  z u  uu  u u
zu

       
        
        
          
         
z uuu






titulka_zari.pdf 1 26.08.2020 21:40:28

zpravodaj
Poplatek za odpady v roce 2022
Vážení a milí spoluobčané,
informujeme vás o nutnosti zdražení poplatku za svoz odpadu v Hanušovicích.
Cena poplatku za odpady pro rok 2022 činí 792 Kč za osobu. Občané nad 80 let mají 50 procentní slevu na
tomto poplatku, tj. 396 Kč za osobu.
Děkujeme za pochopení nastalé situace se zdražením, které je nezbytně nutné pro udržení vyrovnaných financí
našeho města.
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Usnesení ze zasedání Rady města a Zastupitelstva města Hanušovice
Rada města č. 72
• schvaluje Smlouvu o poradenské činnosti v odpadovém hospodářství mezi městem Hanušovice a Janem Prejdou, Březnice 638,
760 01 Zlín, IČ: 05533872, DIČ: CZ6307280430
• doporučuje Zastupitelstvu města poskytnutí finanční podpory ZŠ
a MŠ Hanušovice za účelem předfinancování projektu „ZŠ Hanušovice – modernizace učeben“ ve výši 2 300 000,- Kč podle
předpokládaného termínu přípravy a realizace projektu. Realizace
projektu 05/2022 – 09/2022.
• schvaluje na základě výsledků auditu za rok 2020 odměnu řediteli
ZŠ a MŠ Hanušovice
• schvaluje věcný dar (dárkový koš) v hodnotě 1 000 Kč a kytici
v hodnotě 300 Kč předávané občanům města při významných
životních jubileích (80, 85, 90, 95,100 a výše).
• schvaluje poskytnutí ubytování v Penzionu FORMANKA čp. 179,
Hanušovice v ubytovacím prostoru č. 4 paní *** a to na dobu do
30. 4. 2021. Současně rada města schvaluje uzavření smlouvy
o ubytování mezi Městem Hanušovice (ubytovatelem) a paní
***, 788 23 Jindřichov (ubytovaným).
• schvaluje zveřejnění záměru pronájmu předmětného nebytového
prostoru v objektu garáží č. p. 190, k. ú. Hanušovice o celkové
výměře 55m2.
• schvaluje zveřejnění záměru pronájmu (částí) pozemků pod
plechovými garážemi - parc. č. 990 o výměře 421 m2 – ostatní
plocha a parc. č. 991/1 o výměře 437 m2 - zahrada, zapsaných na LV
č. 10001 katastrální území a obec Hanušovice.
• schvaluje nájemní smlouvu na pronájem části pozemku parcela
číslo 866/2 – ostatní plocha o výměře 85 m2 a podíl 1/7 o výměře
329 m2 na společných prostorech v k. ú. Hanušovice za cenu 735,- Kč
ročně uzavřenou mezi Městem Hanušovice panem ***, 788 33,
Hanušovice.
• schvaluje nájemní smlouvu za pronájem parc. č. 889/22 o výměře
408 m2 - orná půda; částí pozemků parc. č. 889/21 o výměře
10 m2 - orná půda; parc. č. 896/1 o výměře 200 m2 - zastavěná
plocha a nádvoří a parc. č. 892/1 o výměře 75 m2 - ostatní plocha
v k. ú. Hanušovice za cenu 3690,- Kč ročně uzavřenou mezi Městem
Hanušovice a paní ***788 33 Hanušovice.

• Schvaluje nájemní smlouvu na pronájem části pozemku parc. č.
856/31 - zahrada o výměře 20 m2 v k. ú. Hanušovice za cenu 500,Kč ročně uzavřenou mezi Městem Hanušovice a panem ***788 33
Hanušovice.
uplatnění vydání bezdůvodného obohacení za bezesmluvní užívání
části pozemku - 3 x 500 Kč.
• schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 2253/1
(trvalý travní porost) o výměře 445 m2 označeného dle GP č. 1753
-680/2021 jako parc. č. st. 1211 o výměře 27 m2 – žádost o 3 m2,
zapsaného na LV č. 10001 katastrální území a obec Hanušovice.
• doporučuje Zastupitelstvu města Hanušovice odprodat část pozemku
parc. č. 2253/1 (trvalý travní porost) o výměře 445 m2 označeného
dle GP č. 1753-680/2021 jako parc. č. st. 1211 o výměře 27 m2 –
žádost o 3 m2 v k. ú. Hanušovice za kupní cenu ve výši znaleckého
posudku + náklady spojené s převodem.
• doporučuje Zastupitelstvu města schválit návrh rozpočtu pro rok
2022 a návrh střednědobého výhledu na roky 2023-2026.
• schvaluje zápis do kroniky za rok 2020.
• schvaluje smlouvu mezi městem Hanušovice a firmou VOBUS,
v.o.s., Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, DIČ:CZ 479 84 350 na zajištění
dopravní obslužnosti města Hanušovice linkovou dopravou.
Součástí smlouvy je cenové ujednání, ve kterém došlo k navýšení
ceny z důvodu růstu cen PHM a růstu všech provozních nákladů.
Smlouva se uzavírá na dobu od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022.
• schvaluje uzavření nájemní smlouvy na volný nebytový prostor
20 m2, na ulici Zábřežské, bez čísla popisného na st.pl 821/1 –
zastavěná plocha zájemci p. *** 788 33 Hanušovice.
Rada města č. 73
• schvaluje
upravený odpisový plán na rok 2021 ZŠ s MŠ Hanušovice
odpisový plán na rok 2022 ZŠ a MŠ Hanušovice
vyjádření a provedená opatření vyplývající z výsledků veřejnoprávní
kontroly na ZŠ a MŠ Hanušovice
• schvaluje
smlouvu o dílo na zabezpečení dodávky zemního plynu pro objekty
ve vlastnictví města Hanušovice, která bude uzavřena mezi městem
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Hanušovice a společností SATEZA a.s., se sídlem ul. 8 května
2948/41a, 787 01 Šumperk. Předmětem dané smlouvy je dodávka
zemního plynu pro objekty ve vlastnictví města Hanušovice, tj.
objekt městského úřadu, bytového domu čp. 183; tělocvičny, bytu
ve škole a objektu informačního centra.
měsíční přeúčtování nákladů dle skutečné spotřeby a ceny zemního
plynu. Cena za odebraný zemní plyn – distribuční složka je dána CR
ERÚ na příslušný kalendářní rok. Cena za dodávku zemního plynu
bude činit měsíčně 599 Kč/MWh bez DPH, 90 Kč/ měsíčně bez DPH
poplatek za samoodečet. Cena za administrativní práce spojené
s přeúčtováním pak bude činit měsíčně 1.000 Kč bez DPH.
• schvaluje
zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Hanušovice za
účelem přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků
v něm uvedených
přijatá nápravná opatření vyplývající z dílčího přezkoumání hospodaření města Hanušovice
• schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2/2021 na pronájem
části pozemku parcela číslo 829/1 – ostatní plocha o výměře 20 m2
v k.ú. Hanušovice za cenu 500,- Kč ročně uzavřenou mezi Městem
Hanušovice a panem ***788 33 Hanušovice.
• schvaluje prominutí uplatnění nároku na škodu (1329 Kč) způsobenou panem *** při neoprávněném užívání objektu (chatka - zázemí
pro akce konané městem Hanušovice v parku na ulici Pražská).
Důvodem prominutí je neúčelnost vynaložených prostředků na exekutory a právníky, protože se jedná o osobu bez majetkových poměrů.
Zastupitelstvo města č. 15
• schvaluje předložený návrh rozpočtu města pro rok 2022
v předloženém znění.
Celkové příjmy jsou rozpočtovány ve výši 65 851 tis. Kč, celkové
výdaje ve výši 93 001 tis. Kč a financování ve výši 27 150 tis. Kč, které
následně zajišťuje vyrovnanost rozpočtu.
Členění rozpočtu je provedeno dle rozpočtové skladby, která je
stanovena vyhláškou Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpis a ukládá hlavní účetní
města jeho rozepsání.
• schvaluje návrh střednědobého rozpočtového výhledu na období
2023 – 2026.
Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem územního samosprávného celku sloužící pro střednědobé finanční plánování rozvoje
a jeho hospodaření.
Rozpočtový výhled slouží jako orientační ukazatel při zpracování rozpočtu na jednotlivé kalendářní roky.
• schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Hanušovice č. 5/2021
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
• schvaluje prodloužení Plánu prevence kriminality města Hanušovice
pro období let 2016 – 2021 a to do 30. 06. 2022.
• schvaluje uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě, která bude
uzavřena mezi Olomouckým krajem, se sídlem Jeremenkova
1191/40a, 779 00 Olomouc, jakožto dárcem a městem Hanušovice,
se sídlem Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, jakožto obdarovaným.
Předmětem dané smlouvy je převod části pozemku parc. č. 1512/1 ostatní plocha v k. ú. Hanušovice o výměře cca 179 m2 a části
pozemku parc. č. 1512/2 - ostatní plocha v k. ú. Hanušovice o výměře
cca 3 m2 do vlastnictví města Hanušovic. Důvodem převodů jednotlivých částí pozemků je vyrovnání majetkových záležitostí v rámci
stavby „Chodníky města Hanušovice, ul. Pražská“.
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• schvaluje ukončení projektu Modernizace domu č. 183 v Hanušovicích s reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0009300 s rozhodnutím
o poskytnutí dotace ve výši 10 598 310,00 Kč.
• schvaluje vrácení proplacené dotace ve výši 6 386 481 Kč poskytnuté
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR na účet města Hanušovice.
• schvaluje revokaci usnesení č. 107/12Z/2021.
• schvaluje
směnnou smlouvu na převod pozemků ve spoluvlastnickém podílu
3500/10000 parc. č. 880/1 o výměře 611 m2 – zahrada a parc. č.
880/6 o výměře 146 m2 – trvalý travní porost, zapsaných na LV
10001 v k. ú. a obci Hanušovice za pozemek ve spoluvlastnickém
podílu 3500/10000 parc. č. 2430 o výměře 49 m2 – ostatní plocha,
zapsaný na LV 1769 v k. ú. a obci Hanušovice, z vlastnictví města
Hanušovice do vlastnictví Marcely Klugové, Pražská 186, 788 33
Hanušovice. Vypořádací podíl činí 134.050,- Kč ze strany žadatelky.
Náklady spojené se směnou pozemků uhradí žadatelka. Žadatelka
uhradí vypořádací podíl formou splátek 2000,- Kč měsíčně s možností činit mimořádné vklady. Smlouva bude s výhradou zpětné
koupě“, pokud žadatelka neuhradí kupní cenu dle splátkového
kalendáře, tak se převedou nemovitosti zpět na město Hanušovice.
směnnou smlouvu na převod pozemků ve spoluvlastnickém podílu
1172/10000 parc. č. 880/1 o výměře 611 m2 – zahrada a parc. č.
880/6 o výměře 146 m2 – trvalý travní porost, zapsaných na LV
10001 v k. ú. a obci Hanušovice za pozemek ve spoluvlastnickém
podílu 1172/10000 parc. č. 2430 o výměře 49 m2 – ostatní plocha,
zapsaný na LV 1769 v k. ú. a obci Hanušovice, z vlastnictví města
Hanušovice do vlastnictví Dany Juříčkové, Pražská 186, 788 33
Hanušovice. Vypořádací podíl činí 44.888,- Kč ze strany žadatelky.
Náklady spojené se směnou pozemků uhradí žadatelka.
směnnou smlouvu na převod pozemků ve spoluvlastnickém podílu
2011/10000 parc. č. 880/1 o výměře 611 m2 – zahrada a parc. č.
880/6 o výměře 146 m2 – trvalý travní porost, zapsaných na LV
10001 v k. ú. a obci Hanušovice za pozemek ve spoluvlastnickém
podílu 2011/10000 parc. č. 2430 o výměře 49 m2 – ostatní plocha,
zapsaný na LV 1769 v k. ú. a obci Hanušovice, z vlastnictví města
Hanušovice do vlastnictví Jarmily Králové, Pražská 186, 788 33
Hanušovice. Vypořádací podíl činí 77.021,- Kč ze strany žadatelky.
Náklady spojené se směnou pozemků uhradí žadatelka.
směnnou smlouvu na převod pozemků ve spoluvlastnickém podílu
1172/10000 parc. č. 880/1 o výměře 611 m2 – zahrada a parc. č.
880/6 o výměře 146 m2 – trvalý travní porost, zapsaných na LV
10001 v k. ú. a obci Hanušovice za pozemek ve spoluvlastnickém
podílu 1172/10000 parc. č. 2430 o výměře 49 m2 – ostatní plocha,
zapsaný na LV 1769 v k. ú. a obci Hanušovice, z vlastnictví města
Hanušovice do vlastnictví SJM Petra Venose a Lenky Venosové, oba
bytem Pražská 186, 788 33 Hanušovice. Vypořádací podíl činí
127.041,- Kč ze strany žadatelů. Náklady spojené se směnou pozemků
uhradí žadatelé.
• schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo v rámci stavby
„Stavební úpravy domu č. 199 v Hanušovicích v rámci projektu
Multifunkční centrum sociálních služeb“. Dodatek bude uzavřen
mezi městem Hanušovice, se sídlem Hlavní 92, 788 33 Hanušovice
a společností FORTEX STAVBY s.r.o., se sídlem Jílová 1550/1, 787
01 Šumperk. Předmětem daného dodatku je navýšení ceny díla o
543.821,59 Kč bez DPH. Celková cena díla, včetně navýšení ceny,
činí 36.699.561,12 Kč vč. DPH.
• schvaluje nabytí pozemků pod komunikacemi bezúplatným převodem a smlouvu o bezúplatném převodu. Jedná se o parc. č. 1331/2
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– ostatní o výměře 652 m2, parc. č. 248/2 – ostatní plocha o výměře 74 m2, parc. č. 1805/13 – ostatní plocha o výměře 280 m2, parc.
č. 774/3 – ostatní plocha o výměře 13 m2, parc. č. 753/2 – ostatní
plocha o výměře 154 m2, parc. č. 225/3 – ostatní plocha o výměře 15 m2, parc. č. 2231/6 – ostatní plocha o výměře 520 m2, parc. č.
2231/5 – ostatní plocha o výměře 143 m2, parc. č. 1618/5 – ostatní
plocha o výměře 353 m2 parc. č. 656/4 – ostatní plocha o výměře
30 m2, parc. č. 1522/12 – ostatní plocha o výměře 130 m2, k.ú.
Hanušovice; parc. č. 691/6 – ostatní plocha o výměře 72 m2, parc.
č. 691/7 – ostatní plocha o výměře 74 m2, parc. č. 691/8 – ostatní
plocha o výměře 4 m2, k. ú. Vysoké Žibřidovice; parc. č. 135/4 –
ostatní plocha o výměře 75 m2, parc. č. 135/5 – ostatní plocha o
výměře 35 m2, k. ú. Hynčice nad Moravou a obci Hanušovice od
České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové,
50008 Hradec Králové. Náklady s nabytím pozemků spojené ponese
město Hanušovice, Hlavní 92, 788 33 Hanušovice.
• schvaluje
kupní smlouvu na prodej nemovité věci pozemku parcelní číslo
800/61 (orná půda) o celkové výměře 45 m2, zapsané na LV č.
10001 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální
pracoviště Šumperk, katastrální území a obec Hanušovice, za kupní
cenu stanovenou na základě znaleckého posudku, která činí
25.000,- Kč panu Lubomíru Čermákovi, Jesenická 518, 788 33
Hanušovice. Žadatel uhradí náklady rozdělené rovným dílem.
kupní smlouvu na prodej nemovitých věcí pozemků parc. číslo
800/55 (orná půda) o celkové výměře 80 m2 a parc. číslo 798/24
(trvalý travní porost) o celkové výměře 68 m2, zapsaných na LV č.
10001 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální
pracoviště Šumperk, katastrální území a obec Hanušovice, za kupní
cenu stanovenou na základě znaleckého posudku, která činí
70.000,- Kč manželům Bohumilu Královi a Lence Králové, oba
bytem Jesenická 526, 78833 Hanušovice. Žadatelé uhradí náklady
rozdělené rovným dílem.
kupní smlouvu na prodej nemovité věci pozemku parcelní číslo
800/62 (orná půda) o celkové výměře 35 m2, zapsané na LV č.
10001 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální
pracoviště Šumperk, katastrální území a obec Hanušovice, za kupní
cenu stanovenou na základě znaleckého posudku, která činí
19.000,- Kč Ing Luďkovi Reichlovi, Jesenická 520, 78833 Hanušovice.
Žadatel uhradí náklady rozdělené rovným dílem.
kupní smlouvu prodej nemovité věci pozemku parcelní číslo 800/54
(orná půda) o celkové výměře 22 m2, zapsané na LV č. 10001 u
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště
Šumperk, katastrální území a obec Hanušovice, za kupní cenu
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stanovenou na základě znaleckého posudku, která činí 12.000,- Kč
paní Miroslavě Vilčkové, Jesenická 525, 78833 Hanušovice.
Žadatelka uhradí náklady rozdělené rovným dílem.
kupní smlouvu prodej nemovité věci pozemku parcelní číslo 800/63
(orná půda) o celkové výměře 38 m 2, zapsané na LV č. 10001 u
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště
Šumperk, katastrální území a obec Hanušovice, za kupní cenu
stanovenou na základě znaleckého posudku, která činí 21.000,- Kč
manželům Ladislavu Zatloukalovi a Marii Zatloukalové, oba bytem
Jesenická 521, 78833 Hanušovice. Žadatelé uhradí náklady
rozdělené rovným dílem.
schvaluje
poskytnutí individuální neinvestiční dotaci Fotbalovému klubu
Hanušovice z.s. Sportovní 70, 788 33 Hanušovice, IČ: 64986004
ve výši 100.000 Kč na opravu mostku přes řeku Moravu.
uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace.
schvaluje
poskytnutí individuální investiční dotaci Fotbalovému klubu
Hanušovice z.s. Sportovní 70, 788 33 Hanušovice, IČ: 64986004
ve výši 97.000 Kč pro pořízení čerpadla a vybavení k vrtané studni
pro zavlažování trávníku FK Hanušovice, z.s.
uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace.
schvaluje
poskytnutí finanční podpory ZŠ a MŠ Hanušovice za účelem předfinancování projektu „Rekonstrukce odborných učeben v ZŠ
Hanušovice“ ve výši 4 570 000,- Kč podle předpokládaného
termínu přípravy a realizace projektu. Předpokládané vyhlášení
výzvy: 04 – 07/2022 Podání žádosti o podporu: ihned po jejím
zpracování po vyhlášení výzvy Realizace projektu 09/2022 –
01/2023 až 02/2023 – 05/2023.
schvaluje
poskytnutí finanční podpory ZŠ a MŠ Hanušovice za účelem předfinancování projektu „ZŠ Hanušovice - modernizace učeben“ ve výši
2 300 000,- Kč podle předpokládaného termínu přípravy a realizace
projektu. Realizace projektu 05/2022 – 09/2022.
schvaluje v souladu s ustanovením § 84 písm. n) zák. č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení) poskytování souhrnné odměny za výkon
níže uvedených funkcí neuvolněných členů zastupitelstva v libovolné
kombinaci
člen rady obce (nikoliv starosta či místostarosta)
předseda nebo člen výboru zastupitelstva obce
předseda nebo člen komise rady obce
předseda nebo člen zvláštního orgánu obce
Souhrnná odměna se poskytuje ve výši součtu jednotlivých odměn
schválených zastupitelstvem, nejvýše souběh tří funkcí

PRONAJMU částečně zařízený, družstevní byt- 2+ KK se zaskleným balkónem, ve 3. poschodí
panelového domu s výtahem v Hanušovicích. Jen slušnému, zaměstnanému člověku.
Měsíční nájem včetně poplatků 5.500,-Kč + elektřina, vratná kauce 10 000,-Kč
Volný od 1. 2. 2022


tel.: 604 625 748 (po 17. h.)
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NZMD v Hanušovicích: V novém roce na nové adrese
„Poslední měsíce (a vlastně už to budou téměř dva roky) prožíváme
všichni nelehké období. Mezi těmi, pro které je tato doba obzvláště obtížná, jsou bezpochyby i děti a dospívající mládež. A proto každá akce,
projekt nebo událost, která jim v této situaci může pomoci, je důležitá
a záslužná, “ říká Lucie Škurková, vedoucí služby NZDM v Hanušovicích.
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Společnosti Podané
ruce o. p. s. v Hanušovicích poskytuje zázemí, podporu a odbornou pomoc dětem a dospívajícím. Cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku
9-26 let, které mohou v NZDM aktivně a smysluplně trávit svůj volný čas.
Naším posláním je provést děti a mladistvé zranitelným obdobím
dospívání. Snažíme se je podporovat v konstruktivním přístupu k životu a k řešení problémů, které je potkají, posilovat jejich orientaci ve
společenském dění (zejména v oblasti mezilidských vztahů, vzdělávání
a trhu práce) a zlepšit jejich nepříznivou osobní, psychickou, zdravotní,
rodinnou, sociální či ekonomickou situaci. To vše prostřednictvím široké
nabídky volnočasových aktivit a dalších poskytovaných služeb, kterými
jsou například doučování, informační servis, sociální poradenství, pomoc v krizi apod.
V Hanušovicích jsme začali působit již v roce 2018, ačkoliv v té době
jsme ještě neměli žádné prostory k užívání, a pracovali tak prozatím
v terénní formě. Na začátku šlo především o představování našich služeb, kontaktování potenciálních klientů, informování a vysvětlování,
co jim NZDM nabízí a zjišťování zájmu dětí a mládeže o novou službu.
Scházeli jsme se na ulici, kde jsme si povídali, snažili se získat důvěru
dětí, společně se doučovali i hráli nejrůznější hry. V současné době funguje terénní forma služby dva dny v týdnu.
Následující rok se nám podařilo na ulici Hlavní otevřít prostory klubu, čímž jsme mohli rozšířit poskytování terénní služby například o možnosti individuálních konzultací. Nové prostory jsme si
postupně upravovali a zvelebovali tak, aby vyhovovaly cílové skupině a potřebám klientů, pro kterou je služba určena. Vznikla tak individuální místnost, která byla využívána např. na doučování, sociální poradenství nebo krizovou intervenci a dále zákoutí s počítači

a také herní prostor, který
slouží k aktivizaci klientů
a trávení jejich volného
času v NZDM. V minulém
roce byly prostory obohaceny ještě o hudební koutek a relaxační místnost
a vzhledem k vývoji virové pandemie jsme naše
působení ještě rozšířili do
online prostředí využíváním
komunikačních platforem
– Facebook, Instagram, Tik
Tok.
V letošním roce se
naše NZDM po dlouhých
a náročných přípravách
stěhuje. Najdete nás
na adrese Školní 199,
vedle vlakového nádraží. Velkým přínosem nových prostor je pro nás dostupnost
společenské místnosti a tanečního sálu, díky čemuž můžeme realizovat spoustu nových aktivit. V plánu máme například taneční
a sportovní workshopy, které mají klienti v oblibě. Společenská místnost
nám poskytne prostor pro různé besedy, workshopy nebo promítání.
Za dobu působení NZDM v Hanušovicích se nám podařilo oslovit
426 potenciálních klientů služby a aktuálně pracujeme se 128 aktivními klienty. Více informací o nás najdete na webových stránkách www.
podaneruce.cz, na Facebooku NZDM v Hanušovicích, nebo na telefonním čísle +420 608 256 804. Společnost Podané ruce o. p. s. pomáhá
lidem po celé Moravě osvobodit se od závislosti anebo od tíživé situace.
Poskytuje všestrannou podporu a profesionální služby. Společně se těšíme na novou kapitolu naší činnosti. :)

Studentky a studenti Univerzity třetího věku úspěšně ukončili další semestr
Zimní semestr, který odstartoval 7. října v Hanušovicích, zvládli studenti a studentky opět na výbornou. Kurz na téma Rituály evropských
královských rodů úspěšně dokončilo 9 studentů, které neodradila současná coronavirová doba a svědomitě studovali a účastnili se společných setkávání. V kurzu se studenti a studentky dozvěděli informace
o nejdůležitějších životních událostech, jako jsou třeba narození, svatby,
rozvody či smrt evropských královských rodů 19. a 20. století. Pozornost
byla věnována nejen těm královských rodinám, o kterých jsme se učili
z dějepisu, případně jsou dnes a denně v hledáčku i našich novinářů
a televizních štábů, ale i těm pro nás méně známým. Touto cestou bychom rádi poděkovali za příjemné prostředí ke studiu, které nám poskytl svou klubovnou Klub 60+ Hanušovice.
Další kurz na téma České dějiny a jejich souvislosti bude otevřen
pro stávající ale i nové studenty 16. února 2022 od 13:00 v klubovně
Klub 60+ Hanušovice. Dovětek v názvu kurzu České dějiny a jejich souvislosti není náhodný. To proto, že české dějiny běžně chápeme jako
„naše“, tedy české, Čechů. Avšak tyto naše dějiny se trvale odehrávají
v mnohačetných a proměňujících se souvislostech národních, státních,
kulturních, ale i geografických a klimatických. Bez zřetele k nim je nelze
pochopit. Proto kurz chce v míře, kterou jeho plánovaný třísemestrální
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rozsah umožňuje, na tyto souvislosti upozornit. Je tedy koncipován jako
zamyšlení nad základními problémy českého dějinného vývoje a nikoli
jako jeho faktografický přehled.
Další informace získáte v Informačním centru v Hanušovicích. Organizátorem univerzity je MAS Horní Pomoraví, kontaktní osoba Veronika
Škrottová (email: skrottova@hornipomoravi.eu, tel: +420 606 596
878).
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Slavíci z Hanušovic opět zpívají
Po dlouhé přestávce způsobené covidovou pandemií, kdy nebylo možné zpívat téměř jeden a půl roku, obnovil školní hanušovický pěvecký sbor svou činnost. Od
letošního října se opět každou středu scházejí někteří bývalí i noví členové sboru
na svých zkouškách. Bohužel je nás stále méně, současná situace, kdy jsme často
v karanténě anebo nemocní, nám brání pravidelně zkoušet se všemi členy.
Přesto se nám podařilo nacvičit několik písní, koled a společný sbor Beethovenovy
Ódy na radost.
Předvedli jsme se hanušovickému publiku na tradičním Rozsvícení vánočního
stromku 26. listopadu a šumperskému publiku na Vánočním koncertě v pátek 10.
prosince 2021. Obě vystoupení se nám povedla a Slavíci byli odměněni velkým potleskem, sladkou odměnou a uznáním publika zejména v Šumperku. Za své výkony
si právem zaslouží pochvalu pilní zpěváčci – Natálie Pecháčková, Natálie Divišová,
Klára Mrázková, Martin Koloušek, Kateřina Kubitová, Magdalena Cehová, Karolína
Janková, Kristýna Záhorová, Vanessa Cejnarová, Adéla Fictumová, Anna Mikuličová, Anna Kouřilová a Natálie Začalová.
Děkujeme za skvělou reprezentaci hanušovické školy na veřejnosti a rádi přivítáme
v našich řadách nové zpěváčky.

Ze života Klubu 60+ Hanušovice, z. s.
Vážení senioři, přátelé,
procházíme nelehkým obdobím, které nám osud připravil. Je to zatěžkávací zkouška pro nás všechny – mladé i nás, seniory. Tato doba nás
nutí, abychom se vyzbrojili trpělivostí a optimismem. Určitě se opět sejdeme a každým dnem jsme k tomu blíž. Přejeme Vám:
Hodně zdraví, neboť je vzácné,
hodně štěstí, neboť je krásné.
hodně lásky, neboť je jí málo.
hodně všeho, co by za to stálo
Předvánoční doba je ve většině našich rodin hektická. Také naše členky vnímají prosinec jako čas nákupů pro své blízké, pečení cukroví, vánočky či štoly, neb ta babiččina je „to pravé ořechové“. A nezapomeňme na hlídaní vnoučat, která jsou u prarodičů ráda, protože si na ně
udělají vždy čas. Také naše klubovna z těchto důvodů a s rostoucím počtem nakažených covidem zela prázdnotou. Ještě poslední listopadový
den končil kurz procvičování paměti, který byl organizován šumperskou
firmou Pontis. Cvičení je dost našimi členy každý rok navštěvováno, což
je pro nás starší lidi dost důležité. Doma si pak každý ve volnu nabyté
znalosti využije po svém např. luštěním křížovek, sudoku, osmisměrek,
psaním knih apod.
Já tvořím něco pro zasmání.
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DOVOLENÁ DVOU DŮCHODCŮ
Dobře datované dovolené do divukrásných destinací dovolí důchodcům Daně, Davidovi docílit Dalajlámovy dlouhověkosti.
Denně doma dvojice Dana, David debatují. Dohromady dané dva důchody dovolí díky drahotě, dovolenou do destinací do dojetí Dacií Duster.
Dubnový dlouhý dialog dá datum, David dopíše do diáře. Datum, detaily
domluvené dovolené, dají dostatečně dopředu dvojici Danielovi, Dagmaře. David domýšlí dopravu. Do Dolomitů, Dalmácie, dokonce do dunajské delty dojede Dacia Duster dost dynamicky.
Dvě důchodcovské dvojice debatují, dvacet dovolených dává důvěru
do další dokonalé dovči. Datum dovolené. David donáší do Dácie dobroty. Dana dobalí debrecínku, domácí džuveč, dršťky, droby, dále dýně,
datle, džemy, dostatečně džusů, demižon destilátů, delikates.
Doklady dají do Dácie, dosednou, dojezd Dolomity dopoledne. Dámy
dospávají, dopravu dokonale dořídí David. Domácí děravá dálnice Davida divočí. „Doorej dálnici:“, dodává Daniel, „drops dokoušu, dentistu
doma doobjednám“. Docílíme Dyje, dokonalá dálnice dopřeje dožvýkat
dobroty, dát dvacet, dospat debakl děravé dálnice doma. Dopravu diriguje Daniel, donedávna dispečer dokské dopravy.
Devátá dopoledne, důchodci dojeli do Dolomitů. Dohlédnou do dálky,
dálava dělá dojem dokonalosti. Dnešní den dojdou do dalekého Dellachu. Důchodce dožene déšť, doběhnou do Dacie, dosednou, Dana dá
dobroty. Dojídají domácí džuveč, dalamánky, dopijí džusy. Další dráha do

titulka_zari.pdf 1 26.08.2020 21:40:28

zpravodaj
Dalmácie, dějinami dochovaného Dubrovníka. Dost dobrá dálnice, Dácie
dokáže divoké dojezdy. Děvčata dopisují dovolenkový deník, David, Daniel dávají dohled dopředu. Devadesát devět do Dubrovníka. Defekt, Dacia
dostala dekompresi. Dovolávají dopomoc, dináry dokládají. Dináry došly,
David doplácí dotažení Dácie do domova dolary, doopravení doničené

Dacie doplácí dalšími desetitisíci.
Dovolená do divukrásných destinací důchodce deprimovala do dušnosti. Dobře doma, další dovolenou domluví do dubna do Dobříše.


Zapsala Mgr. Dáša Prodělalová

Hanušováček
C

Crossmintonový turnaj
M
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Další ročník crossmintonového turnaje HOLBA CUP 2021 se po několika odloženích podařilo nakonec uspořádat v závěru roku 2021. Kromě
nařízených „covid opatření“ si pořadatelé sami stanovili další tak, aby se
mohli účastnit i hráči a hráčky, kteří chtějí co nejvíce omezit bližší kontakt
s jinými osobami. Také byl omezen počet účastníků i organizátorů a byl
omezen vstup dalším osobám. Zúčastnili se hráči a hráčky z Hanušovic,
Jablonného n/O, Jaroměře, Sebranic a Pardubic. Hráči hanušovických
spolků byli velice úspěšní. Své kategorie vyhráli Jakub Polách, Pravoslav
Veselý, Blanka Podvolecká a Pavel Podvolecký. Turnaj byl součástí „Ligy
ČSC v crossmintonu“. Této ligy se mohou zúčastnit všichni zájemci bez
rozdílu věku, pohlaví a výkonnosti, kteří ctí zásady fair play. Účastníci jsou
při své první účasti zařazeni do jedné ze sedmi výkonnostních kategorií,
a to bez rozdílu věku a pohlaví. Jediným kritériem je pouze to, jak je daný
účastník pokročilý ve hře. Na každém turnaji mají hráči podle výsledků
na turnaji možnost postoupit do vyšší nebo sestoupit do nižší kategorie,
tak aby při každé účasti hráli s hráči podobné výkonnosti. Systém ligy tak
umožňuje, že se turnajů mohou účastnit společně celé rodiny, ať už se
crossmintonu věnují aktivně či jen rekreačně. Účastníky ligy v roce 2021
tak byli např. medailisté ze světových i evropských šampionátů, světových
pohárů, ale také začátečníci, děti či senioři. Věkový rozdíl mezi nejstarším
a nejmladším účastníkem ligy byl 69 let.
Pokud máte zájem se nějakého turnaje ligy zúčastnit, tak pište na
adresu hanusovacek@seznam.cz nebo skhanusovice@seznam.cz.
Budete tak mít jistotu dostatečných a včasných informací a také tím
pomůžete pořadatelům, po vzájemné konzultaci, stanovit co nejlépe
nejvhodnější kategorii pro první účast.
MY

CY

CMY

K

Sportovní kroužek SPV Hanušováčku má za sebou již téměř jedno pololetí tohoto školního roku. Pod „širým nebem“ i v tělocvičně se již děti
stihly seznámit s velkou řadou sportů a her. Vyzkoušely si např. ringo,
lukostřelbu, střelbu ze vzduchovky, crossminton,
petanque, kubb, molkky, goalball, crossbociu, snag golf, tchoukball,
seznámily se s obdobou lakrosu či interkrosu, a postupně si získávají
základy pro složitější sporty, např. volejbal či tenis. A v roce 2022 v tom
samozřejmě budeme pokračovat.
Pokud máte zájem o všestranné sportování Vašich dětí, tak od ledna

po, st, pá 12:00 – 17:00
út, čt
8:00 – 13:00

Víceboje „25 let Sportovního klubu Hanušovice“
Poslední akcí roku 2021 pořádanou v rámci projektu „25 let Sportovního klubu Hanušovice“ měl být Zimní víceboj seniorů. Akci však
pořadatelé nakonec odložili a uskuteční se dle vývoje situace kolem covidu v náhradním termínu. Přednost pravděpodobně dostane venkovní forma víceboje v jarním či podzimním období s omezeným počtem
účastníků.
V prosinci se tak uskutečnily pouze ostatní plánované víceboje, kterých se zúčastnili místní i „přespolní“. Disciplínami byly známé sporty
i méně známé nenáročné a jednoduché hry. Vše si účastníci mohli
vyzkoušet, natrénovat, a poté soutěžili. Některé disciplíny byly bezkontaktní a ty, které vyžadovaly bezprostřední kontakt, měli všichni
možnost dle své volby vynechat. Někteří třeba poprvé drželi v ruce házenkářský míč či golfovou hůl. Ve čtrnáctiboji se soutěžilo např. také ve
volejbalu, nohejbalu, kopané, házené a halovém petanque, ve všech
vícebojích nechyběla třeba crossbocia, bollo ball, snag golf, basketbal
a florbal.
Všechny tři víceboje ovládli domácí hráči: dětský víceboj vyhrál Jakub
Polách, před Eliškou Šorovou a Matějem Šorem. Pětiboj dospělých vyhrála Jana Hégrová a čtrnáctiboj Pavel Podvolecký.

Crossminton a badminton v tělocvičně

Sportovní kroužek pro děti

Provozní doba

rádi rozšíříme naše řady o několik nových členů. Po domluvě předem
je možná i jedna zkušební hodina. Scházíme se každou středu od 16 do
17 hod. V případě zájmu nás nejdříve kontaktujte na mailu hanusovacek@seznam.cz nebo tel. 732 264 952 (Pavel Podvolecký). Bez předchozí domluvy na hodinu nechoďte.

Hledáte možnost sportování pro sebe, své děti nebo společně pro
celou rodinu?
Chcete si vyzkoušet crossminton nebo badminton nebo se přidat
k pravidelným hráčům?
Můžete se přidat od měsíce ledna každou středu (mimo prázdnin)
v tělocvičně ZŠ Hanušovice. Stačí vám čistá obuv s nebarvící podrážkou,
rakety a míčky zapůjčíme. Vše vysvětlíme, ukážeme, poradíme.
Kontaktujte nás pouze předem na skhanusovice@seznam.cz nebo
tel. 732 264 952. Bez předchozí domluvy na hodinu nechoďte.

Nabízím stříhání pro muže, ženy a děti bez objednání, kdykoliv v pracovní době. Melírování, barvení na objednávku
mimo pracovní dobu na tel. č.: 774 070 735.
Poskytuji i stříhání z pohodlí domova pro ty, kteří se nemohou ze zdravotních důvodů dostavit. Těším se na Vaši
návštěvu.
Iveta Cehová, Dukelská 107, Hanušovice
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Vzpomínka
Dne 30. 1. 2022 by oslavil své 86. narozeniny náš
milovaný tatínek, dědeček a pradědeček, pan
Umlklo srdce znavené,
přestalo bít,
budiž Ti, drahý tatínku,
za všechno vřelý dík.

Jan Večeř z Hanušovic.

30. prosince 2021 jsme vzpomněli 4. smutné
výročí, kdy nás navždy opustil.
S láskou a úctou vzpomínají dcery
Milada, Hana, Eva a Ivana s rodinami

„Za všechno dobré, co jsi vykonal,
tichý spánek buď Ti přán.
A vděčně budou vzpomínat ti,
které jsi tolik miloval.“

Dne 23. ledna 2022 si připomeneme
21. smutné výročí úmrtí našeho tatínka
a dědečka, pan

Vzpomínka
„Za všechno dobré, co jsi vykonal,
tichý spánek buď Ti přán.
A vděčně budou vzpomínat ti,
které jsi tolik miloval.“
Dne 23. ledna 2022 si připomeneme
21. smutné výročí úmrtí našeho tatínka
a dědečka - pana Ladislava Pavelky,
bývalého ředitele závodu Moravolen.
Děkujeme za tichou vzpomínku.
S láskou a s hlubokou úctou
dcery Soňa a Vlaďka s rodinami.

Ladislava Pavelky,

bývalého ředitele závodu Moravolen.
Děkujeme za tichou vzpomínku.
S láskou a s hlubokou úctou
dcery Soňa a Vlaďka s rodinami.

Nabídka práce
Charita Šumperk
Charita Šumperk přijme do svého týmu zdravotní sestru bez odborného dohledu na plný/
částečný úvazek pro oblast Hanušovice a okolí.
•
•
•
•

Nutný řidičský průkaz skupiny B
Pracovní doba od 7:00 do 15:30 (pracovní dobu lze individuálně upravit)
Trestní bezúhonnost
Vzdělání na SZŠ, VOŠ nebo VŠ v oboru všeobecná sestra – minimálně 2 roky aktivní praxe
ve zdravotnictví

Benefity:
• 5 týdnů dovolené
• Stravování
• Služební telefon
V případě zájmu prosím kontaktujte:
Mgr. Eva Kostková – Vrchní sestra Domácí zdravotní péče
e-mail: eva.kostkova@sumperk.charita.cz
mob.: 703 176 289
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