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Pro bezpečnější Hanušovice!
Vedení města se zajímá o bezpečnost svých občanů. Snahou je
bezpečnost maximálně posilovat, zajistit spokojený a klidný život
v obci. Je to priorita, na které chceme dlouhodobě pracovat
a rozvíjet. Již delší dobu se město Hanušovice potýká s nedostatkem
strážníků městské policie, opakovaně vypisuje výběrová řízení, ale
pozice se nedaří obsadit. Proto se vedení města společně s vedoucím
strážníkem městské policie a zástupcem města pro komunitní
plánování rozhodli zřídit pozice Asistentů prevence kriminality.
Během dvouměsíční náročné práce bylo jednáno s Úřadem práce
o poskytnutí dotace, byla vypsána výzva a osloveni vhodní uchazeči.
Také se pracovalo na vytvoření vhodného zázemí pro pracovníky.
Podařilo se najít a vybrat čtyři vhodné uchazeče, kteří o pozici
Asistenta velmi stáli. Nástup do pracovního poměru byl od 1.4.2019,
kdy byli asistenti řádně proškoleni pro výkon služby. Asistenti
prevence kriminality působí na úseku dohledu a ochrany veřejného
pořádku v určené lokalitě města Hanušovice. Podílí se na dohledu
nad veřejným pořádkem většinou v dvoučlenných hlídkách ve dvou
směnách nebo samostatně, s hlídkou Městské Policie Hanušovice
nebo s hlídkou obvodního oddělení Policie ČR Hanušovice. Jejich
úkolem je v případě jakéhokoliv protiprávního jednání informovat

Městskou policii nebo Policii ČR Hanušovice a postupovat při řešení
společně nebo dle pokynů nadřízeného (mentora). O své činnosti
během výkonu směny podávají písemné informace formou zápisu
do hlídkové knížky, popřípadě informují nadřízeného o zjištěných
a řešených skutečnostech. Podílí se především na řešení problémů
již v jejich počátku – (např. rušení veřejného pořádku, výtržnictví,
stížnosti na majitele psů, špatné parkování vozidel a znečišťování
veřejného prostranství). Podílí se na zvyšování pocitu bezpečí v obci
– (např. upozorňují na nezajištěné kanály, závady na chodnících
a místních komunikacích, závady na dopravním značení). V průběhu
své práce se také zaměřují na děti a mládež. Upozorňují je na
nevhodné chování, jako je nadměrný hluk, znečišťování veřejného
prostranství (odhozené odpadky mimo sběrné nádoby), kouření
a nevhodné chování vůči starším občanům. Mimo tyto činnosti
pak plní ještě další úkoly uložené vedoucím strážníkem či starostou
města. Potkat se nimi můžete také na různých akcích pořádaných
městem.
V případě dalších dotazů neváhejte kontaktovat vedoucího
strážníka Michala Fojtíka: mestska.policie@mu-hanusovice.cz

Michal Fojtík

Druháčci pokračují v projektu …

Žáci 2. A a 2. B ZŠ Hanušovice pokračují v projektu „Už jsem čtenář - knížka pro prvňáčka“.
Při slavnostním pasování na čtenáře obdržel každý malý čtenář svoji průkazku do knihovny.
Třídní učitelky paní Hanka Jordová a Hanka Hodíková navštívily v rámci vyučování s žáky
celkem 4x knihovnu a vypůjčili si dětskou knížku dle vlastního výběru. Při vracení knih pak
Druháčci pokračují v projektu …
na ně čekal úkol. Měli představit knížku, kterou si vypůjčili a říct ostatním, o čem knížka byla
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Pohledy do minulosti...
Vážení čtenáři,
představujeme Vám novou rubriku historických pohledů Hanušovic. V prvním čísle můžete shlédnout hanušovické nádraží v průběhu času…
Tak šel čas s budovou hanušovického nádraží…
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Nádraží - historie, 1920

Nádraží - historické foto, 1937

Nádraží - historické foto, 1947

Budova nyní...

Nádraží dnes

V měsíci květnu se uskuteční v galerii na Hanušovické Rychtě výstava
malíře Milana Pavelky a sochařů Antonína Suchana a Miroslava Burši.
Výstavu bude možné shlédnout od 5. 5. 2019 tel. pro objednání: 733 577 225.
3
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Z činnosti spolku SPV Hanušováček

Účastníci dubnového crossmintonového turnaje
V letošním kalendářním roce se kromě hlavní náplně sportovního
kroužku, crossmintonu, seznámily děti také s mnoha dalšími aktivitami,
např. discgolfem, v jízdě na pedalech, bollo ballem, crossbociou,
jízdou na raftu a ještě v posledním možném termínu vyzkoušely také
běžecké lyžování. Do letních prázdnin je čeká ještě minimálně snag
golf, lukostřelba i střelba ze vzduchovky. Rádi přivítáme další zájemce

ještě v letošním školním roce. Informace na e-mailu
hanusovacek@seznam.cz nebo přímo v kroužku každou
středu od 16 do 17 hodin, kromě prázdnin a svátků.
Dospělí i děti měli také možnost se zúčastnit
několika sportovních akcí na lyžích, v raketovém
víceboji a těsně před uzávěrkou tohoto čísla HN také
turnaje v crossmintonu. Toho se zúčastnilo celkem 26
hráčů a hráček z Čech, Moravy, Polska i Slovenska, což
byl, vzhledem k možnostem hanušovické tělocvičny
a nemožnosti využití venkovních hřišť, úctyhodný počet.
Nechyběli ani hráči z čela světových žebříčků seniorských
kategorií. Zajímavostí je, že kategorie nebyly vytvářeny
podle věku a pohlaví, ale podle výkonnosti. V jedné
kategorii se tak mohly potkat děti s dospělými, třeba
svými rodiči.
Domácím se dařilo a zvítězili ve třech kategoriích
a jen jedno vítězství putovalo za hranice města. Jeden
z hráčů Sportovního klubu Hanušovice také všem přítomným ukázal,
že všechny čeká ještě mnoho desetiletí sportování, pokud budou
sportovat v jeho současném věku. Klobouk dolů.
Plánované soutěže v bollo ballu a lukostřelbě se uskuteční
v náhradních termínech.

Z činnosti Sportovního klubu Hanušovice
V měsíci dubnu se uskutečnil první turnaj letošního, již 22. ročníku,
hanušovických volejbalových deblů. Za dvaadvacet let bylo pořádáno již
kolem sta turnajů, kterých se zúčastnilo několik stovek hráčů a hráček
z celé ČR. To je v ČR unikátní. V prvním turnaji zvítězili Lukáš Marks
a Pavlína Krmelová z Loštic, stříbro získala dvojice Diviš, Blaťáková
(Bludov, Chromeč) a bronz si odvezl do Přerova pár Škvára, Škvárová.
Další turnaj se uskuteční v posledním čtvrtletí letošního roku. Zájemci

již nyní mohou zasílat své kontakty do adresáře účastníků, kam budou
zaslány propozice turnaje (na adresu skhanusovice@seznam.cz).
Letošnímu, tradičnímu, vodáckému sjezdu Moravy opět přálo
počasí. Jen řeka byla vzhledem ke sjízdnosti českých řek opět trošku
„zaplněná“. Ale účastníci naší akce byli ke všem vodákům, včetně
těch soutěžících ve sjezdu, více než ohleduplní. Fotografie v příštím
č. HN

Hanušovická trefa
16. února proběhl v tělocvičně ZŠ Hanušovice již 4. ročník týmové
soutěže ve střelbě ze vzduchovek pro veřejnost „Hanušovická trefa“.
Závodu se zúčastnilo celkem 13 tříčlenných týmů, z toho dva týmy
dětí. Hlavní soutěž a zároveň i hlavní cenu, sud piva Šerák, vyhrál
tým „Nezávislí“ ve složení Josef Vokurka, Ivo Vokurka a Jan Vokurka
s celkovým počtem 480 bodů, druhé místo obsadil tým „JZD Dubicko“
ve složení Martin Žák, Martin Polák a Vladimír Skála se 473 body, a na
třetím místě tým „Vítězové“ ve složení David Novák, Martina Olejníková
a Miloš Oulehla s nástřelem 470 bodů. Soutěž mládeže vyhrál tým
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„Piraně“ ve složení Adéla Fialová, Tereza Vénosová a Anna Vyroubalová
s nástřelem 409 bodů. Nejlepší střelkyní se stala Martina Olejníková se
156 body a nejlepším střelcem Jiří Fiala se 176 body. Kompletní výsledky
a další fotky naleznete na facebookových stránkách AVZO Hanušovice
nebo na www.avzo-hanusovice.cz. Chtěli bychom poděkovat pivovaru
Holba Hanušovice za ceny věnované do soutěže a všem účastníkům
i publiku za návštěvu a těšíme se na vaši účast v dalším ročníku.

Za AVZO Hanušovice

Jan Vokurka
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Ze života spolku: Klub 60+ Hanušovice, z. s.
Dne 21.3.2019 se konala za přítomnosti pana starosty v Domě
kultury Hanušovice Valná hromada Klubu. Předseda spolku, pan Karel
Prodělal, zhodnotil akce, které proběhly v roce 2018. Konstatoval, že
občané našeho města mají zájem o členství v Klubu a členská základna
stoupla na 101 členů. Přednesl akce, které připravuje výbor Klubu
na letošní rok. Po ukončení oficiálního programu Valné hromady si
mohli přítomní zatancovat za hudebního doprovodu pana Valihracha
z Velkých Losin a také ochutnat to, co upekly některé naše členky.
Dne 22.3.2019 zabezpečoval místopředseda spolku pan Milan
Pavelka s manželkou šatnu při akci Města Hanušovic v Domě kultury
Hanušovice nazvanou „Elektro Swing“.
Dne 26.3.2019 organizoval náš Klub zájezd na koupání do Termálních
lázní Velké Losiny. Akce se zúčastnilo 29 osob, z toho 27 členů Klubu.
Také v březnu každé úterý se sešli zájemci o bowling v Penzionu
Formanka Hanušovice. Těchto akcí se účastní pravidelně 5 nebo
6 členů Klubu. A co nás čeká s přicházejícím jarem a s teplým počasím?
V dubnu, dne 25.4.2019 je naším Klubem organizován zájezd do
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tržnice a lázní v polském Kudowa-Zdróji. Nesmíme zapomenout na ty,
co mají rádi bowlingové klání v Penzionu Formanka Hanušovice.
V měsíci květnu, dne 21.5.2019 je plánován zájezd do Kutné Hory, kde
bychom chtěli navštívit Vlašský dvůr (Královskou mincovnu a Královský
palác) a chrám sv. Barbory.
Dne 23.5.2019 bude naše pětičlenné družstvo již po čtvrté bojovat
v Olomouci na IV. Krajských sportovních hrách seniorů Olomouckého
kraje. Při svém výčtu akcí nemohu opominout úterní a čtvrteční
setkávání seniorů, členů Klubu, v klubovně spolku. Tyto opakované
týdenní akce slouží ke společnému setkávání, popovídání si, k zahrání
deskové hry – Člověče nezlob se, binga, domina apod.
Bližší nebo aktuálnější údaje k našemu spolku jsou k dispozici
na našich 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

Jak jsme uklízeli ve Vysokých Žibřidovicích

Celorepubliková úklidová akce „Ukliďme Česko“ je dobrovolnickým
počinem, jehož cílem je uklidit nelegální černé skládky, nepořádek
a odpadky na veřejných prostranstvích, kolem silnic, vodních toků,
na turistických trasách a podobně. Hlavním jarním úklidovým dnem
byl letos 6. duben, ale organizátoři v jednotlivých obcích si mohou
datum přizpůsobit dle svých potřeb a také dle počasí. Zapojit se tedy
může vlastně kdykoliv kdokoliv - zájmové skupiny, obce, školy, firmy -

stačí se jen domluvit a pustit se do toho! Smyslem této akce je přispět
svou činností k udržitelnosti životního prostředí, k ochraně přírody,
k recyklaci odpadů, ale třeba také motivovat ostatní a být vzorem pro
vyrůstající generaci. Ve Vysokých Žibřidovicích jsme se pustili do jarního
úklidu v sobotu 30. března. Ve složení sedm dětí a čtyři dospělí jsme se
rozdělili na menší skupinky a prošli nejen Žibřidovice, ale i příjezdovou
komunikaci dolů až ke křižovatce na hlavní silnici a cestu po červené
turistické značce k táboru „Úsvit“. Protože ne všem dovolily jejich
víkendové plány zúčastnit se, neomezili jsme uklízení pouze na jediný
den, ale v dalších dnech jsme se již individuálně vydali sbírat odpadky
i na další místa. Třeba po červené značce od „hájenky“ směrem na
Bystřinu, nebo k žibřidovické vlakové zastávce. Ačkoliv se může zdát, že
v malé vesničce a jejím blízkém okolí není co uklízet, opak je pravdou.
Naplnili jsme zhruba jedenáct pytlů a jednu kárku. Z toho celé tři pytle
jsme naplnili jen na vlakové zastávce! Nejvíce odpadků jsme posbírali
právě kolem příjezdových silnic. Byly to hlavně plastové a skleněné
lahve, různé obaly od potravin, textil, železné předměty, části aut... .
Člověk se nestačí divit, co všechno a hlavně PROČ dokáže někdo odhodit
jen tak na zem, do trávy, k potoku. Může za to lidská pohodlnost nebo
nevědomost?? Děkujeme všem, kdo pomáháte uklízet Česko!

Rodina Urbanova, Vysoké Žibřidovice

Hanušovice v pohybu…
od začátku dubna probíhá každé pondělí a středu v místním kulturním
domě cvičení pro ženy. Jsem velmi potěšena vysokou návštěvností
a spokojeným výrazem žen ve tváři! …ano, uznávám, možná je to i tím,
že cvičení skončilo a ony tak můžou rychle utéct domů…
Přijďte i Vy si zacvičit a hodit starosti a špatnou náladu za hlavu…
Těšit se můžete na lehkou formu aerobiku, tance, posilování
a závěrečného strečinku. Cvičíme každé pondělí a středu v KD Hanušovice
od 17:30 – 18:30 hodin. Cena lekce je 50 Kč.
A co ještě s sebou? Vhodnou obuv, podložku, pití a v neposlední řadě
dobrou náladu!

Těším se na Vás, Věrka
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Představení hráčů a legend stolního tenisu,
které uvidíte na akci ST Hanušovice 1.6.2019
Je nám ctí představit Vám významné osobnosti československého
a českého stolního tenisu, mnohonásobné mistry naší země
i Evropy, kteří svými výsledky vydobyli nejcennější evropská i světová
ocenění a ve své době vynesli naši zemi mezi uznávané světové

pingpongové velmoci.
Jsme hrdí na to, že je přivítáme v našem městě a těšíme se na
tento krásný svátek stolního tenisu v Hanušovicích!

ST Hanušovice z.s.

Marie Hrachová

Milan Orlowski

- 21 násobná mistryně Československa
- 20-ti násobný mistr Československa
- čtvrté místo na olympiádě v Soulu, kde se jako jediná Evropanka
- juniorský i seniorský mistr Evropy ve dvouhře
probojovala do semifinále
- bronzový medailista mistrovství světa v soutěži družstev
- juniorská mistryně Evropy ve dvouhře a smíšené čtyřhře
- stříbrný medailista mistrovství světa ve čtyřhře mužů spolu
- bronzová
medailistka
mistrovství
Evropy
ve
dvouhře
a
čtyřhře
s Jindřichem
Panským fotbalu
FK Hanušovice z.s si dovoluje pozvat všechny své věrné fanoušky a příznivce
hanušovického
- stříbrná medailistka mistrovství Evropy ve dvouhře
- mistr Evropy ve čtyřhře mužů
na mistrovské zápasy OP v mistrovské sezóně 2018/2019. Samozřejmostí vedle dobrého fotbalu je i
- stříbrná medailistka mistrovství světa ve smíšené čtyřhře spolu - mistr Evropy ve smíšené čtyřhře
využití
domácí
udírny a grilu na domácích utkání. Těšíme se na Vaši hojnou
s Jindřichem
Panským
- vítěz účást.
turnaje TOP 12
- mistryně Evropy ve smíšené čtyřhře spolu s Jindřichem Panským
- člen Síně slávy českého stolního tenisu
První mistrovská
utkání jarní
části jsme stolního
odehráli tenisu
již 23.3.2019 s týmem TJ Sokol Lesnice „B“, kde jsem
- členka
Síně slávy českého
a evropského
bohužel prohráli 4:1 a kde naši jedinou branku vstřelil D. Tomíček.

Jindřich Panský

Poténásobný
nás čekalimistr
2 domácí
zápasy.
- 14-ti
Československa
- juniorský mistr Evropy ve dvouhře
A to s velice
kvalitním
soupeřem
ze Sobotína.
Po velice
kvalitním výkonu především v prvním
- stříbrný
a bronzový
medailista
mistrovství
Evropy a světa
v soutěži
družstev ve kterém jse dokázali vsítit 2 branky (F. Vaněk z pokutového kopu a J. Novosád) jsme
poločase
- zvítězili
stříbrný 2:1.
medailista mistrovství Evropy ve smíšené čtyřhře spolu
s Marii Hrachovou
- Druhý
stříbrnýdomácí
medailista
světa
ve čtyřhřecelkem
mužůOP
spolu
zápas mistrovství
jsme odehráli
s posledním
TJ Sokolem Brníčko. Bohužel v tomto
szápase
Milanem
Orlowskim
se ukázalo, že s celky z dolní části tabulky se trápíme. Nicméně jsme po obětavém výkonu
- mistr
Evropy ve
smíšené
spolua J.
s Marii
Hrachovou
jsme zvítězili
2:1.
Brankyčtyřhře
(R. Hnátek
Matýs).
- člen Síně slávy českého stolního tenisu
Následující utkání nás zaneslo do blízkého Rapotína. Fotbalisté z Rapotína produkují i s pomocí hráčů
z mužstva „A“ velice solidní kombinační fotbal. Nicméně jsme se soupeře nezalekli a po fantastickém
výkonu v prvním poločase jsme vedli 3:2 (D. Tomíček 2x aj. Matýs). Bohužel soupeř ve druhém
FK Hanušovice z.s si dovoluje pozvat všechny své věrné fanoušky naši jedinou branku vstřelil D. Tomíček.
poločase dokázal srovnat a o vítězství rozhodovali pokutové kopy v nichž jsme měli navrch a tudíž
Poté nás čekali 2 domácí zápasy.
a příznivce hanušovického fotbalu na mistrovské zápasy OP
zvítěli 4:3
na pokutové
kopy. Samozřejmostí vedle dobrého
A to s velice kvalitním soupeřem ze Sobotína. Po velice kvalitním
vjsme
mistrovské
sezóně
2018/2019.

Fotbalový klub Hanušovice

fotbalu je i využití domácí udírny a grilu na domácích utkání. Těšíme výkonu především v prvním poločase ve kterém jse dokázali vsítit
V tabulce nám momentálně patří 8 místo se ziskem 28 bodů a skóre 43:49.
2 branky (F. Vaněk z pokutového kopu a J. Novosád) jsme zvítězili 2:1.
se na Vaši hojnou účást.
Druhý domácí zápas jsme odehráli s posledním celkem OP TJ
První mistrovská utkání jarní části jsme odehráli již 23.3.2019
s týmem TJ Sokol Lesnice „B“, kde jsem bohužel prohráli 4:1 a kde Sokolem Brníčko. Bohužel v tomto zápase se ukázalo, že s celky
z dolní části tabulky se trápíme. Nicméně jsme po obětavém výkonu
Rozpis zbývajících mistrovských zápasů OP jaro 2019:
Rozpis
zbývajících mistrovských zápasů OP jaro 2019: jsme zvítězili 2:1. Branky (R. Hnátek a J. Matýs).
Následující utkání nás zaneslo do blízkého Rapotína. Fotbalisté
20.4.2019 FK Hanušovice - FC Rovensko
16:00
z
Rapotína
produkují i s pomocí hráčů z mužstva „A“ velice solidní
28.4.2019 Tatran Moravičany - FK Hanušovice
15:30
kombinační
fotbal. Nicméně jsme se soupeře nezalekli a po
8.5.2019 FK Úsov- FK Hanušovice
16:30
fantastickém
výkonu v prvním poločase jsme vedli 3:2 (D. Tomíček
12.5.2019 Sokol Jestřebí - FK Hanušovice
15:00
2x
aj.
Matýs).
Bohužel soupeř ve druhém poločase dokázal srovnat
18.5.2019 FK Hanušovice - Spartak Loučná
17:00
a o vítězství rozhodovali pokutové kopy v nichž jsme měli navrch
25.5.2019 Jiskra Oskava - FK Hanušovice
17:00
a tudíž jsme zvítěli 4:3 na pokutové kopy.
1.6.2019 FK Hanušovice – Sokol Bratrušov
17:00
V tabulce nám momentálně patří 8 místo se ziskem 28 bodů
9.6.2019 Hrabišín - FK Hanušovice
17:00
a skóre 43:49.
15.6.2019 FK Hanušovice - Juventus Mohelnice
17:00

Sportu zdar a fotbalu v Hanušovicích zvlášť.
Sportu zdar a fotbalu v Hanušovicích zvlášť.
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zpravodaj
Mistrovství ČR ve střelbě ze vzduchových zbraní
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Ve dnech 23. a 24. března proběhlo v Tělocvičně ZŠ Hanušovice
Mistrovství České republiky ve střelbě ze vzduchových zbraní. Soutěže
se zúčastnilo celkem 80 střelců. Závodní atmosféru si vyzkoušely
i 3 reprezentantky Hanušovic, pro které to byla první zkušenost
s profesionální soutěží. Přestože jim v kategorii konkurovalo dalších
9 „ostřílených“ střelkyň, dokázaly obsadit 7. místo Adéla Fialová, 9.

místo Tereza Vénosová a 10. místo Tereza Široká. Kompletní výsledky
a další fotografie naleznete na stránkách www.avzo-hanusovice.
cz. Našim reprezentantkám gratulujeme a přejeme jim pevnou ruku
a přesnou mušku v dalších soutěžích.

Za AVZO Hanušovice

Jan Vokurka

Zahradní ulice
Velikonoce v Hanušovicích. Jak všichni víme, žádné tradice se v našem městě moc neudržely,
nejspíše proto, že se zde obyvatelstvo po válce téměř vyměnilo, rodáků moc nezůstalo a další generace
v té době snad ani neměly možnosti něco rozvíjet. Proto jsme potěšeni, že se město postaralo o velmi
vkusnou výzdobu na velikonoční období v podobě dřevěných zajíců s vajíčky. Jenže to bysme nebyli my
SURZU, aby nám nebylo líto, že se nedostalo i na naši Zahradní ulici. Uspořádali jsme tedy další příjemné
setkání a výzdobu jsme si udělali sami. Bude jistě dělat radost všem kolemjdoucím. Zveřejněním
v Hanušovických novinách se chceme jistě i pochlubit, ale také třeba i trknout ostatní obyvatele okrajových
částí města k vlastní iniciativě. SURZU(Samozvaná Uliční Rada Zahradní Ulice) věří, že jste všichni prožili
příjemné Velikonoční svátky.

Promítej i ty! Ve Šléglově
Srdečně zveme na 2. ročník promítání dokumentárních filmů, které
se uskuteční v pátek 7. června od 17:30 hodin na chatě Technických
sportů ve Šléglově. Minipřehlídka nabídne dva snímky - Epidemie
svobody, Česko, 2017, 67 min., a Hiphop-erace, Nový Zéland, 2014, 93
min.
V prvním dokumentu se režisérka snaží prostřednictvím rozhovorů
s odborníky i rodinami najít odpovědi na otázky spojené s problematikou
povinného očkování dětí. Druhý film potěší nadhledem, humorem
a praktickou ukázkou toho, že věk je opravdu jen číslo. Vypráví

o skupině bezmála devadesátiletých seniorů a jejich cestě na vysněnou
taneční soutěž.
Zájemci mohou zhlédnout buď jednotlivé filmy, nebo celý festival.
Během promítání bude k dispozici čepované pivo a nealko, posezení
u ohně a herna pro děti. Vzhledem k omezené kapacitě sálu prosíme
o předchozí registraci na emailu jesenikydivadelni@gmail.com,
nebo přes formulář https://forms.gle/yEXJ3z8muAuNcaoH6. Změna
programu je vyhrazena.

Za organizátory Bára Hubíková

CESTA DO ŠKOLY
Projekt „Cesta do školy“ určený dětem předškolního věku probíhá
na naší škole již (třetím) rokem. Hlavní myšlenkou tohoto projektu
je nenásilně přiblížit dětem školní prostředí a zbavit je tak strachu
z nástupu do první třídy.
Jedná se o několik hodin, které děti tráví ve škole pod vedením
pedagogů. Během těchto hodin mají možnost se seznámit
s prostředím školy, či budoucí kmenové třídy. Získat návyky a poznatky,
které jim budou pomocí nejen při zápisu do první třídy, ale i v dalším

prvopočátečním vzdělávání. Přesněji mohou si vyzkoušet různá
cvičení zaměřená na grafomotoriku, zrakovou paměť, pozornost,
základní pojem počtu, soustředit se a i zvládat jednoduchá pravidla při
pohybových hrách.
Pedagogům tyto hodiny zase slouží ke sledování projevů dětí
během aktivit a na tomto základě mohou v předstihu popř. doporučit
vhodná vyšetření či odklad školní docházky.

AJ

Poděkování z mateřské školy
V návaznosti na přípravné, často i několikaleté, vzdělávání dětí v mateřské škole v Hanušovicích bychom si přáli, aby vstup do další etapy
dětského života proběhl pokud možno bez stresů a s radostí všech zúčastněných.Chtěla bychom tímto poděkovat paní učitelce H. Jordové
a A. Janočkové za vstřícný přístup a příjemnou ukázku činností, které na děti čekají ve školních lavicích.
Pavla Sedlačíková
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ZÁPIS DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 DO MŠ HANUŠOVICE
Registrace k zápisu proběhne 7. 5. 2019
a to od 9,00 do 11,00 a od 14,00 do 15,00hod. v budově MŠ.
REGISTRACE JE NUTNÁ!!!
U registrace není potřeba přítomnost dítěte, pouze si vyzvednete tiskopisy, které následně musíte nechat potvrdit
příslušnými úřady, po té je budete dokladovat při zápisu a také se můžete informovat o samotném zápisu.

Zápis dětí proběhne dne 14. 5. 2019
a to od 9,00 – 11,00 hod. a od 13,00 – 15,00 hod. v budově MŠ.
Rodiče se dostaví do MŠ se svým dítětem a předloží při zápisu občanský průkaz a rodný list dítěte.
Děti budou do MŠ přijímány dle platných kritérií, které můžete nalézt
na http://ms-hanusovice.webnode.cz/ nebo budou k nahlédnutí u zápisu.
Pro děti, které do 31. srpna 2019 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2019 předškolní vzdělávání povinné.
Tato povinnost se vztahuje:
- na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,
- a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů,
- na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,
- na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.
Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové
nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu.
Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.
Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.


Těšíme se na Vás.

Slavíci z Hanušovic v Šumperku

V sobotu 26. dubna 2019 se v Šumperku konal 49. ročník festivalu
ZLATÁ LYRA, který pořádá Šumperský dětský sbor Motýli. Této
nesoutěžní přehlídky pěveckých souborů z šumperského regionu se
zúčastnil i náš pěvecký sbor Slavíci z Hanušovic.
Sbor vznikl v průběhu školního roku 2015/2016, když na
hanušovickou školu nastoupila paní učitelka Pěničková. Zpočátku
se jednalo a malé sdružení zpěváčků, kteří se poprvé předvedli
na vánočním zpívání u tradičního rozsvícení vánočního stromu u
Městského úřadu v Hanušovicích. V následujícím školním roce začal již
pravidelně pracovat na škole pěvecký kroužek, který se i nyní schází
každou středu. Práce ve školním pěveckém sboru je sice náročnější,
vyžaduje pravidelnou docházku, píli a vytrvalost, zato odměnou je
krásný zážitek ze společného zpívání. V letošním školním roce se sešly
děti (převážně ze IV. A a III. A, ale i další), které opravdu zpívat chtějí
a práce s nimi je skutečná radost. Velkou posilou sboru je nová paní
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učitelka Juřičková, absolventka šumperského sboru Motýli, která
pečuje o správnou hlasovou výchovu sboristů. Také bez profesionálního
klavírního doprovodu pana učitele Pavla Hrdiny si nedovedeme již naši
práci představit. Aby se mohl pěvecký sbor důstojně reprezentovat,
vyžaduje to i další záležitosti technického a organizačního charakteru.
S dětmi jsme společně vymysleli název Slavící z Hanušovic, Matouš
Felner k němu vytvořil logo a vystupujeme v nových jednotných
úborech. Dětem velice sluší a jsou opravdu zdařilé. Na jejich realizaci se
podílela paní Piknerová a naše asistentka Petra Unzeitigová.
Letošní ročník festivalu hostil 21 dětských sborů na pěti koncertech
a celkem na něm zazpívalo na 600 dětí. V důstojném prostředí
šumperského Klášterního kostela Slavíci z Hanušovic vystupovali
na třetím koncertě ve 13. 00 hodin, dalšími účinkujícími byly sbory
z Dubicka, Starého Města pod Sněžníkem a Barevné děti ze Šumperka.
Závěrem celého nádherného hudebního vystoupení bylo společné
zpívání všech sborů, které sklidilo velký úspěch u publika.
V letošním roce nás čekají další vystoupení. Nejbližším bude koncert
v Klášterním kostele v Šumperku ve středu 29. května v 18.OO hodin,
na který všechny srdečně zveme. Jednou z dalších akcí, na kterou se
již nyní začínáme připravovat, bude festival LOUČENSKÁ VLOČKA
v listopadu.
Ve svých řadách rádi přivítáme nové členy sboru. Základním
předpokladem pro úspěšnou práci je především to, aby děti, které
rády zpívají, chtěly pracovat a opravdu pravidelně pěvecký kroužek
navštěvovaly. Vše ostatní se již s námi naučí.
Moc si vážíme spolupráce rodičů, která je pro bezproblémové
fungování sboru nezbytná. Děkujeme všem jmenovaným a doufáme,
že nám společné nasazení vydrží co nejdéle!

SVÁTEK STOLNÍHO TENISU V HANUŠOVICÍCH

Exhibice
Jindřicha Panského a Milana Orlowského
speciální host Marie Hrachová

ST Hanušovice z.s. si Vás dovoluje pozvat na výjimečnou sportovní akci, ve které se
Vám představí legendy československého a českého stolního tenisu, mnohonásobní
mistři naší republiky a Evropy, medailisté mistrovství světa a členové Síně slávy
českého stolního tenisu.
Budeme rádi, když se přijdete podívat na legendy našeho sportu, uvidíte v jejich podání
krásu a hravost druhého nejrychlejšího sportu na planetě, legraci i pohodu, která
k tomuto sportu patří a spolu s námi si užijete tento jedinečný sportovní svátek.

Informace:

Exhibice se uskuteční 1.6.2019 v 15:00 hod. v tělocvičně ZŠ v Hanušovicích. Tělocvična
bude pro veřejnost otevřena od 14 hodin, přístup bude jen na balkón tělocvičny, šatny
i ostatní prostory budou uzavřené. Vstup na akci je zdarma.

Časový harmonogram:
-

15:00 hod. proběhne zahájení, přivítání hráčů a seznámení s organizací akce
dvojhra Milan Orlowski – Milan Trávníček
dvojhra Jindřich Panský – Tomáš Poprach
přestávka
exhibice Milan Orlowski – Jindřich Panský (cca 35-40 min.)
autogramiáda

Dojíždíte
zaza
prací
aa
přicházíte
oo
čas
peníze?
My
Vám
nabízíme
pracovní
příležitosti
Starém
Městě.
Dojíždíte
prací
přicházíte
časa a
peníze?
My
Vám
nabízíme
pracovní
příležitostiveve
Starém
Městě.
Dojíždíte za prací a přicházíte o čas a peníze? My Vám nabízíme pracovní příležitosti ve Starém Městě.
Jsme
největší
český
výrobce
a zpracovatel
kvalitních
biopotravin,
s přesahem
dodo
mezinárodních
trhů.
Podporujeme
Jsme
největší
český
výrobce
a zpracovatel
kvalitních
biopotravin,
s přesahem
mezinárodních
trhů.
Podporujeme
Jsme největšíačeský
výrobce
a
zpracovatel
kvalitních
biopotravin,
s
přesahem
do
mezinárodních
trhů.
Podporujeme
rozvíjíme
ekologické
zemědělství,
vracíme
zapomenuté
tradiční
biopotraviny
do
životů
lidí.
a rozvíjíme ekologické zemědělství, vracíme zapomenuté tradiční biopotraviny do životů lidí.
a rozvíjíme
ekologické
zemědělství,
zapomenuté
tradiční
biopotraviny
dobudou
životů
lidí.
Nabízíme
uplatnění
pro
zkušené
osobnosti
i vracíme
absolventy,
hledáme
kolegyně
a kolegy,
kteří
společně
s námi
Nabízíme
uplatnění
pro
zkušené
osobnosti
i absolventy,
hledáme
kolegyně
a kolegy,
kteří
budou
společně
s námi
Nabízíme smysluplně
uplatnění pro
zkušené
osobnosti
i
absolventy,
hledáme
kolegyně
a
kolegy,
kteří
budou
společně
s námi
pracovat
na
udržitelnosti
životního
prostředí
a
vnímat
přírodu
s
láskou
a
respektem.
smysluplně pracovat na udržitelnosti životního prostředí a vnímat přírodu s láskou a respektem.
smysluplně pracovat na udržitelnosti životního prostředí a vnímat přírodu s láskou a respektem.

Rozšiřujeme
náš
tým
Rozšiřujeme
náš
tým
vPROBIO
PROBIO
Rozšiřujeme
náš
tým
vvPROBIO
na
pozici:
okolegu/kolegyni
kolegu/kolegyni
na
pozici:
ookolegu/kolegyni
na
pozici:

Pomocný
mlynář
Pomocný
mlynář
Pomocný
mlynář
Obsluha
strojů
připři
čištění
obilovin.
Balení
výrobků
dodo
určených
obalů
a manipulace
s nimi
(práce
s břemeny).
Obsluha
VZV.
Obsluha
strojů
čištění
obilovin.
Balení
výrobků
určených
obalů
a manipulace
s nimi
(práce
s břemeny).
Obsluha
Obsluha strojů při čištění
obilovin.
Balení
výrobků
do určených
obalů
a manipulace
s nimi
(práce
s břemeny).
Obsluha
VZV.VZV.
Samostatnost
a zručnost.
Práce
nana
2-3
směny.
Samostatnost
a
zručnost.
Práce
2-3
směny.
Samostatnost a zručnost. Práce na 2-3 směny.
Skladnice
/ skladník
Skladnice
/ skladník
Skladnice
/ skladník
Vychystávání
a kompletace
objednávek,
administrace
s tím
spojená.
Práce
s ručním
a elektrickým
VZV.
Nakládka
Vychystávání
a kompletace
objednávek,
administrace
s spojená.
tím
spojená.
Práce
s ručním
a elektrickým
VZV.
Nakládka
Vychystávání a kompletace
objednávek,
administrace
s tím
Práce
s ručním
a elektrickým
VZV.
Nakládka
aaa
vykládka
zboží.
Manuální
zručnost,
samostatnost.
Práce
s
břemeny.
Možnost
zkráceného
úvazku
i
brigády.
vykládka
zboží.
Manuální
zručnost,
samostatnost.
Práce
s
břemeny.
Možnost
zkráceného
úvazku
i
brigády.
vykládka zboží. Manuální zručnost, samostatnost. Práce s břemeny. Možnost zkráceného úvazku i brigády.
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a škálu
firemních
benefitů.
více
na
www.probio.cz/kariera
nebo
mob.
731
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nebonebo
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731 731
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009 009
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Těšíme
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nebo
předaný
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PROBIO,
Staré
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p/Sněžníkem
Těšíme
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nase
Vaši
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a životopis
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mail
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předaný
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PROBIO,
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na
mail
personalni@probio.cz
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předaný
na
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Staré
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p/Sněžníkem

E-MAIL ADRESA
jesenickavk@gmail.com
TELEFON
Cyklo: (+420) 601 122 107
Pěší: (+420) 606 596 878

Jarní zeleninové placky

Kam s použitými pneumatikami?
Věděli jste, že…
Pneumatiky
lze ekologicky
zlikvidovat či
recyklovat pro
další využití?

Zakoupením
pneumatiky
automaticky
zaplatíte
za její recyklaci?

Z recyklovaných
pneumatik lze
vyrobit dětská hřiště,
sportoviště a další
užitečné výrobky?

…jaro je v plném proudu a je na čase odlehčit jídelníček a zeleniny není nikdy dost
Suroviny:
Hrst strouhanky, 200 g čerstvé zeleniny (brokolice, květák, cuketa,…), 1 malá cibule, sýr dle libosti, 1 velké vejce, 1/2 lžičky soli, bylinky a koření podle chuti (medvědí
česnek, sůl, pepř, petržel, pažitka,..)
Postup:
Troubu začněte předehřívat na 200 stupňů. Do robota vložte zeleninu překrájenou na kousky, sýr a společně rozsekejte nahrubo. K rozmixované zelenině
přidejte sůl, vejce a strouhanku a krátce promíchejte, aby se vše spojilo. Cibuli oloupejte a nakrájejte nadrobno. Vmíchejte ji společně s bylinkami a kořením
k připravené zeleninové směsi. Plech vyložte papírem na pečení a ze směsi rukama
vytvarujte menší válečky nebo placičky velikosti dlaně. olejem. Placičky vložte do
horké trouby a pečte 10 minut. Po uplynutí této doby je obraťte horní stranou
nahoru a ještě 10 minut dopékejte, až zezlátnou po obou stranách.

Sběrný dvůr či
dokonce černá skládka
nejsou ta pravá místa
pro odevzdání použitých
pneumatik!

Podáváme s dipem ze zakysané smetany, ochucenou solí, pepřem a česnekem.
Dobrou chuť…

NABÍDKA PRÁCE
Hledáme nové kolegy na pracovní pozice:
Technolog tváření
Obsluha zařízení na obrábění kovů
Montážní dělník/dělnice

Odevzdávejte použité pneumatiky
na místa zpětného odběru
Seznam sběrných míst najdete na stránkách MŽP www.mzp.cz/cz/odber_pneu a na www.eltma.cz.

Zpětný odběr se provádí:
bez vazby na nákup zboží či služeb

bez ohledu na značku pneumatik

bezplatně

Společnost Eltma zajišťuje svoz a likvidaci použitých pneumatik pro místa zpětného odběru zdarma
a dle podmínek zpětného odběru. Odevzdáním v naší síti se vaše pneumatika dostane do správných
rukou a je garantována její 100% likvidace.
Více informací na www.eltma.cz.

NET-KOVO s.r.o.
Nádražní 309
Staré Město
788 32
www.net-kovo.cz

Nabízíme:
Zajímavé platové ohodnocení.
Příspěvek na stravování, popř. dopravu.
Po roce příspěvek na důchodové spoření, 13. plat.
V případě zájmu volejte: 583 239 340
E-mail: zdenka.baronova@net-kovo.cz
chytkova@net-kovo.cz
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Spolek K2 Hynčice ve spolupráci s Městem Hanušovice a firmou MARWIN v.o.s.
pořádá dne 25. 5. 2019 letos na prostranství u firmy MARWIN v.o.s. v Hynčicích nad Moravou

POHÁDKOVÝ LES
Začátek v 15 hodin, občerstvení zajištěno. Autobus bude přistaven v 14,30 hod. zastávka U Viaduktu,
Potraviny zastávka a MÚ Hanušovice.
Srdečně zvou pořadatelé K2 a pohádkové postavičky. Sponzorem akce je Pivovar Holba, a.s..
C

M

Současně bude probíhat bazárek, pokud budete mít zájem, přispět s nějakou maličkostí je možné zanést ji na
Turistické informační centrum od 2. 5. do 20. 5. 2019.
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Informace ZŠ a MŠ Hanušovice
Uzavření ŠJ od 15. do 31.7.2019
Uzavření MŠ od 15. do 31.7.2019
Podrobnější informace o srpnovém provozu MŠ budou k dispozici u vedoucí MŠ.
Týká se pouze dětí přijatých do MŠ do konce školního roku 2018/19, tj. do 31.8.2019.

Na Městském úřadě můžete platit kartou…
Městský úřad rozšiřuje služby pro občany Hanušovic a nabízí nově platbu
veškerých běžných poplatků platební kartou.
Platební terminál se nachází v kanceláři pokladny v přízemí radnice.
Platební terminál akceptuje všechny běžně vydávané platební karty.
Otevírací doba pokladny Městského úřadu Hanušovice:
Po, St: 7:00 – 11:30 a 12:00 – 17:00 hod
Út, Čt: 7:00 – 11:30 a 12:00 – 14:30 hod
Pá: 7:00 – 11.30 a 12:00 – 14:00 hod
www.hanusovice.info

Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vás upozornili na nový cyklus dokumentárních pořadů, které vyrobila Česká televize ve spolupráci s Kanceláří Veřejné
ochránkyně práv. Jedná se o zajímavé kauzy, které kancelář řešila a týkající se mnoha oblastí lidského života. Mohou vám být inspirací, jak
některé složité situace řešit nebo také návodem, kam a jakým způsobem se obrátit. Nový pořad nese název

Případ pro ombudsmanku
První dokument nové řady byl vysílán 7.4.2019 a zabýval se nadměrným hlukem. Následně každou neděli dopoledne až do prázdnin si tak na
ČT 2 můžete shlédnout další díly, jejichž obsah uvádíme níže. Starší díly lze dohledat v archivu České televize.
Česká televize na obdobných pořadech spolupracuje s ombudsmanem už od roku 2005. Nejprve šlo o šest cyklů pořadu Případ pro ombudsmana,
později čtyři cykly pořadu Ochránce. Dohromady takhle vzniklo a bylo odvysíláno 165 dílů představujících případy a činnost ombudsmana.

V dalších dílech uvidíte:
14.4.
28.4.
5.5.
12.5.
19.5.
26.5.
2.6.
9.6.
16.6.
23.6.
30.6.

Diskriminace z důvodu věku
Důchody a příspěvek na péči
Týrání zvířat
Problémy ve škole (kyberšikana, stravování)
Policejní zásahy
Šikana na pracovišti
Nekalé praktiky v reklamě
Diskriminace lidí se zdravotním postižením
LDN, domovy pro seniory
Rodičovství
Černé stavby
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MĚSTO HANUŠOVICE, IČ: 00302546, DIČ: CZ00302546
Městský úřad Hanušovice, Hlavní 92, 788 33 Hanušovice

Výpis usnesení ze 6. schůze Rady města Hanušovice konané dne 14. 02. 2019
Na základě zákona na ochranu osobní údajů č. 101/2000 Sb. a nařízení EU (GDPR) zveřejňujeme upravený výpis usnesení.
Návrh usnesení:
Rada města Hanušovice schvaluje předložený program 8. schůze Rady
města Hanušovice.
Návrh usnesení:
RM schválila žádost o přidělení bytové jednotky č. 13, čp. 72, ul. Hlavní
v Hanušovicích a bytovou jednotku č. 13 přiděluje paní K. M. Zároveň
ukládá OSMS uzavřít nájemní smlouvu k předmětné nemovitosti.
Návrh usnesení:
RM schvaluje bezúplatný pronájem jeviště DK Hanušovice pro
Základní uměleckou školu Šumperk, obor taneční, dle předloženého
harmonogramu, pouze v termínu 25.5 v KD proběhnout volby.
Návrh usnesení:
RM pověřuje odpovědného úředníka OSMS jednáním s právničkou
města k vytvoření příslušných smluv ke zřízení služebností se společností
KRAFTWERK ZM s.r.o. Jedná se o služebnost na „přemostění“ (ve
vlastnictví společnosti KRAFTWERK ZM) pro město Hanušovice
a služebnost na pozemky ve vlastnictví města Hanušovice pro společnost
KRAFTWERK ZM. RM požaduje zřízení služebnosti k „přemostění“, tak
aby byly ošetřeny veškeré bezpečnostní požadavky, které by používání
„přemostění“ mělo splňovat. V případě splnění všech požadavků ke
zřízení služebnosti na „přemostění“ schvaluje RM zřízení služebnosti

bezúplatně k dotčeným pozemkům města Hanušovice pro potřeby
společnosti KRAFTWERK ZM, s.r.o a taktéž k „přemostění“ pro potřeby
města Hanušovice.
Návrh usnesení:
RM schvaluje výsledek poptávkového řízení na nosič kontejnerů
PORTYR 7.
RM schvaluje nejnižší nabídku společnost Agrishop-cz.cz., Boženy
Němcové 566/7, 790 01 Jeseník jejichž nabídková cena činí 420.200
Kč bez DPH. Cena včetně DPH pak činí 508.442 Kč a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
Návrh usnesení:
RM pověřuje zodpovědného referenta odpadového hospodářství
k vypracování návrhu komplexního řešení na likvidaci odpadů města
Hanušovice a přilehlých oblastí. Zejména je požadováno zpracování
seznamu subjektů s IČ, které nemají uzavřené smlouvy na likvidaci
odpadů se společností SUEZ a návrh dalšího postupu – zapojení do
systému obce, výše poplatků apod.
1.
-

Informace na vědomí – bez přijatého usnesení
Zápis FV ZM Hanušovice
Rozhodnutí o částečné uzavírce

Výpis usnesení z 9. schůze Rady města Hanušovice konané dne 08. 04. 2019
Na základě zákona na ochranu osobní údajů č. 101/2000 Sb. a nařízení EU (GDPR) zveřejňujeme upravený výpis usnesení.
Návrh usnesení:
RM schvaluje předložený program 9. schůze Rady města Hanušovice.
Návrh usnesení:
RM schvaluje odpisový plán na rok 2019 ZŠ a MŠ Hanušovice,
příspěvkové organizace.
Návrh usnesení:
RM schvaluje zprávu o provedení inventarizace za rok 2018 ZŠ a MŠ
Hanušovice, příspěvkové organizace.
Návrh usnesení:
RM neschvaluje navržené uzavření MŠ na 5 týdnů z důvodů čerpání
řádné dovolené
RM ukládá řediteli ZŠ a MŠ navrhnout taková organizační opatření, aby
MŠ byla uzavřena pouze 14 dní v době uzavření školní jídelny.
Návrh usnesení:
RM schvaluje uzavření školní jídelny v termínu 15.07. -31. 07. 2019
HLASOVÁNÍ PRO – 4
PROTI – 0
ZDRŽEL SE – 0
Návrh usnesení:
RM schvaluje příspěvek ve výši 5 000 Kč panu Ing. Z. A na grafické
zpracování knihy o Karolu Sovánkovi.
Návrh usnesení:
RM schvaluje „Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi
městem Hanušovice (strana „povinná“- vlastník) a Správou železniční
dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1- Nové
Město, IČ: 709 94 234 (strana „oprávněná“).
Věcné břemeno podle této smlouvy se zřizuje za jednorázovou náhradu
ve výši 30. 000,- Kč k této částce bude připočítána daň z přidané
hodnoty.
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Návrh usnesení:
RM nedoporučuje ZM Hanušovice odprodat část pozemku parcela
č. 1577/7 - ostatní plocha v k. ú. Hanušovice o výměře 103 m2 (část
depa). Město Hanušovice má pro pozemek vlastní využití
Návrh usnesení:
RM nedoporučuje Zastupitelstvu města Hanušovice odprodat pozemek
parcela č. 826/6 a ani jeho část. Pozemek je důležitý pro rozvoj města.
Návrh usnesení:
RM nedoporučuje Zastupitelstvu města Hanušovice odprodat část
pozemku parcela č. 991/1 - zahrada v k. ú. Hanušovice o výměře 130
m2.
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu pozemku.
Návrh usnesení:
RM schvaluje výsledek výběrového řízení na dodávku „Dětské hřiště ve
Vysokých Žibřidovicích“.
RM pověřuje starostu města Hanušovice podpisem smlouvy s vybraným
uchazečem, tj. se společností FLORA SERVIS s.r.o., Faměrovo náměstí
29, 618 00 Brno, jejíž nabídková cena činí 291.295 Kč vč. DPH.
Návrh usnesení:
RM schvaluje výsledek výběrového řízení na akci „Výměna nadzemního
vedení VO na ulici Údolní, Hanušovice“.
RM pověřuje starostu města Hanušovice podpisem smlouvy
s vybranými uchazeči, tj. se společností EMONTAS s.r.o., Havlíčkova
618/45, 789 01 Zábřeh, jejíž nabídková cena činí 819.822 vč. DPH.
Návrh usnesení:
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na provedení stavebních prací
souvisejících se snesením (zrušením) odbočné výhybky se společností

titulnistranka_duben.pdf 1 25.03.2019 14:22:40

zpravodaj
SART Šumperk – cena za provedení díla činí 645.000 Kč bez DPH.
RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Návrh usnesení:
RM schvaluje žádost o přidělení bytu v rodinném domě čp. 246, ulice
Zábřežská, Hanušovice podle Pravidel o pronajímání bytů ve vlastnictví
města Hanušovice a přiděluje byt paní I. F. Zároveň ukládá OSMS
uzavřít nájemní smlouvu k předmětné nemovitosti.
Návrh usnesení:
RM schvaluje Výzvu k podání nabídek na stavební práce „Obnova
místních komunikací v Hanušovicích“.
Návrh usnesení:
RM schvaluje Výzvu k podání nabídek na „Dodávka kompostérů pro
město Hanušovice – recyklovaný plast“.
Návrh usnesení:
RM schvaluje Výzvu k podání nabídek na stavební práce „Stavební
úpravy domu čp. 139 v Hanušovicích“. Práce budou realizovány pouze
za předpokladu přidělení dotace na tyto stavební úpravy.
Návrh usnesení:
RM schvaluje žádost o bezúplatný pronájem DK Hanušovice organizace
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR k prezentaci této
organizace.
Návrh usnesení:
RM doporučuje ZM zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc.
č. st. 161 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hanušovice o výměře
cca 277 m2, stavby čp. 46, která je součástí st. pozemku 161 – rodinný
dům. Odprodej bude realizován po oddělení části pozemků pod místní
komunikací.
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Návrh usnesení:
RM schvaluje dodavatele na „Opravu propustku 25b-M1, na ul. Údolní
u čp. 79, Hanušovice“, kterou je společnost SART stavby a rekonstrukce
a.s., Uničovská 2944/1B, 787 01 Šumperk, IČ: 25998671, jejichž cenová
nabídka činila 540.420 Kč bez DPH.
RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
RM po sdělení závazného termínu začátku realizace pověřuje
místostarostu zajištěním informovanosti občanů o omezení přístupu
do ulice Za skalkou, nahlášení IZS – ulice bude nepřístupná.
Návrh usnesení:
RM ukládá vedoucím OSMS prověření možnosti převodu pozemků
z majetku státu v lokalitě od MěÚ Hanušovice (cesta za Městským
úřadem Hanušovice) směrem k bývalým lesům
Návrh usnesení:
RM schvaluje termín konání zastupitelstva na den 24. 04. 2019 od
16.00 v KD Hanušovice. Program ZM bude upřesněn po pracovní
schůzce členů ZM dne 15. 04. 2019.
2.
-

Informace na vědomí
částečné uzavírky Hanušovice – Stříbrnice
výzva DÚ Olomouc – zrušení kolejové vlečky
dopravní značení – ulice Jesenická
rozhodnutí DÚ Olomouc – povolení zrušení vlečky
oznámení – výjimka z chráněných živočichů a ptáků
usnesení – výjimka z chráněných živočichů a ptáků
zápis do MŠ a ZŠ Hanušovice
termín pracovní schůzky zastupitelstva – 15. 04. 2019
termín příští RM 23. 04. 2019

Prodej obecního dříví na palivo
Prosíme občany, aby již neposílali žádosti na nákup palivového
dříví ze skladu v prostorách bývalého depa. V současné době probíhá
vyhodnocení žádostí a žadatelé budou včas vyrozuměni, kdy bude dříví
připraveno k expedici. O dalších možnostech nákupu dříví budeme
informovat. Město Hanušovice dále upozorňuje, že nemá techniku

k dopravě dříví, proto si žadatelé musí odvoz zajistit sami. V současné
době je k dispozici omezené množství dříví pro prodej samovýrobou
v ceně 250-350Kč/m3. Jde však o lokality dostupné pouze traktorem
nebo jiným terénním dopravním prostředkem. V případě zájmu
o samovýrobu volejte na tel: 604 211 020.
Ing. Jan Vokurka

UPOZORNĚNÍ
Od počátku dubna evidujeme v Olomouckém kraji větší množství výhružných emailových zpráv, ve kterých je uvedeno, že při návštěvě erotické
webové stránky byl stažen malware, za pomocí kterého došlo k napadení počítače uživatele. Tento škodlivý software následně shromáždil
informace o uživatelích, včetně kontaktů, souborů a přihlašovacích hesel a zároveň došlo k vytvoření videosouboru s dvojitým záznamem,
kdy první záznam zobrazuje video, které uživatel sledoval a druhá část je tvořena záznamem z webkamery. Dále je zde uvedeno, že aby byla
takto získaná data smazána, je nezbytné, aby došlo k úhradě 13.500 Kč, a to prostřednictvím Bitcoinů na bitcoinovou adresu, která je rovněž
uvedena ve zprávě a která je opatřena i QR kódem. K provedení platby je stanoveno 48 hodin od přečtení zprávy, s tím, že v opačném případě
budou získané materiály rozeslané mezi kontakty uživatele, včetně rodinných příslušníků, kamarádů, kolegů apod.
V případě této e-mailové zprávy se jedná o tzv. SPAM, to znamená, že nedošlo k neoprávněnému vniknutí do emailové schránky či
počítače a odesílatel zprávy tedy nemá přístup k osobním datům uživatele. Na zprávu tedy v žádném případě nereagujte, požadovanou
částku neplaťte a zprávu smažte.
K podobným nevyžádaným zprávám se vždy chovejte nedůvěřivě, zprávy ignorujte, neodpovídejte na ně a ihned je mažte. Rozhodně
nikdy nikomu neposílejte peníze, neklikejte na ve zprávě uvedené odkazy a neotvírejte přílohy
V případě, že jste již 13.500,-Kč formou bitcoinů uhradili, obraťte se na nejbližší oddělení policie.
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE
kancelář ředitele krajského ředitelství
oddělení tisku a prevence
Tř. Kosmonautů 189/10
779 00 Olomouc
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VZPOMÍNKA
Dne 17.5. 2019 si připomeneme 5. výročí úmrtí naší
drahé manželky, maminky, sestry, tety a babičky
paní

Anděly Fibichové

s láskou vzpomínají manžel Antonín, synové Antonín, Pavel,
Zdeněk, František, Miroslav s rodinami, vnoučata a pravnoučata.

VZPOMÍNKA
Dne 13.3.2019 nás opustil náš
milovaný dědeček a otec,
pan

Antonín Fibich.

Vzpomíná zarmoucena rodina, synové, vnoučata a pravnoučata,
vnoučata a pravnoučata.

VZPOMÍNKA
Vzpomínka tichá na ruce zlaté, na ochotu, lásku, radost i strast.
Vzpomínka tichá na srdce drahé, které tak rádo těšilo nás.
Odešla na věky, zbyla jen vzpomínka, byla to nejdražší, byla to maminka.

Dne 8.5.2019 vzpomeneme na 1. smutné výročí úmrtí naši milované
maminky, babičky a prababičky paní Toničky Jablončíkové z Hanušovic.
Nikdy nezapomenou dcery Alena a Jitka s rodinami,
syn Pavel s rodinou, vnoučata a pravnoučata.

VZPOMÍNKA

Odešlas maminko neznámo kam, vzpomínka po Tobě zůstala nám.
Vzpomínka krásná a milá, vždyť Ty jsi maminko, jen pro nás žila.
Dne 13.5.2019 by se dožila 80. let naše milovaná maminka a babička

Ladislava Homolová.
Dne 16. srpna 2019 uplyne 15. výročí jejího úmrtí.
S láskou stále vzpomínají dcery Ladislava a Jana s rodinami.

VZPOMÍNKA
Lásku jsi měl na rtech, dobrotu v srdci
a poctivost ve své duši.

Dne 9.5.2019 by se dožil 86. let náš milovaný tatínek a dědeček

Arnošt Homola.
Dne 18. dubna 2019 jsme si připomněli 15. výročí jeho úmrtí.
S láskou stále vzpomínají dcery Ladislava a Jana s rodinami.
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Jubilea
V měsíci květnu 2019
oslavní svá významná
životní jubilea tito naši
spoluobčané:
Havelková Edita
Holubová Albina
Fetka Karel
Pavlů Jiří
Marčíková Květoslava
Šimberská Helena
Sedlmayerová Olga
Konkolová Helena
Vémolová Květoslava
Mihalčinová Anna
Weiser Karel
Fober Josef
Neugebauer Pavel
Chamlar Antonín
Drlík Tomáš
Krikel Jan
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950 Kč/
1350 Kč*

BY

TERMÍNY:
8. - 12. 7. HANUŠOVICE
19. - 23. 8. HANUŠOVICE
(B. HUBÍKOVÁ, M. ŠKROTT)

5-denní letní nepobytový tábor (po-pá) pro žáky 1. – 5. ročníku ZŠ
zahraniční lektor anglického jazyka, netradiční sporty, relaxace divadlem, výtvarné
aktivity
kvalifikovaní vedoucí se zkušenostmi s pořádáním dětských akcí a táborů
celodenní výlet do okolí, každý den teplý oběd
Další informace a přihlášky do 31. 5. 2019: TIC Hanušovice, Hlavní 137, Hanušovice 788 33
Email: aktivnipomoravi@gmail.com, Telefon: +420 737 818 079
Pořadatel: Aktivní Pomoraví z.s.
*V případě doložení potvrzení o zaměstnání , podnikání, vzdělávání obou rodičů - 950,- Kč/týden (po-pá), v
ostatních případech – 1 350,- Kč/týden (po-pá)
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1. FORMANSKÝ DEN
8. 6. 2019|

Soutěže tažných koní
Ukázka zemědělské techniky

Představení řemesel

Začátek v 8:00 (registrace koní)
Slavnostní zahájení v 10:00
Vstupné dobrovolné
Občerstvení zajištěno

WWW.HANUSOVICE.INFO

