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Rozloučení s vycházejícími žáky
Poslední červnový den dostali žáci naší školy, stejně tak jako tisíce
dalších žáků v celé republice, závěrečná vysvědčení. S většinou se uvidíme zase v září, ale jako každý rok tu byla skupina, které předáváme
vysvědčení naposledy. Jednalo se o vycházející žáky jak z 9. ročníků,
tak i o několik žáků z osmé třídy. Se všemi žáky, kteří pokračují na
další školy, jsme se za účasti rodičů, zástupců města, školské rady,
učitelů a široké veřejnosti rozloučili v hanušovickém H-parku. I přes
chladnější počasí a hrozbu deště se akce vydařila a vycházející žáci dostali na pódiu svá vysvědčení, pamětní list na studium na hanušovické

škole a od města i drobnou sladkost a knížku. Zástupci jednotlivých
tříd následně přednesli krátká poděkování všem, kteří se na jejich
vzdělávání na základní škole podíleli a rozloučili se se svými třídními
učitelkami. Na závěr byla také vyhlášena nejlepší žákyně devátých
ročníků, kterou byla zvolena Tereza Svobodová ze třídy 9. B a která
si jako poděkování za svůj přístup ke vzdělání odnesla drobný dárek.
Vycházejícím žákům přejeme mnoho úspěchů a věříme, že si na nás
někdy vzpomenou.

ZŠ a MŠ Hanušovice

Rozloučení se školou
Vedení školy, milí učitelé, žáci,
dovolte, aby se s Vámi rozloučili žáci z 9. ročníků naší Základní školy
a Mateřské školy v Hanušovicích závěrečnými slohovými pracemi na
téma: „Rozloučení se školou.“ Doufám, že Vás zaujmou a v mnohém
příjemně překvapí zralé názory a postoje vycházejících žáků včetně
hodnocení školní docházky do naší základní školy. Některé slohové
práce mě chytily za srdíčko, i slzička ukápla….
Děkuji všem žákům, kteří zpracovávali tento písemný závěrečný do-

A je to tady! Náš společný konec a taky začátek něčeho nového,
bohužel ne už společný. Všichni jsme si vědomi, že po tomto školním roce se musíme rozdělit, jít si vlastní cestou, za svým vlastním
snem.
Tímto smutným koncem pro nás všechny začíná něco nového.
Musím však poděkovat svým spolužákům za každodenní legraci, kamarádství a dá se říct, že i podporu. Za ty roky, co se známe, jsme
zažili spoustu hádek, dobrodružství a legrace. I přesto, že jsme se
někdy hádali, dokázali jsme být vždy tým, který mimochodem vyhrál vánoční brännball. Za tyto školní roky jsme se hádali, poznávali, skamarádili a vytvořili mnoho úsměvných vzpomínek.
Díky nepatří jen spolužákům, patří hlavně naším paním učitelkám, které nás přes tato léta učili. Chtěla bych hlavně poděkovat
paní učitelce Vladimíře Žídkové, která tu pro nás byla při naší nejtěžší zkoušce v životě - a to jsou přijímací zkoušky na střední školy. Nejen, že nás skvělé připravila, ale zároveň nás podpořila a pomohla
s volbou i s přihláškami na střední školy. Byla tu pro nás vždy, když
jsme potřebovali pomoct, podpořit anebo si jen tak popovídat. Tak
jako nás podporovali naši rodiče, tak nás podpořila i paní učitelka
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kument, za upřímná slova plná díků a uznání práce pedagogů naší
základní školy.
Žáci, kdykoliv budete mít zájem nás navštívit, budeme jen rádi.
Možná, že po letech se opět sejdeme a budeme spolu hovořit již
v nové roli, a to v roli rodičovské. Vždyť ta léta tak rychle běží…….
							

PaedDr. Vladimíra Žídková,

učitelka českého jazyka 9. r.

Vladimíra Židková, naše úžasná češtinářka. Velký dík si také zaslouží
paní učitelka Anna Láníková, naše skvělá třídní učitelka, která nás
připravila na zkoušku z matematiky. Třídní učitelka, která tu pro nás
byla, když nám bylo špatně, měli jsme problém a chtěli si postěžovat nebo v časech, kdy jsme si chtěli o něčem popovídat. Děkuji i
paní učitelce Janě Pitákové, paní učitelce Delaně Mikolášové a paní
učitelce Anně Podgrabinské i dalším třídním učitelkám, které jsme
měli. Paní učitelce Anně Podgrabinské patří také obrovské díky, jakožto naší podpoře, bývalé třídní učitelce a jako člověku, který tu
pro nás vždy byl na popovídání, postěžování a zasmání.
Děkuji všem učitelkám za váš čas, podporu a znalosti, které jste
mi předaly. Doufám, že až se jednou potkáme někde na ulici, v obchodě nebo kdekoliv jinde, popovídáme si a zavzpomínáme, jaké to
bylo, když jsme vás ještě potkávali každý den na školních chodbách.
Po těchto krásných devíti letech se loučím s lidmi a tímto místem.
Je to smutné, ale bohužel všechno jednou končí. A tak jsem tu na
konci tohoto roku, loučím se s jednou kapitolou mého života a otevírám novou. Děkuji a sbohem.

Eliška Jelínková, IX.B

titulka_zari.pdf 1 26.08.2020 21:40:28

zpravodaj
Ubíhá posledních pár dní, než se nám zavřou dveře základní školy. Základní škola je pro každé malé dítě vstupem do skutečného života. Končí bezstarostné dětství plné her a zábavy a
nastupuje realita - pomalá příprava na skutečný život. Začíná to
ranním vstáváním na budík, kreslením, které přechází na psaní
prvních číslic a písmene, díky kterým se naučíme psát, počítat a
číst. Později začneme rozumět i cizí řeči. Zjistíme, z čeho se skládá
člověk, příroda, co jsou organismy, dějiny lidstva, proč, co a jak,
funguje. Člověk úplně žasne, kolik vědomostí se musí shromáždit
do tak malé věci jako je naše hlava.
Někteří to zvládají s přehledem a u někoho to chce prostě jen
víc času a trpělivosti, tím nemyslím jedince, co se nechtějí učit
vůbec. S tím vším se snaží pomáhat nejen rodiče, ale ve škole to
jsou hlavně učitelé, kvůli kterým se dítě do školy buď těší, nebo se

mu do ní chodit nechce. Každý musí do školy sám za sebe, ale ať
chce nebo ne, je součástí třídního kolektivu. Ten bývá základem
rozhodnutí, jestli se člověk bude i do budoucna těšit na třídní sraz
po letech, nebo si na „základku“ v dobrém ani nevzpomene.
Už na základní škole si každý začíná uvědomovat, jakým směrem by chtěl svůj život směřovat. Ne vždy je to lehké rozhodnutí,
a ne vždy to jde podle plánů. Je to krásný pocit, když člověk při
první velké zkoušce jako jsou příjímací zkoušky, uspěje. Je to vidina toho, že se může dál vzdělávat a rozšiřovat si své znalosti a to v
oboru, který si sám vybral. Já se na novou školu těším, vidím v ní
nové příležitosti, zkušenosti a zážitky. Doufám, že se situace bude
vyvíjet lépe a v září se sejdeme s novými spolužáky v lavicích.


Markéta Marešová, 9.A

A je to tady! Devět let školní docházky uteklo jako voda a my
pomalu odcházíme na střední školy. Kdo by to čekal?
Naše cesta začala školním rokem 2011/2012, kdy jsme jako šestileté, někteří už sedmiletí, žáci zasedli do školních lavic vstříc
novým dobrodružstvím a nevěděli jsme, co nás čeká. Začali jsme
se seznamovat jeden s druhým a tvořit kolektiv, ve kterém jsme
se chtěli cítit bezpečně. V první třídě nás naše třídní učitelka Jana
Pitáková naučila písmena, co jsou souhlásky a samohlásky, sčítat
a odčítat do deseti. Úspěšně jsme zvládli první a druhou třídu. Ve
třetí třídě nám přibyl anglický jazyk, ze kterého jsme měli obavy,
ale nakonec jsme ho všichni zvládli. V tomto roce jsme se museli
rozloučit s naší třídní učitelkou, protože jsme šli do čtvrté třídy a
přivítala nás paní učitelka Delana Mikolášová, která s námi byla
až do páté třídy. Za oba roky vzniklo hodně krásných zážitků. Přišel další nečekaný skok a to byl druhý stupeň. Učitelé nám říkali,
že to je jiné a mnohem těžší. A byla to pravda. Vyučovala nás
velmi hodná a milá třídní učitelka Anna Podgrabinská, jež nás
vítala vždy s úsměvem. S ní k nám přišli noví spolužáci. Rychle
jsme si na ně zvykli a přijali je do našeho kolektivu. Se sedmou
třídou nám přibyl druhý cizí jazyk, třídní učitelka Anna Láníková,
která s námi nikdy neztratila nervy. Navštívila nás očekávaná
puberta, nelehké období vývoje, a s tím spjaté první problémy
s láskou. Se sedmou a osmou třídou se zároveň objevilo několik nedorozumění kvůli tomu, že každý měl svou pravdu. Nyní si
uvědomujeme, že tyto neshody byly zcela zbytečné. Výběr střední
školy, přijímací zkoušky, rozloučení se třídou a učiteli, to vše ob-

náší poslední ročník základní školy, devátá třída. Až do poslední
chvíle pár z nás nevědělo, kam se vlastně vydá a jestli s výběrem
školy udělal dobře. Na řadu přišlo to nejhorší, přijímací zkoušky. Letos se odložily o měsíc později, pro nás výhoda, že jsme se
mohli učit déle, ale i tak jsme to chtěli mít už všichni za sebou. Za
přípravu na jednotnou zkoušku bych chtěla poděkovat paní učitelce Vladimíře Žídkové, která s námi procvičovala český jazyk a literaturu a paní učitelce Anně Láníkové, která nám vysvětlila učivo
matematiky. Obě paní učitelky mi věnovaly svá volná odpoledne
k zopakování učiva, kterému jsem nerozuměla. Děkuji moc! Naše
třída nebyla vždy perfektní, byly v ní občas konflikty, ale i legrace,
na kterou se nezapomíná. Když šlo o sport a školní soutěže, tak
jsme táhli za jeden provaz. Už v šesté třídě jsme se dostali, kdy
jsme poprvé hráli školní soutěž, do finále proti tehdejší deváté
třídě. Opakovaně se nám to povedlo v dalším ročníku. V osmé
třídě jsme vyhráli a cítili jsme, že zaslouženě. Čím jsme starší, tak
si uvědomujeme, že nás spojuje víc věcí než jen sport. Hodně nás
sblížila práce s první třídou. Pro malé prvňáčky vymýšlíme různé
akce, chodíme za nimi společně do třídy, kde si hrajeme. Škoda,
že to tak nebylo i dříve, protože až teď si více rozumíme.
Děkuji učitelům za nabyté vědomosti, vaši vstřícnost, pochopení a rady do života! Vážení učitelé, spolužáci a kamarádi,
byla jsem ráda součástí této školy a naší třídy, na kterou budu
vzpomínat. Loučím se s vámi všemi a někdy opět nashledanou!

Můj pobyt v Základní škole v Hanušovicích končí. Je to moc krásná věc, při které si mnoho žáků a rodičů oddychne. Zároveň je to i
smutná událost.
Devět let jsem absolvoval na této základní škole. Uteklo to jako
voda. Není to tak dávno, kdy jsem nastoupil do 1.B. Byl jsem malý
blonďák. Moje maminka mě vedla první den do školy a já jsem byl
celý rozrušený. Vzpomínám si, jaké lumpárny dělali moji spolužáci
a je to vše pryč. Je to velmi dojemné. S loučením přichází i slzy. Já
musím být optimistický, jelikož nastupuji na novou školu a tím se
mi otevírají nové dveře a nové možnosti. Získám tam nové znalosti
a mnoho věcí se tam naučím, například poznám nové spolužáky a
učitele, což bude přínos pro vývoj mé osobnosti. Samozřejmě, že si i
na základní školu zavzpomínám - na spolužáky i učitele, alespoň na

některé z nich. Byl to tady velký stres a boj, ale některé zážitky byly i
dobré. Prožili jsme i legraci!
I učitelé byli dobří. Obzvláště se mi bude stýskat po paní učitelce
Vladimíře Žídkové, paní učitelce Martině Svobodové, paní učitelce
Ivetě Vondruškové apod. I pan ředitel - František Felner - je skvělý
člověk.
Určitě je občas potkám a bude příležitost si s nimi pohovořit. Už vše
končí. Nevadí. S tím, že něco končí, něco nového a pěkného začíná.
Vždycky je naděje. A tak se loučím se základní školou. Děkuji Ti,
školo, za získané zkušenosti a znalosti.
Děkuji Vám všem, kdo jste se snažili mě něco nového naučit.
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Tereza Svobodová, IX.B

Thomas Lee, IX.B
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Loučení s předškoláky
A je to zase bohužel tady. Vždy na konci školního roku zažíváme
loučení, které je jak veselé, tak i smutníčkové. Děvčátka i kluci, které mnohdy známe již od jejich dětských krůčků, nám vyrostli a je
potřeba, aby „vyletěli z hnízda“ mateřské školky. Věřte, že to ani
pro paní učitelky není jednoduché. Opouští nás človíčci, které známe tak dokonale, že již při prvním ranním pohledu do očí víme, jak
dobře se vyspinkali, jakou mají náladu, co je trápí, rozveselí nebo

co by si přáli.
Přejeme všem „našim“ školáčkům spoustu radosti při získávání
dalších vědomostí a ať jsou ve škole stále tak usměvaví a šťastní.
Rodiče, děkujeme vám za důvěru, a držíme palce vašim dítkám,
aby byli spokojení, zdraví a vše se jim v životě vydařilo.


Všechny paní učitelky z MŠ Hanušovice

Dopoledne s JSDH Hanušovice a se zaměstnanci
Městského úřadu v Hanušovicích
V pondělí 28.6.2021 uspořádali hasiči JSDH pod vedením Františka Ambroze a zaměstnanci Městského úřadu v Hanušovicích žákům
ZŠ Hanušovice hezké rozloučení se školním rokem. Akce se konala
v H-parku.
Nejdříve připravili pro žáky ohniště a vše, co patří k opékaní i s posezením. Poté přivezli ukázat technická vozidla a nebylo jich málo.
Děti byly jako u vytržení, vše si chtěly prohlédnout a vyzkoušet.
Všichni se jim maximálně věnovali. Vyhrálo samozřejmě hasičské
auto, v útoku byly také stroje údržby. Děti byly obdarovány sladkostmi a omalovánkami. Pro velký úspěch jsme se domluvili na pokračování ve školním roce 2021/2022 i se spolužáky jiných tříd.
Děkujeme všem, panu Jiřímu Gáblerovi, že tuto akci zorganizoval
a panu starostovi Marku Kostkovi, že tuto akci umožnil.
Žáci 2.A s paní učitelkou a s pedagogickými asistentkami.
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Mgr. Marie Hodíková
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Koncert hudby a recitace
v Klášterním kostele v Šumperku
Ve čtvrtek 17. června 2021 podvečer se v Šumperku v Klášterním
kostele konal klavírní koncert. Jako hosté zde vystoupili celkem pětkrát žáci naší školy a skvěle zarecitovali předem poctivě připravené
básně. Početné publikum jejich výkony patřičně ocenilo a odměnilo
zaslouženým potleskem.
Děkujeme Terezce Rajnohové z V. B, Danovi Sekaninovi a Kubovi Rajnohovi z VIII. B za vzornou reprezentaci hanušovické školy v
Šumperku.
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Exkurze žáků 8. tříd ZŠ a MŠ Hanušovice –
Středisko odborného výcviku v Rapotíně
V rámci kariérového poradenství se naše Základní škola v Hanušovicích zapojila do projektu Olomouckého kraje pod názvem:
„Implementace krajského akčního plánu II.“
Součástí tohoto projektu je:
• individuální a skupinové kariérové poradenství pro žáky
domovské školy
• návštěvy regionálních „budoucích zaměstnavatelů“
• komunikace s regionálními středními školami a seznámení
s nabídkou oborů
• vzdělávání kariérových poradců (hard skills, soft skills, nadané
děti, program pro kariérové poradce, mentoring)
• sdílení zkušeností s ostatními kariérovými poradci
• schůzky kariérových poradců dané oblasti
• práce s nadanými žáky
• komunikace s rodiči
• komunikace se žáky
• komunikace s kolegy ve škole
• znalost nabídky budoucích zaměstnavatelů
• znalost nabídky oborů středních škol

V rámci výše uvedeného projektu se pod vedením výchovné poradkyně – PaedDr. Vladimíry Žídkové a sociálního pedagoga – Bc.
Jana Vrby zúčastnili žáci 8. ročníků naší ZŠ a MŠ Hanušovice exkurze
do Střediska odborného výcviku v Rapotíně patřící Střední škole železniční, technické a služeb v Šumperku.
Po příjezdu nás mile přivítal pan Jaroslav Páleník, učitel odborného výcviku. Seznámil přítomné žáky se studijními i učebními obory
této střední školy. Zároveň upozornil na možnost získání stipendií
Olomouckého kraje pro jednotlivé obory včetně uvedení podmínek
pro jejich získání. Upozornil žáky na obsahovou náplň závěrečných
zkoušek, jednotlivých oborů i zakázkovou činnost. Pro budoucí zájemce nabídl i možnost ubytování na internátě i materiální vybavení žáků. Děti měly možnost zhlédnout zdařilé výrobky učňů. Dále
navštívily strojní dílnu. Prohlédly si moderní stroje a zařízení včetně
samotné výroby. V závěru exkurze si zhotovily výrobky ze dřeva, které potěšily jejich blízké formou dárků.
Exkurze se všem účastníkům velmi líbila. Chválím ukázněné chování všech žáků.

PaedDr. Vladimíra Žídková,

výchovná poradkyně školy
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Hanušovické vzpomínání
Vážení a milí čtenáři,
jsme nesmírně potěšeni, jakou odezvu mají naše Hanušovické noviny… Děkujeme za vaše tipy, příspěvky, básničky, recepty a soutěžení.
Velice rádi vám nyní otiskneme fotografie vzpomínek manželů Lančových, kteří se odstěhovali před čtyřmi roky z Hanušovic, ovšem se
neustále zajímají o dění v Hanušovicích, a kromě jiného i prostřednictvím hanušovických novin. Pan Lanča stál u zrodu hanušovických
novin, byl členem redakční rady a dopisoval.

Nyní byl tak ochotný a zaslal nám fotografie ze svého domácího
archivu. Jsou to fotografie ze školních let 1932 (asi), až do roku 1959 a
dále fotografie ze spartakiády v roce 1985 (vystoupení poupat) a společná fotografie z fotbalového utkání při spartakiádě 1985 mezi hráči
VOKD Ostrava - Poruba, bývalí hráči, kde mimo jiné hrál i Pepík Tondra, který již bohužel není mezi námi a kromě jiných bývalých hráčů i
z Baníku Ostrava tam hrál i hokejový internacionál Láďa Černík, proti
taky bývalým hráčům Hanušovic. Také již mnozí nejsou mezi námi.

…hanušovické vzpomínání pana Pavla Lanči

6

Žáci z roku asi 1929 – 1931, místem je školní dvůr u školy, která byla tehdy
v budově dnes naproti vzorkové prodejny Pivovar.

Více méně ti samí žáci, ale již poněkud starší, rok asi 1934. Místo je již na
školním dvoře u dnešní Mateřské školy.

Fotografie dětí z mateřské školy u pivovaru, dnešní pivovarská restaurace
a muzeum. Foto r. 1949, paní učitelka Zbořilová, dětí bylo více jak na dnešní
třídy. Kromě jiného je na fotografii i pan Lanča.

Rok 1951, 1. třída ze školy u pivovaru. Ředitelem byl pan Hübner a učitelka
paní Maťátková. Zvláštností bylo i to, že s učitelkou chodila na vyučování i její
dcera, které bylo tehdy o 2 roky méně, ale zvládala to.

Rok 1956 a třída 6.B, školní dvůr u budovy školy, dnes pod železářstvím Indra. Třídní učitelka, tehdy slečna Mlejnková, později paní Kořalková. Zvláštností
tehdy bylo, že jsme chodili na odpolední vyučování, hlavně místní, protože ještě nebyla vystavěna škola v Branné a všechny třídy se nevešly do dopoledního
vyučování. Přiznávám se, že nás bavilo vyučování v sobotu, tehdy se v sobotu
učilo i pracovalo, protože jsme měli jen 2 hodiny.

Učitelský sbor z roku 1957. Pokud si pamatuji na jména učitelů (ne všechny),
tak tedy: ředitel Kouřil, učitelé Kristek, Kořalka, Popelka, Podhorná, Novotný,
Řeřucha, Tomíček, Boucká, Maťátková, Stoklasová, Nezbedová, tehdy ještě
Bartlová, později Zubíková, pionýrská vedoucí Ambrozová, hospodářka Hanzalová. Některá jména již nevím, třeba si někdo vzpomene a doplní. Budu moc
rád, přece je to 64 roků.
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Jistě se mnohé dnes již dámy poznají. Je to spartakiádní vystoupení „poupat“ z roku 1985 na okrskové spartakiádě v Hanušovicích. Možná pro mnohé pěkné vzpomínky.

Učitelský sbor asi z roku 1959, nebo 1960. Tady si nejsem jistý, já jsem
ukončil školní docházku v roce 1958, takže jsem přechod na novou dnešní
školu již nezažil. Učitelé poznají jistě mladší ročníky, ale z velké části je stejný jako u předchozí fotografie. Poznávám tam nejvíc učitele Šimka, Trnku,
Tomíčkovou, Urbáškovou a družinářku Šubovou. Dále nevím, třeba doplní
mladší.

Přátelské utkání v kopané mezi bývalými hráči Baníku Ostrava a VOKD Poruba, mezi jinými bývalý reprezentant Vojáček, ligový hráč Huml a další. Hlavně
pak i náš odchovanec Pepík Tondra, který již přestoupil do Baníku přímo od
nás z Hanušovic. Na snímku je 7. zleva v horní řadě. Bohužel již také není mezi
námi. Baníkovci si přivezli sebou i tajnou posilu, a sice hokejového reprezentanta Vladimíra Černíka. Proti nim pak nastoupili bývalí hráči Hanušovic, hlavně
pak ti, kterým to zdravotní stav dovoloval. Výsledek si již nepamatuji, ale vím,
že jsem hrál právě na Černíka a ten mě dával zabrat.

Dětský den v roce 1957 na hřišti v Hanušovicích, pořádaný Svazarmem Hanušovice. Vítězové střelecké soutěže, Tondra Jan, Baklík Mirek a já. Pionýra
sedícího na morce již nepoznávám.

Je to z době ne tak dlouhé a je to vystoupení dříve narozených mažoretek, za
vedení paní Grosserové v KD Hanušovice, v roce 2005. Mažoretky měly tehdy
pěkné a úspěšné sezony. Byly zvány na různé soutěže, např. do Olomouce, do
Šumperka, vystupovaly na různých společenských akcích a hlavním sponzorem
byl tehdy Pivovar Hanušovice.

Děkujeme za vaše příspěvky a náměty! Velmi si vážíme vaší zpětné vazby, spolupráce a aktivity… 

váš H-tým
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ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY MĚSTA HANUŠOVICE
RM 60
• schvaluje zapojení ZŠ a MŠ Hanušovice do výzvy operačního
programu výzkum, vývoj a vzdělávání Šablony III.
• Schválila zapojení ZŠ a MŠ Hanušovice do projektu „Hanušovice společně“ v rámci programu Lidská práva, spolufinancovaného
z Finančních mechanismů Norska 2014-2021 (dále jen „Projekt“).
Poskytovatelem finančních prostředků na realizaci Projektu je MF
ČR.
• nedoporučuje Zastupitelstvu města Hanušovice odprodat žadateli pozemek parcelní číslo 142/1, trvalý travní porost, zapsaný na LV
č. 10001 katastrální území Hanušovice, obec Hanušovice
• schvaluje ukončení nájemní smlouvy na pozemek p. č. 1612 o
výměře 19m2 z důvodů neplacení nájemného.
• zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1612 o výměře 25 m2, k.ú. Hanušovice.
• schvaluje zveřejnění záměru pronájmu  pozemku č. p. 866/2,  
k. ú. Hanušovice.
• schvaluje zveřejnění záměru pronájmu pozemku p. č. 829/1, k.
ú. Hanušovice o výměře 20 m2.
• schvaluje zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 826/6
k. ú. Hanušovice o výměře 360 m2, s tím, že do budoucí nájemní
smlouvy bude zapracována 1 měsíční výpověď nájmu.
• schvaluje provedení zpevněných ploch před objektem nádraží v
Hanušovicích. Dané práce budou provedeny společností Hroší stavby Morava a.s., se sídlem Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc - Holice. Celková cena stavby bude činit 193.059,86 Kč včetně DPH.
• schvaluje zveřejnění záměru pro směnu pozemků mezi společností SLEZAN HOLDING a.s., IČ: 24229709, se sídlem Václavská
316/12, Nové Město, 120 00 Praha 2 a to částí pozemku parc. č.
886/1 o výměře cca 1900 m2 za pozemky města Hanušovice, Hlavní
92, 788 33 Hanušovice - parc. č. 895/2 o výměře 3073 m2, parc. č.
899/2 o výměře 180 m2 a části parc. č. 897/1 o výměře cca 40 m2.
Náklady se směnou spojené ponese město Hanušovice.
• souhlasí se  zveřejněním Návrhu závěrečného účtu města Hanušovice na úřední desce města Hanušovice a zveřejnění umožní způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu, kterou upravuje § 17
odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, před projednáním na
veřejném zasedání Zastupitelstva města dne 24. 6. 2021, dle § 43
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
• doporučuje Zastupitelstvu města Hanušovice schválení hospodaření města Hanušovice za rok 2020 s výhradami, na základě
nichž přijme územní samosprávný celek a svazek obcí opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků.
• doporučuje Zastupitelstvu města Hanušovice přijmout následující usnesení:
a). Zastupitelstvo města Hanušovice schvaluje účetní závěrku města Hanušovice sestavenou k 31. 12. 2020 v rozsahu předložených
výkazů s výhradou.
b). Hlavní účetní města Hanušovice se ukládá proúčtovat výsledek
hospodaření a sdělit Krajskému úřadu Olomouckého kraje termín
schválení účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2020.
• schvaluje pronajmout byt č. 2 v bytovém domě v části Potůčník
č. p. 359, 788 33 Hanušovice a uzavřít nájemní smlouvu s p. xx, Hanušovice. Nájem se sjednává na dobu určitou, a to počínaje dnem
01. 07. 2021 a končí dnem 30. 09. 2021. Automatická obnova ná-
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jmu dle § 2285 občanského zákoníku se dohodou stran vylučuje
a sjednanou dobu nájmu je možno prodloužit pouze oboustranně
odsouhlaseným písemným dodatkem.
• schvaluje z důvodů uvedených v § 3, odst. 1, vyhlášky č. 14/2005
Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, udělení výtky řediteli Základní a Mateřské školy Hanušovice za neplnění
povinností a nerespektování rozhodnutí zřizovatele školy při omezeni provozu mateřské školky v době prázdnin. Ředitel školy omezil
činnost mateřské školky bez projednání se zřizovatelem školy, takže
vyvěšená informace o omezení provozu školky je neplatná a Rada
města nesouhlasí s omezením provozu mateřské školky.
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo, či nebyla přijata
• Rada města Hanušovice bere na vědomí, že pozemky parc. č.
990 o výměře 421 m2 – ostatní plocha a parc. č. 991/1 o výměře
437 m2 – zahrada, k.ú. Hanušovice, obci Hanušovice jsou zastavěny
plechovými garážemi a není u nich platně uzavřená nájemní smlouva
• Rada města Hanušovice bere na vědomí opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření.
RM 61
• schvaluje Smlouvu o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi městem
Hanušovice, Hlavní 92, 788 33 Hanušovice a firmou ELEKTROWIN
a.s. se sídlem Praha 4, Michelská 300/60, PSČ: 140 00, IČ: 272 57
843.
• schvaluje Smlouvu o zřízení místa zpětného odběru odpadních
baterií a akumulátorů mezi městem Hanušovice, Hlavní 92, 788 33
Hanušovice a ECOBAT s.r.o se sídlem Praha 6, Soborská 1302/8,
PSČ 160 00, IČ 26725967.
• schvaluje předloženou smlouvu o poskytnutí služby č. JAB107022.00 mezi městem Hanušovice a společností JABLOTRON SECURITY a.s., K dubu 2328/2a, 149 00 Praha 4 – Chodov na ochranu
objektu FORMANKA čp. 179, Hanušovice proti vniknutí cizích osob
do nemovitosti - zkušební provoz na dobu 3 měsíců (zdarma).
• schvaluje návrh, že audit hospodaření pro rok 2021 pro Město Hanušovice, Hlavní 92, 788 33 Hanušovice provede firma AUDIT TEAM, s.r.o., Jeremenkova 1211/40b, Olomouc - Hodolany, IČ:
29453411 za cenu 43 000 Kč bez DPH.
• schvaluje pronajmout byt č. 2 v bytovém domě v části Potůčník
č. p. 428, 788 33 Hanušovice a uzavřít nájemní smlouvu s paní xx,
Hanušovice. Nájem se sjednává na dobu určitou, a to počínaje dnem
01. 07. 2021 a konče dnem 30. 09. 2021. Automatická obnova nájmu dle § 2285 občanského zákoníku se dohodou stran vylučuje
a sjednanou dobu nájmu je možno prodloužit pouze oboustranně
odsouhlaseným písemným dodatkem.
• schvaluje Rámcovou kupní smlouvu mezi městem Hanušovice,
Hlavní 92, 788 33 Hanušovice a Astur & Qanto s.r.o., se sídlem Bubenská 943/8a, 170 00 Praha 7, Holešovice, IČO: 03392341, DIČ:
CZ03392341 na zajištění občerstvení a spotřebního materiálu pro
potřeby města Hanušovice a to prozatím do 31.12.2021.
• schvaluje dodatek č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 18.09.2020 mezi
firmou Experior s.r.o., sídlo Říční 114, 789 91 Štíty, IČ 285 77 132 a
městem Hanušovice, Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, IČ 00302546,
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na cenu 923 184,06 Kč bez dph a schvaluje návrh na změnu termínu
dokončení z důvodů prováděných víceprací dle příslušného dodatku
č. 2.
• souhlasí nadále  s výši náhrad za zřízení věcných břemen ve výši
10.000 Kč bez DPH u právnických osob za jeden dotčený pozemek a
1.000 Kč bez DPH u fyzických osob za jeden dotčený pozemek.
• neschvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby za úplatu 3.800 Kč vč.
DPH resp. 4.598 Kč vč. DPH mezi ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín a trvá na cenových podmínkách stanovených městem Hanušovice ( 10 000 Kč za zřízení věcného břemene
plus DPH).
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RM 62
• schvaluje darovací smlouvu pro obec Lužice, Česká 1, 696 18 Lužice, IČO 441 64 343, na částku ve výši 10.000 Kč. Finanční dar slouží k pokrytí výdajů souvisejících s mimořádnou událostí - tornádo 24.
červen 2021. Transparentní číslo účtu 123-3116370277/0100.
• schvaluje darovací smlouvu pro obec Hrušky, U zbrojnice
100, 691 56 Hrušky, IČO 00283185 na částku ve výši 10.000 Kč.
Finanční dar slouží k pokrytí výdajů souvisejících s mimořádnou
událostí - tornádo 24. červen 2021. Transparentní číslo účtu 1234548350207/0100.
• schvaluje darovací smlouvu pro Městys Moravská Nová Ves,
Nám. Republiky 107, 691 55, Moravská Nová Ves, IČ 00283363  na
částku ve výši 10.000 Kč. Finanční dar slouží k pokrytí výdajů souvisejících s mimořádnou událostí - tornádo 24. červen 2021. Transparentní číslo účtu 6013203349/0800, v. s. 1.
• Schvaluje darovací smlouvu pro město Hodonín, Masarykovo
nám. 53/1, 695 35 Hodonín, IČ00284891 na částku ve výši 10.000
Kč. Finanční dar slouží k pokrytí výdajů souvisejících s mimořádnou
událostí - tornádo 24. červen 2021. Transparentní číslo účtu 1233116270217/0100
• schvaluje darovací smlouvu pro obec Týnec, Náves 1, 691 54, IČ
00283649, na částku ve výši 10.000 Kč. Finanční dar slouží k pokrytí výdajů souvisejících s mimořádnou událostí - tornádo 24. červen
2021. Transparentní číslo účtu 123-4570530247/0100.
• schvaluje darovací smlouvu pro obec Tvrdonice, nám. Míru
96/31, 691 53 Tvrdonice, IČ   0028363, na částku ve výši 10.000
Kč. Finanční dar slouží k pokrytí výdajů souvisejících s mimořádnou událostí - tornádo 24. červen 2021. Transparentní číslo účtu
6013459379/0800.
• schvaluje darovací smlouvu pro obec Mikulčice 245, 696 19 Mikulčice IČ  00285102 na částku ve výši 10.000 Kč. Finanční dar slouží
k pokrytí výdajů souvisejících s mimořádnou událostí - tornádo 24.
červen 2021. Transparentní číslo účtu 299 222 440/0300
ZM 13
• schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Hanušovice č.
3/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.
• neschvaluje odprodat žadateli XX 788 33 Hanušovice pozemek
parc č. 856/80 v k. ú. Hanušovice o výměře 92 m2,  
• neschvaluje odprodat žadateli xx  788 33 Hanušovice, pozemek
parc č. 142/1 (trvalý travní porost) v k. ú. Hanušovice o výměře 135
m2,

• schvaluje směnu částí pozemku parc. č. 886/1 v k. ú. Hanušovice ve vlastnictví společnosti SLEZAN HOLDING a. s. oddělené geometrickým plánem č. 1741-45/2021 a nově označené jako parc. č.
886/3 – ostatní plocha o výměře 1529 m2, parc. č. 886/5 – ostatní
plocha o výměře 62 m2, parc. č. 886/6 – ostatní plocha o výměře
448 m2, všechny v k. ú. a obci Hanušovice, do vlastnictví města Hanušovice za pozemky parc. č. 895/2 – orná půda a parc. č. 899/2
– trvalý travní porost, oba v k. ú. a obci Hanušovice, z vlastnictví
města Hanušovice do vlastnictví společnosti SLEZAN HOLDING a. s..
Hodnota pozemků se pro účely směny považuje za shodnou. Náklady spojené se směnou pozemků uhradí město Hanušovice.
• schvaluje prodej bytové jednotky č. 240/3 umístěné v bytovém domě čp. 240 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti
2457/10000 na společných částech budovy č. p. 240 a pozemku
parc. č. st. 371/1 v katastrálním území Hanušovice zapsané na LV
č. 1695 v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro
Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk pro katastrální území Hanušovice, prodej spoluvlastnického podílu o velikosti id. ½ na
pozemku parc. č. st. 372/4 – zastavěná plocha a nádvoří zapsaného
na LV č. 1924 v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu
pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk pro katastrální
území Hanušovice, prodej spoluvlastnického podílu o velikosti id. ½
na pozemku parc. č. 2063/1 – zahrada zapsaného na LV č. 1924 v
katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk pro katastrální území Hanušovice, prodej spoluvlastnického podílu o velikosti id. ½ na pozemku parc. č. 2060/2 – zahrada zapsaného na LV č. 1924 v katastru
nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj,
Katastrální pracoviště Šumperk pro katastrální území Hanušovice za
celkovou kupní cenu 346. 000,00 Kč panu xx Hanušovice s tím,
že náklady spojené s převodem uvedených nemovitých věcí hradí
kupující.
• schvaluje účetní závěrku města Hanušovice sestavenou k 31. 12.
2020 v rozsahu předložených výkazů bez výhrad a nedostatků. A
ukládá hlavní účetní města Hanušovice
proúčtovat výsledek hospodaření a sdělit Krajskému úřadu Olomouckého kraje termín schválení účetní závěrky k 31. 12. 2020
zaslat protokol o schválení účetní závěrky za rok 2020 do centrálního systému účetních informací státu CSUIS.
• schvaluje dle zákona o obcích č.128/2000Sb., a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., v úplném znění, závěrečný účet města Hanušovice za rok 2020 včetně
zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření města Hanušovice za
rok 2020
• souhlasí s výhradou, na základě nichž přijme Rada města opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků
• bere na vědomí opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření
• schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou v souladu s §
159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů mezi Olomouckým krajem , Jeremenkova 1191/40a, 779 00
Olomouc a městem Hanušovice, Hlavní 92, 788 33 na 1 500 000
Kč ke krytí částečných výdajů na celoroční činnost „H-POINT 2021“
(prostupné zaměstnávání).
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Pravidelné prázdninové sobotní projížďky historických
parních vlaků s pivem Holba
Malí i velcí fanoušci historických vlaků se mohou během celých
letních prázdnin těšit z kouzelných jízd přírodou po trati propojující
Pardubický a Olomoucký kraj. Již tradiční jízdy historickým expresem
Králický Sněžník, které se uskuteční díky spolupráci s Muzeem starých
strojů a technologií v Žamberku, provází letos změna trasy. Vlaky tak
každou sobotu v 9 hodin nově vyjíždějí z Dolní Lipky přes Ústí nad
Orlicí až k nám do Hanušovic, kde vlak dorazí v 11.45 hod. Pro děti
i dospělé zde bude nachystaná Hanušovická stezka, která začíná na
nádraží v Hanušovicích a pokračuje kolem stánku se zmrzlinou, kebabem, IC Hanušovice, přes místní hřiště, lesní cestu, až k pivovaru
Holba. Na stezce mohou děti i dospělí přemýšlet nad záludnými otázkami, které si tvůrci stezky pro ně připravili (samozřejmostí bude i to,
že každý místní či návštěvník si stezku může projít i mimo sobotu).
V pivovaru Holba vás pak všechny přivítá osvěžení v podobě ryzího
piva z hor a zároveň zde bude připraven doprovodný program, o který
se každý víkend postarají členové místních spolků a kulturní komise
města Hanušovice.  Vlak z Hanušovic  ve 14.55 hod. poputuje zase
po stejné trase zpět. Další letošní novinkou je nasazení lokomotivy s
lidovým označením „Němka“, kterou bude střídat lokomotiva známá
jako „Ventilovka“. Pro pasažéry bude připraven vůz třetí třídy z roku
1910 a také vůz z roku 1916 uzpůsobený jako bufetový, ve kterém nebude chybět ani výčep s hanušovickým pivem Holba.
Poslední jízda parních veteránů se uskuteční 18. září na den otevřených dveří Muzea starých strojů a technologií v Žamberku, kde se nachází expozice nejen parních strojů a úzkorozchodných drah, ale také
sekce, které uspokojí milovníky historických automobilů a motocyklů,
a další technologické expozice.
Sobotní program po dobu prázdnin od 12 hod do 15 hod
(pikniková louka u pivovarské restaurace)
3. 7. 2021 Bohatý program pro vás připraví kulturní komise města
Hanušovice
10. 7. 2021 Vám k pivečku zahraje místní harmonikář, bude zde možnost projížďky na koloběžkách a kynologický klub zde předvede ukáz-

ku výcviků psů
17. 7. 2021 si budete moc zakoupit a namalovat vlastní tričko, svést se
na koloběžkách či si zajít do H-parku, kde pro Vás SPV Hanušováček
připravil turnaj v KUBB
24. 7. 2021 si pro vás program připraví spolek Jekhetane, u kterého si
budete moci zakoupit a namalovat svůj hrníček
31. 7. 2021 zábavný program pro vás připraví spolek K2
7. 8. 2021 si budete moci protáhnout své tělo při tréninku místních
fotbalistů a k dobré náladě vám bude hrát harmonikář
14. 8. 2021 strávíte čas se spolkem Jekhetane, který si pro vás připraví
program
21. 8. 2021 se program od pivovaru přesouvá do H-parku, kde bude
akce „Ukončení prázdnin“.
28. 8. 2021 se z prázdninami v areálu pivovaru rozloučí hudební kapela a samozřejmě ryzí pivo z hor.
Některou sobotu si zábavu pro vás ještě připraví i MAS Horní Pomoraví. Po celou dobu akce bude na čepu lahodné ryzí pivo z hor.

Pracujte pro
světovou špičku
v oboru!

op papírna
Olšany
u Šumperka
www.oppapirna.cz
oppapirna.cz
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zpravodaj
Ze života Klubu 60+ Hanušovice, z. s.
V posledním našem příspěvku do Hanušovického zpravodaje jsme
byli přesvědčeni, že pandemie je za námi a my se zase budeme těšit na akce, které naplánovali členové našeho výboru. V srpnu 2020
jsme se začali opět scházet v klubovně, vrátili jsme se k pletení košíků z
pediku a každé úterý dopoledne pracovnice firmy Pontis ze Šumperka
nám připravovala různé kvízy a úkoly na procvičování paměti. Společně jsme poseděli u ohně na Vysoké, rozloučili se s létem a 1.10.2020
nás reprezentovalo smíšené družstvo na V. ročníku sportovních her
seniorů v Zábřehu. Bohužel však se nákaza Covidu 19 začala koncem
září opět rychle šířit a situace ve státě zhoršovat. Vláda zavedla tvrdá
opatření proti 2. vlně pandemie včetně možností se společně setkávat. Takže znovu jsme museli ukončit všechny aktivity.
Podzim a následně i Vánoce byly pro řadu našich členů smutnou
dobou, kterou prožili bez návštěv svých blízkých, dětí, vnoučat. Udržet
si dobrou náladu šlo dost těžce při stále se zhoršující situaci ve společnosti. Ani rok 2021 nám nezačal vesele. Nouzový stav, plno zákazů,
zprávy v mediích lidem moc optimismu nedávaly. Až jarní měsíce
přinesly naději, že bude snad už lépe. Každý den ubývalo nakažených,
ale hlavně se začali naši občané podrobovat očkování vakcínou proti
Covidu 19. Postupně vláda začala uvolňovat zákazy nouzového stavu
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a lidem svitla naděje, že se vrátí do „normálního“ života. V červnu se
sešli členové výboru Klubu a naplánovali na letní měsíce pro členy tyto
činnosti a akce. Dne 22.6.2021 by se měl uskutečnit zájezd do Termálů ve Velkých Losinách a 29.6.2021 zájezd do ZOO ve Dvoře Králové
nad Labem. Plavání v bazénu a chůze po areálu zoologické zahrady
jsou zdravou pohybovou aktivitou a popovídat si se známými, po měsících prožitých doma, je příjemná změna.
Výkonný výbor zve všechny své členy dne 8.7.2021 v 15 hod. do
Domu kultury Hanušovice na Valnou hromadu Klubu. Všechny informace o akcích i program Valné hromady najdete na vývěskách Klubu
u pošty nebo na www.klub60.wgz.cz nebo prostřednictvím webových stránek města Hanušovice, organizace, Klub 60+ Hanušovice.
Na jednotlivé akce se mohou členové přihlásit každý čtvrtek od
14-16 hod. v klubovně Klubu, e-mailem klub60plushanusovice@seznam.cz nebo na telefonním čísle 605 431 982.  
Všem občanům Hanušovic přejeme veselé a sluncem prozářené
léto, mnoho zdraví a pohody.
	


V Hanušovicích dne 14.6.2021
Dáša Prodělalová

Vzpomínka
Dne 9. července 2021 si připomeneme již 15. smutné
výročí, kdy nás navždy opustil manžel, tatínek a dědeček
pan

Jan Gronych.

Stále vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Pro 1 roubenou chalupu ve Velkém Vrbně, 80 m od nástupní stanice vleku na Paprsek,
hledám spolehlivou paní na úklid a předávání roubenky rekreantům
v zimním a letním období (cca 10 a 10 týdnů).
Úklid a předávání je vždy v sobotu.
Na jaře a na podzim je předávání pouze občasné na víkend nebo prodloužený víkend.
Zájemci volejte p. Procházka
tel: 608 925 250
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DISCGOLF pro všechny

Turnaj v KUBB

„25 let SK Hanušovice“

pro začátečníky i pokročilé

Pořadatel: Sportovní klub Hanušovice, z.s.

Pořadatel: SPV Hanušováček, z.s.

Datum konání: sobota 17. 7. 2021

Datum a doba konání: sobota 17. 7. 2021, 12:30 – 14:30 hod

Místo: DiscGolfPark Králíky (v Prostřední Lipce, u rozcestníku „U Vojenského muzea“
na červené turistické značce, adresa muzea: Prostřední Lipka 1, 561 69 Králíky)

Místo: Hpark Hanušovice (ul. Pražská)
Časový harmonogram:
12:20 – 12:25 hod prezence,
12:30 – 12:50 hod představení hry, výklad, zkušební hra, výklad pravidel (nehraje se dle oficiálních pravidel)
12:55 – 14:30 hod turnaj + vyhlášení výsledků
Určeno: pro začínající i pokročilé, dospělé i děti (pouze v doprovodu dospělé osoby po celou dobu aktivity)
hrají 1 – 6 členná družstva, rodinné týmy, pracovní kolektivy apod. Hru zvládnou i senioři či osoby se
zdravotním omezením. Jedinou podmínkou je schopnost odhodit dřevěný kolík o délce 30 cm do vzdálenosti
max. 8 metrů.

Prezence: 8:30 – 8:45 hod (po dohodě je pro účastníky se zaplaceným účastnickým poplatkem
do 14. 7. 2021 možná prezence v pozdějším čase)
Určeno: pro začínající i pokročilé, děti (pouze v doprovodu dospělé osoby po celou dobu aktivity)
i dospělé
Disky: vlastní nebo budou na místě zapůjčeny zdarma

Účastnický poplatek: 100 Kč za družstvo

Účastnický poplatek: 20 Kč za osobu při platbě předem do 14. 7. 2021 v hotovosti nebo na účet
č. 2100313476/2010 (do zprávy pro příjemce uveďte příjmení a tel. číslo, při platbě za více osob příjmení a tel.
číslo vedoucího skupiny, v případě nedostavení se k prezenci se úč. poplatek nevrací) nebo 50 Kč za osobu
v místě konání, v době prezence

Opatření covid: účastníci budou mít k dispozici dezinfekci, hra nevyžaduje žádný kontakt s protihráčem
(nejblíže 4 metry)

Opatření covid: účastníci budou mít k dispozici dezinfekci, v průběhu aktivity se nebudou potkávat s žádnými
jinými účastníky akce (pouze ve vlastní skupině)

Princip hry: hra, ve které se utkávají dva týmy. Spočívá v házení dřevěných kolíků na soupeřovy kubby
(dřevěné kostky) ve snaze je shodit a získat tak nad soupeřem výhodu do dalších herních situací. Hra končí
hodem na krále (největší kostka uprostřed hřiště).Seznámení s jednoduchými pravidly proběhne při prezenci.

Doporučujeme: pevnou sportovní nebo turistickou obuv, tužku pro zápis výsledků a ručník
na utírání disků (v případě mokré trávy)

Bezpečnost: každý účastník je vždy povinen se přesvědčit, že ve směru jeho hodu není žádná osoba, kterou by
mohl zasáhnout. Každý hráč je plně odpovědný za svůj hod.
Kontakt: hanusovacek@seznam.cz, tel. 732 264 952

Doprava: vlastní, např.
1) auto (možné parkování např. u Vojenského muzea)
2) kolo nebo koloběžka (pro aktivní účastníky zajištěno hlídání v místě prezence, zámek s sebou)
3) vlakem tam z Hanušovic v 8:02 hod, příjezd do Prostřední Lipky 8:25 hod, dále pěšky po červené
turistické značce 650 m kolem rozcestníku „Vojenské muzeum“ k rozcestníku „U Vojenského muzea“ ,
vlakem zpět - doporučujeme využít historického vlaku s odjezdem v 11:20 hod z Prostřední Lipky
(jízdenky doporučujeme zajistit předem)
Další: seznámení s jednoduchými pravidly proběhne při prezenci, každý účastník obdrží mapu hřiště a tabulku
pro zápis výsledků. U prezence bude k dispozici koš pro trénink či zkoušku. V případě ztráty či poškození disku
hradí škodu na místě účastník, v případě dětí dospělý doprovod.

Další turnaj, který je určen přednostně pro členy klubu a další občany města se uskuteční
ve stejný den, tj. v sobotu 17. 7. 2021 od 14:45 hod s těmito odlišnostmi:
Časový harmonogram:
14:40 – 14:45 hod prezence,
14:45 – 15:05 hod představení hry, výklad, zkušební hra, výklad pravidel (nehraje se dle oficiálních pravidel)
15:05 hod začátek turnaje
Účastnický poplatek: 100 Kč za družstvo při platbě na místě, 50 Kč za družstvo v případě platby předem do
14. 7. 2021 v hotovosti nebo na účet č. 2801088056/2010 (do zprávy pro příjemce uveďte příjmení a tel. číslo
vedoucího družstva). V případě nedostavení se k prezenci se úč. poplatek nevrací.
Pravidlo pro účast dětí pouze v doprovodu dospělé osoby po celou dobu turnaje neplatí pro členy klubu.

Princip hry: DiscGolf má velice podobná pravidla jako klasický golf. Hřiště se skládá
z 9 jamek, které jsou tvořeny ocelovými koši s řetězy. Každá jamka má svůj PAR, tzn. "optimální" počet hodů,
kterými by měl hráč dopravit disk z výhoziště do koše. Celkový PAR hřiště je součtem parů jednotlivých
jamek. Za každý hod nad PAR jamky se hráči připočítává jeden trestný hod, za každý hod pod par jamky se
naopak bod odečítá. Vítězem se stává hráč, který celé hřiště zahraje nejmenším počtem hodů. Účastníci akce
budou „soutěžit“ pouze se sebou, budou porovnávat svůj výsledek a PAR hřiště, případně mohou soutěžit
v rámci své skupiny.
Bezpečnost: každý účastník je vždy povinen se přesvědčit, že ve směru jeho hodu není žádná osoba ani zvíře,
které by mohl zasáhnout. Každý hráč je plně odpovědný za svůj hod / disk.
Kontakt: skhanusovice@seznam.cz, tel. 732 264 952
Discgolfový pozdrav:

Ať to lítá!

Jaro na Vysoké
Zimní období chataři přečkali, na loukách se podařil za dobrých sněhových podmínek běžecký okruh, kde sportovali jak místní, tak cizí běžkaři. Trasa asi
1,5 km byla pravidelně udržována skútrem pro radost z pohybu.
Na Velikonoce jsme na centrálním náměstí odstrojili vánoční strom a ozdobilyjeřabiny jako vajíčkovníky. Do trávy se usadily zajíci ze špalků. Také koledníci chodili a bylo veselo!
1. května jsme opět na centrálním náměstí postavili májku a byla velká brigáda na úklid osady. Podařilo se několik věcí – oprava fasády kaple za přispění zaměstnanců OÚ Malá Morava, nátěry laviček, údržba dětského hřiště, vylepšení oplocenek v aleji, oprava cest a parkoviště. K večeru se pálila
čarodějnice a opékalo se u Lužíků.
15.5. byla schůze chatařů u kaple za účasti pana starosty Marinova, pana Ing. Wintra a Kellera. Řešily se problémy týkající se vody, příjezdové komunikace, pohybu na zemědělských a lesních pozemcích. Také se plánovaly další akce do konce roku.
29.5. proběhla v kapli Fr. Schuberta v 10. hodin mše, které se zúčastnilo 25 věřících. Odpoledne od 14. hodin jsme zahájili Den dětí. Mile nás překvapila
informace o této akci v čs. Rozhlase Olomouc. Přijelo k nám spoustu dětí a rodičů z celého okolí. Jirka Novák opět připravil hodně soutěží, střílelo se z
luku i vzduchovky, děti jezdily na motokárách, malovaly se kamínky. Libor Lužík zajistil velký stan, a tak i občasná přeháňka nevadila. Alenčiny ovocné
limonády měly úroveň, po makrelách se opékaly špekáčky a to už i svítilo sluníčko.
Připravujeme odbíjenou a nohejbal na sváteční dny 5. a 6. července s cenami. Vše nám finančně částečně zajišťuje OÚ Malá Morava a MěÚ Hanušovice
a další sponzoři.
Závěr prázdnin plánujeme na 29. srpna s koncertem v kapli. Že je o Vysokou zájem svědčí i možnost koncertů pěveckých sborů ze Šumperka a ZŠ z
Hanušovic.
Proto jen zdraví a veselou mysl! Díky všem co pomáhají a přijedou se pobavit!
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788 33 Hanušovice
tel. 734 822 466,
lenhartp@seznam.cz
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