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H – cesty historií
HANUŠOVICKÁ MÝTNICE
H-cesty historií pokračují i v měsíci červnu, tentokrát nás zavedou
k malému přízemnímu domku, který stával po pravé straně původního
dřevěného mostu přes řeku Moravu a byl mýtnicí, kde se vybíralo mýtné za přechod či přejezd.

kých dálnicích klesla proti špatným silnicím spotřeba paliva a opotřebení vozidla asi o 25 %, tedy o 25 hal/km. Jako „bonus“ k takto získaným
pěti haléřům řidič ušetřil 30 % času – cestovní průměr měl být 80 místo
60 km/h.
V předvečer Mnichova a války však autostráda představovala neuskutečnitelnou chiméru, potřebný beton, kapitál i stroje a pracovní
síly byly vyhrazeny pro nikdy nevyužité opevnění. Po Mnichovu byl již
nepotřebný aparát bývalého Ředitelství obranných prací reorganizován
právě na stavbu dálnic a obrátil se na osvědčené stavební firmy.
Dálnice byly zpoplatněny až poměrně nedávno a od 1. ledna 2008
musejí vozidla nad 12 t platit také na vysokorychlostních komunikacích.

A jak to bylo s mýtnicí v Hanušovicích?

Obr. 1 Mýtnice s mostem přes Moravu – výřez z kopie obrazu C. Thöndela kolem r. 1860

Zpoplatnění vybraných silničních úseků se používalo už před 2700
lety a to v Babylonu. Poplatky hojně vybírali Arabové a Indové, germánské kmeny zpoplatnily průsmyky v Alpách a dnes se na těchto samých
místech platí za použití „Hochalpenstrassen“. Ale kvalitní dlážděné dálkové trasy mohli nabídnout až Římané zhruba před 2200 lety.
V našich zeměpisných šířkách si výnosný byznys spojený s vybíráním
silničních poplatků nárokoval král, ale stále více práv i povinností přenášel na města nebo šlechtu. Od konce 13. století existoval systém
hlavních zpoplatněných silnic z Prahy k hranicím: chebská, prachatická,
domažlická, mostecká, kralupská atd. Moravu protínala „severojižní
magistrála“ procházející Brnem. Jednotlivá města spojily tzv. postranní, bezplatné cesty pro osobní dopravu a pěší. Ale běda, kdyby na nich
vrchnost zadržela vůz se zbožím. Majitelé panství měli od panovníka
nařízeno cesty za vybrané peníze udržovat a potírat loupeřníky. Nařízení, že okolí silnice má být pro přehlednost „vymýceno, co by kamenem
dohodil“ se ale moc nedodržovalo.
Poplatky byly postupně redukovány na mosty a na hranicích větších
měst se hradil vjezd do centra. Až do roku 1941 existovala potravní čára
– akcíz, kde se vybíralo za potraviny přivážené do Prahy, za přejezd mostů se přestalo v Praze platit v roce 1928.
Hlavní silniční tahy první republikou byly sice bezplatné, ale také
vyhlášené špatným technickým stavem. Že může být mýto výhodné
pro stát i motoristy výborně vyargumentoval tým kolem Jana Antonína Bati. V roce 1938 navrhl dálnici z Chebu do Velkého Bočkova na
Podkarpatské Rusi. Kilometr měl stát dva miliony korun, celé dílo asi
dvě miliardy (dva roky práce pro 108 000 dělníků). Státní kasa se tak
obrovským výdajům bránila podobně jako dnes, Baťa považoval za samozřejmé vtažení soukromého kapitálu. Vždyt tímto způsobem na jihu
Moravy sám stavěl vodní kanály („Baťák“) i železnice. „K vybudování a
provozu autostrady se založí akciová společnost s kapitálem 100 mil.
Kč, vybavená právem vypsati půjčku do 2 miliard korun. Zúročení této
částky ročně 4 % převezme stát. Za to v podobě stavby získá mnohonásobně větší obnosy ze zvýšených daní od obyvatelstva (autostrada
dá nepřímo obživu půl milionu obyvatel). Amortisace je počítána na
padesát let.“
Mýtné pro osobní automobil mělo činit 20 haléřů za 1 km, roční
výběr se odhadoval na 60 milionů Kč – ekvivalent nákladů na údržbu
a čtyřprocentní návratnost vloženého kapitálu. A motorista? Na němec-
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Mýtnice v Hanušovicích stála před mostem na pravém břehu Moravy
a plnila svůj účel až do roku 1900, tedy do doby kdy došlo ke zrušení
výběru mýtného. Starý dřevěný most, kterému se říkalo mýtný most,
byl velmi důležitý, protože umožňoval jízdu povozů do Čech, do Kladska
i do Slezska. Za jeho použití při přejezdu s dobytkem nebo vozem se
muselo platit mýtné. Povozy přádelny platily známkami, ostatní formani platili 2 nebo 3 krejcary, což nebylo mnoho, protože například půllitr
piva stál tehdy 6 krejcarů. Nicméně někteří povozníci chtěli na mýtu
ušetřit, takže jezdili raději lesem a za skupinou hynčických domů zvaných Filzhaus (dnes již neexistují) přejeli přes říčku Brannou. Když někdo
u mýtnice nechtěl zaplatit poplatek, stáhla se u mostu závora.

Obr. 2 – Mýtní účtenka

O historii hanušovické mýtnice se zmiňuje historik Drahomír Polách
v publikaci Hanušovice vydané v roce 2015. Zde popisuje mimo jiné,
jak pamětníci vzpomínali, že platit zásadně odmítali cikáni. Když tito
kotláři, výrobci houslí a věštci přijeli k mostu, škemrali, hádali se a všemožně se vymlouvali. Zpravidla jim to nepomohlo, takže vypřáhli vozy
a přebrodili s koníky přes Moravu u železničního mostu. Vozy pak přetáhli přes mýtný most sami, za což se mýto platit nemuselo. Na mostě
byl čilý provoz, někdy i zácpa. Jezdily tu speciální dlouhé povozy s kmeny stromů do parní pily, vozy, které připomínaly rakve, jež dopravovaly
dřevovinu do Jindřichovské papírny, velké vozy s pivem a také s uhlím
z nádraží do přádelny. Až do roku 1888 jezdila tudy i koňská pošta do
Jeseníku, poté již jen do Starého Města.
Rozvětvená silniční síť, která se dodnes prakticky nezměnila, propojovala Hanušovice se Šumperkem, jak údolím řeky Moravy, tak i přes
Kopřivnou. Důležitá byla silnice přes Kolštejn a Ramzovské sedlo do
Slezska, která vede údolím řeky Branné (jezdilo se také přes horní Hanušovice na Habartice a Vikantice). Po levém břehu Moravy vedla silnice, která se na konci katastru Hanušovic rozdělila a pokračovala jednak
údolím Krupé na Staroměstsko a údolím horního toku Moravy do Malé
Moravy a dále do Králík a východních Čech.
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Podle vzpomínek bývalých obyvatel Hanušovic chodívali na konci 19.
století do obce různí podomní obchodníci, dráteníci, lidé světští, potulní
muzikanti, cikáni, Bosňáci, aj. Pozornost dětí i dospělých budili zejména
medvědáři ze Slovenska. Byli to silní vousatí muži, kteří vedli medvědy
opatřené náhubky a pouty. Zvířata v rytmu bubínků předváděla tance,
někdy skupinu tvořila i opička uvázaná na řetězu. Lidé je zpravidla ze
slitovnosti odměňovali více, než jejich vystoupení zasluhovala. Bosňáci
přinášeli své zboží, většinou bezcenný brak, v košících, které nesli na
hlavách. Jednalo se zpravidla o staré slepené porcelánové nádobí,
zpevněné drátem. Z Rumunska přicházeli se svým zbožím skuteční chudáci, protože zisk z jejich bídného zboží byl nepatrný. Přesto byli tito obchodníci považováni za čestné lidi. Jejich manželky čekaly před vesnicí
a vydělané peníze manželům hned sebraly. V pátek chodili dům od
domu kolovrátkáři, kteří vyhrávali na své nástroje, zpravidla vyrobené firmou Kolb v Pekařově, za což dostávali malý peníz, talíř polévky
a zbytky od oběda. Někdy se sešli nedaleko sebe dva kolovrátkáři a jejich produkce lidem rvala uši.
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ku lze připojit k tomuto povídání článeček, který vyšel 31. května 1952
v Šumperských vesnických novinách. Autor, podepsaný iniciálami J.B.,
napsal:„Tabulička na památku? Na začátku Hanušovic od Malé Moravy
stojí uprášená cedulička (samozřejmě s nápisem). Příjezd a po¬byt potulným cikánům se zakazuje. Soudruzi, vyšla s módy, odstraňte ji. Jsme
všichni rovni, my i cikáni. Hlavní je, že poctivě pracujeme pro celek. Toulat
se ovšem nesmí nikdo.“
Čeští obchodníci přicházeli zejména s ovocem a zeleninou z vesnic
kolem Rudy. Byli vítáni, protože tehdy ještě neexistovala národnostní
nesnášenlivost. V Hanušovicích se tak velmi brzy prodával salát za „10
Graizaro“ (krejcarů), třešně, švestky a jiné zboží. Tito lidé měli stanoviště u mýtného mostu pod velkou lípou. Prodávali také košíky, vařečky
a jiné menší domácí výrobky.

Obr. 4 – Výřez fotografie prvomájového manifestu z roku 1919

Obr. 3 – výřez pohlednice rok 1903 (u prostřed mýtnice a za ní velká lípa)

Zvýšenou pozornost vzbuzovali kočující cikáni, protože se tradovalo,
že kradou jako straky. Cikánky se tlačily zejména na dobře oblečené
pány, kterým hádaly z ruky budoucnost. Když skončili v obci svou „práci“, stáhli se do blízkého lesa a tam si na otevřeném ohni vařili jídlo.
Nutno dodat, že prakticky každá vesnice měla pro cikány vykázané
místo, kde se směli utábořit a poté katastr obce opustit. Jako perlič-

Na závěr tohoto článku přikládám fotografii, která dokumentuje
dnes již neexistující mýtnici v Hanušovicích, Jedná se o výřez fotografie
z roku 1919.

Marie Pecháčková
Foto:
Archiv Marie Pecháčková, archiv Václav Jokl, archiv město Hanušovice
Zdroj:
DOUBRAVSKÝ,Zdeněk - MELZER, Miloš a kolektiv autorů: Hanušovice, 2015,
VACEK Zdeněk, Mýtus mýto: Z historie zpoplatnění silnic, 2010
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Vracíme se do normálu…
Vážení a milí čtenáři,
pomalu ale jistě nám léto klepe na dveře a my všichni s optimismem vyhlížíme dobu letních dovolených, ponocování, kulturních,
společenských a sportovních akcí. Poslední rok nám život připravil
mnohé zkoušky, překážky, omezení a zátěžových situací. Věříme ale,
že nás tento náročný rok mnoho naučil a vezmeme si z něj to pozitivní… že je nejdůležitější mít kolem sebe milující rodinu, pár kamarádů
a „čistý stůl“.
Naštěstí i tento náročný čas je u konce a my se tak pomalu vracíme zpět do normálního života plného společenského dětí. V sobotu
5.6.2021 proběhla v Hparku první kulturní akce v roce 2021 „Kácení
máje a dětský den“, v areálu pivovaru Holba Hanušovice jsme mohli
zhlédnout ve čtvrtek 10.6.2021 představení Moravského divadla Olomouc „Starce na chmelu“ a ihned v sobotu druhé představení „Sluha
dvou pánů“.
Kulturní dům opět ožívá a hanušovické spolky aktivně zahajují svoji

činnost. Opět se v Kulturním domě každou středu cvičí a s dobrou
náladou se vracíme z lekcí aerobiku…
A co nás čeká v následujících týdnech?
V červnu se uskuteční již tradiční Hanušovická 50. Oblíbená sportovní akce pro širokou veřejnost, letos 24. ročník, se uskuteční v sobotu 26. června. Trasu dlouhou padesát kilometrů můžete pokořit jak
na koloběžce, tak na kole.
V červenci pro vás připravujeme letní kino bratří Čadíků. Přijďte do
Hparku nasát atmosféru letního kina a zhlédnout zajímavé filmy. Letní kino proběhne ve dnech 16. – 19. července.
Samozřejmostí jsou i další akce v Hparku, o kterých vás budeme
včas informovat…
Prožijme společně nezapomenutelné léto ☺



H-tým

Zaměstnanost
Vážení občané,
dovolte mi prosím pár dalších postřehů po návratu z mé dlouhodobé zdravotní „dovolené“. Vzhledem k tomu, že mě postihly
zdravotní problémy, tak jsem neměla možnost se plně zapojit do
řízení chodu města a neúčastnila se zastupitelstev. Po návratu
jsem zjistila, že některé informace, které jsme podali, byli špatně
pochopeny, anebo si je lidé začali vykládat po svém, bez zjištění
podrobnějších a přesnějších údajů. Z toho vyplynulo mnoho otázek, které zazněly na zastupitelstvu a já se pokusím k některým
zaujmout svůj názor.
Během uplynulých let 2018 až 2020 jsme se přihlásili do několika projektů spojených nejen s investicemi, ale také se zaměstnaností. Jedná se o projekty „Prostupné zaměstnávání“, „Strategické dokumenty“, „Veřejně prospěšné práce“. V souvislosti
s těmito projekty, jejich administrací, následnou realizací bylo
spojeno přijmutí několika pracovních sil ať již na technické nebo
dělnické pozici.
Nebudu se zde obšírně rozepisovat o množství finančních prostředků, které jsme dostali na vytvoření pracovních míst ať již
technického nebo dělnického charakteru. Tyto prostředky byly
opravdu značné a získali jsme je zásluhou všech zúčastněných,
tj. zásluhou projektové manažerky, velmi akčního a neodbytného vedení města, zainteresovaných úředníků a projektové firmy,
která většinu projektu zaštiťuje. Veřejně prospěšné práce si město vyřizuje, administruje a zaštiťuje samo v rámci svých úřednických pracovních pozic.
Nechci zde nic obhajovat, protože jsem tomuto systému taktéž
nevěřila a bohužel mám pochybnosti doposud. Říkala jsem si,
že není možné najít takové množství lidí evidovaných u nás na
pracovním úřadě, a pokud je najdeme, tak nám to přinese pouze
velkou administrativu a zátěž v personální i provozní oblasti.
Nebudu zde psát, že se ukázalo, že opak je pravdou. Nikoliv,
ale pochopila jsem, že všechny tyto projekty včetně H projektů
mají smysl. I když se mi to nelíbí, protože někteří oslovení lidé
nechtěli spolupracovat a vznikla tímto hromada problémů, tak
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pokud najdeme třeba jen jednoho místního člověka, který se
chytne a zlomí svou situaci, tak vše, co nás na tomto způsobu
zaměstnávání štve tak nevadí, protože někdo se konečně své
šance chopil.
Na zastupitelstvu zazněla připomínka, že nabídkou práce přitahujeme lidi z celé republiky. Pokud by tazatelé chtěli plné informace, tak by zjistili, že opak je pravdou. Práce do všech těchto
projektů je nabízena pouze lidem dlouhodobě evidovaným na
pracovním úřadě, lidem s dlouhodobým trvalým bydlištěm ve
městě a jeho okolí, protože pouze na tyto občany dostaneme
dotaci a pouze tyto občany jsme ochotni zaměstnat. Jedná se
o občany Hanušovic, kteří se dostali do svízelné životní situace
a roky se nebyli schopni z ní dostat. Nově příchozím nenabízíme
byty, a to zvlášť proto, že žádné volné nemáme. Nezáleží nám na
barvě kůže, záleží nám na přístupu těchto osob k nabídce práce,
zkoumáme rodinou situaci. Jsme rádi, že můžeme tyto příležitosti nabídnout, protože zaměstnáváním těchto osob nejen dáváme šance, ale pomáháme těmto lidem i v oddlužování. Pomoc
v sociální situaci a následné dohody při oddlužování jsou zásluhou zainteresovaných úřednic. Neočekáváme zdrcující pracovní
výkony po letech evidence na pracovních úřadech. Neočekáváme
kvalitně odvedenou práci. Jsme rádi, že naučíme některé občany
vstávat do práce, že je naučíme zametat a naučíme je chodit
z práce, a oni tímto získají pracovní a sociální návyky. Získají návyky, které dlouhodobou evidencí na úřadu práce ztratili. Jsme
rádi, že jim můžeme dokázat, že nebudeme trpět jejich odmítání
práce beztrestně a nebudeme jim vycházet vstříc, když nenastoupí do pracovního procesu anebo ukončí pracovní poměr bez udání důvodu. V této oblasti nám pomáhá i úřad práce, který osoby,
jež odmítnou práci bez udání řádného důvodu vyřadí z evidence.
Budeme ale podporovat lidi, kteří získají odvahu a nechají se zaměstnat a vydrží. Obdivuji tyto lidi a patří jim můj dík. Budeme
se snažit je umístit a zlepšovat tím jejich sociální situaci a tím
i situaci města. Spokojený občan = dobře vedené město.
Nebudu se zde obšírně rozepisovat o tom, že tito lidé nám po-
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máhají i při údržbě a opravě města s pracemi, na které bychom
museli volat externí firmy. Tímto nám jejich práce šetří finanční
prostředky z rozpočtu města. Takže ano, nevěřila jsem tomuto
projektu, ale nyní již vidím, že má smysl, že dohody o rozvázání
pracovního poměru (jen pro zasmání jeden z důvodů rozvázání pracovního poměru zmíněný v dohodě zněl „člověk vedle mě
nepracoval a já jsem musel pracovat“) bere úřad práce vážně
a spolupracuje s námi. Vidím, že někteří lidé se snaží a bojují
o zachování svého místa, což mě začíná těšit a začínám věřit ve
změnu.
Budeme se snažit, aby s námi i nadále spolupracoval úřad práce a snažil se o změnu pozice i v této oblasti, aby tito lidé nemohli mít i po odmítnutí práce sociální dávky, aby nemohli mít nárok
na podpory. Ovšem zde by muselo dojít ke změně zákonů, což je
nesplnitelné přání.
V souvislosti s mnoha projekty města samozřejmě narostla
i administrativní zátěž, která se v rámci stávajícího kolektivu
nedala zvládnout a bylo nutné udělat generační výměny. S tím
vším souvisely vyhlášená výběrová řízení na úřednické profese.
Nebudu obhajovat množství práce mých kolegů, protože si myslím, že je vidět posun v atmosféře při vyřizování všech záležitostí
na městském úřadu. V případě, že někdo nebyl spokojen s prací
mých kolegů nebo mou, tak to dejte vědět, chyby napravíme.
Nejsme dokonalí, nejsme ideální, jsme nově tvořící se kolektiv, který je schopen se ze svých chyb poučit. Jsme kolektiv, který
nezavřel dveře před Covidem, balíčkovali jsme dezinfekce, rozváželi roušky, vydávali obědy, vydávali dezinfekce atd. Řešili jsme
všechny úkoly včas a nesváděli to na Covid. Chod úřadu i správy
města byl plynulý a nezavřeli jsme ve svých kancelářích, nezůstali
jsme na home officech, tak jako se to dělo v některých firmách
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nebo státních institucích. Někteří z nás pracovali z domova i když
měli Covid. Tito lidé se i přes svá onemocnění své agendy řešit,
protože v případě odbornosti za ně nebyly zástupy. Pokud nastal
problém, tak jsme ho vždy dořešili a doufám, že ke spokojenosti
všech. Dovolím si zmínit projekt, který podporujeme i nadále,
ano i u nás pracují „Dobří andělé“. Děkuji za to všem, kteří pochopili, že je potřeba přispívat na charitu a uvědomují si problémy lidí v tíživé situaci a zvlášť v této těžké době.
Takže nyní máme 17 úředníků na dobu neurčitou (část mezd
hrazena z projektu), 2 důchodce s dohodou o ukončení pracovního poměru, 2 pracovníky na dobu určitou plně hrazené z projektu, 13 provozních zaměstnanců na dobu neurčitou, 2 provozní
zaměstnance na dobu určitou. Schválený počet zaměstnanců
městského úřadu je 33 bez městské policie. V případě městské
policie schválilo zastupitelstvo 2 strážníky (pozice jsou obsazené), 4 asistenty prevence kriminality (pozice jsou obsazené, vše
hrazeno z projektu).
Chci Vám sdělit, že si za tímto stálým kolektivem stojím, že má
chyby, tak jako je má každý z nás, ale snažíme se na sobě pracovat a snažíme se zdokonalovat. Pokud se i přesto najde člověk,
který náš přístup nechce přijmout, nechce změnu a pouze zde
přežívá, tak nikoho nepřemlouváme, má možnost změny i kdyby
zde přežíval 30 let.
Vím, že není vše ideální, mám také plno připomínek, které se
snažím vedení města sdělit, ne vždy jsem vyslyšena, ale tak to
má být. Takže se opakuji a znovu říkám, za mě ano, tyto projekty
mají smysl, zaměstnávejme tzv. nepřizpůsobivé, dejme jim šanci.
						


Ing. Pichová Vlasta, tajemník úřadu

vyhlašuje fotosoutěž
na téma

„LÉTO S KNIHOU“
K létu patří dovolená a prázdniny a k těmto dnům i dobrá kniha. Vyfoťte a pošlete nám zajímavé foto - fantazii se
meze nekladou. Soutěž je určená dětem i dospělým.
Fotografie zašlete do 27. srpna 2021 na e-mail: sluzbyknihovny@seznam.cz a do předmětu napište „fotosoutěž“.
Nezapomeňte uvést své jméno, příjmení a kontaktní telefon. Vylosovaní účastníci obdrží odměnu.
(Soutěžící uděluje zapojením do soutěže souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem předání výhry.)

5

06/2021 7. 6. 2021

Městská policie města Hanušovice
Město Hanušovice pokračuje i v roce 2021 v realizaci Programu
Ministerstva vnitra v oblasti podpory prevence kriminality – název
projektu – Hanušovice Asistenti prevence kriminality - 2021. Již třetím rokem se v ulicích města můžete setkat s asistenty, kteří se podílí
na zajišťování veřejného pořádku a jsou nedílnou součástí Městské
policie v Hanušovicích. Asistenti při výkonu spolupracují i s ostatními složkami integrovaného záchranného systému a jsou podpůrným
článkem při řešení každodenních kolizních situací. V měsíci květnu
navýšilo město Hanušovice počet asistentů ze dvou na čtyři. Společně
s městskou i státní policií se tito asistenti budou v roce 2021 aktivně
podílet na zvýšení bezpečnosti v denních, večerních, ale i nočních hodinách. Asistenti prevence kriminality (dále jen „APK“) jsou viditelně
označeni nápisy a domovenkou s názvem Asistent prevence kriminality Hanušovice. Jejich úkolem je především působit preventivně. Mezi
jejich základní úkoly patří dohled nad přechody pro chodce, kontrola zájmových objektů (dětská hřiště, autobusové a vlakové nástupní
plochy, prostor nákupního centra, zdravotní středisko, pošta, škola a
školka, zahrádkářské kolonie, park, povodí řeky Moravy).
Ráda bych vás seznámila s novými kolegy panem Markem Pužem a
Tomášem Toráčem. Společně s panem Janem Holomkem a Lukášem
Džobákem budou pro město Hanušovice ve spolupráci s městskou
policií nápomocni v zajišťování pocitu bezpečí. Asistenti (dále jen
„APK“) jsou ustrojeni v jednotných barvách, aby byli pro občany při
pochůzkách lépe rozpoznatelní. Jako nejjednodušší forma představení, Vám občanům, mi přišla společná fotografie.

Městskou policii v Hanušovicích posílil v měsíci květnu nový policista pan Martin Pýcha, který pochází z Ostravy. Svou pracovní dráhu
započal jako horník v ostravských dolech a v kariéře dále pokračoval
jako strážník Městské policie Ostrava. Z Ostravy se přestěhoval do

obce Vlčice a jako strážník dále působil u Městské policie v Jeseníku.
Mimo práci se pan Martin Pýcha věnuje rodině, práci na domě i zahradě a svým dvěma pejskům.
Město Hanušovice pořídilo v měsíci květnu z finančních prostředků
(Sbírka na pejsky) novou zateplenou psí boudu. Tato bude využívána
pro účely krátkodobého i dlouhodobého umístění nechtěných, zatoulaných a odchycených pejsků. Na účtu města Hanušovice (Sbírka na
pejsky) evidujeme v roce 2021 další příchozí finanční prostředky. Pro
chlupáče přichází také materiální pomoc, za což bychom Vám rádi
srdečně poděkovali. Jste skvělí :))

Dne 14. května 2021 v odpoledních hodinách pracoval
pan Daniel Kašpar za firmu
Experior, s.r.o. v obci Nové
Losiny (část obce Jindřichov),
kde zachránil z Novolosinského potoka staršího pejska.
Pan D. Kašpar neváhal ani
vteřinu a skočil pro chlupáče
do potoka a tím mu zachránil život. Pejska se podařilo
předat majitelce, která ani
netušila, že její slepý a hluchý pes nešťastnou náhodou
spadl do potoka a mohl utonout.Velké poděkování zachránci panu
D. Kašparovi.
						

Váš strážník Ivana Vlachovská

MUDr. KUBÁČEK SVATOPLUK – LETNÍ DOVOLENÁ 2021

ČERVENEC: 7. 7. – 16. 7. 2021
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Hanušovičtí hasiči pomáhají…
Hasiči nezaháleli ani v květnu a měli velmi na pilno…. Podívejte se sami na výpis zásahů hanušovických hasičů:
4. 5. 2021
7. 5. 2021
11. 5. 2021
12. 5. 2021
27. 5. 2021
2. 6. 2021

–
–
–
–
–
–

Technická pomoc Hanušovice strom na železniční trati
Technická pomoc Hanušovice otevření uzavřených prostor
Požár lesního porostu Staré Město
Požár lesního porostu Potůčník
Dopravní nehoda motocyklu Kopřivná
Dopravní nehoda osobních automobilů Potůčník
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY MĚSTA HANUŠOVICE
RM č. 58
• Rada města Hanušovice souhlasí se stavbou „Stavební úprava
vodovodu ul. Pod Lesem, k. ú. Hanušovice“ na pozemku p. č. 2259 orná půda a p. č. 2282 - zahrada v k. ú. Hanušovice.
• Rada města Hanušovice schvaluje prodej části pozemku p. č.
1652 v k. ú. Hanušovice, který je ve vlastnictví Správy železnic, státní
organizace. Z hlediska budoucí koncepce města není s touto částí po-

zemku uvažováno. Z tohoto důvodu o něj město Hanušovice nemá
zájem.
• Rada města Hanušovice ukládá zveřejnit záměr úplatné směny
části pozemku parc. č. 877/7 – trvalý travní porost o výměře cca 270
m2, zapsaného na LV č. 10001 a části pozemku parc. č. 877/3 – trvalý
travní porost o výměře cca 90 m2, zapsaného na LV č. 34 u k. ú. Hanušovice.
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• Rada města Hanušovice doporučuje schválit úplatnou směnu
na základě vyhotoveného GP části pozemku parc. č. 877/7, trvalý travní porost o výměře cca 270 m2 zapsaného na LV č. 10001
za část pozemku parc. č. 877/3, trvalý travní porost o výměře cca
90 m2 zapsaného na LV č. 34, k. ú. Hanušovice. Žadatel ponese
náklady se směnou spojené. Finanční vyrovnání, které vyplyne ze
znaleckých posudků, bude vzájemně zaplaceno.
• Rada města Hanušovice schvaluje poskytnutí individuální
neinvestiční dotace pro rok 2021 Aktivnímu Pomoraví z.s. ve výši
30.000 Kč a ukládá zodpovědnému referentovi žadatele informovat.
• Rada města Hanušovice schvaluje poskytnutí individuální neinvestiční dotace pro rok 2021 Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu ve výši 5.000 Kč a ukládá zodpovědnému referentovi žadatele
informovat.
• Rada města Hanušovice schvaluje
• zapojení města Hanušovice a Základní školy a Mateřská školy
Hanušovice, okres Šumperk do projektu „Hanušovice společné“
dle předloženého návrhu, který MAS Horní Pomoraví o.p.s. předkládá do Norských fondů 2014-2021.
• uzavření partnerské smlouvy mezi městem Hanušovice a MAS
Horní Pomoraví o.p.s. k realizaci projektu „Hanušovice společné“
dle předloženého návrhu.
• uzavření partnerské smlouvy mezi ZŠ a MŠ Hanušovice, okres
Šumperk a MAS Horní Pomoraví o.p.s. k realizaci projektu „Hanušovice společné“ dle předloženého návrhu.
• Rada města Hanušovice schvaluje Návrh na vyřazení knihovních fondů z Městské knihovny Hanušovice č. 4/2021.
• Rada města Hanušovice nesouhlasí s výší úplaty za zřízení věcného břemene v rámci stavby „Hanušovice – Pivovarská, pivovar,
VN“, které bylo doručeno společností ČEZ Distribuce a.s., kterou
v dané věci zastupuje společnost INKOS Ostrava, a.s., se sídlem
Ostrava. Důvodem nesouhlasu je neadekvátní částka za zřízení
věcného břemene a trvalé znehodnocení pozemku města.
• Rada města Hanušovice schvaluje nájemní smlouvu parc. č.
833 TTP o výměře 60 m 2 v k. ú. Hanušovice mezi městem Hanušovice, a společností Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., se sídlem Šumperk za cenu 600 Kč ročně.
• Rada města Hanušovice schvaluje Rámcovou kupní smlouvu č. 01/601720 pro opakované dodávky zboží prodávajícího na
základě objednávek kupujícího. Smlouva bude uzavřena mezi Pivovarem HOLBA a.s., se sídlem Hanušovice a městem Hanušovice. Jedná se o dodávky zboží do nově rekonstruované restaurace
„Formanka“
• Rada města Hanušovice schvaluje Smlouvu o výpůjčce movitých věcí č. 11/601720 na dočasné bezplatné užívání souboru movitých věcí – vybavení provozovny vypůjčitele (restaurace Formanka). Smlouva je uzavřena mezi Pivovarem HOLBA a.s., Hanušovice
a městem Hanušovice.
• Rada města Hanušovice schvaluje termín jednání Zastupitelstva města na 24.6.2021. Program bude upřesněn.
• Rada města Hanušovice schvaluje smlouvu č. 0055939075
na flotilové autopojištění mezi Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s,
Praha, a městem HANUŠOVICE podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
• Rada města Hanušovice souhlasí se stávající stavbou rekreačního objektu č. ev. 17 v Hanušovicích, který se nachází částečně na
pozemku parc. č. 1260/5 - lesní pozemek v k. ú. Hanušovice.
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Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo či nebyla přijata
• Rada města bere na vědomí, že všechna usnesení Rady jsou průběžně plněna
• Rada města bere na vědomí, že byla zaslána výzva majitelům bytových domů na ulici Pod Lesem ve vztahu odprodeje pozemků parc.č.
2259 a parc. 2282 v k.ú. Hanušovice. Termín vyjádření majitelů bytových domů k rozdělení pozemků je nejpozději do 30. 6. 2021. V případě,
že se občané nevyjádří do tohoto data nebude prodej realizován.
• Rada města Hanušovice bere na vědomí informaci o plánované
směně pozemků z důvodu plánované výstavby v bývalém areálu Slezan
holding a.s. Jedná se o část pozemku parc. č. 886/1 zapsanou na LV 264
o výměře cca 1800 m2 za část pozemku parc. č. 895/2 zapsanou na LV
10001 o výměře cca 2250 m2
• Rada města Hanušovice souhlasí s pokračováním v jednání ve věci
směny pozemků mezi společností Slezan holding a. s. a městem Hanušovice.
RM č. 59
• Rada města Hanušovice schvaluje odpisový plán na rok 2021
ZŠ a MŠ Hanušovice
• Rada města Hanušovice schvaluje zprávu o provedení inventarizace za rok 2020 ZŠ a MŠ
Hanušovice
• Rada města Hanušovice schvaluje žádost o poskytnutí dotace pro Městskou knihovnu Hanušovice z projektu Česká knihovna
2021
• Rada města Hanušovice schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby v rámci stavby „Stavba PDS – Hanušovice – Pražská,
• parc. č. 882, NNv“. Smlouva bude uzavřena mezi městem
Hanušovice, a společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín.
Výše jednorázové úplaty za zřízení věcného břemene bude činit
1.210 Kč vč. DPH.
• Rada města Hanušovice do doby revitalizace hráze doporučuje pozemek neprodávat a ukládá zveřejnit záměr pronájmu
části pozemku parc. č. 856/80 – ostatní plocha o výměře cca 70
m2, zapsaného na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, k. ú. Hanušovice.
• Rada města Hanušovice schvaluje Smlouvu o dílo mezi
městem Hanušovice a panem Tomášem Hořínkem, Máchova
230/36, 779 00 Olomouc – Řepčín, IČ: 451 91 085 na akci „Obnova pískovcového kříže – Vysoké Žibřidovice“ za cenu 196 867
Kč.
• Rada města Hanušovice schvaluje výpověď smlouvy
č. 15012013, o nájmu nebytových prostor uzavřenou dne
15.01.2013 mezi městem Hanušovice, Hlavní 92, 788 33 Hanušovice a společností UNING, s.r.o. se sídlem Terezínská 3101/1,
787 01 Šumperk, IČ: 25 89 99 02 na nájem nebytových prostor v
1. NP v předmětné budově čp. 1, Hanušovice za účelem provozu
Lidové školy umění a knihovny, a to ke dni 31.12.2021.
• Rada města Hanušovice schvaluje dodatek nájemní smlouvy
mezi městem Hanušovice a Základní uměleckou školou Šumperk, Žerotínova 11, 787 01 Šumperk do 31.12.2021 na pronájem
prostor v 1. nadzemním patře budova č.p. 1, ulice Hynčická, Hanušovice.
• Rada města Hanušovice schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v budově čp. 199, ulice Školní, Hanušovice,
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nacházející se na stav. par. č. 319/2 o výměře 980 m2 zapsané
na LV č. 10001, Katastrální úřad Olomouc, k. ú. Hanušovice za
účelem provozu umělecké školy, sociálních a charitativních služeb.
• Rada města Hanušovice schvaluje Smlouvu o dopravě mezi
městem Hanušovice, Hlavní 92, Hanušovice, IČ: 00302546 a
firmou VOBUS v.o.s., Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, IČ: 479 84
350, na „Zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu města
Hanušovice linkovou dopravou“. Odměna za provedené služby
je stanovena 4 555 Kč za týden ve dnech školních prázdnin, 9
960 Kč na týden ve dnech školního vyučování.
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Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo
či nebyla přijata
• Rada města Hanušovice bere na vědomí, že všechna usnesení jsou průběžně splněna.
• Rada města Hanušovice bere na vědomí
• Informace o zápisu do MŠ Hanušovice – příloha č. 3
• Informace o termínu uzavření školní jídelny a mateřské školy
Hanušovice z důvodu čerpání dovolené:
• termín uzavření školní jídelny: 23. 7. – 6. 8. 2021
• termín uzavření MŠ: 26. 7. – 6. 8. 2021

Básničky
Vážení a milí čtenáři…
jsme velmi potěšeni, že i vy přispíváte do našich novin! Děkujeme, za básničky a mnoho námětů a připomínek, které nám dodáváte…
Pokud i vy chcete přispět do novin svým postřehem, článkem, básní, zážitky z výletů, neváhejte…

Naděje
Očkování
Před očkováním se každý
vymlouvá a kroutí,
což nevidíš člověče
jak se kolem nás svět hroutí.

Snad nastává čas
lepších zítřků.
Doufám v něj zas
a čekám na zázrak,
třeba i pomoc od lesních skřítků.

Chraň proto sebe i druhé,
pamatuj, nejsi tu navěky,
ať po tobě něco hezkého
ještě zbude.

Příroda je mocná,
i když někdy zradí,
ale doufáme, že si s tím
„coronavirem“ poradí.

A ten, co nevěří,
toho to dožene
a čas ho prověří.

Už aby to bylo,
Vždyť nastává letní čas,
Čas, kterého nám tak málo zbylo.

Nikdo mě nenutil,
takhle to napsat.
Jen vím,
co může nastat.

Chceme jít k vodě, do lesů,
navštívit rodiče, babičku, dědu.
Utéct od věčného
strachu a bědů,
být v pohodě
a vyhnout se stresu.



Věra Matějčková




Věra Matějčková
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Koupím zděnou, nebo
plechovou garáž
v Hanušovicích.
Tel.: 702 773 990
(nejlépe SMS)
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Hlavní 145,
788 33 Hanušovice
tel. 734 822 466,
lenhartp@seznam.cz
www.autoskolalenhart.eu

Prodej palivového dřeva
a dřevěných briket
Tel: 737 274 331
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