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Náš Hpark
…jistě všichni víte, že v Hanušovicích máme park. Ale již pár měsíců je
to náš Hpark – tedy města Hanušovic. Místo, kde se budeme společně
scházet a užívat si přítomnost bytí, radovat se z nových zážitků… náš
Hpark nabízí zázemí pro malé děti i pro jejich babičky a dědečky. A proč
zrovna Hpark? Zkráceně Hanušovický park.
Život našeho Hparku začal během února, kdy vedení města
Hanušovice zrealizovalo odkup od původního majitele. Po jeho odkupu
jsme započali revitalizaci, která bude probíhat ještě několik let. Na ni se
podílí místní podnikatelé, zaměstnanci Města a pracovníci VP. Touto
cestou jim patří velké dík za jejich nasazení a zápal…
Nejvíce nás ale těší, že se s organizací akcí v Hparku spolupodílí místní
spolky. Díky nim tak můžeme nabízet návštěvníkům Hparku bohatou

škálu občerstvení, zázemí a ochranu bezpečí průběhu akcí.
V úterý 30.4. proběhla historicky první akce v našem Hparku „Stavění
májky a pálení čarodějnic“. Na tuto akci, která byla první – a poprvé je
vždy jen jednou, Vás přišlo nečekaně mnoho, za což moc děkujeme!
Vaše bohatá účast je pro nás pozitivní zpětnou vazbou, že vize našeho
Hparku splnila svůj účel a do budoucna nás toto místo bude i nadále
spojovat.
Před sebou máme hektický měsíc červen, který je doslova nabitý
akcemi pro návštěvníky jakéhokoliv věku. A my doufáme, že se budete
bavit minimálně stejně dobře, jako na první oficiální akci v našem
Hparku. Ale nebojte, červnem to nekončí!
A na co se můžete v červnu těšit?

V sobotu 8. června proběhne v Hparku další akce:

Hned další sobotu 15. června proběhne největší akce roku:

Přijďte druhou červnovou sobotu do našeho Hparku v Hanušovicích
na Dětský den, ale i 1. Hanušovický formanský den, který bude probíhat
v bývalém areálu Moravolenu.
Připraveny jsou pro vás soutěže tažných koní, představení řemesel,
ukázky zemědělské techniky a bohatý doprovodný program. Formanský
den bude probíhat už od 8 hodin, slavnostní zahájení celého dne začne
v 10 hodin, kdy začnou první soutěže. Vstupné dobrovolné.
Souběžně s formanským dnem bude probíhat i dětský den.
Těšit se můžete na spoustu soutěží s odměnou, zábavy, různé atrakce
a ukázky techniky záchranných složek a občerstvení nejen pro vaše
ratolesti. Vstupné zdarma.

Největší akce tohoto roku bude dozajista Hanušovický hudební festival
Hfest, který se bude konat v sobotu 15. června. Hanušovický hudební
festival je určen pro všechny, bez rozdílu věku.
Vstupné:
250,- Kč předprodej (do 31. 5. 2019)
300,- Kč předprodej (od 1. 6. do 14. 6. 2019)
350,- Kč na místě
Vstupné pro návštěvníky ve věku 60 a více: 100,- Kč na místě. Vstupenky
je možné kupovat v IC Hanušovice nebo v síti smsticket.cz

První formanský den

Hfest

Podrobný program Hfestu:
Troublegang nebo nic!
Marpo & TroubleGang je 7 členná kapela s živou show
nezaměnitelnou na československé scéně, která vznikla v roce 2012
kolem frontmana Oty Marpa Petřiny.

Plexis P.M.

Tohoto interpreta určitě není třeba představovat. Song V naší ulici,
který brázdí české hitparády už určitě slyšel skoro každý z vás. No a tento
a spoustu hitů pro vás, má Voxel připraveno se svou kapelou!

Plexis, to je pražská punková sebranka okolo Petr Hosek, notorického
vymetače večírků, založená v roce 1984.
Tato stálice festivalových a klubových pódií má za sebou již
7 řadových desek a bohatou hudební historii, kterou si můžete pročíst
na webových stránkách kapely plexis.esol.cz

Lety mimo

KABÁT Revival Hradec Králové

Kapela Lety Mimo se zformovala již v devadesátých letech a za tu
dobu si vytvořila svůj nezaměnitelný sound. V poslední době o sobě
LM dali opět výrazně vědět, když na svém kontě zaznamenali rekordní
počet koncertů a festivalů, se stoupající návštěvností. Tvorba kapely
Lety Mimo je založena na kvalitních českých textech, nabroušených
kytarách a elektronických samplech, které doplňují jejich syrový zvuk.
Lety Mimo tvoří zpěvák a baskytarista Looky, kytarista a kapelník Cvanc

Kabát revival z Hradce Králové je prvním revivalem skupiny KABÁT
v Čechách. Od roku 2002 vystupuje jak na svých samostatných
koncertech, tak na prestižních festivalech po celé republice a na
Slovensku.
Skupina je složena ze zkušených hudebníků z renomovaných
východočeských kapel, kteří už dávno zahodili paruky a přestali si
hrát na Kabát, který je jenom jeden. Hlavním cílem je co nejvěrnější

Voxel (Václav Lebeda)
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a na bicí hrající Lukáš Maštěnka Fuchs. V současné době Lety mimo
vydávají svou již šestou řadovou desku s názvem Civilizace 3000.
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interpretace největších kabátovských hitů včetně vlastní propracované
podiové show, doplněné světelnými a pyrotechnickými efekty.
Jamaron
Hudba založená na českých textech a zabalená do moderního zvuku
rock & pop s troškou folku. Není však výjimkou, že se kapela pouští i do
zpracování tvrdších stylů.
Jakub, Marie a Ondřej Dostálovi jsou zakládajícími členy kapely, proto
tedy JaMarOn (čti „Džamaron“). JaMarOn jsou už od dětství propojení
hudbou a svázáni společným cílem sdělovat hudbou pocity, názory
a bavit lidi kolem sebe. Sourozenecké trio doplňují bubeník Václav Hejda
a baskytarista Filip Karlík.
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Cimbálová muzika PONAVA
PONAVA se ve své práci soustředí především na regiony Moravy
a Slovenska. Stejně dobře však zvládá také hudební folklor Maďarska
a Rumunska.
Již několik ročníků doprovází dětské interprety lidové písně
v regionální soutěži „Černovický zpěváček“ v Brně, kterou pořádá
soubor Májek a Sdružení přátel folkloru v Brně.
Doufáme, že jsme Vás nabídkou akcí v našem Hparku zaujali
a přijdete se dobře pobavit a setkat se se svými kamarády, sousedy,
rodinou, nebo poznat nové lidi… V našem Hparku tak můžete příjemně
strávit nejednu sobotu!
Těšíme se na Vás!
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Beseda se starostou města Hanušovic
V rámci vyučovacího předmětu občanské výchovy – tematického
celku: „Já jako občan obce“ se uskutečnila v pátek 26. dubna 2019
v Kulturním domě v Hanušovicích pro žáky 8. a 9. ročníku naší základní
školy v dopoledních hodinách beseda se starostou města Hanušovic –
panem Markem Kostkou.
Toto setkání bylo zahájeno přivítáním pana starosty a následným
předáním slova. Pan Marek Kostka názorně seznámil žáky školy s projektem
rozvoje města Hanušovic na další období. K lepší představivosti přispěla i
vizualizace celého zpracovaného návrhu. Začátek výkladu směřoval ke
staré mapě s původní zástavbou, kde byly rozkresleny hlavní budovy.
Dominantou města zůstává řeka, která protéká téměř celým městem.
Pan starosta hovořil o využití zakoupeného H – parku, prostranství

bývalého textilního závodu Moravolen (Nobleslen), „jižního města“ Holba, bývalého Depa, vylepšení nádražního prostoru s multifunkčním
centrem a vytvoření chybějícího náměstí – „Hanušovického Václaváku.“
Při svém výkladu zmínil silné a slabé stránky, zlepšení dopravní
dostupnosti, zvýšení počtu parkovacích míst, zeleně, odpočinkových
a setkávacích zón.
Zajímavá a poučná beseda byla zpestřena dotazy přítomných žáků.
Chtěla bych touto cestou poděkovat panu Marku Kostkovi, starostovi
města, za čas, který věnoval žákům naší školy.
Přejeme mu mnoho úspěchů při realizaci předložených návrhů
v našem městě, kde chceme žít.

PaedDr. Vladimíra Žídková, vyučující občanské výchovy

Čtenářské medaile v 1. A

Když jsme byli ve třídě 1. A na návštěvě naposledy, předávali jsme
našim prvňáčkům jejich první Slabikáře. Při loučení jsme jim slíbili, že se

za nimi přijdeme ještě jednou podívat a poslechnout si, jak se naučili číst
a ovládat jednotlivá písmena abecedy.
Nastal 30. duben a žáci 9. A opět navštívili žáky první třídy. Na začátku
nám vybraní žáčci přečetli pár básniček na různá písmenka z abecedy.
Poté nám jednotlivé skupinky prvňáků na krátkých textech ze Slabikáře
předvedly, jak pěkně čtou.
Po četbě ze Slabikářů nám děti složily „čtenářský slib“.
V závěru předali deváťáci našim prvňákům čtenářské medaile a popřáli
jim spoustu zábavného čtení a úspěšného zvládnutí konce první třídy.
Poděkování patří všem dětem z 1. A za předvedený program, paní
učitelce Pitákové a asistentce Petře Navrátilové za přípravu a žákům
devátého ročníku za výrobu čtenářských medailí.

Mgr. Tomáš Rajnoha

Recitovali jsme ke Dni matek v Kulturním domě v Hanušovicích
V neděli 12. května 2019 v odpoledních hodinách potěšili žáci z
recitačního kroužku při Základní škole a Mateřské škole v Hanušovicích
– Adéla Fialová, Adéla Fictumová, Karolína Janková, Klára Nikolovová,
Matyáš Urban, Tereza Svobodová, Kristýna Voráčová svým zdařilým
kulturním programem ke Dni matek maminky a babičky ze Svazu
zdravotně postižených občanů v našem městě. Pěkný přednes dětí

pohladil jejich srdíčka a mnohé z přítomných dojal k slzám. Děti měly
velkou radost z připravených dárečků v podobě sladkých odměn. Vedoucí
recitačního kroužku – paní učitelku Vladimíru Žídkovou potěšila kytička,
kterou ji předal pan Oldřich Vojtek jako poděkování za připravené
vystoupení.

Vladimíra Žídková, vedoucí recitačního kroužku
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Den vítězství

74. výročí osvobození ČR a našeho města si připomenuli
v hodině občanské výchovy žáci 9. ročníku Základní školy a Mateřské
školy v Hanušovicích. 9. květen 1945 – je dnem, kdy si sovětské vojsko
probojovalo cestu k Hanušovicím od Potůčníku a v 9:45 hod. vstoupilo
do městečka.
Německé obyvatelstvo hledělo na sovětské vojáky nepřátelsky,
ale chovalo se, podle písemných záznamů z té doby, zdrženlivě. A tak
osvoboditelé byli přivítáni jen několika Čechy, kteří tu přežili okupaci nebo
byli na nucených pracích.
Sovětské vojsko nemělo větších ztrát na životech. Jen pod dnešní
budovou Lesní správy padl jeden rudoarmejec a bylo několik zraněných.
Německé vojsko mělo tři mrtvé a mnoho zraněných a kvapem ustupovalo
na západ, hlavně směrem ke Králíkám. Zanechávalo za sebou zničené
mosty, podminované a zničené cesty a hromady válečného materiálu.
Z Hanušovic však odvezlo několik provozuschopných motorových vozidel
a vybavení noclehárny. Všude podél cest ležely miny a jiná munice, které
musely být sbírány a zneškodňovány.
K Hanušovicím – až na dolní konec Kopřivné – dojel též pancéřový
vlak „Blaník“ z Prahy, obsazený dobrovolníky. V Hanušovicích zemřeli také
dva zranění rudoarmejci: za mostem u Moravy byl pohřben útlý kapitán

Rogov, který byl v Jeseníku přejet autem, a byla mu utržena noha, druhý
byl pohřben v Hynčicích. Oba hrdinové byli 22. února 1946 exhumováni
a pohřbeni ve společném hrobě v Olomouci spolu s ostatními 1 505
sovětskými vojáky a důstojníky.
Žáci 9. A třídy 7. 5. 2019 v dopoledních hodinách důstojně uctili
památku padlých sovětských vojáků kyticí karafiátů s trikolórou a tichou
vzpomínkou u pomníku hrdinů. K projevům úcty, statečnosti a hrdinství
vojáků se připojili i představitelé města.

PaedDr. Vladimíra Žídková, učitelka občanské výchovy

První pomoc - 5. ročník
Dne 29. dubna se žáci pátého ročníku a dopravního kroužku zúčastnili
dvouhodinové praktické přednášky první pomoci. Páťáci mají v učebních
osnovách v rámci učiva přírodovědy základy první pomoci a tato přednáška
jim měla rozšířit jejich teoretické informace z učebnice. Cílem setkání
však bylo prakticky seznámit žáky s „laickou“ předlékařskou první pomoci
tak, aby byli schopni zareagovat v běžném životě na jednotlivé, životu
nebezpečné a ohrožující situace.
V prvním bloku besedy se mohli žáci dozvědět více o zlomeninách
a jejich základních ošetřeních. Zaměřili se především na zlomeniny horních
a dolních končetin. Dále se seznámili s druhy krvácení a způsobem ošetření
jednotlivých ran. V závěru teoretické části žáci společně s lektorkou rozebírali,
jak ošetřit např. popáleniny, omrzliny, uštknutí hadem, bodnutí hmyzem,
pokousání psem, ale i odstranění zasátého klíštětem, aj. V neposlední řadě
si žáci ujasnili, jak reagovat při nálezu člověka, který je v bezvědomí, nebo
upadne do mdloby a zdůraznili si protišoková pravidla.
Ve druhé části, která byla zaměřena prakticky, si žáci v jednotlivých
skupinách, na odborných pomůckách a na svých spolužácích vyzkoušeli
např. následující činnosti:
- aplikaci závěsného šátku při zlomenině horní končetiny
- použití tlakového obvazu a škrtidla při krvácení
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- použití máslíčkového obvazu při řezné ráně
- manipulaci s obvazovým materiálem a šátkem, např. vytvoření tvz.
„pacičky“ na horní končetině (ruce) při krvácení
- na přítomné figuríně nepřímou masáž srdce a umělé dýchání
- manipulaci s raněným člověkem do zotavovací tzv. Rautekovy polohy,
(dříve stabilizované polohy) aj.
Velmi zajímavou části této přednášky bylo použiti 3D brýlí s VAU „virtuální
anatomickou učebnou“. Jedná se o unikátní software od společnosti
Samsung, který bude sloužit jako výuková pomůcka studentům středních
zdravotních škol. Žáci si prostřednictvím těchto brýlí mohli v 3D obraze
promítnout různé modely lidského těla, jednotlivých orgánů apod.
Závěrem lze konstatovat, že praktická přednáška byla užitečným
doplněním teoretických informací z učebnice a žáci si tak mohli určité
situace reálně vyzkoušet a vizuálně představit.
Poděkování patří paní Köhlerové, vyučující ze Střední zdravotní školy
Šumperk, která celou přednášku provázela. Díky její ochotě a příjemnému
přístupu k dětem probíhala celá prezentace srozumitelně a profesionálně.
Věřím, že se žákům beseda líbila a že si z ní odnesli užitečné informace do
praktického života.

Mgr. Tomáš Rajnoha, koordinátor přednášky
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ROZLOUČENÍ SE ŠKOLOU

A je to tady!
I když by to většina z nás asi nejspíš nečekala, je to tady ... Konec školního roku 2018/19 a my se musíme rozloučit a jít si každý dál svou vlastní cestou.
Nejprve si pamatuji, jak jsme nastupovali do 1. třídy a byli nervózní z toho, že nikoho neznáme, ale zároveň jsme se i neskutečně těšili, protože jsme to vnímali, jako jakýsi krok
k dospělosti. Kdo si z nás v dětství nepřál být už dospělý? Dělat si věci po svém, rozhodovat se jen sám za sebe a nenechat si nikým poroučet? Já si myslím, že toto si přál alespoň jednou
úplně každý. A zanedlouho nás čeká opět a znovu to samé, nástup do 1. třídy, jenže úplně na jinou školu, často i několik desítek kilometrů od místa našeho bydliště.
Pokračovali jsme dále, uplynula druhá, třetí, čtvrtá a nakonec i pátá třída a nás čekal přestup na druhý stupeň. Někteří učitelé nás strašili tím, že je to na druhém stupni jiné
a hlavně těžší a vlastně to tak i bylo. Nechtěli jsme jim věřit, ale s odstupem času jsme zjistili, že mají pravdu. Mnoho novinek na nás čekalo v šesté třídě, ale podle mě jsme to zvládli
nejlépe, jak jen to šlo.
Následovala sedmá a osmá třída, ve které jsme se museli snažit, co se známek týče, abychom měli co nejlepší vysvědčení, protože se nám následně zaznamenávalo na přihlášky
námi vybrané střední školy. A tak jsme začali řešit známky, ale to nebylo ještě ani zdaleka všechno. V osmé třídě už jsme byli přeci jen vyspělí a šli jsme do puberty, což znamená, že
se mimo známek řešili hlavně „první lásky“.
No a je to tady! Naše devátá třída. Konečně, řekli jsme si na začátku roku. Poslední rok tady a jdeme jinam. Hurá! Všichni se moc těšili. Jenže pak přišla ta náhlá úskalí. Vybrat si
střední školu, tak aby nás bavila, chtěli jsme na ní studovat a hlavně v budoucnu dělat takové povolání, které jsme si vysnili. Někteří z nás zůstali u své volby, kterou si stanovili již při
nástupu do školy, ale jiní zase až do poslední chvíle nevěděli, jakou cestou se mají vydat dále ve svém životě. Uplynuly Vánoce a my jsme tu měli nový rok 2019. Stále ještě někdo váhal,
kam vlastně půjde, ale nakonec, když jsme si všichni vybrali naši střední školu a odeslali přihlášky, spadla z nás určitá tíha a pocit povinnosti na něco takového myslet.
Ale čekalo nás ještě něco mnohem horšího, a to, přijímačky! Čím více jsme se na ně připravovali, tím více jsme byli nervózní a měli pocit, jako kdybychom vlastně nic neuměli
a všechno zapomněli. Ale byl to opravdu jen pocit, protože nejen díky naší snaze dostat se na střední školu, ale především také díky našim paním učitelkám, paní učitelce Žídkové,
které vděčíme za skvělé výsledky v českém jazyce a literatuře, ale také paní učitelce Rulíškové za výbornou přípravu v obávané matematice, které se nás snažili připravit co nejlépe, jak
jen to šlo. Vím určitě, že nebýt jich, tak bychom asi jen stěží udělali úspěšně takové velké zkoušky našeho života. Nejdůležitější byla ovšem podpora nejen rodiny a okolí, ale především
právě podpora od spolužáků z naší třídy. Přestože jsme věděli, jak jsou nervózní ostatní, potěšilo nás, když nás někdo podpořil, uklidnil a řekl nám, že se nemáme vůbec čeho obávat,
protože jsme výborně připraveni.
A teď je tady konec školního roku a my tady naposledy všichni spolu stojíme a loučíme se s vámi. Ale ještě před tím, bych chtěla zmínit několik skutečností.
Děkujeme mnohokrát všem pánům učitelům a paním učitelkám za to, že jste s námi měli tak obrovskou trpělivost a i když bychom si někdy zasloužili náležitý trest, naši učitelé
k nám byli vždy milí a respektovali nás, že jsme děti nebo procházíme pubertou a takové hlouposti se v našem věku prostě dělají. Byli nám ovšem také vždy velkou psychickou podporou,
ať už se dělo cokoliv, zkrátka a jednoduše jsem vám všem chtěla moc poděkovat za to, co jste pro nás kdy udělali a jak jste se k nám pěkně chovali. Bylo to naprosto nádherných devět let
s vámi a my na vás budeme vždy vzpomínat jen a jen v tom nejlepším. Děkujeme vám samozřejmě i za to, co jste nás naučili a připravili na naši celoživotní cestu a vzdělání.
A samozřejmě nesmím zapomenout ani na své chápající spolužáky, se kterými byla vždycky legrace a nikdy, ale opravdu nikdy jsem se s vámi nenudila. I když mezi námi byly
občas nějaké neshody a problémy, všechno jsme rychle vyřešili a bylo nám spolu vždy dobře. Chci vám poděkovat za to, jaká jsme byli úžasně sehraná třída úplně ve všem. Jsem ráda,
že jsem mohla být celých těch krásných devět let součástí naší 9. B. Nikdy bych si jinou třídu nepřála. A i když se teď budeme muset všichni spolu rozloučit a vydat se dál každý sám
a svou cestou, já vám slibuji, že na vás nikdy nezapomenu a doufám, že se budeme společně vídat a vzpomínat na ty překrásné momenty a chvíle, které jsme společně zažili. Moc bych
vám chtěla popřát hodně štěstí a úspěchů, jak na nové škole, tak i nadále v životě. Ať se vám vydaří všechno, co si budete přát a ať jste spokojení, protože vy si to zasloužíte. Děkuji
vám všem ještě jednou. Tímto se s vámi loučím. Bylo mi ctí vás poznat a strávit s vámi devět let mého života. Děkuji.
Alena Malasková, 9.B
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Vážení učitelé, milí spolužáci!
Devět let uplynulo jako voda, je konec školního roku a já si začínám uvědomovat, že už nikdy neuvidím své spolužáky a naše popsané školní lavice ze základní školy.
Nechodila jsem od první třídy do této školy. Chodila jsem i s některými spolužáky na Základní školu v Jindřichově. Strávili jsme tam krásných pět let. Tedy kdybych počítala
i mateřskou školu, tak by to bylo osm let. V první třídě jsme se naučili základům čtení, psaní a počítání. Ve třetí třídě přišla na řadu angličtina, násobilka a vyjmenovaná slova. To už
taková procházka růžovým sadem nebyla. Najednou tu byl konec pátého ročníku a loučení s naší školou a také loučení s prvním stupněm. V Jindřichově jsme byli jen jedna jediná
třída, ale tady tomu tak nebylo.
Když jsme sem poprvé vkročili, na Základní školu v Hanušovicích, měli jsme, řekla bych, všichni docela strach. To víte. Noví spolužáci, noví učitelé, nové kolektivy, nová pravidla,
bylo toho na nás příliš. Museli nás rozdělit do dvou tříd, takže naše třída byla rozčleněna mezi neznámé a trochu jiné osobnosti. Brzy jsme si však na sebe zvykli a myslím si a také
doufám, že jsme dobří kamarádi.
Druhý stupeň byl trochu jiný než ten první. Přibyly nám vyučovací hodiny a některé předměty, ale sedmá třída byla ještě horší než šestá. V sedmé třídě jsme se seznámili s druhým
cizím jazykem, tudíž jsme se smíchali i s druhou třídou. Ale pozitivní na tomto ročníku byl povinný lyžařský výcvik, který jsme všichni absolvovali celý týden. Hodně jsme se tam nasmáli
a ještě více spřátelili. Osmá třída, ta taky stála za to. Přibyla nám „skvělá“ chemie a odpolední vyučování. Ale také se na nás trochu valil tlak ze strany učitelů v souvislosti s výběrem
středních škol. Osmá třída utekla jako voda a byl před námi nejdůležitější a zároveň poslední ročník základní školy. Devátá třída.
Ze začátku to tak strašné nebylo. Byli jsme nejstarší na škole, učitelé se k nám chovali trochu jinak, jako bychom byli už jednou nohou dospělí. Pro nikoho z nás nebylo snadné
rozhodnout se, kde stráví další čtyři roky svého života. Když jsme se konečně rozhodli a odeslali přihlášky na naše vysněné školy, přišlo to nejhorší na deváté třídě - přijímací zkoušky. Až
na výjimky jsme byli naštěstí na 12. a 15. dubna výborně připraveni. Proto bych chtěla poděkovat všem učitelům, kteří nám drželi palce a opravdu dobře nás připravili. Zejména bych
chtěla poděkovat paní učitelce Žídkové a Rulíškové za jejich trpělivost, ochotu a pevné nervy při přípravě na tohoto strašáka.
Když jsme měli ten nejdůležitější úkol splněn, začali jsme se věnovat našemu závěrečnému vystoupení na konci školního roku - naší akademii. Nemyslete si, že jsme se neučili,
učili, jenom ty naše známky už tak pěkné nebyly. To víte, komu by se ještě chtělo učit, když jsme měli po přijímacích zkouškách a v hlavě jsme měli jen akademii, nějaký ten výlet
a prázdniny. Čas šel dál, vymýšleli jsme a nacvičovali, aby to bylo perfektní a najednou nám začalo docházet, jak málo dní už strávíme s těmi nejlepšími přáteli. Občas jsme si lezli na
nervy, to se ví a rozumí, ale v těch nejdůležitějších chvílích jsme tu byli jeden pro druhého. Když si vzpomenu, co jsme se nasmáli a nadělali vtípků a naschválů. Za ty čtyři roky jsme
zvládli udělat skvělou partu, na kterou se nikdy nezapomíná. Byl tu konec roku a naše cesty se navždy rozešly. Nikdy na mé spolužáky nezapomenu a budu na ně myslet jen v dobrém.
Chtěli bychom poděkovat všem učitelům, určitě si to zaslouží. Přestože jsme bývali občas neposední, líní, otravní, pedagogové nás naučili mnoho věcí, na které nezapomeneme.
Omlouváme se za všechny problémy a naschvály, které jsme vám způsobili.
Na tuto školu sice již nikdy chodit nebudeme, ale ty krásné vzpomínky zůstanou navždy. Rádi bychom se s vámi rozloučili. Bylo nám tu s vámi hezky, ale život jde dál, a proto přeji
všem svým spolužákům mnoho štěstí a úspěchů na jejich dalších životních cestách. Tak hurá do světa a krásné prázdniny!
Adéla Krystková, 9. B
Už zanedlouho se ukončí jedna velká kapitola v životech nás, deváťáků, a tím je základní škola. Budeme vzpomínat na naši školu, kamarády, učitele a na všechny ty chvíle, které
jsme spolu prožili. Zažili jsme i smutné chvíle, ale více jsme prožili těch šťastných. Chtěl bych poděkovat učitelům za to, že s námi měli trpělivost, protože ne vždy to s námi bylo
jednoduché a ještě jednou bych chtěl poděkovat paní učitelce Žídkové a paní učitelce Rulíškové za to, že nás připravily na přijímací zkoušky na střední školy. Také nezapomenu na své
spolužáky, se kterými jsme tvořili dobrý kolektiv. Sice jsme si občas lezli na nervy, ale v těžkých chvílích jsme dokázali držet spolu a navzájem si pomoct. Až odejdeme ze základní školy
a vstoupíme na střední školu, budeme nejspíše šťastni, ale zároveň se nám bude stýskat. Budeme doufat, že si najdeme tak dobré kamarády, jaké jsme měli na základní škole, že
s nimi a učiteli zažijeme tolik zábavy jako v Základní škole v Hanušovicích.
David Tomaško, IX. A
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Vážené paní učitelky, vážení páni učitelé, milí spolužáci!
Rok se s rokem sešel a stejně jako před devíti lety, kdy jsme dostávali své první vysvědčení, letos dostaneme naše poslední na základní škole. Je skutečně neuvěřitelné, jak čas
letí. Pamatuji si, jako by to bylo včera, když jsme se strachem i nejistotou poprvé usedli do školních lavic. Jenže roky plynuly a společně s báječným kolektivem jsme rostli, stávali se
chytřejšími a jezdili na výlety. Najednou tady byl konec páté třídy a nastalo loučení s prvním stupněm.
Na druhém stupni přibývaly nové předměty, noví spolužáci a nová třídní učitelka. Od šesté třídy jsme se museli začít víc učit, ale to se nám moc nechtělo. Než jsme se stihli
rozkoukat byla tu sedmá a osmá třída, ve které nám přibyla chemie a odpolední vyučování. Osmá třída utekla jako voda a byl tady ten nejdůležitější a taky poslední rok na základní
škole. Devátá třída.
Čekalo nás nejtěžší rozhodnutí, na kterou školu si máme podat přihlášky. Hodně nám v tom pomohla a ulehčila naše rozhodování paní učitelka Žídková. Když jsme odeslali
přihlášky na naše vybrané školy, tak nás čekalo to nejhorší a to byly přijímací zkoušky. Myslím si, že jsme byli skvěle připraveni, protože učitelé dělali, co mohli a měli s námi pevné
nervy při přípravě na toto těžké období. Když byl nejdůležitější a nejobávanější úkol za námi, začali jsme se věnovat našemu vystoupení, které bude na konci školního roku, a to
akademii.
Čas plynul dál a pomalu nám začalo docházet, jak málo času nám zbývá, než opustíme základní školu, nejlepší kamarády a taky učitele. Je ovšem samozřejmé, že se sem tam
vyskytly i nějaké ty krušné chvilky. Každý jsme té naší školičce něco dali a něco hlubokého si z ní odnášíme. Naučila nás všemu potřebnému pro život. Ale jako každý konec, přináší i
tento každému z nás nový začátek.
Zbývá už jen chvíle, než se rozloučíme a naše jména již nebudou na seznamu žáků této školy. Chtěla bych proto za nás všechny poděkovat zejména Vám učitelům za Vaši
trpělivost, s jakou jste nás po celá ta léta vedli. Přeji Vám hodně štěstí na dalších Vašich cestách a krásné prázdniny!
Adriana Matochová, IX.B
Rok se s rokem sešel a stejně jako před devíti lety zažívám nejednoduché období, loučení se školou, se školou, kde jsem prožil 3/4 svého života.
Kdybych měl zavzpomínat na to, kdy jsem se poprvé setkal se školou, o tom moc nepovím, neboť si pamatuji jenom střípky.
Tak jako každý žák první třídy jsem se těšil na své první razítko, svou první jedničku a svého souseda, se kterým zažiji mnoho krásných chvil v lavici. Každý žák první třídy měl obavy
z toho, když kolem něho projde žák z druhého stupně, protože byl o dvě hlavy větší. Těšili jsme se, až takto budeme procházet my kolem malých dětí. Realita je však opačná, žádný
skvělý pocit to není.
Od druhé do páté třídy přišly menší změny, více předmětů, noví lidé ve třídě a změna učitelek. V 6. třídě k nám přišli noví žáci z Jindřichova a okolí, mimochodem, těm děkuji za
to, že jsem poznal opravdové kamarády. Byli jsme na druhém stupni a stáli jsme vstříc novým zážitkům a o něco víc přibylo volnosti. V sedmé třídě jsme měli volbu druhého jazyka,
zajímavá změna! V osmé třídě nám začalo odpolední vyučování, mnoho řádných změn v kolektivu.
Pak přišel strašák základní školy - 9 třída.
TÍMTO CHCI PODĚKOVAT PANÍ UČITELCE RULÍŠKOVÉ A ŽÍDKOVÉ.
Navalilo se na nás mnoho učení, prožívali jsme hodně stresových chvil, a proto chci poděkovat paní učitelce Žídkové za to, že nám pomohla při nejdůležitější překážce na cestě do
budoucna, byla to naše druhá maminka.
Chci poděkovat základní škole za to, že mi pomohla se naučit základní věci, chci poděkovat všem učitelům, kteří nás touto cestou provedli, i když to s námi nebylo někdy jednoduché.
Konečná slova. Co říct? Snad jen, že DĚKUJEME.
Václav Kupčík, IX. A

JSME NEJATRAKTIVNĚJŠÍ
RESORT V ČR
HLEDÁME TEBE!
SENIOR ÚČETNÍ
ASISTENTKA VEDENÍ SPOLEČNOSTI
ÚDRŽBÁŘ I ELEKTRIKÁŘ I IT PROGRAMÁTOR
OBSLUHA INFOCENTRA I INSTRUKTOR LŠ/LP
KUCHAŘ I CUKRÁŘ I ČÍŠNÍK
OBSLUHA HORSKÉ CHATY

POSTARÁME SE O TEBE

UBYTOVÁNÍ

PŘÍSPĚVEK
NA DOPRAVU

JISTOTA,
STABILITA

PŘÁTELÉ,
ZÁBAVA

BENEFITY

JSME TU PRO TEBE
jobs@dolnimorava.cz I 734 173 728
www.dolnimorava.cz
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Ze života Klubu 60 + Hanušovice, z. s.
Během dubna se členové našeho stolku měli možnost i nadále
společně scházet každé úterý a čtvrtek v odpoledních hodinách
v klubovně. Sice nás není velký počet, ale myslím si, že ti co do
klubovny v úterý a ve čtvrtek zavítají, sem chodí rádi. Zahrají si nějakou
z nabízených deskových her, ať už je to dáma, šachy či Člověče nezlob
se. Také bingo dokáže nás přitáhnout do soutěžního „šílenství“.
S příchodem jara a povinností s ním spojených na zahradách se činnosti
v klubovně až do září pozastavují.
V tomto čase přišel vhod zájezd do Kudowa-Zdrój v Polsku. Dopolední
nakupování na tržnici proběhlo ke spokojenosti výletníku a po něm se
všichni jeli podívat do lázní Kudowa-Zdrój. Ty jsou známé už od 15.
století pro svou vynikající minerální vodu, kterou hodnotili prý víc než
víno a proto byla posílána na královský stůl až do Berlína. Léčila řadu
nemocí, oběhový systém, srdce, štítnou žlázu i žaludeční problémy.
Léčili se zde známé osobnosti jako Johann Wolfgang von Goethe,
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britský premiér Winston Churchill, z českých osobností Alois Jirásek,
Josef Václav Sládek, František Xaver Šalda.
V restauraci Formanka se konají každé úterý soutěže v bowlingu
a o výsledcích se dozvíte na webových stránkách Klubu (www.klub60.
wgz.cz). Každý první čtvrtek v měsíci se schází výbor Klubu, aby upřesnil
a připravil akce na další měsíc. Na květen je naplánován zájezd do
Kutné Hory s prohlídkou chrámu sv. Barbory a Vlašského domu (21.5).
Rovněž se družstvo našeho spolku zúčastní IV. Krajských sportovních
her seniorů Olomouckého kraje v Olomouci (23.5.).
V měsíci červnu nás čeká částečné pořadatelské zajištění
1. Formanského dne v hanušovickém H parku (8.6.), dále zájezd do
Rýmařova a Arboreta Makču Pikču v obci Paseka (13.6.), vítání léta na
Vysoké (20.6.) a zájezd na divadelní představení „Prachy? Prachy!“
letní scény Divadla Šumperk (23.6.).

Za Klub 60+ Hanušovice, z. s., Karel a Dáša Prodělalovi

Jarní hasičská soutěž
ve Starém Městě…
Jarní hasičská soutěž ve Starém Městě…
V sobotu 11. května se konala ve Starém Městě pod
Sněžníkem hasičská soutěž 4. okrsku. Soutěže se zúčastnili také
Hanušovičtí dobrovolní hasiči, kteří vybojovali druhé místo.
I. Kola v požárním sportu se zúčastnili naši hasiči:
František Ambroz, Martin Šor, Martin Michalčák, Štefan
Grivalský, Karel Zdráhala, Oleg Večeř,
František Sedlačík a Jaromír Beer.
V běhu na 100 metrů s překážkami v kategorii jednotlivců
zvítězil Martin Michalčák.
Gratulujeme k úspěchu!

Studentky univerzity třetího věku ukončily semestr
a vyrazily do Šternberka
Od února do dubna absolvovalo osm studentek přednášky na téma
Čínská medicína v naší zahrádce. Během kurzu se dozvěděly mnoho
zajímavých informací o jednotlivých bylinách a domácím využití rostlin
tradiční čínské medicíny. Po každém kurzu musely studentky plnit online
průběžné testy a na závěr celého semestru splnit velký test z celého učiva,
což zvládly všechny studentky na výbornou. Další semestr, tentokrát
zimní, odstartuje 2. října 2019 opět v prostorách MAS Horní Pomoraví na
adrese Hlavní 137 v Hanušovicích.
Studentky se zúčastnily také slavnostního ukončení semestru
2018/2019 ve Šternberku. Kromě samotného předání pamětních listů se
zúčastnily také exkurze ve Šternberském klášteře a arboretu Makču Pikču
v Pasece.

Univerzita třetího věku je specifickou součástí celoživotního vzdělávání.
Jejich základní charakteristikou je, že poskytuje starším občanům
v důchodu vzdělávání na nejvyšší možné, tedy vysokoškolské (univerzitní)
úrovni, čímž se liší od jiných forem osvětových a vzdělávacích činností,
byť také orientovaných na tuto populaci. Cílem těchto programů je tedy
poskytnout seniorům možnost, aby se kvalifikovaně a na univerzitní
úrovni mohli systematicky seznamovat s nejnovějšími poznatky v oblasti
vědy, historie, politiky, kultury apod. Mimo toho plní univerzita také
výraznou sociální funkci a motivuje seniory k další aktivitě.
Přihlášku a další informace získáte v Informačním centru
v Hanušovicích. Kontaktní osoba Veronika Foltýnová (email: foltynova@
hornipomoravi.eu, tel: +420 606 596 878).
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IV. KRAJSKÉ SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ 2019
Ve čtvrtek dne 23. května 2019 pořádala Krajská rada seniorů
Olomouckého kraje IV. ročník Krajských sportovních her seniorů, které
se tradičně uskutečnily na stadionu TJ Lokomotiva v Olomouci pod
záštitou hejtmana Olomouckého kraje.
Soutěžilo se v těchto disciplínách:
Kroužky, tenisová zručnost, bollo ball, běh, hokej, šipky, golf - snag,
košíková, petanque, granát.

8

Soutěžní družstvo Klubu:
Paní Soňa Lachnitová, pan Pavel Lenhart, paní Hana Lenhartová,
pan Karel Prodělal a paní Jiřina Votavová.
IV. Krajských sportovních her seniorů Olomouckého kraje se celkově
zúčastnilo 38 družstev. Zvítězilo družstvo našeho Klubu. Za velmi
úspěšnou reprezentaci Klubu 60+ Hanušovice, z. s. a města Hanušovice
jim patří poděkování mé i pana starosty.
Prodělal Karel
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SONS
DUN

Ráchel Skleničková, skvělá
nevidomá zpěvačka zazpívá
i Vám všem v Šumperku

Sjednocená organizace
nevidomých
a slabozrakých ČR, z.s.
Oblastní odbočka Šumperk

Dny umění nevidomých
na Moravě

V rámci 25. ročníku festivalu
DUN – Dny umění nevidomých
na Moravě

SONS ČR, z.s. Šumperk, DUN Vás srdečně zvou na skvělý
ojedinělý koncert úžasné klavíristky, zpěvačky Ráchel Skleničkové,
absolventky Deylovy konzervatoře v Praze, studentky HAMU.
Vystoupila také jako host s Pražskou filharmonií pod taktovkou
dirigenta Jakuba Kleckera a osobně zve na tento koncert v rámci
Dnů umění nevidomých na Moravě, který se koná 12.6.2019
v 17:00 hodin v klášterním kostele Zvěstování panny Marie
v Šumperku.
Pořadatelé a Ráchel Skleničková se na Vás těší!
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vás zveme na koncert
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Ráchel

Recept na červen,
aneb jahodová sezona začíná…

Koncert se koná
v klášterním kostele
Zvěstování panny
Marie v Šumperku.

Foto: Monika Váňová

skleničková
nevidomá
umělkyně
Ráchel Skleničková

Vstupné
dobrovolné

Úžasná klavíristka, absolventka Deylovy konzervatoře
v Praze, studentka HAMU, vystoupila jako host s Pražskou
filharmonií pod taktovkou dirigenta Jakuba Kleckera.

Děkujeme za
podporu a přízeň:

SONS
DUN

Jahodová bublanina se zakysanou smetanou
Potřebujeme:
10 vrchovatých lžic polohrubé mouky, 3 vrchovaté lžíce cukru moučka, 5 lžíce
rozpuštěného másla, 250 ml zakysané smetany, 5 vajec, 1 vanilkový cukr,
prášek do pečiva, sůl, 400 g jahod, hrubá mouka
Postup:
Oddělíme bílky od žloutků a z bílků vyšleháme sníh. V misce rozšleháme
žloutky se smetanou, cukrem moučka, vanilkovým cukrem a špetkou soli.
Ke vzniklé tekuté hmotě přidáme rozpuštěné máslo a polovinu (tedy 5 lžic)
polohrubé mouky. Následně přidáme sníh z bílků a zbytek mouky s práškem
do pečiva. Vše pečlivě rozmícháme. Těsto nalijeme do vymazaného a hrubou
moukou vysypaného plechu. Jahody obalíme v hrubé mouce a nasypeme na
těsto. Pečeme na 180 stupňů do zlatova.

Dobrou chuť!

Dny umění nevidomých
na Moravě

Jubilea
V měsíci květnu oslaví svá
významná jubilea:
Žerníček Ignác
Dandulová Ludmila
Kotíková Anežka
Popelková Vlasta
Molčanová Erika
Vybíralová Olga
Drlíková Anna
Zmeškalová Marie
Lenhart Pavel
Tomíčková Anna
Anovčínová Alena
Pavleková Miloslava
Baláž Ludovít
Kráčalová Jana
Eichler Jiří
Czastek František

Názory občanů
Poděkování...
STP Hanušovice, děkuje paní učitelce
PaedDr. Žídkové za zpestření oslavy ke Dni

matek, vystoupením překrásným pásmem
s žáky ZŠ-Hanušovice.  Silvie Strašilová

Hledáme vrátného
Trvalé ohrožení bezpečnosti obyvatel domu Na Holbě 489 v Hanušovicích. Tento dům je
hanušovický unikát-dům stále otevřených vchodových dveří. Dveře zůstavají otevřené ve dne
i v noci a kdokoliv má do domu přístup. Může dojít k ohrožená obyvatel domu a jejich majetku.
Tento stav trvá asi jeden rok a není možné dosáhnout nápravy. O situaci ví jak majitel domu
bytový podnik Šumperk, domovní důvěrník, městská policie, obecní policie atd. Za dobu co
tato situace trvá, se nikdo o nápravu nepokusil. Řešení je jednoduché. Dům hledá vrátné, kteří
budou dveře zavírat. Třísměnný provoz. Prostřednictvím hanušovického zpravodaje se jistě
vrátný najde.
Polášek

9

titulnistranka_duben.pdf 1 25.03.2019 14:22:40

6/2019 6. 6. 2019

MĚSTO HANUŠOVICE, IČ: 00302546, DIČ: CZ00302546
Městský úřad Hanušovice, Hlavní 92, 788 33 Hanušovice

Výpis usnesení z 10. schůze Rady města Hanušovice konané dne 06.05.2019
Návrh usnesení:
RM schvaluje předložený program 10. schůze Rady města Hanušovice.
Návrh usnesení:
RM schvaluje výpověď smlouvy o dílo s paní M. B., dle podmínek
smlouvy.
RM schvaluje rozšíření počtu členů kulturní komise o paní Markétu
Balaj, Jiřího Machovského, Blanku Strnadovou.
Návrh usnesení:
RM schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí služeb (sběr, odvoz
a odstranění odpadu – 20 01 25 – jedlý olej a tuk).
RM pověřuje Františka Ambroze jednat ve věcech realizace výše
uvedené smlouvy.
RM pověřuje starostu města podpisem výše uvedené smlouvy.
Návrh usnesení:
RM schvaluje přijetí nového člena JSDH Hanušovice pana J. G.,
Hanušovice.
RM schvaluje Dohodu o členství v JSDH města Hanušovice s výše
uvedeným a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o členství.
Návrh usnesení:
RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace v Programu na podporu
JSDH 2019, kde je vyhlašovatelem Olomoucký kraj (dotační titul
č. 1).
RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.
Návrh usnesení:
RM schvaluje přidělení volného nebytového prostoru v prvním
nadzemním podlaží o rozloze 18,90 m2 v budově čp. 183, Hlavní,
Hanušovice žadateli Svazu tělesně postižených v České republice, z.s.,
místní organizace Hanušovice.
RM schvaluje slevu z nájmu ve výši 92,31 % v souladu s Pravidly pro
pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Hanušovice.
RM ukládá OSMS uzavřít nájemní smlouvu k předmětné nemovitosti.
Návrh usnesení:
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace Tenisovému klubu
Jindřichov ve výši 10 000 Kč na akci „Slavnostní otevření tenisového
areálu v Jindřichově“, protože areál je také využíván obyvateli
Hanušovice, kteří jsou aktivními členy.
RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
Návrh usnesení:
RM schvaluje finanční příspěvek na podporu provozu Linky bezpečí,
z.s. ve výši 5.000 Kč.
Návrh usnesení:
RM schvaluje finanční příspěvek spolku Aktivní Pomoraví, z.s. ve výši
20.000 Kč na podporu pilotního ročníku nepobytových táborů pro
žáky 1. - 5. ročníku ZŠ. RM požaduje do 1 měsíce po ukončení akce,
doložit vyúčtování schváleného příspěvku.
RM schvaluje bezúplatné poskytnutí prostor DK k vytvoření zázemí
pro aktivity nepobytových táborů v termínu 8-12.7, 19-23.8 2019.
Prostory budou vymezeny po dohodě s odpovědným pracovníkem DK
Hanušovice.
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Návrh usnesení:
RM prozatím neschvaluje dar pro Armádu spásy, centrum sociálních
služeb, Šumperk. RM pověřuje odpovědného pracovníka ověřením
počtu občanů města Hanušovic a okolí, kteří těchto služeb využívají.
Návrh usnesení:
RM schvaluje žádost o bezúplatný převod vyřazeného multifunkčního
zařízení Canon, inv. číslo MU 117 do majetku ZŠ a MŠ Staré Město.
Návrh usnesení:
RM schvaluje přidělení bytu v čp. 183/ b.j. 09, ulice Hlavní,
Hanušovice panu R. K. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy
s dodatkem: Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do doby
započetí rekonstrukce pronajímané nemovitosti.
Návrh usnesení:
RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola
a Mateřská škola Hanušovice za rok 2018, kdy výnosy jsou celkem
33.480.816,25 Kč a náklady celkem 33.423.439,65 Kč, hospodářský
výsledek je 57.376,60 Kč.
Návrh usnesení:
RM schvaluje přerozdělení hospodářského výsledku za rok 2018
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Hanušovice
takto:
Rezervní fond:
47.376,60 Kč
Fond odměn:
10.000,00 Kč
Návrh usnesení:
RM schvaluje rozbory hospodaření příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Hanušovice za rok 2018.
Návrh usnesení:
RM schvaluje Výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci na
„Pořízení traktoru vč. čelního nakladače, šípové radlice a sypače“.
Návrh usnesení:
RM schvaluje zapojení ZŠ a MŠ Hanušovice do programu IROP
a schvaluje podání žádosti v rámci projektu „ZŠ Hanušovice –
modernizace učeben“.
RM souhlasí s technickým zhodnocením budovy čp. 145,
Hanušovice v rámci projektu „ZŠ Hanušovice – modernizace
učeben“, spočívající v modernizaci elektroinstalace učebny
informatiky.
Návrh usnesení:
RM schvaluje úpravy rozpočtu a závazné ukazatele rozpočtu
města Hanušovice dle důvodové zprávy a ukládá zodpovědném
u pracovníkovi veškeré úpravy zapracovat do uzávěrky za měsíc
duben.
Návrh usnesení:
RM schvaluje zakoupení vybavení kuchyně (Hot Dog, fritézy) pro
potřeby města Hanušovice za cenu 15.410 Kč s DPH, od firmy
GAVONA – Zdeněk Vondra, Denisova 8, Šumperk.
Informace na vědomí:
Stažení žádosti ST Hanušovice, z.s. o neinvestiční dotaci
Rozhodnutí o úplné uzavírce MK, ulice Chrastická, Staré Město
Stanovení dopravního značení, ulice Údolní, Hanušovice
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Sběr použitého kuchyňského oleje
Sběr použitého kuchyňského oleje
Nevylévejte použitý kuchyňský olej do odpadů, šetřete životní prostředí i životnost vaší kanalizace. Stačí olej doma slévat do PET lahví
a uzavřené PET lahve vhazovat do nádoby na sběr použitého oleje. Olej je pak určen k ekologické likvidaci.
Do sběrné nádoby:
C

PATŘÍ:
- přepálený rostlinný olej a tuk v pevně uzavřených
a neporušených PET lahvích.

NEPATŘÍ:
- směsný (komunální) odpad
- živočišné tuky (sádlo, lůj)
- motorový olej
- plast (krom lahví s olejem)
- sklo
- papír
- nápojové kartony (europack)
- baterie, elektromateriál
- textil a obuv
- biologický odpad
- zdravotnický materiál
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Během měsíce června umístíme v Hanušovicích 7 kontejnerů na sběr oleje a tuku!


Děkujeme, že třídíte!

Použitý kuchyňský olej do odpadu
nepatří!
-

Olej v odpadu tuhne a zanáší potrubí
Energeticky a finančně je velice náročné vyčistit
kontaminovanou vodu

2
1

3
4

Jak se nechá použitý olej
ekologicky likvidovat?

5

6

7

-

Použitý olej stačí slévat
do PET lahví

-

Uzavřenou PET láhev vhodit
do nádoby na sběr použitého
oleje ve Vaší obci

-

Použitý olej je následně ekologicky zlikvidován

Ekologickou likvidaci použitého kuchyňského oleje ve Vaší obci zajišťuje firma Černohlávek OIL
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Vážení čtenáři,

Pohledy do minulosti...

V červnovém čísle můžete shlédnout původní budovu Obecního úřadu (dnes Hanušovická lesní a.s.). Obecní úřad byl postaven v roce 1908.
Ve štítu byla zasazena busta císaře France Josefa I.

OÚ, pohled kolem roku 1910

OÚ se spořitelnou a poštou, 30 léta 20. století

Budova dnes - Hanušovická lesní
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Kdy:

8. Června 2019

Kde:

H park Hanušovice

V kolik:

Od 10:00 – 15:00

Představí se Vám:

A mnoho dalších…

Akce je realizována za finanční podpory Olomouckého kraje
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Prezentace: 22. června od 8:00 hodin
Místo: Hanušovice, areál pivovaru HOLBA
Start: volný v 10:00 hodin
Předpokládaný čas dojezdu: 14:00 až 15:00 hodin
Startovné: registrace na smarturl.it/hanusovicka50
Předprodej: dospělí 100,- děti do 12 let 50,- Kč
Na místě: dospělí 150,- děti do 12 let 100,- Kč

Trasa (cca 55 km):
Hanušovice
Králíky
Motorest Kocanda
Olšany
Ruda nad Moravou
Hanušovice

Akce je organizována za plného silničního provozu!
Doporučujeme použít ochranou přilbu (do 18 let je přilba povinná!).
VŠICHNI ÚČASTNÍCI STARTUJÍ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!
V rámci akce bude pořizována foto i video dokumentace.

* Lesy České republiky, s. p. * FAVEX, s.r.o. Uherské Hradiště * Nerezové materiály Uherské Hradiště * DOLS - výroba dveří, oken, listovních schránek, a.s. *
* BBC JMC Trading s.r.o. * Krako-Welding s.r.o * FARMA Morava s.r.o. * Mas Horní Pomoraví * MARWIN v.o.s * Paul Lange Ostrava s.r.o. * STUDIO 4 s.r.o. *
* LINDE GAS a.s. * DIMONT Diňa J. * RELAX CENTRUM ANDĚLKA * Železářství-elektro Indra * KROVSTAV * Penzion U rybníka * Vrabec & Vrabec s.r.o *
* Martin Vepřek - TÍRNA * DŘEVOTES ms s.r.o. * FORTEX AGS a.s. * KARDO - Kulhaj * TESPO-TOPENÁŘSKÉ CENTRUM, s.r.o. * TRUHLÁŘSTVÍ Mrázek * Hasmar *
* VOBUS * REA Kärcher * Vodoinstalace Cikrýt * Autoopravna Kopřivná * Miroslav Sišma-elektro * REMERX * Manmant * Schwalbe * Messinschlager *
* Stanislav Pernička * JANČA V. M. s.r.o. Šumperk * TRIFOX Šumperk * Novák & syn, Klempířství * M+V s.r.o. Šumperk * KCK CYKLOSPORT-MODE s.r.o. Otrokovice *
* GAF s.r.o. Žamberk * Sedlářství Jelínek * SAPIM s.r.o. * Tenisový klub Jindřichov * S.CH.W. SERVICE Hanušovice *

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

