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Naše děti si to zaslouží!
Vážení spoluobčané,
našim hlavním cílem je z našich Hanušovic vytvořit příjemné
město, které poskytne široké spektrum služeb a možností
společenského a kulturního vyžití pro všechny generace.
Od nejmenších batolat až po seniory. Naši dlouhodobou
prioritou je celkový rozvoj naší mateřské školky a základní
školy. V současné době se připravuje mnoho projektů, které
budeme následně realizovat.
Pro naše nejmenší budujeme rodinné komunitní centrum
Hraníčko na bývalé prádelně, které bychom chtěli v průběhu
července slavnostně otevřít.
Jelikož bychom chtěli po delší době rozšířit dětské hřiště
mateřské školy, rozhodli jsme se pro celkovou rekonstrukci.
Město Hanušovice tak v těchto dnech rozjíždí projekt „Obnova
dětského hřiště u mateřské školky v Hanušovicích“. Hlavním
cílem tohoto projektu je renovace a rozšíření stávajícího hřiště
o nově oplocenou část pozemku areálu MŠ.
Chtěli bychom vytvořit příjemné prostředí, ve kterém se
budou ti nejmenší cítit jako v dětském ráji a zažijí tak mnoho
velmi intenzivních a podnětných chvil…
Jak bude nové hřiště vypadat?
Rozšíření areálu si vyžádalo odstranění živého plotu
z tújí mezi stávajícím hřištěm a nově rozšířenou plochou.
V souběhu s budovou MŠ bude vytvořena nová dráha

			

s umělým povrchem o délce cca 25 m. V návaznosti na tuto
dráhu bude vytvořen obloukový dlážděný chodník, uprostřed
oblouku budou zachovány původní dřevěné akátové herní
prvky, které budou odborně renovovány.
Dále v tomto oblouku budou doplněny i herní prvky
z prostoru rozšířeného hřiště. V návaznosti na tento dlážděný
chodník budou zhotoveny další dva chodníky s mlátovým
povrchem. Zpevněné plochy areálu budou doplněny novými
lavičkami a odpadkovými koši.
V severní části bude situováno travnaté hřiště, v jižním
budou osazeny nové herní prvky. Jedná se především o novou
prolézačku, kolotoč, houpací hnízdo a prolézací sestava
Bongo.
V areálu hřiště bude také vybudováno nové ohniště,
hmatový chodník a záhonky pro pěstování zeleniny pro děti.
Při této rekonstrukci se upraví vstupní prostor před školkou,
který bude oddělen plotem od parkoviště pro zaměstnance.
V těchto dnech jsme započali realizaci projektu
a předpokládáme, že bychom toto hezké prostředí pro naše
nejmenší mohli dokončit během srpna.
Věříme, že vytvoříme pro děti místo, kde budou trávit
šťastné dětství a budou se společně se svými kamarády těšit
na každý nový den, aby mohly zažívat nová dobrodružství na
hřišti mateřské školy.

SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Červen 2020

Na svoz velkoobjemového odpadu od občanů budou přistaveny kontejnery následovně:
1. Ve dnech od 8. června – 12. června 2020 budou kontejnery umístěny:
				
Potučník - bytovky
		
Žleb
				Hynčice				Vysoké Žibřidovice
Velkoobjemový odpad mimo místních částí je možno odstranit předáním obsluze na Sběrném místě ulice Údolní.
Mobilní sběr velkoobjemového odpadu je určen pouze pro občany, které žádáme, aby do kontejneru neodkládali
nebezpečné odpady, barevné kovy, sklo, papír, pneumatiky a další odpady určené k recyklaci
a sběru. Nebezpečný odpad a vyřazené elektrozařízení je nutno odevzdat do sběrného dvora.

LES S NÍ VÝSTAVA
Od 27.6 - 31. 7. 2020. proběhne v prostorách
galerie na Hanušovické rychtě výstava

Ak. mal. Marcely Václavíkové.
Informace o tvorbě malířky naleznete
na www.marcela8.com.
Kontakt pro telefonické objednání 733 577 225
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zpravodaj
Ohlédnutí se za tenisovým turnajem…
Dne 16. 5. 2020 uskutečnil TK Hanušovice
tenisový turnaj smíšených dvojic. Počasí
nám přálo, takže se od rána až do večera
mohlo sportovat. Tímto bych srdečně
chtěla pozvat všechny z okolí, kteří tento
sport mají rádi, aby přišli mezi nás a využili
kurty k zábavné hře. Třeba se setkáme na
turnaji dalším! Děkujeme všem sponzorům
za věcné dary pro vítěze a v podstatě pro
všechny zúčastněné.

Sedlačíková P.
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Město
Hanušovice
Město
Hanušovice
HlavníHlavní
92, 78892,
33 Hanušovice
788 33 Hanušovice
tel.č.: 583 231 284 | e-mail: podatelna@mu-hanusovice.cz

tel.č.: 583 231 284 | e-mail: podatelna@mu-hanusovice.cz

USNESENÍ

USNESENÍ

schůze č. 33 Rady města Hanušovice

schůze
26 Rady
konaná dne 4.
5. 2020 v č.
kancelář
starostyměsta
od 15:00Hanušovice
hod.

konaná dne 13. 1. 2020 v kancelář starosty od 15:00 hod.

78/33R/2020 Rada města Hanušovice schvaluje předložený program 33. schůze Rady města Hanušovice.
79/33R/2020
Rada města
neschvaluje
pronájemnavržený
části pozemku
parc.26.
č. 888/1
- ostatní
1/26R/2020
Rada Hanušovice
města Hanušovice
schvaluje
program
schůze
RM. plocha
v k. ú. Hanušovice o výměře 500 m2 pro uskladnění a recyklaci stavební suti.

Zodpovídá:
Bc. Dolečková
| Termín splnění:
2020-06-06
2/26R/2020
Rada
městaBlanka
Hanušovice
schvaluje
- stavbu „Novostavba rodinného domu na pozemk
798/14 v k. ú. Hanušovice“
80/33R/2020 Rada města Hanušovice schvaluje pověření Zdeny Bývalcové k podpisům nájemních smluv –
- dotčení
pozemku
vepronajímatele
vlastnictví města
Hanušovice
smluvně
sm
Pronájem
hrobových
míst za
- Město
Hanušovice,bude
Hlavní
92, 788ošetřeno
33
smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene, které nebude zpoplatněno. Veškeré
Hanušovice,
IČ: 00302546.
spojené se zápisem věcného břemene na katastr nemovitostí budou hrazeny sta
81/33R/2020 Rada města
Hanušovice
schvaluje
účetní
Základní protlakem
škola a
Napojení
objektu
na hlavní
řaduzávěrku
dešťovépříspěvkové
kanalizaceorganizace
bude provedeno
tak, a
Mateřská škola Hanušovice za rok 2019, kdy výnosy jsou celkem 36.719.118,29 Kč a náklady
poškozen
povrch
místní
komunikace
celkem 36.643.799,29 Kč, hospodářský výsledek je 75.319 Kč.
- starostu města Hanušovice podpisem příslušných smluvních dokumentů v dané věci
Zodpovídá: | Termín splnění: 2020-06-06

3/26R/2020
Hanušovice
schvaluje
stavbu hospodářského
„Hanušovice - Údolní,
č. 543/2“ a
82/33R/2020
Rada Rada
městaměsta
Hanušovice
schvaluje
přerozdělení
výsledkuparc.
za rok
2019 příspěvkové
organizace
Základní
škola a Mateřská
škola
Hanušovice
takto:
starostu města
podpisem
příslušného
situačního
výkresu
stavby.
Rezervní fond: 60.319 Kč
Fond odměn:
15.000 Kč
4/26R/2020
Rada města
Hanušovice schvaluje koupi čelního nakladače na traktor John Deer

společnosti STROM Praha, a.s., Středisko Helvíkovice, Helvíkovice 33, 564 01 Žam

83/33R/2020 Rada města Hanušovice schvaluje rozbory hospodaření příspěvkové organizace Základní škola
za cenu
Kčzavč.
a Mateřská
škola296.450
Hanušovice
rokDPH.
2019. Rada města Hanušovice pověřuje starostu města Ha

podpisem příslušné kupní smlouvy.

84/33R/2020 Rada města Hanušovice schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola a
Mateřská
škola
Hanušovice
na rok 2020.
5/26R/2020
Rada
města
Hanušovice
schvaluje úpravy rozpočtu a závazné ukazatele rozpoč

Hanušovice dle důvodové zprávy a ukládá odpovědnému pracovnikovi vešker

85/33R/2020 Rada města Hanušovice schvaluje zprávu o provedení inventarizace příspěvkové organizace
rozpočtového
opatření
č. 8/2019 zapracovat
Základní
škola a Mateřská
škola Hanušovice
za rok 2019. do uzávěrky za měsíc prosinec.

6/26R/2020
Rada Hanušovice
města Hanušovice
schvaluječástky
zřízení
spolku
„Rodinné
Slůně, z.s.“ a
86/33R/2020
Rada města
schvaluje zaplacení
ve výši
204.593,26
Kč acentrum
to společnosti
ČEZ Distribuce
a.s.,
874/8,Hanušovice,
405 02 Děčín.
Předmětem
věci
je legalizace
sídla spolku
na Teplická
Městský úřad
Hlavní
92, 788 33
Hanušovice,
IČ: 003025
neevidovaného elektroměru veřejného osvětlen na ulici Údolní v Hanušovicích.

Zodpovídá:
Langer Jan
| Termín
splnění: 2020-06-06
7/26R/2020
Rada
města
Hanušovice
schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě o dopravě mezi
Hanušovice Hlavní 92, 788 33 Hanušovice a firmou VOBUS v.o.s., Hlavní 92
87/33R/2020 Rada města Hanušovice schvaluje provedení sondy na pozemku parc. č. 494/2 v k. ú.
Hanušovice,
IČ:
47984350,
která
bylauložení
uzavřena
dne 28.1.2015.
Prodloužení platnosti
Hanušovice.
Účelem je
ověření
skutečné
hloubky
stávajících
kabelů.
o Langer
dopravě
osob splnění:
pro období
1.2.2020 - 31.1.2021.
Zodpovídá:
Jan | Termín
2020-06-06
3

88/33R/2020
Rada města
bere na vědomí
výsledek
výběrového
řízení
na stavbu „Modernizace
8/26R/2020
RadaHanušovice
města Hanušovice
schvaluje
navýšení
počtu
zaměstnanců
Městského úřadu Ha

86/33R/2020 Rada města Hanušovice schvaluje zaplacení částky ve výši 204.593,26 Kč a to společnosti
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín. Předmětem věci je legalizace
neevidovaného elektroměru veřejného osvětlen na ulici Údolní v Hanušovicích.
05/2020 4. 5. 2020
Zodpovídá: Langer Jan | Termín splnění: 2020-06-06

87/33R/2020 Rada města Hanušovice schvaluje provedení sondy na pozemku parc. č. 494/2 v k. ú.
Hanušovice. Účelem je ověření skutečné hloubky uložení stávajících kabelů.
Zodpovídá: Langer Jan | Termín splnění: 2020-06-06

88/33R/2020 Rada města Hanušovice bere na vědomí výsledek výběrového řízení na stavbu „Modernizace
domu č. 183 v Hanušovicích“.
Rada města Hanušovice doporučuje Zastupitelstvu města Hanušovice schválit výsledek
výběrového řízení na akci „Modernizace domu č. 183 v Hanušovicích“, kdy nejvhodnější
nabídku podala společnost Experior s.r.o., se sídlem Říční 114, 789 91 Štíty, jejíž nabídková
cena činila 8.190.127,67 Kč bez DPH
Zodpovídá: Langer Jan | Termín splnění: 2020-06-06

89/33R/2020 Rada města Hanušovice schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Propustek
na silnici II/446, ul. Pražská, Hanušovice p. č. 1573“. Smlouva bude uzavřena mezi městem
Hanušovice, se sídlem Hlavní 92, 788 33 Hanušovice a Olomouckým krajem, který je
zastoupený Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Lipenská
120, 779 00 Olomouc.
Zodpovídá: Langer Jan | Termín splnění: 2020-06-06

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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Město Hanušovice
Hlavní 92, 788 33 Hanušovice
tel.č.: 583 231 284 | e-mail: podatelna@mu-hanusovice.cz

USNESENÍ

schůze č. 34 Rady města Hanušovice
konaná dne 20. 5. 2020 v kancelář starosty od 15:00 hod.
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93/34R/2020

Rada města Hanušovice schvaluje předložený program 34. schůze Rady města Hanušovice.

94/34R/2020

Rada města Hanušovice schvaluje pronájem části pozemku parcela č. 829/1 a schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části předmětného pozemku k. ú. Hanušovice o výměře 357 m2.

95/34R/2020

Rada města Hanušovice schvaluje koupě slavnostě vyšívané vlajky pro JSDH Hanušovice
v rámci 75. výročí založení od Velebný a Fam s.r.o., J.Nygrína 334, 562 01 Ústí nad Orlicí,
IČ: 25960709. Celková cena ručně vyšívaného praporu včetně příslušenství je 110 012 Kč.

96/34R/2020

Rada města Hanušovice schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace od Olomouckého kraje,
Jeremenkova 1191/40a, Olomouc ve výši 32.600 Kč. Účelem poskytnutí dotace je částečná
úhrada výdajů na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného
vybavení JSDH Hanušovice.

97/34R/2020

Rada města Hanušovice schvaluje Provozní řád Domu kultury Hanušovice, Hlavní 182,
Hanušovice včetně ceníku pronájmů prostor Domu kultury.

98/34R/2020

Rada města Hanušovice schvaluje ceník pronájmů zařízení a služeb odboru správy majetku a
služeb, Město Hanušovice, Hlavní 92, Hanušovice.

99/34R/2020

Rada města Hanušovice doporučuje zastupitelstvu města revokaci usnesení č. 46/8Z/2020 žádost o neinvestiční dotaci pro Silový trojboj Holba Hanušovice, z.s., Na Holbě 492,

vybavení JSDH Hanušovice.
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97/34R/2020

Rada města Hanušovice schvaluje Provozní řád Domu kultury Hanušovice, Hlavní 182,
Hanušovice včetně ceníku pronájmů prostor Domu kultury.

98/34R/2020

Rada města Hanušovice schvaluje ceník pronájmů zařízení a služeb odboru správy majetku a
služeb, Město Hanušovice, Hlavní 92, Hanušovice.

99/34R/2020

Rada města Hanušovice doporučuje zastupitelstvu města revokaci usnesení č. 46/8Z/2020 žádost o neinvestiční dotaci pro Silový trojboj Holba Hanušovice, z.s., Na Holbě 492,
Hanušovice v částce 70.000 Kč.

zpravodaj

100/34R/2020 Rada města Hanušovice schvaluje zpoplatnění komerčního sdělení v rámci aplikace „Mobilní
rozhlas“. Cena komerční inzerce činí: 400 Kč/inzerci.
C

M

101/34R/2020 Rada města Hanušovice schvaluje termín 9. zasedání zastupitelstva města Hanušovice.
Zasedání se uskuteční ve čtvrtek 11.6.2020 v DK Hanušovice v 17 hodin.
Y
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102/34R/2020 R a d a m ě s t a H a n u š o v i c e s c h v a l u j e v ý p o v ě ď S m l o u v y o n á j m u b y t z e d n e
2 6 . 0 4 . 2 0 0 7 m ez i m ěs t e m Ha nuš ov ice a V. B .
K

103/34R/2020 Rada města Hanušovice schvaluje vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby „II/446
Hanušovice, ul. Pražská, stavební úprava propustku“.
Rada města Hanušovice schvaluje smlouvu o společném zadávání v rámci stavby „II/446
Hanušovice, ul. Pražská, stavební úprava propustku“. Předpokládaná cena díla činí
115.518 Kč bez DPH.
104/34R/2020 Rada města Hanušovice schvaluje výzvu k podání nabídek v rámci akce „Územní koncepce
pro město Hanušovice“. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1.178.247,93 Kč bez
DPH.
105/34R/2020 Rada města Hanušovice schvaluje výsledek poptávkového řízení na akci „Oprava komunikací
v Hanušovicích“. Nejvhodnější nabídku podala společnost ROADMEDIC s.r.o., Pod Senovou
2960/70, 787 01 Šumperk, jejíž nabídková cena u oprav vybraných komunikací činila
1.542.917,85 Kč vč. DPH a u oprav výtluků 3.781,25 Kč vč. DPH/t.
106/34R/2020 Rada města Hanušovice schvaluje výpověď Smlouvy o nájmu byt ze dne 31.
05.2011 mezi městem Hanušovice a manž. T.
107/34R/2020 Rada města Hanušovice schvaluje návrh č. 4/2020 na vyřazení knihovních fondů
v Městské knihovně Hanušovice.

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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Sběrné místo Hanušovice
PROVOZNÍ DOBA

		Pondělí			10.00 - 16.00 hodin
		Středa				10.00 - 16.00 hodin
		Sobota			08.00 - 12.00 hodin
		
Polední přestávka		
12.00 - 12.30 hodin
			

V případě státního svátku ZAVŘENO

Odpovědná osoba: 		
František Ambroz
603 212 951
				Stanislav Matěj		725 982 724
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Městská policie města Hanušovice
Vážení občané, ráda bych Vás informovala o činnosti Městské
policie Hanušovice. Městská policie a také starosta Marek Kostka
přijímají oznámení a podněty.
Problematika / veřejný pořádek
Všímavá občanka města nás upozornila na problém, že
v lokalitě sídliště Na Holbě se nachází ruina rodinného domu,
kterou často navštěvují děti. Vzhledem ke stavu budovy by mohlo
dojít k neštěstí.
Městská policie, starosta a hasiči provedli šetření na místě domu
č. p. 280 spadající do katastrálního území města Hanušovice,
dle náhledu do KN se jedná o parcelní číslo 364, LV 1638. Dům
je v desolátním stavu, není zabezpečený proti neoprávněnému
vstupu a bezprostředně hrozí zborcení střechy i obvodových stěn.
Provedli jsme označení domu zákazem vstupu a další opatření
je na Odboru výstavby města Hanušovice, který bude oznámení
dále řešit.
Žádám Vás, rodiče, abyste poučili své děti, že tato místa jsou

velmi nebezpečná.
Další náš občan předal městské
policii podnět v oblasti veřejného
pořádku, týkající se jeho soukromého
pozemku v lokalitě u sídliště na
Holbě. Uvedl, že obyvatelé sídliště
Zábřežská a sídliště Na Holbě hojně
provozují volné venčení svých psů
právě na jeho pozemku, kdy navíc
neodklízejí jejich exkrementy, což si
jako vlastník pozemku samozřejmě
nepřeje.
Šetřením na místě bylo zjištěno, že se jedná o soukromé
pozemky, spadající do katastrálního území města Hanušovice,
dle náhledu do KN jde o parcelní čísla 2202/6, 2203/1, LV 170,
druh pozemku orná půda. Majitel se rozhodl, ač mu to zákon
neukládá, označit pozemky cedulemi s informací, že se jedná
o soukromé pozemky.
Apeluji na Vás, občany, kteří tyto pozemky používáte,
respektujte vlastnická práva a aktivně si zjišťujte, zda pozemek,
který chcete používat, je veřejný nebo soukromý. Platí to nejenom
v této konkrétní situaci. V opačném případě se neoprávněným
užíváním cizího pozemku vystavujete postihu za přestupek, a to

6

podle § 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 251/2016 Sb.

V obou výše uvedených případech budou aktivně využívány tři
kamery městské policie, které jsou umístěny na sídlišti Na Holbě.
Oznamovatel zavolal na pomoc asistenty prevence kriminality
města Hanušovice. Ve středu 20.5.2020 v odpoledních hodinách
přivolal muž středního věku se zdravotním handicapem
preventisty, a to s prosbou o pomoc při vyproštění mobilního
telefonu. Událost se stala v místě ul. Krátká proti čp. 485,
rozvodna ČEZ. Pánovi vypadl z příruční tašky drahý mobilní
telefon tak nešťastně, že zapadl do hluboké odvodňovací skruže.
Při vyprošťování z nedostupného místa projevili preventisté
Jan Holomek a Lukáš Džobák velkou míru odhodlanosti, kdy
se jim nakonec podařilo telefon vyprostit a předat majiteli v
nepoškozeném stavu. Muž byl šťastný, osobní pomoci asistentů
si velmi váží.

Problematika / ostatní
V pondělí 18.5.2020 jsem byla požádána o součinnost v
rámci vlakové výluky, zapříčiněné dopravní nehodou v Rudě nad
Moravou. Bylo potřebné usměrnit dopravu před nádražím ČD
Hanušovice z důvodu zvýšeného pohybu výlukových autobusů,
zrovna v době, kdy dochází k rekonstrukci budov nádraží a budovy
čp. 199. Zde bych chtěla poděkovat všem, kteří byli tímto dotčení
(parkující občané, zástupci ČD, pracovníci stavby pro ČD a stavby
firmy FORTEX), že tento týden respektovali přijatá opatření při
parkování svých soukromých vozidel v blízkosti vlakového nádraží.
Městská policie a preventisté se každý den zaobírají
problematikou dodržování obecně závazných vyhlášek města
Hanušovic, zejména zákazu požívání alkoholu na místech, kde to
je obecně závaznou vyhláškou zakázáno. Jedná se o stále stejné
lidi (v počtu cca 10), kteří svým chováním působí pohoršování na
veřejnosti a znepříjemňují běžný život obyvatelům města. Jsou to
osoby známé jak městské policii, státní policii, tak i preventistům.
			
Váš strážník

Ivana Vlachovská
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Než odjedeme na dovolenou….
Kvůli omezujícím opatřením vydaným v souvislosti s šířením
nákazy koronavirem mnozí z nás v těchto dnech přemýšlejí, jak
nejlépe strávit letošní dovolenou a pořádně si odpočinout.
Ať už se vydáte na výlet za humna nebo kamkoli dále, mějte
prosím na paměti, že v letních měsících často dochází k nárůstu
případů vloupání do obydlí. Krádeže vloupáním tvoří více než
jednu pětinu majetkové trestné činnosti. Pachatele vloupání
do bytů a rodinných domů zajímají šperky, finanční hotovost,
elektronika a jiné drobné předměty, ale také zbraně, které
mohou být zneužity k páchání další trestné činnosti. Pachatelé
si své objekty napadení tipují podle lokality, v níž se nemovitost
nachází a podle jejího vzhledu, ale často také na základě
informací získaných ze sociálních sítí.
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Z případů, se kterými jsme se v praxi setkali, víme, že lidé
svá obydlí ponechávají bez dohledu a často nedostatečně
zabezpečená. Připomínáme proto některá doporučení, jak snížit
riziko vykradení domu či bytu.
Zabezpečení domu či bytu může každý z nás ovlivnit už jen tím,
že bude dodržovat jednoduchá organizační opatření, která navíc
nevyžadují žádné finanční náklady.
Na co bychom tedy neměli zapomínat?
• Řádné uzamykání objektu
Když odcházíte z domu nebo bytu, ať již krátkodobě, vždy
zavírejte všechna okna a zamykejte všechny dveře. Nikdy
neschovávejte klíče pod rohožku nebo třeba do květináče. Tyto
skrýše lupič snadno odhalí.
• Zbytečně neupozorňujte na vaši nepřítomnost
O svém odjezdu informujte pouze nejužší okruh lidí, kterým
věříte.
Nikdy nenechávejte vzkazy na dveřích o své nepřítomnosti.
Požádejte důvěryhodnou osobu, aby v době vaší nepřítomnosti
dohlédla na obydlí – větrala, zalévala květiny, sekala trávník,
pravidelně vybírala schránku na dopisy apod. Byt či dům se
nebude jevit jako opuštěný, prázdný.
Na sociálních sítích nesdílejte dopředu podrobnosti o své
dovolené, neuvádějte termín ani místo, kde hodláte svůj volný
čas strávit. Nevkládejte aktuální příspěvky přímo z dovolené.
Dům nebo byt můžete také zabezpečit elektronickým zařízením,
které v nepravidelných časových intervalech zapíná světla, televizi
atd., a tím vytváří zdání, že byt je obydlen.
• Přehledný prostor před objektem
Důležité je dobré osvětlení před objektem. Zloděje odrazuje
od pokusu vniknout do obydlí, protože by mohl být viděn. Dbejte
na to, aby keře a stromy nezakrývaly velkou část objektu, to
by mohlo zlodějům umožnit pracovat ve skrytu. Keře vhodně
prostřihávejte. Díky lepší viditelnosti mohou tak i vaši sousedé
snáze kontrolovat, zda je vše v pořádku.
• Uklízejte na pozemku
Na zahradě nenechávejte volně ležet věci jako je např. žebřík,

nářadí či sekačka. Ukládejte a uzamykejte je do kůlny či do garáže.
Posekaný trávník a udržovaná zahrada ukazuje na skutečnost,
že je objekt obýván.
• Nedávejte na odiv, že vlastníte cenné předměty, chraňte je
Nechlubte se před cizími lidmi, co máte doma cenného.
Nejdražší cennosti ukládejte do sejfu v bance. Pokud chcete
přechovávat cennosti doma, nenechávejte je na jednom místě
– uložte je na různá těžko předvídatelná místa v bytě, nebo si
pořiďte trezor.
Večer zatahujte závěsy nebo rolety, aby vám nebylo vidět do
domu či bytu. Případného zloděje by mohly lákat třeba obrazy na
stěnách nebo zařízení bytu apod.
• Označujte cennosti, připravte jejich soupis a nechte je pojistit
Poznamenejte si sériová čísla a zvláštní označení svých cenných
předmětů, elektronických výrobků apod. Sepište seznam těchto
předmětů a pečlivě ho uschovejte. Cenné věci také vyfotografujte.
Tato opatření v případě odcizení předmětů usnadní jejich nalezení
a identifikaci a ulehčí tak práci policii i pojišťovně.
• Dobré vztahy se sousedy
Udržujte dobré vztahy se sousedy, všímejte si podezřelých osob
v blízkosti obydlí.
Do bytu dovolte vstoupit jen osobám známým a důvěryhodným.
Mějte se na pozoru před lidmi, kteří chodí ode dveří ke dveřím a
nabízejí všelijaké podnikání, služby nebo různé zboží. Mohou to
být tipaři.
• Co dělat, je-li byt nebo rodinný dům i přes tato opatření
vykraden?
Pokud možno zachovejte klid, nevstupujte do objektu. Mohl by
tam být ještě zloděj, který by vás mohl napadnout nebo na vás
zaútočit i se zbraní.
Vloupání ihned ohlaste na Policii ČR a vyčkejte jejího příjezdu.
Nikdy neuklízejte po zlodějích – tím poničíte stopy, které mohou
být vodítkem k dopadení pachatele. Do protokolu uveďte každou
maličkost, může být důležitá pro vypátrání zloděje a vašich věcí.
Chcete pro zabezpečení svého majetku udělat více? Chcete
mít povědomí o nových možnostech technického zabezpečení
objektů? Inspirujte se na níže uvedených webových stránkách.
Zabezpečte se! Stáhněte si aplikaci do mobilu...
Policie ČR ve spolupráci s Ministerstvem vnitra připravily
preventivní projekt zaměřený na problematiku majetkové
kriminality s názvem „Zabezpečte se! Chraňte majetek sobě i
svým sousedům“.
V rámci projektu byla vyvinuta mobilní aplikace „Zabezpečte
se“, která přináší základní informace a návody pro zabezpečení
majetku. Kvalitní bezpečnostní produkty vám nabídnou, doporučí
a naistalují členové Cechu mechanických zámkových systémů
(CMZS) z databáze aplikace. V aplikaci můžete také otevřít mapu
a zjistit trasu a vzdálenost provozovny vybraného člena CMZS.
Doporučujeme také využití aplikace k provedení celkového
bezpečnostního auditu vašich objektů.
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Ani na malém oddělení se policisté rozhodně nenudí!
O tom, že služby i na malých obvodních odděleních spravujících
spíše venkovské oblasti mohou být velmi pestré a různorodé,
vědí své i hanušovičtí policisté. Jak sami říkají, mnohé zákroky
s sebou nesou řadu kuriozit a úsměvných momentů, díky nimž
jejich práce rozhodně není jednotvárná.
Jedna z takových úsměvných historek se odehrála zrovna na
Apríla, když se policisté snažili zastihnout na jedné z ubytoven
muže, který otálel s převzetím doporučené písemnosti. Zároveň
se měli na pozoru. Domnívali se totiž, že by na ubytovně mohli
narazit také na hledanou osobu. A nebyli daleko od pravdy.
Když zabouchali na dveře ubytovny, spatřili osobu v černém,
jak vyskakuje z okna a prchá dozadu za budovu. Prchajícímu se
pokusili nadběhnout a tomu nezbylo, než skočit oknem zpátky
do budovy a hledat útočiště tam. To už si ale policisté vyžádali
posilu a po důkladné kontrole celého objektu objevili za lednicí
v pokoji jedné z ubytovaných krčícího se mladíka. K jejich údivu
to ale nebyl ten, kterého hledali. Každopádně důvod vyhnout se
policejní návštěvě rozhodně měl. Byl na něj totiž vydán příkaz
k dodání do výkonu trestu. Bránu věznice tak 28letý mladík
překročil v doprovodu policistů.
Také o adrenalinové zážitky neměli policisté v podhůří Jeseníků
nouzi ani v době nouzového stavu. Bylo to 8. května krátce po
půlnoci, když chtěli poblíž Jindřichova zkontrolovat řidiče vozu
Audi. Ten s policisty ale mluvit nechtěl. Na jejich výzvu k zastavení
dávanou světelným výstražným znamením nereagoval, naopak
sešlápl plynový pedál a hlídce se snažil ujet. Zřejmě se domníval,

že se policistů zbaví v kopcích a ujížděl směrem na Jeseník.
Svou bezohlednou jízdou po celou dobu ohrožoval bezpečnost
silničního provozu. Přejížděl do protisměru a obcemi se řítil
rychlostí přes 100 km/h. Až do Jeseníku ale nedojel. Před Lipovou
mu pomocí služebních vozidel a zastavovacího pásu zatarasili
cestu jeseničtí kolegové. Vedle uvedených donucovacích
prostředků užili policisté proti řidiči, který se připravených
zátaras zalekl a zastavil před nimi, také hrozbu namířenou
střelnou zbraní. Důvod, proč se 42letý muž snažil vyhnout silniční
kontrole, byl prostý. Okresním soudem v Jeseníku mu byl uložen
trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových
vozidel, a to s platností až dubna roku 2024.
Vedle standardního odhalování případů na úseku majetkové
trestné činnosti mají policisté na Hanušovicku napilno také v
oblasti narušených mezilidských vztahů. V poslední době totiž
evidují nárůst případů domácího násilí. Od začátku letošního
roku již v pěti případech vykázali násilnou osobu ze společného
obydlí. V předchozích letech přitom k vykázání přistoupili ve
dvou, třech případech ročně.
Pokud vás krátký výčet z dění na policejní služebně zaujal a není
vám lhostejné, co se kolem vás děje, rádi vás přivítáme ve svých
řadách! Více informací k přijetí do služebního poměru k Policii
České republiky najdete na stránkách www.nabor.policie.cz.



por. Mgr. Jiřina Vybíhalová
tisková mluvčí

Jsme tady pro vás už 75 let…
Vážení a milí spoluobčané,
úvodem bychom vám především chtěli poděkovat za vlnu
solidarity, která se vyhlášením sponzorské akce pro hasičský
prapor strhla. Vážíme si vaší podpory a věříme, že se nám
podaří vybrat co největší částka.
Smyslem celé akce je poděkování místním dobrovolným
hasičům, kteří nezištně obětují svůj čas, pohodlí a mnohdy
riskují svůj život, aby pomohli nám všem, kdykoliv je to
potřeba. Mnohdy zanedbávají svoje zájmy a rodinu pro to,
aby mohli pomoci ostatním.
Život v obci si totiž bez pomoci hasičů nedokážeme
představit. Proto jsme se rozhodli uspořádat sponzorskou
akci, abychom jim dokázali, že si jejich práce ceníme a jsme
rádi, že je máme.
I vy se tak můžete zapojit do sponzorské akce a stát součástí
historie!
Jakým způsobem se můžete stát sponzorem?
Minimální částka daru je 100 Kč a každý občan, který
přispěje, obdrží pamětní listinu, jako formu poděkování za
sponzorský dar. Listinu bude možné vyzvednout na městském
úřadě, o dalším postupu vás budeme informovat.
Každý, kdo však přispěje částkou 1000 Kč a vyšší, bude
uveden na dárcovské stuze, která je nedílnou součástí
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praporu a bude tak na vždy zaznamenán jako podporovatel
hanušovických hasičů.
Libovolný sponzorský dar můžete přinést v hotovosti do
pokladny Městského úřadu, či zaslat na účet města 19624841/0100, variabilní symbol: 2329, konstantní symbol:
0308, do textu uveďte vaše celé jméno.
Sponzorský dar můžete věnovat v období 1.5.2020 až
15.8.2020. Poté bude sbírka ukončena, abychom mohli vás
– hrdé sponzory - kteří přispějí 1000 Kč a více nechat vyšít do
stuhy a tím vás zapsat do historie.
V sobotu 19.9.2020 tak proběhne za účasti široké veřejnosti
slavnostní předání vlajky hasičům a společně tak oslavíme 75
let činnosti sboru dobrovolných hasičů v Hanušovicích.
Celková částka, která je nutná k pořízení slavnostního
praporu, je 110 000 Kč. Věříme však, že se nám společnými
silami podaří částku vybrat. Pokud by se nám za vašeho
přispění podařilo vybrat vyšší částku, bude zbytek výtěžku
použit na výstroj pro vyšší bezpečnost našich hasičů.
V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat na e-mailu:
prapor@mu-hanusovice.cz nebo na telefonním čísle 731 189
258.
Staňte se součástí historie! 
Děkujeme

Váš starosta
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Ukončení provozu pobočky České spořitelny v Hanušovicích
Máme nejširší pobočkovou síť v ČR, přesto však nemůžeme být
všude. Snažíme se přizpůsobovat našim klientům a mít pobočky
tam, kde je nejvíce využijí. Chod poboček proto pečlivě sledujeme
a podle míry jejich využití je přemísťujeme, otevíráme na nových
místech, případně uzavíráme. V této souvislosti jsme po detailní
analýze dospěli k rozhodnutí, že ukončíme provoz pobočky v
Hanušovicích. Bankomat zůstane i nadále v provozu.
Klienty budeme o trvalé změně pochopitelně informovat. Čísla
účtů, ani nastavení jejich dalších produktů se jim nijak nezmění.
V Hanušovicích na adrese Hlavní 88 bude nadále klientům k
dispozici 24 hodin denně náš bankomat, který umožňuje kromě
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výběru hotovosti například zadání jednorázového i trvalého
platebního příkazu, zaplacení složenky, dobití kreditu mobilního
telefonu, změnu PIN kódu nebo zobrazení limitů karty.
Nabízíme také řadu jiných možností obsluhy účtu - internetové
nebo mobilní bankovnictví s nepřetržitým provozem. K dispozici
je i bezplatná informační linka Finanční skupiny České spořitelny
800 207 207. Kompletní služby poskytne klientům také kterákoli
jiná naše pobočka. Nejbližší pobočka je v Šumperku, má otevřeno
každý pracovní den.

Děkujeme za pochopení.

Česká spořitelna

Pandemie koronaviru očima dětí a nejen dětí
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych i já reagovala na pandemii koronavirem.
Nevěřila jsem už od začátku tomu, co naši vládní činitelé a média
vysílali pro veřejnost. Nevěřila jsem jim, ale příkazy vlády jsem
respektovala. Všichni potřebovali strašit lidi, stresovat je od
malých dětí až po seniory.
Nemám nic proti nošení roušek, ale ať ji nosí, kdo chce a
kdo nechce, tak ať ji nenosí. Zeptám se: když řádila chřipka (je
to každý rok) a byla z toho epidemie, nosili jste roušky, bylo
nějaké rozhodnutí vlády a opatření? NIKOLIV!!! A nikomu z vás
to nevadilo.
Nikdo z vás nemusí mít strach nebo se bát, že něco podobného
dostane, pokud máte dobrou imunitu a nesnižujete si ji různými
antibiotiky a vakcínami. Lidé, kteří hojně používají antibiotika
a různé vakcíny, jsou vždy zranitelní, protože mají slabou nebo
téměř žádnou imunitu.

Začněte, prosím, dbát o své zdraví: zařaďte do svého jídelníčku
- celozrnné obiloviny, obilné klíčky, otruby, luštěniny, brokolici,
česnek, hlívu ústřičnou, mořské ryby, plody moře, vnitřnosti,
kukuřici, kokos, cibuli, rajčata a z bylinek (echinacea, rakytník
řešetlákový, klanopraška čínská, divizna velkokvětá, rozchodnice
růžová).
Začněte, prosím, dbát o své zdraví: dodržování hygieny vždy si řádně mýt ruce, umývat ovoce a zeleninu a desinfikovat
prostředí.
Potom se nemáte čeho bát!!!
Ještě něco na závěr: dostalo se mi do rukou video a ráda bych
se s vámi všemi o něj podělila - odkaz: https://www.youtube.
com/watch?v=2rw1eZJl23Q&feature=youtu.be



Děkuji vám všem za pozornost a přeji pevné zdraví!
Zdeňka Vémolová

Hanušovická základní škola je znovu otevřená
V pondělí 25. 5. po více než dvou měsících přišla část žáků
prvního stupně opět do školy.
Výuka je sice zajištěna distančně materiály na webu školy a online
videovýukou, tak je tomu i na druhém stupni, přesto část rodičů
využila možnost otevření školy a poslala své děti znovu do školních
lavic načerpat vědomosti, aby mohli vidět své spolužáky, učitele,
opět ochutnat jídlo ve školní jídelně. Děti mohou navštěvovat i
školní družinu.
Rozjezd vyučování doprovázela pečlivá příprava. Třídy a další
prostory školy musely být uzpůsobeny novým pravidlům tak, aby
odpovídaly hygienickým předpisům vydaným v době koronavirové
pandemie. Musely být zajištěny hygienické prostředky jak pro žáky,
tak pro pedagogy, kteří je ve škole vyučují. Děti byly svými rodiči dle
pokynů školy seznámeny se situací a poučeny o tom, jak se mají ve
škole chovat, aby nezvyšovaly riziko nákazy koronavirem.
Základním způsobem výuky je stále distanční výuka zveřejňovaná
na webu školy a online setkávání učitelů s žáky. Děti, které jsou ve
škole, však o toto nejsou ochuzeny a pracují stejným způsobem
pod vedením pedagogů.
ZŠ Hanušovice

Informace Mateřské školy Hanušovice
V pondělí 25. 5. 2020 se školka po dlouhé době otevřela.
Otevírací doba je standardní, od 6.00 hod. do 16.00 hod. Otevřeny
jsou všechny třídy a díky nižšímu počtu přihlášených dětí je možné
dodržovat veškerá stanovená doporučení.
Dbáme především o zvýšenou hygienu. V každé třídě jsou všem k
dispozici dezinfekční mýdla, bezkontaktní dávkovače dezinfekčních
gelů a papírové ručníky. Větrání tříd je samozřejmostí, ale nejraději
budeme trávit čas venku, v přírodě. Roušky děti ve školkách nosit
nemusí.
Vzhledem k velkému ohlasu od rodičů (moc děkujeme za
pochvalné reakce) chtějí paní učitelky nadále pracovat na
webových stránkách „Domácí hanušovická školička“, a tím stále
zapojovat do vzdělávání i děti, které jsou z MŠ odhlášené. Můžete
zde najít oblasti, jako je zábava pro děti – vzdělávání, videa od paní
učitelek, vyhlášení rouškové soutěže, fotky dětí a jejich výrobků,
které zvládly doma s rodiči, náměty z internetu apod. Adresa
našich stránek je: https://ms-hanusovice.webnode.cz/.
Pokud máte dítě z MŠ v tomto školním roce odhlášené, můžete
si kdykoliv v otevírací době přijít pro věci, které vám ve školce
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• Dne 23. 6. 2020 bude „Rozloučení s předškoláky“. Srdečně
vás tímto všechny zveme k účasti. Prosíme, abyste opět sledovali
webové stránky. Tam se dozvíte konkrétní čas a místo uskutečnění.

zůstaly.
Bohužel jsme nestihli uskutečnit nebo dokončit spoustu akcí,
které byly naplánované (projekt „Cesta do školy“, velikonoční
tvoření, svátek maminek, velký školkový výlet, dvoudenní výlet s
předškoláky, divadélka apod.).
Něco by se ale ještě stihnout dalo:
• Dne 17. 6. 2020 se budeme fotografovat. Časové rozdělení
jednotlivých tříd nebo focení na tablo naleznete na webových
stránkách nebo ve vitríně vedle pošty. Přihlašovat se nemusíte. Přijďte
ve stanovený čas, a my už vám ve školce řekneme, co a jak dál.

V prázdninových měsících bude MŠ Hanušovice uzavřena od 15.
7. do 31. 7. 2020, z důvodu uzavření školní jídelny. V ostatní dny
měsíců července a srpna bude MŠ Hanušovice otevřena v běžném
provozu. Žádáme Vás tímto, abyste v případě zájmu o docházku
Vašeho dítěte v prázdninových měsících tuto skutečnost nahlásili v
MŠ, a to nejpozději do 26.6.2020.

			

Pozvání na třídní schůzku budoucích prvních tříd

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
rádi bychom Vás pozvali na první třídní schůzku, která se uskuteční
v úterý 23. 6. 2020 v 16.00 hod. v budově Základní školy v Hanušovicích.
Tématem schůzky bude seznámení s třídními učitelkami, domluva na pomůckách,
zjišťování zájmu o družinu, organizace prvního školního dne apod.
ÚČAST NUTNÁ!
Na setkání se těší Mgr. Jana Pitáková (budoucí 1. A) a Mgr. Hana Jordová (budoucí 1. B).

			

Informace pro občany

MUDr. Kubáček Svatopluk oznamuje, že ve dnech
29. 6. 2020 – 10. 7. 2020 bude provoz ordinace omezen – letní dovolená.

Dne 10.6.2020 uplyne 20 let
od úmrtí maminky, babičky a prababičky
paní

Ludmily HONESOVÉ.

Dne 30.6.2020 uplyne 25 let,
co nás opustil tatínek, dědeček a pradědeček
pan

František ŠOR.

V březnu by se dožila 92 let naše
maminka, babička a prababička
paní

Irena ŠOROVÁ.

a v únoru uplynulo 8. smutné výročí úmrtí.
Za celou rodinu syn Jiří
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zpravodaj
			

Prodej palivového dřeva a dřevěných briket, tel. 737 274 331

C

M

Jsme největší český výrobce a zpracovatel kvalitních biopotravin, s přesahem do mezinárodních trhů.
Podporujeme a rozvíjíme ekologické zemědělství, vracíme zapomenuté tradiční biopotraviny do životů
lidí.
Najdete u nás uplatnění pro zkušené osobnosti i absolventy ve Starém Městě p/Sněžníkem.
Y

CM

MY

CY

CMY

K

Rozšiřujeme náš tým v PROBIO
o kolegu na pozici

• MLYNÁŘ – technolog výroby • PRACOVNÍK ve mlýně • VYCHYSTÁVAČ/KA bio
potravin • ZÁSTUPCE/ZÁSTUPKYNĚ vedoucího mlýna • SKLADNÍK-distributor zboží •
MECHANIK/ČKA-SEŘIZOVAČ/KA • DĚLNICE na balírně •

více na www.probio.cz/kariera

Těšíme se na Vaši zprávu a životopis zaslaný na mail personalni@probio.cz nebo předaný na
recepci PROBIO, Staré Město p/Sněžníkem

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE





z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost
17h Hanušovice (před vlakovým nádražím)

Prodej 15.6.2020

Kuřice černé, červené, kropenaté, Kuřice bílé (nesou bílá vejce), Kuřice sussex (hnědá vejce, vysoká
užitkovost), Chovní kohoutci, Kačeny pekingské (bílé brojlerové), Moularden (kříženec pižmové a pekingské
kachny), Husy bílé, Krůty (kanadské širokoprsé brojlerové), Holokrčky, Kalimera (selské brojlerové kuře),
Brojlerová kuřata, Perličky
!Sortiment, stáří a cena drůbeže se může lišit dle aktuální nabídky!
!VEŠKERÁ NAŠE VÝKRMOVÁ DRŮBEŽ JE NESEXOVANÁ A NA OBJEDNÁVKU!
Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese: Gallus Extra s.r.o., Hubenov 20, 588 05 Dušejov
tel. 567 212 754, 567 214 502, mob. 731 701 331, 734 833 158 /NE SMS!/
volejte po-pá 7-15h!, email: info@prodej-drubeze.cz
Další AKCE na jednotlivé prodeje a NOVINKY sledujte též na www.prodej-drubeze.cz
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„Chci posouvat svou
kariéru dopředu“
Pars nova v Šumperku hledá:
Elektromechaniky, lakýrníky,
mechaniky opraváře, svářeče a další

skoda.cz/kariera, 602 709 767
Pars nova, člen skupiny Škoda Transportation, hlavní partner Draci Pars Šumperk

Shazujeme kila!
Jdeme příkladem a dáváme na celý rok
100 Kč měsíčně dolů na všechny nové tarify!
S maximálně bezpečnou instalací.
Překvapivá volnost

Rychlé, stabilní a hlavně bez závazku!
Tak má vypadat ideální připojení k internetu
Taky vás již nebaví neustále padající nebo pomalý internet? Takové starosti
klidně hoďte za hlavu. Český telekomunikační operátor Nordic Telecom přináší
vysokorychlostní internet, který je stabilní, bez závazku i datových limitů.

Nordic Telecom je českou telekomunikační společností se
silným zázemím a cílem vrátit do telekomunikací svobodu.
Se severem ji kromě názvu spojují hodnoty spolehlivosti,
férovosti a volnosti. Všechny služby od Nordic Telecomu
jsou totiž bez závazku a pokud by nesplnily očekávání,
může je zákazník kdykoli ukončit.
A jaké služby tedy Nordic Telecom nabízí?

Nordic 5G internet
Pevný Nordic 5G internet funguje na nejmodernější
5G-ready technologii, která zaručuje mimořádnou stabilitu. I díky tomu, že konektivita běží v licencovaném pásmu 3,7GHz, které si jednoduše můžete představit jako
čtyřproudou dálnici vyhrazenou jen pro zákazníky Nordic
Telecom.
Vybrat si můžete ze dvou tarifů:
Nordic 5G s rychlostí 40 Mb/s je ideální pro běžné brouzdání a stahování dat nebo oblíbenější Nordic 5G Plus
s rychlostí 100 Mb/s, který splňuje nároky domácností,
kde potřebují být online všichni najednou.

Připojení přes optické vlákno
Zejména na Moravě nabízí Nordic Telecom také připojení
přes optický kabel - ultimátní řešení pro nejrychlejší a nejstabilnější přenos dat dosahuje rychlosti až 1000 Mb/s.

Wi-Fi
Bezdrátové připojení u nás patří k těm nejpoužívanějším
vůbec. Mezi hlavní výhody této technologie od Nordic
Telecomu patří velmi dobrá spolehlivost i rychlost při stahování a odesílání dat.

Nordic TV
Kromě vysokorychlostního internetu nabízí Nordic Telecom i digitální Nordic TV, která je vhodným řešením při
přechodu na DVB-T2. Nordic TV je oblíbená hlavně díky
svým chytrým funkcím - zpětnému přehrávání pořadů,
sledování programů v televizi, počítači i mobilu nebo třeba možností si nahrát až 120 hodin záznamu.

Nejjednodušší cestou, jak se přestat
rozčilovat nad padajícím nebo
pomalým internetem, je podívat se
na www.nordictelecom.cz
a ověřit si, které služby Nordic
Telecom nabízí přímo na vaší adrese.

HANUŠOVICKÉ NOVINY
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