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Oberleithner&Co - Moravolen

byla hanušovická přádelna spojena vlečkou s hlavní
železniční tratí Olomouc – Glucholazy.

Vážení a milí spoluobčané,
na základě budoucí revitalizace našeho města jsme se rozhodli nejen tyto místa revitalizovat, ale i se ohlédnout do jejich velice zajímavé
historie, která je s nimi spjatá. Dnes bychom se chtěli věnovat místu bývalého Moravolenu a s ním sousedícího parku v dobách minulých,
kde v současné době chystáme projekt na bytovou výstavbu H-blok a obnovu městského H-parku, kterým dáme do budoucna nový význam
pro naše město.
Důvod, proč zavzpomínat je prostý, mnoho z vás si pamatuje dobu, kdy v našem městě továrna Moravolen fungovala.
Máme na ni spoustu vzpomínek, které nám z paměti nikdo nevymaže. Pojďme se tedy podívat na celou historii místa, abychom i mladším
generacím připomněli důležitost tohoto místa pro město Hanušovice.
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První mechanická přádelna lnu na Moravě - firma Eduard Oberleithner‘s Söhne
Eduard Oberleithner (*1791) byl synem dolnorakouského barvíře plátna. Počátkem 19. století přišel do Šumperka, jako majitel
předměstského domu otevřel malou plátenickou dílnu s barvírnou a započal s výrobou hladkého plátna. Následně založil manufakturu,
která v průběhu 20. let 19. století vyrostla v přední plátenický podnik. V roce 1827 vystavil vlastní bělidlo a úpravnu nedaleko Šumperka.
Od roku 1837 vlastnil sklad ve Vídni, ve stejném roce mu bylo propůjčeno formální zemské tovární oprávnění. V roce 1839 byla jeho
továrna vyznamenána zlatou medailí na průmyslové výstavě ve Vídni. Téhož roku se společníkem a spolumajitelem firmy stal jeho syn
Eduard (*1813). Od roku 1850 byl společníkem ve firmě i druhý syn Karel (*1828). Oba bratři založili v letech 1856–1857 mechanickou
přádelnu v Hanušovicích, kterou brzy rozšířili o pobočku v Holbě. Za výborné výsledky a zásluhy v rozvíjení textilního průmyslu byli
Eduard a Karel Oberleithnerovi roku 1873 povýšeni do šlechtického stavu.

Přádelna lnu v Holbě – pohlednice,
kolem roku 1910.

Přádelna lnu v Hanušovicích – pohlednice,
kolem roku 1900, foto Václav Jokl

Veduta hlavičkového papíru firmy Ed. Oberleithner´s Sohne s
vyobrazením tkalcovny, obchodního domu a bělidla v Šumperk
(nahoře zleva), mechanické přádelny v Hanušovicích a Holbě (dole zleva).

Oberleithnerova přádelna lnu v Hanušovicích – výřez z kopie obrazu
C. Thöndela, kolem roku 1860.

Přádelny v Hanušovicích a v Holbě
Bratři Oberleithnerové nechali postavit v dolní části Hanušovic u řeky Moravy c. k. privilegovanou přádelnu Oberleithner&Co a
zaměstnali v ní 135 dělníků. Provoz hned po spuštění rozšířili o pobočku v Holbě, která se nacházela na pravém břehu Moravy. O rychlém
růstu obou přádelen svědčí skutečnost, že zde v roce 1862 bylo dohromady 5000 vřeten a kolem 400 zaměstnanců. U přádelny bylo
také zřízeno bělidlo, kde byla připravována příze pro Oberleithnerovy šumperské podniky. Majitelé vyváželi do různých koutů Evropy,
například do Uher, Lombardie, Benátek či Terstu. Jejich výrobky, především damaškové ložní a stolní soupravy, byly již tehdy známy po
celém světě a sklízely mezinárodní uznání.
V roce 1872 měla holbská přádelna lnu již 12000 vřeten a hanušovická přádelna, vedená samostatně 6000 vřeten. V roce 1877 bylo
v Hanušovicích zaměstnáno 160 mužů a 310 žen a v Holbě 159 mužů a 242 žen. Celkovým počtem zaměstnanců byly obě přádelny
největším podnikem toho druhu na Moravě a ve Slezsku a stály na špici tehdejší technické úrovně lnářské výroby. Strojní vybavení bylo
převážně z Anglie (stroje na protahování koudele) a z Německa (vřetenové spřádací stroje). Na nejvyšší úrovni byla i technologie bělení
příze v bělidle. Stroje byly poháněny vodní sílou, proto byly v Hanušovicích i v Holbě zřízeny vodní náhony na pohon turbín, později
se používaly parní stroje. Náhon k hanušovické přádelně byl veden od soutoku Moravy a Krupé. Náhon v Holbě korespondoval s
prastarým mlýnským náhonem tzv. Mlýnským potokem.
Oberleithnerové koupili pro potřeby přádelen také lesy. Podle mapy z roku 1933 se jednalo o více než 140 hektarů. V letech 1892
až 1909 byly obě přádelny podstatně rozšířeny o nové výrobní haly a provizorní přístavby - kotelnu, sklad lnu a sušárny. V roce 1902
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Pracovní podmínky (hygienické a bezpečnostní) v
přádelnách byly pro dělníky velmi špatné. Okresní
lékař v roce 1892 upozornil, že pokud nedojde k
okamžitému zlepšení, více než tisícovce dělníků hrozí
epidemie cholery. V roce 1907 bylo bezpečnostní
prohlídkou zjištěno, že dřevěné stropy velké výrobní
haly by v případě požáru znamenaly katastrofu.
V důsledku nebezpečí zřícení bylo v 90. letech 19.
století provedeno zpevnění nosných konstrukcí
výrobních hal. Na základě živnostenské inspekce
byla zřízena ventilace, aby zamezila nesnesitelné
prašnosti ovzduší v česárně.

Přádelna lnu v Hanušovicích – pohlednice,
kolem roku 1910, foto Václav Jokl

Výnosem moravského místodržitelství v Brně z 13. října 1911 bylo uděleno císařské vyznamenání se stříbrným záslužným křížem
skladištnímu předákovi přádelny E. Katzerovi.
Na konci 19. století se šíří na Moravě a ve Slezsku socialistické hnutí, které prostupuje i do Hanušovic. V roce 1889 vedli zdejší textiláci
první velkou stávku za zvýšení mezd, kterou v únoru 1890 opakovaly zejména dělnice s rozšířenými požadavky zvýšení mezd, zkrácení
pracovní doby a přiznání pracovního volna na dělnický svátek 1. máje. Hlavním požadavkem stávkujících hanušovických dělnic byl
desetihodinový pracovní den, zrušení noční pracovní doby, týdenní výplata a 25% zvýšení mezd. Pracovní doba v té době byla takřka
dvanáctihodinová – pracovalo se od 6 do 12 hodin a po přestávce od 12.45 do 18.15 hodin. Vedení přádelny nutilo zaměstnance
pracovat do 19 hodin. Stávka nebyla úspěšná a obě dělnice, které ji vedly, Terezie Schatelová a Terezie Málková, byly propuštěny.
Stávky, byly organizovány i v dalších letech. V roce 1896 vstoupilo do stávky 800 zaměstnanců obou přádelen. Stávkovali za zvýšení
mezd o 40%, zkrácení jedenáctihodinové pracovní doby o půl hodiny, zrušení závodní nemocenské pokladny, s jejímž kapitálem mohlo
vedení firmy zacházet podle libosti, místo toho požadovali zavedení nemocenského pojištění u okresní nemocenské pokladny. Posledním
bodem byl požadavek, aby nikdo nebyl kvůli stávce propuštěn. Zástupce firmy prohlásil, že ředitelství na tyto požadavky nepřistoupí
a raději prádelnu zavře. Po dvou týdnech, bylo vedení nuceno kapitulovat a většinu požadavků včetně zkrácení pracovní doby a částečné
úpravy mezd přijmout. V roce 1901 byl založen odborový spolek Fortschritt (Pokrok). Ustavujícího shromáždění se zúčastnil šumperský
sociálně demokratický vůdce Leo Freundlich. Ten měl také vliv na vznik hanušovické sociálně demokratické organizace, jejíž jádro tvořili
zdejší textiláci a byla početně nejsilnější stranou v obou obcích.
Když sociální demokraté v roce 1907 vyhráli volby do vídeňské říšské rady, stal se poslancem i Freundlich. 18. srpna 1909 byl hlavním
řečníkem velkého tábora lidu před hanušovickým nádražím, kterého se zúčastnilo nejen takřka veškeré osazenstvo obou přádelen, ale
i pracující dalších hanušovických podniků a nechyběli ani dělníci jindřichovské papírny – celkem více jak 1000 dělníků a dělnic.
Akce měla zákulisní dohru. Okresní hejtman povolil tábor na základě Freundlichovy intervence po konzultaci s brněnským
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místodržitelstvím.
Proti
bylo
vedení obou obcí, ale také Eduard
Oberleithner, který pak okresního
hejtmana politoval, že byl nucen
ustoupit tlaku místodržitelství,
jež se strachovalo Freundlichovy
interpelace v říšské radě. Hejtmana
tím dostal do prekérní situace vůči
nadřízeným v Brně, a ten proto
do celé lapálie namočil ředitele
obou přádelen Rummlera, který
nepovolil konání akce v sále.
Hejtman prohlásil, že když pan
ředitel znemožnil konání schůze
v uzavřené místnosti, ať přičte
následek – impozantní tábor lidu
pod širým nebem – sám sobě.
Po první světové válce se
rozvoj přádelen zastavil, protože
průmyslové podniky se rozpadem
Rakouska-Uherska a ztrátou trhů
na Balkáně dostaly do odbytových
potíží. Další problémy způsobila
Socha v parku naproti hanušovické
Výřez ze situačního plánu Hanušovic asi
kolem
roku 1930 celosvětová
přádelny – foto, asi kolem roku 1925.
z roku 1935 – přádelna s parkem, dole domy
krize.
Přesto
poté došlo k další
zaměstnanců.
modernizaci strojového parku,
který však znamenal omezování počtu zaměstnanců. Z předválečných zhruba 800 pracovníků se stav snížil v obou přádelnách k roku
1938 na 600 dělníků a dělnic, z toho přibližně 20% tvořili Češi. Pracovalo se zpravidla na dvě směny, protože od roku 1918 platil v
Československu zákon o osmihodinové pracovní době. V letech 1930 až 1938 činila skromná hodinová mzda 2 až 2,30Kč. Zaměstnanci
hanušovické přádelny měli k dispozici tovární byty s kouskem zahrady v kolonii, která se nachází v dnešní Pražské ulici. V prvním
objektu ve směru od obce se nacházela dokonce márnice. Roční nájemné v bytech bylo levné a činilo 20 až 80Kč. Ve 20. letech
vedení přádelny zřídilo pro děti zaměstnaných matek mateřskou školku, která nesla název „Pavlínin domov“, nepochybně podle
Pauliny Oberleithnerové. V rámci nutných úspor v době krize byla školka uzavřena a poté sloužil objekt k ubytování starých, bývalých
zaměstnanců přádelny. Hanušovické mechanické přádelny von Oberleith ner&Comp. zůstaly až do roku 1945 v rukách obchodní
společnosti předních šumperských kapitalistů, spjatých navzájem i rodinnými svazky. Její kapitál činil v roce 1944 1 250 000 říšských
marek.
Temnou, byť ne dobře objasněnou kapitolou firmy, byla druhá světová válka. Na pozemcích hanušovické přádelny v dnešní
Pražské ulici byla zřízena pobočka koncentračního tábora Gross Rosen pro asi 250 polských židovských žen, které pracovaly v textilce.
V hanušovických továrnách byla nasazena i řada anglických válečných zajatců z táborů v Raškově a Bohdíkově.

Hanušovická přádelna fungovala nadále jako Moravolen, později Lenas nebo Nobleslen. V srpnu roku 2004 ji získal SLEZAN FrýdekMístek a.s. s cílem rozšíření výrobního sortimentu o lněné a směsové tkaniny. V důsledku levné konkurence výrobků dovážených
zejména z Indie, Číny a Pákistánu, růstu cen energií a také posilování koruny vůči euru došlo u společnosti k propadu. V prosinci
roku 2008 se ubírá dlouhá éra textilního průmyslu v Hanušovicích ke svému konci. Hanušovická přádelna, která již byla v republice
poslední svého druhu, zastavuje provoz. Výroba v jednotlivých provozech postupně končí podle fází zpracování lnu. 5. prosince se
zastavila předpřádelna, kde se zpracovávalo lněné vlákno na přást, o pět dnů později prošla poslední várka bělidlem, pak dopřádelnou
a pecí, kde se vlákno sušilo, a nakonec 18. prosince ráno se v soukárně navinuly poslední cívky. Společnost se sídlem ve Frýdku-Místku
skončila v konkurzu. O práci ve městě tehdy přišlo bezmála devadesát lidí.
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Moravolen 1980, foto Václav Jokl

Moravolen 1980, foto Václav Jokl

Moravolen
Po druhé světové válce pokračovala hanušovická továrna ve výrobě. Zaměstnanecká
situace v hanušovických přádelnách se zlepšila. Noví zapracovaní zaměstnanci už
neodcházeli v takové míře jako v uplynulých letech. Společně s novými zaměstnanci zde
však stále ještě pracovaly ve velkém počtu i německé ženy, které zde byly ponechány
jako specialistky. Obě přádelny byly již v roce 1946 začleněny do Moravskoslezských
lnářských závodů – Moravolen, n. p. Šumperk. Po reorganizaci 1. srpna 1949 byl
závod zařazen do n. p. Lenas v Bruntále, ale v dubnu 1958 byla hanušovická přádelna
začleněna zpět do n. p. Moravolen. V Holbě byla k 1. srpnu 1950 zřízena podniková
přadlácká škola. V roce 1956 byla práce v přádelně na Holbě ukončena a závod převzal
sobotínský n.p. Velamos. Zpočátku začalo několik zaměstnanců dojíždět do Sobotína
na zaškolení v nové práci, výrobce kol Velamos však nakonec výrobu v Hanušovicích
nezahájil a bývalá přádelna byla přeměněna na strojírenský závod n.p. Karosa Vysoké
Mýto. Po krátké době jej převzaly ZKL – Závody na valivá ložiska a traktory, n. p., Brno.
Tehdy v Hanušovicích začala výroba traktorových kabin a později i traktorových sedaček.
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Demolice

Znak Moravolen, foto Václav Jokl
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Městská policie města Hanušovice
– zhodnocení za rok 2020
Vážení občané města
Hanušovice, ráda bych Vás
informovala o práci Městské
police Hanušovice za uplynulý
rok
2020.
Hodnocení
mé práce je na starostovi
města Hanušovice a na Vás
občanech. K městské policii
Hanušovice jsem nastoupila v
únoru r. 2020, kdy jsem přijala
práci, která mě baví, a věřím
v její smysluplnost. Doufám,
že lze po malých krůčcích a s
notnou dávkou odhodlanosti
Vám občanům města Hanušovice pomáhat a to v mnoha oblastech
každodenního života při dodržování veřejného pořádku a zákona. Při
své práci v terénu dohlížím nad veřejným pořádkem, nad zákonem o
provozu na pozemních komunikacích, nad zákonem o ochraně zdraví
před škodlivými účinky návykových látek, nad dodržováním zákona o
odpadech, nad zákonem o životním prostředí, nad zákonem o ochraně
zvířat a dodržováním platných obecně závazných vyhlášek vydaných
městem Hanušovice. Při práci mi pomáhají dva asistenti prevence
kriminality, pan Jan Holomek a pan Lukáš Džobák. Jejich prací je působit
ve městě především preventivně, odvracet již v zárodku vznikající
konflikty, komunikovat s lidmi a ohlašování nedostatků při pochůzkách.
Dále informování nadřízeného o všem, co je důležité při plnění zadaných
úkolů.
Součinnost integrovaného záchranného systému, kam patří policie
ČR, Hasičský záchranný sbor, Zdravotnický záchranný sbor, ale i městská
policie a asistenti prevence kriminality vede k dobrým výsledkům.
Společným působením v teritoriu Hanušovic, potlačuje Městská policie
Hanušovice, asistenti prevence kriminality a policie ČR Obvodní oddělení
Hanušovice páchání různých druhů protiprávních jednání a trestné
činnosti.
V roce 2020 jsem vnesla tu pravou podobu služebnímu vozidlu
městské policie Hanušovice, začala jsem využívat i služební koloběžku
pro rychlejší přesun po městě. Proběhly potřebné servisní práce na
vjezdových tabulích s ukazatelem aktuální rychlosti jedoucích vozidel a
nucená údržba a inovace městského kamerového systému. Hanušovice
mají dnes 16 kamerových bodů a v průběhu roku 2021 by město rádo
tento stav rozšířilo o 2 až 4 kamerové body v návaznosti na plánované
revitalizaci města a okolí. Městská policie s asistenty prevence kriminality
každodenní pochůzkou kontroluje místa, kde se může dít nekalá činnost,
kde se mohou vyskytovat závadové osoby, které svým chováním mnohdy
otravují a pohoršují Vás občany města.
Statistika činnosti MP Hanušovice v číslech:
– počet přijatých oznámení MP Hanušovice (ústní i telefonické): 73
– počet oznámených podezření o přestupku MP Hanušovice příslušnému
správnímu orgánu: 9
– počet oznámených podezření ze spáchání trestného činu MP
Hanušovice na policii ČR: 3
– počet uložených blokových pokut MP Hanušovice: 14
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Křesťanské společenství Jeseník v Hanušovicích
Pozvánka na ZOOM setkání

– počet uložených domluv MP Hanušovice: 52
– počet nálezů a ztrát MP Hanušovice: 20
– počet odstraněných vozidel (vraků) z ulic města Hanušovice: 16
– počet odchycených psů v KÚ města Hanušovice: 17
– počet vrácených psů majitelům: 13
– počet předaných psů novým majitelům na základě adopční smlouvy: 4
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– kontrolní činnost stánkového prodeje
– kontrolní činnost ubytoven, domů s výskytem sociálně slabých osob a
prázdných nezajištěných domů,
– kontrolní činnost objektů v majetku města a domů pro seniory,
– kontrolní činnost MŠ a ZŠ Hanušovice, kontrola hřišť, sportovišť a
Hparku,
– kontrolní činnost budovy vlakového nádraží s přilehlým prostranstvím
a zastávek autobusů,
– kontrolní činnost budovy úřadu práce, knihovny, zdravotního střediska,
centra pro děti,
– kontrolní činnost okolí nákupního centra Penny,
– kontrolní činnost povodí řeky Moravy,
– dohled u přechodů pro chodce při přecházení dětí u MŠ a ZŠ,
– spolupráce s HZS Hanušovice při vstupu do uzavřených prostor,
spolupráce s policií ČR jako nezúčastněná osoba,
– spolupráce při dohledu pořádaných kulturních akcích městem,
– spolupráce se sociální pracovnicí města Hanušovice,
– spolupráce s pracovníky svozu komunálního odpadu v KÚ města
Hanušovice,
– spolupráce s pracovníky technického úseku a dalšími pracovníky
odborů města Hanušovice,
Práce strážníka městské policie je velice zajímavá a pestrá. Slovo nudit
se, při práci v Hanušovicích rozhodně neznám. Upozorňování na páchání
nedovoleného jednání občané přijímají vesměs kladně, vždy je zde ale
riziko možného konfliktu. Strážník musí být schopen vždy vyhodnotit
situaci, působit na osoby psychologicky a jednat ve shodě se zákonem.
Činit taková opatření, která jsou v mezích zákona, dbát cti, důstojnosti
osob i své vlastní.
Přistoupení k ukládání sankci má být až to poslední. Preventivní
působení je důležitější, než tvrdá represe. Tímto se řídím při práci i já.
V roce 2021 bych chtěla svou práci vykonávat nadále stejně svědomitě,
s nasazením a vnesením nových nápadů, které bych ráda za přispění
vedení města realizovala a které učiní Vaše město bezpečnějším. Aby se
toto podařilo, musíme jít bezpečnosti naproti. Chtěla bych Vás požádat,
abyste s oznámeními neotáleli a již v zárodku přivolali na pomoc
asistenty, městskou policii nebo státní policii. Vždy je lepší udělat něco,
než nic. Důležité je, nebát se.
Rok 2020 i rok 2021 je poznamenán pandemií COVID 19, různými
opatřeními a omezeními. Délka těchto vládních restrikcí má velký vliv na
nás všechny, buďme k sobě proto více tolerantnější a snažme se spolu
lépe vycházet.



Váš strážník
Ivana Vlachovská

Křesťanské společenství Jeseník má víc jak 22 letou tradici. Jsme
součástí Církve Křesťanská Společenství. Krom nedělních bohoslužeb a
dalších akcí v rámci našeho společenství pořádáme různé akce a také
přednášky pro veřejnost, prostřednictvím kterých chceme poukázat
na Boží lásku k lidem a na křesťanské kořeny naší země. Proto

spolupracujeme s dalšími křesťanskými církvemi, jak jen to je možné.
Naším heslem je: „Kristem proměněné životy“
A opravdu můžeme vidět, jak Bůh, který se nám dal poznat v Ježíši
Kristu, mění lidské životy. Většina lidí v tomto světě žije v zajetí různých
strachů, předsudků, úzkostí, neschopnosti přijmout sebe sama a dalších
věcí, které nám brání žít ve svobodě. Ježíš Kristus řekl: „Poznáte pravdu
a pravda Vás osvobodí.“ (Jan 8:32).
Od dubna 2019 se scházíme i v Hanušovicích, a to každé úterý
od 17:00 do 18:30 v přísálí kulturního domu. Společně hovoříme o
smyslu života a studujeme Bibli způsobem, který prakticky zasahuje do
našich životů.
Během pandemie se však v Hanušovicích nescházíme na živo, ale
on-line přes ZOOM. Pokud nás budete chtít více poznat, jste na úterní
ZOOM setkání srdečně zváni. Stačí mailem, či přes SMS kontaktovat
Pavla Kolegara (kontakt níže), který Vám pošle mailem na ZOOM
odkaz. Budete potřebovat pouze funkční internet, web kameru a
mikrofon (ty jsou dnes většinou součástí všech PC).

Pavel Kolegar,

pastor Křesťanského společenství Jeseník

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

USNESENÍ
zasedání č. 11 Zastupitelstva města Hanušovice
konané dne 16. 12. 2020 v Kulturní dům Hanušovice od 17:00 hod.
83/11Z/2020

Zastupitelstvo města Hanušovice schvaluje předložený a zveřejněný program 11. zasedání
Zastupitelstva města Hanušovice dne 16.12.2020 doplněný o bod - Projekty prevence
kriminality pro rok 2021 a zmenšený o bod - Odkup pozemků v k. ú. Hanušovice. Jedná
se o parcely: 826/1, 826/4, 826/5, 826/8, 826/9, 826/10, 826/11, 826/12, 826/17, 827/2.

84/11Z/2020

Zastupitelstvo města Hanušovice schvaluje předložený návrh rozpočtu města pro rok 2021
v předloženém znění. Celkové příjmy jsou rozpočtovány ve výši 78 603 tis. Kč, celkové výdaje
ve výši 103 203 tis. Kč a financování ve výši 24 600 tis. Kč které následně zajišťuje
vyrovnanost rozpočtu. Členění rozpočtu je provedeno dle rozpočtové skladby, která je
stanovena vyhláškou Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění
pozdějších předpis a ukládá hlavní účetní města jeho rozepsání.

85/11Z/2020

Zastupitelstvo města Hanušovice schvaluje návrh střednědobého rozpočtového výhledu
na období 2022 – 2025. Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem územního
samosprávného celku sloužící pro střednědobé finanční plánování rozvoje a
jeho hospodaření. Rozpočtový výhled slouží jako orientační ukazatel při zpracování rozpočtu
na jednotlivé kalendářní roky.

86/11Z/2020

Zastupitelstvo města Hanušovice schvaluje úpravy rozpočtu a závazné ukazatele
rozpočtu města Hanušovice dle důvodové zprávy č. 7/2020. Příjmová část rozpočtu se zvýší
o 5.099.698,87Kč, výdajová část rozpočtu činí -16.470.301,13 Kč. Zastupitelstvo města
ukládá účetní města zapracovat rozpočtové opatření 7/2020 do závěrky měsíce
prosince 2020.

87a/11Z/2020 Zastupitelstvo města Hanušovice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Hanušovice
č. 1 /2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
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na základě geometrického plánu č. 1674-51/2019, potvrzeného Katastrálním úřadem pro
Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk, dne 02. 04. 2020,
• parcelní číslo 1555/6 – ostatní plocha, pozemku parcelní číslo 1555/7 – ostatní plocha,
zapsané na LV 10002 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj Katastrální pracoviště
Šumperk, které vznikly z pozemků parc. č. 1555/1 a parc. č. 1555/3 na základě
geometrického plánu č.
1678-51/2019, potvrzeného Katastrálním úřadem pro
Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk, dne 02. 04. 2020,
• parcelní číslo 52/3 – travní porost, parcelní číslo 52/4 – travní porost, parcelní číslo1441/2 –
zahrada, parcelní číslo 1443/2 – ostatní plocha, zapsané na LV 10002 u Katastrálního úřadu
pro Olomoucký kraj Katastrální pracoviště Šumperk, které vznikly z pozemků parc. č 52/1,
parc.č. 52/2, parc. č. 1441 a parc. č. 1443 na základě geometrického plánu č. 1679-51/2019,
potvrzeného Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk, dne
14. 04. 2020.
z vlastnictví Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3, IČ: :
01312774, do vlastnictví města Hanušovice, Hlavní 92, 788 33 Hanušovice IČ: 00302546.
Nabyvatel uhradí náklady s převodem spojené.
titulnistranka_duben.pdf 1 25.03.2019 14:22:40
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Hanušovice, do Valných hromad společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.,
se sídlem Jílová 2769/6, 787 01Šumperk, (dále jen “Vodohospodářská zařízení Šumperk,
a.s.”) konaných v období od 01. 01.2021 do konce funkčního volebního období v roce 2022, a
to dle § 84 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění (dále jen „zákon
o obcích“), s účinností od 01. 01.2021.
• s účinností od 01. 01. 2021 zástupce města Hanušovice, pana Vlastislava Machulu, bytem
Hlavní 87, 788 33 Hanušovice do Valných hromad společnosti Vodohospodářská zařízení
Šumperk, a.s. konaných v období od 01.01.2021 do konce funkčního volebního období
v 1roce
Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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2022, a to dle zákona o obcích, a to tak, že pan Vlastislav Machula bude na jakékoli takové
Valné hromadě společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. zastupovat město
Hanušovice pouze v případě nepřítomnosti starosty Marka Kostky na předmětné
Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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Valné hromadě.
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95/11Z/2020

Zastupitelstvo města Hanušovice neschvaluje odprodat žadatelům manželům Štěrbovým,
trvale bytem Vápenná č. p. 184, 790 64 Vápenná, pozemky p. č. 609/2 – ostatní komunikace
o celkové výměře 484 m 2 v k. ú. Hynčice nad Moravou a p. č. 60 – ostatní komunikace
o celkové výměře 72 m2 rovněž v k. ú. Hynčice nad Moravou.

96/11Z/2020

Zastupitelstvo města Hanušovice neschvaluje odprodat žadateli p. Václavu Matasovi, Hlavní
98, 788 33 Hanušovice, pozemek parcela č. 836/2 (ostatní plocha) v k. ú. Hanušovice
o výměře 31,5 m2, který je ve vlastnictví města Hanušovice.

90/11Z/2020
89/11Z/2020

91/11Z/2020

Zastupitelstvo města Hanušovice schvaluje Pravidla pro poskytování dotací na opravu fasád
z rozpočtu města Hanušovice v roce 2021

92a/11Z/2020 Zastupitelstvo města Hanušovice schvaluje Založení právnické osoby Společenství vlastníků
domu čp. 88 v Hanušovicích,
92b/11Z/2020 Zastupitelstvo města Hanušovice schvaluje Stanovy Společenství vlastníků domu čp. 88
v Hanušovicích.
93a/11Z/2020 Zastupitelstvo města Hanušovice schvaluje uzavření smlouvy č. S 128/20/125 mezi městem
Hanušovice, se sídlem Hlavní 92, Hanušovice, PSČ 788 33, IČ: 00302456, DIČ: CZ00302546
a Lesy České republiky, s. p. se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec
Králové, PSČ 500 08, IČ : 42196451, DIČ: CZ42196451.
93b/11Z/2020 Zastupitelstvo města Hanušovice schvaluje Směnnou smlouvu č. 1139/19/124 mezi městem
Hanušovice a Lesy České republiky, s. p.
94/11Z/2020
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Zastupitelstvo města Hanušovice schvaluje bezúplatný převod nově vzniklých pozemků:
• parcelní číslo 1338/4 – zahrada, zapsaný na LV 10002 u Katastrálního úřadu pro
Olomoucký kraj Katastrální pracoviště Šumperk, který vznikl z pozemku parc. č. 1338/2,
na základě geometrického plánu č. 1674-51/2019, potvrzeného Katastrálním úřadem pro
Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk, dne 02. 04. 2020,
• parcelní číslo 1555/6 – ostatní plocha, pozemku parcelní číslo 1555/7 – ostatní plocha,
zapsané na LV 10002 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj Katastrální pracoviště
Šumperk, které vznikly z pozemků parc. č. 1555/1 a parc. č. 1555/3 na základě
geometrického plánu č.
1678-51/2019, potvrzeného Katastrálním úřadem pro
Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk, dne 02. 04. 2020,
• parcelní číslo 52/3 – travní porost, parcelní číslo 52/4 – travní porost, parcelní číslo1441/2 –
zahrada, parcelní číslo 1443/2 – ostatní plocha, zapsané na LV 10002 u Katastrálního úřadu
pro Olomoucký kraj Katastrální pracoviště Šumperk, které vznikly z pozemků parc. č 52/1,

K

97/11Z/2020

Zastupitelstvo města Hanušovice schvaluje prodej jednotky č. 84/2 umístěné v budově č. p.
84, 141v Hanušovicích na pozemku parc. č. St. 199/1 - zastavěná plocha a nádvoří v k. ú.
Hanušovice včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 2954/10000 na společných částech
budovy č. p. 84, 141 v Hanušovicích a pozemku parc. č. St. 199/1 v k. ú. Hanušovice,
Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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pozemku parc. č. st. 199/8 - zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hanušovice, jehož součástí je
stavba bez čp/č.ev. a pozemku parc. č. st. 199/9 - zastavěná plocha a nádvoří v k. ú.
Hanušovice, jehož součástí je stavba bez čp/č. ev. za celkovou kupní cenu 260 000,00 Kč
panu Rudolf Schneider, bytem Hlavní 187, 788 33 Hanušovice . s tím, že náklady spojené
s převodem uvedených nemovitých věcí hradí kupující.
98/11Z/2020

Zastupitelstvo města Hanušovice schvaluje výsledek poptávkového řízení na akci „Nové
fasády pro bytové domy čp. 134 a čp. 108 v Hanušovicích“. Nejvhodnější nabídku podala
společnost TRENDEX NOVA a.s., Náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5, jejíž nabídková
cena za obě fasády činila 2.705.157,97 Kč vč. DPH.

99/11Z/2020

Zastupitelstvo města Hanušovice pověřuje Radu města Hanušovice k provádění
rozpočtových opatření v souvislosti s přijímanými dotacemi a transfery v neomezené výši.

100/11Z/2020 Zastupitelstvo města Hanušovice schvaluje
• Projekt „Hanušovice - Asistenti prevence kriminality - 2021“ a souhlasí s podáním žádosti
o dotaci v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2021
• Projekt „Hanušovice – bezpečná lokalita“ a souhlasí s podáním žádosti o dotaci v rámci
Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2021
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo či nebyla přijata
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo
Zastupitelstvo města Hanušovice bere na vědomí že jsou všechna usnesení průběžně plněna.
Zastupitelstvo města Hanušovice bere na vědomí informace o činnosti RM od 13.08.2020 do 16.12.2020.

Marek Kostka
starosta

9

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

Hanušovičtí hasiči pomáhají…

USNESENÍ

Hasiči nezaháleli ani v lednu nového roku a měli velmi na pilno... Podívejte se sami na výpis zásahů hanušovických hasičů:

schůze č. 50 Rady města Hanušovice
konaná dne 11. 1. 2021 v kancelář starosty od 15:00 hod.
227/50R/2021 Rada města Hanušovice schvaluje program 50. RM.
228/50R/2021 Rada města Hanušovice schvaluje smlouvu budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti
v rámci stavby „Propoje vodovodu ul. Hlavní, Hanušovice“. Cena za zřízení věcného břemene
bude činit 1.210 Kč vč. DPH.

05.1.2021 Technická pomoc otevření výtahu Hanušovice
07.1.2021 Technická pomoc odstranění překážky na komunikaci Hanušovice
08.1.2021 Technická pomoc odstranění překážky na komunikaci Vysoká
20.1.2021 Technická pomoc otevření uzavřených prostor Jindřichov
22.1.2021 Technická pomoc otevření uzavřených prostor Hanušovice
29.1.2021 Technická pomoc odstranění překážky na komunikaci Kopřivná
30.1.2021 Technická pomoc odstranění překážky na komunikaci Vlaské
30.1.2021 Požár budovy Staré město

229/50R/2021 Rada města Hanušovice schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parcela
č. 154 ostatní plocha v k. ú. Hanušovice o výměře 200 m2.
230/50R/2021 Rada města Hanušovice schvaluje žádost o přidělení bytu v rodinném domě č. p. 134 ul.
Hlavní v Hanušovicích dle Pravidel o pronajímání bytů ve vlastnictví města Hanušovice a byt
přiděluje paní Š. B.
231/50R/2021 Rada města Hanušovice schvaluje snížení čtenářského poplatku o 50% pro rok 2021 pro
dětské i dospělé čtenáře.
232/50R/2021 Rada města Hanušovice schvaluje záměr na zrestaurování památníku obětí 1. světové války
v Hanušovicích a souhlasí s podáním žádosti o dotaci v rámci Programu Ministerstva obranypéče o válečné hroby.
233/50R/2021 Rada města Hanušovice schvaluje navýšení počtu pracovníků Městského úřadu Hanušovice,
Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, IČ: 003025469 a to následujícím způsobem: vytvoření 4 míst
dělník údržby města. Celkový počet zaměstnanců bude 37 osob (17 úředníků, 20 provozních
zaměstnanců).
234/50R/2021 Rada města Hanušovice schvaluje úpravy rozpočtu a závazné ukazatele rozpočtu města
Hanušovice dle důvodové zprávy č. 8/2020 a ukládá účetní města úpravy zapracovat
do závěrky měsíce prosince 2020.
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo či nebyla přijata
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo
Rada města Hanušovice bere na vědomí informaci OSMS o možnosti na provozování vodovodu v místní
části města Potůčník.
Rada města Hanušovice bere na vědomí „Rozhodnutí“, ve kterém se povoluje výjimka ze základních
ochranných podmínek zvláště chráněného druhu živočicha – vlka obecného pro účely výzkumu, které zaslal
KÚOK.

Marek Kostka
starosta

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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Krmení zvířátek v zimě
V zimním období to zvířátka nemají jednoduché. Proto jsme se s dětmi snažili alespoň částečně pomoci. Obdarovali jsme je jablíčky,
mrkvičkou, řepou, kukuřicí a suchým pečivem. Děti se naučily, že i ony mohou pomáhat a lesní zvířátka si pochutnala na dobrotách, které
jsou pro ně vhodná.
Děkujeme rodičům, kteří v této činnosti děti povzbuzovali a přinesli krmení pro zvířátka do školky.

Za děti a paní učitelky z MŠ Hanušovice Sedlačíková P.

Městská knihovna Hanušovice informuje
Milí čtenáři, návštěvníci knihovny. Vážíme si vaší přízně a velké návštěvnosti v nelehkém roce 2020. Rádi bychom Vám tímto poděkovali, a
protože jste nemohli plně využívat služeb knihovny, se souhlasem města Hanušovice (zřizovatelem knihovny), vám v roce 2021 snížíme o polovinu
roční registrační poplatek – dospělý čtenář - 35 Kč, dětský čtenář 20 Kč. Podmínky snížení poplatku jsou k dispozici v knihovně a byly Radou města
schváleny. Ostatní poplatky (viz ceník knihovny) zůstávají beze změn.
				

za MK Hanušovice, L. Tomíčková

Jaký byl náš knihovnický rok 2020?
Během roku nás navštívilo 7094 návštěvníků, vypůjčili si 18.216 knih a časopisů a 176 audioknih. Veřejný internet u nás využilo 107 návštěvníků.
Čtenářů s platnou registrací je celkem 309.
Foto: MK

Poděkování za sbírku potřeb a darů pro nalezené a opuštěné pejsky
Město Hanušovice vyhlásilo v prosinci r. 2020 Vánoční sbírku pro
nalezené a opuštěné pejsky.
Váš zájem a osobní účast na sbírce nás velice potěšila. Sbírka přinesla
mnoho potřebných darů pro pejsky. Kromě dek, hřejivé stélky do kotců,
pelíšků, pamlsků, granulí, konzerv, obojků, vodítek a psích hraček,
jsme obdrželi i finanční prostředky. Finance poslouží k základnímu
ošetření pejsků na veterině, následnému očkování, čipování a k
renovaci městských kotců. Sbírka nám napověděla, že mezi obyvateli
města Hanušovice panuje obzvláště velká solidarita a kladný vztah ke
zvířatům. Vám všem, kteří jste do sbírky přispěli, patří velké poděkování.
Mezi dárci sbírky jsou občané města Hanušovic trvale zde žijící,

ale i Ti, kteří zde již nežijí trvale a o sbírce se dozvěděli náhodou,
prostřednictvím rodiny, přátel, nebo známých. Jsou mezi Vámi lidé,
kteří pejska mají, měli, nebo jeho pořízení teprve zvažují. Váš zájem nás
opravdu srdečně těší a třeba se jednou stanete majiteli pejska zrovna z
našeho psího kotce.
Za měsíc leden r. 2021 evidujeme již čtyři případy umístění pejsků v
našich záchytných kotcích. Budeme věřit, že u nás pejsci nezůstanou příliš
dlouho, že jim najdeme brzy nový domov a to i s Vaším přispěním. Vaše
dary jsme měli možnost ihned použít pro naše nalezené pejsky. Za což
vám naši psí kamarádi z celého srdce děkují.

Přijměte velké poděkování.

Váš starosta Marek Kostka

Nakupovali jsme nové knihy.

Navštívily nás děti ze ZŠ.
Vyhlásili jsme čtenáře roku.

Fit recepty
Vážení čtenáři,
děkujeme vám všem, kteří se zapojujete do našich soutěží a výzev a jsme velmi potěšení, jaký je váš zájem…
Zveřejňujeme tedy zajímavé fit recepty a doufáme, že si je vyzkoušíte a zařadíte do svého jídelníčku.


Zapékané brambory se zeleninou

Soutěžili jsme.

Pracovali jsme na nových webových stránkách.

Poradili jsme si s výdejním okýnkem.

Knihy se objednávaly/rezervovaly on-line.

Potřebujeme:
1 kg brambor, sůl, 2 ks pórku, 4 ks mrkve, olej,
150 g goudy, zakysanou smetanu
Postup:
Brambory ve slupce dáme vařit, mezitím
pórky očistíme a nakrájíme na menší
válečky. Brambory necháme zchladnout a
oloupeme je. Uvařené a oloupané brambory
nakrájíme na kolečka. Mrkev oloupeme
a nastrouháme na hrubém struhadle.
Mrkev a pórek povaříme ve vroucí osolené
vodě asi 2-3 minuty. Vyjmeme, necháme
okapat. Troubu předehřejeme na 200 °C.
Do vymazané zapékací misky narovnáme
brambory, mrkev a pórek. Připravíme směs
na zalití. Smícháme kysanou smetanu,
mléko a sůl. Pokrm zalijeme a necháme
zapéct do zlatova asi 20 minut.

Dobrou chuť!

Zapečená rajčata s mozzarellou

Nudle s cuketou a šunkou

Potřebujeme:
4 ks velká rajčata, 3 lžíce olivový
olej, směs koření, sušená bazalka,
mozzarella, pepř
Postup:
Troubu předehřejeme na 200 °C.
Omytá rajčata nakrájíme na plátky.
Misku vymažeme lžící oleje a na
dno střídavě přes sebe klademe
plátky rajčat a plátky mozzarelly.
Posypeme kořenící směsí, pepřem
a bazalkou. Pokapeme olejem a asi
20 minut zapékáme. Podáváme s
čerstvou bagetou.

Potřebujeme:
cuketa, 20 g másla, cibule, 250 ml šlehačky,
400 g široké nudle, pepř, taven sýr, hladká
mouka, 200 g šunky
Postup:
Cuketu očistíme a nakrájíme na kostičky,
oloupanou cibuli nakrájíme najemno. Obojí
10 minut podusíme na másle, zahustíme
jíškou, krátce povaříme, zalijeme smetanou
a ještě asi 3 minuty dusíme. Nudle asi 10
minut vaříme v osolené vodě, pak je scedíme
a dáme okapat. Mezitím přidáme do
omáčky sýr, necháme ho rozpustit, osolíme
a opepříme. Šunku nakrájíme na proužky a
vložíme do omáčky. Nudle s omáčkou ihned
podáváme.

NABÍDKA PRÁCE
Hledáme nové kolegy na pracovní pozice:
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Konstruktér - technolog
Obsluha zařízení na tváření kovů

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

Nabízíme:
Zajímavé platové ohodnocení.
Příspěvek na stravování, dopravu.
Možnost firemního ubytování.
Po roce příspěvek na důchodové spoření, 13. plat.
V případě zájmu volejte: 583 239 340
E-mail: zdenka.baronova@net-kovo.cz
chytkova@net-kovo.cz

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

Dne 8. února 2021 si připomeneme 23. smutné
výročí úmrtí naší maminky a babičky
paní

Dne 13.2.2021 vzpomeneme 100 výročí narození našeho tatínka

Josefa Jenčke.

Vzpomínají dcery s rodinami.
Za všechno dobré co jsi vykonal,
tichý spánek buď Ti přán.
A vděčně budou vzpomínat ti,
které jsi tolik miloval.

Dne 26.2.2021 vzpomeneme nedožité 91. narozeniny
našeho milovaného tatínka, dědečka a pradědečka
pana

Nebaví Vás řešit úklid společných prostor?
Nebo na něj nemáte dost času, případně sil?
Nabízíme Vám:

Věry Pavelkové.

Děkujeme za tichou vzpomínku. S láskou a s hlubokou úctou dcery Soňa a Vlaďka s rodinami.

pana
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Karla Jablončíka z Hanušovic.

Dne 23.3.2021 vzpomeneme 15. smutné výročí jeho úmrtí.
Nikdy nezapomenou děti, vnoučata a pravnoučata.

- kvalitní úklid společných prostor Vašeho bytového domu
- jistotu dobře odvedené práce
- jsme místní firma
1x týdně

1x měsíčně

2x za rok

zametení a mytí podlah
úklid vstupních prostor
domu
mytí vstupních dveří
mytí madel zábradlí

mytí schránek
mytí vypínačů
mytí konstrukce
zábradlí

mytí oken
mytí osvětlovacích těles

Nabízená cena: 95,- Kč měsíčně na byt (pro domy s nejméně 10 byty)
V případě zájmu nás kontaktujte telefonicky na čísle: 702 213 137
více na www.mashp.cz
p. Brabcová
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