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Ohlédnutí se za poslední
letní akcí v Hparku
V pátek 26. srpna jsme zorganizovali poslední letní akci v Hparku „Loučení s létem“. Pro děti byl připraven zábavný program, o který se postarali
šášulové. Děti si mohly užít se šášuly spousty her, tance a zábavy. Ti jim na
oplátku dali plný košík sladkostí. Jako vždy byly součástí dětské akce pouťové
atrakce a skákací hrad pro naše nejmenší.
V odpoledních hodinách zahrála rocková skupina z Prahy Van Havel, kterou vystřídala až do pozdních večerních hodin skupina SAMMAEL, která roztančila spoustu návštěvníků.
Akce „Loučení s létem“ se vydařila, kvalitní program pro děti i dospělé,
krásné letní počasí, bohaté občerstvení a dobrá nálada – to vše nám všem
páteční akce přinesla.
Těšíme se na další společenské akce a vaši přítomnost.
H-tým

Tak rychle to uteklo
Vážení a milí spoluobčané,
závěrem našeho volebního období bychom vám chtěli z celého
srdce poděkovat za to, že jste nám dali důvěru, abychom se o vás
a o naše město mohli v uplynulých čtyřech letech starat. Byla to
výzva a zároveň velká zodpovědnost.
Také bychom chtěli poděkovat všem zastupitelům, kteří se podíleli na vedení města a nesmíme zapomenout poděkovat ani
našim úředníkům, celé údržbě města a všem komisím, které
nám pomáhaly v plnění nelehkých úkolů.
Po nástupu do našich funkcí jsme měli jasnou představu, jakou cestou by se naše město mělo ubírat a co jsme vám všechno
v předvolebních programech naslibovali.
Doba, kterou jsme prožívali, nebyla vůbec lehká, jednak
z důvodu Covidu 19, kdy nám naše plány brzdila ochromená
společnost, a jednak v komunikaci při vyřizování všech daných
záležitostí. Jen jsme tuto dobu přečkali, přišla další těžká situace
v podobě válečného konfliktu na Ukrajině a následná energetická krize.
Tyhle krizové situace jsou pro každého z nás určitou výzvou,
ale do jisté míry nás do budoucna mohou jen posílit.
Nesmíme se na směřování budoucnosti našeho města dívat
jen z krátkodobého horizontu. Pokud se má naše město nadále
rozvíjet, je třeba zde hlavně udržet naše děti a mladou populaci
a zároveň vytvořit kvalitní podmínky pro střední a starší gene-
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raci, musí se ubírat cestou investic. Možná se vám bude zdát,
že naše plány jsou v uvozovkách megalomanské, ale věřte, že
všechny plány jsou postaveny na ekonomickém základu, který
je možno v delší časové ose hravě zvládnout. Věřte, že všechny
studie a následně projektové dokumentace, které jsme již dokončili nebo připravujeme, jsou nutné k celkové revitalizaci našeho města. Protože bez připravených projektů nemůžeme tyto
plány realizovat a také pokud se naskytne vhodný dotační titul,
můžeme o něj bez zaváhání žádat.
Závěrem bychom vám chtěli předložit bilanci, co nás stály
zásadní projekty za poslední čtyřleté období. Nechceme touto
bilancí obhajovat hospodaření města, ale předložit účet, kam
naše investice směřovaly v uplynulých čtyřech letech. Proto by se
měl i náš další směr ubírat cestou investic při zachování zdravé
rozpočtové politiky.
V současné době má naše město i po čtyřletém investičním
období zdravé finance, které dopomohou udržet tento směr.
Proto vám chci do budoucna popřát, aby se vaše příští vedení
města snažilo udržovat tento kupředný směr, který povede k rozvoji a kvalitnímu životu v našem městě.




Za vedení města Hanušovice
S přáním krásných podzimních dní vám přeje váš starosta
Marek Kostka a místostarosta Jaroslav Mrázek
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Obnova vozového parku
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Pořízení pluhu a sypače
Koupě dodávky
Koupě nakladače
Koupě nosiče kontejnerů
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Celkem
Opravy komunikací
Oprava komunikací
Oprava komunikací
Obnova místních komunikací
Celkem
Vyhotovené dokumentace pro plánované akce
H-blok - dokončení PD
Územní koncepce
Strategické dokumenty
Celkem
Realizované akce
Kino - pořízení dataprojektoru a plátna
Dětské hřiště Vys. Žibřidovice
Dětské komunitní centrum Hanušovice - Slůně
Pořízení kompostérů
Odvodnění parkoviště na ul. Sportovní + zpevnění ploch
Rekonstrukce dešťové kanalizace na ul. Školní
Stavební úpravy objektu čp. 183
Výměna nadzemního vedení VO na ulici Údolní
Chodník ul. Pražská
Obnova dětského hřiště u MŠ
Oprava dílny
Park
Propustek ul. Pražská
Územní koncepce
Vrt pro zahrádkáře
Oprava povrchu chodníku z ul. Zábřežská směrem k ČOV
Stavební úpravy interiérů ZŠ
ZŠ a MŠ - inv. příspěvek na zakoupení 2 ks myček
ZŠ a MŠ - inv. příspěvek na zakoupení mycího stroje do tělocvičny
Oprava VO ul. Pod Hradem
Nové VO ul. Zábřežská směrem na ul. Zahradní
Revitalizace prostoru přednádraží
Vize Hanušovice - ul. Školní - I. Etapa
Výsadba na ul. Školní
Revitalizace domu čp. 113
Revitalizace domu čp. 134
Stavební úpravy domu čp. 108
Multifunkční centrum Hanušovice
Vybavení dílny
Vybudování soc. zázemí - stavebniny
Chodník ul. Jesenická
Zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných (H-Point)
Příspěvky na fasády
Celkem
Celkové finanční prostředky za období let 2018 až 2022
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Vlastní zdroje (Kč)
1.643.180
381.150
415.379
1.921.843
476.498
296.450
866.300
533.920
6.534.720
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90.000
2.400.000
3.872.000
3.500.000
3.600.000
13.462.000
3.168.202,02
3.519.438,98
5.148.762,40
11.836.403,40
5.678.104,24
871.200
385.178,20
6.934.482,44

3.495.683

2.901.783,75

334.995,06
291.295
2.256.378,32
825.220
146.410
636.000,20
12.973.268,02
819.822
2.145.112,55
897.093
2.525.482,79
616.682,91
3.012.266,37
143.880,41
871.200
160.918
1.209.534,15
2.717.552,69
426.000
136.850
836.767.71
480.822,62
299.370,46
6.616.684,50
784.894,50
663.849,94
2.747.362,27
1.604.593,50
15.594.872,17
22.779.817,79
115.086,37
521.986,11
5.804.357,63
2.931.344,16
13.023.641,75
1.478.553
111.497.019,25
43.098.019,29
154.595.038,54
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Sejdeme se u školy
Vážení a milí spoluobčané,
škola, školka a hlavně naše děti jsou naší největší hodnotou,
kterou ve svém životě máme, a proto by jeden z našich hlavních
cílů mělo být vytvoření bezpečného parkování pro naši školu a
školku a revitalizovat náš předškolní prostor tak, aby nebyl pouze
zelenou plochou, ale byl prostorem pro setkávání a aktivní odpočinek. Dnešní provizorní parkoviště před mateřskou školkou je
velmi nebezpečné, zvláště při dnešním zvýšeném provozu. Tímto
řešením tak vytvoříme novou bezpečnou parkovací zónu pro školku, školu a tělocvičnu.
Na tomto projektu jsme pracovali uplynulé tři roky, abychom
dnes měli připravený celkový projekt revitalizace tohoto prostoru,

včetně stavebního povolení.
A jak to bude dál?
Chystáme se během měsíce října realizovat výběrové řízení na
zhotovitele celkové revitalizace předškolního prostoru, včetně parkovacích míst. Po dokončení výběrového řízení chystáme na rok 2023
zahájení výstavby. Proto věříme, že zkrášlení a nové využití těchto
pozemků bude sloužit nejen našim žákům, ale nám občanům, kteří
žijeme v našem městě.
Celou studii najdete na www.hanusovice.info


H-tým

PROSTOR PRO POSILOVACÍ PRVKY
venkovní posilovací prvky

LAVIČKA
pro oddych, čekání

POBYTOVÉ SCHODY
místo pro setkávaní, hru

CENTRÁLNÍ PROSTOR
kruh v dlažbě zdůrazňuje důležitost prostoru

POBYTOVÉ SCHODY
místo pro setkávaní, hru

AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA
se zastřešením, odsunuta k zeleni, uvolňuje centrální prostor

PARKOUROVÁ KLEC
pro hru

PARKOUROVÉ HŘIˇŠTĚ
pro hru a zábavu dětí

“Před školou”

A je po prázdninách …
Je poslední prázdninová neděle, od rána přemýšlím, z které strany
začít povídání. Rodiče dětí nakupují nové oblečení a školní potřeby,
všichni využívají poslední volné dny. Letos bylo krásné léto a na Vysoké za poslední tři měsíce proběhlo mnoho akcí.
28. května se uskutečnil Den dětí. Plno sportovních soutěží opět
zajišťoval Jirka Novák s kamarády. Účast veliká, makrely, opékání, ká-
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SITUACE, 1:40

cení máje, zábava skvělá.
V červenci 5. a 6. 7. byl dvanáctý ročník v odbíjené a šestý ročník v
nohejbale. Zúčastnilo se 44 volejbalistů a 30 nohejbalistů. Dva dny se
hrálo od rána od 9. hodin do večera 19. hodin. Akce byla náročná a
velmi úspěšná. Volejbal se ostatně na Vysoké hraje pravidelně každý
pátek od 17. hodin.
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V sobotu 27. srpna proběhlo „loučení s prázdninami“. Opět makrely, sportovní vyžití na hřišti, malování kamenů. Spočítali jsme účast
asi 120 osob, z toho polovina děti. V 17.30 jsme se přesunuli do kaple,
kde proběhl koncert Mgr. Jarmily Bekové s kapelou z Olomouce. Zpěvačka, která učí na francouzském gymnáziu předvedla široký repertoár od lidové písně k džezu a šansonu. Zážitek veliký! Poté probíhala
zábava do pozdních večerních hodin. Občerstvení v podání Libora,
Alenky a Jardy bylo opět výborné. Počasí nám celý den přálo a večer
krásně svítily hvězdy.
Vysoká se stala turisticky vyhledávanou lokalitou. Že naši kapli navštívil i kardinál Duka jsem již informoval. Připravuje se výstavba závětří na kapli a nová dlažba v hodnotě půl milionu korun. Má zde také
natáčet rakouská televize z Vídně, jelikož jméno Schubert je v této
metropoli stále pojmem. Ve Vysoké se totiž narodil otec hudebního
skladatele Franze Schuberta. Kaple se stala oblíbeným místem pro
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svatební obřady a od roku 2000 zde bylo oddáno 40 párů.
Dále připravujeme 3. 9. zápas v odbíjené Hraběšice-Vysoká, 17.
září „První hody na Vysoké“! A 8. října na louce pod kaplí oblíbenou
„Drakiádu“. V listopadu také lampionový průvod, potom 3. 12. přijde
Mikuláš a na Štědrý den večer zpíváme u stromečku v kapli. Rok ukončíme obřím ohňostrojem na „Centrálním náměstí“!
Veškeré dění v naší osadě se uskutečňuje i za finanční pomoci OÚ
Malá Morava a MěÚ Hanušovice. Také někteří noví chataři přispívají
na akce. Jsme rádi, že Silnice v Hanušovicích nám částečně opravili
příjezdovou komunikaci, která po zimě byla těžko sjízdná.
A tak tu žijeme v tomto koutě mezi horama, je tu krásně v každém
ročním období a každého „kdo s dobrým přichází“ vítáme!!!


Vysoká 28. 8. 2022

Mgr. Jaromír Straka

Univerzita třetího věku pro seniory aneb
ani v důchodu nemusíte jen sedět doma
Od 5. října 2022 v 13:00 nabízíme vzdělávací přednášky na
téma České dějiny a jejich souvislosti II. v rámci Univerzity třetího věku pod záštitou MAS Horní Pomoraví na adrese Hlavní 137
Hanušovice (kancelář nad TIC Hanušovice naproti Penny marketu). Ve druhém semestru kursu České dějiny v souvislostech University třetího věku se budeme zabývat českými dějinami od 15.
do 19. století. Jeho šest přednášek provede základními etapami
českých dějin, tak jak je známe už ze školních lavic. Dovedou nás
až na práh moderní občanské společnosti a k motivům vzniku
Československé republiky.
Univerzita třetího věku je specifickou součástí celoživotního
vzdělávání. Cílem těchto programů je 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 studenty k další aktivitě.
Studenti absolvují zajímavé přednášky a exkurze a na konci se
zúčastní promoce, kdy jim vydá Univerzita Karlova osvědčení v
pražském Karolinu (po absolvování šesti cyklů přednášek). Studenti se také naučí základní práci s počítačem.

Přihlášku a další informace získáte v Informačním centru v
Hanušovicích nebo 5. října na adrese Hlavní 137 Hanušovice
(kancelář nad TIC Hanušovice naproti Penny marketu). Kontaktní osoba Veronika Škrottová (email: skrottova@hornipomoravi.
eu, tel: +420 606 596 878).
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Komunální volby 2022
Vážení a milí přátelé,
dovolte mi, abych Vám na úvod mého článku popřála krásný zbytek
léta a nádherný, barevný podzim a krásné babí léto.
Jsem tajemníkem městského úřadu v Hanušovicích již 5 let, a proto
jsem se rozhodla podělit se s Vámi o několik mých postřehů z práce pro
toto město a jeho okolí.
Vzhledem k tomu, že se blíží volby tak Vás žádám, abyste článek nebrali jako volební propagandu pro žádnou zvolenou stranu ani opoziční frakci. Měla bych být politicky nezávislá, doufám, že jsem, a také se
o to snažím. Tento článek se snaží pouze stručnou formou shrnout můj
názor na změny provedené v předcházejících 5 letech, snaží se připomenout změny, které se již dneska staly samozřejmostí.
Po dobu mého působení na tomto úřadě jsem pochopila, že práce
úředníků je značně náročná, protože měnit každé 4 roky způsob vedení,
měnit směr, kterým se město vydalo je velmi zatěžující. Zátěž spočívá
jak v organizační, tak materiální stránce a také v nároku na všechny
kvalifikační potřeby a požadavky kladené na vzdělávání státních úředníků, tak aby byl zachován řádný chod města.
Během 5 let došlo ke generační obměně tohoto úřadu, rozšířili jsme
agendy pro výkon profese některých úředníků. Podařilo se nám rozšířit
agendu vidimace a legalizace (ověřování), které jsme přesunuli také
na podatelnu v přízemí. Zavedli jsme rezervační systém na matriku
a stavební odbor, aby lidé nemuseli narážet na zavřené dveře ať již
např. z důvodů nemoci, školení, nebo dovolených. Věřím a doufám, že
se nám těmito generačními nebo provozními obměnami podařilo zlepšit komunikaci s Vámi a že v případě potíží budou Vaše požadavky vždy
vyslyšeny a vyřešeny. Pokud se nám to nedaří, tak prosím o zpětnou
vazbu. Doufám a věřím v to, že je vidět zlepšená atmosféra na našem
úřadě a že se to vše odráží ve vztahu k Vám. Stojím za svými kolegy
a oceňuji jejich práci a s velkou hrdostí děkuji za jejich zapojení a udržování projektu „Dobrý anděl“.
Vzhledem k tomu, že jsem profesí účetní a také ekonom, tak bych
chtěla zabrousit do oblasti mě trochu známé, chtěla bych připomenout
změnu ve způsobu financování a provozu města. Bývalé vedení města,
bohužel také nepřevzalo a nemělo nachystané projekty, ani finance.
Dokázalo ale úsporami a zastavením investic naspořit velké množství
peněz. Víc, než polovina z finančních prostředků naspořených před
4 lety padla na dva projekty, které přenechalo současnému vedení to
minulé (cca 23 milionů multifunkční centrum, cca 3 miliony na Dům
pečovatelskou službou). Na bankovních účtech zůstává stabilně cca
12 milionů Kč. Ovšem změnou ve vedení města, danou posledními volbami došlo k přesměrování finanční i investiční politiky města.
Z počátku jsem měla pocit, že současné vedení města začalo i na můj
vkus moc utrácet za pozemky, budovy a další nemovitosti, které považovalo za důležité pro rozvoj a celkovou koncepci města. Bála jsem se,
že utrácení je chaotické, že kupujeme, co vidíme, že mnoho pozemků
i budov není potřebných. Časem mi ale došlo, že, i tento systém je koncepční, že je důležitý a nákupy byly velmi výhodné. Současné vedení
města začalo hned od počátku řešit koncepci města i jeho okolí celkově a ve všech souvislostech, což jsem vzhledem ke svým zkušenostem
velmi kvitovala a přijala. Většina politiků (přiznávám se, že i já) vždy
pouze hasila problémy a katastrofální stav investic již vlastněných. Nesouhlasím s některými věcmi v této koncepci, protože nemusím a jsem
svobodný člověk. Ovšem velmi oceňuji, že tato urbanistická koncepce
je celková, že se k ní lidé mohli vyjádřit, mohli ji doplnit a pořád mohou.
Nelíbily se mi nákupy nemovitostí, protože se „utrácely těžce naspořené peníze“ a já jako žena mám ráda peníze v zásobě na „horší časy“.
Čas ovšem ukázal, že naše nákupy nemovitostí byly velmi výhodné
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a vzhledem k současným cenám nemovitostí jsou nyní ceny až několikanásobné, a hlavně máme využití pro všechny nakoupené nemovitosti. Pochopila jsem v praktických ukázkách, že peníze na účtech ztrácejí
a ztratily díky vysoké inflaci svou hodnotu, ale nemovitosti šly několikanásobně nahoru a peníze v nich jsou lépe uloženy než v bance a samozřejmě, že ceny nemovitostí již neklesnou na úroveň před covidovou
dobou. Vím, že to není jen zásluhou lidí ve vedení města, že je to také
dané situací na trhu nemovitostí, ale považuji to za správný „čuch“ na
dobrou a výhodnou investici, což je zásluha současného vedení města.
Plány na bydlení zmiňované v této celkové studii považuji stále za velmi
odvážné, ale na druhou stranu je nutné tuto situaci řešit, protože bydlení nemáme. Nemáme pro mnoho lidí adekvátní bydlení a jiná varianta
na řešení bytové situace nebyla nikdy nikým jiným nabídnuta. Takže
ano, přijímám i tuto koncepci bydlení a podmínky výstavby, které jistě
budou dál rozvedeny a oznámeny.
Utrácelo se nejen za nákupy nemovitostí, ale také za nákupy stavebních, odpadových, energetických projektů a studií, které by nám měly
do budoucna přinést úspory. Nejsem zde od toho, abych hodnotila
účelnost a výhodnost těchto projektů. Tyto projekty byly schváleny ať již
zastupitelstvem – projekty nad 2 miliony, tak radou města. Oceňuji, že
tyto projekty jsou nachystány bez ohledu na to, kdo je zrealizuje, navíc
si je každý ještě může upravit, pokud bude zájem. Mnoho projektu je
inovativních, např. byl zahájen provoz restaurace Formanka, který je
v celé republice ojedinělý. Chápu jako ekonom, že každý projekt potřebuje čas. Věřím tomuto projektu a vzhledem k samoobslužnosti
a výdejnímu systému věřím, že si své zákazníky našel a nachází.
Z počátku jsem také nesouhlasila s projekty zaměstnanosti, které se
nám prolínaly a prolínají celým volebním obdobím. Z těchto projektů
nám ale vzešlo několik dobrých věcí. Z lidí vedených na úřadě práce
nám přišlo několik dobrých zaměstnanců, kteří dostali šanci a kvalitní prací se nám odměňují, a stále se nám na ně daří získat finance
z různých zdrojů. Tyto lidi se nám v pár příkladech podařilo umístit do
firem, kde jsou doposud a lidi, co nechtěli pracovat, většinou vyřadil
úřad práce z evidence. Dále se nám pořád daří získávat peníze na práci
mistrů – mentorů, asistentů prevence kriminality, na pokrytí práce některých úředníků. Můj názor je, že stojí za to bojovat o každého člověka
vedeného na úřadu práce, že je nutné zvednout lidi ze dna a pomáhat.
Takže mi prosím dovolte, abych shrnula uplynulých 5 let ještě jednou
do pár vět.
Ano, současné vedení utrácelo, ale na účtu pořád zůstává povinná
rezerva cca 25 % daňových příjmů, která se nám daří držet, hospodaření města je vyrovnané.
Ano, nakupovaly se investice, ale v době, kdy jejich cena byla minimální a současná hodnota vystoupala několikanásobně (takže to bylo
jedno z nejvýhodnějších zhodnocení financí co znám).
Ano, projekty se zdály a neznalým zdají nesmyslné. Každým máme
jiný styl i názor, ale po bližším představení a seznámení, si v nich smysl
určitě najde každý člověk.
Prosím neberte to jako propagaci současného vedení, spolupracuji
s nimi, vím, jak je komunikace někdy těžká. Věřím ale tomuto směru vedení našeho města, a je mi jedno kdo bude zvolen. A také vím,
že nejsem na nic sama, protože mám kolem sebe tým lidí, kteří umí
a znají, a kterým věřím. Berte to jako můj názor, který se časem vyvíjí,
tvoří a upravuje.
Přeji Vám všem hlavně štěstí, zdraví a šťastnou ruku u voleb.
						

Ing. Vlasta Pichová,

tajemník úřadu
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Volební program
strany NEZÁVISLÁ VOLBA

zpravodaj

pro volby do zastupitelstva města Hanušovice ve dnech 23.- 24. září 2022
CO SE NÁM JIŽ POVEDLO ZREALIZOVAT V UPLYNULÉM VOLEBNÍM OBDOBÍ:
Zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě – realizace chodníků na ul Pražská a Školní,
zpracování projektu na úpravu ulice Hlavní, úprava přednádražního prostoru apod.
Efektivní investice – nákup pozemků H-park, příprava realizace nového bydlení
– H-blok, nákup bývalé provozovny stavebnin – dnes Sběrný dvůr města.
Využívání a poskytování dotačních prostředků – zejména na opravy komunikací
a chodníků, podpora zaměstnanosti, zlepšení vzhledu města – dotace na opravy
fasád.
Podpora kulturního vyžití – zde byl počet akcí výrazně omezen v době pandemie
Covid 19, po uvolnění covidových opatření pořádání kulturních akcí pro děti i dospělé
v H-park, zprovoznění restaurace Formanka – pořádání hudebních produkcí pro seniory.
Vaření a výdej obědů v restauraci Formanka,
V rámci pandemie Covid 19 jsme podpořili výrobu ochranných roušek a poskytování
ochranných prostředků občanům,
Schválení Změny č. 1 Územního plánu města.
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O VAŠI DŮVĚRU
VE VOLBÁCH BUDOU
USILOVAT TITO KANDIDÁTI:
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CO BUDEME PROSAZOVAT:
Nekompromisní postih vůči narušitelům veřejného pořádku ve všech formách
s maximálním využitím strážníků městské policie a asistentů prevence kriminality.
Zlepšení bezpečnosti dopravy ve městě a místních částech (dobudování chodníků
v exponovaných místech, opravy komunikací, návrhy dopravních řešení, řešení parkování apod.) – realizace zahájených projektů – ul. Hlavní, H-park, ul. Zábřežská,
sídliště Na Holbě.
Efektivní nakládání s finančními prostředky s maximálním využitím dotačních programů.
Podporu příspěvkovým organizacím zřízeným městem (ZŠ a MŠ apod.).
Zlepšení životního prostředí a vzhledu města.
Podpora kulturního vyžití dle potřeb místních občanů (pořádání koncertů, kulturních
představení, digitalizace kina, výstavba cyklostezek, dobudování infrastruktury pro
kulturní akce – depo, park, ovál pro in-line bruslení apod.) – probíhá jak projektová
tak finální příprava projektů před vlastní realizací.
Podpora místních spolků a sportovních oddílů, součinnost při pořádání různých akcí.
CO NABÍZÍME:

JAROSLAV MRÁZEK
OLGA SCHWARZEROVÁ
ZDEŇKA ELLEN HAVLÍNOVÁ
VLASTISLAV MACHULA
MARCELA KÖHLEROVÁ
JIŘÍ FIALA
JAROSLAV KULHAJ
MILAN SCHWARZER
JANA BURIANOVÁ
TOMÁŠ KUBÍČEK
JAN BEER
MARTIN POSPÍCHAL
JOSEF DIŇA
LUDMILA HAVLÍNOVÁ
MARTINA CHRUDINOVÁ

Aktivní přístup k řešeným problémům.
Zapojení občanů do dění ve městě.
Plné pracovní nasazení.
Ochotu komunikovat s kýmkoliv a o čemkoliv.
Uvedení smysluplných připomínek a podnětů do praxe.
Zajištění funkčního a vstřícného úřadu.
CO JE NAŠIM CÍLEM:
S podporou většiny občanů zlepšit celkové klima ve městě a vytvořit prostředí příjemné
pro život.
Za stranu Nezávislá volba Bc. Jaroslav Mrázek
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Hanušovičtí nezávislí
Vážení spoluobčané,
než se rozhodnete, koho budete volit, seznamte se s kandidáty a návrhy strany Hanušovičtí nezávislí pro komunální
volby konané ve dnech 23. a 24. 9. 2022. Budeme rádi, když
zvážíte, co Vaše volba přinese Vám osobně a současně našemu městu a místním částem.
„Naše město, náš domov“
Naše město si zaslouží, aby se v něm opět uzdravil rozpočet, současné tempo jeho vyčerpávání by vedlo k ještě většímu zadlužení obce, což není a nikdy nebylo naší prioritou,
obzvláště v období očekávané ekonomické recese a zvyšujících se nákladů na energie. Naopak je na čase tvořit finanční
rezervy k řešení nenadálých situací a plánování investic pro
další rozvoj města a místních částí.
Naším cílem není honosit se vypracováváním desítek líbivých a finančně náročných studií a projektů, na jejichž realizaci město nemá prostředky. Podpoříme smysluplné projekty v našem městě a místních částech, které budou sloužit
všem, vynaložíme maximální úsilí o efektivní čerpání dotací.
Současné vedení převzalo obec „na zlatém podnosu“ s

osm let budovanou finanční rezervou převyšující 40 miliónů
korun. Nekritizujeme, jen konstatujeme. Příští vedení bude
začínat opět od nuly. My už měli možnost předvést, že to
umíme.
Hlavní body našeho programu:
• zkvalitnění výkonu veřejné zprávy
• vyrovnané a úsporné hospodaření města
• rozvoj veřejné infrastruktury
• podpora školství
• podpora sportovních, volnočasových a kulturních aktivit
• podpora spolků
• efektivní čerpání financí z národních a nadnárodních
zdrojů

Budeme Vám vděční, když půjdete k volbám a podpoříte naše
kandidáty:
Ivana Vokurková, Milan Podhradský, Pavla Sedlačíková,
Ivo Vokurka, Sylva Miklasová, Pavel Junk, Tomáš Drlík,
Petr Kučera, Adam Klemeš, Miroslav Šesták, Lubomír Kotík, Jiří Fiedler, Petr Pátek, Štefan Fatura, Petr Štefanec

Správná volba 2022
Vážení spoluobčané,
do letošních komunálních voleb vstupujeme jako nováčci a
to do velice těžkého období. Proto Vám nechceme slibovat
nic nereálného. Vše co popisují ostatní strany ve svých volebních programech, bereme jako samozřejmou povinnost
města vůči Vám občanům. Jsme zastánci používání zdravého rozumu, slušného jednání a ne žádného politikaření.
Komunální volby pro nás nejsou bojem o posty na radnici,
ale o podílení se na rozvoji našeho města a okolí. Chceme
řešit problémy s Vaší spoluúčastí. Hanušovice jsou přece nás

všech. Proto pojďte s námi k volbám a ukažte, že Vám Hanušovice a jejich budoucnost nejsou lhostejné. Je to jen a jen
Vaše volba.
kandidáti za SPRÁVNOU VOLBU 2022
Radek Doležal, Jan Vokurka, Zlatava Muroňová, Vlastimil
Kubíček, Martin Tomíček, Vladimír Zicha, Jaroslava Hnátková, Jan Ceh, Jiří Jahn, Marcela Fedáková, Pavel Vríčan, Magdalena Lucká, Roman Kadlec, Jiří Vyroubal, Stanislav Matěj

Crossminton a badminton
Od měsíce října je na pravidelných hodinách crossmintonu a badmintonu Sportovního klubu Hanušovice
několik volných míst pro dospělé či hráče dorostového věku. Hrajeme každou středu od 17 do 18 hodin.
Informace a přihlášky pouze předem na mailu skhanusovice@seznam.cz.
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Gynekologická ordinace opět v Hanušovicích
Vážení a milí spoluobčané,
je to už více než čtyři roky, kdy byla ukončena činnost gynekologické
ordinace v Hanušovicích. Proto bychom vám chtěli s radostí oznámit,
že ve čtvrtém kvartálu bude znovuotevřena gynekologická ambulance. Otevření této ordinace předcházela nelehká jednání, jak a kdo
bude tuto ordinaci provozovat, tak se zástupci zdravotních pojišťoven.
O přesném termínu znovuotevření ordinace vás budeme informovat.
Gynekologická ordinace se bude nacházet ve stejných prostorách
v Hanušovickém lékařském domě, jako ta původní. Na zajišťování léC

M

kařské služby se bude podílet Společnost MAPO Group a.s.
Město Hanušovice se podílelo na rekonstrukci ordinace a společnost
MAPO Group a.s. zajistila vybavení ordinace, za což bychom chtěli
také poděkovat.
Dále bychom vás chtěli informovat, že jednáme o zkvalitnění služeb
naší pediatrické ambulance, o závěrech těchto jednání vás budeme
také informovat.
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Váš starosta Marek Kostka
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Příspěvky našich občanů
Vážení a milí čtenáři…
jsme velmi potěšeni, že i vy přispíváte do našich novin! Přečtěte si vtipné povídky, které značí o velké slovní zásobě a kreativitě. Další
povídky zveřejníme v následujících číslech Hanušovického zpravodaje. Děkujeme paní DP, za opravdu nápadité příspěvky.
Pokud i vy chcete přispět do novin svým postřehem, článkem, básní, zážitky z výletů, neváhejte…

Vladěnka volila, Vaška vyhrála
Volby. Vašek, vnuk vamberského váženého varhaníka, vešel ve volební
vilu volit vedoucího vlasti. Vstoupil, volební vedení vysazené, vidí Vladěnku, vlásky vyčesané, vůně víly, váha vážky, vážně vamp. Vezme volební
verzi, vybere vhodného, vhodí výtisk, vše vykonáno. Vítězoslavně vyzve
Vladěnku. Večer vezmu vůz, vyrazíme válet valčíček. Vladěnka vyjde Vaškovi vstříc. Večer vedle Vaška vidí ve vinárně Vikárka ve Vlašimi. Večer

Vašek vstřebává Vladěnčiny vibrace, vypráví verše, víská vlásky. Vše viděno Vaškem – Vlaďka virtuózně vlákala Venouška ve vdavky, vzala volnost,
vládla vojensky, výbuch vulkánu vypadá veseleji. Vašek viděl ve Vladěnce
vampa, však vampýr vyklubal ve vedení vamberského varhaníka. Vaškovi
vnutila Vladěnka vysokou výkonnost, vydělávat valuty, všechny vkládat
vždy Vladěnce. Volby vyhrála Vladěnka, vybrala vhodného vola.

Závodit, znamená zásnuby zahodit
Zbyněk Zubatý, zaměstnanec Zetoru ze Zábřehu, zdokonalil zimní závodění, zaběhl závod zdatně, získal zlatou. Zbyněk září zdaleka. Zuzana
Zákojníková, zdatná zahradnice, zvládla zasadit zjara zlaté zvonečky. Ze
zaschlých zvonečků zhotovila závodníkům ze Zábřehu za zápolení znak.
Zvonečky září zanesenou zlatěnkou. Zuzana zkrásněla.
Zuzanin zlatý zvoneček získává Zbyněk. Zuzana zapíná za zdařilý závod
zvoneček Zbyňkovi za zády, zastavuje zrak, září, zčervená. Zbyněk zírá,

Zuzku zazlobí zjihlým zrakem. Záhy Zbyněk zčervená, začíná zaláskování.
Zítra zabezpečí zásnuby, zamknou zahradu, zajedou za známými, zajistí zabíjačku. Zrychlené zasnoubení zaskočilo závodníky ze Zábřeha,
způsobilo zmatky. Zkrátka, Zbyněk začne závodit, zásnuby zruší. Zbyňka
zlákalo závodění za Zetor. Zuzana zůstane zatím zde, zimní závodění,
získávání zlatých zláká závodníky. Zahraniční znamená získat známosti,
zisky. Zuzka zírá-zaláskování zvoní zvonec. Zdar Zbyňku.

Olinka
Oteklá Olinka oznamuje odpoledne Oskarovi, osedlej Oppla, odvezeš Olinku. Osmička opravdu otéká. Odvahu, Olinko, osmičku
opravím, oznamuje Ota – operatér. Ouvej, ouvej, Olinka oupí. Ob-

tížná osmička odskočila, operatér ohlašuje- otok odchází. Ohodnotím operaci osmsetosmdesát. Olinka opět oupí, oželím Oskare
oběživo, označený obnos odepíšu, oddavky oddálím.

Toníček
Toník, trochu trouba, toleruje Terezce toulavé tenisky. Terezka tlape terénem, těžký tlumok-teletinu táhne trasou testovanou turisty. Tiše, tam
trylkuje ťuhýk, tamhle tlučou tetřev, také tetřívek. Topoly, tady tenká tráva, tesařík …. Terezce tluče tepenný tlak, touží tleskat tvorstvu, tajuplné

tóny, tohle ticho…
Trrrr…. telefon, Toník točí Terezku. Toníku, telefonuj tiše, toleruj tenata tohoto tvorstva. Týdennímu toulání tleskám, tvá Terezka touží trčet
tlapách Toníka. Toulavé tenisky trapem tlapají, touží trénovat Toníka.
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Vzpomínka
Čas ubíhá a nevrací, co vzal,
jen láska, úcta a vzpomínky v srdci zůstávají.
Dne 9. září 2022 vzpomeneme 10. výročí úmrtí milované
maminky, babičky, paní

Marie Bočkové z Hanušovic.
S láskou vzpomíná dcera Martina, vnuk Tomáš,
vnučka Pavla se synem.

Kdo v srdci žije,
neumírá.
Dne 28. září 2022 uplyne druhé smutné výročí od úmrtí
našeho tatínka a dědečka, pana

Jiřího Kubíčka.

S láskou vzpomínají manželka a dcery s rodinami.
Děkujeme za tichou vzpomínku.

Kdo znal, ten vzpomene,
kdo měl rád, nezapomene.
Dne 1. října 2022 vzpomeneme 100. výročí narození naší
milované maminky, babičky a prababičky, paní

Zdenky Vinklerové.

Stále vzpomínáme a nezapomeneme,
dcera Zdenka a syn Bohumil s rodinami.

Dne 18. září 2022 to bude 6 let, kdy nás navždy opustila
naše milovaná maminka, babička a prababička paní

Blanka Večeřová z Hanušovic.
S úctou a láskou vzpomínají dcery Milada, Eva,
Hana a Ivana s rodinami.

12
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Fotbalový klub Hanušovice
srdečně zve všechny kluky a holky ve věku od pěti let a jejich rodiče na

NÁBOROVÝ DEN S FOTBALEM
V pátek: 16.9.2022 v 16:00 hodin na fotbalovém hřišti v Hanušovicích.
Na programu budou pohybové hry, fotbalové dovednosti, soutěže s míčem,
ukázka tréninkového cvičení. Občerstvení zajištěno.
Vážení rodiče a zákonní zástupci, rádi přivítáme váš zájem o aktivní zapojení a podílení se na sportovních
činnostech klubu FK Hanušovice. Pro Vaše děti nabízíme zdravé sportovní vyžití, společné aktivity
volného času, výlety, soustředění, turnaje a radostné prožitky s kamarády.

Těšíme se na Vás!

TK HANUŠOVICE POŘÁDÁ V SOBOTU 1. 10. 2022
TRADIČNÍ TENISOVÝ TURNAJ SMÍŠENÝCH DVOJIC.
• startovné 250,-Kč
• začátek v 8,30 hod.
na kurtech
• občerstvení zajištěno
Přihlášky můžete zasílat do 27. 9. 2022
na tk.hanusovice@seznam.cz

KURZ SEBEOBRANY PRO DĚTI
začátek tréninků od 13. 9. 2022
Kdy?
V kolik?
Kde?

14

úterý a čtvrtek
Od 14 – 16 hodin
KD Hanušovice

Trénovat budeme jiu-jitsu (grappling)
- vhodné jako sebeobrana, možnost sportovního využití (závody)
- bez použití úderů (chvaty, hody, techniky boje na zemi, kontrola útočníka)
- moderní grappling je bez použití kimona, oblečení stejné jako na MMA
- na trénink dostatek pití, obuv není nutná
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Vyzkoušej vše !

CROSSMINTON

(dříve speed badminton)

zpravodaj
BADMINTON

Rychlost míčku

Rychlost míčku

Kin ball
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Lukostřelba

A další hry a sporty (např. petanque, ringo, snag golf, disc golf, tenis,
volejbal, tchoukball atd.) včetně možnosti sportování dětí s rodiči.

Brännball

Sportovní kroužek SPV Hanušováčku pro dětí od 8 let
každou středu od 16 hod, začínáme 8. 9. 2021 v parku,
nováčci musí oznámit účast předem, první hodina je pro každého zkušební, účast pouze po očkování,
prodělané nemoci či neg. testu ve škole dne 6. 9. 2021
PŘIHLÁŠKY a INFO: e-mail hanusovacek@seznam.cz, tel. 732 264 952.

15

HANUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ
Vychází 12 x ročně, vychází k prvnímu dni v měsíci v Hanušovicích. Periodicky tisk územního samosprávního celku. Vydává město Hanušovice, Hlavni 92, 788 33 Hanušovice,
IČ: 00302546, ev. č. MK ČR E 10093, email: noviny@hanusovice.info, karabcova@mu-hanusovice.cz. Uzávěrka příspěvků do 18. dne předchozího měsíce na MU Hanušovice.
Grafika a tisk: TRIFOX, s.r.o., Třebízského 1514/12, 787 01 Šumperk

