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Jsme zpátky!!
Milí čtenáři,
s velkou radostí a optimismem jsme v sobotu 27. června
zorganizovali akci „Dětský den a Kácení máje“ v HParku. Jak
jsme již dříve avizovali, tato akce byla spíše symbolem konce
koronavirového omezení a oslavou lepších zítřků. Hojná účast
na této první letošní venkovní akci nám dokázala, že ani
karanténa nás nedokázala odcizit.
V průběhu dětského dne čekal na děti bohatý program
a pestré vyžití sobotního odpoledne. U vstupu do HParku
čekaly na děti atrakce, kolotoč, stánky s pouťovými dobrotami.
Dále v areálu parku děti podrobně prozkoumaly policejní
a hasičská auta. Policisté dětem ukázali vybavení aut
a výstroje, u hasičů mohli děti hasit na zkoušku a pod podiem
čekal na děti Šášula Malý Bo, který měl pro děti připravený
bohatý program v podobě her a soutěží. V rámci dětského
dne také měla svůj program společnost JEKHETANE, zkušení
parkouristi ohromili svými výkony…
V 18 hodin jsme pokáceli májku a poté začala zábava
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pro odrostlejší návštěvníky akce. Kapela Corouhave hrála
k poslechu i k tanci a všichni si náležitě sobotu užili, jak se patří.
Závěrem se sluší poděkovat všem, kteří se podíleli na
této vydařené akci, především kulturní komisi, hasičům,
zaměstnancům údržby města, Policii ČR, Městské policii
a asistentům prevence kriminality, JEKHETANE, MAS Horní
Pomoraví a dalším spolkům města.
Co nás ale čeká dále?
Na konci července proběhne v HParku letní promítání kina
Bratří Čadíků. Těšit se můžete na zajímavé filmy, bohaté
občerstvení a dobrou náladu. Letní kino bude probíhat ve
dnech 17. – 20. července.
V sobotu 22. srpna zažije HPark „Madness party“ od
18hodin začne jednodenní „fesťák“ hudebních skupin.
A v sobotu 19. září oslavíme společně 75 let založení Sboru
dobrovolných hasičů v Hanušovicích.

…jsme zpátky!!

Váš starosta
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zpravodaj
Mobilní rozhlas v Hanušovicích
Milí čtenáři,
jak již mnozí z vás víte, v březnu tohoto roku jsme spustili
novou službu „Mobilní rozhlas“, který nám umožňuje efektivně
informovat vás – občany, sousedy, rodinu a kamarády o dění
v Hanušovicích. Dozvíte se mnohé – od chystaných kulturních
akcí, odstávkách, ztráty a nálezy, informace Městského úřadu,
aj.
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Co Mobilní rozhlas vlastně umí?
Již název naznačuje, co vlastně Mobilní rozhlas přináší.
Nyní je možné vás informovat o aktuálním dění ve městě
prostřednictvím mobilní aplikace nebo SMS zprávou a to
kdekoliv se zrovna nacházíte, pokud s sebou tedy máte
mobilní telefon. Pryč jsou tedy doby, kdy je nutné poslouchat
pouze hlášení v rozhlase. Všechno nyní pěkně přehledně
na displeji vašeho mobilního telefonu. Pokud vlastníte
chytrý mobilní telefon, budete dostávat přehledně hlášení
a informace o tom, co se aktuálně ve městě děje a chystá.
U klasického tlačítkového budete bohužel odkázáni pouze
na krátké jednoduché zprávy, které budete dostávat jen při
těch nejdůležitějších sdělení, proto pokud je to ve vašich
možnostech důrazně doporučujeme nainstalovat mobilní
aplikaci, více však níže v textu.
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Jak se registrovat?
Stáhněte si mobilní aplikace, která je ZDARMA - „Mobilní
rozhlas / Zlepšeme Česko“, nebo se registrujte zdarma na
stránkách hanusovice.mobilnirozhlas.cz.
Důležitá prosba
Prosíme ty z vás, kteří vlastní chytrý telefon, aby zvolili

možnost stáhnutí mobilní aplikace (pokud jste již registrovaní
jinou formou, stále můžete začít využívat aplikaci, po
nainstalování aplikace zadejte telefonní číslo z původní
registrace a váš účet se propojí). Do mobilní aplikace bude
zasíláno 100 % informací. Každá SMS je zpoplatněná a platí ji
město, proto je budeme využívat jen k zasílání nejnutnějších
a nejdůležitějších informací, jako je například krizové
řízení. Navíc zpráva v podobě SMS je vždy zredukována na
nejnutnější obsah. Kdo má však nainstalovanou aplikaci, vždy
dostane všechny informace s podrobným zněním doplněným
například o obrázky.
A jak si vedeme?
Máme velkou radost, že naše nová služba „Mobilní rozhlas“
má velký úspěch. K dnešnímu dni je registrováno 826 občanů,
kterým pravidelně zasíláme zprávy o dění v Hanušovicích.
Také nás potěšilo ocenění Mobilního rozhlasu pro
Hanušovice. Město Hanušovice se umístilo na krásném 2.
místě z hlediska využití této aplikace. Před námi je pouze
Praha 3, která toto ocenění vyhrála. A jaké je stanovisko
poroty? Citujeme:
„Druhé místo si zasloužila obec Hanušovice a to rovněž
za skvělou komunikaci se svými občany. Starosta Hanušovic
svým občanům posílá velmi hezky napsané e-maily a zprávy
do aplikace, ať už se jedná o aktuality ohledně koronaviru,
běžné informace, jako jsou zápisy do škol, nebo například
srdečné přání k Velikonocím. Zprávy z Hanušovic je radost
číst, přesvědčte se sami v archivu komunikace Hanušovic.



Ještě stále nemáte ve svém telefonu „Mobilní rozhlas“? …
připojte se k nám, má to smysl

Nezahálíme ani o prázdninách!
Milé cvičenky,
Po vzájemné domluvě jsme došly ke kompromisu,
že kondiční cvičení bude probíhat i přes prázdniny.
Budeme ovšem cvičit pouze v pondělí,
středeční lekce v červenci a v srpnu rušíme.
Přijďte si zacvičit i během léta, ať příliš nelenošíme.
Lekce kondičního cvičení pro ženy budou tak probíhat
každé pondělí od 18:30 – 19:30 v KD.
Těším se na vás! Věrka
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Město Hanušovice

Město Hanušovice

Hlavní 92, 788 33 Hanušovice

Hlavní 92, 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
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schůzeschůze
č. 35 Rady
města
Hanušovice
č. 26
Rady
města Hanušovice

konaná dne 1. 6. 2020 v kancelář starosty od 15:00 hod.

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

111/35R/2020 Rada města Hanušovice schvaluje předložený program 35. schůze Rady města Hanušovice.

1/26R/2020

Rada města Hanušovice schvaluje navržený program 26. schůze RM.

112/35R/2020 Rada města Hanušovice schvaluje dodatek č. 11 nájemní smlouvy mezi Městem Hanušovice,
Hlavní
92, 788
33 Hanušovice
a Základní
umělecká
škola,
Žerotínova rodinného
11, 787 01 Šumperk,
2/26R/2020
Rada
města
Hanušovice
schvaluje
- stavbu
„Novostavba
domu na pozemk
IČ: 00852333,
na
období
1.7.2020
30.6.2021.
798/14 v k. ú. Hanušovice“

dotčení
pozemku
ve vlastnictví
města nad
Hanušovice
smluvně
113/35R/2020 Rada -města
Hanušovice
souhlasí
se stavbou „Hynčice
Moravou, č. bude
parc. 76/1,
NNk“. ošetřeno sm
smlouvě
budoucí
o
zřízení
věcného
břemene,
které
nebude
zpoplatněno.
Rada města Hanušovice schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Veškeré
dohodu
o umístění
č. IP-12-8026529/SoBS
VB/2
cenu 1.000
Kč.
spojené
se stavby
zápisem
věcného břemene
nazakatastr
nemovitostí
budou hrazeny sta

Napojení objektu na hlavní řad dešťové kanalizace bude provedeno protlakem tak, a
povrch schvaluje
místní komunikace
114/35R/2020 Rada poškozen
města Hanušovice
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
starostu
města
Hanušovice
podpisemVB/2
příslušných
smluvních
dohodu o umístění stavby č. IV-12-8017535/SoBS
za cenu 10.000
Kč. dokumentů v dané věci

115/35R/2020
RadaRada
městaměsta
Hanušovice
schvalujeschvaluje
prodej pozemku
parc.
č. 800/3 v k. -ú.Údolní,
Hanušovice
části
3/26R/2020
Hanušovice
stavbu
„Hanušovice
parc.
č. 543/2“ a
pozemku
parc.
č.
798/1
v
k.
ú.
Hanušovice.
Pozemek
parc.
č.
800/3
v
k.
ú.
Hanušovice
bude
starostu města podpisem příslušného situačního výkresu stavby.
geometricky zaměřen, rozparcelován a prodán majitelům sousedních nemovitostí.Pozemek
parc.Rada
č. 798/1
v k. ú.
Hanušovice schvaluje
bude geometricky
zaměřen nakladače
- z pozemku na
bude
vyjmuta
4/26R/2020
města
Hanušovice
koupi čelního
traktor
John Deer
komunikace a odstavné plochy a zbylá část bude rozparcelována a prodána majitelům
společnosti STROM Praha, a.s., Středisko Helvíkovice, Helvíkovice 33, 564 01 Žam
sousedních nemovitostí.
cenu
296.450 doporučuje
Kč vč. DPH.
Rada města
Hanušovice
pověřuje
starostu
Rada za
města
Hanušovice
Zastupitelstvu
města
odprodat pozemek
parc.
č. 800/3města Ha
podpisem
příslušné
kupní
smlouvy.
v k. ú. Hanušovice a část pozemku parc. č. 798/1 v k. ú. Hanušovice

116/35R/2020
RadaRada
městaměsta
Hanušovice
schvalujeschvaluje
návrh složení
řídící
skupiny pro
projekt Vytvoření
5/26R/2020
Hanušovice
úpravy
rozpočtu
a závazné
ukazatele rozpoč
strategických
dokumentů
pro
město
Hanušovice:
Hanušovice dle důvodové zprávy a ukládá odpovědnému pracovnikovi vešker
• Marek
Kostka, starosta
města č. 8/2019 zapracovat do uzávěrky za měsíc prosinec.
rozpočtového
opatření
• Jaroslav Mrázek, místostarosta města
• František Slimáček, radní města
6/26R/2020
Rada města Hanušovice schvaluje zřízení spolku „Rodinné centrum Slůně, z.s.“ a
• Radomír Suchodol, radní města
sídla
naradní
Městský
• Vlastislavspolku
Machula,
městaúřad Hanušovice, Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, IČ: 003025
• Marie Pecháčková, koordinátorka projektu

7/26R/2020

Rada města Hanušovice schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě o dopravě mezi
117/35R/2020
města Hanušovice
doporučuje
zastupitelstvu
města uzavření
dodatku
č. 2 kev.o.s.,
smlouvě
Hanušovice
Hlavní
92, 788
33 Hanušovice
a firmou
VOBUS
Hlavní 92
MěstoRada
Hanušovice
o díloHanušovice,
v rámci stavby
úpravy
č. 199 v Hanušovicích
v rámci
projektu platnosti
IČ: „Stavební
47984350,
kterádomu
byla uzavřena
dne 28.1.2015.
Prodloužení
Hlavní 92,
788 33 Hanušovice
Multifunkční
centrum
služeb“.
o dopravě
osobsociálních
pro období
1.2.2020 - 31.1.2021.
tel.č.: 583 231 284 | e-mail: podatelna@mu-hanusovice.cz
8/26R/2020

Rada města Hanušovice schvaluje navýšení počtu zaměstnanců Městského úřadu Ha
Hlavní 92, 788 33
o 3 dělnické profese.
UHanušovice,
S N E S IČ:
E 00302546
NÍ

schůzeHanušovice
č. 36 Rady města
Hanušovice
Rada města
schvaluje
početMarek
a podmínky
pro poskytování pl
Kostka
starosta
indispozičního
volna
v kalendářním
roce,
(poskytování
konaná dne 15.
6. 2020
v kancelář starosty
od 15:00
hod. městaindispozičního volna bylo s
usnesením RM č. 1040/58/2013 dne 18.03.2013), následovně :
indispoziční volno bude poskytnuto ve výši 4 dnů, vždy jeden den v kalendářním čtv
Rada města Hanušovice schvaluje předložený program 36. RM.
možnosti převést nevyčerpané indispoziční volno do dalšího čtvrtletí, pokud
indispoziční
volnoschvaluje
v daném
čtvrtletí
obdrží
zaměstnanec
po skončení
Rada
města Hanušovice
změnu
účelu čerpáno,
použití dotace
pro spolek
Silový trojboj
Holba
Hanušovice,
Na 2.000
Holbě 492,
odměnu
ve výši
Kč Hanušovice ve výši 40.000 Kč.
žádost o indispoziční volno bude podepsána nadřízeným nejméně den před jeho čerp
Rada města Hanušovice schvaluje výsledek poptávkového řízení na vypracování kompletní
na indispoziční
volno
nárokpovolení
zaměstnanec
s pracovní
smlouvou
nahlavního
dobu neurčitou
projektové
dokumentace
promá
umístění,
a provedení
pozemních
staveb tj.

9/26R/2020

118/36R/2020
119/36R/2020
120/36R/2020
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objektu, letní scény a nábřežních schodů v rámci akce „Řešení lokality H-Parku

10/26R/2020
Rada města Hanušovice revokuje usnesení č. 249/21/2019.
v Hanušovicích“.
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118/36R/2020

Rada města Hanušovice schvaluje předložený program 36. RM.

119/36R/2020

Rada města Hanušovice schvaluje změnu účelu použití dotace pro spolek Silový trojboj
Holba Hanušovice, Na Holbě 492, Hanušovice ve výši 40.000 Kč.

120/36R/2020

Rada města Hanušovice schvaluje výsledek poptávkového řízení na vypracování kompletní
projektové dokumentace pro umístění, povolení a provedení pozemních staveb tj. hlavního
objektu, letní scény a nábřežních schodů v rámci akce „Řešení lokality H-Parku
v Hanušovicích“.

121/36R/2020

Rada města Hanušovice schvaluje výsledek poptávkového řízení na vypracování kompletní
projektové dokumentace pro umístění, povolení a provedení dopravních staveb
tj. komunikace pro pěší a lávky v rámci akce „Řešení lokality H-Parku v Hanušovicích“.

zpravodaj
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122/36R/2020

Rada města Hanušovice schvaluje výsledek poptávkového řízení na realizaci dětského
koutku Hraníčko. Nejvhodnější nabídku podala společnosti Lacitta s.r.o., Palackého 518/14,
769 01 Holešov, jejíž nabídková cena činila 400.000 Kč vč. DPH.
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123a/36R/2020 Rada města Hanušovice revokuje usnesení č.105/34R/2020 ze dne 20.05.2020.
123b/36R/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 činila 2.376.823,88 Kč vč.
DPH.
124/36R/2020

Rada města Hanušovice ruší výběrové řízení na akci: "Územní koncepce pro město
Hanušovice".

Univerzita třetího věku byla pro letošní rok
ukončena formou samostudia

Vytvořeno v aplikaci UZOb.

Od února do června absolvovalo 10 studentek a 1 student
přednášky v rámci Univerzity třetího věku na téma Život
a dílo Michelangela Buonarroti. Během kurzu se posluchači
dozvěděli mnoho zajímavých informací o umělcově mládí,
školení a raném díle, jeho nejslavnější soše na světě, sochařově
tvorbě po roce 1500, náhrobku papeže Julia II. della Rovere,
malby v Sixtínské kapli, nové sakristie, a sochařově pozdním
díle a křesťanská reformaci.

Marek Kostka
V průběhu semestru
v měsíci březnu musela být bohužel
starosta
zrušena společná setkání města
posluchačů na přednáškách
a došlo k přechodu do plně virtuální formy studia a nahrazení
přímého kontaktu elektronickou komunikací, což zvládli
všichni na výbornou.
Další semestr, tentokrát zimní, bude odstartován 1. října
2020 od 13:00 opět v prostorách malého sálu kulturního
domu v Hanušovicích, kdy si budou posluchači vybírat téma
a náplň nadcházejících přednášek.
Univerzita třetího věku je specifickou součástí celoživotního
vzdělávání. Jejich základní charakteristikou je, že poskytuje
starším občanům v důchodu vzdělávání na nejvyšší možné,
tedy vysokoškolské (univerzitní) úrovni, čímž se liší od
jiných forem osvětových a vzdělávacích činností, byť také
orientovaných na tuto populaci. Cílem těchto programů je
tedy poskytnout seniorům možnost, aby se kvalifikovaně
a na univerzitní úrovni mohli systematicky seznamovat
s nejnovějšími poznatky v oblasti vědy, historie, politiky,
kultury apod. Mimo toho plní univerzita také výraznou sociální
funkci a motivuje seniory k další aktivitě.
Přihlášku a další informace získáte v Informačním centru
v Hanušovicích. Organizátorem univerzity je strana
MAS 1Horní
/1
Pomoraví, kontaktní osoba Veronika Škrottová (email:
skrottova@hornipomoravi.eu, tel: +420 606 596 878).
Rádi bychom se touto cestou za zaměstnance MAS Horní
Pomoraví a ostatní studentky a studenty univerzity dodatečně
rozloučili s bývalou studentkou Marií Směšnou, která tento
svět opustila na konci minulého roku. Paní Směšná byla
výborná a zapálená studentka, která nás všechny obohatila
a zůstane v paměti navždy.
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Městská policie města Hanušovice
Ráda bych Vás, vážení občané, informovala o činnosti
Městské policie. Problematika / bezpečnost provozu na
pozemních komunikacích.
Všímáme si, že na území města Hanušovic většina dětí
mladších 18-ti let nemá při jízdě na jízdních kolech nebo
koloběžkách bezpečnostní helmy.
Touto cestou Vás poučím o povinnostech cyklistů zákon
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
o tom hovoří, cituji.:“
§ 58
(odstavec 1) Cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy použít
ochrannou přílbu schváleného typu podle zvláštního právního
předpisu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě.”
Jedná se čistě o bezpečnost Vašeho dítěte, jako prevence
před závažným poraněním hlavy.
Doposud, jsem každé dítě bez helmy upozornila na
povinnost ji mít. Od nynějška budu tento problém řešit ve

spolupráci s Policií ČR Obvodním oddělením Hanušovice, tak
že při zjištění malého cyklisty bez helmy, budeme předávat
zákonným zástupcům a vyrozumívat OSPOD o neplnění
řádné péče zák. zástupce vůči osobám mladším 18-ti let. Děti
do 15-ti let nejsou sankčně odpovědné, tedy nemohou být
za přestupek řešeny, ale osoby od 15-ti let již budou za tento
přestupek pokutovány.
Dále se jedná o jízdu na jízdním kole osob mladších 10-ti
let, kteří bez doprovodu jezdí po Hanušovicích, opět cituji ze
zákona č. 361/2000 Sb.:“
§ 58
(odstavec 2) Dítě mladší 10 let smí na silnici, místní
komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci jet na
jízdním kole jen pod dohledem osoby starší 15 let, to neplatí
pro jízdu na chodníku, cyklistické stezce a v obytné a pěší
zóně.”

Myslete na bezpečnost svých dětí.
		
Váš strážník Ivana Vlachovská

Vážení a milí čtenáři…
jsme velmi potěšeni, že i vy přispíváte do našich novin! Děkujeme paní Věře Matějčkové za její krásné básničky, které nám zaslala
a my je velmi rádi zveřejníme…
Pokud i vy chcete přispět do novin svým postřehem, článkem, básní, zážitky z výletů, neváhejte…
Letní louka

Letní bouře

Letní louka květy voní,
já za motýlem běhám po ní
bosa a ranní rosou,
než lehne sekáčovou kosou.

Letní bouře náhlá,
déšť, mraky a blesky.
Dívám se za oknem,
čekám, až se vše uklidní a bude hezky.

Po vlahém dešti vyraší tráva nová,
která mě bude lákat zas a znova.

Trvá to už dlouho,
odejít se jí nechce,
snad nepromění potůček
v řeku dravou a dlouhou.

Rozmýšlím se. Pošlapat ji
nebo vdechnout tu omamnou vůni,
čekat, až vykvetou pestré květy na ní.
Kdo miluje přírodu,
pak nevidí jen pokosenou mokrou trávu.
Vidí na ní třpytící se kapky
a v ní démanty přírody,
nesmírnou krásu.

Prosím Boha a nebesa,
už dosti je vláhy,
ať vše jen osvěží
a nezničí záhy.
Pod náporem deště
vše se ohýbá, promáčí.
Mé prosby na to nestačí.
Slunce z mraků vykukuje,
asi se dívá,
co déšť natropil
a co napravit mu zbývá.
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Hasiči informují
měsíc červen byl ve znamení častých výjezdů. Naši hasiči opravdu nezaháleli. Mimo pravidelnou údržbu vozového parku a zařízení
měli celkem 13 výjezdů. Zasahovali u dvou dopravních nehod, deseti technických výjezdů a vyjeli k součinnosti ze záchrannou službou.
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Naši hasiči se také zúčastnili v sobotu 27.6.2020 Dětského dne v HParku, kde se aktivně věnovali dětem a mohli jim tak alespoň
názorně ukázat, co všechno musí správný hasič zvládnout.
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Jsme tady pro vás už 75 let…
Vážení a milí spoluobčané,
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 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:
podatelna@mu-hanusovice.cz nebo na telefonním čísle 731 189
258.
Staňte se součástí historie!

Děkujeme

Váš starosta

Přijďte si zacvičit
i o prázdninách!!!
Kurz sebeobrany RBSD bude probíhat celý červenec bez omezení, tj. každou středu
od 14:30 do 16:30 hodin a čtvrtek od 16 do 18 hodin v Domě kultury.
V srpnu si uděláme sportovní „prázdniny“ a od září budeme pokračovat dále.
Jsme rádi, že veškerá nařízení a omezení padla a můžeme se tak opět naplno věnovat
svým aktivitám a koníčkům, proto neseďte doma a přijďte si zacvičit!!! Je škoda nevyužít
této možnosti… vždyť, milé děti, volna už bylo dosti
Těšíme se na vás!!
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MDD v mateřské školce v Hanušovicích
Jako každý rok, tak i letos jsme s dětmi s radostí a úsměvy
oslavili svátek všech dětí.
Tančili jsme, zpívali, soutěžili...smlsli jsme si i na dobrotách
a připili si dětským šampaňským. Prožili jsme báječné
dopoledne a věříme, že tato nálada v naší školce vydrží i do

oslavy další.
Více fotografií a informací o naší školičce můžete najít na:
https://ms-hanusovice.webnode.cz/

Sedlačíková P.,

ved. uč. MŠ Hanušovice
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Pasování na školáky
Dne 23. 6. 2020 se uskutečnila akce MŠ Hanušovice –
„Pasování na školáky“.
Všechny děti si zde mohly zatančit, zadovádět a příjemnou
cestou se rozloučit s dětmi, které po prázdninách nastoupí do
1. třídy ZŠ.
S dětmi se rozloučil i pan král, pan starosta a především se

slzičkou v oku i všechny paní učitelky, které s dětmi strávily
spoustu času, vše veselé i smutné, vše šťastné i bolístkové.
Věřím, že se zábavné dopoledne všem líbilo a děti budou
mít zase o jeden příjemný zážitek navíc.


Sedlačíková P.
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Ukončení školního roku 2019/2020
Průběh letošního II. pololetí by si nikdo nedokázal představit
ani v nejdivočejší fantazii. V podstatě jsme, když odečtu jarní
prázdniny, které byly letos hned po pololetních, byli ve škole
při klasické výuce s dětmi měsíc, do 10. března.
Pak až do 30. 6. nastalo distanční vzdělávání vedené hlavně
online výukou. Nikdo nebyl připraven na tento skok, přesto
podle zpětné vazby od dětí a rodičů jsme v rámci možností
a informací dostatečně zajišťovali tuto výuku.
První stupeň začal již v dubnu vyučovat přes tzv.
videokonference – vzdělávání přes webkameru. Učitelé
mohli komunikovat s dětmi, navzájem se mohli vidět i slyšet
a probírat učivo. Na druhém stupni tento způsob výuky začal
o něco později. Nejpoužívanějšími komunikační kanály byly,
jsou a budou – mobilní telefony a školní emaily. Častokrát se
po vzájemné domluvě mezi vyučujícími a rodiči zřídily skupiny
na platformě WhatsApp, Messengeru či Facebooku. Tento
způsob výuky nám ukázal správnou cestu v rozvoji IT na naší
škole. Nasměroval nás, kudy je potřeba jít při modernizaci
výuky. Naproti tomu tento systém ukázal mnohým z nás
nedostatečné pokrytí Wi-Fi signálem v našich domácnostech.
Věřím, že nový školní rok 2020/2021 začne podle plánu 1. 9.
2020. Na začátku bude důležité zaměřit se na prohlubování
učiva uplynulého pololetí, doplnit, co se nezvládlo úplně
realizovat, a srovnat tak rozdíly oproti běžné školní výuce.

Nejen základní, ale též mateřská škola poskytovala svým
dětem vzdělávání na dálku. V době jejího uzavření se děti
mohly setkat se svými učitelkami na kanále YouTube. Paní
učitelky si pro ně připravily různé písničky, povídání, úkoly
pro předškoláky. Od mnohých z Vás vím, že se děti vždy na
sledování těšily a dívaly se i několikrát denně. V současnosti
je školka od 25. 5. otevřena, ale děti, které ve školce nejsou,
se můžou i nadále setkávat se svými učitelkami na zmíněném
kanále.
23. 6. 2020 proběhlo na školním hřišti loučení předškoláků
s MŠ a zároveň pasování těchto předškoláků na školáky.
Pan starosta, vedoucí učitelka MŠ a „pan král“ pasovali děti
a předali jim dárky jako upomínku na tento slavnostní den.
Odpoledne v ZŠ následovala informační schůzka pro rodiče
prvňáčků. Těšíme se již na první školní den, kdy naše prvňáčky
přivítáme ve třídách a zahájíme, doufám, klidný školní rok
2020/2021.
Ještě jednou děkuji všem, kteří jste se s námi společně
zapojili do vzdělávání ve druhém pololetí, a přeji Vám v této
náročné době čas k odpočinku. Také dětem přeji, aby znovu
nabraly síly, protože od září „pojedeme“ na čtvrtý rychlostní
stupeň.

František Felner,

ZŠ a MŠ Hanušovice

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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Letní piškot s ovocem a se šleh
C

ačkou

M

Y

CM

MY

CY

Materiál: 3 žloutky/3 bílky, 3 lžíc

CMY

e teplé vody, 12 dkg polohrubé
K

mouky, 12 dkg cukru krystal/m
oučka,
½ prášku do pečiva, necelý 1 l
mléka nebo šťáva ze zavařenéh
o ovoce,
2 jahodové pudinky, ovoce

Postup: Ušleháme ze 3 bílků sní

h. Poté šleháme 3 žloutky, 3 lžíc

e teplé vody a 12 dkg cukru. Pak
12 dkg polohrubé mouky a přis
ypeme ke žloutkům s cukrem.
Ušlehaný sníh ze 3 bílků lehce
vmícháme ke žloutkům s mouko
u. Ušlehaný piškot vylijeme na
sádlem vymazanou formu a vys
ypanou strouhankou a pečeme
10 minut při 200 stupních
přidáme ½ prášku do pečiva do

Celsia.

Po doteku vyskočí. Upečený piš

kot necháme chvíli vychladnout
a

meruňky, jahody, rybíz, maliny
, borůvky

pak poklademe ovocem –

apod. Z necelého 1 l mléka a 2

jahodových pudinků
zalijeme ovoce. Také lze využít
šťávy ze zavařeného ovoce,
přidat trochu vody a 2 jahodové
pudinky a takto připravit pudink
. Hotový piškot ozdobíme
šlehačkou a posypeme borůvk
ami.
									
Dobrou chuť!
s cukrem uvaříme pudink, kterým

Farářské kotlety
pekáč a vysypeme strouhankou.
Kotlety naklepeme. Vymažeme
em
zvlášť usmažíme cibuli s česnek
Maso naskládáme do pekáče,
posolili.
a přidáme k masu, které jsme
o pivem.
Podlijeme červeným vínem neb
majoránkou
Až je maso měkké, posypeme
e ještě chvíli zapéct.
a zalijeme smetanou a nechám
vý nebo okurkový salát.
Jako přílohu volíme rýži a hlávko
Dobrou chuť!

Kuře po kanadsku
Rozporcované kuře osolím

e, potřeme česnekem.
Přidáme trochu másla a dá
me péct.
Na upečené kuře nalijeme
směs a necháme ještě zap
éct.
Směs: Moravanka (bez oku
rky a feferonky) 1 cibule,
menší balení kečupu, káv
ová lžíce worcesterové om
áčky,
lžička octu, lžička cukru, sůl
, pepře, 2 lžičky Halali, 2 dcl
vody.
Dobrou chuť!
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NABÍDKA
pronájem bytu 2+1 a 4+1
s garáží spojená s domem
nabízím k pronájmu dva byty, a to byt 2+1 se sprchovým koutem a toaletou o velikosti 40m2 v prvním
podlaží dvou patrového domu v klidné lokalitě - 200m od náměstí Starého Města s výhledem na město
a Kralický Sněžník. Byt je vybavený - kuchyňská linka, chladnička, elektrický sporák, varná konvice. Nové postele
a nové matrace, skříně, plovoucí podlaha. Možnost svého vlastního vybavení. Teplá voda přes bojler na 20
hodin nočního proudu. Topení tuhá paliva se zásobníkem.
Dále pronájem bytu 4+1 s koupelnou - vana a toaleta. O velikosti 100 m2 v prvním podlaží dvoupatrového
domu ve Starém Městě. K bytu je prostorná garáž s vchodem z domu. Výhled na město a Kralický Sněžník. V bytě
jsou dva menší pokoje s vestavěnými skříněmi, dále ložnice s manželskou prostornou postelí a velkou šatnou.
Obývací pokoj je spojený s jídelnou, která je vybavená jídelním stolem a židlemi se zabudovaným krbem.
V obývacím pokoji je prostorná sedací pohovka, která je rozložitelná. Kuchyň je rozdělitelná obývacím pokojem
barovým oknem. Kuchyň je vybavena lednicí s mrazákem, varná konvice, elektrický sporák sklokeramická
deska, kuchyňská linka. Prostorná koupelna je vybavená velkou rohovou vanou a bojlerem na 20 hod noční
proud, topení na tuhá paliva. Podlaha plovoucí v celém bytě.
V celém domě je pokryti wifi připojení a kabelová tv.
V blízkosti: 30 m základní škola a mateřská škola, 200m náměstí, dále autobusové i vlakové spojení, hřiště,
golfové i tenisové kurty kino a kulturní dům. Obchod CBA 30m, nová cukrárna s vinotékou.
cena dohodou při osobní prohlídce
kontakt: David Polach, davpolach@seznam.cz, tel: 605 560 151

Odešla nám, jak osud si přál,
v našich srdcích však stále žije dál.
Čas plyne a nevrátí se, co vzal,
jen smutnou vzpomínku nám zanechal.
Dne 23. července 2020 uplyne již pět smutných let,
co nás navždy opustila
paní

Božena VRBOVÁ.

S láskou vzpomíná manžel František,
syn Libor a dcera Simona s rodinami.
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BRIGÁDA
V HORSKÉM RESORTU
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Neseď o víkendu doma.
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BRIGÁDA
V HORSKÉM RESORTU
Neseď o víkendu doma.

CY

Přijeď k nám, přivydělat si a užít si
krásných horských výhledů.

Přijeď k nám, přivydělat si a užít si
krásných horských výhledů.

Nabízíme:
Výpomoc při úklidu pokojů

Nabízíme:
Výpomoc při úklidu pokojů

120 Kč/hod.

120 Kč/hod.

Bodovou kartičku na služby v resortu
(po odpracování 100 hod)

Bodovou kartičku na služby v resortu
(po odpracování 100 hod)

Nové zkušenosti a výzvy

Nové zkušenosti a výzvy

Jsme tu pro Tebe:

Jsme tu pro Tebe:

jobs@dolnimorava.cz
734 173 728

jobs@dolnimorava.cz
734 173 728
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Farma Jandrt s.r.o., Hanušovice
Výroba a oprava hydraulických hadic na míru

Hydraulické hadice 2SN, velikost DN6 až DN19
Hydraulické koncovky: METRICKÉ ZÁVITY · PALCOVÉ BSP ZÁVITY

· AM ERI CK É UN F ZÁVI TY JI C A ORFS, BAN JO · K OM ATSU, TOYOTA
Habartická 31, areál zemědělské farmy
Kontakt: 601 580 006, 583 231 374 Provozní doba: pondělí - pátek 6:00 - 20:00 hod.
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