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Co se bude dít v Hparku?
Vážení a milí spoluobčané,
letní sezona nám klepe na dveře, a proto bychom vás všechny
chtěli pozvat do našeho Hparku na nadcházející letní akce. Hpark je
ideální prostor pro pořádání kulturních, společenských i sportovních
akcí a my jsme rádi, že je hojně využíván. Následná revitalizace, která
z Hparku vytvoří komfortní odpočinkové místo pro širokou veřejnost,
to je podtrhne.

A na jaké akce se můžete v Hparku těšit?
Přijďte podpořit hanušovické hasiče. V sobotu 21. 5. 2022 proběhne hasičská „Soutěž v požárním sportu okrsku č. 4“. Soutěž začne
v 10 hodin, občerstvení zajištěno.
Ihned následující sobotu 28. 5. 2022 proběhne v Hparku akce
ZUŠ Šumperk s názvem „ZUŠ open“. Od 10 hod do 12 hod vám
představí ZUŠ všechny své nabízené obory a předvede ukázky
choreografií dětských skupin, ať už se jedná o taneční, pěvecký,
či hudební obor.

V sobotu 4. 6. 2022 bude v Hparku první velká společenská akce
„Kácení máje a Dětský den“. Akce začne ve 14 hod. Občerstvení a bohatý program, včetně hudebního vystoupení kapely je zajištěn.
Součástí Kácení máje a Dětského dne bude také oblíbený „Formanský den“. Zahájení Formanského dne bude již v 10 hod a těšit se
můžete na soutěže tažných koní, ukázku zemědělské techniky, představení řemesel.
V červenci se můžete opět těšit na atmosféru letního kina. Ve
dnech 16. – 19. 7. 2022 nás opět navštíví Kinematograf bratří Čadíků
a nabídne vám pestrou škálu filmů v letním kině v Hparku.
Na závěr letní sezony proběhne v srpnu opět akce Loučení s létem.
Akce plná programu pro děti, ale pro dospělé, hudební vystoupení
kapely a bohaté občerstvení nebude chybět.
Věříme, že se na některé z akcí potkáme a společně strávíme příjemný den v Hparku.

Odpoledne ve Formance
V úterý 26. dubna jsme pro naše seniory zorganizovali akci ve
Formance, kde se mohli společně setkat a poslechnout si hudební
vystoupení pana Karla Weisera. Pro naše seniory bylo připraveno
drobné pohoštění a káva. Útulné prostředí naší Formanky společně s vystoupení pana Weisera vykouzlilo příjemné odpoledne
a podvečer pro všechny zúčastněné. Rádi bychom tato setkání
i s hudebním vystoupením zavedli pravidelně, vždy jednou měsíčně.
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Doufáme, že se vám akce líbila a věříme, že se stanete jejími
pravidelnými návštěvníky a zároveň hosty naší Formanky.
O termínu dalšího „Odpoledne ve Formance“ vás budeme informovat.


Váš starosta Marek Kostka

titulka_zari.pdf 1 26.08.2020 21:40:28

zpravodaj
Městská policie informuje
Městská policie Hanušovice společně
s Asistenty prevence kriminality působí
od března tohoto roku v nově zrekonstruované budově Multifunkčního centra
v Hanušovicích. Najdete nás v II. nadzemním podlaží.
V budově Multifunkčního centra Hanušovice sídlí různé subjekty, které se na
adresu Školní 199 přestěhovaly společně
s městskou policií. (Charita, Knihovna Hanušovice, spolek Podané
ruce, spolek Jeketane, Základní umělecká škola a další).
Se stěhováním Městské policie Hanušovice vyvstal uživatelský problém s pevnou linkou, která je prozatím mimo provoz. Na zprovoznění se pracuje. Městská policie disponuje dvěma mobilními telefony
(733 530 539, 725 376 414). Oba telefony jsou dostupné od 7.00 do
18.00 hod. (Po – So). Asistenti prevence kriminality jsou kontaktní
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na tel. čísle 733 601 174. Uvedené kontakty využijte k přivolání hlídky
strážníků, k řešení přestupku nebo oznámení protiprávního jednání.
Tel. číslo 733 530 539 funguje již od roku 2014 a občané ho mají
v povědomí. Podněty nám můžete sdělit také prostřednictvím e-mailu: mestska.policie@mu-hanusovice.cz.
Z důvodu příchodu nového kolegy, strážníka pana K. Dostála, který
nastoupil k městské policii 1. dubnu r. 2022, kdy celý měsíc procházel
zaškolením a seznámením s celkovou strukturou města a okolí. Výkon
služby MP Hanušovice byl plánován pouze na ranní směny. Od května
bude městská policie společně s Asistenty prevence kriminality sloužit
i v odpoledních a večerních hodinách, dle plánovaných akcí města.
Zároveň bych touto cestou chtěla pochválit řidiče, kteří v tomto
měsíci v době měření rychlosti projížděli ulicí Hlavní a nespáchali závažnější přestupky týkající maximální povolené rychlosti v obci.


Vlachovská Ivana
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O odpadech tentokrát obecně
Odpady v domácnosti
Při většině činností produkujeme odpady, se kterými je třeba dále
správně nakládat. Bez správného nakládání s odpady bychom za
chvíli nežili v domech, ale spíše na skládkách. O tom, zda dáme nový
život odpadu, který vyhazujeme, rozhodujeme právě my.
Když například vyhodíme plastový kelímek do směsného odpadu,
nedáme tak použitému obalu šanci na další využití a jednoduše jej
znehodnotíme. Pokud odpady už doma správně roztřídíme, tak je
čeká recyklace a další nový život v podobě výrobků, které běžně používáme. Navíc podle zákona o odpadech je každý povinen zbavovat
se odpadů předepsaným způsobem.

Jak s odpady nakládat?
Nejsnadnějším způsobem, jak třídit odpad, je už v místě vzniku,
a to ve vašich domácnostech. Tedy už ve chvíli, kdy obal nebo určitá
věc dosloužila a my se jí chceme zbavit. Stačí obal, který právě dosloužil, hned hodit do koše na tříděný odpad, staré tašky nebo krabice.
Ze zkušeností vyplývá, že průměrná česká domácnost nejvíce
produkuje papír a plasty. Na tyto dva druhy odpadů by měl být
prostor pro odkládání tohoto druhu odpadu největší. Na střepy
z rozbitého skla je nejlepší plastová krabice a nápojový karton
mnoho lidí dává společně s plastem a u kontejnerů tyto dva druhy
odpadu dotřiďuje.
Tím, že odpady třídíme, se uvolní místo v koši na směsný odpad
a nemusíme s ním chodit tak často nebo nám vystačí menší koš.
Tříděný odpad můžeme odnášet jednou za týden nebo i méně často. To ovšem platí pouze v případě, že do něj vyhazujeme opravdu
prázdné a co nejméně znečištěné obaly, proto je občas lepší kelímek od jogurtu lehce propláchnout. Je tedy jen na každém z nás,
jak si doma třídění zařídí.

Mýty v oblasti odpadů
Stejně se to sype na jednu hromadu. Nikoli, po roztřídění už se
jednotlivé materiály nikdy nemíchají dohromady. V dnešní době,
kdy se za každou uloženou tunu odpadů na skládkách platí, nemá
nikdo zájem sesypávat odpady dohromady. V České republice je dostatek zpracovatelů, kteří vytříděný odpad nadále zpracovávají ať na
druhotnou surovinu, se kterou se dále obchoduje, nebo na hotové
výrobky, se kterými se v běžném životě setkáváme.
Jen občas se bohužel najdou ti, kteří jsou schopni celý tříděný odpad znehodnotit nežádoucími příměsemi, jako je například směsný
komunální odpad. Pokud se něco takového stane a obsah kontejneru s tříděným odpadem je natolik znečištěn, že s ním již nelze nakládat jako s odpadem tříděným, není možné ho naložit na svozový
vůz spolu s ostatním tříděným odpadem. Tím by bylo znehodnoceno to, co je již na voze naloženo. S takovým znečištěným tříděným
odpadem je třeba nakládat jako s odpadem směsným a odvézt ho
na skládku. Ovšem je třeba říct, že tyto excesy nejsou na denním
pořádku a lidé se snaží odpady třídit pečlivě.
Je to jenom módní výstřelek, který pomine. Třídit odpady není
nic módního – jedná se spíše o společenskou odpovědnost a třídit
by tak měl opravdu každý. Odpady se vlastně třídí už odnepaměti.
V minulých stoletích se využitelný odpad (zejména zemědělský),
dále zpracovával. Především na vesnicích se málokdy něco vyhazo-
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valo a odpad se dále využíval. Například odpad z kuchyní – využívalo
se vše od skořápek až po slupky od brambor. Také si určitě někteří
z vás pamatují dobu, kdy byly igelitky vzácné a pravidelně se vymývaly vodou, aby mohly ještě několikrát posloužit.
Třídění odpadů se rozmohlo v padesátých letech minulého století
prostřednictvím sběrových soutěží na školách, kde se sbíral papír
a kovy. V 70. letech minulého století jsme se mohli setkat s prvními
kontejnery na sklo, s barevnými kontejnery na další komodity jsme
se začali setkávat v devadesátých letech. Již dvacet let máme možnost třídit do barevných kontejnerů. Systém třídění odpadů v ČR je
u nás ve srovnání s evropskými zeměmi, nastaven efektivně a pohodlně pro občany tak, aby třídění nebylo problémem, ale snadnou
cestou k další recyklaci využitelných složek komunálních odpadů.
Každým rokem roste produkce odpadů a je třeba zajistit, aby se využitelné suroviny dále využívaly a recyklovaly. Navíc každým rokem
musí Česká republika plnit recyklační procenta daná EU.
Jsem na třídění už starý, to je pro mladé. Chyba, je to pro všechny
a třídit může každý. Pravdou je, že pozitivní dopad třídění nejvíce
pocítí mladší generace. Třídění odpadů je nastaveno tak, aby třídění nebylo složité a řídilo se jednoduchými pravidly. Proto si každá
obec nastavuje svůj systém třídění a nakládání s odpady dle svých
místních zvyklostí a podmínek. Třídit odpady by měl každý, je to občanská zodpovědnost a samozřejmost ve vyspělých státech, která
se neváže na věk. Ve třídění odpadů je mnoho výmluv, které se hodí
těm, kdo nechtějí třídit. Odpady produkuje každý a bez řádného systému třídění a dalšího správného nakládání s odpady bychom tady
byli za chvíli obklopeni skládkami a odpady. Pro třídění odpadů nemusíte být mladý, stejně jako si čistíme zuby a staráme se o své psí
miláčky, bychom se měli starat také o to, abychom měli kolem sebe
hezké a čisté prostředí.
Třídění zabere doma spoustu místa. Záleží na každém z nás a jeho
zvyklostech, jak si doma třídění odpadů zařídí. Nemusíme na to pořizovat speciální koše nebo nádoby. Postačí k tomu jedna papírová
krabice a dvě plastové tašky od nákupu. Pokud upustíte uzdu své
fantazii nebo necháte vyniknout vynalézavé děti, může se z místa pro třídění odpadu stát jedinečný bytový doplněk. Místo, které
doma odpadu věnujeme, se několikanásobně vrátí v podobě ušetřeného místa v přírodě.
Kdo třídí odpad, musí chodit častěji ke kontejnerům. Tím, že se
rozhodnu začít třídit, se má produkce odpadu nezvýší a nemusíte
tedy chodit s odpadem častěji – právě naopak. Pokud budu odpady
třídit, koš se směsným odpadem se mi nenaplní tak rychle a bude
stačit s ním chodit méně často. No a s tříděným odpadem stačí jít
jednou týdně k barevným kontejnerům, pokud to k nim nemám
cestou do práce. Ke třídění odpadů nemusí člověk přistupovat jako
ke sportu, není zde potřeba adrenalin ani fyzické vypětí. Stačí si
osvojit pár zásad, které se po nějaké době stanou automatickými.
Děkujeme všem, kterým není lhostejné správné nakládání
s odpady, mají jich málo, vytřídí vše využitelné a do popelnic odloží jen to nezbytné.


Město Hanušovice
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Středoškolákem na zkoušku - podporujeme děti při přechodu
ze základní na střední školy
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V rámci projektu Hanušovice společné, který je financován z Norských fondů, motivujeme a podporujeme deváťáky z vyloučených lokalit, aby pokračovali v odborné přípravě na svou profesi.
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Jak to vypadá v praxi?
Poslední březnový den se naše sociální pracovnice Michaela Vrbová
vypravila podívat na VOŠ a SŠ automobilní v Zábřehu. A nebyla sama.
Společnost jí dělal deváťák z hanušovické základní školy, který by se
rád vyučil automechanikem.
Tak jako většina dětí přemýšlí nad tím - Jak to asi ve škole vypadá?
Zvládnu to? Zapadnu tam? „To jsou otázky, které mohou některé děti
od dalšího studia odradit. Přitom stačí nasát atmosféru školy, prohlédnout si ji, podat si ruku s pár lidmi a je po starostech“, říká Vrbová.
Proto jsme se rozhodli nabídnout dětem, aby se na jeden den stali
„středoškolákem na zkoušku“. Společně se sociální pracovnicí navští-

ví vybranou školu, podívají se, jak vypadají třídy, dílny a zázemí pro
mimoškolní aktivity. Udělají si obrázek o tom, jak probíhá praktická
i teoretická výuka a co všechno jim studium přinese – od různých
osvědčení, nabídek práce až po stipendia.
Taková návštěva přinese největší prospěch dětem, které nemají
představu o dalším studiu, nebo se na střední školu bojí přihlásit.
Do konce školního roku ještě zbývá dost času na to, abychom
i s dalšími deváťáky navštívili střední školy podle jejich vkusu. Pokud
chcete tuto nabídku využít, napište, zavolejte nebo se zastavte v naší
kanceláři v Hanušovicích.

Michaela Vrbová

Tel: 702 213 244

Mail: vrbova@hornipomoravi.eu
www.hornipomoravi.eu

Poradna Hanušovice pomáhá lidem v tížívé
sociální situaci spojené se zadlužením
V dubnovém čísle Hanušovického zpravodaje jste se mohli seznámit s nově otevřenou Poradnou Hanušovice, která poskytuje zdarma pomoc a podporu lidem ve věku 18+, kteří se vlivem dluhů a
exekucí ocitli v tíživé sociální situaci. Nedopatřením bylo zveřejněno
nesprávné kontaktní číslo na Bc. Michaelu Vrbovou.
Zveřejňujeme tedy aktuální a správné kontaktní údaje.

		
		
		
		
		

Kontaktní osoba:
Bc. Michaela Vrbová
tel: 702 213 244
e-mail: vrbova@hornipomoravi.eu
www.hporadna.cz

Konzultace probíhají v kanceláří MAS Horní Pomoraví (Informační centrum Hanušovice) po předchozí domluvě v pondělí 8-15, středu 8-15 a pátek 8-14 hod.

Silový trojboj Holba Hanušovice,z.s. – Máme 2 zlaté
Dne 16.4.2022 se v Jihlavě konalo po delší přestávce, zaviněné
nákazou COVID 19, 30. Otevřené mistrovství České republiky mužů,
žen, juniorů, dorostu a masters v benčpresu, kterého se zúčastnili
za náš spolek dva naši závodníci. Podařilo se jim vybojovat 2 zlaté
medaile.
A to v kategorii M1 do 105 kg Lukáš Bouda výkonem 150 kg
a v kategorii M3 do 83 kg Jaroslav Zimola (ročník 1953) výkonem
120 kg. Soutěže se zúčastnilo celkem 101 závodníků z 26 oddílů
z celé ČR.
Rád bych tímto poděkoval závodníkům za vzornou reprezentaci
našeho spolku a sponzorům za pomoc.



Za Silový trojboj Holba Hanušovice
předseda spolku Růžička Lubomír
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Hanušovická trefa 2022
V sobotu 26. března, po dvouleté přestávce, opět proběhla v tělocvičně ZŠ Hanušovice tradiční střelecká soutěž pro veřejnost „Hanušovická
trefa“. Soutěže se zúčastnilo 6 tříčlenných týmů v kategorii dospělých
a 3 dětské týmy. Dětskou soutěž vyhrál tým „Štětky“ ve složení střelkyň
Tereza Široká, Adéla Fialová a Tereza Vénosová s celkovým nástřelem
391 bodů. Druhé místo obsadil tým „Králíčci“ ve složení Markéta Široká, Tonička Saitzová a Anna saitzová s nástřelem 361 bodů. Třetí místo
patřilo týmu „Okurky“ ve složení Ondřej Juříček, Jan Pavliska a Jan Saitz
s nástřelem 259 bodů. Cenu pro nejlepší individuální výsledek získala
Tereza Vénosová s nástřelem 138 bodů. Všichni účastníci dětské soutěže získali ocenění za účast.
Soutěž dospělých a sud piva vyhrál tým „DuHa“ ve složení Martin

Žák, Martin Polák a Jan Vokurka s nástřelem 481 bodů. Druhé místo,
o pouhý jeden bod, obsadil tým „Vlci“ ve složení Petr Luňák, Luboš
Ondrášik a Jiří Vyroubal s nástřelem 480 bodů. Třetí místo vybojovali střelci z týmu „Lovci a sběrači“ ve složení Jiří Osladil, Martin Fedák
a Jiří Fiala s nástřelem 472 bodů. Soutěž jednotlivců vyhrál Martin Žák
s nástřelem 176 bodů.
Děkujeme všem za účast a budeme se těšit na další akci na shledanou. Děkujeme také sponzorům, kteří podpořili naši akci, konkrétně
pivovaru Holba Hanušovice, pánům Thanhu Son Phamovi, Zbyňku Kopeckému, Davidu Novákovi a Městu Hanušovice.


Za AVZO Hanušovice Jan Vokurka

Svaz tělesně postižených Hanušovice informuje:
Svaz tělesně postižených, místní organizace Hanušovice, uspořádal pro členy svazu turnaj v bowlingu v restauraci Formanka. Turnaj
se uskutečnil v sobotu dne 9. dubna 2022. Čest vítězům turnaje.

POZVÁNKA
Svaz tělesně postižených, místní organizace Hanušovice, pořádá v sobotu dne 4. června 2022 ve 13:30 hodin v Kulturním domě Hanušovice výroční schůzi pro své členy svazu. Výroční schůze bude spojená s oslavou ke Dnu matek. Při této akci se budou vybírat členské
příspěvky. Pohoštění a kulturní program bude zajištěn.

Výbor svazu
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III. třída muži
A 2021/22 z.s.
Rozpis utkání mužstva
FKskupina
Hanušovice
Jaro
Rozpis
utkání2022
mužstva FK Hanušovice z.s.
Jaro 2022

III. třída muži skupina A 2021/22
Kolo

Datum a čas utkání

Domácí
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Sraz na domácí
utkání
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SO 07.05.2022
16:30

18

SO 14.05.2022
17:00

19

NE 22.05.2022
15:00

20

SO 28.05.2022
17:00

15

SO 04.06.2022
17:00

21

SO 11.06.2022
16:00

Autobus
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Tatran Písařov

FK Hanušovice

FK Hanušovice

Malá Morava

TJ Libina “B”

FK Hanušovice

FK Hanušovice

Sokol Jedlí

FK Hanušovice

FK Šumperk "B"

15:15
14:15

Autobus
13:15
16:15

16:15

Autobus

Nemocnice
ŠumperkFKOP
skupina „A“ Starší žáci 7
Sokol Brníčko
Hanušovice

14:30

Rozpis utkání mužstva FK Hanušovice z.s.

Autobus
bude
přistaven
15 minut
před odjezdem
k poště. k
Dopravu
zápasy zajišťuje
Fa. VOBUS.
Autobus
bude
přistaven
15 minut
před odjezdem
poště. na
Dopravu
na zápasy
zajišťuje Fa. VOBUS.

Jaro 2022

Nemocnice Šumperk OP skupina „A“ Starší žáci 7
Kolo

Datum a čas utkání

6

NE 08. 05. 2022
10:30

7

SO 14. 05. 2022
14:30

8

SO 21. 05. 2022
14:30

9

NE 29. 05. 2022

Domácí

Hosté

Sraz

Sokol Štíty

FK Hanušovice

FK Hanušovice

FC Rovensko

13:45

FK Hanušovice

Sokol Nový Malín

13:45

Sokol Sudkuv

FK Hanušovice

FK Hanušovice

SK Bludov

Sokol Vikýřovice

FK Hanušovice

Odjezd od pošty

Autobus 09:15

Autobus 11:45

13:00
10

SO 04. 06. 2022

13:45

14:30
11

SO 11. 06. 2022

Autobus 11:45

13:00
Autobus bude přistaven 15 minut před odjezdem k poště. Dopravu na zápasy zajišťuje Fa. VOBUS.

Autobus bude přistaven 15 minut před odjezdem k poště. Dopravu na zápasy zajišťuje Fa. VOBUS.
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Hodina s knihou
„Žijeme pro knihy a je to sladké poslání ve světě upadajícím
a zmítaném nepořádkem.“
		
(Umberto Eco, Jméno růže)
V pátek 1. 4. 2022 zavítali žáci 9.B – Jakub Rajnoha a Daniel Sekanina do třídy 6.A a 6.B za účelem rozvíjení čtenářské gramotnosti v podobě vyprávění o přečtených knihách tematicky nazvané: „Hodina s knihou.“ Tato hodina navázala na čtvrteční návštěvu obou tříd v Městské
knihovně v Hanušovicích a na realizované čtenářské dílny v hodinách
literární výchovy v předchozím období.
Daniel Sekanina si získal pozornost žáků svým zajímavým vyprávěním
o knize Martina Moravce: „David Hecl – mluví k vám kapitán.“ Sdělil
žákům informace o prvním českém kapitánovi na největším dopravním
letadle světa Airbus A380, který studoval Vysokou školu dopravy a spojů v Žilině. První výcvikový let absolvoval 16. července 1990. Své nabyté
letecké zkušenosti získal v letech 1996-2009 – České aerolinie: typy letadel: ATR 42, ATR 72, Boeing B737, v letech 2009-2018 – Emirates:
typy letadel: Airbus A330, A340 a 380, v letech 2018-2022: Korean
Air: typ letadla: Airbus A380. Za svůj život nalétal 15 000 hodin. Na
největším letadle světa Airbus A380 strávil 8,5 roku. První let – Dubaj
-Honkong: 22. října 2011, poslední let – Paříž-Soul: 7. března 2020. Kapitánem byl od roku 2015. Navštívil 86 zemí. Jeho nejdelším letem byl
Los Angeles – Dubaj v délce 16 hodin a 45 minut. Nejvíc lidí na palubě
zaznamenal na lince Dubaj-Praha – 655. Své vyprávění doplnil čtenými
ukázkami z knihy a odpověďmi na zvídavé dotazy přítomných žáků.
Jakub Rajnoha uvedl knihu Ricka Riordana: „Bohové Olympu“ –
Neptunův syn, kterou napsal americký spisovatel, jenž téměř 15 let
působil jako učitel angličtiny a historie na veřejných a soukromých ško-

lách v Kalifornii a texaském San
Antoniu. Po těžkém rozhodování
se povolání učitele vzdal a začal
se plně věnovat psaní knih pro
děti a dospělé, za které získal řadu
cen, mimo jiné i tři nejprestižnější americké literární ceny v žánru
mystery. Momentálně žije v San
Antoniu se svou manželkou a dvěma syny. Jakub přiblížil pozorným
posluchačům 6. ročníku obsah
přečtených knih, slovníček pojmů
i srovnání s filmovou adaptací.
Přečetl dětem literární ukázky
z výše uvedené knihy. S radostí
odpovídal na četné dotazy žáků obou šestých tříd. V závěru svého vystoupení vybídl děti k četbě knih, která rozvíjí jejich slovní zásobu, což
mohou využít při zpracování slohových prací či při reprodukci textu
v hodinách literární výchovy. Volné pokračování úspěšné série zahalené tajemstvím a výskytem nadpřirozených sil zaujalo všechny přítomné
žáky včetně paní učitelky.
„Knihy jsou klidní a spolehliví přátelé.“
Victor Hugo



PaedDr. Vladimíra Žídková,
vyučující českého jazyka a literární výchovy



Básničky
Vážení a milí čtenáři…
jsme velmi potěšeni, že i vy přispíváte do našich novin! Děkujeme, za básničky a mnoho námětů a připomínek, které nám dodáváte…
Pokud i vy chcete přispět do novin svým postřehem, článkem, básní, zážitky z výletů, neváhejte…

Jarní
Zima už skončila
svou ledovou vládu,
my jsme ji nechali vzadu.
Ještě se občas ledovou
rukou přiblíží,
ale už nám moc neublíží.
Záplavu květin
co jaro přináší,
to krutá zima nesnáší.
Brání se, brání
ledová paní.

8

Jaro však vládu převzalo,
má už právo nad ní.
Jaro se po špičkách blíží,
nikoho nenechá na pochybách,
že bude krásné, veselé, svěží.
Bledule, sněženky,
statečné je to kvítí,
někdy i ve sněhu svítí.
Hledáme jeden petrklíč
co žlutě svítí,
aby odemknul naplno
jaro s náručí kvítí.

Je tolik pomocníků,
co zimu odhání
a nám elán do žil nahání.
Však ještě chvíli
čekat musíme.
Na práci v zahrádce
se už těšíme.



Věra Matějčková
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Vzpomínka
Maminko drahá, za všechnu starost,
za všechnu tvoji lásku,
za každičký den,
nechť tě Bůh odmění,
klidným a krásným snem.
C

M

Y

CM

Dne 8. května 2022 vzpomeneme 4. smutné výročí úmrtí
naši milované maminky, babičky a prababičky paní
MY

CY

CMY

K

Toničky Jablončíkové.

Kdo jí znal, měl jí rád, uměla pomoci, potěšit, rozesmát.
Nikdy nezapomenou děti a vnoučata s rodinami.
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Staletá lipová alej u poutního kostela svatého Linharta ve Vysokých
Žibřidovicích je zachráněna!
Vyhlášení finanční pomoci k prořezu lip
Za tuto zprávu roku 2022 jsme velmi vděčni! Úvodem chceme
ze srdce poděkovat všem iniciátorům jednání o aleji a to vstřícnému p. starostovi Marku Kostkovi, občanům a chalupářům
Vysokých Žibřidovic a všem poutníkům z blízka i dálky, kteří podepsali petici a také církevním představitelům, že přehodnotili
svůj záměr kácet stoleté lípy z důvodu jejich nařezání kmenů neznámým vandalem. Lipovou alejí se budeme moci procházet a
kochat i nadále!
Lípa je symbolem našeho národa a naše staletá lipová alej je
nedílnou součástí areálu poutního kostela se hřbitovem ve Vysokých Žibřidovicích a spoluvytváří charakteristickou duchovní dominantu místního genia-loci. Takové třistaleté historické a spirituální centrum obce nám může lecjaká obec jen závidět. Lipové
stromořadí vytváří rytmickou pietní nástupní frontu v průhledu
zakončenou památníkem obětem první světové války. Stala se
tak živou „kolonádou“ na cestě z kostela směrem k památníku.
Kostel spolu s alejí žijí staleté symbióze, protože lípy přirozeným
odvodem vláhy z přilehlého kostela aktivně a zřejmě i podstatným způsobem pomáhají snižovat vlhkost zdiva kostela na jeho
severní straně. Vzrostlé stromy jsou tak dlouholetou přirozenou
aktivní ochranou kostela, kterou v minulosti stavitelé záměrně u
staveb v jejich potenciálně problematických místech vysazovali.
Když jsme viděli první pokácenou lípu před kostelem a dozvěděli se, že lipová alej vedle kostela má být také skácena, nedalo nám to nic neudělat. V Žibřidovicích je nás sice pomálu,
ale semkli jsme se bez meškání. Bylo třeba pro ty krásné staré
stromy něco udělat, samy se totiž bránit nemohou, neumí přece
telefonovat=). A tak jsme zvedli sluchátko my a vyvolali veřejnou
diskusi, zda je nutné stromy opravdu kácet. Přizvali jsme i dendrologa ing. Zdeňka MRÁČKA, CSc., jehož závěry z posudku citujeme: „Na základě vyhodnocení zdravotního stavu jednotlivých
stromů nebyly shledány žádné důvody k nutnosti lípy kácet. Naopak příslušné orgány ochrany přírody a životního prostředí mají
povinnost zachovat a pečovat o stávající zeleň.“ K tomuto závěru

dendrolog dodal doporučení o prořezu lip. Optimální dobou pro realizaci
výchovného řezu stromů
je zejména první polovina
vegetačního období. Spolu s p. starostou Kostkou
byl dohodnut prořez lip
za finanční spoluúčasti
všech, kteří za lípy bojovali nebo jejich sympatizantů.
Proto bychom Vás chtěli
touto cestou vyzvat k finanční podpoře pod patronátem Města Hanušovice. Finanční prostředky
budou využity na prořez
lipové aleje odborníkem.
Libovolný sponzorský dar
můžete přinést v hotovosti do pokladny Městského úřadu, či zaslat na účet města
19-624841/0100, variabilní symbol: 2329, konstantní symbol:
0308, do textu uveďte: lípy, Vysoké Žibřidovice.
Předem všem děkujeme za podporu myšlenkovou i finanční.
Děkujeme lipám, že nás občany a poutníky ve Vysokých Žibřidovicích stmelily a dovedly nás k uvědomění, že nám není
lhostejné, jakým způsobem nakládáme s přírodou a kulturním
dědictvím, které nám naši předkové předali. Společným dialogem a řešením celé situace jsme dali jasný vzkaz současné i nadcházející generaci.
Za Město Hanušovice p. starosta Marek Kostka a za petiční
výbor Tomáš a Michaela Walter

AUTOŠKOLA PAVEL LENHART

Hlavní 145, 788 33 Hanušovice
tel. 734 822 466, lenhartp@seznam.cz

www.autoskolalenhart.eu
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ZUŠ OPEN 2022
Šumperská základní umělecká škola se v sobotu 28. května již počtvrté zúčastní celostátního happeningu základních uměleckých škol ZUŠ Open 2022. Poprvé se představí také v Hanušovicích, kde poskytuje umělecké vzdělání na své pobočce. V kombinovaném dopoledním programu se představí žáci různých oborů školy.

Místo konání akce: Hpark Hanušovice
Doba konání akce: 9:00 - 12:00
9:00 – dechový orchestr na různých stanovištích ve městě
C

M

Y

CM

10:40 – 11:10 Dechový orchestr
11:20 – 11:35 Klarinetový kvartet
11:45 – 12:00 Keyboard + zpěváci

MY

CY

Hlavní pódium
10:00 – 10:30 Taneční obor

CMY

K

Doprovodný program
10:00 – 12:00 Výtvarný obor

Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11
Vás zve na přehlídku v M
H Parku Hanušovice

28. května 2022 od 10:00 – 12:00 hodin
Představí se žáci různých oborů školy
Dechový orchestr
Taneční vystoupení
Výtvarné dílny
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50.0791385215547
16.929737753977737
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Fotografické studio Juvena
Od 1. 5. 2022 otevíráme v Hanušovicích
nové fotografické studio Juvena.
Nabízíme:
– fotografické služby
– obnovení starších fotografií
– svatební fotografování, aj.

Kontakt:
Lubomír Kotik
Foto Juvena Studio
Hlavní 305, Hanušovice
Tel: 721 220 909
Otevírací doba: dle dohody
Email: foto.juvena@seznam.cz

Rozvoz obědů ze školní jídelny
Hanušovice
– Výběr ze dvou jídel
– Dovoz ve vašich jídlonosičích
– Možnost dovozu v jednorázových
obalech
– Množstevní slevy dle dohody

informuje:
CENÍK REPROGRAFICKÝCH
SLUŽEB
Od 6. 4. 2022 poskytuje reprografické služby –tisk, kopírování
A4,A3
- černobíle i barevně. -Služba
je k dispozici
TISK
– REPROGRAFICKÝCH
KOPÍROVÁNÍ
černobíle
CENÍK
SLUŽEB
ve výpůjční době knihovny.
A4 jednostranně
3,- Kč SLUŽEB
CENÍK
REPROGRAFICKÝCH
CENÍK
REPROGRAFICKÝCH
SLUŽEB
TISK –
KOPÍROVÁNÍ - černobíle
A4 oboustranně
4,- Kč
A4 jednostranně
3,--Kč
TISK
– KOPÍROVÁNÍ
černobíle

Rozvoz do:
Raškov – Bohdíkov, Hynčice, Komňátka, Hostice, Hrabenov, Ruda nad Moravou, Hanušovice, Jindřichov,
Nové Losiny, Potučník, Pusté Žibřidovice, Habartice
Cena za oběd: 73 Kč
Cena za dovoz: 19 Kč/jídlonosič a den
Kontakt: Jan Beer, tel: 608 934 852
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A3
jednostranně
Kč
TISK
– KOPÍROVÁNÍ5,- černobíle
A4
oboustranně
4,Kč
A4 jednostranně
3,A3
oboustranně
7,Kč
A3
jednostranně
5,Kč
A4 jednostranně
oboustranně
4,-Kč
A4
3,-

A3 oboustranně
oboustranně
7,Kč
jednostranně
5,-Kč
A4
4,A3 oboustranně
7,- Kč
TISK
– KOPÍROVÁNÍ
A3 jednostranně
5,- -Kčbarevně
TISK – KOPÍROVÁNÍ - barevně

A4
jednostranně
8,-Kč
Kč
A3
oboustranně
7,A4
jednostranně
8,--Kč
TISK
– KOPÍROVÁNÍ
barevně
A4
oboustranně
12,Kč
A4 oboustranně
12,- Kč
A4 jednostranně

8,- Kč

A3
12,Kč
A3
jednostranně
12,Kč
A4 jednostranně
oboustranně
TISK
– KOPÍROVÁNÍ
- barevně
A3 oboustranně
oboustranně
jednostranně
12,- Kč
Kč
A3
18,A4 jednostranně
8,- Kč
A3 oboustranně
18,- Kč
Platba pouze 12,hotově.
A4 oboustranně
Kč

A3 jednostranně

12,- Kč

Platba pouze hotově.

Platba
hotově.
A3 oboustranně
Kč
Platba pouze
pouze18,hotově.
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HLEDÁME
SEŘIZOVAČE CNC STROJŮ

34 500 Kč
měsíčně po zaučení

C

M

Y

CM

MY

CY

Ať už pojedeš na kole, autem nebo
hromadnou dopravou, na dojíždění
10 a více kilometrů ti přispějeme
CMY

K

www.pracujtepronejlepsi.cz

www.dormerpramet.com
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