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Formanka pomáhá
Vážení a milí spoluobčané,
jak již všichni víte, v pátek 25. února jsme slavnostně otevřeli
naši Formanku za účasti pozvaných hostů, vedení města, pivovaru Holba, předsedů spolků, podnikatelů a dalších hostů, kterým
byl představen koncept fungování samoobslužného systému
a záměru, co nám všem v budoucnu může toto jedinečné místo
přinést. V odpoledních hodinách jsme otevřeli pro širokou veřejnost. A jak tedy naše Formanka funguje?
Formanka je založena na samoobslužném systému, kdy zákazník se sám obslouží z nabízených nápojů a pochutin. Platba probíhá přes platební terminál formou platební karty , nebo městského
čipu. Čip si můžete pořídit v úředních hodinách na pokladně Městského úřadu. Pořizovací cena čipu činí 50 Kč a je vydáván občanům s trvalým pobytem v Hanušovicích. Při vyřízení tohoto čipu si
můžete předplatit kredit v libovolné částce. Výhodou pořízení čipu
pro naše občany je sleva na veškerý sortiment Formanky.
Otevírací doba Formanky je:
Pondělí až čtvrtek: 9 – 22 hodin
Pátek: 9 – 24 hodin
Sobota: 10 – 24 hodin
Neděle: 10 – 22 hodin
V naší Formance se můžeme potkávat nejen při posezení
u dobrého nápoje, ale především je to místo setkávání se s možností zahrát si karty, šipky, stolní fotbal, kulečník, ale především
bowling. Bowling si můžete zarezervovat v rezervačním systému
na www.hanusovice.info. Cena činí 250 Kč/hodina/dráha.

K tomu je možnost poslechu vámi zvolené hudby z nainstalovaného barboxu dle vaší libosti. Samozřejmě je to projekt nový
a ve světě ojedinělý, tudíž budeme na všech drobných nedokonalostech nadále pracovat a zlepšovat se.
V současné době jednáme s firmou o pronájmu kuchyně, která
je součástí naší Formanky, kde do dvou měsíců by měl být zahájen
provoz restaurace poledních menu.
Dále jednáme s předsedou Klubu 60+ s panem Prodělalem
o možnosti setkávat se jednou až dvakrát měsíčně v odpoledních
hodinách za účelem bohatého kulturního programu pro naše seniory. Věříme, že tato pravidelnost nahradí ztrátu ze setkávaní
z předchozích let a bude jim dělat radost.
Jelikož i naše město je součástí tohoto světa a aktuální dění
nám není lhostejné, přemýšleli jsme, zda v této vypjaté mezinárodní situaci můžeme nějak smysluplně pomoct. Proto jsme se na
radě města dne 28. 2. 2022 rozhodli o poskytnutí naší Formanky
pro ubytování cca 25 Ukrajinských uprchlíků, které nejenom ubytujeme, ale poskytneme jim jídlo a další potřebný materiál. Věřím
tomu, že v případě, kdy vás oslovíme se smysluplnou sbírkou pro
tyto válkou postižené lidi, najdeme ve vás podporu a tím přispějeme k pomoci lidem, kteří v tuto těžkou chvíli hledají pomoc a
přístřeší.
Proto bych vás chtěl závěrem poprosit, milí spoluobčané, abychom ve svých životech nepřehlíželi zlo páchané v jakékoliv podobě a bojovali s ním, protože když tak neučiníme jednoho dne nás
toto zlo, které se nás nedotýkalo, dožene a po právu zla potrestá.


Váš starosta Marek Kostka

MAS Horní Pomoraví: Společně s městem, školou a neziskovkami
zvýšíme šance dětí z vyloučených lokalit na středoškolské vzdělání

Místní akční skupina Horní Pomoraví ve spolupráci s městem
Hanušovice, Základní školou Hanušovice a neziskovými organizacemi Společnost Podané ruce a Společně-Jekhetane zahájila v lednu 2022 aktivity projektu Hanušovice Společné. Na jeho realizaci
získala grant z finančních prostředků Norských fondů.
„Máme ohromnou radost, že jsme uspěli. Dotaci totiž získalo jen
10 projektů ze 45 podaných žádostí“, říká Kamila Brabcová, projektová manažerka Místní akční skupiny Horní Pomoraví, která bude
projekt řídit po celou dobu realizace. „V následujících dvou letech
budeme usilovat o to, aby více dětí z vyloučených lokalit na Hanušovicku získalo minimálně středoškolské vzdělání“, doplňuje.
Podpora bude zaměřena především na oblast zvládání učiva ZŠ,
eliminaci školního neúspěchu, komunikaci se školou a podporu
při přechodu ze ZŠ na učňovské a střední školy.
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Proč je to zapotřebí?
Výuční list je ve srovnání s ukončeným základním vzděláním
krokem k samostatnosti, finanční nezávislosti a snižuje riziko nezaměstnanosti o třetinu. Kromě toho je zručných řemeslníků stále
nedostatek. Majitelé výučního listu si spolehlivě najdou uplatnění
a lidé jejich práci ocení.
„Jako organizace jsme tu především proto, abychom pomáhali
zlepšit kvalitu života všech obyvatel regionu. Vzdělání je jednoznačně cesta ke snížení nezaměstnanosti a napětí ve společnosti. Věřím, že přinese benefity nám všem“, uzavírá ředitelka MAS Horní
Pomoraví Anna Bartošová.
www.mashp.cz
www.facebook.com/hornipomoravi

titulka_zari.pdf 1 26.08.2020 21:40:28

zpravodaj
Historický význam Formanky…
Přes Hanušovice - Ramzovou - Dolní Lipovou vedla asi od roku 1300
původní cesta z Moravy do Slezska. Byla také nazývána zemskou stezkou. Obchodní cestou se stala snad kolem roku 1400, kdy se ní začaly přepravovat produkty ze Slezska na Moravu a opačně. Po příchodu
mnižského Cisterciáckého řádu z Bavorska do Kamence Zabkowického
1246 - 1810 zde založili řemesla a dosáhli značné prosperity. V místě
vybudovali velký hrad, katedrálu atd. Pod Kamenec Zabkowický patřil
m.j. klášter v Kladsku.
Vyrobené zboží bylo přepravováno po obchodní cestě na Moravu a
opačně do Slezska na vozech tažených koňským spřežením.
V Horní Lipové, někde v místě pozdějšího Šoltézství byla tzv. přepřahací stanice pro koně táhnoucí vozy se zbožím. Současně tam byl ubytovací hostinec pro formany a ustájené čerstvé koně na další namáhavou
cestu přes Ramzovské sedlo. Nádvoří hostince a stájí bylo vybaveno
podloubím.
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V Hanušovicích byla stejná zařízení umístěna v prostoru dnešní restaurace Formanka pro formany a přepřahací stanice pro koně pro cestu do Slezska, ubytovací hostinec, atd.
Přepravované zboží po obchodní stezce lákalo loupežníky. Na vynikajícím strategickém místě při zemské cestě z Moravy do Slezska pod
Ramzovským sedlem si vybudoval asi v l. 1308 - 1310 neblaze proslulý
loupežný německý rytíř Jan Westehube hrad Kolštejn a okrádal vozy s
přepravovaným zbožím. Ze stejného důvodu postavil také hrad Frýdberk na obchodní stezce ve Slezsku.
V literatuře se uvádí, že rytíř Westehube podnikal se svou družinou
na koních výpravy až do Kladska, kde z kláštera unášel řádové sestry na
hrad Kolštejn a Frýdberk ku svému (i jejich potěšení).
Tato obchodní cesta zanikla po vybudování železničních tratí.
Miroslav Kozmín, Branná

Dotace na opravu fasád v Hanušovicích v roce 2022
Vážení a milí spoluobčané,
jak jistě všichni dobře víte, v minulém roce jsme pro vás spustili dotační
program z rozpočtu města Hanušovice na opravu fasád na Hanušovicku.
Ohlas byl opravdu velký a jsme potěšeni, že vám záleží na vzhledu jak
vašich domovů, tak celých Hanušovic. Z rozpočtu města Hanušovice bylo
v minulém roce vyčleněno 2.500.000 Kč. Zájem byl tak velký, že se vyčleněná částka téměř celá vyčerpala.
Proto jsme se rozhodli tuto dotační akci spustit i v novém roce 2022.
Vše potřebné jsme zajistili a Zastupitelstvo města Hanušovice, které se
konalo 24. února, dotaci na opravu fasád v roce 2022 odsouhlasilo.
Podmínky jsou prakticky stejné jako v minulém roce. Pravidla pro poskytnutí této dotace a formulář žádosti najdete na www.hanusovice.info
– úřad – žádosti a formuláře. Můžete se také stavit přímo na Městský
úřad, kde vám sdělíme veškeré podrobnosti.
Kontaktní mail: karabcova@mu-hanusovice.cz
A jaká jsou tedy pravidla pro rok 2022?
- Obnovou fasády se rozumí především provedení těchto prací: zateplení, venkovní omítka, malba, obklady či podrovnávka. Obnova fasády se nevztahuje na výměnu oken, dveří, zábradlí nebo klempířských prvků. Opravy fasád musí po dokončení přispět ke zlepšení vzhledu města.
Podpoření žadatelé za tímto účelem nesmí umístit na opravené fasády
žádné reklamní cedule, poutače ani jiná reklamní zařízení.
- Finanční prostředky budou poskytnuty na opravu fasády a to až po
provedení prací, za dodržení podmínek stanovených ve veřejnoprávní
smlouvě o poskytnutí dotace a po závěrečném vyúčtování.
- Podmínkou přidělení dotace je skutečnost, že žadatel má vyrovna-

né závazky vůči městu Hanušovice.
- Výše dotace je stanovena 300,- Kč /1m2. Po vyčerpání dotace nelze
žádat opakovaně na stejnou nemovitost.
- Účast žadatele je možná po předložení žádosti o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Hanušovice, včetně požadovaných příloh na základě
vyhlášené výzvy. Výzva bude zveřejněna v Hanušovickém zpravodaji, na
webových stránkách www.hanusovice.info a úřední desce Města Hanušovice dne 24. 2. 2022. Každý žadatel může předložit pouze jednu
žádost. Dotace se poskytuje na základě posouzení jednotlivých žádostí
podaných na Městský úřad Hanušovice.
- Žadatel doručí žádost včetně příloh v písemné podobě na podatelnu Městského úřadu Hanušovice, Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, v termínu od 1. 4. 2022 do 30. 6. 2022. Žádosti přijaté před a po uvedeném
termínu nemohou být přijaty a zařazeny k hodnocení a budou vyřazeny.
Na poskytnutí dotace z rozpočtu Města Hanušovice není právní nárok.
Dotace se poskytuje na základě veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi
městem Hanušovice a žadatelem.
Posuzovány budou pouze kompletně a správně vyplněné žádosti o
poskytnutí dotace včetně příloh podané na podatelnu Městského úřadu Hanušovice na aktuálních formulářích pro příslušný rok a obsahující
všechny požadované údaje. Formální a administrativní úplnost žádostí
provede zaměstnanec městského úřadu, který současně projedná návrh obnovy s architektem města Hanušovice a zajistí tak soulad fasády
s celkovou vizí města. V případě, že žádost vykazuje formální či věcné
nedostatky, je žadatel vyzván k jejich odstranění (do 5 pracovních dnů),
pokud žadatel nedostatky v termínu neodstraní, bude z procesu hodnocení vyřazen.
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Masopustní rej
S příchodem nových chatařů ožívá na Vysoké čím dál více
kulturní a sportovní život. Rodina Hemalova z Brna vymyslela obnovit tradici „Masopustu“, který se koná hlavně na jižní
Moravě.
Dne 26. února se sešly masky ve 14 hodin u kaple Franze Schuberta, kde je přivítal starosta obce chatařské a v průvodu se vydaly přes celou osadu na horní část k Hemalům. Zde je překvapení
– domácí zabíjačka, čaj, chlebíčky, cukrářské výrobky, pečivo a
jiné. Celou akci jsme zdokumentovali a foto přikládáme. Tím ale
život na Vysoké nekončí, a proto vás zveme na další akce:
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28. 5. 2022 – Den dětí a kácení máje
5. – 6. 7. 2022 – Turnaj v odbíjené a nohejbale
27. 8. 2022 – Koncert v kapli na ukončení prázdnin, zpívá Mgr.
Jarmila Beková se skupinou z Olomouce
8. 10. 2022 – Drakiáda, a další…
Část akcí nám sponzoruje MěÚ Hanušovice a OÚ Malá Morava, za co děkujeme.
Proto neváhejte, přijeďte k nám za družnou zábavou.


Za pořadatele J. S.
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Informace k pokračování realizace stavebních prací
v rámci projektu „21.21 – Stavební úprava a propoje vodovodu
ul. Hlavní, Hanušovice – stavba“
Vážení a milí spoluobčané,
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. informuje, že od dubna
2022 do října 2022 bude na území města Hanušovice probíhat druhá
část výstavby obnovy vodovodní sítě a jejích propojů – stavební akce je
vedena pod označením „21.21 – Stavební úprava a propoje vodovodu
ul. Hlavní, Hanušovice – stavba“. Přípravné práce budou ze strany našich zhotovitelů započaty již od druhé poloviny měsíce března.
Bližší rozsah druhé části stavby obnovy vodovodního řadu a přepojení domovních přípojek je zřejmý ze situačního výkresu. Zájmové území stavby tvoří části ulic Hlavní, Hynčická a Dukelská.
Při provádění obnovy vodovodního řadu a jednotlivých propojů vodovodu bude nutné provádět plánované odstávky pitné vody zasahující

i do přilehlého okolí zájmové lokality stavby. O jednotlivých odstávkách
budou jak město Hanušovice, tak občané s předstihem informováni ze
strany provozovatele vodovodní sítě, kterým je společnost ŠPVS. Stavební práce budou vyžadovat v nezbytně nutné míře rovněž částečné,
případně úplné uzavírky místních i krajských komunikací v Hanušovicích. Z tohoto důvodu vás žádáme o shovívavost a pochopení nutnosti
realizace obnovy našich vodohospodářských sítí, které je nutné zrealizovat s ohledem na plánovanou revitalizaci komunikace v zasažené
oblasti.
Bližší rozsah druhé části stavby obnovy vodovodního řadu a přepojení domovních přípojek je zřejmý ze situačního výkresu. Zájmové území stavby tvoří části ulic Hlavní, Hynčická a Dukelská.

„Košíčkový dvojboj“
SPV Hanušováček, z.s. pořádá v sobotu 19. 3. 2022 v tělocvičně ZS Hanušovice první ročník dvojboje v badmintonu a
crossmintonu. V případě malého počtu účastníků budou mít zájemci možnost odehrát pouze jednu disciplínu. V opačném případě budou mít přednost zájemci o kompletní dvojboj. Obě části se budou hrát ve výkonnostních kategoriích,
a to zvlášť určených pro badminton a zvlášť pro crossminton. Účastnit se tak můžou začátečníci, mírně pokročilí i výkonnostní hráči. Ve výkonnostních kategoriích se bude hrát bez rozdílu věku a pohlaví. Počet účastníků akce je omezen.
Vstup do tělocvičny je možný pouze pro účastníky akce. Další případná opatření budou upřesněna. V době uzávěrky
tohoto čísla HN ještě nejsou k dispozici propozice. Kontakt pro zájemce: hanusovacek@seznam.cz.

23. ročník hanušovických volejbalových deblů
Sportovní klub Hanušovice pořádá v neděli 20. 3. 2022 v hanušovické tělocvičně první turnaj 23. ročníku volejbalových smíšených deblů. V roce 2020 a 2021 se turnaj uspořádat nepodařilo. V letošním roce by se stejně jako v minulosti měly konat turnaje minimálně dva. První v březnu a další na podzim. Turnaj bude vyhlášen ve více výkonnostních
kategoriích, tak aby měli možnost účasti rekreační i výkonnostní hráči. Účast čistě ženských párů bude možná také.
Informace a závazné přihlášky na: skhanusovice@seznam.cz.
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H-blok
Vážení a milí spoluobčané,
ve středu 24. února proběhla v Kulturním domě v Hanušovicích veřejná prezentace nové obytné čtvrti v Hanušovicích H-blok.
Prezentaci představil starosta města Marek Kostka s panem architektem Ivo Skoumalem a právníkem Jaroslavem Němečkem.
Veřejnosti byl představen koncept bydlení, jeho výhody
ekonomické, ekologické, společenské a sociální. Zájemci se
mohli dozvědět jaká je možnost financování projektu, kdy
započneme s realizací stavby a byly zodpovězeny zajímavé
dotazy z řad občanů.
Pokud máte zájem o novinky a aktuality o tomto ojedinělém
projektu, který počítá se 7 domy – 119 byty jak pro mladé páry,
rodiny, či seniory, napište na kontaktní mail: karabcova@mu
-hanusovice.cz a my vás budeme zavčas informovat.
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Děkujeme za váš zájem!

Střelecký klub AVZO Hanušovice Vás zve na tradiční
společensko-sportovní soutěž

Hanušovická Trefa
Která se koná 26. 3. 2022 od 9 hodin v tělocvičně ZŠ Hanušovice
(vstup do tělocvičny pouze v náhradní obuvi)
Prosíme o případné potvrzení účasti z důvodu zajištění dostatečného občerstvení
Mail: j.vokurka@email.cz, havelkajindrichov@atlas.cz, tel: 604 211 020, 724 395 912
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Vzpomínka
Když umře maminka, slunéčko zajde,
v srdci nám zůstane smutek a chlad.
V tom širém světě sotva se najde,
kdo by jak maminka uměl mít rád.
Dne 24. března s bolestí v srdci
vzpomeneme 2. výročí úmrtí naší drahé
maminky, babičky a prababičky paní

Anežky Matějové.
S láskou vzpomíná celá rodina.

Kdo byl milován
nebude nikdy zapomenut.
A za vše dík,
za lásku jaká byla,
za život jaký byl.
Dne 23. března 2022 vzpomeneme 16. smutné
výročí od úmrtí našeho milovaného tatínka,
dědečka a pradědečka pana

Karla Jablončíka.

Dne 26. února 2022 jsme vzpomněli jeho
nedožitých 92 let.
S láskou vzpomínají děti a vnoučata s rodinami.

Dne 26. února 2022 jsme vzpomněli
jeho nedožitých 92 let.

Antonie Koňariková
z Hanušovic.

Vzpomínají dcery a synové s rodinami.
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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…
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Ještě zima nekončí,
ještě se s námi neloučí,
ještě pevně drží vládu,
ještě je jaro stále vzadu.
Ještě jsou na střechách rampouchy,
ještě slunce nemá ten správný žár,
i když se snaží rozpustit rampouchů pár.
Ještě lednový vítr na nich
svoji ledovou píseň hraje,
ještě rozfoukává sněhovou peřinu
do celého kraje.
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Ještě zima chce ukázat,
kdo tady ještě vládne.
Ještě maluje ledové
květy do všech oken.
Ještě nechce dát sbohem.

Ledová královna
se krajem prohání,
ledový vítr ji pohání,
dál tvoří závěje
pod tou ledovou rukou
se každý tvar zachvěje.

Květy jsou krásné, ale zebou.
„Zimo, vem si je s sebou“.
Slunce je občas smyje,
však nemá tu sílu vít je s sebou.
Ošálit se zima nedá,
maluje na okna znovu,
dál ledovou ruku zvedá.

Však doufej, člověče,
že i ona ztratí vládu,
slunce převezme otěže
a nechá zimu někde v zadu.



Věra Matějčková
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zpravodaj

CENA
1 200,-
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11.-15.7. a 22.-26.8.
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Týden plný zábavných her, netradičních sportovních,
pohybových i výtvarných aktivit, exkurze a výlety do okolí
Veškeré informace a přihlášky na:
- http://aktivnipomoravi.cz
- Informační centrum Hanušovice, Hlavní 137, Hanušovice
- Tel.: 725 940 340, email: aktivnipomoravi@gmail.com

Tábor je pro děti rodičů s trvalým bydlištěm na území MAS Horní Pomoraví, kteří splňují podmínku vazby na trh práce (tzn. jsou zaměstnaní, OSVČ, vedení v evidenci ÚP ČR). Tábor je pro áky 1. a 2. stupně ZŠ.
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AUTOŠKOLA
PAVEL LENHART

Nově otevřenázpravodaj
prodejna

Barvy – Laky

Hlavní 143, 788 33 Hanušovice
(naproti poště)
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Hlavní 145,
788 33 Hanušovice
tel. 734 822 466,
lenhartp@seznam.cz
www.autoskolalenhart.eu

– barvy na dřevo a kov
– barvy na stěnu
– penetrace
– malířské válečky, štětce
– lepící pásky

– ředidla
– silikony, lepidla
– PU pěny
– tmely
– čistič brzd, odrezovač
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