www.hanusovice.info

05/2021 6. 5. 2021

zpravodaj

Naše ospody

05/2021 6. 5. 2021

Strategické dokumenty našeho města
Dne 15. 4. 2021 proběhlo veřejné projednání nově vzniklých
strategických dokumentů města Hanušovice. Chtěl bych touto cestou
poděkovat všem našim občanům, kteří se tohoto projednání zúčastnili
a zapojili se v rámci diskuze do tvorby těchto koncepcí. Občané,
kteří neměli možnost se setkání zúčastnit, nebo ti, kteří si chtějí tyto

strategické dokumenty podrobně prostudovat, naleznou všechny
dokumenty na webových stránkách obce pod záložkou STRATEGICKÉ
DOKUMENTY. Stručné informace o jednotlivých koncepcích shrnuje
také následující článek.

Váš starosta Marek Kostka
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KONCEPCE REVITALIZACE HISTORICKÉ ČÁSTI MĚSTA
Koncept úprav v původním jádru obce vychází z historického charakteru místa a snaží se o
citlivé navázání. Vyzdvihuje význam aleje jako páteřní cesty ke hřbitovu a kostelu,
nejvýraznější dominantě v lokalitě, která bude nově nasvícena. Využívá potenciál výhledů
vhodně umístěným mobiliářem. Pomocí nově definovaných tras pro pěší navrací důležitost
a pozornost k památkově významným barokním sochám na schodišti a především k
památníku obětem první světové války. Ten se stává těžištěm celého území, které je v
novém návrhu přístupným veřejným prostranstvím. Zároveň jsou do lokality s ohledem na
předpokládanou automobilovou návštěvnost vhodně zakomponována nová parkovací
stání. Nejbližší okolí kostela zůstává ponecháno pěším návštěvníkům, kterým poskytuje
dostatek příležitostí k odpočinku a posezení. Zároveň je navržen nový důstojný objekt
toalet a stanoviště pro odpad, vše je vhodně odděleno a doplněno zelení.

Koncepce revitalizace přednádražních prostor
Koncept přestavby přednádražního prostoru vychází z potřeby jasného definování a usměrnění automobilové i pěší dopravy, požadavku
vytvoření autobusového stanoviště a vyhrazení parkovacích stání pro
osobní automobily. Návrh respektuje tyto požadavky vytváří v přednádražním prostoru točnu pro autobusy, na jejímž okraji je umístěnonástupiště a odstavné plochy pro autobusy, přičemž využívá vnitřní plochu
točny jako parkoviště pro osobní automobily. Minimalizuje tak zpevněné plochy určené pro automobilovou dopravu. Díky tomu je maximum
přednádražního prostoru věnováno pěším návštěvníkům. V severní
části řešeného území je vytvořen příjemný a důstojný prostor pro odpočinek ve stínu listnatých stromů v blízkosti vodního prvku nebo budovy
nádraží. Celá severní plocha přednádražního prostoru je navržena jako
pochozí plocha s předností chodců před automobily, a to za pomoci
zvýšené úrovně komunikací do úrovně chodníku a také změnou materiálového řešení. Nedostatečná kapacita parkovacích ploch pro obyvatele bytových objektů, objektu polyfunkčního domu a pro cestující
vlakovými či autobusovými spoji bude navýšena mimo jiné na ulici Ná-
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dražní, která je osou příjezdové komunikace k objektu nádraží. Lemují ji
listnaté stromy po levé straně u bytových objektů a je zakončena dvojicí
vzrostlých stromů v blízkosti fasády nádražního objektu.

KONCEPCE REVITALIZACE PŘEDNÁDRAŽNÍCH PROSTOR
Koncept přestavby přednádražního prostoru vychází z potřeby jasného definování a
usměrnění automobilové i pěší dopravy, požadavku vytvoření autobusového stanoviště a
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KONCEPCE REVITALIZACE PROSTORU DEPA

Návrh reaguje na potřebu nových parkovacích míst sloužících jak pro obyvatele přilehlýc
domů, tak pro návštěvníky nového areálu a blízkého H-parku, který se nachází na druhém
břehu řeky. Díky využití zatravňovacích roštů, osázení stromy mezi parkovacími stáními
lemování parkoviště množstvím drobné i větší zeleně, dojde k co nejpřirozenějšímu prolnu
parkovacích ploch s rekreačním areálem. Druhá část lokality je věnována volnočasovým
aktivitám občanů Hanušovic a nabízí vyžití pro všechny věkové kategorie. V těžišti me
vstupem a centrálním náměstím se nachází dětské hřiště s odpočinkovou, klidovou zóno
pro rodiče s dětmi. Starší děti využijí zejména skatepark v horní severní části. V centrálním
prostoru lze kromě venkovního posezení u občerstvení (pod pergolou nebo na střešn
terase) také pořádat menší kulturní akce. Celým areálem prochází systém dopravníh
hřiště, které bude v dopoledních hodinách sloužit především žákům základní školy, mim
tento čas ho ale může využívat i široká veřejnost. V rámci celého areálu se objevují drobn
odkazy na vlakovou historii lokality - jako součást povrchových úprav (koleje, pražce…
nebo ve vizuální podobě objektů a přístřešků.
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Projekt regenerace veřejného prostranství na sídlišti na Holbě
Projekt regenerace sídliště Na Holbě přichází s
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PROJEKT REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ NA SÍDLIŠTI NA HOLBĚ

Projekt regenerace sídliště Na Holbě přichází s řešením dopravní infrastruktury, a
zejména s navýšením počtu parkovacích stání. Zásadní změnou je také doplně
autobusové zastávky a napojení celé oblasti na MHD. Koncept nabízí občanům no
možnosti využití volného času, a to zejména na navrhovaném multifunkčním hřišti nebo
nově využívaném nábřeží řeky. Poskytuje dostatek prostoru pro shromažďování a společ
život komunity, ale také relaxační, klidné zóny ve vnitroblocích s dostatečným množstv
nově osazené zeleně. Důležitým přínosem v lokalitě je také řešení odpadové
hospodářství, které je nově centralizované a vizuálně sjednocené.

Naše Hospody
Veselá atmosféra, živé, až místy hlasité rozhovory, cinkání sklenic,
to vše a mnohem více patří k hospodskému či společenskému životu,
který nám všem v současné „době“ schází. A právě tomuto tématu
se budeme věnovat v následujících H-cestách historií. Hospodám
či krčmám patří v dějinách našeho města zvláštní a důležité místo.
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Své služby hostům nabízely už od vzniku města a dochovaly se až do
současnosti. Přitom nelze říci, že by v kterékoliv době jejich význam
a potřeba nějak znatelně upadaly. Krčma byla významnou a samozřejmou součástí každodenního života našich obyvatel, kteří se zde
denně scházeli, aby pobesedovali se sousedy, uvolnili se po celodenní
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námaze, prohráli trochu peněz v kostkách či kartách a osvěžili se
chutným vínem, pivem či pálenkou. V jedné místnosti se zde potkávali lidé urozeni i prosti, bohatí i žebráci, počestní i méně poctiví.
Lidé různých národností, obchodníci, muzikanti, cestovatelé... V tak
živém prostředí nebyla nouze o výměny nejrůznějších informaci a
úsudků, projevily se zde názory jedinců na mnohé lokální i celozemské problémy či mínění jednoho hosta o druhém. Toto místo bylo zrcadlem dobře odrážejícím mentalitu lidi a fragmenty života té doby.
Z níže uvedeného článku také vyplývá skutečnost, že cca z patnácti hostinců, které zde byly v průběhu let provozovány se nám k
dnešnímu dni, v plném provozu zachovala pouze mizivá část. Přes
složitost problematiky v oblasti pohostinství, která dopadá na gastronomii v rámci celé naší republiky, optimisticky soudím, že stav
českého pohostinství skýtá určitou naději. Jsem přesvědčen, že je
naší povinností zachovat a udržovat tradice předků, pomáhat vytvářet zdravé podnikatelské prostředí a cílit snahu ke znovunastartování hostinské činnosti v našem městě.
Také z tohoto důvodu jsme před časem zakoupili a pustili se do
rekonstrukce restaurace a penzionu Formanka. Jedná se o objekt
nám všem blízký a známý, místo o které bychom neměli přijít, pohostinství, které bychom neměli nechat zaniknout. Cílem bylo zrekonstruovat starou budovu a vytvořit z ní moderní prostor a zároveň
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

zachovat genia loci původní stavby. Po rekonstrukci a nastartování
provozu předpokládáme, že bude objekt nabídnut vhodnému provozovateli, který poskytne městu záruky pro zachování místa a účelu
jeho plnění.
I při zachovávání tradic je nutné přihlížet k současným gastronomickým trendům a ekonomické náročnosti restauračního provozu.
V první etapě bude provoz opatřen samoobslužným výčepem, automatem na kávu, nápoje a potraviny. Veškerý provoz bude probíhat
samoobslužně a platby za konzumaci budou uskutečňovány platební kartou. Pro občany našeho města budou zřízeny také městské
karty, bude tedy možné používat jak vlastní platební kartu tak tu
městskou. Společenskému vyžití poslouží zrekonstruovaný bowling,
kulečník, šipky, stolní fotbálek a v letních dnech osvěží nově vytvořená letní zahrádka. Předpokládané zahájení provozu (pokud to vládní nařízení umožní) je červenec letošního roku. Podrobné informace
včetně provozního řádu, informací o městských platebních kartách,
možnostech ubytování atd. budou zveřejněny v příštím čísle zpravodaje.
Těším se na setkání s vámi u sklenice piva v naší „ trochu jiné
Formance“.
Váš starosta
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H – cesty historií
Náhled do historie pohostinství
Pohostinnost patří k základním vlastnostem lidí. Úroveň pohostinnosti odpovídá úrovni společnosti a jejímu rozvoji. Původně znamenala
pohostinnost bezplatné poskytnutí noclehu, jídla a pití poutníkovi, později se tato činnost stala podnikáním s cílem dosažení výdělku. S postupem staletí se pohostinství a služby na něj navázané staly významnou
součástí hospodářství států a odvedené daně z tohoto odvětví nezanedbatelnou položkou státního rozpočtu.

Stará krčma

Hospoda, hostinec, pohostinství, šenk, krčma, knajpa, putyka, restaurace je mnoho synonym pro velice oblíbené zařízení mnohých Čechů. Místo, kam chodíme s přáteli, kamarády, spolupracovníky nebo
jen sami za dobrým jídlem či osvěžujícím pivem. Pohostinství své služby
hostům nabízely už od starověku a přes období středověku a novověku
se dochovaly až do současnosti.
Nejstarším hostincem v Hanušovicích, lépe řečeno krčmou, byla
dědičná rychta u kostela. První vesnické krčmy bývaly většinou spojeny s rychtou. Rychtář byl dosazován do čela vsí vrchností, kam vesnice
patřila. S touto funkcí bylo spojeno i právo výčepní, tedy provozovat
v obci hospodu jako jednu z nejvýznamnějších vesnických živností.
První hospodou bývala rychta. Rychtáři totiž měli výčepní právo a taky
povinnost šenkovat panské pivo a kořalku. V Hanušovicích bylo rychtáři Mertenovi a jeho dědicům a potomkům již v roce 1439 Markvartem ze Zvole mj. uděleno právo na provozování svobodné krčmy
i s právem sladovat a vařit pivo. Jedině na rychtě mohli Hanušovičtí
poddaní prakticky až do 19. století pít pivo, víno a kořalku.

Hanušovická rychta, pohlednice z roku 1912

Ve vztahu k provozu hostinců se později vyvinula kontrolní činnost
rychtáře. Rychtář dozíral na to, aby se v krčmě neprodávalo cizí pivo
nebo kořalka (než panská) nebo zda se dokonce v obci tyto nápoje neoprávněně nevaří. Dále kontroloval, zda sousedé nevysedávají
v krčmě ve všední dny, zda nehrají karty nebo kostky o peníze nebo
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o pivo. Do krčmy svolával rychtář také obecní schůze, které se museli zúčastnit všichni sousedé. U žejdlíků pivního moku se oznamovaly
a projednávaly záležitosti obecního zájmu a majetku.
Z oceňovacích operátů, se dozvídáme, že v roce 1843 byly v Hanušovicích 2 šenkovny piva a kořalky. Po zrušení rychtářství v roce 1848,
ztratila hanušovická rychta na významu, ale dále v ní byla provozována
hospoda. Když v roce 1872 zemřel potomek dědičných rychtářů Johann
Langer, provdala se jeho vdova Anna roku 1877 za Wilhelma Kutaleka.
Bez zajímavosti jistě není, že Anniným bratrem byl Josef Müllschitzky,
poslední sládek pivovaru v Kopřivné a první sládek a podílník hanušovického pivovaru, který zemřel v roce 1879 a je pohřben v Kopřivné. Špatné hospodaření přivedlo rychtu do dražby, která se konala v roce 1897.
Spolu s více než 30 hektary půdy získala objekt obec Hanušovice. V roce
1899 byla rychta propachtována Aloisi Volkmannovi, který v ní po počátečních problémech se získáním licence, provozoval od roku 1900
hospodu, avšak v omezeném rozsahu, takže výnosy nebyly nijak valné.
Tratila na tom i sama obec, protože ji Volkmann platil nižší poplatky.
Proto se v roce1910 rozhodla požádat o hostinskou koncesi pro sebe
a tu potom převést na pronajímatele rychty. Jednalo se o koncesi na
výčep piva, vína, kořalky, likérů a k podání chladných a teplých pokrmů.
Podobným způsobem probíhalo udělování pohostinských koncesí prakticky u všech žadatelů v obci. Z různých šetření, jež si nechalo Okresní
hejtmanství v Šumperku zpracovat, vyplynulo mj., že v Hanušovicích,
kde tehdy žilo kolem 1700 obyvatel, bylo i s rychtou šest hospod.
Nejbližší byla vzdálena od bývalé rychty 365 kroků (jednalo se o hospodu na čp. 22 v horní části obce – „měření“provedla četnická stanice)
a další se nacházela až v čp. 73 (u benzinové pumpy), jež byla vzdálená 1814 kroků. V obou hospodách se směla nalévat kořalka. Okresní
hejtmanství předložilo žádost c.k. Moravskému místodržitelství v Brně,
přičemž mimo jiné uvedlo, že udělení koncese obci je opravdu nutné,
protože nejbližší hostinec je značně vzdálený a do bývalé rychty, která je
blízko kostela, chodí mnoho lidí. Poté, kdy se za žádost kladně postavilo
živnostenské společenství ve Starém Městě, vydalo Moravské místodržitelství v Brně 15. září 1910 souhlas a Okresní hejtmanství v Šumperku 5.
října 1910 obci Hanušovice požadovanou koncesi vydalo. Koncesní listina platila nejen dokonce války 1945, ale byla uznána ještě v roce 1948.
V listině se mj. uvádí: „Na žádost ze dne 10. března 1910 uděluji obci
Hanušovice koncesi k provozu hostinské a výčepnické živnosti v domě čp.
58 v Hanušovicích, a sice pro tři přízemní hostinské místnosti s příslušenstvím. Tato koncese se vztahuje na tato oprávnění: 1. podávání pokrmů,
2. výčep piva a vína, 3.
Výčep alkoholických nápojů, 4. výčep ovocného,
bobulového a sladového
vína jakož i medoviny,
5. podávání kávy, čaje,
čokolády, jiných teplých
nápojů a občerstvení, 6.
konání dovolených her.“
Po Volkmannově smrti
v roce 1926 získala hospodu jeho vdova Anna a
po ní její dcera Elsa, která
ji provozovala až do konHanušovická rychta - foto kolem roku 1960
ce 2. světové války.
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Hanušovická rychta - foto kolem roku 1960

Hanušovická rychta byla až do roku 2008 vlastněna městem Hanušovice, které ji pronajímalo dalším provozovatelům. Roku 2008 ji koupili
manželé Pecháčkovi, kteří vedli každodenní plný provoz hostince do roku
2014. Nyní slouží hostinec pouze jako součást galerie a zázemí pro pořádání uměleckých kurzů, výstav a kulturních akcí. Postupně je majiteli
prováděna stavební obnova této národní kulturní památky.
Další hostinec, o jehož existenci svědčí zmínka ve vyceňovacích operátech z roku 1843, se nacházela v čp. 1. Jedná se o stavení, které stávalo v
dnešní Hynčické ulici. V roce 1922 žádala o rozšíření hostinské koncese
Filomena Schubertová, přičemž se odvolávala na povolení, které získal v
roce 1888 její zemřelý manžel Norbert. S živností jí pomáhal syn Viktor,
což byla v minulosti běžná praxe. Domácnost hospodského bývala běžně
s krčmou propojena. Neexistovalo soukromí pro rodinu, celá domácnost
majitele byla do provozu hostince zapojena. Každý měl svůj úkol, svou
práci. V malém hostinském pokoji u Schubertů prý sedávali večer co večer stálí hosté nejrůznějších profesí. Chválili si dobré pivo, bylo zde možno také skromně pojíst. Stav domu byl však natolik špatný, že musel být
zbourán.

Hostinec Filomeny Schaubertové, čp. 1, za ním řeznictví Dwisch - foto kolem roku 1925

Z historických pramenů vyplývá, že k nejstarším pohostinským zařízením patřila vinárna Wondra (dnešní Hlavní ulice čp. 110). Vinárna byla
otevřena v roce 1865. Majitel Josef Wondra nabízel hostům hlavně dobré víno, takže se u něho scházela lepší společnost. Prosperita podniku se
projevila v okolnosti, že si někdy na konci 19. století nechal postavit dům
v historizujícím slohu, který patřil k nejkrásnějším v Hanušovicích. V roce
1920 žádala o koncesi jeho dcera Anna Wondrová, jíž bylo povoleno mj.
podávání pokrmů, vína, piva, kávy, čokolády a pálených nápojů. Později
byla budova upravena a sloužila jako druhá budova měšťanské školy a to
ještě i po roce 1945.
Hostinec Josefa Volkmanna se nacházel v dodnes existujícím domě,
v horní části, asi 300 metrů za kostelem. Dům původně patřící k rychtě. Hostinec zde vznikl někdy na konci 19. století a v roce 1909 vyhořel.
Po smrti majitele v roce 1923 požádala o rozšíření koncese s možností

Vinárna Wondra s obchodem se smíšeným zbožím, čp. 110 - pohlednice kolem r. 1910

podávání jídla jeho dcera Magdalena. Jednalo se o typickou vesnickou
hospodu. Dnes je objekt v majetku města užívaný nájemci k bydlení.
Vyhlášeným a velice oblíbeným podnikem byl ubytovací hostinec Dittrich, dnešní Hlavní ulice čp. 73. Založila ho asi již po roce 1850 rodina
Göttlicherova a v poslední čtvrtině 19. století se jmenoval hostinec „U černého orla„. V době poštovních dostavníků (do postavení železnice do Frývaldova v roce1889) zde byla přepřahací a poštovní stanice, která pak až
roku 1905 zajišťovala spojení se Starým Městem. To už se hostinec dostal
do rukou Dittrichů, podle nichž byl pojmenován. V roce 1931 a zejména
1937 byl objekt zásadně přestavěn do dnešní podoby. Plány k tomu v prvním případě zpracoval zednický mistr Eduard Stanzel z Vízmberka (Loučná
nad Desnou) a v roce 1937 zdejší zednický mistr Fridolin Stefan. Podle pamětníků byl v Dittrichově hostinci až do postavení tělocvičny (v roce 1922)
jediný vhodný sál, kde se mohla konat divadelní představení, koncerty a
taneční zábavy. O skvělou atmosféru v podniku se starala Hilda Dittrichová, která zemřela v roce1968 ve věku 100 let. Málo známou zajímavostí
tohoto objektu je ledový sklep nebo-li ledárna, která stávala ze zadní strany za budovou. Objekt byl později Odborový dům a následně pekárna.

Ubytovací hostinec Ditrich - pohlednice 30. léta 19. století

Hotel Dittrich - později Odborový dům - dnes pekárna
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Hotel Dittrich - vpravo Ledárna

V prostoru dolní části Hanušovic se nacházel ještě další hostinec,
dnešní Hlavní ulice čp. 93. Koncesi na provoz získal majitel Lucker
v roce 1893. Starý dům, postavený někdy na začátku 19. století
umožňoval využití přízemí s lokálem o velikosti zhruba 7,5 x 5,5 metru. Vedle něho byla extra místnost, ve které se scházeli hanušovičtí
studenti.
Po výstavbě železnice se v našem městě stal nejoblíbenějším
a nejnavštěvovanějším pohostinstvím Hotel Göttlicher. Hotel stál
naproti nádražní budově, dnešní Školní ulice čp. 254. Objekt byl
postaven zhruba v roce 1875 a původně byl o téměř 9 metrů kratší.
V roce 1928, kdy hostinec držel Johann Göttlicher, ho nechal majitel
prodloužit, přičemž v suterénu vznikly nové sklepy, v přízemí velká
jídelna a vzadu pokoje a ve druhém podlaží další hotelové pokoje.
Plány a zřejmě i realizace provedla známá stavitelská firma bratří
Vodičků z Uničova, kteří v zahradě navrhli ještě zimní kuželkářskou
dráhu. Letní zahrádka, která byla součástí hotelu a je zdokumentována níže na obrázku. Podle pamětníků se u Göttlichera scházeli
každého večera tarokáři, přičemž vedle sebe seděli úředníci, živnostníci, obchodníci, dělníci i studenti. Ve 24 hodin prý majitel přišel
do lokálu, poděkoval štamgastům za návštěvu a připomněl jim, že
nejzdravější spánek je před půlnocí. V restauraci se výborně vařilo,

protože stará paní Göttlicherová byla vynikající kuchařka.
V 80. letech 19. století byl postaven přibližně 100 metrů od Göttlicherova hotelu přímo proti nádraží hotel Aichinger, dnešní čp.
257. V objektu se nacházelo asi deset hotelových pokojů. Tehdejší majitelka Theresie Aichingerová žádala v roce 1920 o rozšíření
koncese hostinské a výčepnické, jejím záměrem bylo v hotelu zřídit mj. kavárnu, což jí nebylo povoleno. Naopak jí pravděpodobně
hrozilo uzavření hotelu, protože vedle již stál Göttlicherův hotel
a chystalo se zřízení hotelu přímo na nádraží. Místodržitelský rada
v této záležitosti intervenoval u Zemské správy politické v Brně
dopisem z 30. září 1920, přičemž mj. uvedl: „…udržení hotelu
…, jenž též uvnitř jest velmi slušně zařízen, z veřejných ohledů
jest nutným. Obec Hanušovice jest uzlem dráh v severní Moravě
a v celém okrese soudním St. Město, kdež je značný cizinecký ruch,
není hotelu tak výpravného, ježto 2 ve St. Městě stávající hotely neodpovídají požadavkům nynější doby. Hotelu toho používají
též veřejní orgánové…, kteří v okresním městě St. Město v služebních záležitostech dosti často i delší dobu (regulace řeky Moravy,
přípravné práce pro stavbu přehrady v údolí Krupé) meškají.“
T. Aichingerová měla již zpracovány plány přestavby hotelu, v němž
se měla nacházet kavárna. Pozdějším provozovatelem hotelu byl
Josef Tinz, který se stal později také provozovatelem šumperského
hotelu Grand a v Hanušovicích jej vystřídal Franz Chramosta, který
hotel provozoval od roku 1934.
Nájemcem nádražní restaurace před první světovou válkou byl
Josef Pratzer. Po vzniku Československa v roce 1918 ji měla pronajatu Theresie Aichingerová, která však v roce 1920 dostala od ředitelství drah v Olomouci výpověď. Novým nájemcem byl od roku
1920 Bohumil Machýček, bývalý legionář a invalida. Podle hanušovické drážní kroniky byl v místě bývalé verandy zřízen v roce 1928
nádražní hotel, který byl zprovozněn v srpnu téhož roku. Od začátku
roku 1935 se stal novým nájemcem Václav Linhart.

Hotel Gottlicher s interiéry po přístavbě, pohlednice 20. léta 19. století

Hotel Gottlicher s interiérem lokálu před přístavbou - pohlednice kolem roku 1910
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Hotel Gottlicher u nádraží - letní zahrádka a tančírna
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Hotel Tinz dříve Aichinger později LŠU

Interiéry hotelu Tinz - foto kolem roku 1935

Stanzelův hostinec, který se nacházel v Holbě, v místě dnešní ulice Pod
Hradem čp. 279 (naproti ZKL), získal koncesi asi v roce 1881. Tehdy byl
majitelem Reimund Stanzel a po něm jeho syn Josef. Podle pamětníků
se jednalo o zařízení, které navštěvovali hlavně formani a pocestní, kteří
přijížděli do Hanušovic od jihu. U cest byly zakládány tzv. formanské hospody již ve 12. století, byly to zájezdní hostince, ve kterých přespávali se
svými vozy formané, tedy nájemní přepravci. V podstatě tehdy existovaly
dva druhy hospod. Jednak luxusnější hostince zájezdní - formané si mohli
dovolit určitou vyšší úroveň služeb. Pak především fungovaly obyčejné
krčmy s právem šenku, ve kterých s korbelem v ruce splachovalo pot
z celodenní dřiny mnoho poddaných.
Mnozí z těch, kteří dnes už patří mezi pamětníky, s nostalgií vzpomínají
na další z oblíbených Hanušovických hospůdek, které se zde nacházely,
ale patří již k těm nově postaveným, současným nebo historicky plnily
jinou funkci. Mezi tyto pohostinství patří např. Lidový dům, Světýlko,
Flóra, Sportbar Laguna, Andělka, ale také Pivovarská hospoda.
Z níže uvedené fotografie je patrné, že současný penzion Andělka,
v jehož objektu se nachází relaxační centrum a od roku 2015 také kavárna, je bývalé řeznictví Josefa Engela. Řezník Engel byl později také sládkem v Hanušovickém pivovaře.
Tyto H-cesty historií uzavřeme posledním místem, kterým je současná
Pivovarská restaurace. Jedná se o stylovou restauraci s trámovým krbem.
Její dominantou je šenk ze dřeva a kamene u kterého Vám HOLBU načepují mistři výčepní. Celá Pivovarská restaurace je nekuřácká. V teplém
období můžete posedět na venkovní terase s příjemným výhledem na
pivovarské rybníky. V objektu se v přízemí nachází Síň sládků a představuje generace sládků od založení hanušovického pivovaru roku 1874 až do
roku 1906. Historicky se v objektu pivovarské restaurace nacházela škola.
A na závěr jen krátké motto z životních moudrostí Bolka Polívky.
Motto: „Mám rád bouře, krupobití, mráz, průtrže mračen, blesky, sněhové chumelenice, vítr, vedra... Zkrátka mám rád všechny živly, které ženou
člověka do hospody.“

Marie Pecháčková

Interiér nádražní restaurace

Hostinec Josefa Stanzela - foto z 30 let 19. století

Restaurace lidový dům dříve zdravotní středisko - foto kolem roku 1960

Řeznictví Josefa Engela dnešní Andělka

Foto: Archiv Marie Pecháčková, archiv Václav Jokl, archiv město Hanušovice
Zdroj: NOVOTNÝ, Jaroslav. Svobodní rychtáři na Moravě, ve Slezsku a v sousedních
územích německé kolonisace.
POLÁCH, Drahomír – Historie Hanušovické rychty, 2011,
DOUBRAVSKÝ, Zdeněk - MELZER, Miloš a kolektiv autorů: Hanušovice, 2015,
DOCKAL Petr, Historie pohostinství

Škola Halbseit dnešní Pivovarská restaurace
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Městská policie města Hanušovice
Městská policie vyzývá občany, aby dbali většího zájmu ochrany svého
majetku. V měsíci dubnu získala policie informace, které ukazují na zvýšený výskyt neznámých osob v bytových domech, které nejsou dostatečně
zabezpečeny právě proti vstupu uzamčením hlavních vchodových dveří. V
případě, že ve svém domě zaznamenáte pohyb cizích osob, které ve Vás
mohou vzbudit pocit nebezpečí, neostýchejte se o své poznatky podělit.
Může se jednat o rodinné domy, zahradní chatky, pozemky, garáže, ale i
přístavky a pergoly. Policie společně s asistenty prevence kriminality zvýšila
dohled nad místy, které by mohly lákat právě k drobným krádežím, nebo
k vandalismu. Sdílením důležitých informací můžeme efektivněji chránit
Váš majetek a Vaše bezpečí. Oslovte nás na ulici, zavolejte, napište sms
nebo e-mail. Každý poznatek může pomoci k odhalení protiprávního jednání. Kontakty: 733530539, 583034424, mestska.policie@mu-hanusovice.cz, tísňová linka 158 PČR.
Městská policie informuje občany, rodiče, školní i předškolní zařízení
o zvýšeném výskytu infekčního materiálu (injekčních stříkaček) v centru
města i v jeho nedalekém okolí. V případě nálezu, doporučujeme ponechat tento materiál na místě a přivolat neprodleně městskou nebo státní

policii, která disponuje potřebným vybavením k jeho sběru. Rodiče, prosím poučte své děti, že při kontaktu hrozí poranění s možností přenosu
infekčních nemocí.
Městská policie žádá občany o spolupráci při zajišťování veřejného
pořádku. Lidé z počátku jara ze svých domovů odklízejí různé nepotřebné věci, které umisťují u sběrných kontejnerů nebo na jiná místa. Tímto
svým chováním se dopouštějí přestupkového jednání. Porušují tím několik zákonů: zákon č. 251/2016 Sb. (zákon o některých přestupcích),
zákon č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích), zákon č. 17/1972 (zákon o životním prostředí), zákon č. 185/2001 Sb. (zákon o odpadech). Město
Hanušovice má vlastní sběrné místo, které naleznete na adrese Údolní
čp. 324 a dále můžou lidé využít Sběrné suroviny SUEZ - výkup druhotných surovin, na adrese Hynčická v Hanušovicích. Tato služba umožňuje
ekologicky zlikvidovat Váš odpad. Využijte prosím těchto služeb a zapojte se do jarního úklidu města tak, aby Vám samotným bylo město
vzhledově příjemnější.
		

Váš strážník Ivana Vlachovská

Očima tajemnice úřadu
Vážení občané,
jsem tajemníkem Městského úřadu Hanušovice od podzimu roku
2017, dovolte mi tedy, abych Vám sdělila pár řádků mého vnímání současné situace ve Vašem městě.
Město Hanušovice je podle mého názoru vnímáno jako město, kterým
se pouze projíždí. Je považováno za město, ve kterém si pouze nakoupíte
na zastávce do svých bytů, domů, rekreačních objektů. Mnoho mých přátel tuto situaci vnímá podobně. Všichni víme, že je zde i mnoho patriotů,
ale pro ně samotné je těžké tuto situaci změnit a je těžké prosazovat lepší
vnímání a prosazování města Hanušovic v širokém okolí, pokud nemáte
podporu své politické reprezentace. Jedním z moha důvodů špatného posuzování města a jeho obyvatel je i to, že ne každé vedení města mělo to
správné uvažování a vidělo situace města i jeho obyvatel v širším kontextu.
Myslím si, že každý starosta, každá rada města, která byla zvolena,
měla snahu o změnu situace ve vnímání města, o změnu plnění a směřování potřeb obyvatel Hanušovic. Všechny úmysly byly určitě míněny dobře. Otázkou zůstává, zda byly dotaženy, zda tyto projekty a zásahy řešily
tuto situaci komplexně, zda řešily potřeby města a jeho obyvatel ve všech
souvislostech. Většina již provedených projektů pouze hasila havarijní stav
nebo nutné opravy a rekonstrukce.
Ne vždy měl kolem sebe starosta ty správné pomocníky, ne vždy vidíte
vše s nadhledem a vcelku (vlastní zkušenost) a je potřeba aby Vás někdo
nakopl, aby Vás upozornil. Je důležité vědět a uvědomit si, že kvalita komunikací navazuje na bezpečnost a chodníky, chodníky navazují na osvětlení, že hlavní tah městem bez zeleně a parkovacích míst škodí životnímu
prostředí a bezpečnosti, a nedonutí lidi se zastavit. Nemůžete přitáhnout
pracovní sílu, když ji nemáte možnost nabídnout kvalitní bydlení. Nepřitáhnete k bydlení seniory, pokud nebudou mít kvalitní bydlení, obchody a
dostupnou lékařskou péči a ti aktivní samozřejmě vyžití. Takhle bych mohla pokračovat do nekonečna. Takže mi dovolte, po shlédnutí studií, které
byly představeny občanům města dne 16.04. napsat svůj vlastní názor.
Z počátku jsem nevěřila těmto studiím, nevěřila jsem možnostem financování. Tak jako každá žena bych radši schraňovala peníze a následně
opravovala bez dluhů. Ovšem po získání detailnějších informací, pochopení formy financování investic a oprav města, si již delší dobu myslím,
že je to krok správným směrem. Projekty představené v kulturním domě
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jsou jedny z mála, které Vaše město a jeho potřeby zachytily komplexně,
detailně a nikoho neopomenuly. Projektanti a architekti vzali v potaz veškeré námitky a požadavky, které jim byly sděleny, ať již občany, vedením
města nebo podnikateli, kteří se těchto projednávání zúčastnili. Dovolím
si konstatovat, že zde došlo k výjimečné souhře projektantů, architektů,
vnímavého a akčního vedení města.
Při schvalování těchto strategických dokumentů nešlo pouze o studie.
Schvalovaly se podklady, které mohou být nachystány dalšímu politickému následovníkovi, ať již to bude opozice nebo současné vedení města.
Tyto studie umožňují nadále pokračovat ve stavebních projektech, jejich
dokončení a vylepšení. Nemůžete totiž pokračovat v dobrém a uceleném
rozvoji města, pokud nemáte nachystaný směr a způsob rozvoje. Tento
architektonický a stavební projekt není pouze projektem, je možností, která nabízí možnost vyžití všem obyvatelům a návštěvníkům Vašeho města.
Tento projekt nemyslí pouze na jednu generaci, ale zabírá (dle mého názoru) potřeby všech obyvatel. Nabízí vyžití pro děti (bývalé depo), mládež
(H park), turisti (cyklostezky), bydlení nejen pro seniory.
Je mi velmi líto, že počet občanů i zastupitelů města, kteří se zúčastnili veřejného projednávání byl tak malý. Podle mého názoru tyto studie
skutečně stojí za shlédnutí a stojí za financování. Je to jeden z projektů,
který má málokteré město nebo obec v okolí. Proto schvaluji tyto projekty
a schvaluji i jejich financování. Úvěr, který schválilo Zastupitelstvo města počtem 9 hlasů nám umožní zkvalitnit Vaše bydlení, uskutečnit Vaše
přání, rozjede projekty k projednávaným studiím. Úvěr je investiční, takže
není možné jej takzvaně „prožrat“. Úroky z něj budou zaplaceny jen díky
opravám a stavbám, s kterými se počítá v následujících pěti letech, protože ceny všech služeb a stavebního materiálu rapidně stoupají, díky krizi
a covidu. Tuto situaci jste jistě již poznali už i ve svých peněženkách. Tyto
studie a následné stavby Vám zkrášlí a zdůstojní život ve Vašem městě.
Takže si dovolím shrnutí, za mě ano i studiím i úvěru, protože tohle
město to zvládne a realizací těchto projektů získá krásu, důstojnost
a hrdost. Věřím, že Hanušovice jednou budou skutečnou křižovatkou do
všech směrů, ovšem občan ani turista ji nebudou chtít opustit, protože
budeme mít co nabídnout i díky těmto studiím a jejich dokončení.
							
	
Ing. Pichová Vlasta, tajemník úřadu
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zpravodaj
ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY MĚSTA HANUŠOVICE
RM č. 56
- Na základě změny zákony byla Radě města předložena žádost na zrušení usnesení č. 1120/65/2017, které schvalovalo poplatky za obřady mimo
území města Hanušovice a v obřadní síni. Veškeré náklady spojené s obřady jsou zahrnuty ve správních poplatcích daných zákonem. Rada města
usnesení zrušila
- Rada města schválila výpůjčku pozemku č 614 v k.ú. Hanušovice (sběrný dvůr) ke zřízení veřejného místa na skladování použitých pneumatik a
autobaterii.
- Rada města schválila záměr pronájmu parc. č. 833 TTP o výměře 60
m2 v k. ú. Hanušovice, ve vlastnictví města Hanušovic
- Rada města Hanušovice schvaluje nájemní smlouvu na pronájem pozemku parcelní číslo
855/7 trvalý travní porost o výměře 81 m2 v k. ú. Hanušovice za cenu
121,- Kč ročně,uzavřenou mezi Městem Hanušovice, Hlavní 92, 788 33
Hanušovice a manželi H. Hanušovice.
- Na základě doporučení auditorské firmy Rada města Hanušovice pověřuje tajemnici Ing. Vlastu Pichovou k provedení kontroly u PO - ZŠ a
MŠ Hanušovice, zřízené městem Hanušovice. Předmětem kontroly bude
hospodaření organizace se zaměřením na dodržení platných právních
předpisů v oblasti účetnictví, veřejných financí a finanční kontroly za období 1.1.2020 - 31.12.2020. Ing. Vlasta Pichová, tajemnice městského
úřadu Hanušovice si přizve ke kontrole auditorskou společnost AUDIT
TEAM s.r.o., Olomouc, IČ 294 53 411.
- Rada města Hanušovice schvaluje poskytnutí daru v částce 6.000 Kč
pro spolek Jesenické tlapky, z.s., Otakara Březiny 347, 790 01 Jeseník,
IČ:05592330 zastoupený paní Martinou Harbichovou. Spolek se nám
stará o umístění psů odchycených na území města. Starost o odchycené
psy by byla daleko finančně náročnější než poskytnutý dar
- Rada města Hanušovice schvaluje poskytnutí individuální neinvestiční
dotace pro rok 2021 Kynologickému klubu Hanušovice ve výši 15.000 Kč
- Rada města Hanušovice schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem a p M. P., 788 33 Hanušovice, a vydává souhlas se stavbou „Novostavba rodinného domu, včetně
přípojky splaškové kanalizace a zpevněných ploch“. Stavba bude umístěna, mimo jiné, na části pozemku 707/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Hanušovice. Výše jednorázové úplaty za zřízení věcného
břemene činí 1.210 Kč vč. DPH.
- Rada města Hanušovice schvaluje výsledek poptávkového řízení na
pořízení vozidla pro Potřeby Odboru tajemníka – majetková správa. Nejvhodnější nabídka je od společnosti SAMOHÝL MB a.s., třída Tomáše Bati
532, Prštné 763 02 Zlín. Celková cena vozidla činí 866.360 Kč vč. DPH.
- Rada města Hanušovice schvaluje stavbu „Hanušovice - Pivovarská,
pivovar, VN“ a schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene mezi městem Hanušovice a ČEZ Distribuce a.s., IČO
24729035. Stavba bude umístěna, mimo jiné, na částech pozemků parcelní číslo 862/5 - trvalý travní porost a parcelní číslo 862/24 - trvalý travní porost v k. ú. Hanušovice. Výše úplaty za zřízení služebnosti inženýrské
sítě činí 24.200 včetně DPH.
- Rada města Hanušovice schvaluje výsledek výběrového řízení na akci
„Obnova místních komunikací, II. Etapa“. Nejvhodnější nabídku podala
společnost STRABAG a.s., Holická 29, 771 49 Olomouc, jejíž nabídková
cena činila 4.685.310,41 Kč vč. DPH.
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že probíhá přestavba DPS, takže není provoz v kotelny, a veškeré náklady
jsou následně přefakturovány obyvatelům DPS, tak Rada města žádost
schválila.
- Rada města schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene mezi městem Hanušovice a ČEZ, zastoupené Energorozvody Praha, na částech pozemků 142/1 a 1553/1 v k. ú. Hanušovice
- Rada města souhlasí se stavbou pergoly na části pozemku parc. č.
1918/1 v k. ú. Hanušovice
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RM č. 57
- Radě města byla předložena žádost firmy SATEZA a.s. Šumperk o snížení nájemného nebytových prostor v době DPS 183. Vzhledem k tomu,

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA MĚSTA HANUŠOVICE
ZASTUPITELSTVO Č. 12
- Zastupitelstvo města schválilo Obecně závaznou vyhlášku města Hanušovice č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.
- Zastupitelstvo města schválilo Obecně závaznou vyhlášku města Hanušovice č. 2/2021 o místním poplatku z pobytu
- Zastupitelstvo města schválilo z důvodů pochybení při rozdělování bytových a nebytových prostor při koupi, prominutí úhrady doplatku kupní
ceny z budoucí kupní smlouvy p. J. J. Hanušovice. Jedná se o doplatek ve
výši 27.600 Kč za bytovou jednotku č. 88/14 v budově č. p. 88, které se
nachází na pozemku parcelní č. st. 1041 v k. ú. Hanušovice.
- Zastupitelstvo města schvaluje
• prodej jednotky č. 240/3 umístěné v budově č. p. 240 v Hanušovicích
na pozemku parc.
č. st. 371/1 - zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hanušovice včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 2457/10000 na společných částech budovy č. p. 240 v Hanušovicích a pozemku parc. č. st. 371/1 v k. ú. Hanušovice, dále prodej spoluvlastnického podílu o velikosti ½ na pozemcích
parc. č. st. 372/4 - zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hanušovice, parc.
č. 2063/1 - zahrada v k. ú. Hanušovice a parc. č. 2060/2 - zahrada v k. ú.
Hanušovice.
• prodej za cenu znaleckého posudku a dalších nákladů s prodejem spojených současnému nájemci. Pokud se současný nájemce ve stanovené
lhůtě nevyjádří, bude prodej těchto nemovitostí prodán žadateli s nejvyšší
cenovou nabídkou.
- Zastupitelstvo města neschvaluje odprodat žadatelce p B. Š, 788 33
Hanušovice pozemek parcelní číslo 1682/1, k. ú. Hanušovice, obec Hanušovice.
- Zastupitelstvo města schvaluje prodej nově vzniklého pozemku parcelní číslo 897/24 – ostatní plocha o výměře 1070 m2, který byl odměřen
z pozemku parcelní číslo 897/20 – ostatní plocha v katastrálním území
Hanušovice za celkovou kupní cenu 256.800,- Kč firmě KROSTAV s.r.o.,
se sídlem Hlavní 425, 788 33 Hanušovice s tím, že i náklady spojené s
převodem uvedených nemovitých věcí hradí kupující.
- Zastupitelstvo města schvaluje úplatné směny pozemků, za ceny znaleckého posudku a to SVJ DOMU PRAŽSKÁ č. p. 186, 78833 Hanušovice,
nově vzniklého pozemku p. č. 2430 o výměře 49 m2 za pozemky města
Hanušovice, p. č. 880/1 o výměře 611 m2 a nově vzniklého pozemku p.
č. 880/6 o výměře 146 m2. SVJ DOMU PRAŽSKÁ čp. 186, Hanušovice
doplatí rozdíl ceny za pozemky získané od města a ponese náklady s tímto
spojené.
- Zastupitelstvo města neschvaluje odprodat žadateli J. G., Hanušovice,
část pozemku parcela č. 1522/11 (ostatní plocha) v k. ú. Hanušovice o výměře 8 m2
- Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovité věci pozemku parcelní
číslo 744/17 (zahrada) o celkové výměře 85 m2, k. ú. Hanušovice, obec
Hanušovice za podmínek uvedených v kupní smlouvě, tj. za cenu znaleckého posudku a uhrazení nákladů s prodejem spojených žadateli J. G,
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Hanušovice.
- Zastupitelstvo města neschvaluje odprodat žadateli J. K., Olomouc, pozemky parcela č. 356/2 a p. č. 356/3 v k. ú. Hanušovice.
- Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovité věci pozemku parcelní
číslo 355/3 (trvalý travní porost) o celkové výměře 45 m2, k. ú. Hanušovice, obec Hanušovice za podmínek uvedených v kupní smlouvě, tj. za cenu
znaleckého posudku a uhrazení nákladů s prodejem spojených žadateli
J.K., Olomouc.
- Zastupitelstvo města schvaluje zavření Kupní smlouvy o prodeji nemovité věci, pozemku parcelní číslo 606 (ostatní plocha) o celkové výměře
32 m2 k. ú. Hynčice na Moravou, obec Hanušovice, mezi prodávajícím,
kterým je město Hanušovice a kupujícím, kterým je J. K., bytem Hanušovice a to za cenu 11 000 Kč podle znaleckého posudku.
- Zastupitelstvo města schvaluje směny pozemků mezi městem Hanušovice parcelní č. 1528/1 (ostatní plocha) za pozemky parcelní č. st. 534,
parcelní č. 2231/3, parcelní č. 1325 a parcelní č. 1331 v majetku České republiky, s právem hospodaření pro Lesy ČR, s. p., Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové vše v k.ú. Hanušovice. Směna bude provedena za znalecké posudky a finanční vyrovnání nebude ani
z jedné strany požadováno.
- Zastupitelstvo města neschvaluje odprodat žadatelům manželům H.,
Hanušovice, pozemek parcelní číslo 855/7, k. ú. Hanušovice, obec Hanušovice.
- Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o zápůjčce z Fondu rozvoje
bydlení města Hanušovice č. 56/2021 mezi městem Hanušovice jako zapůjčitelem a p F. A., Hanušovice jako vydlužitelem ve výši 32.000 Kč.
- Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí individuální investiční dotace
pro rok 2021 Fotbalovému klubu Hanušovice z.s. ve výši 129.000 Kč pro
stavbu vrtané studny.
- Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí individuální neinvestiční dotace pro rok 2021 následujícím společnostem a spolkům v této výši: Klub
60+ Hanušovice, z.s. 120.000 Kč,
Charita Šumperk 150.000 Kč, Fotbalový klub Hanušovice 220.000 Kč

- Zastupitelstvo města schvaluje přijetí návrhu smlouvy o úvěru č.
99029070266
na dofinancování investičních záměrů města schválených v rozpočtu na
rok 2021.
- Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2021 dle důvodové zprávy. Jedná se o zapojení schválených úvěrových prostředků na
krytí investic.
- Zastupitelstvo města schvaluje na základě předchozího veřejného projednání
• Koncepci rozvoje cyklostezek ve městě
• Koncepci revitalizace prostoru přednádraží
• Koncepci revitalizace sídliště Na Holbě
• Koncepci revitalizace historické části města Hanušovice
• Koncepci revitalizace prostoru depa
• Studii revitalizace náměstí
• Studii revitalizace bývalé textilní továrny Moravolen
- Zastupitelstvo města schvaluje Záměr na zrestaurování památníku
obětí 1. světové války v Hanušovicích a souhlasí s podáním žádosti o dotaci v rámci Programu Ministerstva obrany – péče o válečné hroby
- Zastupitelstvo města schvaluje Opatření obecné povahy č. 1/2021
„Změnu č. 1 územního plánu Hanušovice“
- Zastupitelstvo města pověřuje Radu města prováděním rozpočtových
opatření v souvislosti s přijímanými transfery a dotacemi, a výdaji s nimi
spojenými v neomezené výši.
- Zastupitelstvo města schvaluje darovací smlouvu, která bude uzavřena mezi Olomouckým krajem, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, 779 00
Olomouc, jakožto dárcem a
Městem Hanušovice, jakožto obdarovaným. Předmětem dané smlouvy
je převod nově vzniklých pozemků p. č. 2394/2 – ostatní plocha o výměře
258 m2 a p. č. 2394/7 - ostatní plocha o výměře 122 m2 v k. ú. Hanušovice. Účelem převodu daných pozemků je narovnání majetkoprávních
vztahů v rámci již realizované stavby „Chodníky města Hanušovice - silnice II/369, II. Etapa“.

Registrace nádob na komunální odpad
Vážení a milí spoluobčané,
jelikož se už delší dobu zabýváme výši nákladů na odpadové hospodářství a jednou z položek tvořících nemalou finanční částku je poplatek
za manipulaci s nádobami na komunální odpad. V současné době je
počet nádob určen pouze kvalifikovaným odhadem. Tudíž nevíme skutečný stav těchto nádob v našem městě. Proto jsme se rozhodli udělat
sčítání těchto nádob za pomocí zavedením nálepek na nádoby. Tento
skutečný stav nádob bude podkladem pro další jednání se subjektem,
který zajišťuje odvoz našeho odpadu.
Proto vás prosíme, abyste k tomuto sčítání nádob přistoupili s co
největší zodpovědností a zvážili, kolik skutečně potřebujete využívat
nádob k týdennímu svozu komunálního odpadu. Sčítání bude probíhat
formou webového dotazníku, který najdete na www.hanusovice.info,
v sekci úřad – žádosti a formuláře, také bude vyvěšen v sekci aktuality,

nebo můžete navštívit osobně pokladnu
Městského úřadu, a to v pondělí a středy od 9:30 – 11.30 a 13-16 hod. v průběhu měsíce května, kde s vámi bude
provedena registrace. Následně po
registraci vám budou nálepky doručeny na vámi uvedenou adresu. Nálepky
pro rok 2021, které obdržíte je nutno do
konce června nalepit na vaše nádoby,
které jste uvedli v registraci. Nádoby, které nebudou od měsíce července označeny, nebudou vyvezeny.
Ještě jednou vám chci poděkovat za pochopení tohoto opatření.


Váš starosta Marek Kostka

Sběrné místo v Hanušovicích rozšiřuje své služby
Od 1. 5. 2021 je možno na Sběrném místě na ul. Údolní v rámci
zřízení veřejného místa zpětného odběru odevzdávat odpadní pneumatiky, odpadní automobilové baterie, nebo akumulátory. Bližší
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informace u obsluhy Sběrného místa.
Sběrné místo je otevřeno pro veřejnost každou středu od 10 – 16 hodin a v sobotu od 8 – 12 hodin. Mimo polední přestávky a státní svátky.
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Zápis do MŠ Hanušovice pro školní rok 2021/2022
V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva
a v souvislosti s onemocněním COVID-19 proběhne organizace zápisu
do mateřské školy Hanušovice pro školní rok 2021/2022 následovně:
Termín zápisu: 3. 5. 2021 - 14. 5. 2021
Zápis proběhne bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců v MŠ.
C

M

Y

Tiskopisy: přihláška je k dispozici ke stažení:
https://ms-hanusovice.cms.webnode.cz/zapis-deti-do-ms-na-skolni-rok-2021-2022/ nebo také v papírové formě ve vestibulu základní
školy.
Vyplněnou přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat
prostý email!)
CM

MY

CY

CMY

K

3. poštou
4. vložením přihlášky do poštovní schránky MŠ Hanušovice - v tomto
případě prosím pošlete také krátký email na ms.hanusovice@seznam.
cz (s informacemi o jménu dítěte, zákonného zástupce a s datem vložení obálky do naší schránky), na který vám odpovíme a potvrdíme tím
přijetí přihlášky.
Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů
potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.
Po obdržení všech přihlášek vás bude telefonicky kontaktovat vedoucí
učitelka MŠ a sdělí vám registrační číslo. Pod těmito čísly budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení na webových stránkách MŠ Hanušovice, na vstupních dveřích školky a ve vitríně MŠ vedle pošty.
Výsledky budou zveřejněny do 30 dnů od ukončení zápisu.

Pozvání k ZOOM zamyšlení nad knihou Přísloví
V únoru jsme Vás prostřednictvím zpravodaje pozvali na naše
ZOOM setkání, kde se společně zamýšlíme nad Biblí. Nejde nám jen
o znalosti o této knize, ale o zkoumání, k čemu nás tato kniha může
inspirovat dnes. (O Bibli bychom rádi v budoucnu napsali něco více.)
Ke konci března jsme se začali zabývat biblickou knihou Přísloví.
Kniha Přísloví je jednou z 66 biblických knih. Je součástí Starého zákona. Byla sepsána před téměř třemi tisíci lety. Nejedná se o „přísloví“ v našem smyslu slova, spíše o krátké mravoučné texty a rady do
života. Moderní čtenář žasne, jak jsou některé rady i po tisíciletích
platné a aktuální, ať už se jedná o mezilidské vztahy, výchovu dětí
nebo hospodaření s penězi. Pojďte s námi objevovat nadčasovou
moudrost!
Pokud se k našemu společnému zamyšlení budete chtít připo-

jit, budeme moc rádi. Stačí nás mailem, či přes SMS kontaktovat
(kontakt níže), a my Vám pošleme mailem na ZOOM odkaz. Budete
potřebovat pouze funkční internet, web kameru a mikrofon (ty jsou
dnes většinou součástí všech PC).


Pavel Kolegar, pastor Křesťanského společenství Jeseník

Kontakt:
www.ksjesenik.cz
www.kaes.cz
FB: Křesťanské společenství Jeseník
+420 776 722 672
pavel.kolegar@kaes.cz

Hanušovické vzpomínání
Vážení a milí čtenáři,
jsme velmi potěšeni, že se nám ozvala paní Margita Rygálová, která
v roce 1956 – konktrétně 1.9.1956, nastoupila na své první učitelské
místo v Hanušovicích. Učila v Horních Hanušovicích na malotřídce
2., 4. a 5. třídu. V jednom roce se sešlo 36 žáků. Paní Rygálová byd-

Žáci malotřídky v Horních Hanušovicích, 20. 6. 1959

lela poblíž kostela a rychty. Své žáky učila v letech 1956 – 1958. Po
svatbě odešla se svým manželem do Liberce, kde působila na škole
až do svých 72 let. Byť v Hanušovicích pobývala pouze 3 školní roky,
stále na Hanušovice a své „děti“ s láskou vzpomíná.
Děkujeme paní Rygálové za milou vzpomínku :)

Ženy z Hanušovic u cvičení Spartakiády, r. 1958
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Jak na medvědí česnek?
Vážení a milí čtenáři,
děkujeme za vaše tipy a rady, jak zpracovat tuto super bylinku, která nám roste přímo pod nosem a její sběr v těchto dnech vrcholí…
Pesto - přísada na dochucení hovězího
vývaru, na špagety, do omáček atd.

Cuketový bramborák s medvědím
česnekem
Potřebujeme:
2 hrnky nastrouhané cukety
1 hrnek polohrubé mouky
1 prášek do pečiva
1/2 hrnku oleje
2 vejce
10 - 15 dkg kabanosu
15 dkg nastrouhaného tvrdého sýra - 1/2
dávky do směsi + 1/2 dávky umístit na bramborák
koření - sůl, pepř, nadrobno nakrájený medvědí česnek, majoránka
Postup:
připravené ingredience zamícháme, nalijeme na vymazaný a polohrubou moukou či
strouhankou vysypaný plech, zbylou 1/2 dávky nastrouhaného sýra nasypeme na bramborák. Dáme péct při 250 °C do růžova

Uchování medvědího česneku v lednici:
listy medvědího česneku lze uchovat po
celý týden v lednici zabalené v mokrém
papírovém ubrousku uloženém v igelitovém sáčku

Potřebujeme:
olej (lze použít i panenský olej)
nakrájené listy medvědího česneku
Postup:
v mixéru vytvoříme z oleje a nakrájených
listů medvědího česneku kaši, nalijeme do
sklenice, používáme na dochucení pokrmů
- hovězí vývar, špagety, omáčky, lze také
zamrazit
Tvarohová pomazánka s medvědím
česnekem
tvaroh (polotučný, tučný)
nadrobno nakrájená cibule
nadrobno nakrájené listy medvědího česneku
sůl

Ať Vám chutná s medvědím česnekem a jste zdraví!!!! :)

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…

Maska
Sedím doma,
za oknem sem tam ještě sněží,
chybí nám elán
a vůbec se necítíme svěží.
Chybí nám přátelé,
chybí nám vítr svěží,
slunce, co za mraky
vykukuje stěží.
Když už svítí
a my chtěli být
radostnější a plni bytí,
zatím jsme jak
mouchy polapené v síti.
Jak to zvládneme
se zdravým rozumem.
Někdo, někdy,
však my už tu třeba nebudeme.
Věra Matějčková

Covid
Co je to ten „Covid“?
Nejde ho spálit,
ani ho zabít.
Jak to, že vznikl
na celé zemi?
Že cílený je na starší generaci,
vždyť nepřekáží,
nebo snad ano?
Zde rozum končí
a pochopení se ztrácí.
Snažíme se je chránit,
z nich vychází stoletá moudrost.
Ještě stále mají co dát,
jsou to naši tátové a mámy,
těch nemusíme se bát.
Někdy měli těžké chvíle,
vždy stáli nám po boku,
ani teď nám nebrání
v životě či pokroku.
Věra Matějčková
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Dne 17.5.2021 si vzpomeneme 7. výročí úmrtí naší
maminky, babičky, sestry a tety, paní

Anděly Fibichové.

Stále s bolestí v srdci vzpomínají synové s rodinami, vnoučata
a pravnoučata a celá zarmoucena rodina.
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Dne 24.4.2021 uplynulo 2. smutné výročí, kdy nás
navždy opustila paní
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Anna Friedrichová.
S láskou vzpomíná celá rodina.

Přestalo srdéčko tlouci,
přestala ústa se smát,
budeme, maminko drahá,
stále na Tebe vzpomínat.

Dne 8.5.2021 vzpomeneme 3. smutné výročí
úmrtí naší milované maminky, babičky a
prababičky
paní

Antonie Jablončíkové
z Hanušovic.

Nikdy nezapomenou děti a vnoučata s rodinami.
V srdci zůstaneš.

AUTOŠKOLA
PAVEL LENHART

ŘEDITEL
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, ŠUMPERK, ŽEROTÍNOVA 11
vyhlašuje

TALENTOVOU ZKOUŠKU
K OVĚŘENÍ PŘEDPOKLADŮ KE VZDĚLÁVÁNÍ
pro 1. kolo přijímacího řízení

do přípravného studia
a

TALENTOVOU ZKOUŠKU
pro 1. kolo přijímacího řízení

pro přijetí ke studiu v I. a II. stupni
hudebního, tanečního, výtvarného a literárně dramatického oboru
pro školní rok 2021/2022,
která se uskuteční
v termínu 7. – 11. června 2021
od 14:00 - 18:00 hod. v čase, který bude uchazeči stanoven
v budově Základní umělecké školy, Šumperk, Žerotínova 11

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

Bližší informace: +420 583 214 361; +420 602 807 998
http://www.zus-sumperk.cz
K přijímacímu řízení se žáci přihlašují závaznou písemnou přihláškou na předepsaném
tiskopise, nebo odesláním předběžné elektronické přihlášky, která bude zveřejněna na
stránkách školy.
Po odeslání přihlášky je nutné se dostavit s dítětem do kanceláře školy a k talentové zkoušce
v termínu vyhlášeném ředitelem školy.
Přihlášku za nezletilého podepisuje jeho zákonný zástupce. V uvedeném termínu se uskuteční
v budově ZUŠ Šumperk, Žerotínova 11 i zkoušky pro uchazeče ke studiu na pobočkách školy
v Hanušovicích (hudební obor) a Jindřichově (taneční obor).
Ke studiu je možné přijmout děti, které dovrší nejpozději 1. září 2021 věku 5 let.
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PaedDr. František Havelka, Ph.D.
ředitel školy
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