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Tak jsme se dočkali...!
anušovické sběrné místo
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Tak jsme se dočkali!
Milí občané,
září je tady! A jelikož se snažíme plnit naše vize a předsevzetí, jsme
rádi, že Vám můžeme potvrdit to, co jsme avizovali červencovém čísle
Hanušovických novin – zahájení provozu Sběrného místa pro obyvatele
Hanušovic. Zkušební provoz bude zahájen v pondělí 16. září a budeme
dále pracovat na zkvalitnění a rozšíření jeho služeb.
Kde nás najdete?
Sběrné místo města Hanušovice (bývalé stavebniny Darek)
Údolní 324, Hanušovice
Zkušební otevírací doba sběrného místa:
Pondělí a středa: 10.00 – 16.00 hodin
Sobota: 8.00 – 12.00 hodin
Sběrné místo je určeno pro potřeby pouze pro obyvatele Hanušovic a
místních částí. Je nutné se prokázat občanským průkazem.
A co na Sběrné místo patří?
- Zpětný odběr elektro spotřebičů, baterii, svítidel
- Sběr nebezpečných odpadů (barvy, ředidla, atd.)

- Pytlový sběr separovaného odpadu (plast, papír, sklo, nápojové
kartony)
- Sběr BIO odpadu
- Sběr jedlých tuků a olejů
- Bezúplatný sběr kovů (plechovky, drobné kovové předměty, atd.)
- Sběr velkoobjemových odpadů (nábytek, matrace, podlahové krytiny,
okenní rámy bez skel, umyvadla, toaletní mísy, atd.)

Upozornění: Na sběrné místo nepatří stavební suť, azbest
a pneumatiky (u pneumatik využívejte povinnost zpětného
odběru u prodejce pneumatik).
Nově také zřizujeme místo pro skládku bio odpadu (tráva, větve, atd.).
V průběhu celého roku můžete bio odpad odkládat na vymezeném
prostranství za kotelnou v ulici Zábřežská.
Doufáme, že zřízením sběrného místa a plochy pro bio odpad Vám
pomůžeme vyřešit častý problém, kam s odpady…

Kompostuj taky!
Milí občané,
nově Vám nabízíme možnost získání kompostéru pro vlastní
využití. Nabídka platí pro občany Hanušovice a místních částí.
V případě zájmu zasílejte své žádosti o kompostér panu Ambrozovi
na mail: ambroz@mu-hanusovice.cz do 20.9.2019. V žádosti
uvádějte jméno, příjmení, datum narození a bydliště.

Kompostér je určen pouze ke kompostování biologicky
rozložitelných materiálů ze zahrad a kuchyně. Celkem máme
k dispozici 100 kompostérů o objemu 1,4 m3 a 40 kompostérů
o objemu 2 m3 díky realizaci projektu Kompostéry pro město
Hanušovice, který je financovaný z Operačního programu Životní
prostředí.

Nákup nové techniky
Vážení občané,
jak jsme již avizovali v minulém čísle
Hanušovického
zpravodaje,
rozšiřujeme
náš vozový park, který je velmi zastaralý
a nevhodný pro současnou údržbu města, jeho
samotný servis a údržba je také finančně velmi
náročná.
V srpnu jsme realizovali výběrové řízení
na pořízení nového traktoru, kterým bude
nahrazen stávající a často poruchový stroj.
Výběrovým řízením byl vybrán traktor značky
John Deere 5100M. Současně proběhlo
výběrové řízení na pořízení kloubového
nakladače. Toto výběrové řízení vyhrál nakladač
značky Avant 640, o jeho následném pořízení
projedná nejbližší zastupitelstvo města.
V minulých měsících jsme také pořídili nosič
kontejnerů PORTÝR 7 a vozidlo Volkswagen
Crafter. Byly též zakoupeny tři kontejnery.
Každý o objemu 16 m3.
Celkové náklady na pořízení nové techniky
činí 4,9 mil korun.
Nově zakoupená technika bude sloužit nejen pro správu našeho
města, ale také jako nástroj pro zkvalitnění a rozšíření služeb
obyvatelům Hanušovic a místních částí. Rádi bychom chtěli
též našim občanům nabídnout, formou placených služeb, její

2

pronájem, jako například zajištění zimní údržby soukromých ploch,
sekání trávy, svoz velkoobjemového odpadu, odvoz kontejnerů atp.
Ceník za tyto služby bude v nejbližší době veřejně přístupný.
Věříme, že investicí do rozšíření vozového parku zkvalitníme
služby našich občanů.
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Oprava městského rozhlasu
Vážení občané,
jistě jste si všimli, že jsme v průběhu srpna zahájili opravu
místního rozhlasu. V opravách budeme pokračovat i
nadále, a proto Vás žádáme o spolupráci a zpětnou
vazbu…. Pokud ve vašem okolí rozhlas hraje nekvalitně,
nahlaste nám poruchu na mail:
langer@mu-hanusovice.cz do 16. září.

Děkujeme za spolupráci!
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Udělejme to jinak!
Vážení občané,
v příštím měsíci započneme realizaci pilotního projektu –
přístřešky pro kontejnery. Projekt započneme na ulici Školní,
dále budeme postupovat systematicky celým městem.
Hlavním důvodem výměny je komfort pro občany, úspora
místa a vhled města. Z aktuálně používaných nádob (určené
pro panelové domy) na směsný odpad o objemu 110 l tak
přejdeme na kontejnery o objemu 1 100 l. Jak můžete vidět na
fotografiích, stávajících 16 nádob na směsný odpad vyměníme
za 2 kontejnery.
Jaké jsou hlavní výhody pro tuto výměnu?
Úspora místa
Vzhled
Manipulace
Životnost
Nižší pořizovací náklady na obnovu
Věříme, že tuto úsporu a vzhled místa ocení především
obyvatelé panelových domů…

Udělejme to jinak!
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Ze života Klubu 60+ Hanušovice, z. s.
V červenci pořádala v Českých Budějovicích Rada seniorů České
republiky s Krajskou radou seniorů Jihočeského kraje 4. ročník
Mezinárodních sportovních her seniorů ČR. Této akce se zúčastnilo
celkem 21 osmičlenných soutěžních družstev.
Soutěžní družstvo Krajské rady seniorů Olomouckého kraje bylo
tvořeno ze 3 členů Klubu 60+ Hanušovice, z. s. (pan Pavel Lenhart, paní
Hana Lenhartová a pan Karel Prodělal), ze 3 členů seniorské organizace
ze Zábřeha a ze 2 členek seniorské organizace Jívové.
Hry první den poctila svou přítomnosti ministryně práce a sociálních
věcí ČR paní Jana Maláčová. Soutěžilo se v deseti netradičních
disciplínách např. hod s míčem na basketbalový koš, běh s kolečkem
a zátěží, hod s míčkem na cíl. Družstvo Krajské rady seniorů
Olomouckého kraje obsadilo čtvrté místo. Vyhodnocení a slavnostního
ukončení sportovních her dne 18.7.2019 se zúčastnil také předseda
vlády ČR pan Andrej Babiš, dále ministr životního prostředí ČR pan
Richard Brabec a další čestní hosté.
Dne 1. srpna 2019 jsme s Klubem navštívili region Vsetínsko. Ve
Valašském Meziříčí jsme měli dohodnutou prohlídku Řeznického
muzea firmy Krásno i s ochutnávkou jejich výrobků. Během promítání
instruktážního filmu se mnoho z nás vrátilo o několik let zpět do časů
domácích zabíjaček. K Vsetínsku neodmyslitelně patří stará lidová
architektura. V Rožnově pod Radhoštěm jsme si prošli skanzen okruh
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Dřevěné městečko, jedno z prvních muzeí v přírodě u nás.
Připravené akce pro členy Klubu 60+ Hanušovice, z. s.
MAS Horní Pomoraví připravil dne 29.8.2019 pro zájemce projížďku
na elektrokolech po okolí Hanušovic. Trasa je naplánovaná do Velkých
Losin.
Opět od 3. září 2019 v době od 15:00 hod. se začínají setkávat
v Penzionu Formanka zájemci o bowling.
Ve čtvrtek dne 19. září 2019 pořádá Klub 60+ Hanušovice, z. s. zájezd
do Olomouce na soutěž „Babička roku“. Moderátorem je Vladimír
Hron a mediálním partnerem Šlágr TV. Z doprovodných aktivit
jsou připraveny stánky s produkty zdravé výživy, biokosmetiky, také
vizážistka, poradna s kosmetičkou či kadeřnicí.
Dne 20.9. bychom se chtěli zúčastnit sportovních her seniorů
v Zábřehu.
Krajská rada seniorů nabízí pobytový zájezd ve Velkém Mederu
(30.9. – 4.10.2019) a wellness pobyt v Sezimově Ústí (13. – 19.3.2020).
Aktuálnější údaje, odkazy na další weby a fotogalerie k akcím
a k našemu spolku jsou k dispozici na webových stránkách www.
klub60.wgz.cz nebo popř. prostřednictvím webových stránek města
Hanušovice → město → spolky a sdružení → Klub 60+ Hanušovice.

Za Klub 60+ Hanušovice, z. s.

Karel a Dáša Prodělalovi 2
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Hanušovice mají mistra Evropy

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Ve dnech 7. – 10.8.2019 se konalo Mistrovství Evropy v klasickém (RAW)
benčpresu dorostu, juniorů, mužů a masters v lucemburském Hammu
za účasti 400 závodníků z 22 zemí celé Evropy. Šampionátu se zúčastnila
i početná výprava české reprezentace v počtu 18 závodníků, kterým
se podařilo vybojovat 13 cenných kovů, z toho 5 zlatých, 3 stříbrné a 5
bronzových.
Za českou reprezentaci nastoupil i zástupce našeho klubu Lubomír

Růžička, který se ve své váhové a věkové kategorii M2 nad 120 kg neztratil
a i přes zranění (vykloubený prst) podal skvělý výkon a svou kategorii
výkonem 202,5 kg vyhrál a stal se tak Mistrem Evropy pro rok 2019.
Závěrem bych rád poděkoval všem za podporu, a to především Městu
Hanušovice a Pivovaru Holba Hanušovice, bez kterých by účast na
mistrovství nebyla možná. Ještě jednou děkuji.

Za ST Holba Hanušovice, z.s. předseda klubu Lubomír Růžička

Pohledy do minulosti…
V tomto čísle můžete zhlédnout obchod se smíšeným zbožím Johana Göttlichera v horní vsi (dnešní ul. Údolní).

Foto z počátku 20. století
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Jesenická pohybová školička,z.s.,
Na Zahrádkách 219, Jeseník 79001, IČ:08017166
Bankovní spojení: Moneta Money Bank
č.ú.: 228715387/0600
tel.:777714732 , jmalysa@seznam.cz

Jesenická pohybová školička otvírá pobočku v Hanušovicích
Jesenická pohybová školička za podpory obce Hanušovice a firmy
Kostka - kolobka , s.r.o. otevírá 10.9.2019 pro vaše děti pobočku
v Hanušovicích. Školička je pro děti od 3 do 6 let. V hodinách
školičky se bavíme pohybem formou různých pohybových her a
dovedností, a tím učíme děti mít radost z pohybu a ze sportu. Hodiny
školičky probíhají na různých místech (parky, hřiště, tělocvičny) a i

v Hanušovicích tomu nebude jinak. Zveme vás všechny na první
hodinku školičky, která proběhne v úterý 10.9.2019 od 16:00
na dětském hřišti Příčná v Hanušovicích. Do školičky není nutné
přihlášení (kdo přijde, ten se baví) a je zcela zdarma. Sledujte naše
FB stránky kde se dozvíte více informací.

Malysa Jan - Jesenická pohybová školička,z.s.

Škola opět začíná
Dva měsíce prázdnin jsou už minulostí a začíná nový školní rok. Děti
jsou určitě plné krásných zážitků z prázdnin, odpočaté a možná se
dokonce těší zpátky do školy. I když přes prázdniny panoval klid v rámci
dovolených, ve škole se opět pracovalo.
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Ve spolupráci s městem se podařilo kompletně zrenovovat
a zmodernizovat rozvody požární vody spolu s novými hydranty. Dále
bylo vyměněno v několika třídách a části chodeb staré nevyhovující
osvětlení. Naši prvňáčci se mohou těšit spolu se žáky šestých ročníků
na nově vymalované třídy. Také některé prostory školní jídelny jsou
vymalovány. Nový školní rok zahájíme v osmi třídách s novými tabulemi,
které jsou vyměněny za již značně opotřebované a nevyhovující. Ve
dvou třídách se mohou těšit z nového školního nábytku.
V mateřské škole jsme provedli kompletní údržbu a opravu toaletních
zařízení pro děti.
Věříme, že se nám zase o krůček podařilo zlepšit prostředí pro naše
děti, žáky, zaměstnance školy a samozřejmě pro rodiče.
Do nového školního roku přeji žákům chuť něco se naučit, rodičům
silné nervy, pedagogům trpělivost. Společně nám všem přeji, aby se
nám dařila vzájemná komunikace.


S pozdravem, František Felner

ZŠ a MŠ Hanušovice

titulnistranka_duben.pdf 1 25.03.2019 14:22:40

zpravodaj
Dva týdny plné zážitků
V průběhu dvou prázdninových týdnů zažívaly děti ve věku 5 – 12
let, na vůbec prvním příměstském táboře, konaném v Hanušovicích,
atmosféru jesenických hor všemi smysly – dozvěděly se o vlastivědných
zajímavostech z okolí svého bydliště, zkusily život na středověkém
hradě, těžily zlato, zažily atmosféru vojenských bunkrů pod Králickým
Sněžníkem, vystoupaly 152 schodů na rozhlednu, jezdily na koloběžkách
v Potůčníku, hrály si v prázdninové herně v muzeu v Šumperku,
C

M

Y

vyzkoušely netradiční sporty, batikovaly si vlastní trička ve výtvarné
dílničce, a to vše za doprovodu zahraničního lektora angličtiny.
Tábory byly pořádány neziskovou organizací Aktivní Pomoraví
z.s., pod dohledem zkušených lektorů, za finanční podpory Města
Hanušovice, které také poskytlo zázemí Kulturního domu, odkud děti
za dobrodružstvím vyrážely.

Odkaz na fotogalerii: www.aktivnipomoravi.cz
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MĚSTO HANUŠOVICE, IČ: 00302546, DIČ: CZ00302546
Městský úřad Hanušovice, Hlavní 92, 788 33 Hanušovice

Výpis usnesení z 15. schůze Rady města Hanušovice konané dne 22. 07. 2019
Na základě zákona na ochranu osobní údajů č. 110/2019
Sb. a nařízení EU (GDPR) zveřejňujeme upravený výpis
usnesení.
Návrh usnesení:
• RM schvaluje předložený program 15. schůze Rady města
Hanušovice.
Návrh usnesení:
• RM schvaluje přijetí Rozhodnutí o poskytnutí dotace
č. OPZ/4,1/080/0009952 z Operačního programu
Zaměstnanost (dále jen OPZ) na realizaci projektu „Vytvoření
strategických dokumentů pro město Hanušovice“.
• RM schvaluje vytvoření pracovního místa na odborného
pracovníka/asistenta na dobu určitou od 01.08.2019 do
30.11.2020.
• RM schvaluje vlastní financování způsobilých výdajů,
očištěných o příjmy projektu připadající na způsobilé výdaje,
které činí 184 646,88 Kč
Návrh usnesení:
• RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. A/07/2/022.
Vedení města nemá zájem na dalším trvání této smlouvy a
schvaluje ukončení nájemního vztahu dle podmínek smlouvy
k 30.04.2020,
Návrh usnesení:
• RM schvaluje navrženou Směrnici pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu.
Návrh usnesení:
• RM schvaluje nabídku od Ing. Arch. Ivo Skoumala,
Langrova 36, Šumperk, 787 01 na architektonickou studii
řešení parku na p.č. 882 a 539 v k.ú. Hanušovice za cenu 145
000 Kč. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Návrh usnesení:
• RM schvaluje nabídku od Ing. Arch. Tomáš Babka,
Poledníkova 19, 628 00 Brno na architektonickou studii

řešení H parku – zeleň., za cenu 135 000 Kč. RM pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Návrh usnesení:
• RM schvaluje zajištění bydlení pro paní E. D. a jejího
bratra R. T. v případě zrušení ubytovacího zařízení stavby čp.
89 na pozemku parc. č. st. 833 v k. ú. Hanušovice. Zajištění
bydlení zahrnuje zprostředkování ubytovacího místa v
ubytovacím zařízení ve městě Hanušovice, přičemž náklady
bydlení a služeb budou hrazeny ze strany samotných zájemců.
Nabídkou volného místa pro účely bydlení je závazek města
Hanušovice splněn.
Návrh usnesení:
• RM schvaluje odstoupení od smlouvy č. T1486282
(Teleinfo.eu, Blansko).
Návrh usnesení:
• RM bere na vědomí bezplatné připojení ZUŠ, pobočka
Hanušovice k internetu Městské knihovny Hanušovice
a souhlasí s pokračováním této služby.
Návrh usnesení:
• RM schvaluje návrh č. 12/2019 na vyřazení knihovních
fondů.
Návrh usnesení:
• RM schvaluje výsledek poptávkového řízení na provádění
technického dozoru investora na stavbě „Stavební úpravy
domu č. 199 v Hanušovicích v rámci projektu Multifunkční
centrum sociálních služeb“. Nejvhodnější nabídku podala
společnost Irea s.r.o., IČ 483 90 062, Radniční č. 4, 787 01
Šumperk. Cena činí 495 000 bez DPH.
1. Informace na vědomí
• Prodloužení příspěvku na VPP – listopad 2019, APK,
koordinátora VPP do konce roku 2019

Výpis usnesení z 16. schůze Rady města Hanušovice konané dne 07. 08. 2019
Na základě zákona na ochranu osobní údajů č. 110/2019 Sb.
a nařízení EU (GDPR) zveřejňujeme upravený výpis usnesení.
Návrh usnesení:
• RM schvaluje předložený program 16. schůze Rady města
Hanušovice.
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Návrh usnesení:
• RM schvaluje smlouvu o poskytnutí služeb Koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při stavbě „Stavební úpravy domu
čp. 199 v Hanušovicích v rámci projektu Multifunkční centrum
sociálních služeb“ uzavřenou mezi městem Hanušovice, Hlavní
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92, 788 33 Hanušovice a společnosti Satefynela s.r.o., Jánošíkova
18, 787 01 Šumperk.
RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Návrh usnesení:
• RM schvaluje zvýšení úhrady nákladů na výkon přenesené
působnosti - úsek přestupků u obcí, s kterými jsou uzavřeny
veřejnoprávní smlouvy a to z částky 20 Kč na 36 Kč /obyvatel/rok.
Návrh usnesení:
• RM projednala žádost M. Š. o napojení rodinného domu na
vodovodní řád a schvaluje připojení investora k vodovodnímu
řádu s tím, že přípojku uhradí žadatel.
• Zaplacení a osazení vodoměru provede ŠPVS.
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Návrh usnesení:
• RM schvaluje vybudování odvodnění parkoviště a úpravu
plochy na ul. Sportovní v Hanušovicích, a to Danielem Jílkem, Na
Vinici 422, 788 33 Hanušovice za cenu 146.410 Kč vč. DPH.
Návrh usnesení:
• RM schvaluje rekonstrukci části dešťové kanalizace na ul.
Školní v Hanušovicích, a to Danielem Jílkem, Na Vinici 422, 788

33 Hanušovice za cenu 488.235 Kč vč. DPH.
Návrh usnesení:
• RM schvaluje provedení terénních úprav na ul. Pod Lesem
v Hanušovicích, a to Václavem Luckým, Hlavní 416, 788 33
Hanušovice za cenu 270.000 Kč vč. DPH.
Návrh usnesení:
• Rada města Hanušovice revokuje usnesení č. 175/14/2019
ze dne 08.07.2019.
• Rada města Hanušovice schvaluje výsledek výběrového
řízení na koupi traktoru John Deere 5100M a to od společnosti
STROM Praha a.s., Lohenická 607, 190 17 Praha 9 za cenu
1.643.180 Kč vč. DPH.
• Rada města Hanušovice pověřuje starostu města podpisem
příslušné kupní smlouvy.
Návrh usnesení:
• RM schvaluje žádost Ing. Tomáše Zezulky (firma Primus
Stav, s.r.o. Řezáčova 573/22, 624 00 Brno) o vydání souhlasu
s využitím parcel p.č. 991 a 1768/3 , k.ú Hanušovice pro
seniorské bydlení jako součást platného územního plánu Města
Hanušovice.

Poznáváme Hanušovice a Abakuk
Ve čtvrtek 15. srpna 2019 navštívila skupinka 11 lidiček ze
šumperského SONSu město Hanušovice, město na křižovatce Jeseníků
má přibližně 3200 obyvatel, nachází se na soutoku řek Moravy a říčky
Branná, ale i dalších říček Rauschbach a Krupá. První místo, které jsme
navštívili bylo místní Turistické informační centrum, kde nás přišel přivítat
a pozdravit sám pan starosta Marek Kostka, který mě uvedl: „Děkuji
Vám moc za pozvání, a že jsem se mohl s Vámi v našem městě setkat
a pozdravit. Vaši organizaci Sjednocenou organizaci nevidomých
a slabozrakých Česká republika, zapsáno státem, oblastní odbočka
Šumperk (SONS ČR, z.s.) budu velmi rád podporovat.“ Připravil
jsem si, jako místní občan, a také člen této organizace společně
s Davidem Kubíkem prohlídku Hanušovic. Dalším zastavením byla
místní kaplička, Kaple Obětování Panny Marie – drobná barokní
stavba z roku 1725. Kde se nachází i kříž u kaple – kamenická práce
z roku 1827. Následně jsme šli směrem k nádraží, kde jsme se
zastavili u vzorkovny místního pivovaru, kde si někteří nakoupili.
Uvedl jsem zajímavosti o našem městě, že jsme kousek u školy
a školky. A naše skupinka přešla do Restaurace Lidový dům, kde
jsme měli rezervaci v salonku a dobře jsme se naobědvali. Dalším
místem byla Galerie Abakuk, to byla naše hlavní místo k návštěvě.
A proto jsme se vydali směr autobus. Někteří navštívili informační
centrum, kde si zakoupili vizitky a jiné propagační materiály.
Z tohoto centra jsme si i vyzvedli dárek od pana starosty, knížky
o Hanušovicích, za které všichni děkují. I pan starosta dostal
od SONS Šumperk pěkný dárek. Krátce po zastavení u TIC jsme
vyjeli k rychtě, kde se nachází Galerie Abakuk, kde nás přivítala
paní domu, spolumajitelka paní Marie Pecháčková: „Dobrý
den, dovolte mi abych Vás přivítala u nás na Hanušovické rychtě

a pozvala Vás dál na prohlídku o historii, umění, řemeslech
a příbězích, které jsou spjaty s tímto místem a touto budovou,
jenž je národní kulturní památkou.“ Vešli jsme do jedné
z místností, té, kde se před pár lety ještě i jedlo. Dnes je to místnost,
která dostává svůj historický ráz, jako celá budova. Místnost byla za
dob rychtářství soudní síň. Celou rychtu, dnes hlavně Galerii Abakuk
vlastní manželé Pecháčkovi. Postupně ve spolupráci památkářů
dostávají celou budovu do historické podoby. V Abakuku naleznete
výrobky řezbářské, malované, ale také historické, a to například od
domácnosti, kuchyně, školy, volnočasových aktivit, hraček, po řemesla.
Je to tam nádherné, dýchá na vás historie a umění. Galerii vede sám
pan Jaroslav Pecháček, který na rychtě pořádá kurzy, výstavy a další
aktivity spojené s dřevosochařstvím a řezbářstvím, a také prodává své
výrobky, které můžete nalézt přímo v rychtě anebo na webu: http://
www.abakuk.cz, kde naleznete více informací a kontakty. Já to sám
doporučuji celým rodinám. Rychta se nachází v části Hanušovic, která
se nazývá Habartice, a právě tato část byla původně Hanušovicemi.
A byla to vůbec první budova města.
Po prohlídce celé galerie jsme si v bývalé soudní síni dali kávu a čaj.
Měli jsme i možnost si pohladit psa, který jako z oka vypadl Gorovi,
bílému psu z legendárního japonského seriálu.
Zeptal jsem se jednoho zúčastněného, jak se mu líbilo
v Hanušovicích: „Bezva to bylo. Pan starosta byl příjemný, přivítal nás
pěkně. Věnoval nám publikaci o Hanušovicích. Na rychtě to bylo super.
Porcelán, různé stroje, nástroje.“ uvedl Pavel Kallas z Hostic.


Pro Hanušovické noviny

František Vyhnálek
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Univerzita třetího věku…

ZIMNÍ SEMESTR
2019/2020
UNIVERZITY TŘETÍHO
VĚKU V HANUŠOVICÍCH

Od října 2019 nabízíme Univerzitu třetího věku v prostorách
MAS Horní Pomoraví na ulici Hlavní naproti Penny marketu
v Hanušovicích. Během tříletého kurzu absolvují studenti zajímavé
přednášky a exkurze a na konci se zúčastní promoce, kdy jim vydá
Univerzita Karlova osvědčení v pražském Karolinu.
Univerzita třetího věku je specifickou součástí celoživotního
vzdělávání. Jejich základní charakteristikou je, že poskytuje
starším občanům v důchodu vzdělávání na nejvyšší možné, tedy
vysokoškolské (univerzitní) úrovni, čímž se liší od jiných forem
osvětových a vzdělávacích činností, byť také orientovaných
na tuto populaci. Cílem těchto programů je tedy poskytnout
seniorům možnost, aby se kvalifikovaně a na univerzitní úrovni
mohli systematicky seznamovat s nejnovějšími poznatky v oblasti
vědy, historie, politiky, kultury apod. Mimo toho plní univerzita
také výraznou sociální funkci a motivuje seniory k další aktivitě.
Další semestr na téma Genealogie (rodopis), hledáme své
předky začne 2. října od 13:30.
Přihlášku a další informace získáte v Informačním centru
v Hanušovicích. Kontaktní osoba Veronika Foltýnová
(email: foltynova@hornipomoravi.eu,
tel: +420 606 596 878).

Jsme největší český výrobce a zpracovatel kvalitních biopotravin, s přesahem do mezinárodních trhů.
Podporujeme a rozvíjíme ekologické zemědělství, vracíme zapomenuté tradiční biopotraviny do životů
lidí.
Najdete u nás uplatnění pro zkušené osobnosti i absolventy ve Starém Městě p/Sněžníkem.

Rozšiřujeme náš tým v PROBIO
o kolegu na pozici

• MLYNÁŘ – technolog výroby • PRACOVNÍK ve mlýně • NÁKUPČÍ pro zahraničí •
• ÚČETNÍ • ASISTENT/KA manažera zemědělství • MECHANIK-SEŘIZOVAČ •

více na www.probio.cz/kariera

Těšíme se na Vaši zprávu a životopis zaslaný na mail personalni@probio.cz nebo předaný na
recepci PROBIO, Staré Město p/Sněžníkem
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zpravodaj
Kondiční cvičení pro ženy v Hanušovicích
…začněte po prázdninách cvičit s novou euforií
		
Kdy? 		
každé pondělí a středa
		
V Kolik?
od 17:30 – 18:30 hod
		Kde?		KD Hanušovice
		
Za kolik?
50 Kč/lekce

Jubilea
V měsíci září oslaví svá
významná jubilea:

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

Smékalová Marie

K

… s sebou pouze pití, dobrou náladu a chuť si zacvičit!

Těšit se můžete na:
- Aerobik
- Pilates
- Tabata
- Kruhový trénink

Sedláčková Anna
Köhler Josef
Huška Karel
Novák Václav
Poláchová Drahuška
Čermáková Marie
Zahradníček Josef
Koloušek Jiří
Tomíček Oldřich

Babí léto se švetskovým crumble?
Znáte crumble? …crumble je velmi oblíbený dezert francouzů, je to vlastně
takový koláč bez těsta, který si bez výčitek můžete dopřát i k snídani.

Potřebujeme:
500 g švestek, 2 lžíce medu, lžíci kukuřičného škrobu, ½ lžičky skořice.
Na vločkovou krustu: 3/4 hrnku ovesných vloček, hrst mandlových lupínků,
½ lžičky skořice, ¼ lžičky zázvoru, sůl, 2 lžíce medu, 2 lžíce másla

Koláček Josef
Řeháková Hana
Lešingr Ladislav
Ceh Václav
Ruprichová Miluše
Gáblerová Anežka
Picek Dobroslav
Koňariková Helena
Dudová Pavlína

Postup
Švestky vypeckujte, nakrájejte na proužky a smíchejte s medem, škrobem a skořicí. Rozprostřete do vymaštěného pekáčku a posypejte směsí vloček, mandlí,
skořice, zázvoru, špetky soli, medu a rozpuštěného másla. Pečte 40–50 minut
při 180 °C, až jsou švestky měkké a vločková krusta krásně zlatavá a křupavá.

Dobrou chuť!

Navrátil Vítězslav
Sedlmayer Jiří
Horáček Miroslav
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Sběr použitého kuchyňského oleje
Nevylévejte použitý kuchyňský olej do odpadů, šetřete životní prostředí i životnost vaší kanalizace. Stačí olej doma slévat do PET lahví a uzavřené
PET lahve vhazovat do nádoby na sběr použitého oleje. Olej je pak určen k ekologické likvidaci.

Do sběrné nádoby:

PATŘÍ:

- přepálený rostlinný olej a tuk v pevně uzavřených a neporušených PET lahvích.

NEPATŘÍ:
- směsný (komunální) odpad, živočišné tuky (sádlo, lůj), motorový olej , plast (krom lahví s olejem), sklo, papír, nápojové kartony (europack),
baterie, elektromateriál, textil a obuv, biologický odpad, zdravotnický materiál
Děkujeme, že třídíte!

Použitý kuchyňský olej do odpadu
nepatří!
-

Olej v odpadu tuhne a zanáší potrubí
Energeticky a finančně je velice náročné vyčistit
kontaminovanou vodu

Jak se nechá použitý olej
ekologicky likvidovat?

-

Použitý olej stačí slévat
do PET lahví

-

Uzavřenou PET láhev vhodit
do nádoby na sběr použitého
oleje ve Vaší obci

-

Použitý olej je následně ekologicky zlikvidován

Ekologickou likvidaci použitého kuchyňského oleje ve Vaší obci zajišťuje firma Černohlávek OIL
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PIVOVARSKÉ
SLAVNOSTI
V PIVOVARU HOLBA

INFLAGRANTI S PEPOU VOJTKEM
INÉ KAFE / DESMOD
05 A RADEČEK / CITRON / SEBASTIAN A DALŠÍ
V PÁTEK 6. 9. OD 16 DO 20 HOD. EXKURZE DO PIVOVARU.

Více na: www.pivovarskeslavnosti.cz
Vstupné: pátek 60 Kč do 23. 8., od 24. 8. 80 Kč. Sobota 100 Kč do 23. 8., 150 Kč do 5. 9.,
200 Kč na místě. Děti do 15 let vstup zdarma. Předprodej vstupenek na
www.pivovarskeslavnosti.cz a ve vzorkové prodejně Pivovaru Holba Hanušovice.
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Fotografie: Miroslav Petrasko www.hdshooter.com
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