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Jsme Hanušovice 2020
Vážení a milí spoluobčané,
ať vám rok 2020 přinese pevné a stálé zdraví, spoustu štěstí, lásky,
osobních a pracovních úspěchů!
Jsme Hanušovice 2020. Co si pod tímto pojmem představujeme?
Chceme být mladé, energické a prosperující město, ve kterém bude
všem dobře.
Hanušovice se opravdu mění. Již nikdy nemohou být průmyslovým
městem tak jako v minulosti. Nejsme atraktivní pro investory do
velkých výrobních celků, a to z důvodu špatné infrastruktury a nízkého
počtu obyvatel. Proto se zaměřme na podporu malých a středních
firem ve službách, v cestovním ruchu a v řemeslech.
Jsme město na křižovatce Jeseníků. Náš potenciál spočívá v nabídce
služeb v oblasti turismu. Připravme lepší podmínky pro ty, kteří k nám
rádi jezdí za odpočinkem, relaxací a načerpáním nových sil.
Naší největší slabinou, a to nejen v Hanušovicích, je úbytek mladých
lidí. Příčinou tohoto jevu je skutečnost, že nemáme vytvořeny
podmínky pro výstavbu nových bytů včetně pracovních příležitostí.
Usilujeme proto o zkvalitnění zdravotní péče, školství, kultury, sportu,
rozšíření volnočasových aktivit pro širokou veřejnost a zlepšení
infrastruktury v našem regionu.

Cílem do budoucna je poskytnout zázemí pro mladé rodiny v tomto
krásném místě v podhůří jesenických hor a vzbudit sounáležitost
nás všech. Stabilizace mladých rodin s dětmi přinese ten největší
výsledek, který se odrazí v životech všech generací. Toto fungující
město je jako zdravý organismus, jenž je schopen postarat se svou
silou o naše rodiče a prarodiče, kterým vděčíme za jejich péči a lásku.
Připravujeme nejen výstavbu pro mladé, ale i pro naše babičky
a dědečky, abychom jim zajistili důstojné stáří.
Do dění našeho města bychom chtěli zapojit všechny občany,
spolky a společenské organizace, protože věříme, že vzájemná
spolupráce povede k realizaci našeho cíle. Hanušovice budou vytvářet
nespočet pracovních míst pro dlouhodobě nezaměstnané, kteří nám
také pomohou s rozvojem našeho města. Projekt nese název H-Point.
O dalších krocích a konkrétním postupu vás budeme informovat
v Hanušovickém zpravodaji a na webových stránkách města – www.
hanusovice.info.
Bez vás to nedokážeme! Na každém z vás záleží! Jsme Hanušovice
2020!

Váš starosta

Marek Kostka

Poděkování
Touto cestou srdečně děkujeme za vánoční dar Hanušovicím
v podobě vzrostlého smrku, který se nacházel na zahradě pana
MUDr. Jiřího Podivínského. Vánoční strom umístěný v HParku
zkrášlil naše město v adventním čase i v období Vánoc.
Dále bychom chtěli poděkovat společenským organizacím,
jednotlivým komisím zřízených městem, ZŠ a MŠ Hanušovice,

dobrovolným hasičům, charitě, všem spolkům a občanům, kteří se
podíleli na chodu města za celoroční obětavou práci.
Doufáme, že i v novém roce 2020 budeme i nadále dobře
spolupracovat a zkvalitníme tak život občanům našeho města.
Děkujeme!

Vedení města Hanušovice

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.
Šumperk, čp. 2769, Jílová 6, PSČ 787 01
IČ: 47674911, DIČ: CZ47674911
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v odd. B, vložka 699

Vážení zákazníci,
s účinností od 1.1.2020 dochází ke změně cen vodného a stočného:

vodné (úplata za dodávku pitné vody)

stávající vodné (do 31.12.2019)

stočné (úplata za odvádění odpadních vod) 
stávající stočné (do 31.12.2019)


42,84 Kč + 15 % DPH, tj. 49,27 Kč/m3
39,98 Kč + 15 % DPH, tj. 45,98 Kč/m3
42,37 Kč + 15 % DPH, tj. 48,73 Kč/m3
39,73 Kč + 15 % DPH, tj. 45,69 Kč/m3

Protože naše společnost není schopna technicky zajistit odečty všech vodoměrů k výše uvedenému datu, připomínáme
možnost si stav vodoměru k datu 31.12.2019 nahlásit nejpozději do 10.1.2020.
V případě nenahlášení stavu vodoměru k 31.12.2019 nejpozději do 10.1.2020 bude proveden technický propočet tak, jak je
obvyklé.
V odběrných místech s čidlem pro dálkový odečet bude vždy upřednostněn dálkový odečet před nahlášeným.
V případě jakýchkoli nejasností se obraťte na naše zákaznické centrum, tel. 583 317 317, e-mail: zakaznicke.centrum@spvs.cz.
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Společnost Podané ruce o.p.s.
www.podaneruce.cz

Poradenské centrum Rozcestník

bez dluhů a v důstojném bydlení na Hanušovicku
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Možná i vy patříte mezi lidi, kteří se zadlužili nebo mají velký
problém vystačit s penězi. Nemusí vám hned hrozit osobní bankrot,
ale žijete kvůli splátkám od výplaty k výplatě. Kde peníze mizí a jak se
zbavit problémů s nimi? Potřebujete konzultovat současné bydlení,
případně nalézt řešení s problémem, který se bydlením souvisí?
CMY
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Společnost Podané ruce o.p.s. rozšířila své působení o komplexní
nabídku poradenských služeb
a aktuální informační servis v oblasti řešení finančních rizik, ale
i aktivity zaměřené na jejich předcházení v rámci projektu s názvem:
Poradenské centrum Rozcestník, pod registračním číslem: CZ.03.2.6
5/0.0/0.0/16_047/0010496.
Všechny naše služby poskytujeme bezplatně, s pochopením
a profesionalitou.
Jsme schopni zpracovat spolu s klientem soupis všech jeho dluhů
a zprostředkovat kontakt s věřiteli za účelem nastavení vhodného
splátkového kalendáře. U klientů, u kterých to jejich finanční situace
dovoluje, a jsou schopni splnit podmínky vstupu do insolvence, jsme
schopni vypracovat návrh
na oddlužení v návaznosti na dokumentaci k finanční/dluhové
situaci klienta. Nabízíme i možnost doprovodu a podpory při jednání

se soudem, úřady nebo jinou institucí. Klienta provázíme celým
procesem oddlužení, v případě ztráty bydlení poskytujeme následnou
podporou pro nalezení nového.
V rámci řešení problematiky bydlení pracujeme nejen s klienty,
kteří jsou bez přístřeší, ale i s těmi, kteří jsou ztrátou bydlení ohroženi
anebo žijí v nevyhovujících podmínkách. Nenabízíme ubytování,
ale podporu při hledání toho nového s využitím stávajících zdrojů,
případně pomoci s hledáním nových možností.
Kontaktní údaje:
Zájemci, kteří chtějí řešit svoji nelehkou finanční či bytovou situaci,
nás mohou navštívit na adrese: Hlavní 136, 788 33 Hanušovice,
v prostorách NZDM Hanušovice, a to v pondělí a středu a pátek.
Od 7. 1. 2020 každé úterý ve Starém městě, v prostorách radnice,
nám. Osvobození 166,
788 32 Staré Město a každý čtvrtek v Zábřehu, Postřelmovská
465/1a, v prostorách NZDM Zábřeh.
Provozní doba pro veřejnost vždy od 9.00 hod do 14.00 hod.
Polední přestávka: 12:00 – 12:30.
Pro podrobnější informace a dohodnutí osobní schůzky, prosím,
kontaktujte naši odbornou poradkyni Ludmilu Zouharovou, tel.:
+420 733 759 737, e-mail: zouharova@podaneruce.cz
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MĚSTO HANUŠOVICE, IČ: 00302546, DIČ: CZ00302546
Městský úřad Hanušovice, Hlavní 92, 788 33 Hanušovice

Výpis usnesení z 23. schůze Rady města Hanušovice konané dne 28. 11. 2019
Na základě zákona na ochranu osobních údajů jsou některé
údaje ve výpisu usnesení upraveny tak, aby odpovídaly
ustanovením a paragrafům zákona č. 110/2019 Sb.
a nařízení EU na ochranu osobních údajů (GDPR).
Návrh usnesení:
• Rada města Hanušovice schvaluje předložený program
23. schůze Rady města Hanušovice.
Návrh usnesení:
• Rada města Hanušovice schvaluje Smlouvu o dodávce
vody a odpadních vod č. 7876/1, včetně přílohy č. 1, která
obsahuje seznam odběrných míst, mezi městem Hanušovice,

Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, jako odběratelem a Šumperskou
provozní vodohospodářskou společností, a.s. Šumperk,
Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk, jako provozovatelem, kdy
předmětem smlouvy je úprava (aktualizace) vztahů, práv
a povinností mezi provozovatelem a odběratelem.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Návrh usnesení:
• Rada města Hanušovice schvaluje dodatek č. 1 ke
smlouvě o dílo uzavřený mezi městem Hanušovice, Hlavní
92, 788 33 Hanušovice a společností KARETA s.r.o., Krnovská
51, 792 01 Bruntál.
Oznámení o zahájení stavebního řízení

3

01/2020 8. 1. 2020

Výpis usnesení z 24. schůze Rady města Hanušovice konané dne 9. 12. 2019
Návrh usnesení:
• Rada města Hanušovice schvaluje předložený program 24.
schůze Rady města Hanušovice.
Návrh usnesení:
• Rada města Hanušovice doporučuje Zastupitelstvu města
Hanušovice koupi objektu čp. 179 v Hanušovicích, který leží na st.
pl. 217 - zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hanušovice. Jedná se
o bývalou restauraci Formanka. Součástí objektu jsou i pozemky
parc. č. 903/4 - ostatní plocha o výměře 151 m2; parc. č. 903/5
- zahrada o výměře 266 m2; parc. č. 903/6 - zahrada o výměře
173 m2 a parc. č. 906/2 - trvalý travní porost o výměře 87 m2.
Všechny předmětné nemovitosti se nachází v k. ú. Hanušovice.
Celková cena všech uvedených nemovitostí činí 3.600.000 Kč.
Vlastníkem daných nemovitostí je společnost TF Invest, s.r.o.,
Vodova 1224/56, Královo Pole, 612 00 Brno.
Návrh usnesení:
• Rada města Hanušovice doporučuje Zastupitelstvu města
Hanušovice koupi objektu bývalé sušárny hadic na st. pl. 225/2
- zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hanušovice a dále koupi
pozemku parc. č. 2420 - ostatní plocha v k. ú. Hanušovice za
celkovou cenu 90.000 Kč. Vlastníkem daných nemovitostí je
společnost S.CH.W. SERVICE, s.r.o., Hlavní 73, 788 33 Hanušovice.
Návrh usnesení:
• Rada města Hanušovice schvaluje snížení nájmu NP
v Kulturním domě Hanušovice pro Fotbalový klub Hanušovice,
který pořádá 25.12.2019 Štěpánskou zábava. Snížená částka
nájemného činí 1500 Kč.
Návrh usnesení:
• Rada města Hanušovice nedoporučuje Zastupitelstvu města
odprodat pozemek parc. č. 826/18 ostatní plocha o celkové

výměře 174 m2, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu
pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk, katastrální
území Hanušovice, obec Hanušovice. RM schvaluje záměr
pronájmu tohoto pozemku.
Návrh usnesení:
• Rada města Hanušovice neschvaluje pronájem nebytových
prostor, a to konkrétně kancelářské prostory č. 100/1 v 1
nadzemním podlaží, včetně společně užívaných prostor chodby
a sociálního zařízení budovy č. p. 92, ul. Hlavní v Hanušovicích, od
1. 1. 2020 na dobu neurčitou, za vzájemně dohodnuté nájemné
ve výši 500,-- Kč/ měsíc pro zřízení kanceláře kontaktního
pracoviště VZP ČR.
Návrh usnesení:
• Rada města Hanušovice schvaluje vzorovou SMLOUVU
O UBYTOVÁNÍ v ubytovně na adrese u. Pražská č.p. 89,
Hanušovice 788 33
Návrh usnesení:
• Rada města Hanušovice schvaluje poskytnutí ubytování
v ubytovacím prostoru číslo 1 paní E. D., číslo 2 panu R. T., číslo 3
panu J. M., číslo 4 panu A. D. na ul. Pražské č. p. 89 v Hanušovicích,
a to na dobu jednoho roku za podmínek dle vzorové smlouvy
o ubytování.
Návrh usnesení:
• Rada města Hanušovice schvaluje uzavření nájemní smlouvy
a smlouvy o budoucí smlouvě zřízení služebnosti mezi městem
Hanušovice, Hlavní 92, 788 33 Hanušovice a Olomouckým
krajem, Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou
organizací, Lipenská 120, 772 11 Olomouc. Důvodem je napojení
objektu č. p. 89 na ul. Pražská v Hanušovicích na splaškovou
kanalizaci. Napojením

Výpis usnesení z 25. schůze Rady města Hanušovice konané dne 12. 12. 2019
Návrh usnesení:
• Rada města Hanušovice schvaluje předložený program 25.
schůze Rady města Hanušovice.
Návrh usnesení:
• Rada města Hanušovice schvaluje cenové ujednání ke
Smlouvě o poskytování služeb v oblasti životního prostředí
č. 50890063 se SUEZ Využití zdrojů a.s., Na Střelnici 633, 788 14
Rapotín, IČ:25638955. Jedná se o Službu č. 1 – Svoz komunálního
odpadu, separovaných (využitelných) nebezpečných a objemných
odpadů, Službu č. 2 – Odběr odpadů a druhotných surovin,
Službu č. 3 – Odstranění odpadů a Službu č. 5 – Přenechání
přepravních a skladovacích nádob a kontejnerů k užívání.
• Rada města Hanušovice pověřuje starostu podpisem těchto
cenových ujednání.
Návrh usnesení:
• Rada města Hanušovice neschvaluje poskytnutí ubytování
v ubytovacím prostoru panu M. H. a sl. A. K. na ul. Pražské
č. p. 89 v Hanušovicích.
Návrh usnesení:
• Rada města Hanušovice schvaluje Výzvu vč. příloh k podání

4

cenových nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na
služby „Strategické dokumenty pro město Hanušovice“.
• Rada města Hanušovice schvaluje členy výběrové komise,
a to: Marie Pecháčková, Jan Langer a Jaroslav Mrázek.
• Rada města Hanušovice pověřuje starostu města podpisem
veškerých dokumentů v rámci vyhlášení předmětného
výběrového řízení.
Návrh usnesení:
• Rada města Hanušovice schvaluje snížení ceny nájemního
pro Pivovar Holba a.s., Pivovarská 261, 788 33 Hanušovice a to
z 2.500 Kč na 500 Kč. Účelem pronájmu je konání firemního
večírku Pivovaru Holba.
Návrh usnesení:
• Rada města Hanušovice schvaluje návrh rozpočtu ZŠ
a MŠ Hanušovice na rok 2020 ve výši 33 969 (tis.) výnosy, 33
969 (tis.) náklady.
Návrh usnesení:
• Rada města Hanušovice schvaluje střednědobý
výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Hanušovice na roky 2021 – 2022
v předložené podobě.
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Usnesení č. 7 ze zasedání Zastupitelstva města Hanušovice dne 12. 12. 2019
Na základě zákona na ochranu osobních údajů jsou některé
údaje ve výpisu usnesení upraveny tak, aby odpovídaly
ustanovením a paragrafům zákona č. 110/2019 Sb. a nařízení
EU na ochranu osobních údajů (GDPR).
C

Návrh usnesení:
• Zastupitelstvo města Hanušovice schválilo předložený
a zveřejněný program 7. zasedání Zastupitelstva města
Hanušovice dne 12.12.2019 doplněný o bod – Schválení podání
žádosti o dotaci na projekt „Město Hanušovice - příspěvek na
platy APK“ v rámci Programu prevence kriminality na místní
úrovni 2020 a schválení manažera prevence kriminality.
Návrh usnesení:
• Zastupitelstvo města Hanušovice schvaluje zveřejnit záměr
města prodat pozemek parc. č. 744/1 trvalý travní porost
o celkové výměře 661 m2 v katastrálním území Hanušovice
za cenu znaleckého posudku a uhrazení nákladů s prodejem
spojených.
Návrh usnesení:
• Zastupitelstvo města Hanušovice neschvaluje odprodat
pozemek parcela č. 542/3 - trvalý travní porost v k. ú. Hanušovice
o výměře 162 m2, který je ve vlastnictví města Hanušovice.
Návrh usnesení:
• Zastupitelstvo města Hanušovice schvaluje koupi objektu
bývalé sušárny hadic na st. pl. 225/2 - zastavěná plocha
a nádvoří v k. ú. Hanušovice a dále koupi pozemku parc. č. 2420
- ostatní plocha v k. ú. Hanušovice za celkovou cenu 90.000 Kč
od S. CH. W. SERVICE, s.r.o., Hlavní 73, 788 33 Hanušovice.
• Zastupitelstvo města Hanušovice schvaluje návrh kupní
smlouvy a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
Návrh usnesení:
• Zastupitelstvo města Hanušovice schvaluje koupi objektu
čp. 179 v Hanušovicích, který leží na st. pl. 217 - zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Hanušovice (jedná se o restauraci
Formanka), včetně pozemků parc. č. 903/4 - ostatní plocha
o výměře 151 m2; parc. č. 903/5 - zahrada o výměře 266 m2;
parc. č. 903/6 - zahrada o výměře 173 m2 a parc. č. 906/2
- trvalý travní porost o výměře 87 m2. Všechny předmětné
nemovitosti se nachází v k. ú. Hanušovice od TF Invest, s.r.o.,
Vodova 1224/56, Královo Pole, 61200 Brno. Celková cena
všech uvedených nemovitostí činí 3.600.000 Kč.
• Zastupitelstvo města Hanušovice ukládá starostovi
města zajistit součinnost se zástavním věřitelem a zajistit
výmaz zástavy z KN. K následnému podpisu Kupní smlouvy a
vkladu vlastnického práva pro Město Hanušovice do KN dojde
až po výmazu zástavy z KN.
Návrh usnesení:
• Zastupitelstvo města Hanušovice schvaluje úpravy
rozpočtu a závazné ukazatele rozpočtu města dle důvodové
zprávy – rozpočtové opatření č. 7 města Hanušovice za rok
2019 o celkovou částku 6.048.000 Kč v příjmové části
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rozpočtu a celkovou částku 17.924.000 Kč ve výdajové části
rozpočtu.
Návrh usnesení:
• Zastupitelstvo města Hanušovice schvaluje předložený návrh
rozpočtu města Hanušovice pro rok 2020 v předloženém
znění. Celkové příjmy jsou rozpočtovány ve výši 80.753.434
Kč; celkové výdaje ve výši 111.870.250 Kč a financování ve výši
31.116.816 Kč, které následně zajišťuje vyrovnanost rozpočtu.
Členění rozpočtu je provedeno dle rozpočtové skladby, která
je stanovena vyhláškou Ministerstva financí č. 323/2002
Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
a Zastupitelstvo města Hanušovice ukládá hlavní účetní
města jeho rozepsání.
Návrh usnesení:
• Zastupitelstvo města Hanušovice schvaluje střednědobý
výhled rozpočtu města Hanušovice na období 2020 – 2024.
Návrh usnesení:
• Zastupitelstvo města Hanušovice schvaluje Obecně
závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
Návrh usnesení:
• Zastupitelstvo města Hanušovice schvaluje Obecně
závaznou vyhlášku č. 4/2019 o místním poplatku z pobytu
Návrh usnesení:
• Zastupitelstvo města Hanušovice schvaluje Obecně
závaznou vyhlášku č. 5/2019 o místním poplatku ze psů
Návrh usnesení:
• Zastupitelstvo města Hanušovice schvaluje Obecně
závaznou vyhlášku č. 6/2019 o místním poplatku za využívání
veřejného prostranství
Návrh usnesení:
• Zastupitelstvo města Hanušovice schvaluje Obecně
závaznou vyhlášku č. 7/2019 o místním poplatku ze vstupného
Návrh usnesení:
• Zastupitelstvo města Hanušovice schvaluje vyřazení 2
lokalit ze změny ÚP č. 1. Jedná se o lokality:
- Lokalita č. 6, Potůčník - p.č. 237/1, 237/3, 237/4, 213/2,
210/2, 202, 200, 203/2 + doplnit 198/2. 203/1, 204/1 –
zcelení lokality v k.ú. Potůčník (vliv ÚP na životního prostředí)
- Lokalita č. 8, Vysoké Žibřidovice - p.č. 1664 v k.ú. Vysoké
Žibřidovice - biologický průzkum
Návrh usnesení:
• Zastupitelstvo města Hanušovice schvaluje podání
žádosti o dotaci na projekt „Město Hanušovice - příspěvek na
platy APK“ v rámci Programu prevence kriminality na místní
úrovni 2020.
• Zastupitelstvo města Hanušovice schvaluje manažera
prevence kriminality paní Ivanu Vlachovskou.
• Zastupitelstvo města Hanušovice pověřuje starostu
města Hanušovice podpisem příslušných písemností v dané
věci.
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Ohlédnutí se za Hanušovickým adventem 2019
Kulturní komise ve
spolupráci
s
Městem
Hanušovice zorganizovala
v adventním čase velmi
vydařené akce, které měly
přidanou hodnotu, a to –
pomoci rodině Fiedlerovým
z Hynčic nad Moravou.
Občané tak mohli vstřebat
pravou vánoční atmosféru,
zhlédnout bohatý program,
ochutnat vánoční punč,
setkat se se svými blízkými a ještě pomoci… V pátek 29. listopadu 2019
proběhla první akce v HParku „Rozsvícení vánočního stromu“. Během
tohoto podvečeru vystoupilo mnoho účinkujících, kterým za to patří dík.
Během večera se objevil i Mikuláš s čertem a andělem, který rozdával
dětem balíčky.

druhé akce „Vánoční zpívání“ předal ředitel pivovaru Holba Vladimír Zíka
rodině Fiedlerovým šek, který byl určen právě na podporu malého Petříka.
Velké díky tak patří kulturní komisi za organizaci těchto akcí, vedení
Města Hanušovice za podporu, vystupujícím a všem občanům, kteří se akcí
účastnili a podpořili tak tento charitativní projekt…

V pátek 20. prosince 2019, taktéž v HParku, vystoupily hanušovické děti
na druhé akci „Vánoční zpívání“. Děkujeme paním učitelkám recitačního
a pěveckého kroužku místní základní školy.
Během těchto akcí probíhala dobrovolná benefiční sbírka pro 4letého
Petříka Fiedlera z Hynčic nad Moravou, který trpí Westnovým syndromem.
Občané tak mohli přispívat hotovostí přímo do charitativní kasičky. Během

A tak nám rok utekl…
Na Vysoké se neustále střídaly akce, přibyli noví chataři, osada se
omlazuje. Mladší přináší nový vítr a aktivně se zapojují do osadního
života.
Například manželé Kazíkovi, kteří 8. listopadu připravili rodičům
Karině a Robinovi oslavu zlaté svatby v naší kapli. Nic netušící rodiče
byli vlákáni s dalšími příbuznými na prohlídku kaple Fr. Schuberta a zde
proběhl „chatařský obřad“, oslava 50 let společného života. Přípitek,
úsměvy, polibek a kytice umocnily průběh akce.
Že se nám drakiáda vzhledem k nepřízni počasí nevydařila – nevadí.
Koupené uzeniny se použily na bramborový guláš, který se podával po
skončení lampiónového průvodu 16. listopadu v klubovně u Lužíků.
Účast dětí na průvodu byla opět velká, po procházce Vysokou od kaple
k Liškům se hledal poklad, podávaly se koblihy, čaj a svařák.
30. listopadu jsme na Vysoké s předstihem přivítali Mikuláše.
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Nejprve se ve 14 hodin na „centrálním náměstí“ ozdobil vánoční
strom a v 17 hodin se všichni přesunuli do vánočně vyzdobené kaple.
Děti recitovaly a od Mikuláše a andělů dostávaly dárečky. Venku čerti
podávali vynikající guláš, párky, klobásy, punč a čaj. Venkovní výzdoba
– osvětlený stan, lavice s kožešinami a dva ohně v čertovských sudech
podpořila krásnou atmosféru blížících se vánoc.
Také se těšíme na vánoční koncert dětí ZŠ Bohdíkov 21. prosince,
na štědrovečerní zpívání v kapli ve 22 hodin a na silvestrovské setkání
a ohňostroj o půlnoci na „centrálním náměstí“.
Věřím, že rok 2020 bude stejně úspěšný jako letošní, že bude
pokračovat spolupráce s OÚ Malá Morava a MěÚ Hanušovice, budeme
se k sobě chovat ohleduplně a hlavně nám nezmizí úsměv z našich
tváří.

Za organizační výbor Mgr. Jaromír Straka, starosta osady
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Ze života Klubu 60+ Hanušovice, z. s.
Konec roku je zvláštním až spirituálním časem, kdy hodnotíme celý
uplynulý rok, přemýšlíme, co nám dal dobrého, co se nám podařilo
udělat, ale i to, co bychom měli zvládnout příští rok lépe, řada z nás
si dává plno předsevzetí. Stejná situace je i v našem Klubu. Vždy první
čtvrtek v měsíci se schází členové výboru Klubu, aby zhodnotili akce,
které proběhly a domlouvají se na dalších.
Prosinec byl pro nás všechny obdobím předvánoční atmosféry.
Hodiny strávené v kuchyni při pečení a zdobení cukroví pro naše
blízké, čištění naší domácnosti prostředky, které to prý zvládnou-podle
reklamy-bez námahy, chození po obchodech s přáním vybrat každému
z rodiny dáreček, vše zabalit a schovat, to vše jsme zvládli dobře. Avšak
i v tomto hektickém období si řada našich členek taky udělala čas
a každý prosincový čtvrtek odpoledne se věnovala pod dohledem
a za pomoci lektorek-členek Klubu-Zdenky a Milušky pletení zvonečků
a košíčků z pedigu. Vlastnoručně vyrobený dáreček je pro obdarovaného
cennější, neb je tvořen z lásky k němu. Jak se nám výrobky podařily,
můžete posoudit podle přiložených fotografií.
V prosinci byl ukončen desetihodinový kurz trénování paměti, který byl
zahájen v říjnu. Každé úterý dopoledne za námi do Hanušovic dojížděly
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střídavě dvě lektorky ze šumperské firmy Pontis. Paní Moravcová
a Simonová si připravovaly na vzájemné setkání s námi řadu cvičení,
testů, her tak, aby vyburcovaly náš mozek a zlepšily naši paměť. Vždy
vládla během hodiny příjemná atmosféra, humor a optimismus.
V předvánočním shonu si udělali čas i zájemci o bowling a individuálně
si ho zajeli zahrát do podniku Bowling Blue Star v Šumperku. Karel, Jiřka
i Zdenka doufají, že dalšího bowlingového klání domluveného na 7.
ledna se zúčastní tentokrát víc zájemců.
Nesmíme zapomínat také na kulturní vyžití. Zájezd na divadelní
představení Divadla Šumperk jsme naplánovali na 23. ledna 2020.
Shlédneme situační komedii „Sladké mámení“ v nastudování
šumperského souboru. Přejeme všem přihlášeným příjemnou
zábavu.
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 → organizace → Klub 60+ Hanušovice.
 Dobrý start do nového roku 2020 za Klub 60+ Hanušovice, z. s.

přejí Karel a Dáša Prodělalovi

Silový trojboj Holba Hanušovice, z.s.
Dne 16.11.2019 se konalo 3. Otevřené Mistrovství ČR dorostu,
juniorů a masters v klasickém benčpresu (RAW) v Lukově, okr. Zlín
za účasti 118 závodníků z 35 oddílů celé ČR. Za náš oddíl tentokrát
nastoupili dva závodníci. Jako první nastupoval Jaroslav Zimola
(ročník 1953!) ve věkové a váhové kategorii M3 (nad 60 let) do 83
kg, který výkonem 110 kg obsadil krásné 2. místo (od 1. místa jej dělilo
pouhých 2,5 kg). Druhý nastupoval jako tradičně Lubomír Růžička ve
věkové kategorii M2 (nad 50 let) váhová kategorie nad 120 kg, který

podal třetím pokusem skvělý výkon, když si na třetí pokos nechal
naložit 205,5 kg (nový rekord ČR) a bez problémů vyhrál. Navíc to
bylo jeho již třetí vítězství v řadě. V absolutním pořadí kategorie M2
opět vyhrál a v absolutním pořadí celého mistrovství obsadil skvělé
3. místo.
Závěrem bych rád poděkoval za pomoc a podporu, a to Městu
Hanušovice a Pivovaru Holba Hanušovice.

Za Silový trojboj Holba Hanušovice předseda Lubomír Růžička
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Rozsvícení vánočního stromu v našem městě

Úvodní slovo pana starosty - Marka Kostky - zahájilo advent
v našem městečku - dobu čekání na nejkrásnější svátky roku. Seznámil
místní občany s připraveným kulturním programem a s dobrovolnou
benefiční sbírkou pro čtyř letého Petříka Fiedlera z Hynčic nad

Moravou, který trpí Westovým syndromem
(nebezpečný typ epilepsie). Vybrané peníze
byly předány rodině Petříka při Vánočním
zpívání a recitaci v pátek 20. 12. 2019.
K vánoční náladě přispělo v pátek 29. 11.
2019 v odpoledních hodinách v HParku
i pěkné kulturní vystoupení žáků ZŠ a MŠ
v Hanušovicích – recitačního a hudebního
kroužku pod vedením svých vyučujících –
PaedDr. Vladimíry Žídkové a Mgr. Dagmar
Pěničkové, vystoupení pěveckého sboru
Staráček i hudební skupiny Myrun.
Pro děti byly připraveny zajímavé hry
a soutěže i vánoční mikulášská diskotéka
s bohatou nadílkou.
Všichni přítomní byli již nedočkaví a
těšili se na slavnostní rozsvícení vánočního
stromu. Při odpočítávání od deseti se
rozsvítil vánoční strom, při odpočítávání od
tří se na smrku rozzářila i vánoční hvězda.
Kdo měl zájem, měl možnost během
probíhající akce ochutnat hřejivé nápoje a dobré občerstvení.	

PaedDr. Vladimíra Žídková

vedoucí recitačního kroužku

V lednu 2020 Vás opět navštíví tříkráloví koledníci
Spoleksbírka
chatařů
Vysoká,
MěÚ Hanušovice
a OÚaMalá
Tříkrálová
2020
bude probíhat
v Hanušovicích
okolí Morava
od 1. do
pořádají
Vánoční koncert, který se uskuteční v sobotu 21. prosince
12. ledna
2020.
2019 v kapli
Fr. Schuberta
na do
Vysoké.
Posláním
tří králů
je přinášet
všech domovů požehnání, šířit
Koncert
v 17 hodin
zazpívá Vám
sbor žáků
ZŠ Bohdíkov.
radostnou
zvěstzačíná
o narození
Ježíše,a především
v našich
srdcích,
a poprosit
o pomoc pro ty, kdo ji potřebují. Výtěžek Tříkrálové sbírky je určen na
pomoc nemocným, handicapovaným, lidem v tísni a dalším jinak

Vstupné
koncert je
dobrovolné.
sociálně na
potřebným
skupinám
lidí žijícím na Šumpersku. Část výnosu
Zveme
všechny
z celého
regionu
na krásnou akci, kdy
sbírky
je určena
na zájemce
humanitární
pomoc
do zahraničí.
přivítáme
Vánoce
2019. otevřít své dveře i srdce a přispět tak
Nebojme
se tedyroku
koledníkům
 kteří si sami pomoci nemohou. Děkujeme
Spolek
chatařů
Vysoká
těm,
za Vaši
podporu.

František Felner,

koordinátor Tříkrálové sbírky v Hanušovicích

Školní kolo olympiády v českém jazyce

Národní institut pro další vzdělávání MŠMT v Praze vyhlásil
pro tento školní rok 2019/2020 46. ročník Olympiády v českém
jazyce. Školní kolo Olympiády v českém jazyce se konalo ve čtvrtek
5. 12. 2019 v dopoledních hodinách v multimediální učebně
naší Základní školy a Mateřské školy v Hanušovicích za účasti 25
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talentovaných žáků z 8. a 9. třídy. Pedagogický dozor
při této soutěži prováděla vyučující českého jazyka
a literatury PaedDr. Vladimíra Žídková. Soutěž byla
rozdělena na jazykovou a slohovou část. Úkoly žáci řešili
anonymně pod přiděleným číslem, což bylo nezbytnou
podmínkou regulérnosti soutěže.
Mezi úspěšné řešitele olympiády z českého jazyka
patří Kateřina Váchová ze třídy 8. B s 48 body, která
za své jazykové a slohové znalosti získala prvenství v
této soutěži. Na druhém místě se s počtem 47 bodů
se umístila žákyně 9. A – Natálie Halfarová. Bronz s 44
body náleží Elišce Jelínkové ze třídy 8. B. O čtvrté místo
se rozdělí Kateřina Kukrálová z 8. B a Kateřina Pánková
z IX. A s 43 body. Páté místo získala Tereza Svobodová z
VIII. B se 42 body.
Kateřina Váchová z VIII. B a Natálie Halfarová
z IX. A budou reprezentovat naši školu v okresním kole Olympiády
v českém jazyce, které se uskuteční 21. ledna 2020 v Šumperku.
Mnoho úspěchů přeje našim soutěžícím PaedDr. Vladimíra
Žídková, organizátorka školního kola Olympiády v českém jazyce.
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Vánoční zpívání a recitace v našem městě
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Kouzelný čas Vánoc si připomněli občané Hanušovic při setkání
u vánočního stromu v pátek 20. 12. 2019 v HParku.
Začátek
pestrého
doprovodného
programu
byl
zahájen starostou města – panem Markem Kostkou
v 16:00 hodin a pokračoval do večerních hodin.
V 16:15 hodin přivítal starosta žáky recitačního a pěveckého
kroužku při Základní škole a Mateřské škole v Hanušovicích
pod vedením paní učitelky Vladimíry Žídkové a paní učitelky
Dagmar Pěničkové za hudebního doprovodu paní učitelky
Mariany Felnerové a paní učitelky Blanky Juřičkové. Zaznělé
písně a přednesené básně umožnily přítomným posluchačům
ponořit se do nastupující vánoční atmosféry. Podle následného
ohlasu se kulturní vystoupení žáků základní školy velmi líbilo.
Poděkování náleží panu starostovi a členům kulturní komise
za zajištění dárečků pro vystupující žáky.
Radost v očích přinesla dětem i vánoční přáníčka směřující k
Ježíškovi do oblak. Zdařilé vystoupení hudební skupiny Myrun
posílilo dobu adventu v našem městečku.
Součástí této akce byla i dobrovolná benefiční sbírka pro
4 – letého Petříka Fiedlera z Hynčic nad Moravou, jenž trpí
Westovým syndromem (nebezpečný typ epilepsie). Vybrané
peníze byly předány rodičům Petříka. K finanční podpoře rodiny
se také připojil pivovar Holba Hanušovice. Ředitel podniku –
Vladimír Zíka - předal rodičům chlapce šek přesahující částku
19 tisíc korun.
Kdobrénáladěpřispělopříjemnéprostředíichutnéobčerstvení
v podobě výborné zelňačky i klobás. Všem přítomným chutnal
tradiční vánoční punč, svařák a jiné lahodné pochutiny.

Vladimíra Žídková, vedoucí recitačního kroužku

Slavíci z Hanušovic letí...
Náš hanušovický sbor „Slavíci z Hanušovic“ začal pilně pracovat
v letošním školním roce na svém novém repertoáru již v září, protože ho
čekala ke konci kalendářního roku řada důležitých vystoupení.
V pátek 27. listopadu 2019 jsme se dopoledne zúčastnili nesoutěžního
festivalu Loučenská vločka, který se pořádá v Loučné nad Desnou již 28.
rokem. Celkem zde během dvou dní na pěti koncertech vystoupilo
téměř 20 pěveckých souborů z celé České republiky. Slavíci zaujali svým
výkonem a přijali pozvání k další spolupráci s profesionálním pěveckým
tělesem Dětské sborové studio Ostrava-Jih. Ještě v pátek odpoledne
jsme zazpívali v domácím prostředí - v Hanušovicích na slavnostním
Rozsvícení vánočního stromu v HParku.
Ve středu 4. prosince 2019 se Slavíci z Hanušovic představili na
Předvánočním koncertě v Šumperku. Před zcela zaplněným Klášterním
kostelem zazpívali svůj současný repertoár a byli odměněni velkým
potleskem publika.
Čeká nás ještě vystoupení na Charitativních dílnách ve škole a závěr
roku 2019 oslavíme v pátek 20. prosince vánočním zpíváním opět
v HParku v Hanušovicích.
Děkujeme celému sboru za vzornou reprezentaci nejen školy, ale
i města Hanušovice a přejeme mnoho úspěchů v další práci!
Do svých řad stále přibíráme nové zpěváčky, zkoušíme ve škole
každou středu od 13. 00 – 14. 00 hodin. Práce ve sboru je náročná, ale
odměnou bývá krásný zážitek ze společného zpívání. Naším mottem je:
„Zpěv ve sboru se dá naučit. Když chceš, zvládneš cokoli! Jen musíš chtít
a něco pro to udělat…“

Současné obsazení sboru je následující: Kateřina Šimíková z 2. A,
Vendula Winklerová ze 3. B, Simona Hečková, Karolína Janková, Bára
Majznerová, Kristýna Voráčová, Kristýna Záhorová ze 4. A, Tereza
Hnátková ze 4. B, Vanessa Cejnarová, Adéla Fictumová, Eliška Ilková,
Anna Kouřilová, Anna Mikuličová, Jakub Vojtek, Michaela Voráčová,
Natálie Začalová z 5. A, Karolína Vojtková z 6. A a Eliška Zoe Vargová
ze 7. A. Na klavír nás doprovází pan učitel Pavel Hrdina ze Šumperka
a paní učitelka Mariana Felnerová. Hlasovou výchovu vede a houslový
doprovod zajišťuje paní učitelka Blanka Juřičková, vedoucí sboru je paní
učitelka Dagmar Pěničková. Poděkování si zaslouží i rodiče zpěváčků,
kteří jejich činnost podporují, pomáhají nám a doprovází nás na našich
akcích.
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Studentky a studenti univerzity třetího věku
úspěšně ukončily další semestr
Od října do prosince absolvovalo 15 studentek a studentů přednášky
na téma Genealogie – Hledáme své předky. Během kurzu se dozvěděli
mnoho zajímavých informací o dějinách genealogie, jak se tvoří
rodokmen, o matrikách. Jakých způsobem se využívají archivní
materiály ke studiu předků, o genetice a mnoho dalšího. Po každém
kurzu museli studentky a studenti plnit online průběžné testy a na závěr
celého semestru splnit velký test z celého učiva, což zvládli všichni na
výbornou. Další semestr, tentokrát letní, bude odstartován 5. února
2020 od 13:00 opět v prostorách malého sálu kulturního domu
v Hanušovicích tentokrát na téma Život a dílo Michelangela Buonarroti.
Univerzita třetího věku je specifickou součástí celoživotního
vzdělávání. Jejich základní charakteristikou je, že poskytuje starším
občanům v důchodu vzdělávání na nejvyšší možné, tedy vysokoškolské
(univerzitní) úrovni, čímž se liší od jiných forem osvětových
a vzdělávacích činností, byť také orientovaných na tuto populaci.
Cílem těchto programů je tedy poskytnout seniorům možnost, aby se
kvalifikovaně a na univerzitní úrovni mohli systematicky seznamovat
s nejnovějšími poznatky v oblasti vědy, historie, politiky, kultury apod.
Mimo toho plní univerzita také výraznou sociální funkci a motivuje
seniory k další aktivitě.
Přihlášku a další informace získáte v Informačním centru
v Hanušovicích. Organizátorem univerzity je MAS Horní Pomoraví,
kontaktní osoba Veronika Škrottová (email: foltynova@hornipomoravi.
eu, tel: +420 606 596 878).

Glosa
Předpokládám, že sloveso starat se úzce souvisí s podstatným
jménem starosta. Ano, starosta je od toho, aby se staral. A musím
Vzpomínka
podotknout, že současný starosta se stará mírou převelikou.
Vždyť se
stačí projít po Hanušovicích
na každém kroku je patrný starostův
„ Očím sesaztratil,
ale v srdcích zůstaneš navždy.“
rukopis, samozřejmě za
přispění týmu, který si kolem sebe vytvořil.
Dne 23. ledna 2020 si připomeneme
19. smutné výročí úmrtí našeho tatínka
a dědečka - pana Ladislava Pavelky,
bývalého ředitele závodu Moravolen.
Děkujeme za tichou vzpomínku.
S láskou a hlubokou úctou
dcery Soňa a Vlaďka s rodinami.

Patří mu za to velký dík a obdiv.
Potažmo již slyším tradiční škarohlídy: „No, Vítek pochlebuje, vtírá
se do přízně a podobné kecy...“ Tuto skupinku lidí ubezpečuji, že jsem
to nikdy nedělal, nemám to vůbec zapotřebí. Jen konstatuji holou
skutečnost... 
Vítek Lubomír, Sportovní 436.

„ Očím ses ztratil,
ale v srdcích zůstaneš navždy.“

Dne 23. ledna 2020 si připomeneme
19. smutné výročí úmrtí
našeho tatínka a dědečka

Ladislava Pavelky,

pana
bývalého ředitele závodu Moravolen.
Děkujeme za tichou vzpomínku.
S láskou a hlubokou úctou
dcery Soňa a Vlaďka s rodinami.

Šumperk, 25. 11. 2019
Výsledky sbírky „Bílá pastelka“ 2019
Rádi bychom Vám poděkovali za spolupráci při realizaci sbírky „Bílá pastelka“.
Proto bychom Vás chtěli seznámit s výsledky sbírky.
Města / školy
Počet dvojic
Šumperk - Střední zdravotnická škola Šumperk
13
Šumperk – dobrovolníci
1
Hrabišín + 4. ZŠ Šumperk
1
Velké Losiny
1
Rapotín, Petrov n/D
1
Sobotín
1
Loučná n/D
1
Libina
1
Hanušovice
1
Zábřeh - Střední odborná škola sociální péče Zábřeh
6
Bludov
1
Postřelmov
1
Štíty
1
Celkem:

Výtěžek sbírky
48753,2403,3271,3571,4897,1635,5843,7324,11443,21697,6725,2754,4566,124 882,-

Ještě jednou děkujeme za vstřícnost a ochotu pomoci naší organizaci, která
poskytuje služby zrakově postiženým občanům. Získané prostředky ze sbírky budou
stejně jako v minulých letech využity k financování služeb pro nevidomé a
slabozraké ( např. výuka chůze s bílou holí, sebeobsluha, kurz na ovládání
kompenzačních pomůcek, výběr optických pomůcek …)
Vzhledem k tomu, že jsme neziskovou organizací jsou finanční prostředky ze sbírky i
jedním z finančních zdrojů, které nám pomáhají zabezpečit náklady nezbytné pro
provoz našeho pracoviště.
Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
Za oblastní odbočku Šumperk







SONS ČR,z.s.
oblastní odbočka Šumperk
8. května 22, 787 01 Šumperk
tel/fax/ 583217105
e-mail/ sumperk@sons.spk.cz www.sons.cz
IČ/ 65399447
č.ú./ 1904744349/0800 Česká spořitelna Šumperk
č. registrace u MV: II/s-OS/1-30 302/96-R pod názvem
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR

umění žít ve tmě





Soňa Bezděková,DiS.
pracovnice SONS Šumperk

608 33 11 00

WWW.AGENTURA-KRYSTOF.CZ

POVINNÉ RUČENÍ
Osobní automobil

Cena již od:

do 1 000 ccm

1 482 Kč / rok

1 001 - 1 350 ccm

1 587 Kč / rok

1 351 - 1 750 ccm

1 786 Kč / rok

1 751 - 2 000 ccm

2 181 Kč / rok

2 001 - 2 500 ccm

2 244 Kč / rok

nad 2 500 ccm

2 244 Kč / rok

Nákladní automobil 3,5 - 12 t

8 548 Kč / rok

Tahač

49 440 Kč / rok

SJEDNÁVÁME
ZASTUPUJEME

VŠECHNY TYPY POJISTEK
VŠECHNY POJIŠŤOVNY

PŘEPISY VOZIDEL
VEŠKERÉ ÚKONY NA ODBORU DOPRAVY:

VYŘÍDÍME ZA VÁS:

- Registrace vozidla
- Dovoz vozidla ze zahraničí
- Zánik vozidla
- Vyřazení vozidla
- Zápis tažného zařízení
- Zápis LPG
- Veškeré změny
- jméno
- adresa
- barva
... atd.

608 33 11 00

WWW.AGENTURA-KRYSTOF.CZ

E
BUĎT ...
ŘÍ
CHYT
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