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Okurková sezóna nám nehrozí!
Milí čtenáři,
prázdninové měsíce bývají všeobecně vnímány jako čas
odpočinku, výletů a dovolených. Toto období s minimem
událostí a dění, jak na poli kultury a politického dění, bývá
lidově nazýváno jako „okurková sezóna“, podle sezóny
dozrávání okurek.
My ale nezahálíme ani o prázdninách a jedeme na „plný
plyn“ 
V oblasti kultury jsme uspořádali velmi zdařilou akci „Kácení
májky a Den dětí“ v HParku. Akce se těšila velké návštěvnosti
a užili jsme si tak sobotní den plný zábavy, atrakcí a bohatého
programu. Další akcí v HParku byl čtyřdenní Kinematograf
bratří Čadíků. Promítání letního kina se uskutečnilo ve
dnech 17. – 20.7. Příjemná atmosféra teplých letních nocí
a občerstvení přilákala na promítání nadšence filmových
novinek a hitů. A v tomto měsíci vás ještě čeká další velká akce
a tím je „šílená“ Madness party, která se uskuteční v sobotu
22.8. Hudební festival, který bude hostit spoustu kapel, začne
v 17:30 hodin. Přijďte se pobavit a podpořit i naše hanušovické
kapely, které v rámci Madness party vystoupí – We Are The
Motion a Critical Madness. V areálu HParku bude možno
stanovat a návštěvníci si tak budou moci užít festival dosyta.
V oblasti investic máme také na pilno. V mateřské školce
probíhá rozsáhlá rekonstrukce dětského hřiště. V současné
době budujeme běžeckou dráhu, připravujeme vytyčení a
probíhá přípravná práce na hlavním dlážděném kruhovém

chodníku, finišujeme s dokončením mlátového chodníku.
Proběhlo výběrové řízení na dodání herních prvků a pan
Jaroslav Pecháček z Rychty nyní opravuje původní akátové
herní prvky.
A co nového s Formankou? V těchto dnech byla zahájena
rekonstrukce kotelny – výměna zastaralých kotlů. Máme
zpracovanou dispoziční studii nábytku v interiéru budovy a
pracujeme na rekonstrukci zázemí kuchyně.
Jak to vypadá s Hraníčkem? V této době probíhají
dokončovací práce a slavností otevření Hraníčka je téměř na
spadnutí. O otevření Hraníčka vás budeme zavčas informovat.
Doufejme, že se vám naše/vaše Hraníčko bude líbit 
Ve městě si můžete všimnout, že probíhá dokončovací
práce na úpravě veřejných ploch u viaduktu, řešíme parkovací
plochu u školky a na sídlišti Na Holbě a intenzivně řešíme
situaci s dodávkou pitné vody ve Vysokých Žibřidovicích.
Samozřejmostí je neustálé řešení revitalizace HParku, v
současné době čekáme na povolení a plánujeme realizaci
přestavby celého parku dle vizualizace.
Závěrem také nesmíme opomenout práce na Multifunkčním
centru, dokončení centra je plánované na jaře příštího roku.
Samozřejmě řešíme mnoho dalších akcí, o kterých vás
budeme vždy pravidelně informovat.



POZVÁNKA
Při příležitosti 20-ti letého výročí provozování čerpací
stanice pohonných hmot v Hanušovicích si Vás dovolujeme pozvat k přátelskému setkání, které proběhne:

ve středu 26.08.2020 od 10:00 – 20:00
u nás na čerpací stanici.
- při natankování pohonných hmot nad 500,- Kč obdržíte dárek zdarma
- každý desátý tankující zákazník si zatočí kolem štěstí
- pohoštění
- zmrzlina, nanuky a káva zdarma
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Nezahálíme ani o prázdninách!
Váš starosta
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zpravodaj
Město Hanušovice nabízí:
Prodej motorového vozidla - BELARUS 952.3 SPZ M01 1542
1) Předmět prodeje:
Předmětem prodeje je motorové vozidlo – Traktor kolový
Belarus 952.3.
C

M

Y

CM

2) Hodnota motorových vozidel dle znaleckých posudků:
Dle znaleckého posudku č. 1832/20 ze dne 25. 02. 2020
činí hodnota stroje 295.200 Kč vč. DPH.
MY

CY

CMY

K

3) Prohlídka motorového vozidla:
Prohlídka motorového vozidla je možno po domluvě p. Jiří
Gábler 601 545 244, p. František Ambroz 603 212 951.
4) Soutěžní lhůty:
Nabídky budou podány osobně na podatelně MěÚ
Hanušovice nejpozději do 21. 08. 2020 do 09:00 hodin a

to v úřední dny tj. pondělí a středa od 07:00 - 17:00 hod.,
nebo mimo úřední dny tj. úterý a čtvrtek od 07:00 - 14:30
hod. a v pátek od 06:30 - 14:00 hod. Nabídky mohou být
též odeslány poštou. Adresa pro podání nabídek: Město
Hanušovice, Hlavní 92, 788 33 Hanušovice.
Na obálce s nabídkou bude uveden nápis „NEOTVÍRAT
- SOUTĚŽ - Nabídkové řízení na prodej motorového
vozidla – Kolový traktor Belarus“ a adresa uchazeče. Dále
bude obálka přelepena. Přelepená část bude opatřena
podpisem a případně i razítkem uchazeče.
Nejvhodnější nabídka bude nabídka s nejvyšší
nabídkovou cenou. Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat
žádnou z podaných nabídek. Podané nabídky budou
hodnoceny bezprostředně po stanovené lhůtě pro podání
nabídek.
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Město Hanušovice
Hlavní 92, 788 33 Hanušovice
tel.č.: 583 231 284 | e-mail: podatelna@mu-hanusovice.cz

Město Hanušovice

Hlavní 92, 788 33 Hanušovice
tel.č.: 583 231 284 | e-mail: podatelna@mu-hanusovice.cz

USNESENÍ

U S Nč.E26
S Rady
E N Íměsta Hanušovice
schůze

schůze
č. dne
37 Rady
konaná
13. 1. města
2020 v Hanušovice
kancelář starosty od 15:00 hod.

konaná dne 29. 6. 2020 v kancelář starosty od 15:30 hod.

1/26R/2020

Rada města Hanušovice schvaluje navržený program 26. schůze RM.

125/37R/2020

Rada města Hanušovice schvaluje program 37. RM.

127/37R/2020

Rada
města Hanušovice
neinvestiční
dotaci spolku
Vysoká
- dotčení
pozemku veschvaluje
vlastnictví
města Hanušovice
budechatařů
smluvně
ošetřeno sm
u Malé Moravy, Vysoká 17, 788 33 Malá Morava, IČ: 67341853 na neinvestiční dotaci 2020
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, které nebude zpoplatněno. Veškeré
ve výši 6.000 Kč.

128/37R/2020

Rada
města Hanušovice
schvaluje
smlouvu
na pronájem
části
pozemku protlakem
parcela
Napojení
objektu na
hlavní nájemní
řad dešťové
kanalizace
bude
provedeno
tak, a
2
číslopoškozen
829/1 – ostatní
plocha
o
výměře
357
m
v
k.
ú.
Hanušovice
za
cenu
536,Kč,
ročně
povrch místní komunikace
uzavřenou
meziměsta
Městem
Hanušovice,podpisem
Hlavní 92, 788
33 Hanušovice
a P.V., dokumentů
J. B., M. Ch., v
A.dané věci
- starostu
Hanušovice
příslušných
smluvních
G.

2/26R/2020RadaRada
města
Hanušovice
stavbuusnesení
„Novostavba
rodinného
domu na pozemk
126/37R/2020
města
Hanušovice
bere na schvaluje
vědomí , že -všechna
jsou průběžně
plněna.
798/14 v k. ú. Hanušovice“

spojené se zápisem věcného břemene na katastr nemovitostí budou hrazeny sta

3/26R/2020Rada
Rada
města
Hanušovice
schvaluje
stavbu
„Hanušovice
- Údolní,
129/37R/2020
města
Hanušovice
schvaluje
zveřejnění
záměru
pronájmu části
pozemkuparc.
parc.č.č. 543/2“ a
2
starostu
města podpisem
situačního výkresu stavby.
866/2
v k. ú. Hanušovice
o výměřepříslušného
22,5 m .

130/37R/2020
města
Hanušovice
schvaluje
zveřejnění
záměru
pronájmu
části pozemku
parc. č.
4/26R/2020Rada
Rada
města
Hanušovice
schvaluje
koupi
čelního
nakladače
na traktor
John Deer
2
2260/1
v k. ú. Hanušovice
výměře 400
(zahrada 375
m2 + pronájem
25 m2 pod kůlnou).
společnosti
STROMo Praha,
a.s.,mStředisko
Helvíkovice,
Helvíkovice
33, 564 01 Žam
131/37R/2020

zaměsta
cenuHanušovice
296.450 Kč
vč. DPH.
Rada města
Rada
schvaluje
zveřejnění
záměru Hanušovice
pronájmu částipověřuje
pozemku starostu
parc. č. st.města Ha
2
podpisem
příslušné
kupní
smlouvy.
173 v k. ú. Hanušovice o výměře cca 10 m pro stání pojízdné prodejny.

132/37R/2020
městaměsta
Hanušovice
schvalujeschvaluje
žádost o přidělení
v rodinném
domě č. p.
115, ul. rozpoč
5/26R/2020Rada
Rada
Hanušovice
úpravybytu
rozpočtu
a závazné
ukazatele
Hlavní
v
Hanušovicích
dle
Pravidel
o
pronajímání
bytů
ve
vlastnictví
města
Hanušovice
a vešker
Hanušovice dle důvodové zprávy a ukládá odpovědnému pracovnikovi
byt přiděluje
panu
L.
D.
rozpočtového opatření č. 8/2019 zapracovat do uzávěrky za měsíc prosinec.
Zároveň ukládá OSMS uzavřít nájemní smlouvu k předmětné nemovitosti na dobu určitou.

6/26R/2020Rada
Rada
Hanušovice
zřízení
spolku
„Rodinné
centrum
Slůně, z.s.“ a
133/37R/2020
městaměsta
Hanušovice
schvalujeschvaluje
výzvu k podání
nabídek
v rámci
akce „Územní
koncepce
na Městský
úřad Hanušovice,
Hlavní zakázky
92, 788 činí
33 Hanušovice,
IČ: 003025
pro sídla
městospolku
Hanušovice
2“. Předpokládaná
hodnota veřejné
1.178.247,93 Kč
bez DPH.
7/26R/2020

134/37R/2020

Rada města Hanušovice schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě o dopravě mezi

Rada
města Hanušovice
schvaluje
veřejnou
zakázkua Modernizace
domu
č. 183
Hanušovice
Hlavní 92,
788 33
Hanušovice
firmou VOBUS
v.o.s.,
Hlavní 92
v Hanušovicích z důvodu administrativní chyby, která by vedla k významnému krácení
Hanušovice, IČ: 47984350, která byla uzavřena dne 28.1.2015. Prodloužení platnosti
dotace a sankcím v rámci projektu.

o dopravě osob pro období 1.2.2020 - 31.1.2021.

135a/37R/2020 Rada města Hanušovice ruší zadávací dokumentace k projektu "Modernizace domu č. 183
8/26R/2020v Hanušovicích
Rada města
2" Hanušovice schvaluje navýšení počtu zaměstnanců Městského úřadu Ha

Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, IČ: 00302546 o 3 dělnické profese.

135b/37R/2020 Rada města Hanušovice jmenuje hodnotící komisi pro otevírání a hodnocení nabídek
domuHanušovice
č. 183 v Hanušovicích
2" ve
složení:
Langer, Marek
Kostka,
9/26R/2020"Modernizace
Rada města
schvaluje
počet
a Jan
podmínky
pro poskytování
pl
Herbert Holly, náhradník: Věra Karabcová.
136/37R/2020
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indispozičního volna v kalendářním roce, (poskytování indispozičního volna bylo s

usnesením
RM č. 1040/58/2013
dne 18.03.2013),
následovně
Rada
města Hanušovice
schvaluje výsledek
poptávkového
řízení na: akci „Oprava
komunikací
v
Hanušovicích
II.
část“.
Nejvhodnější
nabídku
podala
indispoziční volno bude poskytnuto ve výši 4 dnů, vždy jeden
denspolečnost
v kalendářním čtv
ROADMEDIC
s.r.o.,
Pod
Senovou
2960/70,
787
01
Šumperk,
jejíž
celková
činí
možnosti převést nevyčerpané indispoziční volno do dalšího cena
čtvrtletí,
pokud
1.030.368,24
Kč
vč.
DPH.
indispoziční volno v daném čtvrtletí čerpáno, obdrží zaměstnanec po skončení

odměnu ve výši 2.000 Kč
žádost o indispoziční volno bude podepsána nadřízeným nejméně den před jeho čerp
na indispoziční volno má nárok zaměstnanec s pracovní smlouvou na dobu neurčitou

Marek Kostka
10/26R/2020 Rada města Hanušovice revokuje usnesení č. 249/21/2019.
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Město Hanušovice
Hlavní 92, 788 33 Hanušovice
tel.č.: 583 231 284 | e-mail: podatelna@mu-hanusovice.cz

zpravodaj

USNESENÍ

schůze č. 38 Rady města Hanušovice
konaná dne 13. 7. 2020 v kancelář starosty od 15:00 hod.
137/38R/2020 Rada města Hanušovice schvaluje program zasedání 38. RM.
C

M

Y

138/38R/2020 Rada města Hanušovice schvaluje termín 10. zasedání Zastupitelstva města, a to na čtvrtek
13.8.2020 v 17 hodin v Domě kultury v Hanušovicích.
CM

MY

CY

CMY

K

139/38R/2020 Rada města Hanušovice schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje, Jeremenkova
1191/40a, 779 00 Olomouc, IČ: 60609460 na projekt Města Hanušovice "H-POINT" ve výši
800.000 Kč.
140/38R/2020 Rada města Hanušovice schvaluje zápis do kroniky města Hanušovice za rok 2019.
141/38R/2020 Rada města Hanušovice schvaluje výsledek výběrového řízení na pořízení docházkového
systému pro Městský úřad. Firmou, která dodá docházkový systém je ECM System
Solutions s.r.o., Mikolajice 17, 747 84, IČO: 28 588 266, DIČ: CZ28588266 – jejich
předložená cenová nabídka na docházkový systém MADAM činí 89 025 Kč bez DPH.
142/38R/2020 Rada města Hanušovice schvaluje Smlouvu o dílo v předloženém znění mezi Městem
Hanušovice, Hlavní 92, Hanušovice a firmou AVE Pro s.r.o., Na Křtaltě 962/19, 789 01
Zábřeh, IČ: 25356500 na rekonstrukci topného systému (kotelny) v objektu Formanka
Hanušovice, jejichž cenová nabídka činí 390.002 Kč vč. DPH.
143/38R/2020 Rada města Hanušovice schvaluje Smlouvu o dílo v předloženém znění mezi Městem
Hanušovice, Hlavní 92, Hanušovice a firmou SAPEKOR s.r.o., Lipová 1128, 737 01 Český
Těšín, IČ: 01874241 na dodávku dětských herních prvků a pryžové dlažby v areálu MŠ. Cena
činí 584.637 Kč vč. DPH.
144/38R/2020 Rada města Hanušovice schvaluje nabídkové řízení na prodej motorového vozidla BELARUS 952.3 SPZ M01 1542 a pověřuje odpovědného pracovníka Františka Ambroze
realizací nabídkového prodeje.
145/38R/2020
Rada
města Hanušovice schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele v rámci zakázky
Město
Hanušovice
Územní koncepce pro město Hanušovice 2, a to společnost Dimense v.o.s., Hrnčířská 890/15,
Hlavní 602
92, 788
Hanušovice
00, 33
Brno
- Veveří, IČ 27753379 s cenou 720 000 Kč bez DPH.
tel.č.: 583 231 284 | e-mail: podatelna@mu-hanusovice.cz

USNESENÍ

schůze č. 39 Rady města Hanušovice

Marek
Kostka
konaná dne 27. 7. 2020 v kancelář starosty od 15:00
hod.
starosta města
146/39R/2020

Rada města Hanušovice schvaluje program zasedání 39. RM.

147/39R/2020

Rada města Hanušovice revokuje usnesení č. 131/37R/2020 a žádosti o umístění
pojízdné prodejny na parcele č. st. 173 nevyhovuje.

148a/39R/2020 Rada města Hanušovice schvaluje ke zveřejnění záměr města prodat bytové jednotky č.
88/1 - 88/17 v domě č. p. 88, které se nachází na pozemku parc. č. st. 1041 v k.ú.
Hanušovice.
148b/39R/2020 Rada města Hanušovice doporučuje Zastupitelstvu města Hanušovice odprodat
bytové jednotky č. 88/1 - 88/17 v domě č. p. 88, které se nachází na pozemku parc. č. st.
1041 v k.ú. Hanušovice.
149a/39R/2020 Rada města Hanušovice schvaluje ke zveřejnění záměr města prodat spoluvlastnický podíl
2954/10000 na pozemku parc. č. st. 199/1 o celkové výměře 244 m2,na kterém stojí budova
č. p. 84,141, pozemek parc. č. st 199/8 o celkové výměře 26 m 2 , parc č. strana
st. 199/9
Vytvořeno v aplikaci UZOb.
1/1
o celkové výměře 26 m2(včetně jiné stavby bez čp/ č. e), které stojí na těchto pozemcích
(druh – zastavěná plocha a nádvoří).
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Hanušovice.
148b/39R/2020 Rada města Hanušovice doporučuje Zastupitelstvu města Hanušovice odprodat
08/2020 1. 8. 2020
bytové jednotky č. 88/1 - 88/17 v domě č. p. 88, které se nachází na pozemku parc. č. st.
1041 v k.ú. Hanušovice.
149a/39R/2020 Rada města Hanušovice schvaluje ke zveřejnění záměr města prodat spoluvlastnický podíl
2954/10000 na pozemku parc. č. st. 199/1 o celkové výměře 244 m2,na kterém stojí budova
č. p. 84,141, pozemek parc. č. st 199/8 o celkové výměře 26 m 2 , parc č. st. 199/9
o celkové výměře 26 m2(včetně jiné stavby bez čp/ č. e), které stojí na těchto pozemcích
(druh – zastavěná plocha a nádvoří).
149b/39R/2020 Rada města Hanušovice doporučuje zastupitelstvu města Hanušovice odprodat výše
uvedené nemovitosti.
150/39R/2020

Rada města Hanušovice schvaluje pronájem části pozemku parcelní číslo 1577/7 v k. ú.
Hanušovice o výměře 400 m2 pro uskladnění drážního kameniva. Ukládá zveřejnění záměru
pronájmu výše uvedeného pozemku.

151/39R/2020

Rada města Hanušovice souhlasí s obnovením nájemní smlouva a s opětovným přidělením
bytu č. 03 v rodinném domě č. p. 115, ul. Hlavní v Hanušovicíh paní D. U.
Zároveň ukládá OSMS uzavřít nájemní smlouvu k předmětné nemovitosti na dobu určitou 6 měsíců.

Městská policie města Hanušovice
Problematika / ztráty a nálezy
Vážení občané, ráda bych zprostředkovala srdečné
poděkování osob, kteří v Hanušovicích něco ztratily a díky
Vám, všímavým lidem města Hanušovic, své věci opět
nalezly. Nalezené věci byly vhozeny mnohdy neznámými,
poctivými nálezci do schránky Městského úřadu nebo
předány asistentům prevence kriminality v terénu anebo
předány přímo na Městskou policii. Téměř ve všech
případech se nalezené věci dostaly ke svým majitelům nebo

byla učiněna opatření
k zamezení
Marek
Kostkajejich zneužití. Kupříkladu:
několik svazků klíčů,starosta
francouzská
hůl, malý technický průkaz,
města
platební karta, karta pojištěnce, pánské kolo, pánská
peněženka s větším finančním obsahem.
Je vidět, že lidé v dnešní době nejsou zcela lhostejní
ke svému okolí. Není důležité, jakým způsobem je nález
odevzdán, každý z nás může něco ztratit, pomáhejme si.
Váš strážník Ivana Vlachovská


Jsme tady pro vás už 75 let…
Vážení a milí spoluobčané,
blíží se termín ukončení sponzorských darů a my
vás naposledy vyzýváme, abychom společně podpořili
hanušovické hasiče a společně tak vybrali na hasičský
prapor, který bude symbolizovat naši sounáležitost a
podporu.
Vytvořeno v aplikaci UZOb.
Smyslem celé akce je poděkování místním dobrovolným
hasičům, kteří nezištně obětují svůj čas, pohodlí a mnohdy
riskují svůj život, aby pomohli nám všem, kdykoliv je to
potřeba. Mnohdy zanedbávají svoje zájmy a rodinu pro
to, aby mohli pomoci ostatním.
Jakým způsobem se můžete stát sponzorem?
Minimální částka daru je 100 Kč a každý občan, který
přispěje, obdrží pamětní listinu, jako formu poděkování
za sponzorský dar. Listinu bude možné vyzvednout
na městském úřadě, o dalším postupu vás budeme
informovat.
Každý, kdo však přispěje částkou 1000 Kč a vyšší,
bude uveden na dárcovské stuze, která je nedílnou
součástí praporu a bude tak na vždy zaznamenán jako
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podporovatel hanušovických hasičů.
Libovolný sponzorský dar můžete přinést v hotovosti
do pokladny Městského úřadu, či zaslat na účet města
19-624841/0100, variabilní symbol: 2329, konstantní
symbol: 0308, do textu uveďte vaše celé jméno.
strana 1 / 1

Sponzorský dar můžete věnovat do 15.8.2020!

Poté bude sbírka ukončena, abychom mohli vás –
hrdé sponzory - kteří přispějí 1000 Kč a více nechat vyšít
do stuhy a tím vás zapsat do historie.
V sobotu 19.9.2020 tak proběhne za účasti široké
veřejnosti slavnostní předání vlajky hasičům a společně
tak oslavíme 75 let činnosti sboru dobrovolných hasičů v
Hanušovicích.
Staňte se součástí historie!
Děkujeme
Váš starosta
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Hanušovičtí hasiči pomáhají…
Během července naši hasiči vyrazili k několika případům.
Za zmínku stojí čtvrtek 9. července, kdy hasiči vyjížděli
ke čtyřem případům. Hned v ranních hodinách hasiči
asistovali u dopravní nehody osobního auta v Jindřichově. V
dopoledních hodinách hasili požár komína v Hanušovicích. V
pravé poledne se sirény rozezněly po třetí, aby hasiči otevřeli
byt v Hanušovicích a na závěr jeli ke čtvrtému výjezdu, a to
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hašení dalšího komína v Hanušovicích.
Ostatní výjezdy:
6.7.2020 Technická pomoc - strom před vlakem, Vlaské
13.7.2020 Technická pomoc otevření bytu, Hanušovice
15.7.2020 Technická pomoc otevření bytu, Hanušovice
16.7.2020 Technická pomoc otevření bytu, Hanušovice
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V pondělí 13. července navštívily hasičskou zbrojnici děti z příměstského tábora. Naši hasiči je ochotně provedli po celé zbrojnici a
ukázali jim hasičský vozový park. Dětem se exkurze velmi líbila a strávily zde příjemné dopoledne.
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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…

Vrchol léta

Leze brouček v lesíčku,
našel si tam větvičku.

Už léto vrcholí,

Leze brouček, leze dál,

vše zraje, všude práce

co nevidí?

a bolavá záda snad ani nebolí.

Hovnivál!
Kuličku svou sune vpřed,

Sladké jahody, maliny

viděl tohle kdy ten svět?

mají opravdovou barvu léta,
však rychle mizí z košíků i misek,

Broučka málem převálcoval,

je po nich brzy veta.

tykadélka amputoval.
Přiběhlo tam taky klíště,

To bychom nebyly ty správné hospodyňky,

Hovnivále – pozor příště!
I slunéčko sedmitečné vidělo tu kolizi,
bez zábran a zaujetí na celou věc nahlíží.
Les je velký PŘÁTELÉ!

abychom nevěděly, co s nimi,
a nesháněly novinky,
jak vše zpracovat na
ještě lepší laskominky.

Žijme si tu všichni spolu,
dlouho a též vesele!

R.P.

Upekly z nich buchty a koláče
a s pýchou koukáme,
jak mizí z pekáče.

Věra Matějčková

Letní noc pod kůží
vnímáš a hladíš,
barvu indiga
s hvězdami ladíš.
Tajemnou oblohu
posetou zlatými flíčky,
sleduješ, přemýšlíš
s přivřenými víčky.
Z té vůně a klidu
hlava točí se ti málem,
s fantazií hravou myslíš,
že oděná jsi jen hedvábným šálem.
Nebeský Lada nakreslil souhvězdí,
Perseus a Andromeda s vozíky sousedí.
Ty krásné výtvory na nebi čarují,
nitky snů rozběhlé v jednu se napojí.
Vidíš to kouzlení
orámované zlatým rámem,
a na východě nebe se rozlévá svítání
růžovým džbánem.

R.P.
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7O let od založení včelařského spolku v Hanušovicích
Úvodem něco z historie včelařských spolků v našem
regionu. Dne 16.4.1900 byl v Hanušovicích na veřejné schůzi
založen německý včelařský spolek, do kterého se přihlásilo asi
40 včelařů. Spolek se stal pobočkou německého pražského
spolku, který fungoval jako zemské ústředí pro Čechy a
byl mu přidělen název „Horní Pomoraví“. Hanušovický
spolek sdružoval včelaře z Rudy n/Mor. a přilehlých obcí,
Hanušovicka, Staroměstska a Branenska. V roce 1905 měl
spolek již 77 členů a 544 včelstev. Hanušovický včelařský
spolek „Horní Pomoraví“ v roce 1924 přestoupil z pražského
německého spolku do brněnského „Německo-moravského
včelařského svazu“. V tomto roce byl založen včelařský spolek
Podlesí (Krumperky), kam přešli členové hanušovického
spolku bydlící v Podlesí a v okolních obcích. V roce 1927
byl založen včelařský spolek Staré Město p. Sn., kam přešli
tamní včelaři, dosud organizovaní v Hanušovicích. K zániku
německého včelařského spolku došlo v roce 1945 po skončení
II. světové války a odsunu německého obyvatelstva.
O založení poválečného včelařského spolku v Hanušovicích
se nedochovaly žádné doklady, jen v městské kronice
Hanušovic je zápis o založení včelařského spolku v
Hanušovicích v roce 1950 s 25ti členy a 212 včelstvy. Dle
pamětníků byli jeho funkcionáři: předseda – František Bank,
jednatel – František Bezslezina, místopředseda – Josef Krátký
a pokladník – Antonín Hanzal. O existenci spolku se až do
roku 1957 nedochovaly žádné doklady o jeho činnosti. V roce
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1957 měl spolek 53 členů a 343 včelstev a byl organizací
Československého včelařského svazu se sídlem v Praze.
Obvod působnosti hanušovického spolku se tehdy v podstatě
shodoval se současnou působností Základní organizace
Hanušovice Českého svazu včelařů, z.s., (ZO ČSV, z.s.). Do
obvodu působnosti ZO Hanušovice spadají tato katastrální
území: Hanušovice, Kopřivná, Lužná, Prameny, Hynčice
na Mor., Potůčník, Pleče, Sklená, Labe, Pusté Žibřidovice,
Pekařov, Nové Losiny, Habartice, Vlaské, Křivá Voda, Podlesí,
Vysoký Potok, Zlatý Potok, Malá Morava, Sklené, Vojtíškov,
Vysoká a Žleb. Krom soukromých včelařů choval včelstva v
našem regionu v 60tých letech i Státní statek Hanušovice a
Malá Morava, oba po 100 včelstvech. Tyto chovy postupně
zanikly. Pod ZO Hanušovice byl od roku 1987 převeden
Pokusný včelín Pekařov, Výzkumného ústavu včelařského
Dol s 80ti včelstvy. V současnosti je naším registrovaným
členem. Aktuální stav členské základny ZO Hanušovice je 49
členů s 672 včelstvy. Věkový průměr členů je 51,2 let. Včelaři
vykázané roční výnosy medu se pohybuji od 5ti do 12ti tun,
vosku až 500kg ročně. Výnosy medu v letošním roce se jeví
jako nejnižší za posledních 40 let.
Zpracoval : Ing. Milan Doležal, jednatel ZO Hanušovice,
s využitím údajů v publikaci Ing. Miloše Vymětala: Včelařský
spolek v Hanušovicích, vydané v roce 1990 k 40. výročí
založení ZO ČSV Hanušovice

Farma Morava, spol. s r. o.
Nabízí prodej zvěřiny:
- Srnčí 75 Kč/kg
- Černé (prase divoké) 35 Kč/kg
- Vysoké (jelení) 50 Kč/kg
Uvedené ceny jsou včetně DPH, platné od 20.7.2020 – 31.8.2020.
Zvěřina se prodává v celých kusech, po předběžném vyšetření odpovědnou
proškolenou osobou.
Kontakt: p. Fiala – 732 366 528, pí Vavrečková – 602 101 097
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...představujeme vám Adama Kašpara
Adam Kašpar se narodil v roce 1993 v Litomyšli, nyní žije v
Potůčníku u Hanušovic. Je absolventem Ateliéru Malířství IV
profesora Martina Mainera na Akademii výtvarných umění v
Praze (diplomoval 2018). Má za sebou několik samostatných i
skupinových výstav. Dominantním tématem Kašparových prací
je příroda, kterou zobrazuje precizní realistickou technikou.
Navštivte web malíře www.adam-kaspar.cz.
Rozhovor s Adamem Kašparem vedl Petr Čermáček.
Publikoval časopis VERONICA – ČASOPIS PRO OCHRANU
PŘÍRODY A KRAJINY www.casopisveronica.cz

„Když je krajina sama o sobě, zní tam jen voda, vítr,
ticho. Jakmile je v ní člověk, už tam někdo žvaní, honí se
tam jeho myšlenky. To na svých obrazech nechci.“
Adam Kašpar
Když malujete v plenéru, v tichu, svištění větru a zurkotu
vody, daří se vám nepřemýšlet? Nebo o čem při malování
přemýšlíte?
Nijak se o nepřemýšlení nesnažím, ale ono se často dostaví,
jako u každé činnosti, na kterou se člověk musí maximálně
soustředit. Když přijdu na místo, kde chci malovat, nejdřív
začne závod s časem – světlo se mění, potřebuju si rozvrhnout
celý obraz a nejdřív namalovat místa která tu změnu prodělají
nejrychleji. Pak tak čtyři až pět hodin pracuju a ke konci už
je někdy mysl hezky čistá. Ideálně se u malování přemýšlí o
obraze, ale není to pravidlem… :)
Jak si vybíráte, co budete kreslit či malovat? Míříte na
předem vytipované místo nebo se prostě touláte a pak si
řeknete: tady a teď? Jde o intuitivní výběr nebo umíte říci,
proč právě to konkrétní místo?
Místa, která bych rád zachytil, nejradši objevuji skoro
bezcílným touláním, když jdu ale někam malovat, musím jít
už úplně najisto. Kufr se stojanem a barvami je moc těžký
na nezávazné toulání! Co se týká výběru motivů - někdy tak,
někdy onak. Stane se, že někam přijdu, něco uvidím a hned
vím, že to je obraz, hotovo, jen to přenést na plátno. Jindy
se ale velkým obrazem stane něco, co bych sám nečekal –
někdy se podaří najít obrazovou monumentalitu v nějakém
,,podružném“ pohledu. Asi je to úplně intuitivní, protože
nedokážu dopředu říct co si nakonec vyberu, ani určit z čeho
bude dobrý obraz a z čeho ne – musím to prostě vyzkoušet…
Toto číslo časopisu Veronica je věnováno kamenům.
Kamenům v krajině rozesetým přírodními procesy i lidskou
rukou, o našem vztahu ke kamenům. Mezi svými obrazy máte
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celou řadu blízkých pohledů na skály, na jejich strukturu…
Proč jsou právě horniny jedním z vašich erbovních témat?
Podle čeho si je vybíráte? Rozhoduje spíše o tvar, umístění
v krajině, nebo hornina sama, její struktura, textura, barva?
Důvodů mé lásky ke kamení bude víc a ten hlavní se těžko
pojmenovává – tak jako u každé vášně nebo nadšení pro
něco, člověk vlastně nedovede říct proč. Ale asi bych řekl, že
mě fascinuje Země jako celek a kámen/skálu/horu vnímám
jako drobou část jejího velkého živého těla. Ať vezmu do ruky
sebenepatrnější zrnko štěrku má za sebou miliony let historie,
vznikalo třeba desítky kilometrů pod povrchem země, nebo
naopak v pravěkých mořích, a já ho teď vidím a dotýkám se ho.
Taky proto mě baví geologie – je to věda která se dá osahat.
Esteticky mě asi nejvíc oslovují metamorfované horniny – líbí
se mi v žilkách a vrásách číst tu historii velkých změn, zvedání
velehor, které už nejsou, obrovské síly a předlouhé časy. A
na konec (i na začátek) mě kameny fascinují esteticky, jako
malíře, ta nepřeberná pestrost barev, druhů lomu, dynamika
jejich vnitřních struktur, to všechno mi přijde malířsky
šťavnaté – a přitom tak málo objevené! Jde o obraz, takže
vždycky rozhoduje barva a nic než barva ani není. Ale přesto
rád do obrazů zaplétám to co znám z geologie, znalost (aspoň
částečnou) jejich příběhů.
Ať jedu kamkoliv, nedá mi to, abych domů nepřivezl
kámen či spíše několik kamenů. Pro jejich tvar, strukturu,
barvu… Jsou pro mne hmatatelným připomenutí navštívené
krajiny i krásnými objekty samy o sobě. Sbíráte nebo sbíral
jste někdy kameny?
Jasně, co si jen pamatuji, tahám domů šutry. Ještě v dětství
mě přivábila paleontologie a s přestávkami se jí věnuji
doteď. Časem jsem se vyprofiloval na český spodní perm,
takže tu mám šuplíky a stěny plné ryb, obojživelníků nebo
vějířů kapradin starých 290 miliónů let. U paleontologie mě
fascinuje to propojení bio a geo-logického. Jak se živá hmota
stává horninou (a naopak). Což jsou sice procesy, které se dějí
v mnohem větších měřítcích než v těch pár na fosilie bohatých
vrstvách, ale přece jen ta zkamenělá ryba pro mě zůstává
krásným symbolem smrti i života na Zemi a provázanosti
živého a neživého.
Při pohledu na vše obrazy mne nepadá hned několik
výtvarníků, kteří by Vám mohli být blízcí: ze starších
Wiliam Turner, John Ruskin či Ivan Šiškin, ze současných či
nedávných Andrew Wyeth, nebo Michal Ranný. Mýlím se?
Koho dalšího byste jmenoval a proč?
Vůbec se nemýlíte a třeba právě Ruskinem jste se trefil do
černého! Je pro mě naprosto zásadní nejen jako umělec ale
i jako filosof. Mám rád celou generaci britských výtvarníků,
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které ,,odchoval“ na čistém pozorování přírody – krom
prerafaelitů tam spadá třeba John Brett nebo John Inchbold.
Miluju veškerý čistokrevný realismus – naposled mě v
Berlíně nadchnul Waldmuller, sice jsem ho už znal, ale těch
pár alpských krajin hravě strčilo do kapsy vedlejší místnost
vytapetovanou Casparem Davidem Fridrichem (kterého
mám mimochodem taky rád). Je mi blízké i starší umění –
jmenovitě starověká mezopotámie, v soše ranná gotika, v
malbě italská renesance. Ze současného umění mám hodně
rád třeba Anselma Kiefera nebo Marka Tanseyho.
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Mám krajiny, o jejichž návštěvě dlouho sním a zatím
se mi nepodařilo je vidět. A stejně tak krajiny, do kterých
se rád vrátím, kdykoliv je příležitost. Máte své vysněné
krajiny, srdeční krajiny? Pokud ano, které to jsou?
V jedné srdeční krajině teď bydlím – přestěhovali jsme

se s ženou do podhůří Jeseníků, směrem ke Králickému
Sněžníku. Byl jsem tady v patnácti na prvním čundru, pak
jsem Jeseníkům věnoval celou svou diplomku a nakonec se
rozhodl tady zakotvit natrvalo. Přijde mi, že jiné, podobné
hory u nás nejsou – V Krkonoších je moc lidí, Šumava je moc
plochá, Beskydy moc měkké a hřejivé (jen trocha nadsázky,
všechny jmenované mám moc rád). Další z našich krajin,
které se do mě hodně vyryly, jsou Orlické hory, Sýkořsko,
Hřebečovský hřbet a vůbec širší okolí Svitav, odkud
pocházím. Mám ale velkou lásku k Alpám, hlavně Vysokým
Taurám a Otztalským. Co se týká vysněných krajin, sice se mi
to už částečně splnilo na Islandu, ale chtěl bych vidět daleký
sever, Arktidu. Ideálně třeba Grónsko, které je nesmírně
zajímavé i geologicky, člověk aby pohledal tak prastarý kus
zemské kůry. Prostě stěna z krásně provrásněné, víc než tři
miliardy let staré ruly, vedle které se telí ledovec, tak nějak
si představuju nebe. :)
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V nohách mám už tisíc mil…
pravděpodobně tak bude znít první věta Richarda Štěpánka
v cíli závodu 1000 Miles Adventure, který má celkovou délku
neuvěřitelných 1660 km napříč bývalým Československem.
Závod vlastní silou a bez zajištění (tedy bez cizí pomoci) se
koná již od roku 2011 a jedná se o jeden z nejextrémnějších
závodů v Evropě, jehož účastníci si na trati několikrát sáhnou
na dno svých fyzických i psychických sil. Každý účastník
závodu sebou veze veškeré nutné vybavení. Trasa závodu je
stanovena jako propojení nejzápadněji položeného města
České republiky – Hranice (okr. Cheb) a nejvýchodněji
položené vesnice Slovenska – Nová Sedlica, ležící na
slovensko-ukrajinských hranicích. Celá trasa je vedena v
nejextrémnějším horském terénu. Celkové převýšení činí
neuvěřitelných 48 058 výškových metrů.
Richard má s touto trasou bohaté zkušenosti, absolvoval
ji totiž už šestkrát - dvakrát na horském kole, dvakrát na
koloběžce, jednou pěšky a jednou pěšky zkrácenou verzi 500
Miles Adventure, která končí v X-parku Františkov u Branné.
Letos 5. července se Richard postavil na start s cílem urazit celé
míle znovu pěšky. Pokud se nepřihodí nic, co by ho donutilo
ze závodu předčasně odstoupit, zapíše se jako první člověk
v historii tohoto extrémního závodu, který ho absolvoval v
plné délce ve všech kategoriích (pěší, kolo, koloběžka) v obou
směrech.
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Je to neuvěřitelný výkon, avšak je na něm ještě něco
navíc. Richardovi se před jedenadvaceti lety otočil život
vzhůru nohama. Na svém motocyklu nedostal přednost od
automobilu přijíždějícího z vedlejší cesty a došlo ke střetu.
Richard prodělal celkem 23 operací z toho 21 během prvních
21 dnů. Vnitřní krvácení, rozdrcená slezina, roztržené plíce, o
zlomeninách žeber a čelisti nemluvě, se zhojily, jeho levou
ruku se ale zachránit nepodařilo. Richard se však touto životní
událostí nenechal zlomit a díky své silné vůli se velmi rychle
vrátil do běžného života.
Nyní se Richard věnuje motivaci a pomoci lidem ať s
handicapem, či bez něj. Jeho příběh sepsal do podoby
knihy nesoucí název „Vzdát můžeš zítra“ a myslím, že mohu
prozradit, že stejně tak, jako se Richard blíží k cíli závodu
1000 Miles Adventure, tak se blíží vydání druhé knihy. Kromě
toho je Richard skvělý řečník, a tak objíždí republiku se svými
přednáškami, které jsou velmi inspirativní a motivující.
Minulý rok jste mohli Richarda vidět i v našem hanušovickém
kulturním domě, kde pevně věřím, že nebyl naposledy.
Pokud byste se chtěli o Richardovi dozvědět víc, neváhejte
navštívit jeho webové stránky www.richardstepanek.cz, kde
je nejen rozsáhlejší popis Richardovi životní cesty, ale také
možnost objednat si knihu „Vzdát můžeš zítra“ a tím Richarda
podpořit.

titulka_unor.pdf 1 25.01.2020 15:57:00

zpravodaj

„Město kde budeme chtít žít“
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VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Téma:
Studie revitalizace veřejných prostor – náměstí
Studie revitalizace veřejných prostor – brownfieldu (bývalá továrna Moravolen)
Koncepce rozvoje cyklostezek ve městě

Ve čtvrtek 13. 8. 2020
od 17 hod v kulturním domě Hanušovice
po veřejném projednání bude následovat 10. zasedání
Zastupitelstva města Hanušovice
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Křesťanské společenství Jeseník v Hanušovicích
Něco o nás
Křesťanské společenství Jeseník má víc jak 22letou tradici.
Jsme součástí Církve Křesťanská Společenství. Krom nedělních
bohoslužeb a dalších akcí v rámci našeho společenství
pořádáme různé akce a také přednášky pro veřejnost,
prostřednictvím kterých chceme poukázat na Boží lásku k lidem
a na křesťanské kořeny naší země. Proto spolupracujeme s
dalšími křesťanskými církvemi, jak jen to je možné.
Naším heslem je: „Kristem proměněné životy“
A opravdu můžeme vidět, jak Bůh, který se nám dal poznat
v Ježíši Kristu, mění lidské životy. Většina lidí v tomto světě
žije v zajetí různých strachů, předsudků, úzkostí, neschopnosti
přijmout sebe sama a dalších věcí, které nám brání žít ve
svobodě. Ježíš Kristus řekl: „Poznáte pravdu a pravda Vás
osvobodí.“ (Jan 8:32).
Od dubna 2019 se scházíme i v Hanušovicích, a to každé
úterý od 17:00 do 18:30 v přísálí kulturního domu. Společně

hovoříme o smyslu života a studujeme Bibli způsobem, který
prakticky zasahuje do našich životů. Také se modlíme za
nemocné a občas nás můžete vidět i v ulicích Hanušovic, kde
mluvíme s lidmi o Bohu.
Pokud nás budete chtít více poznat, jste na úterní setkání
srdečně zváni.
(Během prázdnin v době dovolených může naše setkání
odpadnout, nebo se setkáme v místní kavárně, či restauraci.)
Pavel Kolegar pastor Křesťanského společenství Jeseník
Více se o nás můžete dozvědět na:
www.ksjesenik.cz
www.kaes.cz
FB: Křesťanské společenství Jeseník
Kontakt:
+420 776 722 672
pavel.kolegar@kaes.cz

Jak tiše žila, tak tiše odešla, skromná ve svém životě,
velká ve své lásce a dobrotě.

Dne 12. srpna 2020 by se dožila 81 let naše
maminka, babička a prababička
paní

Blanka VEČEŘOVÁ
z Hanušovic.

Dne 18. září 2020 uplynou 4 roky, kdy nás navždy opustila.
S láskou a úctou vzpomínají
dcery Milada, Hana, Eva a Ivana s rodinami.
Děkujeme za cestu, kterou jsi s námi šel, za ruce,
které nám tolik pomáhaly.
Děkujeme za to, že jsi byl, za každý den,
který jsi s námi žil.

Dne 22. srpna 2020 uplyne již deset smutných let,
co nás navždy opustil.
pan

Jaroslav LACUŠKA

S láskou vzpomíná manželka Anna, dcera Jaroslava, syn Jaroslav
a Radek s rodinami.
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