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Jsme tady pro vás už 75 let…
Je to již 75 let, kdy nastal památný den sboru dobrovolných
hasičů v Hanušovicích, 3. září 1945. Toho dne se sešli ti,
jimž byla hasičsko-samaritánská myšlenka jasná, a založili
v Hanušovicích první český sbor dobrovolných hasičů.
Dne 7. září 1945 se konala členská schůze za přítomnosti 10
bratří, z nichž byli zvoleni Vojtěch Marčík jako starosta sboru
a František Šmotek jako velitel sboru.
Za celé období se vystřídalo ve funkci starosty sboru 14 bratří
a ve funkci velitele taktéž 14 bratří. Bohužel nelze spočítat další
desítky a možná stovky členů, kteří chtěli pomáhat v těchto
letech svým spoluobčanům.
Během let se vystřídali nejen někteří členové a funkcionáři
sboru, ale i technika a požární zbrojnice. Tato byla zprvopočátku
na ulici Hlavní, poté Požárníků až po dnešní novou
a rekonstruovanou ulici Školní.
Prvním zaznamenaným zásahem byl požár stodoly za
Odborovým domem v lednu 1946, který byl uhašen v zárodku.
Je to úžasné, již 75 let se mezi námi najdou občané, kteří neváhají
nasazovat svůj život a obětují svůj volný čas. Díky tomu je naše
město bezpečnější a je připraveno čelit nečekaným překážkám
a na to buďme pyšní. Každodenní připravenost našeho sboru
nám zajišťuje bezpečí při požárech, povodních a pomoci při
nenadálých situacích.
Dlouho jsme přemýšleli jak našim hasičům za tuto obětavou
práci poděkovat. Je důležité, aby náš sbor věděl, že za jejich prací
stojí nejen vedení města, ale také každý jednotlivý občan. Život
v obci si totiž bez pomoci hasičů nedokážeme představit. Proto
jsme se rozhodli uspořádat sbírku, abychom jim dokázali, že si
jejich práce ceníme a jsme rádi, že je máme.
Po celou dobu fungování našeho hasičského sboru, chybí
našim hasičům mimo jiné i slavnostní prapor. Hlavním důvodem
uspořádání sbírky je, že jim chceme poděkovat za jejich práci.
I když by mohlo celý finanční dar poskytnout město, myslíme
si, že je důležité podpořit hasičský sbor také jednotlivě. Tím
prokážeme sboru, že za nimi stojíme a jako občané města
Hanušovic si vážíme jejich práce. Tento prapor pro ně tak bude
mít daleko vyšší hodnotu a budou se k němu hrdě hlásit.

Staňme se součástí historie a zapojme se do sbírky za pořízení
praporu pro naše hasiče, jako symbol toho, že si jejich obětavé
a nezištné práce nesmírně vážíme.
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 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.
Sponzorský dar můžete věnovat v období 1.5.2020 až
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.
Pokud to již situace dovolí a uvolní se nařízení vlády, proběhne
slavnostní předání praporu hasičům v sobotu 19.9.2020 za
přítomnosti široké veřejnosti a oslavíme tak společně 75 let
činnosti sboru dobrovolných hasičů v Hanušovicích.
Celková částka, která je nutná k pořízení slavnostního praporu,
je 110 000 Kč. Věříme však, že se nám společnými silami podaří
částku vybrat. Pokud by se nám za vašeho přispění podařilo
vybrat vyšší částku, bude zbytek výtěžku použit na výstroj pro
vyšší bezpečnost našich hasičů.
V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat na e-mailu:
prapor@mu-hanusovice.cz nebo na telefonním čísle 731 189
258.
Věříme, že nás tato akce společně spojí do dalších let a hasiči
budou I nadále pokračovat v této úžasné tradici a chránit naše
životy a majetek.
Staňte se součástí historie!

Děkujeme

Váš starosta

Prodej palivového dříví
Město Hanušovice nabízí k prodeji palivové dříví pro občany města
a přilehlých částí, štípané v délce 1m. Cena dříví včetně DPH je 750Kč/
prostorový metr za měkké a 900Kč/prostorový metr tvrdé. Prodej
dříví bude realizován na základě objednávek podaných v termínu od
11. do 15. května na podatelně městského úřadu. Výdej dříví bude
probíhat v prostorách bývalého Moravolenu. Po domluvě lze zajistit
i dovoz dříví. Dříví je přednostně určeno pro občany důchodového
věku a občany s průkazy ZTP, ZTP/P, jejichž objednávky budou
vyřizovány přednostně, proto prosíme, abyste tuto skutečnost
uváděli v objednávce. Dříví je omezené množství, proto může dojít
ke krácení či nevyřízení pozdějších objednávek. Více informací na
tel: 604 211 020 
Ing. Vokurka.
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H-pes
Jistě se ptáte, co znamená H-pes? Ve své podstatě je to velice
jednoduché – „hanušovický pes“. Dlouhou dobu jsme se potýkali
s nalezenci našich němých tváří, které jsme nalezli v katastru
města Hanušovic. Za touto aktivitou se skrývají zaměstnanci
údržby města pod vedením pana Jiřího Gáblera. Od července
2019 do dnešního dne, kdy pan Jiří Gábler s touto záslužnou
aktivitou začal, se mu podařilo najít nový domov pro 7 pejsků.
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Tito pejsci našli domov nejen v Hanušovicích, ale řada z nich
i ve vzdálenějších koutech naší republiky: Orlické Záhoří, Horní
Bousov (Český ráj), atd.
Za což bychom chtěli poděkovat nejen našim zaměstnancům
za jejich obětavou péči o naše němé kamarády, ale především
lidem, kterým není osud pejsků lhostejný, a vzali si je do svých
domovů.
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Ben, pes, našel nový domov v Hanušovicích
a Pedro v Horním Bousově (Český ráj)

Endy, fenka, našla nový domov v Hanušovicích

Ferda, pes, našel nový domov v Hanušovicích

Fox, pes, našel nový domov ve Vysokých Žibřidovicích

Betyna, fenka, našla nový domov v Hanušovicích

Májku postavíme!
Vážení a milí spoluobčané,
rozhodli jsme se, že nás žádný koronavirus neporazí a z principu
budeme žít život s úsměvem na rtech…
Stavění májky a pálení čarodějnic měla být původně první kulturní
a společenská akce v Hparku letošní sezony. Bohužel situace se
vyvrbila nečekaným směrem a jsme nuceni společenské akce do
odvolání rušit.
Stavění májky symbolizuje začátek jara, nových výzev, hojnost
a požehnání pro obyvatele města. Jak jsme již v úvodu naznačili,
nikdo nás neporazí, a proto jsme se rozhodli navzdory komplikované
situaci májku postavit a pokračovat tak v tradici, kterou jsme minulý
rok obnovili. Ve čtvrtek 30.4. jsme tak pro vás v Hparku postavili
májku a tím zachovali obnovenou tradici.
A co bude dál, kdy se bude kácet?
Necháme májku stát po celou dobu omezení shromažďování
většího počtu osob, které nám vláda uložila. Poté bychom ji chtěli
skácet, třeba i na podzim a společně s vámi tak oslavit příchod konec

všech omezení, které nám znepříjemňovali náš život.
Proto, až se vás někdo zeptá, proč nám stojí májka ještě v červnu,
tak jim sdělte, že tato májka je zvláštní a její čas na skácení ještě
přijde.
Váš starosta
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Chceme čisté město!
Vážení a milí spoluobčané,
již delší dobu se společnými silami snažíme o krásné a čisté
město, za což bychom vám chtěli poděkovat. Město Hanušovice
má pracovníky na úklid města. I přes každodenní úklid našeho
města jsme nuceni konstatovat, že máme mezi sebou spoluobčany,
kteří nám naše město neustále znečišťují (odhazování odpadků,
exkrementy po vašich mazlíčcích, vytváření černých skládek, ničení
našeho společného majetku,….)
S příchodem jara bychom vás opět chtěli požádat o jarní úklid
kolem svých domovů. Celková čistota našeho města není jen
otázkou jara, ale je to náš celoroční závazek.
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Většina z vás pochopila, že čistota města je naši vizitkou, ale máme
tady i místa, na které opravdu nejsme hrdí. Již delší dobu se snažíme
komunikovat s majiteli a nájemníky těchto objektů a pozemků a ne
úplně se nám to daří. Proto bychom neradi začali využívat oporu
v zákoně o obcích z. č. 128/2000 Sb, par. 66d., který se přímo
zabývá touto problematikou, včetně uložení sankcí.
Je to to poslední co bychom v našem městě chtěli uplatnit, ale
pokud nenajdeme společnou cestu pro naše Hanušovice, i k tomuto
kroku přistoupíme.
Udělejme proto naše město čisté a krásné, aby bylo naši chloubou
a vzorem pro ostatní města.
Váš starosta a MP Hanušovice
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Hasiči Olomouckého kraje upozorňují občany
Důrazně doporučujeme NEpálit klestí a NErozdělávat oheň ve
volné přírodě! Vhledem ke klimatických podmínkám a ročnímu
období je vegetace suchá, oheň se snadno vymkne kontrole a rychle
se šíří!
Jen během posledních dvou týdnů jsme museli vyjíždět k téměř
40 požárům, kdy lidé nezvládli pálení nebo táborák. A číslo každým
C

dnem narůstá! V současné situaci, kdy máme hasiče nasazené
v souvislosti s nákazou COVID – 19, nám tyto požáry komplikují
činnost.
Tak prosím, pokud to není nezbytně nutné, nechejte pálení nebo
táborák na jindy.

Děkujeme!
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Hasiči pomáhají…
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Vedení města Hanušovice by chtělo poděkovat našim
Hasičům, kteří aktivně pomáhali s vydáváním roušek
a dezinfekčního prostředku občanům Hanušovic a poskytli
zázemí hasičské zbrojnice, kde se výdej uskutečnil.
Vyčlenili jsme tři termíny (sobota 21.3., středa 25.3.
a sobota 28.3.) během kterých jsme vydali přibližně 1650 ks
roušek a 1700 l dezinfekce.

Děkujeme!

Centrum Slůně
Milí rodiče,
i přes současnou situaci bychom vás rádi informovali o pokračujících
pracích na dětském centru Slůně, které vzniká v bývalé prádelně v
Hanušovicích. Rekonstrukce objektu pokračuje dobře a již brzdy
budou stavební práce dokončené, následovat budou dokončovací
práce, vybavení nábytkem a hracími prvky. Také bychom vám rádi
oznámili oficiální založení spolku Slůně - Hanušovické centrum pro
rodinu. Již brzdy vzniknou oficiální facebookové stránky, kde pro vás
chystáme další informace. V případě zájmu zapojit se do činnosti

a dopomoci s organizací, nás neváhejte kontaktovat emailem na
adresu: rcslune@email.cz . Věříme, že tato informace vám přinese
alespoň trochu pozitivní nálady a budeme se těšit na společné
zážitky.
Přesný termín otevření bohužel nezávisí pouze na dokončení
stavebních prací, ale také na vládním nařízení ČR. Buďme proto,
prosím trpělivý, těšíme se na vás!
Pevné zdraví a mnoho sil do dalších dní vám přeje spolek Slůně.

Upozornění pro občany

Termíny svozu odpadu v našem městě.
		
Bio odpad (hnědé nádoby)			
sudé úterý
		Papír (modré nádoby)			pondělí
		Plast (žluté nádoby)				úterý
		
Nápojový karton (červené nádoby) úterý
		Sklo (zelené nádoby)				liché úterý
		Komunální odpad				pátek
Změny ve svozu odpadů Vám budou oznámeny obvyklým způsobem
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Milí spoluobčané,
chtěli bychom
vám připomenout, že od minulého roku nově nabízíme služby přímo vám občanům Hanušovic.
05/2020
4. 5. 2020
Potřebujete odvézt velkoobjemový odpad na sběrné místo? Potřebujete pronajmout kontejner na úklid zahrad, či
rekonstrukci bytů? Potřebujete převézt nábytek? Potřebujete posekat zahradu, naštípat dříví, uklidit dříví? Úklid
společných prostor panelových domů? Nabízíme vám individuální přístup za smluvní ceny…

Pomůžeme, zařídíme….

Jak
to může fungovat?
Milí spoluobčané,

emailu: sluzby@hanusovice.info, nebo na tel.: 737 649 548,
chtěli
bychom
vám
připomenout,
že
od
minulého
roku
nově
601
545 244sluzby@hanusovice.info, nebo na tel.:
V případě zájmu o tyto služby nás můžete kontaktovat na
emailu:
nabízíme
služby
přímo
vám
občanům
Hanušovic.
Pokud
jste nenašli ve výše uvedených příkladech službu, kterou
737 649 548, 601 545 244
Potřebujete odvézt velkoobjemový odpad na sběrné místo? požadujete, stačí nám popsat vaše požadavky na konkrétní službu.
Pokud jste
nenašli ve
výše uvedených
příkladech
službu,V kterou
popsat
vaše požadavky
Potřebujete
pronajmout
kontejner
na úklid zahrad,
či rekonstrukci
případě, požadujete,
že vám budemestačí
mocinám
tuto službu
nabídnout,
budeme vásna
konkrétní
službu.
V případě,
že vám budeme
tuto službu
nabídnout,
budeme
vásspecifikaci
kontaktovat
a domluvíme
bytů?
Potřebujete
převézt
nábytek? Potřebujete
posekatmoci
zahradu,
kontaktovat
a domluvíme
přesnou
této služby,
na kterou
přesnou
specifikaci
této
služby,
na kterou
bude následně
vypracována
cenová nabídka
sněhu, sečení
naštípat
dříví,
uklidit dříví?
Úklid
společných
prostorvám
panelových
vám bude
následně vypracována
cenová(odhrnování
nabídka (odhrnování
domů?
vámpráce,
individuální
přístup
za smluvní
ceny…
sněhu, sečení trávy, výkopové práce, odvoz odpadu, apod.)
trávy,Nabízíme
výkopové
odvoz
odpadu,
apod.)
Dotazy, či objednávky posílejte na email: sluzby@hanusovice.info
Dotazy, či objednávky posílejte na email: sluzby@hanusovice.info
Jak to může fungovat?
V případě
případě zájmu
o prací
tyto služby
nás můžete kontaktovat na

V případě dalších prací nás kontaktujte.
V
dalších
nás kontaktujte.

Ceník pronájmů zařízení a služeb
Stroj
Práce plošinou AVIA
Traktor John Deere
5100M
Přistavení kontejneru
4,2 x 2,3 x 1,8 m
Volkswagen Crafter
Sekací traktor Kubota
G26
Nakladač Avant
Sekačka, křovinořez,
motorová pila
Malý traktor vč. přívěsu
Práce - dělnické profese

Položka
Práce vč. obsluhy a dopravy
Výjezd

Cena vč. DPH
1.000 Kč
800 Kč
40 Kč/km

Doprava
Přistavení kontejneru (pondělí
- pátek)
Přistavení kontejneru (pátek neděle)
Doprava

Poznámky
Započítaná hodina.
Neúčtuje se v případě prací
v Hanušovicích a jejich místních částí.

500 Kč/den
500 Kč
25 Kč/km

Práce vč. obsluhy

700 Kč

Započítaná hodina.

Práce vč. obsluhy

750 Kč

Započítaná hodina.

Včetně obsluhy

250 Kč

Započítaná hodina.

Výjezd - přistavení vozidla

300 Kč

Započítaná hodina.
Neúčtuje se v případě prací
v Hanušovicích a jejich místních částí.
Sekání trávy, štípání dříví

25 Kč/km

Doprava
Dělník

150 Kč/hod.

Pozn.: V případě prací většího rozsahu jsou ceny smluvní

Městská policie města Hanušovice
Městská policie je nedílnou součástí Integrovaného záchranného
systému na teritoriu města Hanušovic, a hlavně jako služba
veřejnosti k zajištění jejího bezpečí a klidného života občanů.
Po krátkém období personálních změn na postu strážníků Městské
policie města Hanušovice jsem od 18. února 2020 nastoupila
a převzala funkci vedoucího strážníka. Proto mi dovolte, abych se
Vám tímto, Vážení občané, krátce představila. Jmenuji se Ivana
Vlachovská, je mi 41let, jsem vdaná a 12 let jsem sloužila u Městské
policie hlavního města Prahy. Mou dosavadní specializací je okrsková
a dopravní činnost strážníka u Městské policie. Vychovávám tři děti
a bydlím v Jeseníku.
V Hanušovicích se zaměřuji především na obchůzku, abych byla
občanům co nejblíže a zajistila bezpečí také na místech, kde se
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občané necítí bezpečně. Především kolem základní a mateřské
školy, v okolí Penny, v blízkosti náleven a smíšených potravin, kolem
ubytoven, na sídlištích, autobusových zastávkách a na vlakovém
nádraží.
Při obchůzce mi pomáhají asistenti prevence kriminality, kteří
také samostatně obchází zmíněná místa a preventivně působí tak,
aby se předešlo páchání protiprávních jednání. S asistenty prevence
kriminality při Městské policii Hanušovice spolupracuji již od
listopadu roku 2019. Ráda bych spolupracovala s lidmi, kteří budou
odvádět dobrou práci a jsou ochotni být ostatním příkladem.
Jak obchůzkou, tak i pomocí kamerového systému vyhledávám
pachatele, kteří páchají přestupky v celém spektru platné legislativy,
zejména narušují veřejný pořádek, požívají alkohol na veřejném
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prostranství, zakládají skládky (odstavená vozidla, vraky a odpady
jiného druhu) nebo páchají přestupky proti provozu na pozemních
komunikacích.
Jediné hodnocení, které mne zajímá, je úroveň pocitu bezpečí.
Očekávám, že komu z Vás není bezpečnost v Hanušovicích
lhostejná, tak mi svými nápady či upozorněními pomůžete, aby
Hanušovice bylo klidné a bezpečné město.
V současné době je vypsáno výběrové řízení na pozici městského
strážníka k posílení celkové bezpečnosti města Hanušovic.
Váš strážník Vlachovská Ivana
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Je mi milou povinností Vám občanům, představit vozidlo
Městské policie města Hanušovice v takovém provedení, které
již nepřehlédnete… Dále si dovolím Vám připomenout, kde sídlí
Městská policie. Je to v přízemí budovy Městského úřadu na ulici
Hlavní 92, viditelně označená okna Městské policie. Na vizitkách
Městské policie a asistentů prevence kriminality, naleznete všechny
potřebné kontaktní údaje. Vizitky jsou distribuovány veřejnosti
prostřednictvím Městské policie a asistentů.
K

problematika / veřejný pořádek
Městská policie a asistenti prevence kriminality obchůzkou
provádějí pravidelný dohled nad porušováním veřejného pořádku,
tzn. poškozování majetku občanů a mobiliáře města, veřejné
pohoršování, znečišťování veřejných prostranství, projevy vandalismu
a narušování občanského soužití na veřejnosti. Od měsíce května
i s novým pomocníkem - upraveným vozidlem Městské policie města
Hanušovice.
Dohled nad dodržováním obecně závazných vyhlášek města
Hanušovic:
požívání alkoholu na místech, kde to je obecně závaznou
vyhláškou zakázáno
volné pobíhání nebo venčení psů, kde je to obecně
závažnou vyhláškou zakázáno
neodklízení psích exkrementů
stání vozidel na zeleni
podomní prodej
zábor veřejného prostranství, kde je to obecně závaznou
vyhláškou zakázáno

-

odkládání odpadu mimo určená místa

problematika / bezpečnost a plynulost silničního provozu
Protiprávní jednání a přestupky v dopravě týkající se nedovoleného
stání v ulici Hlavní zejména před lékárnami, před poštou a před
drogerií. Jedná se zde o opakované porušení zákazu zastavení
a zákazu stání. Odkazuji řidiče na zákon 361/2000 Sb. paragraf
25 odstavec 3. V paragrafu 2 písmena n) téhož zákona je přesně
specifikován pojem stání a v písmenu o) je přesně specifikován
pojem zastavení.
Protiprávní jednání a přestupky v dopravě týkající se parkování
zejména v oblasti sídliště Zábřežská a sídliště Na Holbě. Je třeba si
uvědomit, že lidé žijící v tomto sídlišti parkují svá vozidla dlouhodobě
v Obytné zóně. Každý pátek je svozový den komunálního odpadu,
což pro ulici Na Holbě znamená omezení stání vozidel tak, aby
odpadové vozidlo mohlo vysypat odpadové nádoby. Řidiči, kteří
tento zákaz nerespektují, znemožňují mimo jiné i případný průjezd
vozidlům Integrovaného záchranného systému.
problematika / ostatní
Povinností města Hanušovice je
postarat se i nalezené psi. Od ledna roku
2020 se jich v městském kotci vystřídalo
hned několik. S radostí Vám mohu
sdělit, že pejsci ve velké většině putují po
několika týdnech do dobrý rukou nových
majitelů. Nyní nám zůstává v kotci jeden
pejsek, stáří asi 4 roky, kříženec labradora,
který má k lidem dobrý vztah. Pokud by
měl někdo zájem, určitě se ozvěte.
Od začátku měsíce března 2020 bylo
městem Hanušovice/Městskou policií
odhaleno 5 neoprávněně odstavených
osobních vozidel, vykazujících známky
autovraku. Majitelé těchto vozidel
byly písemně vyzvání k okamžitému odstranění, na vozidla byla
umístěna upozornění o přestupkovém jednání, za které v případě
neodstranění hrozí vysoká sankce. Majitelé vozidel přistoupili
k odstranění aktivně, město Hanušovice se tak bude i nadále zabývat
podobným protiprávním jednáním a bude činit všechna potřebná
opatření, aby se těchto vozidel v lokalitě Hanušovic objevovalo stále
méně a méně.
Ve spolupráci s Obvodním oddělením policie Hanušovice
a městskou policií Hanušovice bylo od začátku roku odhaleno
několik závažných trestných činů a přestupků. Ve velké míře tomu
byl nápomocen městský kamerový systém, který monitoruje místa,
kde dochází k častým protiprávním jednáním.
Ráda bych Vám touto cestou poděkovala za aktivní přístup
v dodržování všech nařízení vlády, která byla od 12.03.2020 až k
dnešnímu dni vydána v platnost a velkou měrou ovlivnila život nás
všech. Velká většina občanů chrání sebe a chrání také své okolí,
bohužel se mezi nimi najdou i jedinci, kteří tato nařízení nerespektují
a respektovat nebudou a na ty se zaměřuje právě Městská policie,
asistenti prevence kriminality a Policie ČR.
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Pandemie koronaviru očima dětí
V době pandemie koronaviru, kdy probíhala v naší základní
škole on - line výuka, mně přistála mezi zasílanými e-maily s
domácími úkoly žáků báseň pro usmání od žáka 7. ročníku.
Potěšilo mě, že se někdo v této nelehké době dokáže podívat na
celosvětový problém z jiného úhlu pohledu – svýma dětskýma
očima. Oslovila jsem i ostatní žáky, které učím z českého jazyka

a literatury, aby se k této tématice vyjádřili formou, jež je jim
blízká – v podobě úvahy, krátkého zamyšlení či vlastní básně.
Redakce Hanušovického zpravodaje mě požádala o zaslání
těchto příspěvků. A tady jsou k přečtení některé postřehy žáků
6. – 8. ročníku.
PaedDr. Vladimíra Žídková

vyučující českého jazyka a literatury

Báseň o koronaviru

Nový vir
V prosinci k nám přišly zprávy
o viru, který nám ničí zdraví.
Mysleli jsme, že se nám vyhne,
ani jsme se nenadáli a byl u nás i jinde.

1. Koronavir letí světem, nevyhne se ani dětem.
Je to svízel tenhle kovit , přemýšlíme jak ho zlomit.
Máme roušky, zdravě jíme, určitě ho porazíme.
2. Koronavir zvaný kovit , je důležité o něm mluvit.
Já si zdraví svoje hlídám , na ústa si roušku přidám.
Stále ruce čisté, pořád si je umývám.
Také já jím vitamíny z ovoce a zeleniny.
Nebojím se kontroly , už se těším do školy.
M. Poprach

Už je tady v Litovli, tak si pozor dejme,
a ruce si pořádně myjme.
Myli jsme si ruce, nosili jsme roušky,
přece vir napadl i naše Hanušky.
Budeme doufat, že to brzy přejde,
a že se ve zdraví ve škole sejdem.
Kateřina Hanáková, VII. B

Pandemie koronaviru

Koronavirus
Koronavirus to je zlo,
máme doma roušek sto.
Všichni doma šijí roušky,
bílé, černé nebo s proužky.
Tento virus se prý z Číny bere,
kde kdo se o desinfekci pere.
Nařídili karanténu,
já zpívám už i makarenu.
Karanténa nuda je,
nad virem snad vyhraje.
Učit se sám doma, to je mazec.
Snad už bude brzy konec !?!

Koronavir to je prevít,
nevím, co si počít mám!
Přemýšlím však pořád nad tím,
Markéta Marešová 8.A
co mi vzal a co mi dal.
Ven jen s rouškou musím chodit,
ani zmrzku neslízám.
Koronavirus
Proto radši sedím doma,
stejně nevím, kam jít mám.
Koronaviru se bojíme, a tak doma sedíme.
Doma škola nebaví mě,
Virus je to zákeřný, zabíjí a je hodně zlý,
radši bych se vrátil k vám.
proto se chránit musíme, rukavice a roušky nosíme.
Tady je to dlouhá chvíle,
Teď už se jen těšíme, až koronavirus pomine
slovní výklad uvítám.
a my se opět s rodinou i přáteli uvidíme.
Jozef Honiš, VIII. B
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Aneta Pavlínová, VIII. A

COVID-19
Jedna, dvě,
Covid jde.
Ruce, mýdlo, dezinfekce,
tip, jak zůstat bez injekce.
Každý rád jen pomáhá,
a tak nikdo nestrádá.
Roušky šije celý stát,
a každý je má za to rád.
Všechno pilně dodržuj,
a hlavně si nestěžuj.
Sedím doma, učím se,
na prázdniny těším se.
Filip Mikuláš, VIII. B

Koronavirus
Koronavirus je pěkná svině,
která prý vznikla v Číně.
I když se jím nakazím,
tak se brzy uzdravím.
Říkají nám: „ Noste roušku,
myjte si řádně ruce,
jestli chytíte koronu,
zavřeme vás do izolace.“
Doma jenom sedíme,
smutně z okna hledíme.
Ven teď dlouho nepůjdeme,
kvůli vzniku pandemie.
Jen doufám, že to přežijeme,
o nikoho z blízkých nepřijdeme,
přeji vám všem pevné zdraví,
ať se vám v životě daří.
Jakub Mucha, VIII. A

titulka_unor.pdf 1 25.01.2020 15:57:00

zpravodaj
Pandemie koronaviru
Pandemie virové nemoci COVID-19-neprozkoumaným koronavirem SARS-COV-2
která vypukla ve Wu-chan v provincii Chu-pej v Číně. Ohniském nákazy je zřejmě
velkoobchodní trh s mořskými plody a divokými zvířaty. U prvních lidí se projevil zápal
plic. Šíření tohoto viru potom bylo raketově rychlé. Už na konci března se virus rozšířil
do celého světa, kromě Antarktidy. Celosvětově na tuhle nemoc již zemřelo 31 776
lidí. Pokud nebude dostupná očkovací látka pro všechny na světě, budou nadále
umírat lidé.
Vojtěch Miko, VI. A.
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Pandemie koronaviru
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Pandemie virové choroby COVID-19 způsobená neprozkoumaným koronavirem
SARS-CoV-2 vypukla na konci roku 2019 ve městě Wu-chan v Číně.Ohniskem nákazy
se považuje velkoobchodní trh s odchycenými zvířaty z přírody např. netopýři a jiná
divoká zvířata.U první skupiny nakažených se projevil zápal plic.Epidemie se potom
rozšířila do celého města i mimo něj.V současnosti s virem bojuje celá Evropa kromě
Antarktidy.Pokud nebude očkovací látka pro všechny,budou dál a dál umírat lidé na
celém světě. 
Viktorie Miková, VI. A

Svět během pandemie koronaviru - úvaha
Takzvaný koronavirus už se rozšířil do celého světa. Jeho šíření započalo v Číně, kde také vznikl.
Jak se situace bude vyvíjet? Jak na to doplatí občané?
Koronavirus je nový typ viru, jenž napadá hlavně plíce a může se z toho vyvinout závažné onemocnění - zápal plic, který je většinou
smrtelný pro starší lidi. Toto onemocnění se rychle šíří, dokonce jsme zaznamenali jeho výskyt v našem malém městečku. Podle mého
názoru je teď především nejdůležitější naše zranitelné zdraví a rodina, veškeré ostatní méně důležité problémy jsou v dnešní závažné době
nepodstatné. Každý by měl zapomenout na nenávist a závist, to nám nepomůže. Naopak každý by měl pomáhat svým kamarádům, rodině,
sousedům, ale i cizím lidem. Lidé virus přemůžou pouze, když budou spolupracovat a táhnout za jeden provaz. Jsem také velice ráda, jak
se k této situaci staví náš starosta – pan Marek Kostka, který pomáhá, jak to jenom jde. Naše pravé vlastnosti se projeví vždy, když je nějaká
nouze.
Bohužel, někdo na tuto nemoc zemře, stát se zadluží, pravděpodobně bude velká nezaměstnanost. Ale v něčem nás tato
pandemie posílí? Zejména v solidaritě mezi občany, dokonce i mezi jednotlivými státy na naší planetě a myslím si, že dojde ke zlepšení jejich
vzájemných vztahů. Dobré je to i pro naši zemi, která se zregeneruje a odpočine si od lidských činností. Podle satelitního snímku je vidět, že
ubývá z atmosféry oxid uhličitý, zvířata se vrací na místa, kde se dříve vyskytovala. Nedokáži odhadnout, kdy tato pandemie skončí, možná
za měsíc nebo dva. Myslím si, že společnými silami tento celosvětový problém zvládneme!
Alena Matasová, VIII. B

Jak jsem trávil volný čas v období pandemie koronaviru a jak bych ho chtěl trávit? - úvaha
Vzhledem k tomu, že se v celé Evropě v současnosti šíří nový typ nemoci - koronavirus, byli jsme všichni nuceni přistoupit k opatřením, která
zabrání, respektive zpomalí šíření nákazy.
To znamená, že téměř veškerý svůj volný čas nyní trávím doma. Můj každodenní den vypadá asi takto.
Ráno vstávám kolem sedmé hodiny, nasnídám se a začnu si dělat úkoly do školy. Úkoly každý den najdu na webových stránkách naší školy.
Některé jsou jednodušší, mám je hotové za 10 – 15 minut, některé jsou složitější a trvají mi déle. Když mám hotovou velkou část úkolů, jdu
si zaběhat, abych si pročistil hlavu a abych se udržel v kondici, až budu hrát svůj oblíbený fotbal.
Potom udělám druhou část úkolů. Pak následuje oběd. Pokud je venku krásné počasí, chodím na zahradu trénovat kondičku. Odpoledne
pomáhám se dřevem nebo jdu do lesa. Nějakou dobu strávím i na telefonu, buď si zahraji hry, nebo udržuji kontakt se svými spolužáky či
kamarády, kteří také musí zůstat doma.
Pak je čas na večeři. Vykoupu se a dívám se na nějaký večerní seriál nebo film, který běží v televizi. Kolem deváté, půl desáté chodím spát.
Rád bych svůj čas trávil jako před tím - s kamarády z Rapotína a hrál fotbal.
Můj volný čas bych ideálně trávil takto:
v bazéně s kamarády, v kině, na hřišti, venku v přírodě.
Rád bych také hrál fotbalové zápasy, které budeme s určitostí vyhrávat. 
Jakub Ludvík, VIII. B
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Pandemie Koronaviru - úvaha
Co je to vlastně koronavirus a proč jsme se ocitli v situaci, kterou je koronavirová pandemie? Koronavirus je virové onemocnění přenášené
ze zvířate na člověka. Je to nový druh koronaviru, jemuž předcházely další dva typy koronavirů -SARS a MERS. Covid -19 se do ČR dostal z Asie,
kde se situace zhoršila díky čínskému novému roku, kdy miliony Číňanů každoročně vyjíždí do zahraničí za svými příbuznými. Tehdy se zjistilo,
že se virus přenáší i z člověka na člověka. V ČR došlo k masivnímu nárůstu onemocnění díky jarním prázdninám, kdy lidé vyrazili na zahraniční
dovolené, nejvíce do italských lyžařských středisek, kde už se virus také objevil.
Je na místě otázka, kde tedy vznikla chyba? Mohou za infekci lidé nebo se snad příroda brání před přelidněním? Dle slov pana profesora
Jana Pirka, přednosty kardiochirurgie IKEMu, může být koronavirus částečně reakcí přírody na přemnožení člověka jako živočišného druhu.
Například v Číně je populace přemnožená a každý živočišný druh, když je ho mnoho, tak se něco stane a příroda to začne korigovat. Podobná
situace se v přírodě opakuje nejen u člověka, ale i u různých živočišných druhů.
Otázkou tedy je, odkud se nový typ koronaviru přenesl na člověka? Nejpravděpodobnější je, že přenos byl z netopýra, kterého v Číně lidé
jedí, nejčastěji z něho vaří polévku.
Z člověka na člověka se korornavirus přenáší nejvíce kapénkovou infekcí.
V Číně se hned v počátcích epidemie zatajovaly veškeré informace o novém typu viru, ale ještě před koncem ledna se epidemie rozšířila
i do Evropy. První zemí, která hlásila výskyt viru, byla Francie, hned po ní Itálie, která se rovněž stala zemí s nejvyšším počtem nakažených
a postupně se virus dostal až k nám do ČR. Virus se rychle šíří, a proto vláda ČR přistoupila k mimořádnému opatření. U nás, žáků, bylo
nejzásadnějším opatřením uzavření škol v celé ČR z důvodu pandemie koronaviru.
Co to vlastně je pandemie? Je to epidemie, která má velký rozsah a objevuje se na více kontinentech v určitém časovém období.
A jak se před koronavirem nejlépe chránit?
V první řadě je důležité dodržovat hygienické zásady, mýt si ruce, krýt si ruce a nos při kašli a kýchání, což by mělo být samozřejmostí vždy,
nejen v období pandemie, dále zůstat doma a izolovat se od jiných lidí, také nošení roušky a rukavic. Nyní musíme vyčkat, až se situace
uklidní a doufat, že se brzy najde lék a očkovací vakcína proti tomuto viru.
Prozatím se musíme smířit s tím, že se ještě nějakou dobu neuvidíme se svými kamarády, spolužáky a učiteli a že se budeme muset
ještě nějaký čas učit doma formou on – line výuky, abychom úspěšně zvládli tento školní rok a hlavně, abychom se potom všichni ve zdraví
opět setkali.
Petr Koláček, VIII. B

Velikonoce - vtipy

Velikonoce

Říká velikonoční beránek smutně: „Jsem z formy.”
--Pepíček přijde ze školy a ptá se: „Mami, nejsou dneska náhodou
Velikonoce?”
„Ne, ty budou až za dva týdny. Proč se ptáš?”
„No, že jsem si vykoledoval pětku...”
Jan Kufel, VIII. A

Velikonoce už se k nám blíží,
jak to letos bude, všechny tíží.
Velikonoce už jsou tady,
co s pomlázkou, nevíme si rady.
Příprava je letos jiná,
nečeká nás žádná dřina.
Místo barvení vajíček, ušiju si roušku,
beránka sním sama, neřeším už tloušťku.
Košík zeje prázdnotou, na pomlázku se práší,
pomazánku z vajíček nahradíme kaší.
Klukům roušky sluší,
mají s ní jen větší uši.
Chtěli holky pomlázkami pleskat,
teď můžou jen z okna tleskat.
Přidáme se taky, to musíme zvládnout,
ať zase můžeme do školičky táhnout.
Markéta Marešová 8.A

Poděkování
Vážení rodiče,
rád bych Vám poděkoval za Vaši spolupráci v této nelehké
době, kdy musíte věnovat svůj čas dětem při spolupráci na našem
společném vzdělávání. Byl bych rád, kdybyste opravdu se svými
učiteli byli v kontaktu a informovali je o studijních problémech
Vašich dětí, nejasnostech, samozřejmě i o tom, co se podařilo.

10

Tato zpětná vazba je pro nás důležitá, abychom mohli podle ní
přizpůsobovat naši společnou práci. I když ještě existuje část
rodičů, kteří na telefonické či písemné výzvy nereagují, Vás,
kteří spolupracujete, je většina. Proto Vám ještě jednou děkuji,
že se podílíte společně s námi, pedagogy, na výuce našich dětí.

František Felner, ředitel ZŠ a MŠ Hanušovice
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ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY HANUŠOVICE
Zápis do MŠ v letošním roce proběhne dne 12. května 2020
BEZ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ I RODIČŮ.
Přihlášky a další informace – ke stažení na internetových
stránkách MŠ Hanušovice - https://ms-hanusovice.webnode.
cz/.
Přihlášku pošlete elektronickou formou (stačí vytisknout,
vyplnit a poté odeslat na email: ms.hanusovice@seznam.cz)
nebo vhoďte do schránky MŠ Hanušovice, která je na umístěna
na brance MŠ.
PROSÍME RODIČE O DŮSLEDNÉ PŘEKONTROLOVÁNÍ
DOKUMENTU, HLAVNĚ PODPISŮ!
Pokud nemáte možnost vytištění dokladů, můžete si pro ně
přijít osobně k budově MŠ Hanušovice
dne 5. 5. 2020 od 9.00 do 10.00 hod., popř. zavolejte na tel.
č. 732 201 076 – vedoucí MŠ Pavla Sedlačíková.
C

M

Y
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MY
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CMY
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• Povinné doložení očkování:
- čestné prohlášení o očkování + prostá kopie očkovacího
průkazu; doklad o zdravotním stavu dítěte nebude vyžadován
• Čestné prohlášení o trvalém pobytu nespádového dítěte
• Žádost o přijetí dítěte do předškolního vzdělávání
• Přidělení registračního čísla
• Kritéria přijímání dětí do MŠ Hanušovice
Podrobněji:
Opatření k organizaci zápisů do MŠ pro školní rok 2020/2021
v souvislosti s mimořádnými opatřeními ministerstva
zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí
rozšíření onemocnění COVID-19.
Na základě rozhodnutí MŠMT bude zápis k předškolnímu
vzdělávání probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných
zástupců ve škole.
Podání žádosti
Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:
•
e-mailem na adresu: ms.hanusovice@seznam.cz
•
poštou

•
osobní podání: viz informace výše
Doklady k zápisu:
•
Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří
ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.
•
Místo trvalého pobytu dítěte u nespádových dětí se
ověří čestným prohlášení rodiče (viz příloha).
•
Doložení řádného očkování dítěte - nenavštěvujte
osobně praktického lékaře.
•
Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:
- prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor v příloze), a doloží
kopii očkovacího průkazu.
V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře,
musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře
a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo
se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Vedle doložení dokladu o očkování zákonný zástupce pro účely
správního řízení o přijetí do mateřské školy nemusí dokládat
žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.
Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů,
může žádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo
ověřenou kopii!
Další informace
Školská poradenská zařízení (pedagogicko-psychologická
poradna, speciální pedagogické centrum) v současné době
zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve
školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii
doporučení. Tato povinnost platí i v případě přijímání do školy či
třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona.
Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly
do 31. 8. 2020 pěti let.
Zákonný zástupce může místo povinného předškolního
vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání, i v tomto případě
však musí přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání.
Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy
zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před
začátkem školního roku.

ZŠ Hanušovice informuje – zápis do 1. třídy
Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
vzhledem k neustále se měnící situaci v souvislosti s nákazou
Covid-19 v České republice bude další postup ohledně zápisu
následující:
•
Termín pro osobní návštěvu školy na ověření dodaných
podkladů včas oznámíme.
•
Pokud jste informace o vašem dítěti poslali e-mailem,
byli jste zadáni do naší databáze a v tuto chvíli máte vše vyřízené.
Pouze v případě, že bychom v údajích, které jste nám poslali,
našli nějaké nejasnosti, budeme vás kontaktovat emailem nebo
telefonicky.

•
V případě, že jste si ve čtvrtek 2. 4. 2020 ve škole
vyzvedli složku s potřebnými formuláři, prosíme o jejich pečlivé
vyplnění a vhození do schránky u hlavního vchodu školy. Pokud
jste tak ještě neučinili, prosíme o co nejrychlejší dodání.
•
Připomínáme povinnost zákonných zástupců zažádat
o přijetí do školy svých dětí, kterým byl v loňském roce udělen
odklad.
•
O dalším postupu v souvislosti s nástupem nových
prvňáčků do školy budete včas informováni.

František Felner,

ředitel školy
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Město Hanušovice

Město Hanušovice

Hlavní
92,
33 Hanušovice
Hlavní
92, 788
33 788
Hanušovice
tel.č.:
583
284podatelna@mu-hanusovice.cz
| e-mail: podatelna@mu-hanusovice.cz
tel.č.:
583 231
284231
| e-mail:

USNESENÍ

USNESENÍ

schůze č. 31 Rady města Hanušovice

schůze
č. 26starosty
Radyodměsta
konaná dne 25.
3. 2020 v kancelář
10:00 hod.Hanušovice
konaná dne 13. 1. 2020 v kancelář starosty od 15:00 hod.

66/31R/2020 Rada města Hanušovice schvaluje navržený program 31. schůze RM.

67/31R/2020 Rada města Hanušovice schvaluje uzavření Smlouvy na pojištění majetku města
1/26R/2020Hanušovice
Rada města
Hanušovice
schvaluje
program
26. schůze
RM.
mezi Městem
Hanušovice,
Hlavnínavržený
92, 788 33
Hanušovice,
IČ: 00302546
a Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 45272956.
je uzavřená
na dobu určitouschvaluje
od 1.4.2020- -stavbu
31.3.2023.
Roční cena pojistné
po slevě
2/26R/2020Smlouva
Rada
města Hanušovice
„Novostavba
rodinného
domu
za dlouhodobost činí 255.298 Kč.
798/14 v k. ú. Hanušovice“
Rada města Hanušovice pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.

na

- dotčení pozemku ve vlastnictví města Hanušovice bude smluvně ošet

68/31R/2020 Rada smlouvě
města Hanušovice
schvaluje
odpuštění
nájemného
místním které
podnikatelům,
kteří
mají
budoucí
o zřízení
věcného
břemene,
nebude
zpoplatněno.
sídlo provozovny v nebytových prostorách Města Hanušovice. Odpuštění nájemného je
Město Hanušovice
spojené se zápisem věcného břemene na katastr nemovitostí budou hra
na dobu určitou od 1.4.2020 - 30.6.2020. Jedná se o provozovnu kadeřnictví, krejčovství,
Napojení
pedikůry
Charityobjektu
Šumperk.na hlavní řad dešťové kanalizace bude provedeno protlak
Hlavní 92,
788
33 aHanušovice
tel.č.: 583 231poškozen
284 | e-mail: povrch
podatelna@mu-hanusovice.cz
místní komunikace

- starostu města Hanušovice podpisem příslušných smluvních dokumentů v d

3/26R/2020
4/26R/2020
69/32R/2020
70/32R/2020

USNESENÍ

Rada města Hanušovice schvaluje stavbu „Hanušovice - Údolní, parc. č.
Marek Kostka
schůze
32 Rady města
Hanušovice
starostu
městač.podpisem
příslušného
situačního
výkresu stavby.
starosta města
konaná dne 16. 4. 2020 v kancelář starosty od 13:00 hod.

Rada města Hanušovice schvaluje koupi čelního nakladače na traktor Jo
společnosti STROM Praha, a.s., Středisko Helvíkovice, Helvíkovice 33, 564
Rada města Hanušovice schvaluje předložený program 32. schůze Rady města Hanušovice.
za cenu 296.450 Kč vč. DPH. Rada města Hanušovice pověřuje starostu m
Rada města
Hanušovice
schvaluje
výsledek
nabídkového řízení na prodej motorového vozidla
podpisem
příslušné
kupní
smlouvy.

UN 053 - 1. Nejvhodnější nabídka byla podána panem K. Š., jehož nabídková cena činila
33.000 Kč.

5/26R/2020

71/32R/2020

Rada města Hanušovice schvaluje úpravy rozpočtu a závazné ukazatele
Rada města
Hanušovicedle
schvaluje
nájemní zprávy
smlouvu na
pozemků parcelapracovnikov
číslo
Hanušovice
důvodové
a pronájem
ukládáčásti
odpovědnému
151/1 – ostatní plocha o výměře 90 m2 v k. ú. Hanušovice za cenu 45,- Kč a parcela číslo 154 –
rozpočtového opatření č. 8/2019 zapracovat do uzávěrky za měsíc prosinec.
ostatní plocha o výměře 120 m2 v k. ú. Hanušovice za cenu 60,- Kč ročně uzavřenou mezi
Městem Hanušovice, Hlavní 92, 788 33 Hanušovice a manž. P. Celkem pronajatá plocha

6/26R/2020
Hanušovice schvaluje zřízení spolku „Rodinné centrum Slůně
210 m2Rada
za cenuměsta
105,- Kč.
sídla spolku na Městský úřad Hanušovice, Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, IČ

72/32R/2020 Rada města Hanušovice schvaluje koupě sklápěcího automobilu do 3,5 t do majetku města
Hanušovice. Maximální cena sklápěcího automobilu je 350.000 Kč.
7/26R/2020
Rada města Hanušovice schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě o
Rada města pověřila starostu města vypracování cenových nabídek.
73/32R/2020

dopra
Hanušovice Hlavní 92, 788 33 Hanušovice a firmou VOBUS v.o.s., H
Rada města
Hanušovice
vybudování
dešťové
kanalizace
garážové zástavbě
Hanušovice,
IČ:schvaluje
47984350,
která byla
uzavřena
dnev 28.1.2015.
Prodloužení
za objektem Policie ČR a to Danielem Jílkem, Na Vinici 422, 788 33 Hanušovice za částku
o
dopravě
osob
pro
období
1.2.2020
31.1.2021.
250.000 Kč bez DPH.

74/32R/2020
Rada města
schvaluje převod
bytu v navýšení
rodinném domě
č. zaměstnanců
p. 240, ul. Zábřežská
8/26R/2020
Rada Hanušovice
města Hanušovice
schvaluje
počtu
Městského
v Hanušovicích paní M. F.
Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, IČ: 00302546 o 3 dělnické profese.
Zároveň ukládá OSMS uzavřít nájemní smlouvu k předmětné nemovitosti.
75/32R/2020
Rada města
pronájem
pozemku parc.
č. 2187/2
k. ú. Hanušovice.
9/26R/2020
RadaHanušovice
města neschvaluje
Hanušovice
schvaluje
počet
a vpodmínky
pro
76/32R/2020
77/32R/2020

ú

poskyto
indispozičního volna v kalendářním roce, (poskytování indispozičního vol
Rada města Hanušovice schvaluje ceník palivového dříví pro rok 2020:
usnesenímmetr/měkké
RM č. 1040/58/2013
dne 18.03.2013),
následovně :
750 Kč/prostorový
dřevo, 900 Kč/prostorový
metr/tvrdé dřevo.
indispoziční volno bude poskytnuto ve výši 4 dnů, vždy jeden den v kalendá
Rada města Hanušovice schvaluje odpuštění nájemného VOBUS v.o.s., Hlavní 92, 788 33
možnosti
převést DIČ:
nevyčerpané
indispoziční
volno
dodobu
dalšího
Hanušovice,
IČ: 47984350,
CZ47984350. Odpuštění
nájemného
je na
určitou čtvrtlet

74/32R/2020 Rada města Hanušovice schvaluje převod bytu v rodinném domě č. p. 240, ul. Zábřežská
v Hanušovicích paní M. F.
Zároveň ukládá OSMS uzavřít nájemní smlouvu k předmětné nemovitosti.
75/32R/2020 Rada města Hanušovice neschvaluje pronájem pozemku parc. č. 2187/2 v k. ú. Hanušovice.
76/32R/2020 Rada města Hanušovice schvaluje ceník palivového dříví pro rok 2020:
750 Kč/prostorový metr/měkké dřevo, 900 Kč/prostorový metr/tvrdé dřevo.
77/32R/2020 Rada města Hanušovice schvaluje odpuštění nájemného VOBUS v.o.s., Hlavní 92, 788 33
Hanušovice, IČ: 47984350, DIČ: CZ47984350. Odpuštění nájemného je na dobu určitou
od 1.5.2020 - 31.7.2020 z důvodu koronavirové pandemie.

Květnový recept
Marek Kostka
Co takhle si dát brokolicové placičky s parmezánem?

starosta města

S jarní očistou jde ruku v ruce i odlehčená strava. Jsme si vědomi, že brokolici buď zbožňujete, nebo zatracujete. Doufáme, že právě vy patříte do
první kategorie
Potřebujeme:
Brokolici, 2 vejce, 2 lžíce hladké mouky, 4 lžíce strouhanky, sůl, pepř, 70 g parmezánu, stroužek česneku
Postup:
Brokolici uvařte v osolené vodě doměkka. Brokolici spolu s česnekem rozmixujte do hrubší konzistence. Vejce prošlehejte, přidejte najemno
nastrouhaný parmezán, strouhanku, mouku a vše Smažte na troše oleje dozlatova z obou stran. Placičky můžete také upéct v troubě na pečicím papíru a vyhnout se tak zcela oleji. Podávejte s bramborovou kaší a dipem ze zakysané smetany.

Dobrou chuť!



Maminko naše milá,
děkujeme Bohu, že jsi tady byla.



Dne 8. května 2020 vzpomeneme 2. smutné výročí úmrtí
naší milované maminky, babičky a prababičky
Vytvořeno v aplikaci UZOb.

paní

Antonie Jablončíkové
z Hanušovic.




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

Kdo byl milován,
nebude nikdy zapomenut.

Dne 14. května 2020 vzpomeneme 17. smutné
výročí úmrtí našeho milovaného manžela a tatínka

Josefa Škody

pana
z Mladkova (Vysoké Žibřidovice).
Nikdy nezapomenou manželka Jitka, děti Josef a Lucie
a ostatní rodina.



Jen kytičku květů na hrob Vám můžeme dát,
chviličku postát a tiše vzpomínat.

Dne 17. května 2020 uplyne 30 roků od úmrtí
pana

Františka Zábojníka

a
Dne 23. května 2020 vzpomeneme 8. smutné výročí
úmrtí paní

Marie Zábojníkové.

S láskou vzpomíná dcera Jiřina s rodinou
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PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE

ODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
PRODEJ CHOVNÉ DPRRŮ
BEŽE
z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost

ných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost




 17h Hanušovice (před vlakovým nádražím)

Prodej
18.5.2020 nádražím)
e (před
vlakovým

kuřice černé, červené, kropenaté, kuřice bílé /nesou bílá vejce/, kuřice sussex /hnědá vejce, vysoká užitkovost/,
kuřice Vlaška a kuřice Modrá, chovní kohoutci, kačeny pekingské /bílé brojlerové/, Moularden /kříženec
pižmové a pekingské kachny/ , husy bílé, krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/, holokrčky, Kalimera /selské
brojlerové
Brojlerová
kuřata, perličky
kuřice
bílé kuře,
/nesou
bílá vejce/,
kuřice sussex /hnědá vejce, vysoká užitkovost/,

,
hovní kohoutci, kačeny
pekingské /bílé brojlerové/, Moularden /kříženec
!Sortiment, stáří a cena drůbeže se může lišit dle aktuální nabídky!
usy bílé, krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/, holokrčky, Kalimera /selské
ta, perličky!VEŠKERÁ NAŠE VÝKRMOVÁ DRŮBEŽ JE NESEXOVANÁ A NA OBJEDNÁVKU!
Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese: Gallus Extra s.r.o., Hubenov 20, 588 05 Dušejov
tel. 567 212 754, 567 214 502, mob. 731 701 331, 734 833 158 /NE SMS!/
stáří
a cena drůbeže se může lišit dle aktuální nabídky!
volejte po-pá 7-15h!, email: info@prodej-drubeze.cz

Další AKCEDRŮBEŽ
na jednotlivé prodeje
a NOVINKY sledujte
na OBJEDNÁVKU!
www.prodej-drubeze.cz
ÝKRMOVÁ
JE NESEXOVANÁ
Atéž
NA

JTE na adrese: Gallus Extra s.r.o., Hubenov 20, 588 05 Dušejov
mob. 731 701 331, 734 833 158 /NE SMS!/
o@prodej-drubeze.cz

HLEDÁŠ PRÁCI NA PŘIVÝDĚLEK ?

deje aNabízíme
NOVINKY
na www.prodej-drubeze.cz
prácisledujte
na pozicitéž
pracovník/ce
na úklid rekreační chalupy
(5 hodin/cca. 1x týdně).
Náplň práce: úklid pokojů a společných prostor chalupy
Nástup: možný ihned
Smluvní vztah: DPP (Dohoda o provedení práce)
Místo výkonu práce: Chrastice u Starého Města pod Sněžníkem
Požadujeme: samostatnost, pracovitost, spolehlivost, pečlivost, čistý trestní rejstřík
Nabízíme: 115 Kč/ hod + příspěvek na dopravu, možnost dlouhodobé spolupráce
Zájemci prosím volejte na tel.: 603 467 038 nebo pište na e-mail: info@alberta1.cz

Shazujeme kila!
Jdeme příkladem a dáváme na celý rok
100 Kč měsíčně dolů na všechny nové tarify!
S maximálně bezpečnou instalací.
Překvapivá volnost

Rychlé, stabilní a hlavně bez závazku!
Tak má vypadat ideální připojení k internetu
Taky vás již nebaví neustále padající nebo pomalý internet? Takové starosti
klidně hoďte za hlavu. Český telekomunikační operátor Nordic Telecom přináší
vysokorychlostní internet, který je stabilní, bez závazku i datových limitů.

Nordic Telecom je českou telekomunikační společností se
silným zázemím a cílem vrátit do telekomunikací svobodu.
Se severem ji kromě názvu spojují hodnoty spolehlivosti,
férovosti a volnosti. Všechny služby od Nordic Telecomu
jsou totiž bez závazku a pokud by nesplnily očekávání,
může je zákazník kdykoli ukončit.
A jaké služby tedy Nordic Telecom nabízí?

Nordic 5G internet
Pevný Nordic 5G internet funguje na nejmodernější
5G-ready technologii, která zaručuje mimořádnou stabilitu. I díky tomu, že konektivita běží v licencovaném pásmu 3,7GHz, které si jednoduše můžete představit jako
čtyřproudou dálnici vyhrazenou jen pro zákazníky Nordic
Telecom.
Vybrat si můžete ze dvou tarifů:
Nordic 5G s rychlostí 40 Mb/s je ideální pro běžné brouzdání a stahování dat nebo oblíbenější Nordic 5G Plus
s rychlostí 100 Mb/s, který splňuje nároky domácností,
kde potřebují být online všichni najednou.

Připojení přes optické vlákno
Zejména na Moravě nabízí Nordic Telecom také připojení
přes optický kabel - ultimátní řešení pro nejrychlejší a nejstabilnější přenos dat dosahuje rychlosti až 1000 Mb/s.

Wi-Fi
Bezdrátové připojení u nás patří k těm nejpoužívanějším
vůbec. Mezi hlavní výhody této technologie od Nordic
Telecomu patří velmi dobrá spolehlivost i rychlost při stahování a odesílání dat.

Nordic TV
Kromě vysokorychlostního internetu nabízí Nordic Telecom i digitální Nordic TV, která je vhodným řešením při
přechodu na DVB-T2. Nordic TV je oblíbená hlavně díky
svým chytrým funkcím - zpětnému přehrávání pořadů,
sledování programů v televizi, počítači i mobilu nebo třeba možností si nahrát až 120 hodin záznamu.

Nejjednodušší cestou, jak se přestat
rozčilovat nad padajícím nebo
pomalým internetem, je podívat se
na www.nordictelecom.cz
a ověřit si, které služby Nordic
Telecom nabízí přímo na vaší adrese.
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