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Formanka

Vážení a milí spoluobčané,
již jsem ani nedoufal, že nám doba covidová umožní otevřít naší
Formanku, která se má stát místem, kde se můžeme všichni potkávat, zahrát si bowling, šipky, kulečník, stolní fotbal, sledovat
společně sportovní utkání, pouštět hudbu, nebo si jen u sklenice
piva povídat.
Má-li město vůbec vlastnit objekt tohoto typu, bylo na začátku
velké dilema. Při hlubším zamyšlení a s dlouhodobým výhledem
by však byla osudová chyba, kdyby v horní části Hanušovic zanikl
poslední objekt tohoto typu, přestože je investice do pohostinství
v současné době velice diskutabilní. Proto jsme se rozhodli toto
místo do budoucna zachránit a pojmout jeho provozování na jiném principu fungování, než můžeme být zvyklí. Je to způsob
vskutku odvážný, jelikož větší část jeho fungování budou zajišťovat
moderní technologie, bez nutnosti obsluhy. Je to způsob v České republice nevídaný a tudíž inovativní, kdy se v maximální míře
sníží náklady na obsluhu. Nese to sebou samozřejmě své výhody
i nevýhody. Bude tedy záležet na nás všech, jak kvalitně a dlouho
nám bude naše Formanka sloužit. Já pevně věřím, a dokonce jsem

přesvědčen, že se lidem má dávat důvěra v
jejich zodpovědnost vůči sobě, a především
vůči ostatním. Na této bázi svobody a osobní zodpovědnosti bude naše Formanka fungovat.
Slavnostní otevření naší Formanky proběhne dne 25. února 2022 v 11 hodin za
účasti vedení města Hanušovice a zástupců vedení Pivovaru Holba Hanušovice.
Otevřeno pro širokou veřejnost bude ten
stejný den od 14 hodin. Těšíme se na vaši
návštěvu.
Jak již bylo úvodem řečeno, obsluha probíhá formou samoobsluhy. Káva, nealko,
pivo, cukrovinky, nebo třeba drobné občerstvení, to vše je možno zakoupit v připravených výdejních automatech, samočepech a
následně zaplatit buď vaší platební kartou,
nebo speciální platební kartou vystavenou
Městským úřadem Hanušovice, která bude vydána pouze občanům s trvalým pobytem v Hanušovicích. Na městskou kartu se
budou vztahovat výhody, o kterých vás budeme informovat. Z
toho vyplývá, že v případě návštěvy naší Formanky nebude možno
platit v hotovosti, výjimkou budou šipky, stolní fotbal a bowling.
V případě bowlingu jsme nachystali rezervační systém, který najdete na stránkách města Hanušovice, v sekci rezervační systém
– bowling. Cena bowlingu je stanovena na 250 Kč/hod/dráha. V
případě rezervace vám bude bowling otevřen a můžete tak plně
využít kompletní služby nově zrekonstruované Formanky. Bližší
informace o fungování systému najdete v naší nové Formance.
Do budoucna by se měly služby Formanky rozšířit o ubytování a
částečné otevření restaurace. Ale to vše ukáže až čas.
Věříme, že celková rekonstrukce naší Formanky se vám bude
nejen líbit, ale že se zde také dobře cítit a přijmete ji za další místo, kde se můžeme všichni setkávat.


Váš starosta Marek Kostka

Tříkrálová sbírka 2022 – Poděkování
Na začátku letošního roku jsme opět „koledovali“ v Tříkrálové
sbírce. V roce 2021 to nebylo možné, sbírka probíhala hlavně online z důvodu nepříznivé pandemické situace. Ačkoliv tedy letošní
sbírka následovala až po dvouleté přestávce a doba, ve které žijeme, je opravdu náročná, přesto jste, vážení spoluobčané, dokázali přispět do kasiček a tím vyjádřit solidaritu a ochotu pomáhat.
A kolik se vlastně vybralo? Sbírka za Hanušovice a okolí představuje celkovou částku 72 357,- Kč. Děkuji vám za vaše příspěvky, za
vaši důvěru a za váš vstřícný postoj k pomoci druhým.
Sbírka by se samozřejmě neobešla bez spolupracovníků, kterých
bohužel není mnoho. Jim děkuji za úsilí a vytrvalost, se kterou se
do sbírky zapojili.
Kvůli častým dotazům znovu odpovídám, kam směřuje výtěžek
sbírky. Je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, senio-
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rům, matkám s dětmi v tísni a dalším lidem v nouzi všude tam,
kam dosáhne pomoc Charity Česká republika. Desetina výnosu
sbírky je každoročně určena na rozvojovou a humanitární pomoc
v zahraničí.
Výnos sbírky je rozdělen podle pevně daného klíče takto: 65 %
vybraných prostředků se vrací charitám, které je vykoledovaly,
15 % je určeno na velké diecézní projekty, 10 % putuje do krizového fondu, odkud jsou uvolněny při mimořádných událostech,
a na pomoc v zahraničí, 5 % využije na své projekty Charita Česká
republika, 5 % tvoří zákonné režie sbírky.
Více informací na https://www.trikralovasbirka.cz/


František Felner, koordinátor TKS 2022
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Kroužek robotiky na hanušovické škole
Svět robotiky a automatizace začíná být v moderním světě čím dál
tím více populární. Proto bude na naší škole od února letošního roku
spuštěn nový zájmový kroužek – Kroužek robotiky.
Dětem se tak otevřou nové možnosti v oblasti robotiky, programování, ale i matematiky a dalších dovedností, které mohou prohloubit
jejich znalosti získané ve školní výuce. K dispozici jsou dvě robotické stavebnice, Lego©Mindstorms NXT a EV3, a pětice nových robotů OzoBot
BIT. V druhém pololetí tohoto školního roku je v plánu nakoupit další

robotické stavebnice od firmy LEGO©.
Děti se v kroužku budou moci seznámit se základy programování,
a to od těch nejjednodušších kroků, až po základy složitějšího programování, a tak mohou naučit své roboty novým a zajímavým kouskům.
Získané dovednosti se jim jistě v budoucnosti budou hodit.
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Školní kolo olympiády v českém jazyce
Národní institut pro další vzdělávání v Praze vyhlásil pro tento
školní rok 2021/2022 48. ročník Olympiády v českém jazyce. Školní kolo Olympiády v českém jazyce se konalo ve čtvrtek 27. 1. 2022
v dopoledních hodinách v multimediální učebně naší Základní školy
a Mateřské školy v Hanušovicích za účasti 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 Matyáš Poprach ze třídy 9. B s 49 body, který za své jazykové a slohové znalosti
získal prvenství v této soutěži. Na druhém místě se s počtem 47 bodů
umístila žákyně 9. B – Beata Jordová. Bronz s 46 body náleží Jakubu
Rajnohovi ze třídy 9. B.
Matyáš Poprach – 9. B a Beata Jordová – 9. B budou reprezentovat
naši školu v okresním kole Olympiády v českém jazyce, které se uskuteční v březnu 2022 v Šumperku.
Mnoho úspěchů přeje našim soutěžícím PaedDr. Vladimíra Žídková,
organizátorka školního kola Olympiády v českém jazyce.

MUDr. KUBÁČEK SVATOPLUK – ZIMNÍ DOVOLENÁ 2022

ÚNOR
21. 2. – 25. 2. 2022
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Městská policie informuje
V období od 01. 04. 2022 – 01. 07.
2022 bude městská policie provádět
na území Hanušovic měření rychlosti
ručním měřicím přístrojem v rámci
snahy o zklidnění dopravy, v souladu
s par. 79a zákona č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích. Měření rychlosti bude prováděno
ručním laserovým rychloměrem LTI
20/20 TruCam II a to vždy od 07.00
hod. do 17.00 hod. na vybraných
a schválených úsecích komunikací –ulic, podle aktuálních podmínek provozu v Hanušovicích. Jedná se o rychloměr schváleného typu, jehož výstupy lze použít jako důkaz ve správním řízení.
Předností modelu rychloměru je vysoká spolehlivost a přesnost naměřených údajů, nízké pořizovací a provozní náklady

a nízká hmotnost, která tak umožňuje bezproblémové ruční měření
bez použití stativu.
Měření rychlosti patří mezi jednu z doplňkových činností městské
policie. Při zjištění překročení povolené rychlosti městskou policií
v obci, par. 125c 1f) 4 a 3 v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích, bude mít řidič možnost,
uhradit pokutu -dnes příkaz na místě- prostřednictvím platebního
terminálu nebo v hotovosti strážníkovi na místě. Zjištěné přestupky
řidičů bude městská policie dále oznamovat příslušnému správnímu
orgánu pro zápis do bodového systému.
Primární úseky měření: ul. Hlavní, ul. Pražská, ul. Sportovní, ul. Školní
Město Hanušovice má za cíl preventivně působit na neukázněnost
řidičů a ohrožení dětí i dospělých v souvislosti s rychle jedoucími vozidly. Cílem měření rozhodně není šikanovat řidiče a vybrat co nejvíc
pokut, ale jde o zklidnění dopravy ve městě a zvýšení bezpečnosti.

Pošta Hanušovice
Informace pro občany
Po vzájemné dohodě ze dne 18. 1. 2022 mezi vedením města Hanušovice a České pošty
dojde od 1. března 2022 k trvalé změně otevíracích hodin pro veřejnost v následujícím
rozsahu:
Hodiny pro veřejnost od 1. 3. 2022
Pondělí a středa: 10:00 – 11:30 a 13:00 – 18:00 hodin
Úterý, čtvrtek, pátek: 8:00 – 11:30 a 13:00 – 16:00 hodin
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Šediváčkův long
Hanušovický reprezentant v mushing sportu Lubomír Kubíček opět vyrazil se svojí smečkou závodit do divočiny. V lednu se společně zúčastnili
25. ročníku závodu s názvem „Šediváčkův long“, kde je čekal dlouhý vytrvalostí závod na 222km. Ze svého tažení nám zaslali několik fotografií, tak na ně
můžete kouknout pod touto zprávou.
C

Děkujeme Lubomírovi za příspěvek a budeme se těšit na další závodní
výsledky!
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Nově otevřená prodejna

Barvy – Laky

Hlavní 143, 788 33 Hanušovice
(naproti poště)
– barvy na dřevo a kov
– barvy na stěnu
– penetrace
– malířské válečky, štětce
– lepící pásky

– ředidla
– silikony, lepidla, PU pěny
– tmely
– čistič brzd, odrezovač
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Zahrádkáři
Vážení členové ZO ČZS Hanušovice,
Bohužel nebylo možné v lednu uskutečnit plánovanou Výroční schůzi ZO
ČZS. Tím se nám velice zkomplikovala
volba předsedy a místopředsedů. Samozřejmě je lepší slyšet přímo názory
členů, ale protože náš spolek je bohužel trvale bez předsedy, bude nutné
tuto volbu provést písemnou formou
„ PER ROLLAM „. Bude pak nutná spolupráce Vás všech, aby bylo hlasování
platné. Proto Vás současný výbor opět
žádá o zamyšlení se a o návrhy a typy
na předsedu a místopředsedy ZO ČZS Hanušovice, abychom
mohli někoho oslovit. V současné době je bohužel trend, že nikdo nic dělat nechce, ale takto by velice brzy mohla také naše
organizace zaniknout. Je opravdu nejvyšší čas si zvolit předsedu a místopředsedy, protože není možné do nekonečna mít

v tomto našem spolku „bezvládí“ a chtít čerpat nějaké finanční
příspěvky.
Další možný termín Výroční schůze ZO ČZS Hanušovice si troufáme naplánovat na cca polovinu června 2022. Doufáme, že
se již uskuteční. Ale tak dlouho nemůžeme čekat. Prosím, zamyslete se a třeba nějaký typ na vhodného kandidáta najdete.
Tento svůj typ prosím dejte do obálky do Informačního centra
v Hanušovicích, nejpozději do 28.2.2022. Obálka je tam připravena.
Dále prosím členy, kteří dosud nezaplatili členský příspěvek
a poplatky na rok 2022, aby tak učinili pokud možno co nejdříve, nejpozději do konce března 2022. Jmenný seznam s výší
poplatků a číslem účtu je k nahlédnutí jak v Trafice, tak v již
zmiňovaném Informačním centru. Prosím, uvádějte do VS číslo
zahrady nebo alespoň jméno. Děkuji opět všem, kteří již poplatek zaplatili.


Pokladní ZO ČZS Hanušovice

Ukliďme svět slaví 30 roků! A za dva měsíce to vypukne!

Zbývají jen dva měsíce do hlavního termínu dobrovolnické
akce Ukliďme svět, kterou už 30. rok u nás koordinuje Český
svaz ochránců přírody (ČSOP). Termín pro jarní akce Ukliďme svět je stanoven na 26. března. Po dvou letech, kdy větší
dobrovolnické akce značně omezovala pandemie Covid 19, se
konečně čeká větší účast. Příroda po dvou letech útlumu pomoc dobrovolníků potřebuje! Přihlašovat místní akce můžete
už nyní!
Organizátoři místních akcí se mohou přihlašovat na stránkách www.uklidmesvet.cz prostřednictvím formuláře. Zároveň
také mohou od ČSOP žádat materiální i informační podporu.
Žádanka o zaslání rukavic a pytlů k úklidům bude zveřejněna
pouze do 1. března. Hromadná rozesílka balíčků organizátorům
proběhne cca týden před hlavním úklidem. „Je důležité, aby
dobrovolníci své přihlášky odeslali včas. Balíčky se tak stihnou
připravit a odeslat před hlavním termínem úklidů, “ sdělila koordinátorka kampaně Veronika Andrlová. Místní akce Ukliďme
svět lze konat během roku kdykoliv. Pokud je někdo chystá

6

dříve než 26. 3., může se na případné podpoře domluvit individuálně, pokud později, měl by si stihnout o podporu požádat
do 1. března. Na konci srpna však bude možná další rozesílka
materiálů určených pro podporu podzimních úklidů.
Jako každý rok, budou jarní úklidy doprovázet již tradiční fotografické soutěže. První z nich bude „Před a po“, která spočívá ve fotodokumentaci uklízeného místa před začátkem úklidu
a bezprostředně po něm. Druhou fotografickou soutěží bude
„Fotografie z akce“, která přináší neomezenou míru fantazie.
Nejzajímavější, nejvtipnější a nejakčnější fotografie budou mít
největší pravděpodobnost výhry. Kromě toho jsme pro letošek
připravili také „videosoutěž“ z úklidu, o odpadcích, o recyklaci
nebo jen o tom jak třídíte u Vás doma.
Pravidla soutěží budou rovněž zveřejněna na stránkách
www.uklidmesvet.cz.
Ukliďme svět je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá
na území celé České republiky jako součást světové kampaně
Clean Up the World. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé
černé skládky a pohozené odpadky. Akci Ukliďme svět v Česku od roku 1993 organizuje Český svaz ochránců přírody. Do
kampaně se každoročně zapojují tisíce dobrovolníků. V letech
2017–2020 se kampaň konala společně s kampaní Ukliďme
Česko. Od roku 2021 pokračuje opět samostatně. Smyslem
kampaně Ukliďme svět není však jen samotné uklízení odpadků. Účastníci především posilují svůj vztah k přírodě a prostředí
ve svém okolí, ale také se zamýšlejí nad tím, proč odpadky vůbec vznikají.
Kontakt: Veronika Andrlová, tel.: 773 198 015, info@csop.cz
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UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU V
HANUŠOVICÍCH

ANEB ANI V DŮCHODU NEMUSÍTE
JEN SEDĚT DOMA
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Pivovar Holba
vás zve na setkání
s autory knihy
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s následnou autogramiádou
čtvrtek

24. 2. 2022
od 17.00 hodin
Pivovarské muzeum
v Hanušovicích
Občerstvení zajištěno
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Vzpomínka
Dne 18. ledna 2022 uplynulo 29 let od úmrtí
našeho tatínka, dědečka a pradědečka pana

Rudolfa Halfara z Hynčic nad Moravou.
Kdo v srdci žije,
neumírá.

Vzpomínka

Dne 17. února 2022 vzpomeneme 4. smutné výročí
úmrtí
„A za vše, za vše dík!
naší maminky, babičky a prababičky paní
Za lásku, jaká byla, za život, jaký byl.“

Růženy Halfarové z Hynčic nad Moravou.

Dne 8. února 2022 si připomeneme
24. smutné výročí úmrtí naší maminky
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.
a babičky – paní Věry Pavelkové.

S láskou a úctou vzpomínají syn a dcera s rodinami.
Děkujeme za tichou vzpomínku.

S láskou a s hlubokou úctou
dcery Soňa a Vlaďka s rodinami.

Dne 8. února 2022 si připomeneme
24. smutné výročí úmrtí naší maminky
a babičky – paní
„A za vše, za vše dík!
Za lásku, jaká byla,
za život, jaký byl.“

Věry Pavelkové.

Děkujeme za tichou vzpomínku.
S láskou a s hlubokou úctou
dcery Soňa a Vlaďka s rodinami.
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