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Volby 2022
Jedeme dál!
Vážení a milí spoluobčané,
chtěl bych vám poděkovat za účast v komunálních volbách a
vaši velkou podporu. Vaší účastí jste vyjádřili, že další směrování
našeho města vám není lhostejné. Velice si vážím vaší podpory,
kterou jste určili další směr našeho města v budoucnosti.
Věřte však, že vámi svěřenou důvěru nezklameme a naplníme
všechny sliby z našeho předvolebního programu. Čeká nás v dalších čtyřech letech obrovský kus práce, kterou nebudeme moci
uskutečnit bez vašeho porozumění a podpory.
Proto bych si přál, abychom v našem městě hledali společnou

cestu, která bude tyto cíle naplňovat. Ve své podstatě se každý z
nás musí stát svým starostou.
Naším cílem není pouze město udržovat, ale zajistit rozvoj moderního dynamického města, které bude vzorem pro naše okolí.
Uvědomme si, že naše město může být jen tak dobré, jako
jsme my!
Závěrem vám chci popřát hodně zdraví, štěstí a optimismu v
této nelehké době.


Váš starosta Marek Kostka

Exkurze žáků 9. tříd na Městský úřad v Hanušovicích

Je pro nás důležité vědět, co se děje v našem městě? Potřebujeme
znát, které záležitosti právě řeší náš městský úřad? Proč? Jakým způsobem můžeme získat informace o záležitostech týkajících se města a
městského úřadu?
Jedním ze základních znaků demokracie je právo občanů na informace o činnosti orgánů, které platí ze svých daní. Právo občana na informace je předpokladem fungování demokratického systému. Informovanost občanů je předpokladem uplatňování jejich dalších práv. Jen tehdy,
mají-li občané volný přístup k informacím, mohou se účastnit veřejného
života a kontrolovat orgány veřejné správy.
Listina základních práv a svobod zaručuje právo na informace ve svém
článku 17, odst. 1, a stanoví, že i obce/města jsou povinny přiměřeným
způsobem poskytovat informace o své činnosti.
V rámci vyučovacího předmětu občanské výchovy pod vedením paní
učitelky PaedDr. Vladimíry Žídkové zavítali žáci 9. ročníků v pátek 16.
září 2022 na Městský úřad v Hanušovicích, aby získali potřebné znalosti,
vědomosti, dovednosti a postoje:
Znalosti, vědomosti:
• zjistit, kde se nachází městský úřad a seznámit se s jeho činnostmi
• vyjmenovat, kterými záležitostmi se zabývají některé obory
městského úřadu
• seznámit se s povinnostmi úředníků
Dovednosti:
• rozvíjet komunikativní dovednosti
• umět se informovat na úřadu ohledně vyřízení vlastních záležitostí
• používat vhodné formulace při komunikaci s úřady
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• procvičit si písemný projev v kontaktu s úřady
Postoje:
• vystupovat slušně při vyřizování záležitostí na úřadu
• požadovat od úředníků plnění jejich povinností
• rozpoznat svá občanská práva a povinnosti
• získané poznatky a dovednosti používat v osobním životě
Na Městském úřadě v Hanušovicích nás mile přivítala paní Ing. Vlasta
Pichová, tajemnice města, která nás provedla městským úřadem, a seznámila nás s jednotlivým odbory města, s pracovišti úřadu a jejich funkcemi i s jednotlivými úředníky, kteří žákům sdělili své kompetence. Řekla
nám, že úřad je povinen na naše dotazy odpovědět a my máme, až na
některé zákonem stanovené výjimky, právo přesvědčit se o pravdivosti
této odpovědi nahlédnutím do příslušných podkladů, z nichž můžeme
pořizovat výpisy a kopie.
Z postavení úředníků vyplývají určité povinnosti. Je však v našem
zájmu jejich povinnosti znát, abychom se jich mohli v případě potřeby
domáhat. To ovšem neznamená, že bychom měli vůči úředníkům zapomínat na pravidla slušného chování.
Děkujeme také starostovi města – panu Marku Kostkovi, že nám
umožnil v rámci školního vzdělávacího programu: „Učíme se spolu pro
život“ získat pro žáky potřebné znalosti, dovednosti a postoje v souvislosti s tematickým celkem občanské výchovy v 9. ročníku: „Na úřadu,“
jež uplatní v praktickém životě.


PaedDr. Vladimíra Žídková,

vyučující občanské výchovy
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Letošní sbírka proběhne ve
dnech 10. – 12. října 2022 u
příležitosti Mezinárodního dne
bílé hole již po dvacátétřetí.
Po celém Česku se rozběhne
2000 dobrovolných dvojic s
kasičkami s platebním QR kódem a logem sbírky na tričku i tentokrát budou nabízet bílé
pastelky symbolizující podporu lidem se zrakovým postižením. Její výtěžek podpoří speciální služby pro nevidomé a
těžce zrakově postižené poskytované v celé ČR. Každý, kdo
si zakoupí bílou pastelku, podpoří např. nácvik chůze s bílou
holí, výuku práce s počítačem a další činnosti, které pomáhají lidem se zrakovým postižením s návratem do běžného
života.
Sbírka bude probíhat v Šumperku, Zábřehu a okolních
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23. ročník sbírky Bílá pastelka
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obcích. Do sbírky se opět zapojí studenti ze Střední zdravotnické školy Šumperk a Střední odborné školy sociální
péče Zábřeh a v neposlední řady naši členové a dobrovolníci.
V loňském roce se podařilo vybrat 3 637 000,- Kč. V
Šumperku a okolních obcích 138 401,- Kč.
Zapojte se i vy, kupte si bílou
pastelku, jako symbol dobré
vůle a solidarity.
Pastelku si můžete zakoupit
také v naší kanceláři nebo přispět pomocí platby QR kódem.

Děkujeme.
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Možnost pronájmu Formanky
Vážení a milí spoluobčané,
Jak jistě již Všichni víte ve znovu otevřené restauraci Fomanka
si můžete dopřát příjemné a klidné posezení s přáteli, u piva
si zahrát třeba kulečník, bowling nebo šipky a v pracovní dny
ukojit své chuťové pohárky výbornou domácí kuchyní v podobě
poledního menu.
Připravili jsme si pro Vás novinku, jistě víte o možnosti pronájmu celé Formanky za částku 5000,-, nic méně jistě oceníte,
obzvláště teď v době blížícího se konce roku, že pro Vás a Vaše
přátele rádi připravíme večeři nebo raut, v případě objednávky i
dalších služeb je cena pronájmu snížena na 2000,Nabídku přípravy občerstvení můžete využít i v případě, že se
rozhodnete nevyužít našich prostor.
Budeme velice rádi, rozhodnete-li se Váš Vánoční večírek

uspořádat u nás nebo alespoň s naší pomocí.


Za tým restaurace Formanka

Petra Grabovská

Hudební odpoledne ve Formance
Vážení a milí spoluobčané,
jsme nesmírně rádi, jakou odezvu má naše pravidelná akce ve Formance pro naše babičky a dědečky. Každý měsíc se společně scházíme ve Formance u dobrého jídla a pití, k poslechu a k tanci nám hraje
pan Karel Waiser.
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Pokaždé je výborná atmosféra a těší nás pohled na dobře se bavící
společnost, která se směje, tancuje a komunikuje.
Děkujeme za váš ohlas a těšíme se na vás!
Další setkání je v úterý 11.10.2022 v 16 hodin.
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NOVINKY Z MAS HORNÍ POMORAVÍ

V úterý 30. srpna se v Základní škole Hanušovice sešla dvacítka zástupců organizací především z Hanušovic a také z Šumperka. Pod taktovkou
ředitele organizace AraArt, Bc. David Tišera, se věnovali sociokulturním
specifikům romské kultury. Kurz byl další z řady aktivit projektu „Hanušovice společné“, který je financován z Norských fondů.
Na programu byla témata jako romská historie, postavení jednotlivých
členů rodiny, postoj Romů ke společnosti a institucím včetně školy a také
romský etnolekt. To je v podstatě jazyková odrůda češtiny, kterou Romové používají. Účastníci kurzu se dozvěděli o rozdílech ve významu různých
výrazů a tak budou schopni předcházet některým nedorozuměním.
Součástí kurzu byl i kvíz z různých oblastí romské kultury. Vyzkoušejte si,
jak v něm obstojíte.
Které z následujících slov
pochází z Romštiny?
1) pes
2) čokl
3) čuba

Který rod v gramatice
romštiny chybí?
1) mužský
2) ženský
3) střední

Tipnete si, kolik lidí na světě
mluví romsky?
1) desetitisíce
2) statisíce
3) miliony

Co znamená Romské
slovo „pal“?
1) zmiz, odejdi
2) vystřel (ze zbraně)
3) kámoš

Do konce října můžete své odpovědi zasílat na info@hornipomoravi.
eu nebo je společně se jménem a telefonickým kontaktem odevzdejte
v Informačním centru Hanušovice.
Ze správných odpovědí vylosujeme 3 výherce, kteří od nás dostanou hezké ceny nesoucí značku JESENÍKY originální produkt.
Správné odpovědi zveřejníme v dalším čísle Hanušovického zpravodaje a na facebook.com/hornipomoravi

MAS Horní Pomoraví nabízí úklid nebytových prostor
– kanceláře, bytovky, paneláky
•  zametení a mytí podlah
•  úklid vstupních prostor domu
•  mytí vstupních dveří
•  mytí madel zábradlí

•  mytí schránek
•  mytí vypínačů
•  mytí konstrukce zábradlí
•  mytí oken a osvětlovacích těles

Vzpomínka
„Kdo ve svém srdci tolik lásky měl,
ten v myslích našich žije dál – ten nezemřel.“
Dne 26. října 2022 vzpomeneme
100. výročí narození našeho tatínka a dědečka - pana

Ladislava Pavelky,

bývalého ředitele závodu Moravolen Hanušovice.
Děkujeme za tichou vzpomínku.
S láskou a s hlubokou úctou
dcery Soňa a Vlaďka s rodinami.
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Kontaktní osoba: Dana Heclová
601 698 003, heclova@hornipomoravi.eu
www.mashp.cz
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Ze života Klubu 60+ Hanušovice, z. s.
Činnost Klubu se v zářijových dnech opět začíná rozbíhat. Každý
čtvrtek od 1.9. máme možnost se scházet v klubovně v době mezi
14-16 hod. Při kávě či čaji si můžeme zahrát různé společenské
hry nebo si jen zavzpomínat na letošní léto, prodiskutovat výborem Klubu připravované akce. A máme o čem, protože jich je
opravdu dost.
Dne 18. srpna 2022 pořádala Krajská rada seniorů Olomouckého kraje Sportovní hry seniorů v Olomouci, kterých se zúčastnilo družstvo našeho Klubu ve složení: pan Josef Cirkryt, paní Soňa
Lachnitová, paní Bronislava Molčanová, pan Karel Prodělal a
paní Jiřina Votavová. Družstvo našeho Klubu obsadilo 18. místo
z 52 zúčastněných. Gratulujeme jim k dobrému výsledku i za reprezentaci našeho města.
Kdo rád soutěží, určitě si nenechá ujít možnost si zahrát v restauraci Formanka bowling, který se bude v podzimních dnech
realizovat vždy po 14-ti dnech od 15–16 hod. Zájemců o hru je
dost, většinou jsou plně obsazené obě dráhy.
Zájezdy na plavání v Termálech ve Velkých Losinách 1x za měsíc se staly součástí činnosti Klubu. Už také proto, že relaxační
pobyty v bazénech s teplou léčivou vodou a plavání v nich jsou
pro nás starší balzámem na pohybový aparát a k upevnění zdraví
vhodným doplňkem.
Zdraví nám upevní také pravidelný pohyb, a tak jako minulý
rok se každý pátek v odpoledních hodinách schází 12 členek Klubu v klubovně, kde cvičí hodinu na židlích. Kapacita naší klubovny
C

je už využita.
Od října začíná firma Pontis ze Šumperka opět realizovat kurzy
paměti. Procvičování pomocí různých kvízů, slovních her, doplňovaček je to, co senior potřebuje každý den.
V srpnovém čísle Zpravodaje jsme informovali čtenáře, že v říjnu
náš Klub bude organizovat pro pěstitele pokojových květin bazar.
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BAZÁREK POKOJOVÝCH KVĚTIN proběhne 18. 10. 2022
od 14-18 hod. v Domě kultury Hanušovice.
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Každý občan Hanušovic, který má doma pokojové květiny ve
větším množství a nechce je hodit do kontejneru má možnost
18. 10. 2022 v odpoledních hodinách mezi 14 až 18 hod. donést
svou „pokojovku“ a nabídnout ji druhému, nebo vyměnit kus za
kus. Ty květiny, které zájemce nevymění ani neudá je povinen si
opět odnést.
Doufáme, že Vás blížící akce osloví, dostavíte se a budete spokojeni. Květiny, které se Vám podaří vyměnit vám budou dělat
radost.





V Hanušovicích 14. 9. 2022,
Mgr.Dáša Prodělalová

Studentky a studenti univerzity třetího věku vyrazily
do Loštic a Bouzova
Studentky a studenti univerzity třetího věku vyrazily 2. září do
Loštic a na hrad Bouzov. V Lošticích navštívili památník Adolfa
Kašpara, malíře a ilustrátora, který vytvořil například ilustrace k
Babičce Boženy Němcové. Součástí památníku byla také k vidění
výstava Hrnčířství na Lošticku v proměnách času. Další zastavení
proběhlo v ateliéru řezbáře pana Jaroslava Beneše, který se pyšní
Loštickým betlémem s figurkami loštických občanů a moravských
celebrit. Poslední část programu byla návštěva hradu Bouzov a
to základní okruh složený z expozice staré kanceláře, soukromé
apartmá Evžena, schodišťová hala, velmistrova ložnice, velmistrova pracovna, arkýřový pokoj, lovecká síň, rytířský sál, kapitulní
síň, kaple a zbrojnice.
Část peněz na dopravu na poznávací zájezd pro studenty a studentky se podařilo od města Hanušovice, obce Jindřichov a pana
Skřivánka z farmy v Branné, za což moc děkujeme.
Univerzita třetího věku je specifickou součástí celoživotního
vzdělávání. Jejich základní charakteristikou je, že poskytuje starším občanům v důchodu vzdělávání na nejvyšší možné, tedy
vysokoškolské (univerzitní) úrovni, čímž se liší od jiných forem
osvětových a vzdělávacích činností, byť také orientovaných na
tuto populaci. Cílem těchto programů je tedy poskytnout seniorům možnost, aby se kvalifikovaně a na univerzitní úrovni mohli

systematicky seznamovat s nejnovějšími poznatky v oblasti vědy,
historie, politiky, kultury apod. Mimo toho plní univerzita také
výraznou sociální funkci a motivuje seniory k další aktivitě.
Přihlášku a další informace získáte v Informačním centru v Hanušovicích. Kontaktní osoba Veronika Škrottová (email: skrottova@hornipomoravi.eu, tel: +420 606 596 878).
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Hody na Vysoké
Letos v září je to již 25 let, co byla opravena a znovu vysvěcena kaple Nejsvětější trojice na Vysoké, známá také
jako kaple Franze Schuberta. U této příležitosti nám bylo
ze strany nových chatařů z Brna manželů Hejmalových navrhnuto uspořádat hody po vzoru jižní Moravy. A tak se
také stalo, na severu Moravy, mezi horama v chatařské
osadě na Vysoké.
Přípravy byly náročné, hlavní organizátorka Terezka
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Hejmalová vymyslela kroje pro 16 tanečníků, které také
převážně sama ušila. 17. září ve 14 hodin i přes nepřízeň
počasí propuklo hodové veselí, průvod osadou, zpívání,
tancování a starosta předal právo „stárkům“ k zahájení
hodů. Poté se všichni přesunuli k Lužíkům do stanu a tam
se tancovalo a zpívalo dlouho do noci. Vařilo se maso v
kotli a každý, kdo přišel něco dobrého donesl. První hody
na Vysoké se velice povedly!!!
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Městská knihovna informuje
Ve středu 14. září 2022 nás navštívily Mgr. Kamila Šeligová, ředitelka knihovny T.G.M
Šumperk, PhDr. Marie Šedá z Knihovnického institutu Národní knihovny Praha a Mgr. Lenka
Dostálová z Moravské zemské knihovny v Brně, metodička z centra pro výstavbu a
rekonstrukci knihoven. Jsme moc rády, že prostory nové knihovny hodnotily jako velmi
povedené.
Knihovna Hanušovice bude uváděna jako příklad dobré praxe a bude
prezentována Metodickým centrem Moravské zemské knihovny v Brně na různých
knihovnických akcích a seminářích. Velmi si ceníme tohoto hodnocení.
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Tímto také zveme všechny - i nečtenáře k prohlídce nové knihovny, která je součástí
Multifunkčního centra - ul. Školní (u nádraží ČD). Pro veřejnost máme otevřeno pondělí,
–mkstředa, pátek od 9-18 hodin.
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Příspěvky našich občanů
Vážení a milí čtenáři…
jsme velmi potěšeni, že i vy přispíváte do našich novin! Přečtěte si vtipné povídky, které značí o velké slovní zásobě a kreativitě. Další
povídky zveřejníme v následujících číslech Hanušovického zpravodaje. Děkujeme paní DP, za opravdu nápadité příspěvky.
Pokud i vy chcete přispět do novin svým postřehem, článkem, básní, zážitky z výletů, neváhejte…

Dost „dýňování“
Důchodce Dalibor donesl Dagmaře domů dárek – dýni. Dagmara
darovanou dýni dosadila doprostřed důlku. Dostatek deště dodal
dýni dobrý dech. Dýně dozrála do délky dvanácti decimetrů.
Důchodci dotáhli dýni domů. Decimálka dovážila devětačtyřicet.
Dagmar diktuje: „Dones, Dalibore, dědovu dýku. Dokrájíme dýni do
dokonalých dílků.“ Dagmara dokáže dělat dost dýňových dobrot.
Dílky dá dohřát do dózy, dosladí, dochutí. Dokonalý dýňový džem.
Další dílky dýně dávají do demižonu. Dvacetidenní demižonová destilace dokáže divy. Delikatesní dýňový destilát.
Důchodci diskutují. Dodáme destilát do dalších destinací, docílí-

me deci destilátu-deset dolarů. Dodávka do Dánska. Dalibor donáší
do Dácie demižon destilátu, džemy, dýňové džusy. Dost dobrá dálnice, Dácie dává devadesátku. Dodržet dálniční doporučení? Dalibor
dává dotaz Dagmaře. Dokončená dálnice, děsivé díry, dál dopředu
Dácie doskáče. Díry dokázaly destrukci demižonu, džemů. Dobitý
demižon, dýňový destilát dotéká do děr, džemy, džusy dohromady. Důchodci dostali depresi. Dalibor dojemně domýšlí, dojedeme
domů. Druhý den dočistíme Dácii, dáme dobrý domácí dort. Držení
dánských deviz, dík dánské dálniční dopravě, dokončeno. Dost dýňování.

Jarní jóga
Jihlavská jarní jóga juniorek je jedinečná. Jogíny Jana, Jitka, Jiřina, Julie, Jasmína jihnou. Jídlo je jantar-jáhly, jehněčí, jablko, jahody. Juniorky
jásají, jíst jakostní jídlo je jubilejní.

Jaroměřičtí judisté Jiří, Josef, Jan, Jeroným jedou Josefovým jaguárem
jako junáci. Jihlava je již jejich, jogíny jímají judistyjitří jejich jemnocit. Jásot
jede jak jaguár Jihlavou. Jiskrní judisti jsou jestřábi, jogíny jejich jiřičkami.

Kovidová karanténa
Krajinou kráčí kulatý kazisvět kovid. Kolikátý kraj kovid kořistí? Kamelot křičí:“ Kotlinu kolem Kozlova klátí kovidová kalamita. Karanténa kolem Kozlova. Kovid krade kamarády. Kovide, kate klubových
kaváren, klasických knihoven, kde končí kovidové království?“
Klid. Kdes kokrhá kohout. Kurážní Kozlovští kluci křičí:“ Koupíme
kovové kanystry kapaliny, která klátí kovida, klasická košťata, kladiva, karanténu každopádně krátíme.

Kovid kouká, kdo kráčí kurážným krokem královstvím. Kovid
kibicuje: „Komedianti kluci.“ Každopádně korpulentní končetiny
kluků kryjí kameny, kladiva, koukají ke kovidu. Kop, kop, klip, klap,
křáp-kladivy, kameny klátí kluci kovida, kapající kapalina kroutí
kovidem. Krotký kovid klouže kanály. Každý kout kluci kontrolují
košťaty, klidí kousky kovida. Karanténa končí. Kozlovská kotlina
kontumována.

Kunčičtí kuželkáři
Kluboví kluci, klamu kmeti, každý kvartál koulí kuželky. Kluci kamarádi
kvaltují ke kuželně, kde konzumují koňak, klobásky, krajíce komisárku, kofolu, koblihy, Kovář Květoš, klade kouli ke kotníkům, krátký klus, karmínová
koule klátí kuželky. Kolik kleslo, kouká Květoš. Každopádně kluci kuželkáři
klasifikují kladně Květošovo koulení.
Kamioňák Klement klidně klekne, katapultuje kumštýřsky kouli ke kuželkám, kouká, křičí, kuželky klesly.
Klenotník Kamil, kolem krku korálky, kostkovanou košili, klesne, kilovou
kouli kutálí. Koule klouže kanálem, Kamil kamufluje kolaps, koulí kukadly,
koktá:“kluci, kkkkluccci kkkorrryto.“ Kupuje koňak, kluci kopnou koňak ke
klidnému klimatu.
Kočí Kryštof kýchá, kašle, kuželky klátí klasicky. Kryštof, kouč klisny Kris,

koně Kendyho, klade konečně kelímek ke karafě, koštuje kafe, koláč.
Kristian, kunčický kominík, knoflíkový král. Každý, kdo koukne ke kominíkovi, klofne kabátový knoflík. Kristián kudrnatý kluk, kluše kolem kavárny,
kvaltuje ke kuželně. Kamarádi, kolik kuželek koulíte? Kvapem kupuje kamarádům kofolu. Koule klade, krok ke kroku, koulení Kristiánovi kráčí ku
kráse.
Kadeřnická kapacita Kryštof kouká, kterého kuželkáře komediálně koupí. Kecá, kluci, kdo kouli kopne kopačkou ke komínu, kápnu koruny, koupím každému kohouta, klidně krocana. Kuželkáři klábosí, Kryštofovy kury
kladně kvitují. Každopádně kopají kilovou kouli. Krocanova kýta, knedlík,
kapusta každému kuželkáři kopne.
Krásný krocaní kvartál, kunčičtí kuželkáři.

Setkání spolužáků
Strakonický stadion se stal srpnovou sobotu svědkem srazu sedmdesáti
starobylých sajdkár. Stroje se seskupily stylem stará, starší, stoletá. Senior
startér svolal stroje, stiskl spoušť, salva smogu sajdkár, skuhravé skřípání,
sténání starých strojů. Snaží se svištět strakonickými serpentinami. Sedmou
serpentinou soutěž skončila. Stanislav Soukenka, solidní stabilní senátor Severočechů suverénně setřásl soupeře, stal se skutku slavným se svou stoletou
sajdkárou. Stupně slávy, Standa stojí sám, srdečně se směje. Stuhu Standovi
souká Soňa-spolužačka. Sám si sobě stvrdí-stále slušně stavěná, sblížit se se
Soňou stane se slastí, spekuluje senátor Stanislav.
Soňa smýšlí stejně. Se senátorem Standou sehraji satiru. Společně se svým
souputníkem sajdkářského sdružení Slávou sestavíme scénář, senátorovi sebereme stotisícovou sumu. Soňa se Slávkem se sezdali sedmého sedmý, stěží sehnali solidní stavbu, sjízdnou se sedanem Seat. Stavba se státní subvencí
stála stotisícovou sumu. Snaží se společně se Slávkem sehnat sumu, splatit
svoje sídlo. Soňa sedí se Standou separé, sklenici Sauvignonu. Soňa svádí
Standu stále svým sex-appealem. Stěžuje si na strasti shánění sumy, součas-
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né stavební společnosti spravují syčáci. Standa sní, sleduje sympatickou spolužačku studentku, slyší spekulace se stavením. Srká sodu, Sauvignon, sherry,
sytí se sýrem. Světák Standa se světicí Soňou sdílí salonek, Soňa svléká svršky,
sukni, svetřík, silonky. Sexem slepý Standa slibuje statnou sumu. Stavení,
sad se stávají Soně splnitelné, snaží se Standovi sekundovat se svlékáním
Standových svršků. Svízelná situace, servírka sleduje sexuální setkání spolužáků, sbalit senátora- slušné. Svolá svým Samsungem sedmnáct spisovatelů
strakonického Stylu. Stativ stihne svlečeného senátora, strhne stresovou situaci, seběhnou se sajdkáři, spolužáci, strakoničtí spoluobyvatelé. Soňa syčí
svlečená – silou svých svalů svedl Standa svou spolužačku, shání si svědky,
spravedlivým soudem spílá. Stud sevřel svěrače senátorovi Standovi, Soňa
se schovala, sběhla skrytá servírkou. Senátorství sluší solidnost, slušnost.
Standa Soukenka skončil senátorstvím se schválením Senátu.
Standa sjíždí sedmou serpentinou, slunce svítí, směje se se světem, slyší
sebe stvrzovat – stanu se solárním specialistou, státní subvence seženu. Stalo
se stalo.
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Pochvala
náleží organizátorům Hudebního odpoledne ve Formance v čele
s panem starostou – Markem Kostkou, s paní Bc. Věrou Karabcovou
a s členkami kulturní komise – s paní Olgou Schwarzerovou, s paní
Zdeňkou Ellen Havlínovou, které se výtečně věnují obsluze přítomných seniorů.
Samozřejmě pochvala míří i k hudebníkovi – panu Karlu Weiserovi, jenž svou profesionální hrou a zpěvem vždy vytváří skvělou taneční atmosféru.
C

Milé povídání s přáteli, vzpomínání na mládí a pěkný tanec přináší radost všem zúčastněným.
Děkujeme i za chutné občerstvení.
Těšíme se na další říjnové shledání ve Formance.
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Spolek K2 Hynčice,z.s. ve spolupráci s Městem Hanušovice
zve děti i dospělé

na Lampionový průvod broučků
Vaši broučci si s sebou vezmou lucerničky nebo lampiony, vítány jsou také masky.
Slet je 22. 10. 2022 v 17.30 hodin u garáží naproti viaduktu (autobusové zastávce), průvod do cíle dovedou
pohádkové postavičky (H-park).
Lucerničky a lampiony broučkům zapálíme čertovským ohněm.
Program:
průvod městem Hanušovice
zapálení ohně
opékání špekáčků, klobás (vezměte s sebou)
Po ukončení programu bude volná zábava. Pro zahřátí bude připraven teplý čaj, dětský punč a Ká-dvojáček.
!! TATO AKCE NAHRAZUJE KAŽDOROČNÍ DÝŇOVÁNÍ !! BUDE SE KONAT JEN V PŘÍPADĚ, ŽE TO VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ DOVOLÍ.
Účastník bere na vědomí a svou účastí výslovně souhlasí s tím, aby pořadatel bezplatně pořizoval obrazový záznam
akce včetně podobizen účastníků, a souhlasí se zveřejněním takových záznamů na FB stránkách K2 Hynčice.
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Kupte si v ulicích pastelku a podpořte
služby pro nevidomé a slabozraké
10.-12. října 2022

09/2022 5. 9. 2022

bilapastelka.cz
Pomáhejte celoročně formou DMS
ve tvaru DMS PASTELKA 60 na číslo
87 777 nebo platbou na účet
8888332222/0800, VS 3196.
Více na www.darcovskasms.cz,
cena SMS je 60 Kč.
Pořádají:

Partneři:
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PŘIJMEME OPERÁTORY
09/2022 5. 9. 2022

CNC

HANUŠOVICE

KOVOVÝROBA

PŘIJME ZAMĚSTNANCE DO VÝROBY
Nabízíme:
všechno vás naučíme a zaškolíme
benefity
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Požadujeme:
dobrou pracovní morálku

dvousměnný provoz

602 521 089, 602 526 371
www.schwservice.cz
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Den
otevřených
dveří

KDE?

Školní 199,
Hanušovice

KDY?

C

M

budova Multifunkčního
centra sociálních služeb,
vedle vlakového
nádraží

Y

CM

St 12. 10. 2022
09.00 – 15.00 h
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Srdečně Vás tímto zveme
na společný Den otevřených dveří
Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
v Hanušovicích, Centra komplexní péče
v Olomouckém kraji a Terénních programů
na Šumpersku.
Těšíme se na Vás!
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