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HASIČI
1879 – 1945 – 2020
Vážení a milí spoluobčané,
Dne 19.9.2020 proběhla v místní hasičské zbrojnici oslava 75.
výročí založení 1. českého sboru dobrovolných hasičů.
Znovu se podívejme krátkým pohledem do historie, jak celá
samaritánská myšlenka založení hasičského sboru vznikla. Již
v roce 1879 byly v obou přádelnách v Hanušovicích a Holbě ustaveny
závodní hasičské sbory pod názvem Fabriksfeuerwehr in Hannsdorf
– Halbseit. O 12 let později byl založen Hanušovický obecní hasičský
sbor, avšak na Holbě s největší pravděpodobností ustaven nikdy
nebyl. Dle oficiálních záznamů k tomu došlo v hostinci „U černého
orla“, dnešní Hlavní ulice čp. 73 - bývalá „Flora“ a to dne 30. srpna
1891, kde se sešlo ustavující shromáždění.
Dalším zlomovým datem bylo 3.9.1945. Tohoto dne se sešli
ti, jimž byla hasičsko-samaritánská myšlenka jasná, a založili
v Hanušovicích první český sbor dobrovolných hasičů.
Od tohoto data uběhlo již úctyhodných sedmdesát pět let a
do historie si tak nesmazatelně můžeme zapsat datum 19.9.2020,
kdy proběhla oslava 75. výročí od oficiálního založení sboru
dobrovolných hasičů Hanušovice. Při této příležitosti byl předán
slavnostní vyšívaný prapor společně se stuhou opatřenou jmény
všech, kteří se na tento krásný symbol spojili a přispěli na jeho
koupi. Tento prapor symbolizuje poděkování našim hasičům
za jejich obětavou práci a za více než sedm dekád jejich činnosti.
Tento symbol bude i do budoucna připomínat důležitost našeho
hasičského záchranného sboru. Věříme, že i další generace

dobrovolných hasičů se budou hrdě hlásit k tomuto odkazu a chránit
životy občanů.
Dovolte mi vám znovu poděkovat za to, že jste se složili na tento
nádherný prapor. Je to symbol, který se stal nedílnou součástí našich
hasičů. Je vidět, že vám není lhostejná minulost ani budoucnost
nejen našich hasičů, ale i našeho města. To, jak bude naše město
vypadat, záleží především na nás a na tom, jak dobří budeme
sousedé.
Bohužel jsem se slavnostního předávání z nenadálých zdravotních
důvodů nemohl zúčastnit, i když jsem se na celou událost připravoval
a těšil, což mne velice mrzí. Chtěl bych alespoň touto cestou
znovu poděkovat našim hasičům za vše, co pro nás všechny dělají
a popřát jim do dalších let mnoho zdraví, štěstí a odvahy do dalších
nebezpečných situacích při záchraně našich životů.
Abychom rozšířili řady našich hasičů, již delší dobu jednáme
s velitelem hasičského sboru o možnosti znovuobnovení dětského
kroužku, který je důležitou a nedílnou součástí našich hasičů.
Závěrem chci poděkovat všem, kteří se zúčastnili této krásné akce
a také organizátorům, kteří se na přípravách podíleli. Díky tomu
jsme mohli oslavit tento slavnostní den v naší hasičské zbrojnici, kde
jsme viděli nejen zázemí našich hasičů, ale i vybavení a techniku,
kterou ve své náročné práci používají.
S přáním krásných podzimních dnů

Váš starosta

Marek Kostka

Celonárodní veřejná sbírka Bílá pastelka
Ve dnech 12. – 14. října 2020 proběhnou sbírkové dny 21. ročníku
celonárodní veřejné sbírky Bílá pastelka.
V tyto dny je možné v ulicích více než dvou set českých, moravských
a slezských měst potkat dobrovolníky v bílých tričkách s logem sbírky a
zapečetěnou kasičkou, prodávající symbol sbírky - bílou pastelku. Do sbírky
je možné přispět hotovostí či bezhotovostním převodem pomocí QR kódů
umístěných na kasičkách.
Samotná pastelka připomíná svou barvou bílou hůl a život zrakově
postižených. Symbolizuje odvahu překonávat překážky spojené se ztrátou
zraku.
Sbírku pořádá Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých a jí
založené organizace Tyfloservis, o.p.s. a krajská TyfloCentra. Výtěžek sbírky
je určen na speciální služby pro nevidomé a slabozraké, které tito lidé jinde
jen těžko hledají nebo nenajdou vůbec.
Některou z našich organizací najdete téměř ve všech okresních městech.
Celá škála našich činností – sociální služby, nácvik chůze s bílou holí,
nácvik každodenních dovedností (např. úklid, vaření), výuka čtení a psaní
Braillova písma, výuka obsluhy speciálních počítačových programů, výcvik
vodicích psů pro nevidomé, organizování volnočasových aktivit zrakově
postižených, vydávání časopisů ve zvukové podobě a slepeckém písmu
atd. – do značné míry závisí na každoročním úspěchu naší sbírky.
V roce 2019 nám se sbírkou pomohlo 2 638 dobrovolníků, především
z řad studentů a zaměstnanců výše uvedených organizací, kteří do svých
kasiček vybrali částku 3.213.371 Kč.
Budeme velmi rádi, pokud nás – i přes složitost dnešní doby – podpoříte
a umožníte nám tak pomáhat zrakově postiženým, kteří jsou nejen našimi
klienty, členy našeho spolku, ale zároveň tvoří většinu našich zaměstnanců.

Více informací na www.bilapastelka.cz.
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21. ročník veřejné sbírky

12.–14.10. 2020
Kupte si bílou pastelku
a podpořte služby
pro nevidomé
a slabozraké.
Děkujeme!
Pořádají:

Podpořit sbírku Bílá pastelka můžete ihned odesláním
DMS ve tvaru DMS PASTELKA 30 na číslo 87777.
Cena DMS je 30 Kč, Bílá pastelka obdrží 29 Kč.
Více o DMS na www.darcovskasms.cz Číslo sbírkového
účtu: 8888332222/0800. Výtěžek ze sbírky je určen
na podporu speciálních služeb pro nevidomé a slabozraké.
Více na www.bilapastelka.cz nebo na www.facebook.
com/bilapastelka
Veřejná sbírka je osvědčena Magistrátem hl. m. Prahy pro území celé
ČR. Registrační č. sbírky: S-MHMP/219561/2013
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zpravodaj
Bílá pastelka
Dobrý den čtenáři, spoluobčané, návštěvníci města Hanušovice a
okolí, podporovatelé celonárodní sbírky Bílé pastelky.
Nás, Františka, Davida a jedné z několika překvapení, kteří se
na Vás už těšíme, a to s úsměvem, ale pod úsměvnou rouškou
a s dobrou náladou. Pojďme udělat co nejvíce, protože jednou
může SONS pomoci Vám, vašim blízkým. Připravili jsme pro Vás
doprovodný program, který proběhne ve venkovních prostor,
upřesnění uvedeme v říjnu na plakátech pro doprovodných akcí,
které naleznete na stránkách města, TIC, facebooku Bílá pastelka -

Hanušovice, prodejen, úřadů a plakátovacích plochách.
Už nás podpořili Lékárna Hanušovice p. Mgr. Kokeše, a další
místní společnosti, Bontonfilm.
Všem Vám děkujeme a na Vás všechny se těšíme.
A D R Ž T E S E!!!
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Za celý tým Bílé pastelky - Hanušovice, kteří vše dělají dobrovolně
pro SONS ČR, z.s. Šumperk, František Vyhnálek
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Město Hanušovice
Hlavní 92, 788 33 Hanušovice
tel.č.: 583 231 284 | e-mail: podatelna@mu-hanusovice.cz

USNESENÍ
schůze č. 40 Rady města Hanušovice
konaná dne 10. 08. 2020 v kancelář starosty od 15:00 hod.
152/40R/2020 Rada města Hanušovice schvaluje program zasedání 40. RM.
153/40R/2020 Rada města Hanušovice bere na vědomí výsledek výběrového řízení na stavbu
„Modernizace domu č. 183 v Hanušovicích 2“. Rada města Hanušovice doporučuje
Zastupitelstvu města Hanušovice schválit výsledek výběrového řízení na akci „Modernizace
domu č. 183 v Hanušovicích 2“, kdy nejvhodnější nabídku podala společnost Experior
s.r.o., se sídlem Říční 114, 789 91 Štíty, jejíž nabídková cena činila 8.581.807,24 Kč bez
DPH.
154/40R/2020 Rada města Hanušovice schvaluje komisi na otevírání obálek - Nabídkového řízení na prodej
motorového vozidla – Belarus 952.3 SPZ MO1 1542 ve složení: Ing. Oldřich Mikoláš, Věra
Karabcová, František Ambroz, která se uskuteční 21. 8. 2020 od 10:00 hodin v zasedací
místnosti Městského úřadu v Hanušovicích.
155/40R/2020 Rada města Hanušovice souhlasí s vypracováním znaleckého posudku, soudním znalcem v
daném oboru, pro zamokřování okolních pozemků povrchovými vodami odtékající z pozemku
Městoměsta
Hanušovice
parc. č. 597/2 v k. ú. Hynčice nad Moravou.
Hlavní 92,
788města
33 Hanušovice
156/40R/2020
Rada
Hanušovice schvaluje navýšení pokladního limitu v hlavní pokladně na 200.000
tel.č.: 583
231
284
| e-mail:
podatelna@mu-hanusovice.cz
Kč a pověřuje
tak odpovědného
pracovníka aktualizovat směrnici s pokladní hotovostí.

USNESENÍ
schůze č. 41 Rady města Hanušovice

Marek
konaná dne 26. 8. 2020 v kancelář starosty od 15:00
hod.Kostka
starosta

157/41R/2020 Rada města Hanušovice schvaluje program zasedání 41. RM.
158/41R/2020 Rada města Hanušovice schvaluje výsledek poptávkového řízení na zajištění technického
dozoru stavebníka a na koordinátora BOZP na stavbu „Modernizace domu č. 183
v Hanušovicích 2“. Technický dozor na danou stavbu bude zajištěn Ing. Petrem Dolečkem,
Bezručova 933/12, 787 01 Šumperk, jehož cenová nabídka činila 18.150 Kč vč. DPH/měsíc.
Koordinátora BOZP bude zajišťovat společnost Safetynela s.r.o., Zorka Šimáková, Jánošíkova
1429/18, 787 01 Šumperk, jejíž cenová nabídka činila 7.018 Kč vč. DPH/měsíc a za
zpracování a ohlášení stavby IP bude činit 8.107 Kč vč. DPH.
159/41R/2020 Rada města Hanušovice schvaluje schvaluje výsledek výběrového řízení na akci „II/446
Hanušovice, ul. Pražská, stavební úprava propustku - rozšíření propustku“. Nejvhodnější
nabídku podala společnost SART - stavby a rekonstrukce a.s., se sídlem Uničovská 2944/1B,
787 01 Šumperk, jejíž cenová nabídka za část rozšíření daného propustku činila 143.880,41
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Koordinátora BOZP bude zajišťovat společnost Safetynela s.r.o., Zorka Šimáková, Jánošíkova
1429/18, 787 01 Šumperk, jejíž cenová nabídka činila 7.018 Kč vč. DPH/měsíc a za
10/2020 5. 10. 2020
zpracování a ohlášení stavby IP bude činit 8.107 Kč vč. DPH.
159/41R/2020 Rada města Hanušovice schvaluje schvaluje výsledek výběrového řízení na akci „II/446
Hanušovice, ul. Pražská, stavební úprava propustku - rozšíření propustku“. Nejvhodnější
nabídku podala společnost SART - stavby a rekonstrukce a.s., se sídlem Uničovská 2944/1B,
787 01 Šumperk, jejíž cenová nabídka za část rozšíření daného propustku činila 143.880,41
Kč vč. DPH.
160/41R/2020 Rada města Hanušovice schvaluje Smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi Městem Hanušovice,
Hlavní 92, Hanušovice, IČ: 00302546 a spolkem Slůně – Hanušovické centrum pro rodinu,
z.s., Hlavní 92, Hanušovice, IČ: 09087753. Smlouva je na dobu neurčitou, nájemné činí 0
Kč, spolek uhradí veškeré provozní náklady objektu.
161/41R/2020 Rada města Hanušovice schvaluje výsledek výběrového řízení na prodej vozidla BELARUS
952.3, SPZ MO1 1542. Nejvýhodnější nabídku podal pan R. V. Nabízená cena činí 121.000
Kč.
162/41R/2020 Rada města Hanušovice schvaluje podání žádosti o dotaci "Sportoviště v HParku" v rámci
dotačního programu MMR.
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo či nebyla přijata
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo
Rada města Hanušovice bere na vědomí Provozní řád výpůjčitele Rodinného centra Slůn, Slůně –
Město
Hanušovice
Hanušovické
centrum
pro rodinu, z.s., Hlavní 92, Hanušovice, IČ: 09087753.
Hlavní 92, 788 33 Hanušovice
Rada města
Hanušovice bere na vědomí ceník vstupného do rodinného centra Slůně od spolku Slůně –
tel.č.: 583 231 284 | e-mail: podatelna@mu-hanusovice.cz
Hanušovické
centrum pro rodinu, z.s., Hlavní 92, Hanušovice, IČ: 09087753.

USNESENÍ
schůze č. 42 Rady města Hanušovice
Marek
konaná dne 7. 9. 2020 v kancelář starosty od 15:00
hod.Kostka
starosta

163/42R/2020

Rada města Hanušovice schvaluje program zasedání 42. RM.

164a/42R/2020 Rada města Hanušovice schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu „H-Park
Hanušovice“ - dopravní připojení, která bude uzavřena mezi městem Hanušovice, se sídlem
Hlavní 92, 788 33 Hanušovice a Olomouckým krajem, Správou silnic Olomouckého kraje,
příspěvkovou organizací, se sídlem Lipenská 120, 779 00, Olomouc.
Rada města Hanušovice schvaluje uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení služebnosti (sjezdu). Nájemné bude činit 9.000 Kč/ročně. Smlouva bude uzavřena
mezi městem Hanušovice, se sídlem Hlavní 92, 788 33 Hanušovice a Olomouckým krajem,
Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Lipenská 120, 779
00, Olomouc.
Vytvořeno v aplikaci UZOb.
strana 1 / 1
164b/42R/2020 Rada města Hanušovice schvaluje uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení služebnosti (sjezdu). Nájemné bude činit 9.000 Kč/ročně. Smlouva bude uzavřena
mezi městem Hanušovice, se sídlem Hlavní 92, 788 33 Hanušovice a Olomouckým krajem,
Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Lipenská 120, 779
00, Olomouc.
165a/42R/2020 Rada města Hanušovice schvaluje smlouvu mezi Městem Hanušovice a panem V. N., kde
bude uvedena jednorázová finanční kompenzace ve výši 5.000,- Kč za odběr elektřiny od
roku 2014 do roku 2020 pro MKS Hanušovice.
165b/42R/2020 Rada města Hanušovice schvaluje smlouvu mezi Městem Hanušovice a panem V.N., kde
bude uvedena paušální platba 1.000,- Kč a to vždy v daném kalendářním roce do doby
trvání MKS Hanušovice - kamerový bod u č.p. 416 v ul. Hlavní, 788 33 Hanušovice, (tzv. k.
bod u viaduktu).
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166/42R/2020

Rada města Hanušovice souhlasí s žádostí o přidělení bytu v rodinném domě č. p. 428, část
Potůčník v Hanušovicích dle Pravidel o pronajímání bytů ve vlastnictví města Hanušovice a
byt přiděluje panu L. D.
Zároveň ukládá OSMS uzavřít nájemní smlouvu k předmětné nemovitosti na dobu určitou
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bude uvedena paušální platba 1.000,- Kč a to vždy v daném kalendářním roce do doby
trvání MKS Hanušovice - kamerový bod u č.p. 416 v ul. Hlavní, 788 33 Hanušovice, (tzv. k.
bod u viaduktu).

zpravodaj

166/42R/2020

Rada města Hanušovice souhlasí s žádostí o přidělení bytu v rodinném domě č. p. 428, část
Potůčník v Hanušovicích dle Pravidel o pronajímání bytů ve vlastnictví města Hanušovice a
byt přiděluje panu L. D.
Zároveň ukládá OSMS uzavřít nájemní smlouvu k předmětné nemovitosti na dobu určitou
v délce 6 měsíců.

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo či nebyla přijata
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Rada města
Hanušovice
bere na vědomí „Rozhodnutí o povolení úplné uzavírky“ – silnice II/369 v k. ú.
Město
Hanušovice
Bohdíkov z důvodu rekonstrukce mostu – akce :“Most ev. č. 369-039 Raškov“ v termínu od 02.09.2020 do
Hlavní
92, 788
33 Odbor
Hanušovice
30.11.2020,
které
zaslal
dopravy MěÚ Šumperk.
CY
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tel.č.: 583 231 284 | e-mail: podatelna@mu-hanusovice.cz

USNESENÍ
schůze č. 43 Rady města Hanušovice
Marek Kostka

konaná dne 21. 9. 2020 v kancelář starosty od 15:00 starosta
hod.
167/43R/2020 Rada města Hanušovice schvaluje program zasedání 43. RM.

168/43R/2020 Rada města Hanušovice neschvaluje zveřejnění záměru pronájmu pozemku parcela č. 880/3
v k. ú. Hanušovice o výměře 16 m2.
Záměr bude zveřejněn po vyřešení veškerých majetkoprávních vztahů.

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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169/43R/2020 Rada města Hanušovice schvaluje zveřejnění záměru pronájmu pozemku parcela č. 432/2 v
k. ú. Hanušovice o výměře 10 m2.
170/43R/2020 Rada města Hanušovice schvaluje výsledek poptávkového řízení na „Zajištění zimní údržby
pozemních komunikací v Hanušovicích a jejich místních částí, tj. v Potůčníku, Hynčicích nad
Moravou, Žlebu a Vysokých Žibřidovicích“. Nejvhodnější nabídku, pro úsek Hanušovice I.
část a místní část Potůčník, podala společnost Farma Jandrt s.r.o., Habartická 31, 788 33
Hanušovice, jejíž nabídková cena činila 907,50 Kč vč. DPH.
171/43R/2020 Rada města Hanušovice souhlasí jako zřizovatel ZŠ a MŠ Hanušovice:
-se zapojením školy do projektu Women for women
- s přijetím účelově určeného daru pro školu na úhradu stravného pro děti, které budou
zapojené v projektu Women for women. Tento souhlas se vydává na celou dobu, kdy bude
škola zapojena v projektu.
172/43R/2020 Rada města Hanušovice schvaluje zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 154 v k. ú.
Hanušovice o výměře 180 m2.
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo či nebyla přijata
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo
Rada města Hanušovice bere na vědomí znalecký posudek pana RNDr. Iva Staňka IČ: 13069985, Ibsenova
124/11, 638 00 Brno, soudní znalce v oboru těžba a vodního hospodářství, odvětví geologie a čistota vod se
specializací hydrogeologie, hydrologie a ochrana podzemních vod, provedl vypracování znaleckého posudku
pro zamokřování okolních pozemků povrchovými vodami odtékající z pozemku města parc. č. 597/2 v k. ú.
Hynčice nad Moravou.
Ze znaleckého posudku vyplývá, že je vliv odvedení srážkových vod ze silniční sítě na podmáčení okolních
pozemků zanedbatelný.
Pro město nejsou stanovena žádná opatření, které by muselo realizovat.
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SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Říjen 2020
Na svoz velkoobjemového odpadu od občanů budou přistaveny kontejnery následovně:

Ve dnech od 19. října – 23. října 2020 budou kontejnery umístěny:
		
		

Potučník - bytovky
Žleb			

Hynčice
Vysoké Žibřidovice

Velkoobjemový odpad mimo místních částí je možno odstranit předáním obsluze na Sběrném místě ulice Údolní.
Mobilní sběr velkoobjemového odpadu je určen pouze pro občany, které žádáme, aby do kontejneru neodkládali nebezpečné odpady,
barevné kovy, sklo, papír, pneumatiky a další odpady určené k recyklaci a sběru.
Nebezpečný odpad a vyřazené elektrozařízení je nutno odevzdat do sběrného dvora.

Mobilní rozhlas
Vážení občané,
už půl roku máme v Hanušovicích zavedený nový informační
nástroj – Mobilní rozhlas, pomocí kterého se vás snažíme informovat
o nejrůznějším dění v obci.
Za tento půl rok od zavedení služby evidujeme cca 830 aktivních
přihlášených v mobilním rozhlase, za což vám patří velké díky. Jsme
jedna z nejrychleji rostoucích obcí zapojených do této služby. Pojďme
se nyní společně pokusit o to, aby nás bylo zapojených co nejvíce,
protože tento počet je pořád pouhých 30 % z celkové populace
v Hanušovicích.
Jak se zaregistrovat k odběru informací z Mobilního rozhlasu?
Registrace do mobilního rozhlasu je zcela ZDARMA a registrovat se
můžete několika způsoby:

1. Stáhnutím mobilní aplikace - „Mobilní rozhlas / Zlepšeme Česko“
2. Registrací ZDARMA na stránkách hanusovice.mobilnirozhlas.cz
3. ZDARMA vyplněním registračního formuláře, který je přiložen
v tomto vydání zpravodaje, a jeho zanesením na Městský Úřad
v Hanušovicích.
4. Doporučte službu svým rodičům, prarodičům atd. Registraci
za ně můžete provést vy a oni tak budou díky vám vědět o důležitých
informacích, které budeme rozesílat.
Důležitá prosba
Prosíme ty z vás, kteří vlastní chytrý telefon, aby zvolili možnost
stáhnutí mobilní aplikace (pokud jste již registrovaní jinou formou,
stále můžete začít využívat aplikaci, po nainstalování aplikace zadejte
telefonní číslo z původní registrace a váš účet se propojí). Do mobilní
aplikace bude zasíláno 100 % informací. Každá SMS je zpoplatněná
a platí ji město, proto je budeme využívat jen k zasílání nejnutnějších
a nejdůležitějších informací, jako je například krizové řízení. Navíc
zpráva v podobě SMS je vždy zredukována na nejnutnější obsah. Kdo
má však nainstalovanou aplikaci, vždy dostane všechny informace
s podrobným zněním doplněným například o obrázky.
Děkujeme všem, kteří se již zapojili a prosíme všechny, kteří tak
ještě neučinili, aby se do této služby zapojili. Jen díky okamžitě
dostupným informacím budete vždy o krok napřed.
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Hanušovice zavádí Mobilní Rozhlas
Vážení občané,
zavádíme u nás moderní službu – Mobilní Rozhlas, díky které budete vždy včas informováni.
Zaregistrujte se a následně budete ZDARMA dostávat zprávy o aktualitách jako jsou upozornění na výpadky vody,
elektřiny, čištění ulic, pozvánky na kulturní i sportovní události a mnoho dalšího pohodlně do Vašeho telefonu či e-mailu.

hanusovice.mobilnirozhlas.cz

Zvolte skupiny informací:
Krizové informace

Chataři a zahrádkáři

Dobrovolníci

Majitelé zvířat

Nabídky místních obchodů

Nevidomí a slabozrací

Dopravní informace
Odstávky a poruchy
Sportovní akce

Informace z úřadu
Rodiny s dětmi
Zpravodaj

Kulturní akce
Senioři

Pro platnost registrace je nutné podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů na zadní straně tohoto registračního letáku.
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zpravodaj
Ze života Klubu 60+ Hanušovice, z. s.
Během měsíce září se začaly uskutečňovat akce, které připravil
nový výbor Klubu na své schůzce v srpnu. Po několika měsíční absenci
společného setkávání, kterou způsobilo šíření Covidu-19, jsme se začali
pravidelně scházet každý čtvrtek odpoledne v klubovně, abychom si
zahráli nějakou deskovou hru nebo si jen tak popovídali u „kafíčka“.
První společná akce, což byla Oslava léta na Vysoké se setkala s velkým
zájmem z řad našich členů. Autobus firmy Vobus nás vyvezl pohodlně
až na místo samé, a tak jsme ve velkém počtu skoro 40 členů oslavili
zbytek léta. Počasí nám přálo a sluneční paprsky nás ještě dokázaly
zahřát i venku při opékání uzeniny či makrel. Spokojenost, veselá
nálada jsou i parny z fotografií, které pořídil na akci pan Ludvík Koblížek.
Od 1. září jsme si začali, jako každý rok, procvičovat paměť, a to pod
vedením zkušených lektorek z firmy Pontis Šumperk. Letošní kurzy
máme v klubovně vždy v úterý a zúčastnění odchází spokojeni, i když
pravidelně dostáváme úkoly na domácí přípravu.
Také bowlingové klání, které se realizuje v Blue Bowling Star
v Šumperku, má už své soutěžící. V polovině října se setkají naše
družstva pěti žen a pěti mužů na Ostružné ve Skilandu. Proto se každá
možnost trénovat před přátelským utkáním musí využít.
Výstavu fotografií pod názvem S objektivem v přírodě našeho člena
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pana Josefa Havelky, mimo jiné i s úžasnými podzimními záběry,
můžeme do 1.11.2020 navštívit v Galerii mladých ve Vlastivědném
muzeu v Šumperku. Děkujeme za reprezentaci našeho města i Klubu.
Bohužel musíme konstatovat, že přibývající počet nemocných
na Covid-19 v republice zasahuje i do obsazení některých naplánovaných
akcí Klubu. Vždy vyhledávané koupání v Termálech ve Velkých Losinách
se nesetkalo s větším zájmem, a tak je až do konce roku zrušeno.
Říjen přinese také pro naše členy řadu činností. Hned 1.10.2020
budeme držet palce našemu smíšenému družstvu, které bude bojovat
za náš Klub v Zábřehu na V. ročníku sportovních her seniorů s názvem
Zábřežský sedmiboj v netradičních disciplínách např. hod pytlíkem,
slalom s míčkem.
Zájezd spojen s výjezdním zasedáním se uskuteční letos
na Severomoravskou chatu. Máme v plánu navštívit kapli sv. Trojice a
loveckou chatu Wolfku.
A v poslední řadě je naplánovaný na 29.10.2020 zájezd do tržnice
v Kudowa Zdróji.
Budeme rádi, když se tyto akce uskuteční a dají nám zapomenout na
starosti všedních dnů. 
Mgr. Dáša Prodělalová

za Klub 60+ Hanušovice, z. s.

Centrum Slůně má za sebou první týdny provozu!
Milý rodiče,
jak již víte, od září probíhá provoz hracího centra Slůně. Tento
provoz je zatím zkušební a je možné, že se v budoucnu pravidla
fungování upraví. V současnosti je ve spolku 14 členů, což považujeme
za tak krátkou dobu jako velice dobrý výsledek, ovšem budeme rádi,
když se k nám přidáte. Pro členy centra máme k dispozici několik
klíčů poskytnutých městem Hanušovice a vzájemně si je mezi členy
půjčujeme. Komunikace mezi maminkami je na dobré úrovni a zatím
neshledáváme žádné potíže. Hrací centrum navštěvuje také mateřská
školka Hanušovice, které jsme prostory uvolnili z důvodu rekonstrukce
dětského hřiště. Dětem se v hracím centru líbí a chodí sem rády. Úklid

centra probíhá 3x do týdne, který zajišťuje město Hanušovice. Běžný
úklid hraček a povrchů si zajišťuje každá maminka sama.
Na podzim bychom chtěli uspořádat drakiádu a také je v plánu
několik přednášek, avšak z důvodu ohledně situace s Covid-19 uvidíme,
zda je bude možné zrealizovat. Průběžně Vás budeme informovat
na facebookových stránkách centra skupiny Slůně. Dále jsme dostali
několik dotazů, týkající se otevírací doby pro veřejnost. Otevírací doba
je stanovena od 16:00 do 18:00 každé pondělí, vzhledem k tomu,
že provoz centra zajišťujeme dobrovolně ve svém volném čase,
nejsme nyní schopny otevírací hodiny pro veřejnost rozšířit a vyhovět
tak vše požadavkům. Proto je vhodné pro místní obyvatele stát se
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členem spolku a využívat zvýhodněnou cenu a různé benefity, včetně
možnosti navštěvovat centrum prakticky kdykoliv. Platí to nejen pro
rodiče, ale také je možné udělat registraci na prarodiče. Pokud byste
se chtěli aktivně podílet na rozšíření otevírací doby pro veřejnost a byli
byste ochotni zde trávit čas v pravidelných intervalech, kontaktujte nás
na email nebo na telefon uvedený níže.

Přejeme Vám krásné prožití podzimních dnů. Těšíme se na Vás!
Pokud se chcete stát členem či máte dotaz nebo připomínku, prosím
kontaktujte nás na:

rcslune@email.cz

telefon: 702 275 521

facebook: @SluneHanusovice

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 24. 10. 2020 v 18 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)
vypouštění balónků s přáníčkem
Po ukončení programu bude volná zábava.
Pro zahřátí bude připraven teplý čaj, dětský punč a Ká-dvojáček.

!! TATO AKCE NAHRAZUJE KAŽDOROČNÍ DÝŇOVÁNÍ !!
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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zpravodaj
Dění v hanušovické škole
Určitě si nemusíme připomínat téma posledních týdnů a měsíců –
COVID-19 a jeho vliv na naše životy. I když na nás útočí velké množství
informací, ať už věcných, anebo vyvolávajících zmatek, škola se musí
v tomto prostoru orientovat a pracovat.
Na základě vývoje v ČR během měsíce září nastaly některé změny
v provozu základních škol. Ty se na naší škole zavedly, o které se tedy
jedná? Jsou to: zákaz vstupu cizích osob do budov ZŠ a MŠ (jednání
s rodiči žáků se řeší individuálně), povinná desinfekce při vstupu
do školy, povinnost používat antibakteriální mýdlo a desinfekci
v prostorách školy (třídy, toalety, vstup do jídelny atd.). Dalším
opatřením je podmínka vstupovat do školy v roušce, kromě tříd prvního
stupně a hodin tělocviku a hudební výchovy jsou roušky povinné
ve všech třídách i prostorách. Tato opatření jsou nedílnou součástí
současné výuky – snažíme se, aby byla co nejméně narušena a co
nejlépe fungovala.
Během měsíce září jsme se soustředili zejména na doplnění učební
látky, která se nestihla kvůli nouzovému stavu v jarní části letošního
roku probrat, a na upevnění učiva z této doby. Od začátku září funguje
pro zájemce doučování z většiny naukových předmětů i doučování
v rámci pedagogické intervence. V souladu s přijatými hygienickými
opatřeními je to trochu komplikovanější, ale věříme, že během měsíce
října začneme probírat nové učivo.
Naší prioritou je, aby vzdělávací činnost školy byla nepřerušena, aby
děti mohly pravidelně docházet do školy na základní výuku. S ohledem na
aktuální situaci však posuneme začátek zájmových kroužků minimálně o
měsíc, předběžně se tedy počítá se začátkem od listopadu 2020.
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Samozřejmě existuje také otázka, co bude škola dělat, když se opět
zavře? Tento scénář závisí na našem zodpovědném chování v rámci
celorepublikových nařízení. Pokud tato situace nastane, zatím se
předpokládá, že by distanční výuka nastala na II. stupni a žáci I. stupně
by mohli dále navštěvovat školu. V této situaci bychom využili své
zkušenosti z jarního nouzového stavu, včetně osvědčené spolupráce
s rodiči. Pro výuku máme připravenu online platformu Zoom,
kterou zná už většina žáků i mnozí rodiče. Pokud někteří žáci nemají
možnost připojení, využili by druhou možnost, kterou jsem na jaře též
vyzkoušeli – osobní předání úkolů před školou a následné odevzdání
vypracovaných prací do schránky vedle vchodu do školy. V případě
nutnosti by se využila i další možnost, a to posílání úkolů poštou.
Nejdůležitější komunikační nástroje byly a budou – školní emaily
dětí, emaily rodičů a mobilní spojení, ať už k volání, nebo k zasílání
SMS. Dalšími možnostmi komunikace je messenger nebo WhatsApp,
popřípadě založení studijní či rodičovské skupiny na platformě Fb.
Na začátku školního roku nastala další významná změna pro školu
i město, kdy byl na vytvořenou pozici v rámci projektu H-point přijat
školní sociální pedagog. Náplní jeho práce je poskytovat „služby“ jak
pedagogům, tak žákům školy a jejich rodičům ke zvládnutí situací
ve škole či mimo školu. Více informací o pozici sociálního pedagoga
najdete v listopadovém čísle Hanušovických novin.
Vážení rodiče, milí žáci, je před námi další náročné období, ale
věřím, že s naším zodpovědným přístupem tuto dobu opět společně
zvládneme.

František Felner, ředitel ZŠ a MŠ Hanušovice

„Hrajeme si každý den“
Každý z nás jistě zažil chvíle, kdy se poprvé setkal s novou situací,
kdy musel v životě učinit nějaký krok poprvé. Takový je i vstup dítěte
do mateřské školy - odloučit se od nejbližších, zvyknout si na nové
prostředí, kamarády, paní učitelky. Slzičky v očích nebo nejistý úsměv
na tváři, každý „bojujeme“ jinak. Vše je ale za námi. Přišla jistota,
že ve školce je velká legrace, spousta zábavy a smíchu. Dokonce už i
maminky opouštějí své děti bez zbytečných obav a smutníčkový lesk
v očích vystřídal klid a úleva.
Od začátku školního roku jsme již stihli spoustu činností. Nejen
že jsme se naučili být kamarádi, ale také to, že společně dokážeme
mnohem více. Hrajeme si na domácnost, na stavbaře, na malíře, na
cukráře… Upekli jsme cuketovou buchtu, ochutnali jsme i vlastnoručně
upečené tvarohové kapsičky. Ve školce stále pečlivě dodržujeme

všechna hygienická nařízení, děti jsou vzorné a umývání rukou není
problém.
Nová interaktivní tabule je pro nás velkou výzvou a již na ní zkoušíme
počítání, kreslení a také například grafomotoriku. Učíme se, zpíváme
a samozřejmě i cvičíme. Velikým přínosem nám bylo každodenní
zapůjčení „Hraníčka“ od spolku Slůně – Hanušovické centrum pro
rodinu a města Hanušovice. Děkujeme jim za vstřícnost a příjemnou
nabídku. Děti jsou nadšené.
Pokud by chtěl někdo vědět o naší školičce více, může rozkliknout
naše webové stránky a tam vidět ve fotogalerii nebo videogalerii, jak
jsme šikovní.

Vedoucí MŠ

Pavla Sedlačíková
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Poděkování
Chtěla bych s Barunkou poděkovat Kulturní komisi, Městu Hanušovice a pořadatelům akce – hlavně panu Ondřeji
Vilčkovi a všem, kteří se podíleli na sbírce pro Barunku Grivalskou na koncertě metalových kapel v Hparku.
Jsem moc vděčná za pomoc a pochopení vás všech.

Děkuji Grivalská

Univerzita třetího věku pro seniory
Od 1. října 2020 v 13:00 nabízíme vzdělávací přednášky na téma Pěstování a využití jedlých a léčivých hub v rámci
Univerzity třetího věku pod záštitou MAS Horní Pomoraví v malém sále kulturního domu v Hanušovicích. Studenti
absolvují zajímavé přednášky a exkurze a na konci se zúčastní promoce, kdy jim vydá Univerzita Karlova osvědčení
v pražském Karolinu (po absolvování šesti cyklů přednášek).
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 nebo 1. října v malém sále kulturního domu.
Kontaktní osoba Veronika Škrottová
(email: skrottova@hornipomoravi.eu, tel: +420 606 596 878).

Očima drahýma se u nás nepodíváš,
teď klidným spánkem odpočíváš.

Dne 6. října 2020 si připomeneme smutné
10. výročí úmrtí

pana

Petra Rottera.

S láskou vzpomíná manželka
s dětmi a vnoučaty.
Když zemře maminka, sluníčko zajde,
v srdci nám zůstane smutek a chlad.
Po celém světě, ach sotva se najde,
kdo by jak maminka uměl mít rád.

Dne 10.10.2020 vzpomeneme 10. výročí úmrtí

paní

Lýdie Kochové z Hanušovic.
S láskou vzpomíná manžel, dcera s rodinou
a syn s rodinou.
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zpravodaj
Hledáme podnájem 3 + 1, nebo 2 + 1
v Hanušovicích.
Tel: 730 959 135
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KURZ SEBEOBRANY PRO DĚTI
MÍSTO KONÁNÍ: DŮM KULTURY HANUŠOVICE
ČAS KONÁNÍ: KAŽDÉ ÚTERÝ 14:30 – 16:30 A ČTVRTEK 15:00 – 17:00 HODIN
DOBA TRVÁNÍ: ZAČÍNÁME V ÚTERÝ 15.9.2020
CÍL KURZU: ŘEŠENÍ SEBEOBRANÝM SITUACÍ A ZLEPŠENÍ FYZICKÉ KONDICE
VEDENÍ KURZU: INSTRUKTOR RBSD OLDŘICH ŠUBRT
KONTAKT: tel. 774 808 486		
Email: oldrichsubrt73mail.com
Pokud se o nás chcete dozvědět více:
www.rbsd.cz
Fb: RBSD Šumperk
SEBEOBRANA RBSD
RBSD je zkratka anglických slov-reality based self defence, česky volně přeloženo: Reálná sebeobrana.
V sebeobraně nepotřebujete pokročilé techniky, proto nenajdete v RBSD žádné technické stupně. Výsledky
o pokroky poznáte sami na sobě. Základním stavebním kamenem je systém UC (urban combatives). Jeho zakladatelem je Lee Morrison. Dalším stavebním kamenem, který rádi používáme, je využití bojových sportů-v našem
případě boxu, zápasení a MMA. RBSD najdete v 11 městech ČR. Tým tvoří 15 instruktorů, přičemž nejbližším městem
k Hanušovicím, kde se tento systém vyučuje, je Šumperk. Šumperský oddíl vede instruktor Oldřich Šubrt, který má
více jak 30tileté zkušenosti s bojovými sporty, a proto dává přednost dobře zvládnuté atletické bázi a s RBSD spolupracuje více jak 8 let. Díky tomu jsme velice úspěšní i ve sportu, kde závodníci šumperského oddílu získali několik
medailí v grapplingu (jiu-jitsu NO-GI) na MČR organizace ADCC.
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OCHOTNICKÉ DIVADLO V SUDU VÁS ZVE NA TRAGIKOMEDII PAULY VOGEL:

Nejstarší
řemeslo
KD Hanušovice
neděle 8. listopadu 2020
v 18:00 hod.
OBSAZENÍ:

Vera - Alena Langerová
Edna - Jarmila Lokajíčková
Lilien - Sylva Kvapilová
Uršula - Taťána Kašparová
Mae - Miluše Kouřilová
text sleduje - Milan Šilberský
zvuk - Jiří Sadil, Petr Krejčí
režie - Sylva Kvapilová

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

MLÁDEŽI NEPŘÍSTUPNÉ

Pivovar HOLBA, a.s. Hanušovice pořádá

4. BURZA

SBĚRATELŮ
PIVNÍCH SUVENÝRŮ
sobota 10. 10. 2020
od 9.00 do 13.00 hod.

Pivovarské muzeum, 1. patro
Vstup a stoly zdarma
Občerstvení zajištěno
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