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ST Holba Hanušovice, z.s.
Ve dnech 17. – 15.5. 2019 se konalo Mistrovství světa v bechpressu RAW
a EQ dorostu, juniorů, mužů, žen a masters v Tokyu Narita Japonsko za
účasti 894 závodníků z celého světa. MS se zúčastnila i početná výprava českých siláků, kterým se podařilo vybojovat 9 cenných kovů, z toho
6 zlatých, 3 bronzové a překonat i 4 české rekordy. Za ČR nastoupil i náš
závodník Růžička Lubomír ve věkové a váhové kategorii M2 +120 kg,
který opět podal skvělý výkon 205 kg (nový český rekord), který bohu-
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žel stačil jen na nepopulární 4. místo, ale určitě se nemá za co stydět.
Závody probíhaly v překrásném prostředí hotelu International Marroad
Narita.
Závěrem bych rád poděkoval všem za podporu, a to především Městu
Hanušovice a pivovaru Holba Hanušovice, bez kterých by má reprezentace na MS nebyla možná.

Růžička Lubomír
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Beseda se starostou města Hanušovic
Co nás vlastně vedlo ke koupi bývalých stavebnin?
V současné době probíhá celkové řešení několika problémů týkajících se:
sběrného místa, parkoviště městské techniky, skladů pro městský mobiliář,
zázemí pro pracovníky odboru správy majetku a služeb…
Již delší dobu se potýkáme s řešením vytvoření sběrného místa, které
má nahradit současný nedostatečný stav. Toto místo bude vytvořeno v již
zmíněném areálu.
A co na Sběrné místo patří?
- Zpětný odběr elektro spotřebičů, baterií, svítidel
- Sběr nebezpečných odpadů (barvy, ředidla, atd.)
- Pytlový sběr separovaného odpadu (plast, papír, sklo, nápojové
kartony)
- Sběr BIO odpadu
- Sběr jedlých tuků a olejů
- Bezúplatný sběr kovů (plechovky, drobné kovové předměty, atd.)
- Sběr velkoobjemových odpadů (nábytek, matrace, podlahové
krytiny, okenní rámy bez skel, umyvadla, toaletní mísy, atd.)
Zkušební provoz bude zahájen v průběhu měsíce září 2019. Zkušební
provozní doba sběrného místa: pondělí a středy od 10 hodin – 17 hodin.
Kde nás najdete?
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S vytvořením nového Sběrného místa nebude již dále využíváno Sběrné
místo za budovou Police ČR (sběrné suroviny).
Jak jsme již dříve avizovali, v současné době probíhá nákup nové techniky
pro zkvalitnění celoroční údržby města. V současné době nemáme zajištěno
plnohodnotné garážování stávající techniky, a tudíž jsme nuceni zajistit nové
parkování. Tuto situaci nám opět řeší nákup již zmiňované nemovitosti.
Pro zajištění chodu města, nejen že potřebujeme kvalitní techniku, ale
především kvalitní zaměstnance, o které se jako správný hospodář musíme
postarat. Z tohoto důvodu vytvoříme nové důstojné zázemí pro kvalitní
výkon jejich služby.
Jelikož město Hanušovice v současné době nedisponuje žádnými sklady,
je pro nás opět toto místo velice důležité. Bude použito pro vytvoření skladu
městského mobiliáře a vybavení pro kulturní a jinou činnost.
A co nás to bude stát?
Zakoupením dané nemovitosti v hodnotě 3 200 000 Kč bez DPH
vyřešíme naše zásadní problémy, které povedou ke spokojenosti nás všech.
Předpokládané další náklady na uvedení do provozu (nákup kontejnerů,
vybudování soc. zařízení, stěhování vlastního mobiliáře, atd.) budou činit
cca 600 000 Kč.
Věříme, že vytvořením Sběrného místa v našem městě, vyřešíme
občanům Hanušovic mnoho problémů, týkajících se odpadů…
Věřím, že jsem Vám tímto článkem odpověděl na otázku: „Proč koupit
stavebniny?“


Marek Kostka, starosta města

Sběrné místo města Hanušovice
(bývalé stavebniny Darek)
Údolní 324, Hanušovice
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MĚSTO HANUŠOVICE, IČ: 00302546, DIČ: CZ00302546
Městský úřad Hanušovice, Hlavní 92, 788 33 Hanušovice

Výpis usnesení z 11. schůze Rady města Hanušovice konané dne 20. 05. 2019
Návrh usnesení:
• RM schvaluje předložený program 11. schůze Rady města
Hanušovice.
Návrh usnesení:
• RM schvaluje úpravy rozpočtu a závazné ukazatele rozpočtu
města Hanušovice dle důvodové
zprávy a ukládá zodpovědnému pracovníkovi veškeré úpravy
rozpočtového opatření č. 2/2019 zapracovat do uzávěrky za měsíc
květen.
Návrh usnesení:
• RM schvaluje výsledek výběrového řízení na „Dodávka kompostérů
pro město Hanušovice
recyklovaný plast“.
• RM pověřuje starostu podpisem příslušné kupní smlouvy, a to se
společností ELKOPLAST CZ,
s.r.o., Štefánikova 2664, 760 01 Zlín, jejíž nabídková cena činí 682.000
Kč bez DPH.
Návrh usnesení:
• RM schvaluje výsledek výběrového řízení na stavební práce týkající
se akce „Obnova místních
komunikací v Hanušovicích“.
• RM pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy o dílo, a to se
společností Kareta s.r.o.,
Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál, jejíž nabídková cena činí
4.950.455,79 Kč bez DPH.
Návrh usnesení:
• RM schvaluje žádost o poskytnutí dotace pro Městskou knihovnu
Hanušovice z projektu
Česká knihovna 2019.
Návrh usnesení:
• RM schvaluje zveřejnění záměru směny pozemků mezi městem
Hanušovice – část pozemku
parc.č. 1346/10 o výměře cca 27,7 m2 za část pozemku parc.č. 596
o výměře cca 33,8 m2 v majetku SJM T. a M. B., vše v k. ú. Hanušovice
s tím, že k projednání v zastupitelstvu města je nutné nechat vyhotovit
geometrický plán a znalecké posudky v ceně obvyklé. Náklady spojené
se směnou pozemků hradí obě strany stejným dílem. Žadatel doloží
souhlas peněžního ústavu s vynětím předmětné části ze zástavy.
Návrh usnesení:
• RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parcela

č. 151/1 ostatní plocha
v k.ú. Hanušovice a o výměře 440 m2.
Návrh usnesení:
• RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Hanušovice
a Ing. Jaroslavem Gieslem, Dis –
KOMINICTVÍ, jejíž předmětem je kontrola a čištění spalinových cest
v bytových domech ve vlastnictví města Hanušovice, a to na dobu
1 roku.
• RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
• RM ukládá OSMS odeslat podepsanou smlouvu dodavateli
a předat finanční účtárně k evidenci.
Návrh usnesení:
• RM schvaluje vystavení objednávky č. 181/2019 na nákup
kameniva frakce 4/8 pro zajištění
zimní údržby o objemu cca 280 t za cenu podle „Prodejního ceníku“.
Návrh usnesení:
• RM schvaluje na základě žádosti, dar ve výši 10.000 Kč pro rodiče
J.F a P. J. na nákup
zdravotního vozíčku Kudu pro potřeby jejich syna P.F.
• RM pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
Návrh usnesení:
• RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
inženýrské sítě mezi
společností ČEZ Energo, s.r.o. a městem Hanušovice
• RM schvaluje finanční náhradu za zřízení služebnosti ve výši
10.000 Kč
• RM schvaluje přijetí daru od společnosti ČEZ Energo, s.r.o. ve výši
20.000 Kč
• RM pověřuje starostu podpisem obou výše zmiňovaných smluv
Návrh usnesení:
• RM schvaluje zakoupení vybavení KD, pro potřeby pořádání
kulturních a společenských akcí
města, a to venkovní gril Weber Genesis II E–610 GBS za cenu 39 500
s DPH, Kávovar Jura X8 v ceně 62 500 s DPH.
Informace na vědomí
• Úřad práce – podpora projektu zaměstnanosti
Program dnešního jednání Rady města byl splněn. Starosta města
poděkoval radním města Hanušovice a ukončil schůzi Rady města
Hanušovice.

Výpis usnesení z 12. schůze Rady města Hanušovice konané dne 03. 06. 2019
Návrh usnesení:
• RM schvaluje předložený program 12. schůze Rady města
Hanušovice.
Návrh usnesení:
• RM schvaluje Výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci
na „Pořízení traktoru vč. zajištění financování stroje formou leasingu a
strojního a zákonného pojištění.“
Návrh usnesení:
• RM schvaluje výsledek výběrového řízení na „Pořízení tří
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kontejnerů pro kontejnerový nosič PORTÝR 7.“ Nejvhodnější nabídku
podala společnost KOVOK kontejnery s.r.o., Kostelní 160/1, 790 01
Jeseník a to 50.900 Kč bez DPH za jeden kontejner. Celková cena tedy
bude činit 152.700 Kč bez DPH.
Návrh usnesení:
• RM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
uzavřenou mezi městem Hanušovice, Hlavní 92, 788 33 Hanušovice
a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská
2681/6, 130 00 Praha 3.
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Návrh usnesení:
• RM schvaluje předložený Řád veřejného pohřebiště města
Hanušovice.
Návrh usnesení:
• RM a schválila žádost o přidělení bytové jednotky č. 06, č. p. 72,
ul. Hlavní v Hanušovicích a bytovou jednotku č. 06 přiděluje panu R.H.
na dobu určitou 3 měsíce, možností prodloužení v případě dodržování
podmínek stanovených v nájemní smlouvě.
• Zároveň ukládá OSMS uzavřít nájemní smlouvu k předmětné
nemovitosti.
Návrh usnesení:
• RM schvaluje poskytnutí daru Armádě spásy ve výši 10 000 Kč
a schvaluje uzavření darovací smlouvy.
Návrh usnesení:
• RM doporučuje ZM ke schválení návrh vyhlášky o nočním klidu.
Návrh usnesení:
• I. Rada města Hanušovice pověřuje v souladu s ustanovením
§ 568 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve
znění pozdějších předpisů a § 11a odst. 1 zákona č. 301/2000 Sb.,
o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů k přijímání projevu vůle
snoubenců, že spolu vstupují do manželství, dalšího člena Zastupitelstva
města Hanušovice, zvoleného ve volbách konaných ve dnech 5.10.2018
a 6.10.2018: pana Františka Slimáčka, Dis.
• II. Rada města Hanušovice stanovuje, že pověření členové
Zastupitelstva města Hanušovice, uvedení v bodě I. tohoto usnesení,
mohou podle § 108 odst. 2, zákona č. 128/2000 Sb., ve znění
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pozdějších předpisů, při občanských sňatcích užívat závěsný odznak se
státním znakem České republiky.
Návrh usnesení:
• RM doporučuje ZM přijmout následující usnesení:
a. ZM schvaluje účetní závěrku města Hanušovice sestavenou
k 31.12.2018 v rozsahu předložených výkazů bez výhrad a připomínek.
b. Hlavní účetní města se ukládá proúčtovat výsledek hospodaření
a sdělit KÚ Olomouckého kraje termín schválení účetní závěrky
sestavené k 31.12.2018.
Návrh usnesení:
• RM ukládá hlavní účetní zveřejnění Závěrečného účtu města
Hanušovice za rok 2018 na úřední desce města Hanušovice
a způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu, kterou upravuje
§ 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, před projednáváním
na veřejném zasedání ZM dne 18.06.2019, dle § 43 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích.
• RM doporučuje ZM schválit hospodaření města Hanušovice za rok
2018 bez výhrad.
Návrh usnesení:
• RM schvaluje termín konání zastupitelstva na den 18. 06. 2019
od 18.00 v KD Hanušovice. Program ZM bude upřesněn v pozvánce na
Zastupitelstvo města Hanušovice.
Informace na vědomí
•
Dohoda s probační a mediační službou
• Oznámení o rezignaci paní Markéty Balaj na člena kulturní komise

Město Hanušovice
00302546

378,761 tun
6 079 132 MJ
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Obtěžují vás nabídky po telefonu? Braňte se, možností máte několik
Volají vám pravidelně z neznámých telefonních čísel operátoři call-center s nabídkou produktů a služeb, o které nemáte
sebemenší zájem? V tomto článku vám poradíme, jak se můžete těmto telefonátům dopředu vyhnout.
Určitě jste si všimli, že vaše telefonní číslo je po vás vyžadováno
v poslední době velmi často, jak při nákupu v e-shopu, tak třeba
v pojišťovně při založení nové smlouvy. Na konci registračních
a objednávkových formulářů se nachází kolonka s jednoduchým
pokynem, abyste ji zaškrtli, pokud souhlasíte se zpracováním osobních
údajů. Většina lidí už ale nezkoumá to, jakým způsobem bude obchod
nebo pojišťovna osobní údaje zpracovávat a často tak povolí využívání
svých osobních údajů nejen danému obchodu/pojišťovně, ale i jejich
marketingovým partnerům. Je důležité zdůraznit, že jakýkoli poskytnutý
souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete kdykoliv odvolat.
Co je to telemarketing?
Telemarketing je v podstatě obdoba emailového spamu.
Telemarketingem se rozumí telefonní hovory ze strany call-center,
různých obchodních či marketingových společností, které se tímto
způsobem snaží oslovit zákazníky pro zakoupení produktů nebo služeb,
případně účelem hovoru může být snaha získat marketingově cenné
informace.
O nevyžádaný telemarketing se jedná v případě, že telefonní hovory
jsou uskutečňovány bez vazby na předchozí vztah mezi volaným
a volajícím. Pokud vám tedy volá s marketingovou nabídkou obchodník,
u kterého jste již nakupovali nebo využili jeho služeb, nejedná se
o porušení zákona.
Jaké úřady vám mohou pomoci?
V České republice jsou tři úřady, na které se můžete obrátit, pokud
vás obtěžují nevyžádané telefonáty. Pokud máte pocit, že dochází
k neoprávněnému zpracování vašich osobních údajů, doporučujeme se
obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Záležitosti týkající
se telefonních operátorů a jejich pochybení řeší Český telekomunikační
úřad (ČTÚ) a v případě opakovaných volání po jejich zakázání se můžete
obrátit na Českou obchodní inspekci (ČOI), která tyto opakované
nevyžádané hovory považuje za agresivní obchodní praktiku, za kterou
může udělit pokutu až do výše pět milionů korun.
Jak se bránit nevyžádanému telemarketingu?
Pomoc poskytovaná Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ)
Nevyžádaný telemarketing není výslovně zakázaný, ale poskytuje vám
možnost, jak můžete nevyžádané marketingové hovory výrazně omezit.
Je však zakázáno telefonicky nabízet zboží nebo služby osobám, které
ve veřejném seznamu uvedly, že si nepřejí být kontaktovány za účelem
marketingu. Je tedy možné na vaši žádost zaznamenat k vašemu kontaktu
uvedenému ve veřejném seznamu, že si nepřejete být kontaktováni za
účelem marketingu. Zápis do veřejného seznamu vám bezplatně zajistí
váš telefonní operátor. V případě, že call centrum nebo marketingová
společnost vaše přání nebýt kontaktován poruší, jedná se o přestupek
a můžete se obrátit s oznámením o porušení zákona přímo na ČTÚ. ČTÚ
může za tento přestupek uložit pokutu až do výše 50 milionů korun nebo
do výše 10 procent z čistého obratu pachatele přestupku.

Pomoc poskytovaná Českou obchodní inspekcí
V případě nevyžádaného marketingového hovoru vám doporučujeme
nezavěšovat, ale důrazně volajícímu sdělit, že o podobné nabídky
nemáte zájem a nechcete, aby vás v budoucnu kontaktoval. Pokud vám
bude stejná společnost volat i přes vaše upozornění, můžete se obrátit na
Českou obchodní inspekci.
Zjištění volajícího
Pokud nevíte, kdo vám volal, můžete se obrátit na svého telefonního
operátora, který je podle § 67 odst. 1 zákona o elektronických
komunikacích povinen na vaši žádost provést identifikaci telefonního
čísla, ze kterého byla uskutečněna obtěžující volání. Telefonní operátor
může za identifikaci telefonního čísla požadovat poplatek. Můžete se také
zkusit podívat na nejrůznější webové stránky, na kterých uživatelé sdílejí
čísla, ze kterých jsou nevyžádané hovory prováděny. V praxi stačí zadat
konkrétní telefonní číslo do kteréhokoliv internetového vyhledavače
a okamžitě se můžete podívat, zda a případně jaké zkušenosti mají
s tímto telefonním číslem další uživatelé. Tyto databáze se díky aktivitě
uživatelů neustále rozrůstají.
Pomoc poskytována Úřadem pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)
Po zjištění společnosti, která vás kontaktovala, jí můžete písemně
zaslat námitky proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého
marketingu. Po obdržení této námitky musí volající okamžitě přestat
vaše osobní údaje pro telemarketing zpracovávat.
Naopak to znamená, že není-li vaše telefonní číslo ve veřejném
telefonním seznamu označeno zákazem marketingových volání, můžete
být kontaktováni.
Ochrana před nežádoucími telemarketingovými hovory uvedená
v § 96 zákona o elektronických komunikacích se nevztahuje na volání
uskutečněná z jiných zdrojů, než je veřejný seznam. Ke zjištění, z jakého
zdroje volající váš telefonní kontakt získal, je možné písemně požádat
volajícího o informaci o zpracování vašich osobních údajů a konkrétně
i informaci o tom, z jaké databáze pochází vaše osobní údaje, které byly
k volání využity. Tyto informace je volající povinen poskytnout bezplatně.
V případě, že od volajícího obdržíte odpověď, která bude podle vašeho
názoru nepravdivá nebo neúplná, můžete podat stížnost u ÚOOÚ. V této
stížnosti musíte vždy prokazatelně doložit, že vaše žádost či námitka byla
volajícímu odeslána, popř. doložit komunikaci s volajícím. Musíte také
ÚOOÚ kromě telefonního čísla volajícího oznámit přesné datum a čas
volání.
Blokování marketingových hovorů
Můžete využít i dalších možností, jak se proti nevyžádanému
telemarketingu bránit, např. pokud máte smartphone, můžete využívat
aplikace sloužící k blokování nevyžádaných marketingových hovorů
(např. Nevolejte.cz nebo Calls Blocker).


Upravila dle článku z webových stránek Pražský patriot EP.

DOVOLENÁ
MUDr. Kubáček Svatopluk
Oznamuje, že ve dnech 1.7. – 12.7. 2019 nebude ordinovat.
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Třídní učitelky paní Hanka Jordová a Hanka Hodíková navštívily v rámci vyučování s žáky
celkem 4x knihovnu a vypůjčili si dětskou knížku dle vlastního výběru. Při vracení knih pak
na ně čekal úkol. Měli představit knížku, kterou si vypůjčiliJarní
a řícthasičská
ostatním,soutěž
o čem knížka byla
Starém Městě…
a zda se jim líbila, či nelíbila. Děkuji paní učitelce Jordové aveHodíkové,
které umožnily všem
dětem knihovnu navštěvovat, rozvíjet jejich čtenářské návyky a dohlédly na děti, aby knížky
vrátily včas a v pořádku.
-dš-

Foto: zdroj MK Hanušovice

foto: zdroj MK Hanušovice
foto: zdroj MK Hanušovice
foto:
foto:
zdroj
zdroj
MKMK
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Hanušovice
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Přejeme všem krásné a pohodové léto!
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Nabídka využití volného času v měsících srpen – září
V tomto období nabízí MěÚ Hanušovice dvě akce.
17.8.2019seuskutečnínaVysokévkapliFr.SchubertakoncertpaníJarmilyBekové,učitelkyfrancouzskéhogymnáziavOlomouci,která
s kapelou zazpívá upravené lidové písně a šansony. Koncert začíná v 17 hodin, vstupné je dobrovolné, bude použito na údržbu kaple.
Po skončení koncertu plánujeme posezení u táboráku u Lužíků, opékání, zpívání s kytarou.
14. 9. 2019 nabízíme zájezd do Rakouska do údolí Wachau, kde protéká řeka Dunaj. Navštívíme města Melk a Krems. Zájemci
se mohou projet lodí po Dunaji. V Melku si prohlédneme největší barokní klášter v Rakousku s krásnou zahradou. Místa a časy
ranního odjezdu:
4.30 – Habartická křižovatka
4.40 – benzina Hanušovice
4.45 – zastávka u pošty
4.50 – zastávka u viaduktu
Návrat okolo 22 hodiny. Akce je určena zájemcům starším 10 let.
Přihlášky – infocentrum Hanušovice. Cena zájezdu 400 Kč pro dospělé, děti do 15 let a důchodci 350 Kč. Vstupné na loď 25,50
EUR a klášter 12,50 EUR si účastníci hradí sami.
Další informace podá Mgr. Jaromír Straka – 604 930 516

Ze života Klubu 60+ Hanušovice, z. s.
Letošní májové dny nepatřily mezi nejteplejší, a tak jsme se nadále
i během května setkávali v klubovně Klubu. U teplého čaje či kávy
jsme řešili problémy našich zahrádek, co dělat se škůdci, jak se starat
o zálivku. I taková aktivita patří do času stráveného v klubovně. Ovšem
nejvíc jsme byli zvědaví na zájezd, který se uskutečnil 21. května, pro
nás z Hanušovic, do vzdálené Kutné Hory. S názvem tohoto města si
většina z nás zanotuje v duchu písničku „Já jsem z Kutné Hory, z Kutné
Hory koudelníkův syn“.
Plně obsazený autobus firmy Vobus nás v dopoledních hodinách
dovezl do historického centra Kutné Hory, přímo před chrám svaté
Barbory. První kroky nás však vedly na prohlídku Vlašského dvora.
Měli jsme objednanou prohlídku královské mincovny a královského
paláce. Václav II. za svého panování zde soustředil všechny mincovny
z království, protože se zde těžilo stříbro k ražbě mincí s cílem zajistit
kvalitní a jednotnou měnu.
S mincovní reformou souvisí i přestavba celého komplexu. Byla tu
vybudována centrální ražebna, nad kterou se postavilo patro obývané
králem, a kolem obvodových zdí dvora se vytvořily malé a útulné šmitny
- mincířské kovárny. Průvodkyně nám předvedla výrobu mincí, ve
vitrínách jsme si prohlédli vystavené groše a tolary. Tolary se původně
razily v Jáchymově, od roku 1520 v Kutné Hoře; postupně nahradily
v oběhu groše (poslední groše byly roku 1547), původně se razily ručně,
později se vyráběly pomocí lisu. Až budete slyšet slovo dolar, tak věřte,
že název vznikl komolením slova tolar, tj. stříbrné mince o váze jedné
unce.
Návštěva chrámu sv. Barbory, patronky havířů, byl pro nás skvělý
zážitek hlavně proto, že se nám věnovala průvodkyně, která má svou
práci jako koníček.
Nyní už víme, že koudelník v Kutné Hoře (Horách Kutných) byl nejen
obchodník s koudelí, ale i člověk, který před havířskou šichtou procházel
s doutnající koudelí šachtu, kde z tzv. kapes ve stropě odstraňoval
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nahromaděný metan. Tím udržoval nízkou koncentraci tohoto plynu,
čímž ochraňoval horníky před výbuchem.
V minulém čísle Hanušovického zpravodaje jsme Vás informovali
o vítězství našeho družstva na IV. ročníku Sportovních her seniorů
Olomouckého kraje v Olomouci. Družstvo z našeho Klubu ve složení
paní Soňa Lachnitová, pan Pavel Lenhart, paní Hana Lenhartová, pan
Karel Prodělal a paní Jiřina Votavová obsadilo 1. místo v konkurenci
38 družstev. Vítězstvím v krajském kole nám vznikla povinnost
reprezentovat Olomoucký kraj na IV. ročníku Sportovních her seniorů
České republiky v Českých Budějovicích, které proběhnou ve dnech
16. – 19. července. Dle požadavků Krajské rady seniorů Olomouckého
kraje se však z našeho družstva republikových her může zúčastnit pouze
část vítězného družstva a to pan Pavel Lenhart, paní Hana Lenhartová
a pan Karel Prodělal. Dále jsme se zúčastnili zájezdu na Rýmařovsko,
kde jsme navštívili Muzeum textilnictví, kapli V Lipkách a Arboretum
Makču Pikču.
V restauraci Formanka se téměř každé úterý setkávají zájemci
o bowling. Bohužel řady našich „skalních příznivců“ této hry opustil na
konci května náš spoluhráč a dobrý kamarád pan Emanuel Macek. Buď
čest jeho památce.
Naše další akce jsou „Vítání léta na Vysoké“ (20.6.), zájezd na
divadelní představení „Prachy? Prachy!“ letní scény Divadla Šumperk
(23.6.), seminář pro seniory v Domě kultury Hanušovice (11.7.),
Sportovní hry seniorů České republiky (16. – 19.7.) a zájezd na Vsetínsko
(1.8.). Bližší nebo aktuálnější údaje k akcím a k našemu spolku jsou
k dispozici na webových stránkách www.klub60.wgz.cz nebo popř.
prostřednictvím webových stránek města Hanušovice → město →
spolky a sdružení → Klub 60+ Hanušovice.



Za Klub 60+ Hanušovice, z. s.
Karel a Dáša Prodělalovi
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Univerzita třetího věku…
Od října 2019 nabízíme Univerzitu třetího věku v prostorách MAS
Horní Pomoraví na ulici Hlavní naproti Penny marketu v Hanušovicích.
Během tříletého kurzu absolvují studenti zajímavé přednášky a exkurze
a na konci se zúčastní promoce, kdy jim vydá Univerzita Karlova
osvědčení v pražském Karolinu.
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.
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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.
Další semestr na téma Genealogie(rodopis), hledáme své předky
začne 2. října od 13:30.
Přihlášku a další informace získáte v Informačním centru
v Hanušovicích. Kontaktní osoba Veronika Foltýnová (email:
foltynova@hornipomoravi.eu, tel: +420 606 596 878).

Léto v pohybu…
Jsem velice ráda, že se kondiční cvičení v kulturním domě těší
velké oblibě… Z tohoto důvodu jsme se rozhodly nelenit a cvičit i v
letních měsících.

Budu se na Vás těšit jako obvykle – každé pondělí a středu od
17:30 – 18:30 hodin v Kulturním domě Hanušovice. Cena lekce je
50 Kč.
Těším se na Vás… Věrka

Zahradní slavnost v MŠ
Dne 30. 5. 2019 se uskutečnila zdařilá oslava svátku našich dětí,
maminek a tatínků – zahradní slavnost. Díky skvělému počasí jsme
společně na školkové zahradě prožili úsměvné chvilky a rodiče s dětmi
dokázali, že jsou prima rodina, která táhne za jeden provaz. Všichni si
mohli vyzkoušet různé vtipné úkoly, shlédli jsme vystoupení malých

mažoretek, vypustili jsme balónek štěstí s přáníčkem pro celou rodinu
a na závěr jsme mohli posedět u táboráku.
Děkuji paním učitelkám ze školky za organizaci a všem rodičům za
báječnou atmosféru.


Sedlačíková P.
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ÚSPĚCHY ŽÁKŮ HANUŠOVICKÉ ŠKOLY
V Základní škole v Hanušovicích se již mnoho let žáci každoročně
připravují na soutěž mladých cyklistů, která bývá pořádána na
Dopravním hřišti v Mohelnici. Děti se v dopravním kroužku připravují
na řadu disciplín, aby následně ukázaly, že se umějí na silnici správně
chovat. Mladí cyklisté se učí dopravní testy, musí také zvládnout
vyřešit situaci na křižovatkách dle dopravních předpisů, seznamují se
s poskytováním první pomoci nejen v případě dopravní nehody
na silnici, ale i v domácnosti či při sportu – učí se ošetřit zlomeniny,
popáleniny, zástavu dýchání a zástavu srdce, různé druhy krvácení.
Za pěkného počasí cyklisté trénují za školou jízdu přes překážky – toto
má simulovat jízdu v terénu a také jízdu po našich ne příliš upravených
komunikacích. Kromě vyjmenovaných disciplín ovšem žáci musí
správně jezdit v provozu a respektovat dopravní předpisy. Na soutěži při
jízdě po dopravním hřišti toto kontrolují příslušníci Policie ČR.
Letos se žáci naší školy zúčastnili dvou různých soutěží pro cyklisty.
Okresní soutěž cyklistů pro žáky 5. – 9. ročníku se konala dne 6. června
2019 a jak už je u našich cyklistů zvykem vrátili jsme se hned se dvěma
medailemi. Mladší družstvo – Marek Koletschka, Jakub Rajnoha,
Karolína Vojtková a Ellen Zippe – obsadilo 3. místo. (A nutno říci, že od
2. místa je dělilo jen 6 bodů!). Starší družstvo – Alena Malasková, Jakub
Novák, Matyáš Poprach a Sára Topolanová - získalo dokonce pěkné
2. místo.
Této soutěže se zúčastnilo celkem 96 žáků a kromě družstev byli

oceněni i nejlepší jednotlivci – a opět mezi nimi byli naši žáci: nejméně
trestných bodů v dopravních testech měli celkem tři žáci – z toho dva
byli z naší školy – Matyáš Poprach a Karolína Vojtková. Nejlépe ze všech
zúčastněných projeli překážkovou dráhu dva žáci – a jedním z nich byl
náš Jakub Novák.
Další soutěží, na níž naši žáci uspěli, byla soutěž pro žáky
4. tříd – Cyklista roku. Letos se soutěže zúčastnili tři žáci ze třídy
4. A - Anna Kouřilová, Eliška Ilková a Matěj Šor a pět žáků ze třídy
4. B – Matyáš Hanák, Filip Gronych, Jakub Polách, Vojtěch Molčan
a Klára Nikolovová. A kdo jsou naši medailisté? Jakub Polách získal
3. místo a Klára Nikolovová dokonce pěkné 2. místo. A ještě jedno
malé vítězství - soutěže se zúčastnilo celkem 60 žáků a jen jediná žákyně
projela překážkovou dráhu bez jediného trestného bodu – a tou žákyní
byla naše Anička Kouřilová! Kromě jmenovaných žáků umístěných na
stupních vítězů je třeba pochválit i některé další, kteří již na medaili
nedosáhli, ale i jejich umístění bylo pěkné – na 5. místě skončil Filip
Gronych, na 6. místě Vojtěch Molčan, na 8. místě Eliška Ilková a na
9. místě Matěj Šor. Soutěže se zúčastnilo celkem 50 žáků, a proto i tato
místa jsou pěkným výsledkem.
Blahopřejeme vítězům a děkujeme všem zúčastněným za vzornou
reprezentaci školy! 


Mgr. Anna Podgrabinská – vedoucí dopravního kroužku

Projektový den - Enviromentální výchova na SZŠ v Šumperku
Dne 30. 5.2019 byly třídy 5. A a 5.B pozvány na Projektový den –
environmentální výchova na Střední zemědělskou školu do Šumperka.
Náš bývalý žák – Petr Kufel - zde vytvořil pro děti zajímavé dopoledne
týkající se ochrany životního prostředí a rozumného nakládání s odpady.
Po příchodu do školy byli žáci rozděleni do tří skupin a tyto pak na
čtyřech stanovištích plnily různé úkoly. Děti tak poznávaly listnaté,
jehličnaté a ovocné stromy podle kmene, hledaly po okolí odpadky
a tyto následně třídily do připravených kontejnerů. Žáci také shlédli
prezentaci o rozlišování hornin a nerostů a prohlédli si i vystavené
minerály. Jak se cítí a jak poznávají svět kolem sebe nevidomí lidé,
si mohli chlapci a děvčata vyzkoušet na dalším stanovišti, kde se
zavázanýma očima poznávali a třídili opět různé typy odpadu.
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Na závěr jsme byli provedeni po botanické zahradě, kde studenti
zemědělské školy pěstují různé rostliny a zde ve voliérách chovají
bažanty a holuby. Nejvíce se ovšem dětem líbila prohlídka školy se
zvířaty. Zde si hoši a dívky pohladili rozrostlou rodinku morčátek,
obdivovali jsme agamy a několik papoušků. Dětem se návštěva Střední
zemědělské školy v Šumperku líbila a program zaměřený na třídění
odpadů byl jistě přínosný. Snad tímto získáme pár dalších rodin, kterým
záleží na tom, jak vypadá naše životní prostředí, a v jakém prostředí
budou žít jednou jejich děti.


Anna Podgrabinská a Radka Kotrašová

třídní učitelky 5. A a 5. B
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Rozloučení se školou
Devět let máme za sebou. Loučení se základní školou ale neznamená, že se loučíme se vzděláním napořád. Loučení se ZŠ Hanušovice uzavírá
jednu kapitolu našich životů, ale zároveň se nám otvírají dveře do budoucnosti. Než však do nich nahlédnu, musím se ohlédnout na devět let, co
mám za sebou. Loučím se s učiteli, kteří položili základy mého vzdělání, na kterých budu stavět další roky. Od první třídy jste nás učili, jak se máme
chovat, co je dobré a co špatné a to si budeme pamatovat navždy. Loučím se se spolužáky, ze kterých se po prvních nesmělých pohledech stali
přátelé na celý život. Snad tato přátelství přežijí nástrahy následujících let. Loučím se s budovou, pro kterou jsem jen jeden z mnoha studentů,
který se procházel jejími chodbami. Zanedlouho vzpomínky na nás vyblednou a nahradí je jiní žáci. My si však navždy budeme pamatovat devět
let, které jsme tu prožili a na školních srazech vzpomínat na vše, co jsme v těchto třídách zažili. Proto díky, školo ZŠ Hanušovice, za to, co jsi mě
naučila, a přeji ti, ať ještě dlouho vítáš malé prvňáky, jako jsme byli my.

Martin Pacal, IX. B
C
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Vážení učitelé, milí rodiče a skvělí žáci,
Dnes nastal čas, kdy my deváťáci pokořili tuto školu a nezbude nám nic jiného, než předat žezlo dalšímu ročníku. Pro všechny ostatní je tento den
jen dalším z mnoha, ale pro nás je dnešek něčím výjimečným. Dnes se musíme rozloučit s částí svého života a také přivítat novou životní etapu. Je
to už 9 let, co jsme poprvé vstoupili do této budovy. Je až neuvěřitelné, že jsme vlastně před chvílí přišli na tuto školu a viděli jsme deváťáky, kteří
pro nás představovali úplně jiný svět a šel z nich obrovský respekt. Teď jsme to my, kteří jsou ti nejstarší na této škole a sami ještě pořádně nevíme,
co vlastně chceme v životě dělat. Je důležité si uvědomit, že toho času už moc není a to, co budeme chtít celý život dělat, co nás bude naplňovat a
bavit, si musíme ještě pořádně rozmyslet. Několik spolužáků odešlo, stejně tak ale noví přicházeli. Čím jsme byli starší, tím víc věcí se nám nelíbilo
a tím drzeji jsme dávali najevo. Od dnešního dne budeme na svou základní školu jen vzpomínat. Na to, co se nám podařilo, co jsme vyvedli, na
kamarádství, na společné průšvihy, na Vás učitelé, ke kterým jsme byli mockrát velmi kritičtí a měli jsme pocit, že toho, co po nás chcete, je moc,
že je to zbytečné a že nás vlastně trápíte. Děkujeme všem učitelkám a učitelům za to, že to tu s námi vydrželi, i za to kolik užitečných informací
nám předali, i když to bylo někdy těžké. Každý si půjde svou vlastní cestou, ale pevně doufáme, že se na jedné z těch cest zase všichni pohromadě
setkáme. Mějte se fajn a na shledanou.

Sabina Smékalová, třída IX. A

Rok se s rokem sešel a stejně jako před devíti lety, kdy nám dala paní učitelka první vysvědčení, tak dostaneme poslední vysvědčení na základní
škole. Pamatuji si na ten první den. Je to, jako by to bylo včera! Ty roky tak rychle utekly. Vyrostli jsme, zmoudřeli a dospěli. Když jsme pak společně
nastoupili do první třídy, těšili jsme se na to, že budeme nosit aktovku, chodit do školy. Snad nejkrásnější den v první třídě byl den, kdy jsme dostali
své první vysvědčení, většinou velkou jedničku. Měli jsme ze sebe radost. Jenže roky plynuly a my s nimi a vedle jedniček se objevily i dvojky, trojky.
Dnešním dnem pro nás všechny něco končí. Končí nejen školní rok, ale také i školní výlety i odborné exkurze. Společně jsme rostli, stávali jsme se
chytřejšími, a i když jsme se někdy neshodli, tak to byly ty nejlepší roky našeho života se spolužáky. Každoročně jsme se jako ostatní žáci těšili na
konec školního roku a na začátek letních prázdnin. Teď se můžeme těšit na nové spolužáky na středních školách. Bude to jiné, najdeme si nové
přátele a se spolužáky ze základní školy se budeme vidět jen zřídka. Musíme se však v životě posunout dál. Školní rok 2018/2019 byl nejtěžším
rokem, který jsem ve škole zažil. Čekalo nás mnoho vážných rozhodnutí, se kterými nám pomáhali i učitelé. A musíme se rozloučit s částí svého
života a zároveň přivítat další životní období. Od dnešního dne budeme na svou základní školu jen vzpomínat. Na to, co se nám podařilo, co jsme
vyvedli, na kamarádství, společné průšvihy, na učitele, ke kterým jsme byli často kritičtí a měli pocit, že jste na nás velmi nároční. Nejtěžší se bude
rozloučit s kamarády i učiteli, které jsme denně potkávali po dobu devíti let. Hodně jste nás toho naučili. Mnohokrát děkuji, že jste nás dovedli až
do 9. třídy. Jsem rád, že jsem vás všechny poznal. Ale nyní už nám nezbývá nic jiného, než se rozloučit, popřát si štěstí a doufat, že se opět někdy
sejdeme.

Lukáš Pavlín

Od dnešního dne budeme na svou základní školu jen vzpomínat. Na to, co se nám podařilo, co jsme vyvedli, na kamarády, na společné
průšvihy, na výlety, na Vás učitele, ke kterým jsme byli často velmi kritičtí a měli jsme pocit, že toho, co po nás chcete, je moc, že je to zbytečné
a že nás vlastně trápíte. Neumíte si představit, jak jsme si navzájem říkali, že se už velmi těšíme na konec tohoto utrpení. Dnes nám ale asi všem
začíná svítat a chápeme, že velká většina z toho byla pro naše dobro. Byla to příprava na tvrdší přístup na středních školách a i pro celý budoucí
život. Naše třída se stala jednou velkou rodinou, ve které všichni drží spolu, a proto je to naše loučení pro nás tak smutné a bolestivé. Někdo se
rozhodne odejít s radostí a s úsměvem, někdo to nedokáže a odejde se slzami v očích, snad pro každého bude těžké říci sbohem. Ale ve většině
z nás se stejně dál skrývá ten malý, nejistý prvňáček, který neví, co se bude dál dít. Měli bychom to ovšem zakončit slavnostně a hlavně s velkým
DÍKEM. Díkem pro všechny ty, kteří to s námi celou tu dobu vydrželi, pro ty, kteří nám byli vždycky oporou a vždy nám pomohli, i když nemuseli.
Obzvláště pak děkujeme paním učitelkám za přípravu na přijímací zkoušky a talentové zkoušky- paní učitelce Vladimíře Žídkové, paní učitelce Pavle
Rulíškové, paní učitelce Haně Jordové a paní učitelce Blance Juřičkové. A dále taky samozřejmě paním třídním učitelkám od první třídy do deváté
– paní učitelce Anně Janočkové, paní učitelce Delaně Mikolášové a paní učitelce Martině Svobodové. Děkujeme všem, i těm, kteří nebyli zmíněni,
ale pro naši cestu základní školou byli stejně tak důležití, jako všichni zde jmenovaní. Ale nyní už nám nezbývá nic jiného než se rozloučit, popřát si
štěstí a doufat, že se někdy opět sejdeme.

Kristýna Pavlínová, IX.B
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Možnost pronájmu: Bytový dům KODUS Konice,
Komunitní dům seniorů starších 60 let
Bytový dům KODUS v Konici, Masarykovo náměstí 477.
Objekt je po celkové rekonstrukci přímo na náměstí v malebném městečku Konice, která se nachází 25 km od Prostějova
a 30km od Olomouce. V komunitním domě se nachází 24 nových malometrážních bezbariérových bytů, které jsou vybaveny kuchyňskou linkou s dřezem a elektrickým sporákem . Bezbariérová koupelna je vybavena sprchovým koutem,
wc a umyvadlem .
Technické vybavení budovy:
• Výtah
• Parkovací stání v uzavřeném areálu
• Společenské prostory pro komunitní setkávání
• Rozvod televizního signálu a internetu, domovní telefon,
elektrické ovládání vstupních dveří
• Zabezpečení kamerovým systémem
• Každý byt má vlastní elektroměr a podružný vodoměr
• Výměra bytů do 45 m2
• Uzavřený areál v centru města
• Venkovní slunná terasa
Všechny byty jsou bezbariérové – vhodné pro osoby se sníženou pohyblivostí a jsou určeny osobám starším 60 let.
Cena pronájmu za 1 m2 stanovena MMR a činí 57,-Kč/1m2.
Výborné dopravní spojení – vlak, autobus.
Dostupnost 100 m: praktický lékař, NOVÁ LÉKÁRNA Konice, Rehabilitace, zázemí úřadů, obchody, zámek, park.
Možný termín pronájmu: od července 2019
Kontakty: Millenia partners a.s.

Ing.Josef Přikryl – 608 968 082

Vzpomínky
Dne 14. 6. 2019 jsme si připomněli 15. výročí, kdy
nás navždy opustil náš tatínek, dědeček a manžel
pan

Zdeněk Jiřiček.

S láskou vzpomínají dcery s rodinami a manželka.

paní

Jubilea
V měsíci červenci oslaví
svá významná jubilea:

Kdo měl rád nezapomene,
kdo znal vzpomene.

Langerová Alžběta

Dne 18. 7. 2019 vzpomeneme 35. výročí úmrtí naší
drahé maminky, babičky, prababičky

Skřítecká Anna

Hermíny Czastekové z Hanušovic.
Vzpomínají syn Erich a Hubert s rodinami..

Tato svíčka dnes hoří pro Tebe,
posíláme tichou vzpomínku do nebe.
Již čtyři roky jsou tomu, kdy zhasly oči Tvé.
Nezhasnou však nikdy, vzpomínky na Tebe.
Utichlo srdce, zůstal jen žal,
kdo měl Tě rád, vzpomíná dál.

Dne 23. 7. 2019 vzpomeneme 4. smutné výročí úmrtí

Boženky Vrbové.

paní
S úctou a láskou stále vzpomíná manžel, syn a dcera s rodinami.

Kadlčík Zdeněk
Chudý Jan
Diviš Ladislav
Miklas František
Trávníček Milan

Odešla, ale zůstala v srdcích těch, kteří ji měli rádi.

Winter Roman

Dne 4. července 2019 vzpomeneme
1. výročí úmrtí naší milované maminky

Machulová Stanislava

paní

Jiřiny Weiterové.

Kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají dcera a syn s rodinami.
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koduskonice@seznam.cz

Tunysová Anna
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Recept na červenec... lehká letní večeře
Zapečená cuketa
Potřebujeme:
2 mladé cukety, strouhaný sýr, máslo, sůl, pepř, česnek, 100 g anglické slaniny, 100 ml smetany
C

M

Postup:
Zapečená cuketa se slaninou a dobrým sýrem může být výborným letním obědem nebo večeří. Mohli
bychom k ní uvařit brambory, ale stačí i čerstvé pečivo. Mladé cukety bez semen dobře omyjeme a bez
oloupání je nakrájíme na tenké plátky. Vezmeme nízkou zapékací mísu a vymažeme ji máslem. Na
dno naskládáme polovinu plátků cukety a lehce je osolíme a opepříme. Anglickou slaninu nakrájíme
na menší tenké proužky a rozprostřeme je na cuketu. Na
slaninu pak nasypeme nahrubo nastrouhaný tvrdý sýr. Na
sýr navrstvíme zbylou cuketu, lehce osolíme, opepříme
a vše zalijeme smetanou, ve které jsme rozmíchali utřený
česnek. V troubě předehřáté na 180 stupňů zapékáme
cuketu přibližně 35 minut.
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Dobrou chuť!

Jsme největší český výrobce a zpracovatel kvalitních biopotravin, s přesahem do mezinárodních trhů.
Podporujeme a rozvíjíme ekologické zemědělství, vracíme zapomenuté tradiční biopotraviny do životů
lidí.
Rosteme společně s našimi zaměstnanci a zákazníky. Buďte s námi u toho!
Uplatnění pro zkušené osobnosti i absolventy ve Starém Městě p/Sněžníkem.

Rozšiřujeme náš tým v PROBIO
o kolegu na pozici

• MLYNÁŘ – technolog výroby • PRACOVNÍK ve mlýně • NÁKUPČÍ pro zahraničí •
• ÚČETNÍ • ASISTENT/KA manažera zemědělství • MECHANIK-SEŘIZOVAČ •

více na www.probio.cz/kariera

Těšíme se na Vaši zprávu a životopis zaslaný na mail personalni@probio.cz
nebo předaný na recepci PROBIO, Staré Město p/Sněžníkem
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ZIMNÍ SEMESTR
2019/2020
UNIVERZITY TŘETÍHO
VĚKU V HANUŠOVICÍCH

Sdružení obrany spotřebitelů
Moravy a Slezska, z. s.
Vás srdečně zve na seminář pro seniory

Uzavírání nevýhodných smluv, prodejní manipulace a nekalé
praktiky
Kdy: 11. července 2019

Od: 17:00 hodin

Místo konání: KD Hanušovice, kinosál, Hlavní 92, Hanušovice

O čem si budeme povídat?
Přehled o právech a povinnostech souvisejících se spotřebitelským právem
Možnosti řešení následků případného porušení práv spotřebitelů - obrana proti „šmejdům“
Formy nátlaku a manipulace na seniorech (např. smlouvy uzavřené přes telefon, podomní prodej)
Tipy jak nepříznivým následkům prostřednictvím osvědčených metod předcházet

Vstup zdarma

V případě dotazů nebo potřeby poradenství nás neváhejte kontaktovat:
SOS Moravy a Slezska, z. s.
Přemyslovců 50, 709 00 Ostrava
Poradenská linka: 608 722 582 (od 9:00—16:00, cena hovoru ve výši běžného tarifu)
Email: poradna@sos-msk.cz
Bezplatná spotřebitelská poradna v Olomouci: Otevřeno každý první pátek v měsíci od 12:00
do 16:00 hod. Javořičská 2, 779 00 Olomouc.

Tato akce je spolufinancována ze státního rozpočtu České republiky, prostřednictvím dotačního programu
Ministerstva práce a sociálních věcí a z rozpočtu Olomouckého kraje.

Více informací naleznete na webových stránkách www.nezadluzimse.cz www.sos-msk.cz

