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NAŠE CÍLE 2021
Vážení a milí spoluobčané,
chtěl bych vám ještě jednou popřát do nového roku vše nejlepší,
hodně štěstí a zdraví, které v této době všichni potřebujeme, plno
lásky, zdravou mysl, která je pro překonávání všech problémů
nezbytně nutná, hodně osobních i pracovních úspěchů v nastávajícím
roce 2021.
Úvodem tohoto roku bychom vás chtěli informovat o průběhu
připravovaných projektů našeho města, které věřím, že do budoucna
přispějí k rozvoji a lepšímu žití v našem městě. Jistě si kladete otázku,
kde na to vezmeme, protože připravované projekty jsou finančně

náročně i s ohledem na dnešní situaci, kdy obce i města neví, s
jakými finančními rozpočty mohou do budoucna počítat. Při realizaci
našich plánů budeme potřebovat nejen vlastní finanční zdroje,
využití možných dotačních titulů, ale především sílu a vůli nás všech
rozpracované projekty dotahovat do konce.
To, co nás čeká, není otázka jednoho nebo dvou let, ale je to
dlouhodobé směřování našeho města k udržení mladých lidí a tím
pádem i stabilizaci střední a starší generace. Protože jen soužití všech
generací, může do budoucna zajistit kvalitní život nás všech. 

Váš starosta Marek Kostka

H – CESTY HISTORIÍ
V tomto a následujících vydáních zpravodaje budeme informovat
nejen o investičních záměrech do budoucna, ale vydáme se i po
cestách historií našeho města. Do míst, která se budeme snažit
zrekonstruovat nebo vystavět, budeme nahlížet i z pohledu
jejich vzniku, využití a postupného vývoje. Pomocí dochovaných

dokumentů, publikací, fotografií a lidské paměti si budeme
připomínat život našeho města v proměnách času. Mezi plánované
investiční záměry patří také mimo jiné Revitalizace historické části
našeho města, a proto první cesta povede ke stručné historii a
vzniku Hanušovic.

Základní údaje o Hanušovicích a kolštejnském panství
Hanušovice, německy Hannsdorf, latinsky Johannis villa (= Johanova
ves), byly patrně pojmenovány podle lokátora (zakladatele) Hanse
(Hanuše). Katastr měl rozlohu 924 hektarů a patřilo k němu i území
kolem dnešní Hlavní ulice až k Zábřežské ulici za železničním viaduktem.
V roce 1920 byla k Hanušovicím připojena do té doby samostatná obec
Holba, čímž se rozloha obce zvýšila na 1413 hektarů. Nadmořská výška
kolísá mezi 390—550 metry.

Mapa kolštejnského panství, cca 1790, 1 : 4000 vídeňských sáhů,
velikost 29 x 40 cm. Hanušovice jsou vpravo dole.

2

Lze předpokládat, že Hanušovice byly založeny ve 2. polovině 13. století
a až do zrušení vrchnostenské správy v roce 1848 byly vždy součástí
kolštejnského (dnes Branná) panství, o jehož počátcích se nedochovaly
žádné údaje. Prvním známým majitelem Kolštejna byl na začátku
14. století rytíř Jan Wüstenhube, který v listině, vydané 3. května 1325
na hradě Kolštejně zmiňuje také Johanovu ves, což je zatím nejstarší
dochovaná zmínka o Hanušovicích.
Koncem 30. let 14. století se stali majiteli kolštejnského panství
(samozřejmě i s Hanušovicemi) páni z Lipé. Počátkem 15. století byli pány
na Kolštejně Waldštejnové, které před rokem 1437 vystřídal starobylý
rod rytířů ze Zvole. Prvním představitelem tohoto rodu byl Markvart ze
Zvole, který v roce 1439 udělil významné výsady hanušovickému rychtáři
Mertenovi. Rytíři ze Zvole drželi Kolštejnské panství až do roku 1568.
Hanušovice utrpěly velké škody v průběhu 15. století, zejména v
neklidných dobách husitských válek a válek česko-uherských na přelomu
60. a 70. let, takže musely být částečně znovu osídleny.
Po roce 1568 se v držení kolštejnského panství vystřídali poměrně
rychle za sebou Jan starší Černický z Kácova a Žerotínové z větve
starojičínské. V roce 1581 získali Kolštejn Bruntálští z Vrbna, kteří ho roku
1615 prodali Janu Petřvaldskému z Petřvaldu. Všichni tito majitelé patřili
k protestantům a také převažující němečtí obyvatelé panství v průběhu
2. druhé poloviny 16. století přestoupili v drtivé většině na luteránskou
víru. Jan Petřvaldský byl velmi aktivní při protihabsburském povstání, což
mu po bitvě na Bílé Hoře vyneslo tvrdý trest v podobě konfiskace majetku
a prokletí jeho památky. V roce 1622 získal kolštejnské panství kníže Karel
z Liechtenštejna a tento rod pak držel panství i s Hanušovicemi až do
zrušení vrchnostenské správy v polovině 19. století.
Podle urbáře z roku 1614 měly Hanušovice 32 usedlých (usedlostí),
což představovalo zhruba 215 obyvatel. Nová pohroma stihla obec za
třicetileté války, nicméně v roce 1677 měla 35 usedlých, tzn. asi 235
obyvatel (v roce 1654 jich bylo jen 184).
Od 2. poloviny 16. století přestoupila většina obyvatel Hanušovic
na luteránskou víru. Již v té době zde také existovala škola, která se
nacházela v blízkosti kostela a fary. Návrat obyvatel k římskokatolické víře
proběhl vesměs nedobrovolně ve 2. čtvrtině 17. století.
Většina obyvatel Hanušovic se až do 19. století věnovala zemědělství.
Rozhodující změna nastala v polovině 19. století. Zrušena byla
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vrchnostenská zpráva a obec se osamostatnila. V roce 1850 byla v
rámci šumperského politického okresu připojena k soudnímu okresu ve
Starém Městě. Všeobecný průmyslový rozmach zasáhl také stále ještě
samostatnou Holbu, která patřila k soudnímu okresu šumperskému.
Urychlení tohoto procesu nastalo zejména po otevření železnice v roce
1873, takže rok poté zde šumperští podnikatelé otevřeli nový pivovar. V
samotných Hanušovicích otevřeli největší šumperští textilní podnikatelé
Oberleithnerové v roce 1857 přádelnu lnu a v zápětí v Holbě její filiálku.
Tyto změny se promítly také v růstu obyvatel obce. V roce 1791 žilo
v Hanušovicích 579 lidí v 75 domech a roku 1834 600 obyvatel v 89
domech, při sčítání lidu v roce 1900 1349 obyvatel a 156 domů a o deset
let později (1910) již 1655 lidí ve 177 domech.
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

PAMÁTNÍK OBĚTÍ PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY
V současné době se v rámci revitalizace historické části obce
připravuje restaurátorský záměr obnovy památníku obětí 1. světové
války, který se nachází v ulici Údolní mezi bývalou rychtou a farou.
Žulový památník má celkové rozměry 370 x 260 x 177cm, sousoší
160 x 190 x 100cm. Sestává ze soklu, který má podobu sarkofágu,
horní část tvoří sousoší dvou vojáků v životní velikosti, kteří ukládají
do rakve svého mrtvého kamaráda. Pod krycí deskou sarkofágu byl
prostor pro prsť (hlína/půda z jejich důležitých bojišť), vedle něho
letopočty „1914 – 1918“ a na přední straně soklu nápis: „Unsern
Helden / aus dem Weltkriege“ („našim hrdinům světové války“).
Památník je přístupný přes
trojstupňové široké schodiště
lemované sokly, na kterých
jsou mísy na řecký oheň.

Josef Obeth (1874 - 1961)

Památník obětí 1. světové války
foto asi rok 1924

Umístění památníku poblíž kostela schválil v roce 1924 brněnský
památkový úřad a na podzim toho roku byly provedeny nutné
povrchové úpravy. Autorem pomníku je významný slezský sochař
z podhůří Jeseníků Josef Obeth. Obethova práce se vyznačovala
nevšedním pojetím a dokonalou řemeslnou výrazovostí. Mezi jeho
známá díla patří také Priessnitzovo sousoší v Jeseníku, skulptura
Vidění sv. Františka ve Vidnavě, Pohroužený meč v Opavě, válečné
mausoleum v Dolních Dunajovicích na břeclavsku atd. Slavnostní
odhalení dokončeného památníku v Hanušovicích se konalo 21. září
1924. Mši celebroval hanušovický farář Miklik, kmotrou památníku byla
baronka Chiariová ze Šumperka, která k němu položila první věnec.
Připravovaný projekt obnovy tohoto díla řeší mimo jiné také parkové
a terénní úpravy pomníku včetně jeho zpřístupnění. Restaurátorský
záměr na opravu díla zpracovává sochař a restaurátor pan Tomáš
Hořínek. Na rekonstrukci celého díla se v současné době připravuje

1. světová válka přinesla stagnaci. V roce 1921 žilo v Hanušovicích
1628 lidí ve 185 domech, společně s Holbou to bylo 2658 obyvatel ve
290 domech. K zásadní změně došlo 20. listopadu 1923 kdy byla Holba
oficiálně sloučena s Hanušovicemi v jednu obec s názvem Hanušovice.
V té době měla být obec údajně povýšena na městys, nicméně v oficiálním
seznamu obcí povýšených na městyse se nevyskytuje. V roce 1930 žilo
v Hanušovicích již 3351 obyvatel, z toho 566 Čechů (v roce 1900 jen 35)..
Po roce 1945 byla převážná část obyvatel Hanušovic odsunuta do
Německa a přicházeli noví osídlenci. V roce 1950 zde žilo (i s Hynčicemi n.
M.) 2587 lidí. V roce 1975 získaly Hanušovice statut města. Roku 1991 zde
žilo 3737 obyvatel a na konci roku 1999 3595 obyvatel.

Zdroj: POLÁCH, Drahomír, 2011. Historie Hanušovické rychty
žádost o dotaci.
Projekt je součástí Studie revitalizace historické části města
Hanušovice, kterou zpracovává specializovaná firma Dimenze, tato
studie bude veřejnosti představena v měsíci únoru 2021. Studie bude
obsahovat návrh revitalizace okolí kostela, hřbitova, parkovacích ploch,
přístupových cest a výsadby zeleně. O dalším vývoji a následné realizaci
budeme informovat dle aktuálního dění.
27. 1. 2021 připravujeme veřejné projednání, kde chceme představit
změny Územního plánu, který řeší soulad se všemi investičními akcemi,
které byly schváleny v celkové vizi města Hanušovice. Následně
proběhne představení Koncepce rozvoje cyklostezek, zpracovatelem
ing. Luďkem Cekrem. V návaznosti na tuto studii bude nutné zajistit
prováděcí dokumentace pro stavební povolení, aby mohly být započaty
realizační práce stavby cyklostezek, které jsou pro naše občany
a návštěvníky města velmi žádoucí.
V měsíci únoru představíme na veřejném projednání několik
koncepčních návrhů zpracovaných firmou Dimenze. A to již
zmiňovanou Studii revitalizace historické části. Dále Koncepci
revitalizace ulice Hlavní, včetně návrhu náměstí v Hanušovicích,
obsahující návrhy parkovacích ploch, výsadby zeleně, úpravy
cesty, chodníků, veřejného osvětlení apod. Koncepci revitalizace
prostoru přednádraží, kde má nově vzniknout prostor pro
veřejnou dopravu a kultivovaný veřejný prostor. Jedná se
oprostor8000m2definovanýulicíNádražní,přednádražnímprostorem
a začátek ulice Školní. Koncepci revitalizace sídliště Na Holbě, kde má
vzniknout prostor respektující aktuální a budoucí potřeby spojené
s bydlením na sídlišti, řešením parkovacích ploch a prostor pro
volnočasové aktivity, výsadba zeleně, mobiliář apod. Jedná se o
prostor 11000 m2 okolo ulice Na Holbě, vymezený ulicí Zábřežskou.
Koncepci revitalizace prostoru bývalého depa, která má řešit nevyužitý
prostor bývalého vlakového depa, prostor pro volný čas a parkování
osobních automobilů. Jedná se o prostor 12000 m 2 definovaný
volným prostorem v okolí ulice Dukelská.
Samostatně pak představíme Koncepci plánované výstavby
v areálu bývalého Moravolenu „H-blok“, o níž jsme informovali již
v předchozím zpravodaji a v návaznosti na tuto výstavbu představíme
projekt Revitalizace H-parku. Prováděcí dokumentace parku je již
zpracovaná a v letošním roce chceme zahájit fyzickou realizaci projektu.
Zastupitelstvo města Hanušovice na prosincovém zasedání schválilo
finanční prostředky ve výši 2 500 000,- Kč na opravy fasád. Cílem
je podpořit majitele nemovitostí při opravě fasád rodinného nebo
bytového domu nacházejícího se na území města Hanušovice a tím
vylepšit vzhled města.
Mimo tyto klíčové rozvojové projekty pracujeme na drobnějších
akcích, o kterých Vás budeme informovat dle aktuálních potřeb.

Marie Pecháčková
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„Město, kde budeme chtít žít“
v Kulturním domě Hanušovice
od 15 hod. ÚP, od 17 hod. KRC

Ve středu 27. 1. 2021
…………………………………………………………………………………………..

Koncepce rozvoje cyklostezek ve městě (KRC)
Územní plán města Hanušovice (ÚP)
Téma:

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Téma:

Územní plán města Hanušovice (ÚP)
Koncepce rozvoje cyklostezek ve městě (KRC)
…………………………………………………………………………………………..

Ve středu 27. 1. 2021
od 15 hod. ÚP, od 17 hod. KRC
v Kulturním domě Hanušovice

„Město, kde budeme chtít žít“
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Vzpomínky na pivovary na Třemešku a Vízmberku (Loučná)
Jeden z nejkrásnějších pivovarů z Podesní se nacházel na Třemešku. Dnes
z něj zůstaly jen rujny. Věž dnes uprostřed budovy patřila ke sladovně
a v ní byly umístěny hvozdy, na nichž se sušením vyráběl z naklíčeného
ječmene slad. Vnitřní komín sloužil k topení, vnějším odcházela ven
vodní pára. V přilehlých prostorách byla tzv. humna, na nichž ječmen
(budoucí slad) klíčil. Teplá hospodářství jakými byla varna a sladovnický
hvozd stály logicky u sebe, chladné hospodářství byla zapuštěna do
svahu respektujíc okolní krajinu a tepelné nároky. Na varnu navazovaly
chladící štoky, pod kterými byla zahloubena spilka s vlastní lednicí, a na
spilku navazovaly ležácké sklepy se svými lednicemi. Třemešský pivovar
nechal postavit v roce 1871 JUDr. Eduard Rafael Urlich. Tento bohatý
právník se narodil 9. března 1813 v Sobotíně. Dotáhl to na poslance
moravského zemského sněmu, byl předsedou moravskoslezské
advokátní komory, od roku 1870 viceprezidentem správní rady báňské
společnosti v Rosicích. Stal se mecenášem humanitních spolků.
Urlichova manželka Marie pocházela z podnikatelské rodiny Kleinů ve
Vízmberku, její otec byl Franz Klein. Narodila se 29. září 1826 v Brně, kde
také 4. října 1904 zemřela. (JUDr. Urlich zemřel taktéž v Brně a to 4. října
1881). Za Eduarda Urlicha se provdala 8. září 1845 a svatba se konala ve
vízmberském zámeckém kostele. Manželé Urlichovi koupili v roce 1861
velkostatek (dříve panství) Třemešek.
Největší stavební akcí JUDr. Urlicha byla právě stavba nového pivovaru
v roce 1871, když předtím zrušil starý pivovar v Dolní Olešné. Ten měl
maximální ročních výstav 8000 ha velmi oblíbeného piva.
Rytíř Urlich projekt i stavbu zadal známému šumperskému staviteli
Josefu Bayerovi (1821 – 1894). Mimochodem Bayer v letech 1869 – 1874
stavěl rapotínský kostel. Historik R. Starec mylně uvádí, že projektovou
dokumentaci pro třemešský pivovar vytvořila firma Carl Völckner z Vídně.
Ta skutečně vytvořila plány pro pivovar (1873 – 74) v Hanušovicích. Bayer
rok předtím (1870) postavil pivovar v Šumperku, který zahájil provoz
v únoru 1871 a o tři roky později pivovar v Hanušovicích, jenž zahájil
provoz v prosinci 1874 - tehdy na území obce Holby.
Dne 29. Dubna 1871 byly schváleny stavební plány třemešského
pivovaru (autor Bayer) a 22. ledna 1872 byl pivovar předán k užívání.
Jeho strojové vybavení zřejmě pocházelo ze známé smíchovské firmy
Ringhoffer. Stejná firma dodala v roce 1874 strojní vybavení pro
hanušovický pivovar. (Dodnes se zachovaly první lahve z třemešského
pivovaru) Zajímavé je že, Kleinové a Ringhofferové byli příbuzní. (Franz
Klein III. na Vízmberku měl za manželku Emílii baronku Ringhofferovou
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Ruiny vízmberského pivovaru, pohled z jižní strany, 70. léta 20. století
(archiv obce Loučná nad Desnou)

6. 2. 1857 Praha – Smíchov – 11. 9. 1947. Ta zemřela v šumperském
chudobinci).
Původní vzhled třemešského pivovaru byl velmi střízlivý. Původně mu
nedominovala věž sladovny s cimbuřím, kterou vyprojektoval a postavil
v roce 1890 šumperský stavitel Josef Prosinger a dal pivovaru historizující
podobu. I v dalších letech prováděl Prosinger podle svých plánů různé
přístavby a přestavby, např. v roce 1896 úpravy ledovny a v roce 1905
nový komín. Už v roce 1895 měla být údajně přistavěna strojovna a
kotelna s komínem pro parní stroj, který dodaly pro pivovar původně
kleinovské železárny ve Štěpánově. Roční várky činily zprvu 8000 hl piva,
brzy stouply na 18 000 hektolitrů.
Už v roce 1876 měl třemešský pivovar roční výstav piva 15 000 hl. Naproti
tomu hanušovický pivovar měl roční výstav jen 11 220 ha a šumperský
pivovar měl pouze 9 500 hl piva.
V kampani 1901/02 – byl již výstav piva následující 52 680 hl,
Třemešek 37 125 hl, Šumperk 20 325 hl či Ruda nad Moravou
5 400 hl. V třemešském pivovaru se vyráběla značka „Johrnsdorfer
Bock“(Třemešský kozel) a černé pivo „Porter“. V roce 1912 stálo půl litru
piva Porter 32 haléřů. Zřejmě se vařily i jiné značky piva. Pivovar nesl
označení „Johrnsdorfer Bierbrauerei Dr. Urlich & Co Třemešský pivovar
Dr. Urlický & Co).
Prvním sládkem byl bezpochyby Franz Kosch, který se narodil v roce 1840
ve Stříbrnicích a jenž působil v pivovaru v Dolní Olešné, kde se mu narodili
dva synové. V Třemešku žili v roce 1880 v č. p. 5 (bývalé vězení a byt
drába), s osmi dětmi a manželkou Annou, která pocházela z Kociánova
(část Vízmberku, nyní Loučná nad Desnou). V Kociánově se manželům
narodil první syn v roce 1863, což naznačuje, že se Franz Kosch v té době
s největší pravděpodobností vyučil pivovarskému řemeslu u tamního
sládka Milschiskyho - Müllschitzkého, jehož syn Josef Müllschitzky, byl
od roku 1874 prvním sládkem v Hanušovicích. Kosch měl k dispozici učně
a vrchního bečváře, kteří bydleli u něho v domě č. p. 5.
Nejvýznamnější osobou z Podesní v oboru pivovarnictví je právě Josef
Filip Adolf Müllschitzky (20. 8. 1827 – 6. 2. 1879). Josef F. A. Müllschitzky
pocházel z rozvětvené pivovarnické rodiny. Jeho děda Johann
Müllschitzky, byl pivovarníkem v Dlouhé Loučce u královského města
Uničova. (V roce 1750 se zde uvařilo 418 čtyřvědrových sudů piva (1 sud
= 226,4 l). Jeho otec Josef Müllschitzky senior se oženíl s dcerou kupce
ze Starého Města s Františkou 6. 2. 1826 ve Vízmberku, kde působil
ve funkci sládka. Měli spolu 7 dětí Gustav Adolf Müllschitzky působil
jako nájemce pivovaru v Bludově, Anna (Fanny?) Müllschitzká
měla v nájmu pivovar ve slezském Frývaldově (Jeseník) a bývalé
pivovarské sklepy v Kolštejně (na zámku) jako sklad nápojů.
V roce 1790 bylo dodáno z pivovaru do Hanušovic na rychtu
48 sudů piva. Josef F. A. Müllschitzky zemřel v Kopřivné, kde je
dodnes jeho náhrobek. Jeho synové byli krátkou dobu sládci
v hanušovickém pivovaru. Po uzavření pivovaru ve Vízmberku
v roce 1893 zde byl sklad nepochybně třemešského pivovaru.
V roce 1899 byl zdejším skladníkem Ferdinand Stanzel. Sklad piva
sic už hanušovického zde sloužil až do roku 1943.
Nejpozději od roku 1884 byl třemešským sládkem Freidrich
Pöhlmann, který se narodil v roce 1853 ve Šternberku a v roce
1890 bydlel v nové vile vedle pivovaru, která dostala č. p. 5.
Protože byl svobodný, starala se mu o domácnost hospodyně.
Počet zaměstnanců pivovaru, kteří bydleli často i s rodinami také
v č. p. 5, se značně zvětšil, což zřejmě souviselo s přestavbou
sladovny a následným rozšířením výroby. Personál tvořili: účetní
Isidor Mader, vedoucí várky Dominik Pollak, nadsklepník Jindřich
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Hanušovický pivovar na kolorované pohlednici kolem roku 1905

oprav chátrala, takže je v současné době již neopravitelnou
zříceninou. Střešní část pivovaru se zřítila patrně v létě 2013.
Ještě v polovině 19. století mohl návštěvník Rapotína
ochutnat v hostinci na našem náměstí (Na Uhlírně, později
Fojtík) pivo losinské a hned za řekou v hostinci v Petrovicích
– dnes Petrov nad Desnou (U dobrého pramene později
Dřevotvar) pivo vízmberské. Po roce 1870 zde začalo
převládat pivo třemešské. V Rapotíně tehdy bylo 10
pivnic a hostinců. Proto také pivovary ve Velkých Losinách
a Vízmberku do konce 19. století zanikly. Losinský pivovar
ukončil činnost v roce 1881. V té době vyprodukoval až
11 000 hl piva. Sladovna byla vybavena hvozdem systému
Ječmen (patent vertikální vzdušné sušárny sladu českého
inženýra s příznačným příjmením Ječmen). Roku 1911 většina
budov bývalého pivovaru vyhořela a zanikla. Do dnešních
dnů se dochovaly suterénní prostory části jedné budovy,
evidentní humno. Dále se dochovala pivovarská studna a sklepy poblíž
pivovaru. Alespoň stará budova zámeckého vrchnostenského pivovaru
(před rokem 1739) se dodnes zachovala. Mimochodem velkolosinským
sládkem v 60. Letech 19. století měl údajně být Anton Wlach, který se
rozhodl postavit svůj vlastní pivovar na předměstí Šumperku. Stavba
začala na přelomu let 1869 – 1870, strojní vybavení dodala firma
Martinka & Comp, první várka byla uvařena již 18. února 1871. Budova
pivovaru se naštěstí dochovala v zachovalém stavu dodnes.
V roce 1871 bylo na Moravě v provozu 251 pivovarů, kdežto v roce 1906
pouhých 110 pivovarů s ročním výstavem 1,8 milionu hl piva. Ve Slezsku
bylo v provozu v roce 1895 jen 37 pivovarů s ročním výstavem 383 tisíc
hl piva.
Literatura:
POLÁCH, D.: Historie zámku a panství Třemešk. Štíty 2014, s. 136 – 139.
STAREC, M.: Pivovar Holba 140 let. Hanušovice 2014.
100 let hanušovického pivovaru. Hanušovice 1974. Autor neuveden.
Dodatek: Stavitel Josef Prosinger si nechal v Rapotíně postavit salaš
(asi 1890), kde choval asi 25 ks skotu. Ta se nacházela nad bývalým
koupalištěm. Jeho syn Ing. Hubert Prosinger postavil na Třemešku v roce
1921 lihovar.
Na výstavě ve Vlastivědném muzeu v Šumperku (1994) věnované historii
pivovarství, bylo vystaveno staré fotoalbum věnované právě pivovaru na
Třemešku. Kde se nyní nachází, není známo.

Gottland, sklepník, tři pomocníci v bečvářství (bečvářský mistr v Třemešku
nebydlel), čtyři sladovníci, jeden pacholek a děvečka. Freidrich Pöhlmann
byl sládkem nejméně ještě v roce 1900. Funkce vedoucího várky byla
přejmenována na vedoucího pivovaru, jímž byl Doiminik Pollak. Jinak
se nic nezměnilo, pouze se snížil počet personálu. Někdy v té době byla
do pivovaru zavedena telefonní linka č. 23. Poté, kdy v roce 1905 koupil
Třemešek RIchard Mauthner, spojil pivovar v roce 1906 s konkurenčními
firmami V Hanušovicích a Šumperku do nově vytvořené akciové
společnosti Severomoravské pivovary a sladovny se sídlem v Šumperku
„ Nordmährische Brauerei und Malzfabrik, Aktiengesellschaft in M.
Schönberk“. Kapitál společnosti byl ustanoven ve výši 2 000 000
korun a rozdělen na 10 000 akcii po 200 korunách. Třemešská firma
(pivovar) měla hodnotu 5 000 000 korun (šumperská 370 000 korun)
a získala 2500 akcií po 200 korunách nominální hodnoty. Zcela zásadní
hodnotu měl pivovar v Hanušovicích a to 900 000 korun a získala
4500 akcií. Další finance byly vloženy do pozemků (např. v Moravské
Červené Vodě), vodních staveb, strojního zařízení atd. Dne 27. 6. 1906
byla nová firma zapsána do obchodního rejstříku. Sídlo nové firmy bylo
z Hanušovic přeneseno do Šumperka. V čele stál prezident společnosti
Dr. Ignaz Mikosch a viceprezident Dr. Henrich Oberteithner. Přestože
nové sídlo bylo zřízeno v Šumperku, a to i přesto, že zde v roce 1907
byla zastavena výroba piva a nadále v provozu zůstala jen sladovna
a rovněž stáčírna. V provozu zůstal v Podesní jen pivovar na Třemešku.
Sládkem byl od roku 1903 Josef Essler, který se narodil v roce 1867
v Melči u Opavy. V roce 1910 mu dělal účetního stále Isidor Mader
Pro Hanušovický zpravodaj napsal
a další personál tvořil pokladník, čtyři sladovníci a jeden bečvář. Na 

Stanislav
Hošek, v Rapotíně 23.11.2020
rozvoz piva bylo ve stáji 6 tažných koní. (K pivovaru patřilo nepochybně
několik kusů skotu a prasat). Pokles zaměstnanců dokládá,
že pivovar nevařil pivo jako v minulosti, kdy kolem roku
1880 vyráběl oněch 18 000 hl. Nicméně v roce 1911 pivovar
Hanušovice vystavil společně s pivovarem v Třemešku do
té doby nevídaných 110 580 hl piva. Hanušovický pivovar
v kampani 1900 – 1901 jen 53 300 hl piva. Již v roce 1916
se v třemešském pivovaru č. p. 6 přestalo vařit, avšak slad
se zde pro společnost Severomoravské pivovary a sladovny
(Hanušovice) vyráběl až do druhé světové války. V roce 1921
vedl sladovnu stále Josef Essler. K roku 1930 byla vyklizena
bývalá varna a prostor měl být využíván jako sklad ječmene
a sladu. Stropy byly v tak špatném stavu, že musely být
nahrazeny novými. Po válce byla sladovna uváděna jako
bývalá. Sklad piva v Třemešku nebyl. Podle inventáře
z podzimu 1945 byla budova součástí hanušovického
pivovaru. Poté sice byla budova užívána k různým účelům
Třemešský pivovar po přestavbě v roce 1890 kolorovaná pohlednice kolem roku 1905
(především zemědělského charakteru), avšak bez žádných
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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

Souhlas se zpracováním osobních údajů
podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
Jako subjekt údajů souhlasím, aby správce osobních údajů: město Hanušovice, IČ 00302546, se sídlem Hlavní 92, Hanušovice,
zpracovával moje osobní údaje v rozsahu
jméno a příjmení, datum narození, bydliště, pohlaví, věk
telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa počítače, mobilního telefonu či jiného zařízení, aktuální poloha, pohyb
za účelem
využívání služeb komunikační platformy Mobilní rozhlas a partnerských projektů Zlepšeme Česko, Ukliďme Česko a ZmapujTo
(dále jen partneři); přes Mobilní rozhlas můžu např. dostávat informační a krizové zprávy o dění v mé obci, můžu vyjadřovat
svůj názor v anketách, může být zjišťována moje poloha nebo pohyb. To vše slouží pro zlepšení fungování lokálních služeb, pro
zajištění lepších kulturních a sociálních potřeb, pro označení konkrétního místa nebo trasy apod.;
informování o novinkách komunikační platformy Mobilní rozhlas a jejích partnerů.
na dobu zapojení obce do komunikační platformy Mobilní rozhlas.
Pokud mi ještě nebylo 15 let, musí výše uvedený souhlas dát také můj otec, matka či jiný zákonný zástupce. Prohlašuji,
že toto omezení je mi známo a nijak ho neobcházím.
Správce osobních údajů:
město Hanušovice, IČ 00302546, se sídlem Hlavní 92, Hanušovice
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Bc. Věra Karabcová, telefon: +420583231284, email: podatelna@mu-hanusovice.cz
Vaše osobní údaje budou předány v nezbytně nutném rozsahu provozovateli komunikační platformy Mobilní rozhlas, kterým je k
datu poskytnutí tohoto souhlasu Neogenia s.r.o., IČ 291 98 950, se sídlem Hybešova 42, Brno. Tato společnost bude zpracovatelem
osobních údajů, tedy bude Vaše osobní údaje pro správce osobních údajů používat.
Poskytování osobních údajů je smluvním požadavkem k zajištění řádného fungování komunikační platformy Mobilní rozhlas.
Poskytnutí jakýchkoli údajů je dobrovolné; pokud je ale neposkytnete, nemusí být vůči Vám služby Mobilního rozhlasu funkční či
plně funkční.
Informace správce osobních údajů:
OBECNÉ:
Vaše osobní údaje budou na základě souhlasu uchovány po dobu zapojení obce do komunikační platformy Mobilní rozhlas,
nejvýše do odvolání tohoto souhlasu; pro krizovou komunikaci po dobu, po kterou se k Vám bude moct efektivně dostat přes
Mobilní rozhlas zpráva pro ochranu Vašeho životně důležitého zájmu
máte právo získat přístup ke svým osobním údajům, tedy získat od správce nebo zpracovatele osobních údajů potvrzení,
zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány; pokud ano, máte právo získat přístup k těmto údajům a dalším konkrétním
informacím
máte právo na opravu svých zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování
můžete požadovat doplnění neúplných osobních údajů
máte právo na výmaz osobních údajů v zákonem stanovených případech
máte právo na omezení zpracování osobních údajů v zákonem stanovených případech
můžete získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a můžete předat své
osobní údaje jinému správci
kdykoli můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, čímž nebude dotčena zákonnost zpracování před
tímto odvoláním
máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že správce či zpracovatel osobních
údajů zpracovávají Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušují Vaše práva
ZVLÁŠTNÍ:
máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro účely informování o
novinkách komunikační platformy Mobilní rozhlas a jejích partnerů. Po vznesení námitky nebudou již Vaše osobní údaje pro
tento účel zpracovávány
V ________________________ DNE________________________
PODPIS SUBJEKTU ÚDAJŮ (OBČANA) ________________________
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zpravodaj
Mobilní rozhlas v roce 2020
Váženi spoluobčané,
v roce 2020 jsme zavedli nový a stále více rozrůstající se nástroj pro
komunikaci městských samospráv s občany – Mobilní rozhlas.
Mobilní rozhlas byl zaveden 16. března roku 2020 jako rychlé a chytré
řešení pro komunikaci s občany města Hanušovice v době nastávající
pandemie. Ještě v tomto měsíci jsme vám díky němu stihli odeslat
celkem 31 rozesílek, což je náš dosavadní měsíční rekord.
Díky pravidelnému a četnému užívání mobilního rozhlasu pak byla
naše obec za měsíc duben 2020 oceněna druhým místem ve výsledcích
každoměsíčního žebříčku „Moderně komunikující město/obec“, který
každý měsíc vývojáři aplikace vyhlašují.
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Statistika za rok 2020:
Zavedení služby: 16. března 2020
První rozesílka: 17. 3. 2020 prvním 144 registrovaným
Počet odeslaných rozesílek za rok 2020: 112
Počet registrovaných občanů k 1. 1. 2021: 842

Nejvíce odeslaných zpráv v rámci jednoho měsíce: 31 (Březen 2020)
Pokud ještě mobilní rozhlas nemáte a zajímá vás jak zprávy, které
zasíláme vypadají a jaký mají charakter, můžete se bez nutnosti
registrace a přihlášení sami podívat na hanusovice.mobilnirozhlas.cz
V případě že vás služba zaujme, můžete se prostřednictvím webové
stránky (hanusovice.mobilnirozhlas.cz) zaregistrovat k odběru novinek
z našeho města. Další alternativou přihlášení se k odběru novinek
do mobilního rozhlasu je formulář, který najdete i v tomto čísle
hanušovického zpravodaje a můžete jej vyplněný zanést na Městský
úřad v Hanušovicích. (Osobní údaje, které v rámci aplikace poskytujete
jsou využívány výhradně pro komunikaci přes aplikaci Mobilní rozhlas a
je s nimi nakládáno v souladu s GDPR.)
Doufáme, že v budoucnu nebudeme muset používat Mobilní
rozhlas pouze pro zasílání informací o pandemii a nepříjemnostech
s tím spojených, ale že vás jeho prostřednictvím budeme moci zvát na
kulturní akce a upozorňovat na další zajímavé události, které pro vás
budeme pořádat a na které už všichni netrpělivě čekáme!

Proč se zdraží odpady?
Vážení a milí spoluobčané,
V novém roce bychom vás chtěli informovat o nutnosti zdražení
poplatku za svoz odpadu v Hanušovicích. Důvodem opětovného
zdražení tohoto poplatku je meziroční zvýšení cen o 3 procenta
u komunálního odpadu, 10 procent u nájmu za nádoby a nárůst
poplatku za ukládání odpadů (skládkovné) z 500 Kč za 1 tunu na 800 Kč
za 1 tunu. Dále rostou ceny za svoz využití tříděného odpadu, které jsou
odvislé od momentální situace od trhu s odpady. Průběžný meziroční
nárůst u těchto odpadů je 3 – 10 procent. Jedná se o plast, sklo, papír
a nápojové kartony.
Jak již jste mohli všichni zaznamenat, město Hanušovice již nějakou

dobu provozuje sběrné místo, které nemalou měrou přispělo ke
komfortu odstraňování velkoobjemového odpadu, nebezpečného
odpadu, použitých pneumatik osobních vozidel, elektrospotřebičů, atd.
I tato služba, která nám všem pomáhá udržovat čistotu našeho města,
se projevuje nemalou měrou do odpadového hospodářství.
Cena poplatku za odpady pro rok 2021 se navyšuje ze současných
600 Kč na 660 Kč za osobu. Občané nad 80 let mají 50 procentní
slevu na tomto poplatku.
Děkujeme za pochopení nastalé situace se zdražením, které je
nezbytně nutné pro udržení vyrovnaných financí našeho města.

Váš starosta Marek Kostka

Studentky a studenti univerzity třetího věku pokračují
ve studiu i v době koronavirové
Od října do prosince absolvovalo 9 studentek a 1 student v rámci
Univerzity třetího věku kurz Etika jako východisko z krize společnosti.
Během kurzu se studenti dozvěděli mnoho zajímavých informací,
které by si měl každý člověk nezávisle na věku, vzdělání nebo politické
příslušnosti opakovat každý den.
Celý semestr bohužel probíhal bez společných setkávání a video
přednášek pouze formou samostudia. Komunikace probíhala emailem
a všichni absolventi kurzu plnili testy přes své počítače. Všechny
studentky a studenta bychom rádi pochválili za perfektní zvládnutí celé
situace.
Další semestr, tentokrát letní, bude odstartován 11. února 2021 od
13:00 opět v prostorách malého sálu kulturního domu v Hanušovicích
(pokud to situace dovolí) na téma Pěstování a využití jedlých a léčivých
hub. Zapojit se může každý, přijímáme nové studenty, kterým rádi

všechno vysvětlíme.
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.
Organizátorem univerzity je MAS Horní Pomoraví, kontaktní osoba
Veronika Škrottová (email: skrottova@hornipomoravi.eu, tel: +420
606 596 878).
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Hasiči informují
Vážení a milí spoluobčané,
chtěl bych vás touto cestou informovat o činnosti naší hasičské
jednotky za uplynulý rok 2020. V minulém roce vyjížděla jednotka
k celkem 88 evidovaným zásahům. Nejčastějším výjezdem hasičů
bylo k 42 technických pomocí, 23 dopravních nehod a 12 požárů. Naši
hasiči pomáhají nejen v katastru Hanušovic, ale i v Branné, Jindřichově,
Malé Moravě, Staré Město, Ruda nad Moravou, Kopřivná a Bohdíkov.
Při těchto výjezdech přijela naše jednotka v 76 případech na místo
mimořádné události první.
Jak již výše bylo uvedeno, evidováno bylo 88 mimořádných
událostí, ale naši hasiči pomáhají našim občanům i při pomoci, která
se neeviduje (otevírání bytů, spolupráce s ostatními jednotkami IZS,
čistění komunikací, aj.)
Mimo tuto hlavní zásahovou činnost jednotka úzce spolupracovala

s vedením města Hanušovice při realizaci opatření týkajících se Covidu
19. Naši hasiči se aktivně podíleli na distribuci ochranných roušek,
dezinfekce a dalších potřeb pro naše občany.
Jedna z nejdůležitějších událostí loňského roku byly oslavy 75 let
výročí založení prvního českého hasičského sboru, kde byl hanušovickým
dobrovolným hasičům předán první historický prapor. Děkujeme
všem občanům, kteří přispěli na náš hasičský prapor. Prapor pro nás
znamená velké poděkování za naši dosavadní činnost a je to pro nás
do budoucna velký závazek pro naší další činnost.
Na závěr bych ještě rád poděkoval rodinným příslušníkům hasičů,
sponzorům, vedení města Hanušovice a všem, co podporovali naši
jednotku.

Velitel JSDH

František Ambroz

Vánoční sbírka pro nalezené či opuštěné pejsky
Vážení a milí čtenáři,
V prosincovém čísle jsme vyhlasili první vánoční sbírku pro nalezené
a opuštěné pejsky, kteří se ocitnou v záchytných kotcích v Hanušovicích.
Město Hanušovice se zatoulané a zaběhnuté pejsky snaží
prostřednictvím spolupráce s místními veterináři a sdílené informace
přes Mobilní rozhlas vracet zpět svým majitelům. Do záchytných kotců
se dostávají i psi nalezení, odložení nebo již nechtění. Ti v kotcích
zůstávají bohužel delší dobu. Následuje náročná a zdlouhavá práce,
jak pejsky umisťovat, aby se nedostali do útulků, kde jsou odkázáni na
dlouhé čekání na nového, hodného páníčka.
Jsme velmi potěšení, jak byla vánoční sbírka úspěšná. Spousty
krmení, klec, podestýlky, pamlsků, vodítek, misek… také jste přispěli
celkem 5.040 Kč, které budou použity pro zkvalitnění komfortu kotců.
Všem dárcům děkujeme a doufejme, že pejsci v záchytných kotcích
stráví minimální dobu a najdou co nejdříve nový domov.
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ptáče

Nabarvené ptáče
ptáče

Nabarvené
Jerzy
Kosinski
Jerzy Kosinski
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Rok 2020 pohledem
Kulturní
komise
Su Mongredien
Jeff Kinney

Milí spoluobčané,
uplynulý rok 2020 nám v kultuře bohužel moc nepřál. Z důvodu
epidemie Covid-19 jsme museli některé akce úplně zrušit nebo
přesunout. I přesto se nám podařilo uspořádat tyto akce: Městský
ples, divadelní přestavení Dveře, Dětský den a Kácení májky a již
tradiční letní kino v H-parku.
Zrušené divadelní představení „Sexem ke štěstí“ se nám podařilo
přesunout na červen 2021.
Vážení spoluobčané,
pro všechny čtení
z nás nebyl rok
2020 lehký, ale zároveň
nám
Kouzelné
Zachráněná
Deník
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přinesl něco nového. Více si vážíme zdraví, svobody, ale hlavně
práce lékařů, zdravotních sestřiček, hasičů, armády, prodavaček a
prodavačů.
Také jsme si uvědomili, jak moc nám chybí obyčejné věci, hlavně
kultura, sport a setkávání se.
Proto věříme, že rok 2021 bude lepší, spokojený, plný lásky a
hlavně kultury. 


malého

poseroutky
Jeff Kinney

Pepa v

Olga Schwarzerová, Silvie Záhorová
za Kulturní komisi
knihovně
DeníkHanušovice
malého

Neville Astley

minecrafťáka

Cube Kid
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TKS 2021
S blížícím se koncem roku zaznamenáváme dotazy ohledně
Tříkrálového koledování v lednu 2021. Situace je taková, že nikdo
nedokáže odhadnout, v jaká fázi bude v tuto dobu epidemiologická
situace v České republice, stupeň PES, od kterého se bude vše dál
odvíjet.
To, co je jisté, je spuštění ONLINE koledy prostřednictvím
online kasičky, která bude umožňovat koledování i za špatných
epidemiologických podmínek, tedy stupeň PES 4 nebo 5. Tato online
koleda by měla být spuštěna v druhé polovině prosince 2020 a dárci tak
budou moci směřovat své dary prostřednictvím PSČ na konkrétní města
a obce. Online koledování bude doprovázeno kampaní ve sdělovacích
prostředcích včetně televizních spotů jako každý rok.
Pokud bude PES na stupni 3, bude záležet na každé obci, jestli bude
mít možnost zorganizovat s pomocí koordinátora TKS Charity Šumperk
fyzickou koledu prostřednictvím tradičního koledování skupinek nebo
alespoň umístěním fyzické kasičky např. na obecním úřadě, místní

knihovně apod.
Bude-li se koledovat tradiční formou, pak v termínu od 1. ledna do
24. ledna, a to za dodržení nejpřísnějších hygienických podmínek.
Podle posledních reakcí z měst a obcí zájem o tento typ koledování
je, ale vše bude záležet na stupni PES.
Děkujeme za trpělivost a předem všem dobrovolníkům,
koordinátorům skupinek a dárcům děkujeme!
Mgr. Jana Bieliková, ředitelka Charity Šumperk
TKS v Hanušovicích 2021
V rámci aktuální hygienické situace bude mimo spuštěnou online
koledu možnost fyzicky přispět do kasičky, která bude umístěna
v pracovních dnech ve vchodu do základní školy, v době od 6. do 13.
1. 2021, vždy v čase od 8.00 do 10.00 hod. a od 14.00 do 16.00 hod.
Děkuji za Vaši spolupráci. Koordinátor pro Hanušovice František
Felner.

Tříkrálová sbírka 2021 v Hanušovicích
Jak bude u nás Tříkrálová sbírka 2021 probíhat?
V rámci aktuální hygienické situace v ČR bude možnost přispět na
Tříkrálovou sbírku v Hanušovicích třemi způsoby:
1. Dárcovská DMS – informace na https://www.trikralovasbirka.cz/
Pošlete jednorázovou nebo trvalou DMS ve tvaru
DMS KOLEDA 30 nebo DMS TRV KOLEDA 30
DMS KOLEDA 60 nebo DMS TRV KOLEDA 60
DMS KOLEDA 90 nebo DMS TRV KOLEDA 90
na číslo: 87 777
Více na www.darcovskasms.cz.
2. Online – informace najdete na https://www.trikralovasbirka.cz/
3. Přispění do kasičky – kasička bude umístěna ve vchodu do ZŠ
Hanušovice, v pracovních dnech, v době od 6. do 13. 1. 2021, vždy v čase
od 8 do 10 hod. dopoledne a od 14 do 16 hod. odpoledne. Při vstupu do
školy požádejte o asistenci službu na vrátnici.
Pokud si najdete čas a ochotu přispět, děkujeme Vám.

Protože nebudou koledníci chodit do Vašich domovů, nebude
také možné jako obvykle nechat napsat na Vaše dveře tříkrálové
požehnání. To můžete obdržet online opět na stránkách https://www.
trikralovasbirka.cz/podekovani/online-pozehnani/.
Jaké bude využití Tříkrálové sbírky?
Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným,
seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším lidem v nouzi všude tam,
kam dosáhne pomoc Charity Česká republika. Desetina výnosu sbírky
je každoročně určena na rozvojovou a humanitární pomoc v zahraničí.
Výnos sbírky je rozdělen podle pevně daného klíče takto:
65 % vybraných prostředků se vrací charitám, které je vykoledovaly;
15 % je určeno na velké diecézní projekty;
10 % putuje do krizového fondu, odkud jsou uvolněny při
mimořádných událostech, a na pomoc v zahraničí;
5 % využije na své projekty Charita Česká republika;
5 % tvoří zákonné režie sbírky.

František Felner, koordinátor Tříkrálové sbírky 2021

Jak na Nový rok…
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Vážení rodiče, žáci, občané,
přeji Vám jménem naší školy do nového roku hodně sil, zdraví a pevné nervy.
Věřím, že v tomto roce budeme více učit „klasicky“ a zvládneme všechno potřebné učivo.
Ještě jednou děkuji rodičům za trpělivost se svými dětmi během distanční výuky.
František Felner, ZŠ a MŠ Hanušovice

titulka_zari.pdf 1 26.08.2020 21:40:28

zpravodaj
Opětovně varujeme veřejnost před nekalými
praktikami podvodníků!
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE
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Kancelář ředitele
Oddělení tisku a prevence Šumperk
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Opětovně varujeme veřejnost před nekalými praktikami podvodníků! a to již následujícího dne před šestou hodinou ráno. V telefonátu ji
O tom, že podvodníci dokáží velmi dobře využít momentu překvapení vyzval, aby se následujících dvanáct hodin nepřihlašovala do svého
Opětovně varujeme veřejnost před nekalými praktikami podvodníků!
a důvěřivosti potenciálních obětí, ví své i 68letá seniorka ze Šumperska. internetového bankovnictví, a to z důvodu, že probíhá nové nastavení
Na sklonku loňského roku ji ve večerních hodinách (po 21. hodině!) účtu.
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aby jí sdělil, že v internetovém bankovnictví zřízeném k jejímu účtu začala zjišťovat, jak se věci vlastně mají. Poté, co se sama spojila
došlo k neoprávněnému přihlášení, a tak hrozí, že by mohlo dojít k jeho s bankou, bohužel zjistila, že její předtucha byla správná. Podvodník
si stihl
o třistatisícový
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v internetovém bankovnictví příliš zběhlá, dbala pokynů, kterými ji z oddělení hospodářské kriminality.
přístupové údaje k internetovému bankovnictví, ale také údaje a PIN k platební kartě a přiměl ji
Nejen v souvislosti s tímto případem opětovně nabádáme
domnělý pracovník banky úkoloval. Ten z ní pak během následujících
přihlásit se ke svému internetovému bankovnictví. Protože seniorka nebyla v internetovém
dvou hodin vymámil nejen fotokopii jejího občanského a řidičského veřejnost k obezřetnosti a připomínáme, že tímto způsobem banky
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pracovník
banky úkoloval.
Tenbezmyšlenkovitě
z ní pak
klienty rozhodně
nekomunikují.
Nikomu proto
průkazu,
ale také několik
SMSzběhlá,
zpráv s dbala
mobilním
klíčem, okterými
nichž ji ji sdomnělý
během
následujících
dvou
hodin
vymámil
nejen
fotokopii
jejího
občanského
a
řidičského
průkazu,
nepřeposílejte žádná přístupová hesla, bezpečnostní kódy, PINy,
přesvědčoval, že se jedná o běžné ověření.
takéveškerých
několik přístupových
SMS zpráv
s mobilním
klíčem, čísla
o nichž
ji přesvědčoval,
že údaje.
se jedná
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bankovnictví poškozené si podvodník potřeboval zajistit čas, aby mohl sami kontaktujte banku.

por. Mgr. Jiřina Vybíhalová, tisková mluvčí
účet dokonale vybílit. Nezdráhal se proto znovu zavolat poškozené,

Po získání veškerých přístupových údajů k internetovému bankovnictví poškozené si podvodník
potřeboval zajistit čas, aby mohl účet dokonale vybílit. Nezdráhal se proto znovu zavolat
poškozené, a to již následujícího dne před šestou hodinou ráno. V telefonátu ji vyzval, aby se
následujících dvanáct hodin nepřihlašovala do svého internetového bankovnictví, a to z důvodu, že
probíhá nové nastavení účtu.
To už seniorce nedalo a s podezřením, že narazila na podvodníka, začala zjišťovat, jak se věci
vlastně mají. Poté, co se sama spojila s bankou, bohužel zjistila, že její předtucha byla správná.
Podvodník si stihl zažádat o třistatisícový úvěr, sjednat kontokorent do výše 42 tisíc korun a
provést řadu dalších transakcí a plateb za různé zboží a služby. Ženu měl připravit o nemalou
částku. Přesné vyčíslení škody je předmětem dalšího šetření. Případem se zabývají kriminalisté
z oddělení hospodářské kriminality.
Nejen v souvislosti s tímto případem opětovně nabádáme veřejnost k obezřetnosti a
připomínáme, že tímto způsobem banky s klienty rozhodně nekomunikují. Nikomu proto
bezmyšlenkovitě nepřeposílejte žádná přístupová hesla, bezpečnostní kódy, PINy, čísla
kreditních karet ani žádné osobní údaje. V případě pochybností sami kontaktujte banku.

por. Mgr. Jiřina Vybíhalová
tisková mluvčí

Havlíčkova 8
787 90 Šumperk
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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. 48 Rady města Hanušovice
konaná dne 9. 12. 2020 v kancelář starosty od 15:00 hod.
207/48R/2020

Rada města Hanušovice schvaluje program 48. RM.

208/48R/2020

Rada města Hanušovice schvaluje dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č. 190021, která byla
uzavřena mezi městem Hanušovice, Hlavní 92, 788 33 Hanušovice a společností IREA
s.r.o., Radniční 4, 787 01 Šumperk. Předmětem dané smlouvy je provádění technického
dozoru stavebníka v rámci projektu „Stavební úpravy domu č. 199 v Hanušovicích v rámci
projektu Multifunkční centrum sociálních služeb“.

209/48R/2020

Rada města Hanušovice schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene o umístění stavby „Novostavba rodinného domu, včetně OV, splaškové kanalizace
a výústního objektu, přípojky vody, dešťové kanalizace a zasakovacího objektu, opěrné zdi,
přístřešku pro OA a sjezdu na místní komunikaci“ a to mezi městem Hanušovice, Hlavní 92,
788 33 Hanušovice a Janem Angerem, trvale bytem Habartická 40, 788 33 Hanušovice.

210/48R/2020

Rada města Hanušovice souhlasí s připojením garáže na pozemku parc. č. 1838/2 v k. ú.
Hanušovice a to sjezdem na místní komunikaci na pozemku parc. č. 1806 - ostatní plocha,
ostatní komunikace v k. ú. Hanušovice.

211a/48R/2020 Rada města Hanušovice schvaluje aktualizaci Organizačního řádu a všech jeho příloh, v
souladu s § 102 odst. 2 písmeno m) zákona č. 128/2000 sb. o obcích, ve znění pozdějších
předpisů dle předložené důvodové zprávy.
211b/48R/2020 Rada města Hanušovice schvaluje změnu organizační struktury Městského úřadu
Hanušovice, Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, IČ: 003025469 a to následujícím způsobem:
vytvoření 1 místa úředníka – referent stavebního odboru od 01.01.2021. Celkový počet
zaměstnanců schválený RM se nemění a činní 33 osob (17 úředníků, 16 provozních
zaměstnanců).
212/48R/2020

Rada města Hanušovice schvaluje změnu č. 2 směrnice pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu.

213/48R/2020

Rada města Hanušovice schvaluje uzavření DODATKU č. 1 smlouvy o nájmu pozemků mezi
městem Hanušovice, se sídlem Hlavní 92, Hanušovice, PSČ 788 33, IČ: 00302456, DIČ:
CZ00302546 a Českým zahrádkářským svazem Hanušovice, se sídlem Hlavní 92,
Hanušovice, PSČ 788 33, IČ : 64095070.

214/48R/2020

Rada města Hanušovice doporučuje zastupitelstvu města Hanušovice ke schválení Směrnici
a zásady pro tvorbu a užití sociálního fondu města Hanušovice - č. 1/2020

215/48R/2020

Rada města Hanušovice souhlasí s prominutím nájemného za 4. Q 2020 Sboru Křesťanské
společenství Jeseník, Husova 121/2, 790 01 Jeseník.

216a/48R/2020 Rada města Hanušovice schvaluje uzavření Městského úřadu od 28.12.2020 do 31.12.2020.
Ve středu 23.12.2020 bude úřad otevřen od 7 - 12 hodin.
216b/48R/2020 Rada města Hanušovice schvaluje uzavření Městské knihovny Hanušovice ve dnech:
28.12.2020 a 30.12.2020. Ve středu 23.12.2020 bude knihovna otevřena od 9 - 12 hodin.
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217/48R/2020

Rada města Hanušovice doporučuje zastupitelstvu města Pravidla pro poskytování dotací
na opravu fasád z rozpočtu Města Hanušovice v roce 2021.

218/48R/2020

Rada města Hanušovice schvaluje zveřejnění záměru pronájmu bytové jednotky č. p. 134,
byt. jednotka 02

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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zpravodaj
219/48R/2020

Rada města Hanušovice schvaluje přidělení nájmu v domě č. p. 134, byt. jednotka 01 paní
Květoslavě Kulhánkové na dobu určitou 1 rok.

220/48R/2020

Rada města Hanušovice schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 728/2 v k. ú.
Hanušovice. Jedná se o výměru cca 10 m2.

221/48R/2020

Rada města Hanušovice schvaluje podání žádosti ve věci Opatření obecné povahy na
uvedené lokalitě se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů dle ustanovení § 33d
o pomoci v hmotné nouzi a pověřuje starostu města podáním žádosti
Město zákona
Hanušovice
pověřuje Odbor tajemníka – Kateřinu Podleśnou, DiS., sociální pracovnici, vedením řízení
Hlavní 92,
33 vydání
Hanušovice
ve788
věci
opatření obecné povahy dle § 33d zákona o pomoci v hmotné nouzi ve
tel.č.: 583spolupráci
231 284 | e-mail:
podatelna@mu-hanusovice.cz
s OO Policie
Hanušovice a MP Hanušovice.
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USNESENÍ
schůze č. 49 Rady města Hanušovice

Marek
Kostka
konaná dne 16. 12. 2020 v kancelář starosty od 15:00
hod.
starosta

223/49R/2020

Rada města Hanušovice schvaluje program 49. RM.

224/49R/2020

Rada města Hanušovice schvaluje zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 132/8
ostatní plocha v k. ú. Hynčice nad Moravou o celkové výměře 22m2.

225a/49R/2020 Rada města Hanušovice schvaluje uzavření „Smlouvy o dílo“, na poskytnutí služeb
odborného projektového poradenství k projektu s názvem „Obnova místních komunikací
v Hanušovicích 2021“ v rámci programu „Podpora rozvoje regionu 2021 117D8220A Podpora obnovy místních komunikací“, mezi městem Hanušovice, Hlavní 92, 788 33
Hanušovice, IČ: 00302546 a společností MAS Horní Pomoraví o.p.s., Hlavní 137, 788 33
Hanušovice, IČ: 277 77 146 a pověřuje starostu města podpisem „Smlouvy o dílo“.
225b/49R/2020 Rada města Hanušovice schvaluje předloženou cenovou nabídku č. 21NAP067 společnosti
Cekr CZ s.r.o, Mazalova 57/2, 787 01 Šumperk, IČO: 27821251 ve výši s DPH 89 056,- Kč,
na vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby z projektu „Obnova místních
komunikací v Hanušovicích 2021“ v rámci programu „Podpora rozvoje regionu 2021
117D8220A - Podpora obnovy místních komunikací“, společnosti Cekr CZ s.r.o, Mazalova
57/2, 787 01 Šumperk, IČO: 27821251 a pověřuje OSMS s vyhotovením objednávky.
226/49R/2020

Rada města Hanušovice schvaluje uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu, které budou uzavřené mezi městem
Hanušovice, Hlavní 92, 788 33 Hanušovice a Olomouckým krajem, který je zastoupen
Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Lipenská 120, 779
00 Olomouc. Předmětem věci je dotčení pozemku parc. č. 1512/1 a parc. č. 1512/2 v k. ú.
Hanušovice v rámci stavby „Chodníky města Hanušovice, ul. Pražská“.

A lesy stále šumí, které jsi měl tolik rád. Tvůj hlas se ztratil, úsměv vítr vzal…
Stromy rostou a kytky stále voní, jen ten, kdo zažil, porozumí.

Dne 2. ledna 2021 by se dožil 70 let
pan

Břetislav Chrudima.

Marek Kostka
starosta

S láskou vzpomíná manželka Marta, dcera Martina, syn Tomáš s rodinami.
„Tato svíčka dnes hoří pro Tebe,
posíláme Ti tichou vzpomínku do nebe.
Již 20 let je tomu, kdy zhasly oči Tvé,
nezhasnou však nikdy vzpomínky na Tebe.
Utichlo srdce, zůstal jen žal,
kdo měl Tě rád, vzpomíná s námi dál.“

Dne 23. ledna 2021 si připomeneme
20. smutné výročí úmrtí našeho
tatínka a dědečka

Ladislava Pavelky,

pana
bývalého ředitele závodu Moravolen.

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

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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