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Co nás letos ještě čeká?
Vážení a milí spoluobčané,
rok 2021 je již ve své druhé polovině a nastal pomalu čas si říci,
co nás čeká do jeho konce. Jak jste si jistě všimli, tak v Hanušovicích stavíme na více frontách. Probíhají dokončovací práce na
těchto akcích: chodník na ulici Pražské, který se bude napojovat na
cyklo chodník v H-parku. Dalším místem, které prochází rozsáhlou
revitalizací je ulice Školní, kde vzniká nový chodník, parkovací místa
v počtu 64 míst, stání na tříděný a komunální odpad, nová výsadba
zeleně, včetně nového osvětlení. Byla zahájena příprava na parkoviště na sídlišti Na Holbě, kde v současné době máme kritický nedostatek parkovacích míst.
Dalšími velkými stavbami těsně před dokončením jsou: Multifunkční centrum na ulici Školní, jehož součástí bude i nová knihovna, kterou se chystáme slavnostně otevřít v průběhu prosince. Dále
bytový dům č.p. 183 (bývalá DPS), kde vznikne 10 nových bytových
jednotek, předpokládáme zkolaudování do konce roku 2021. Také
bychom chtěli koncem září slavnostně otevřít naše nové dětské hřiště v mateřské školce, jehož stavba probíhá od roku 2020. Věříme,
že našim dětem přinese spousty krásných zážitků a hřiště se jim
bude líbit.
Probíhá oprava historických fasád na ulici Hlavní budov č.p. 108
a 134, které budou dokončeny na začátku října. U těchto oprava
se potýkáme s nedostatkem stavebního materiálu. Věříme, že tyto
domy budou další ozdobou našeho města.
Dalším významným prvkem je rekonstrukce našeho vlakového
nádraží, kterou realizovaly České dráhy. Město Hanušovice se podílelo na této akci částečnou revitalizací přednádražního prostoru.
Tato budova se velmi povedla, za což děkujeme.
Co se týče veřejného osvětlení, proběhne rekonstrukce osvětlení
na ulici Pod Hradem a osvětlení nového cyklo chodníku od kotelny
k2 k čističce odpadních vod.
V letošním roce jsme samozřejmě nezapomněli ani na naše ko-

munikace. Proběhla pokládka živičného povrchu na ulici Habartická
za bytovkami, dále u bytových domů na ulici Pod lesem, v Hynčicích
nad Moravou – komunikace a odvodnění u kapličky. Cesta ke kostelu ve Vysokých Žibřidovicích a následně komunikace ve Žlebu.
Proč probíhá rekonstrukce vodovodu na ulici Hlavní? Rekonstrukce vodovodu byla rozdělena na dvě části. První část bude dokončena
do listopadu 2021, druhá část bude dokončena do října 2022. Tato
rekonstrukce je nedílnou součástí celkové revitalizace ulice Hlavní,
včetně cesty, chodníku, parkovacích míst a nové dešťové kanalizace.
Doufáme, že současný stav naší ulice Hlavní vám co nejméně znepříjemní pohyb po našem městě.
Další akcí bude na ulici Hlavní odstranění větší části historických nástěnek, které už neodpovídají 21. století. V současné době jednáme
s Českou poštou o koupi budovy České pošty včetně přilehlých pozemků. Koupí této budovy budeme schopni zajistit pokračování poštovních služeb v našem městě a dále vybudovat na přilehlém pozemku
další parkovací místa, kterých je v centru Hanušovic stálý nedostatek.
V nejbližší době se chystáme slavnostně otevřít naši Formanku, je
to další místo, kde se budeme moci společně setkávat, dát si hanušovické pivko, kávu a spoustu dalších pochutin. Nedílnou součástí
tohoto jedinečného místa je nově zrekonstruovaný bowling. Taktéž
si můžete zahrát kulečník, stolní fotbálek, šipky, nebo si pustit na
našem jukeboxu vaši oblíbenou hudbu.
Dále probíhá spousta drobných akcí, které děláme v součinnosti
s většími projekty. Také bych chtěl touto cestou poděkovat všem kolegům, bez kterých by to nešlo a kteří se aktivně zapojují do přípravy
a realizace těchto projektů.
I přes veškeré komplikace s covidovou situací, která nás stále trápí, intenzivně pracujeme na všech projektech, které jsme si vytyčili
pro další rozvoj našeho města.


Váš starosta Marek Kostka

Akce fasády 2021
V roce 2021 byla na Zastupitelstvu odsouhlasena finanční dotace pro obnovu fasád v katastru města Hanušovice. Na obnovu
fasád byla vyčleněna finanční částka ve výši 2 500 000 Kč, kdy
dotovaná částka za 1m2 opravené fasády byla stanovena ve výši
300 Kč. Jsme rádi, že tato akce vzbudila velký zájem, kdy oficiálně podalo přihlášku 23 žadatelů v celkově požadované částce
2 233 116 Kč.

Musíme pochválit aktivní spolupráci našich občanů s městem
Hanušovice. Při konzultaci s našimi občany se podílí pan Ing. Karel Grabovský, ve spolupráci s Ing. arch. Ivem Skoumalem, za což
děkujeme.
Věříme, že akce fasády přispějí k oživení našeho vzhledu města. Část fasád bude dokončena v roce 2021, zbývající fasády jsou
plánovány na dokončení v roce 2022.

Nové šatny v základní škole
Vážení a milí spoluobčané,
před více než rokem byla zahájena rekonstrukce šaten, kabinetů a mycích koutů v jednotlivých třídách v naší základní škole.
V součinnosti s vedením školy byla zpracována studie, která řešila vzhled, funkčnost a praktičnost nových šatnových skříněk pro
naše děti. Důraz byl kladen na uložení osobních věcí do jednotlivých skříněk, které budou zabezpečeny elektronickým čipovým
zámkem.
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V našich třídách proběhla rekonstrukce mycích koutů. V další
fázi se připravuje celková rekonstrukce kabinetů našeho učitelského sboru, kterou máme naplánovanou v průběhu roku 2022.
Naše základní škola a mateřská školka jsou jedním ze základních pilířů našeho města, a proto jim budeme i nadále věnovat
tu nejlepší péči.


Váš starosta Marek Kostka
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Změny v odpadovém hospodářství Hanušovic
Město Hanušovice se odpadovým hospodářstvím intenzivně zabývá a k dalším úpravám bude přistupováno na základě nových legislativních povinností a změn, které se nejvíce dotýkají nákladů na
směsný komunální odpady (SKO), tady odpady v popelnicích. Cílem je
respektovat zákonné povinnosti a systém upravit tak, aby se náklady
nezvyšovaly.

Druh odpadu

PAPÍR
PLAST
SKLO
Tříděný sběr celkem
SKO
Celkem

Město Hanušovice r. 2020
Výtěžnost
kg/obč.
21,4
19,3
13,5
54,2
223,5
277,7

Tabulka množství odpadů přepočteny na občany v Hanušovicích, v ČR a Olomouckém kraji

Nový zákon o odpadech, který je platný od roku 2021 jasně razí
strategii, která znevýhodňuje SKO, podporuje třídění odpadů
a následné využití. Po roku 2029 se SKO již nebude skládkovat,
ale bude se muset upravit a využít buď materiálově nebo energeticky. Již od letošního roku jsou zvýšeny skládkovací poplatky
na 800 Kč/t a každým rokem se budou zvyšovat až do výše 1850
Kč/t. Cena na skládce je také tvořena nákladem provozovatele
skládky. Lze předpokládat, že celková cena bude postupně stoupat na cca 3000 Kč/t. Pokud by se nic neměnilo, pak náklady
města stoupnou o cca 1 mil. Kč!
Jak udržet v Hanušovicích výdaje na nižší úrovni? Zásadní je
snížení množství SKO. To je podstatné rozhodnutí, které bude
město postupně realizovat. Cílem by mělo být, aby celkové výdaje byly co nejnižší a výnos z místních poplatků pokryl tyto výdeje. Nutností je spolupráce občanů, protože odpadový systém je
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V současné době se zpracovává Studie nakládání s odpady ve městě Hanušovice, která shrne současný stav, upozorní na nedostatky,
doporučí změny a porovná místní skutečnosti s jinými městy obdobné
velikosti. Z prvních výsledků je patrné, že je ve městě větší množství
SKO – každý občan vytvořil v roce 2020 cca 224 kg. Obvyklé množství
v Olomouckém kraji je 196 kg, tzn. že je to o 28 kg více než je běžné.

Města 2001-5000 obyvatel
r. 2020
Výtěžnost
kg/obč.
21,2
18,7
14,7
54,6
197,9
252,5

o tom, že město má za zákona určité povinnosti, které přenáší do systému a občan by měl tyto potřeby respektovat. Cílem
je společné řádné nakládání s odpady, za co možná nejnižších
nákladů. „Společné“ je míněno občan a město, tedy jde o spolupráci nikoliv o nařízení.
Město bude systém modifikovat a některé kroky budou možná pro některé nepopulární, ale bude postupováno s prioritou
správného nakládání s odpady. Nutné je, aby si každý občan
uvědomil, že je vhodné předcházet vzniku odpadů a pokud již
jsou, roztřídit je tak, aby do popelnice byl odložen jen nevyužitelný zbytek.
O úpravách hospodaření s odpady bude postupně informováni a společným úsilím můžeme dosáhnout efektivního, účinného i pohodlného systému.

Město Hanušovice
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Nepobytové tábory v Hanušovicích byly letos plné sluníčka a výletů
Počasí jako na objednávku a touha vynahradit si měsíce omezených možností vedly k rozhodnutí využít každou možnou chvíli k pohybu a cestování. Na kolech jsme se vydali po lipovských cyklostezkách,
na paddleboardech brázdili hladinu rybníka ve Starém Městě, pěšky
putovali ke Svaté Trojici a klášteru v Králíkách.
Současně jsme odkrývali příběhy a tajemství našich krásných hor.
Objevovali jsme zaniklou obec Adamov u Velkého Vrbna, navštívili
věrnou repliku rozhledny z Králického Sněžníku i léčivé prameny lázní
v Jeseníku. Vařili na ohni, barvili, tvořili, krotili neposedné basebaC

M

Y

lové míčky a vylepšovali anglickou konverzaci s rodilými mluvčími.
K výjimečným zážitkům patřila také návštěva Záchranné služby v Hanušovicích.
Letošní tábor nabídl nový, třetí turnus a v každém termínu hned
dva celodenní výlety. Děkujeme Městu Hanušovice, které tábor již
třetí rok podporuje, za zázemí i prostředky na další nové aktivity. Letos je využilo 44 dětí. Těšíme se opět za rok!

CM

MY

CY

CMY



Aktivní Pomoraví z.s.

K

Vyzkoušej vše !

CROSSMINTON

(dříve speed badminton)

BADMINTON

Rychlost míčku

Rychlost míčku

Kin ball
až 290 km/h

i přes 400 km/h

Lukostřelba
Kin ball
A další hry a sporty (např. petanque, ringo, snag golf, disc golf, tenis,
volejbal, tchoukball atd.) včetně možnosti sportování dětí s rodiči.

Brännball
ball

Sportovní kroužek SPV Hanušováčku pro dětí od 8 let
každou středu od 16 hod, začínáme 8. 9. 2021 v parku,
nováčci musí oznámit účast předem, první hodina je pro každého zkušební, účast pouze po očkování,
prodělané nemoci či neg. testu ve škole dne 6. 9. 2021
PŘIHLÁŠKY a INFO: e-mail hanusovacek@seznam.cz, tel. 732 264 952.
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Fotbal - rozpis muži
III.třidamuži
muži- -skupina
skupina„A“
„A“
III.třida
Rozpisutkání
utkánímužstva
mužstvaFK
FKHanušovice
Hanušovicez.s.
z.s.
Rozpis
Sezóna2021/22
2021/22
Sezóna
Podzim2021
2021
Podzim
Kolo
Kolo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
10

8

Datum a čas utkání
Datum a čas utkání

Domácí
Domácí

Hosté
Hosté

Sraz na
Sraz
na
domací
domací
utkání
utkání

15:45
SO 21.08.2021
15:45
SO 21.08.2021
FK Hanušovice
Malá Morava
FK Hanušovice
Malá Morava
16:30
16:30
SO 28.08.2021
SO 28.08.2021
TJ Libina “B”
FK Hanušovice
TJ Libina “B”
FK Hanušovice
16:30
16:30
15:15
SO 04.09.2021
15:15
SO 04.09.2021
FK Hanušovice
Sokol Jedlí
FK Hanušovice
Sokol Jedlí
16:00
16:00
SO 11.9.2021
SO 11.9.2021
Sokol Brníčko
FK Hanušovice
Sokol Brníčko
FK Hanušovice
16:00
16:00
NE 19.09.2021
NE 19.09.2021
FK Šumperk “B”
FK Hanušovice
14:30
FK Šumperk “B”
FK Hanušovice
14:30
SO 25.09.2021
SO 25.09.2021
FC Rovensko
FK Hanušovice
15:30
FC Rovensko
FK Hanušovice
15:30
14:15
SO 02.10.2021
14:15
SO 02.10.2021
FK Hanušovice
Tatran Písařov
FK Hanušovice
Tatran Písařov
15:00
15:00
14:15
SO 09.10.2021
14:15
FK Hanušovice
FK Šumperk “B”
SO 09.10.2021
15:00
FK Hanušovice
FK Šumperk “B”
15:00
13:45
SO 16.10.2021
13:45
FK Hanušovice
FC Rovensko
SO 16.10.2021
14:30
FK Hanušovice
FC Rovensko
14:30
SO 23.10.2021
Tatran Písařov
FK Hanušovice
SO 23.10.2021
14:30
Tatran Písařov
FK Hanušovice
14:30
Autobus bude přistaven 15 minut před odjezdem k poště. Dopravu na zápasy zajišťuje Fa. VOBUS.
Autobus bude přistaven 15 minut před odjezdem k poště. Dopravu na zápasy zajišťuje Fa. VOBUS.

Odjezd
Odjezd
od pošty
od pošty

Autobus
Autobus
15:15
15:15

Autobus
Autobus
14:45
14:45
Autobus
Autobus
13:15
13:15
Autobus
Autobus
14:15
14:15

Autobus
Autobus
13:15
13:15
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Fotbal - rozpis starší žáci
OP Starší žáci - skupina „A“
OP Starší
žácimužstva
- skupina
Rozpis
utkání
FK„A“
Hanušovice z.s.
Rozpis 2021/22
utkání mužstva FK Hanušovice z.s.
Sezóna
C

M

Sezóna 2021/22
Podzim 2021
Y

CM

MY

CY

CMY

K

Kolo
Kolo
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11

Datum a čas utkání
Datum a čas utkání
SO 28. 8. 2021
SO 10:00
28. 8. 2021
SO 04.10:00
09. 2021
13:15
SO 04.
09. 2021
So 11.13:15
09. 2021
13:30
So 11.
09. 2021
SO 18.13:30
09. 2021
11:15
SO 18.
09. 2021
SO 25.11:15
09. 2021
13:00
SO 25.
09. 2021
ÚT 28.13:00
09. 2021
13:30
ÚT 28.
09. 2021
SO 02.13:30
10.2021
13:00
SO 02.
10.2021
SO 09.13:00
10. 2021
12:30
SO 09.
10. 2021
NE 17.12:30
10. 2021
12:00
NE 17.
10. 2021
SO 23.12:00
10. 2021
12:00
SO 23.
10. 2021

Podzim 2021
Domácí
Domácí
FC Rovensko
FC Rovensko
Sokol Nový Malín
Sokol Nový Malín
FK Hanušovice
FK Hanušovice
SK Bludov
SK Bludov
FK Hanušovice
FK Hanušovice
FK Hanušovice
FK Hanušovice
Sokol Lesnice
Sokol Lesnice

Hosté
Hosté
FK Hanušovice
FK Hanušovice
FK Hanušovice
FK Hanušovice
Sokol Sudkov
Sokol Sudkov

FK Hanušovice
Sokol Vikýřovice
Sokol Vikýřovice
Sokol Štíty
Sokol Štíty

12:45

12:15

SK Loštice
FK Hanušovice

FK Ruda n. Mor.

FK Hanušovice

FK Hanušovice

Sokol Leština
Sokol Leština

Autobus
10:00
Autobus
10:00

12:15
12:45
12:45

FK Hanušovice

FK Hanušovice
FK Ruda n. Mor.

12:00

12:45

FK Hanušovice

SK Loštice

Odjezd
od pošty
Odjezd
od pošty
Autobus
08:45
Autobus
08:45
Autobus
12:00
Autobus

FK Hanušovice

FK Hanušovice

FK Hanušovice

Sraz na
domací
utkání
Sraz na
domací
utkání

Autobus
11:30
Autobus
11:30

11:45
11:45

11:15

Autobus
11:00
Autobus
11:00

11:15

SO 30.12:00
10. 2021

Sokol Velké Losiny hřiště
FK Hanušovice
Loučná n Des.
12:00
Sokol Velké Losiny hřiště
FK Hanušovice
SO 30.
10. 2021
Loučná n Des.
Autobus bude
12:00přistaven 15 minut před odjezdem k poště. Dopravu na zápasy zajišťuje Fa. VOBUS.
Autobus bude přistaven 15 minut před odjezdem k poště. Dopravu na zápasy zajišťuje Fa. VOBUS.

Autobus
10:45
Autobus
10:45
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Básničky
Vážení a milí čtenáři…
jsme velmi potěšeni, že i vy přispíváte do našich novin! Děkujeme, za básničky a mnoho námětů a připomínek, které nám dodáváte…
Pokud i vy chcete přispět do novin svým postřehem, článkem, básní, zážitky z výletů, neváhejte…



Úvaha

Hanácká Olomouc

Snad nastává čas, ten pravý,
co nás roušek zbaví,
kdy prohlédnem si nejen oči,
ale i ústa co nás zdraví.

Bohatá je historie
města Olomouce,
kostely s růžemi
tepnou jeho srdce.

Snad skončí to zlé
jak už mnohokrát.
Nastanou časy,
kdy budeme se volně smát.

Nad městem se vyjímá
ten Svatý kopeček,
k návštěvě přijímá
zahrada zvířátek.

Pozorovat včelky,
jak pilně pyl na med shání.
Kdy ptáci přiletí
na kvetoucí květinu či keř.

Akce každým rokem
Flóra růží bývá,
rozkvetlým parkem
nádhera se skrývá.

Člověče nezoufej
a v lepší časy věř.
Neseď s rukama v klíně,
tak se spíš nakláníš k černé hlíně.

Palackého univerzita
to studentů rivalita,
Lidi dává vzdělané
krásné město na Hané.

Pomoz tomu,
kde pomoci se dá,
právě teď,
kdy doba je zlá.

Pýchou města uznale
jsou kašny dokonalé,
Vrchol Svata trojice
orloj, městská radnice.

Věra Matějčková

Symbolické nádhery
nádherného města,
pro vítané návštěvy
vede k němu cesta.
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Ján Havelka
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Nikdo nic neví
„Nikdo nic neví, ale chystá se to“
kdybych chtěl být hodně emotivní, vypůjčil bych si slova Přemysla- oráče ze Stadic
„Ó vy lípy, ruka praotců sadila vás“, z libreta Smetanovy opery.
Před časem řezem byly poškozené kmeny krásných stromů tvořících přirozenou kulisu
kolem kostela sv. Linharta ve Vysokých Žibřidovicích. V přítomnosti jsou „zvěsti“ o chystaném kácení a ze situace plynoucí petiční vyjádření podepsaných lidí. Pokud jsem správně
porozuměl výsledku dendrologického vyšetření, není z odborného hlediska důvod lípy
kácet. Víme čí je to majetek, víme, že je zapotřebí k pokácení příslušného povolení. Těším se dosti dlouho z pozemského přebývání, abych si pamatoval, jak bývalo uvažováno
o soukromém majetku a jeho ničení či vyvlastňování a to i majetku církevního. Nicméně,
v tomto případě bych se velmi přimlouval za zvážení rozhodnutí o odstranění takových
krásných a zdravých dřevin, nedovedu si představit jeho rozumný důvod. Samozřejmě se
naskýtá všetečná otázka „qui bono“?

Dr. Jiří Podivínský
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Vzpomínka
Dne 28. 9. 2021 uplyne první smutné výročí od úmrtí
našeho tatínka a dědečka

Jiřího Kubíčka.

S láskou manželka, dcery a vnoučata.

Jak tiše žila,
tak tiše odešla,
skromná ve svém životě,
velká ve své lásce a dobrotě.
Dne 18.9.2021 uplyne 5 let, kdy nás navždy opustila
naše drahá maminka, babička a prababička, paní

Blanka Večeřová z Hanušovic.
S láskou a úctou vzpomínají
dcery Milada, Hana, Eva a Ivana s rodinami.

Dne 15. září 2021 si připomeneme již 10. smutné
výročí, kdy nás navždy opustil manžel,
tatínek a dědeček, pan

Bohumil Král.

Stále vzpomínají manželka a děti s rodinami.
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09/2021 9. 9. 2021

AUTOŠKOLA
PAVEL LENHART

Hlavní 145,
788 33 Hanušovice
tel. 734 822 466,
lenhartp@seznam.cz
www.autoskolalenhart.eu

Nově otevřená prodejna

Barvy – Laky

Hlavní 143, 788 33 Hanušovice
(naproti poště)

– barvy na dřevo a kov
– barvy na stěnu
– penetrace
– malířské válečky, štětce
– lepící pásky

– ředidla
– silikony, lepidla
– PU pěny
– tmely
– čistič brzd, odrezovač

PŘIJME
ZAMĚSTNANCE
DO VÝROBY
Nabízíme:
všechno vás naučíme
a zaškolíme
náborový příspěvek
14

Požadujeme:
dobrou pracovní
morálku
dvousměnný provoz

602 521 089, 602 526 371
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