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Co nás čeká?
Vážení a milí spoluobčané,
jednou z našich hlavních priorit je, aby byl v našich Hanušovicích
společenský, sportovní a kulturní život. Zaměřujeme se na generaci jak nejmladších, tak i našich seniorů. Snažíme se nabídnout
bohatou nabídku činností a aktivit všeho druhu. V Hanušovicích
můžete navštěvovat s nejmladšími Rodinné centrum Slůně, dívky
a ženy mohou navštěvovat lekce aerobicu, senioři Univerzitu třetího věku. Snažíme se také podporovat veškeré zájmové spolky
v Hanušovicích, aby tak nezanikla dobrovolnost a činnost spolků.
Co pro vás v nejbližší době připravuje Kulturní komise města Hanušovice?
Ve čtvrtek 21. dubna vás zveme na posezení do Formanky. K poslechu vám zahraje harmonikář. Malé pohoštění bude zajištěno a vy si
můžete v naší Formance dát dobré pivo, kávu, limonádu. Odpoledne
s harmonikou začne od 16 hodin. Rádi bychom tyto odpoledne zavedli jako pravidelnou měsíční akci. Přijďte strávit příjemné odpoledne u
harmoniky! 
V květnu se můžete těšit na Letní ples, kterým vynahrazujeme zimní
Městské plesy, které byly kvůli covidu zrušeny. V pátek 13. května se

tak na vás všechny těšíme v Kulturním domě. Cena vstupného je 150
Kč. Doufáme, že zaplníme sál a užijeme si po dvou letech ples.
V neděli 22. května vás zveme do Kulturního domu na divadelní
představení amatérského divadelního souboru ze Sudkova na představení „Nejstarší řemeslo“.
V červnu nás čekají dvě akce – první letní akcí v H-parku bude v sobotu 4. června Dětský den spojený s kácením májky. Těšit se můžete
na zajímavý program, atrakce, hudbu. Součástí Dětského dne bude
také Formanský den.
Ve středu 15. června se těšíme na divadelní představení „Sexem ke
štěstí“. Těšit se můžete na Danu Homolovou, Vladimíra Kratinu, aj.
V červenci se můžete těšit na tradiční Letní kinematograf Bratří Čadíků. Tento již čtvrtý ročník se uskuteční od 14. – 17. července
v H-parku.
V srpnu se těšíme na akci Ukončení prázdnin. V pátek 26. srpna
vystoupí mnoho zajímavých kapel a společně se tak rozloučíme
s létem v H-parku.
Doufáme, že vás nabídka akcí zaujala a brzy se uvidíme na některé
z nich.

Velikonoční přání
Vážení a milí spoluobčané,
k jarnímu období patří nemyslitelně jedny z nejvýznamnějších křesťanských svátků – Velikonoce. Dovolte mi, abych
vám při této příležitosti popřál hodně zdraví, štěstí, klidu
a míru a spousty krásných chvil strávených se svými nejbližšími v rodinném kruhu. Tak tedy krásné Velikonoce.


Váš starosta Marek Kostka

Poradna Hanušovice pomáhá lidem v tížívé
sociální situaci spojené se zadlužením
MAS Horní Pomoraví otevřela letos v únoru Poradnu Hanušovice.
Ta poskytuje zdarma pomoc a podporu lidem ve věku 18+, kteří se
vlivem dluhů a exekucí ocitli v tíživé sociální situaci.
Lidé, kteří spadli do dluhové pasti se dřív nebo později dostanou
do složité sociální situace. Řeší například nezaměstnanost, zvládání
rodinného rozpočtu a další potíže, které se postupně nabalují.
Jako prevence těchto případů vznikla Poradna Hanušovice, která je akreditovanou osobou Ministerstva spravedlnosti pro služby
v oblasti oddlužení. Současně také poradí v problematice dávek a
hledání vhodné práce.
„Typicky se na nás obracejí lidé, kteří svoji situaci způsobenou dluhy a exekucemi nemohou v danou chvíli vyřešit svými silami. Společně hledáme řešení. Vyjednáváme s věřiteli a řešíme spátky. Daří
se nám zastavovat neoprávněné exekuce. Pokud to situace dovolí,
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můžeme také podat návrh na povolení oddlužení neboli osobní bankrot“, říká sociální pracovice poradny Michaela Vrbová.
„V poradně jsme schopni pomoci vyřešit složitou situaci dřív, než se
problémy ještě více prohloubí. Čím dřív přijdete, tím snazší to bude“,
zve do poradny sociální pracovnice.
Konzultace probíhají v kanceláří MAS Horní Pomoraví (Informační
centrum Hanušovice) po předchozí domluvě v pondělí 8-15, středu
8-15 a pátek 8-14 hod.

		
		
		
		
		

Kontaktní osoba:
Bc. Michaela Vrbová
tel: 702 213 344
e-mail: vrbova@hornipomoravi.eu
www.hporadna.cz
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Městská policie Hanušovice informuje
Milí čtenáři dubnového zpravodaje, dovolte, abych Vám v krátkosti
představila nového kolegu, strážníka Městské policie Hanušovice, pana
Kamila Dostála.
Panu K. Dostálovi je 54 let, s přítelkyní má dvě děti, syna a dceru. Žije
v obci Česká Ves, nedaleko Jeseníku v rodinném domě. Od roku 1992
byl strážníkem Městské policie v Jeseníku, tj. 30 let praxe v oboru. V obci
Česká Ves je členem zastupitelstva a aktivně se podílí na jejím chodu
a pořádání kulturních akcí. Ve volném čase rád sportuje, několik desítek
let hrál závodně fotbal za klub SK Řetězárna Česká Ves, kde nyní trénuje
mládež. Jeho oblíbenými sporty je lyžování a tenis. Velkou zálibou a vášní
je pěstování bonsají. Do Hanušovic přichází pracovat s vizí práce v novém prostředí. Chtěl by využít
zkušeností z letité praxe u policie, naplňovat zákon o městské policii a přispívat k rozvoji veřejného
pořádku a místních záležitostí v Hanušovicích.
Ivana Vlachovská
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Hasiči zasahují
Naši hasiči jsou neustále ve střehu a pomáhají, kde se dá. Za to jim
patří velké dík!
I v novém roce mají na pilno a jsou neustále k dispozici. Od ledna do
konce března zasahovali u 22 případů, z toho:
Dopravní nehoda – 5 výjezdů
Dopravní nehoda železniční – 2 výjezdy
Technická pomoc – 12 výjezdů
Únik ropných produktů – 2 výjezdy
Ostatní pomoc – 1 výjezd
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Otevření služby Občanské poradny v Multifunkčním
centru sociálních služeb
V průběhu měsíce ledna jsme se přestěhovali do nově vzniklého
centra. Nové prostory nám umožní lepší dostupnost služeb pro obyvatele města a okolních obcí.
V souvislosti s tímto chceme tedy občanům nabídnout pobočku Občanské poradny v Hanušovicích. V současné době jsme schopni službu
zajistit vždy v úterý a to takto:
Ambulantní forma služby: Školní 199, 788 33 Hanušovice (II. patro)

úterý
09:30 – 12:00
13:00 – 14:30*
* otevírací hodiny pro objednané uživatele
Poradna je akreditována pro sepisování a podávání insolvenčních
návrhů a to zcela bezplatně. Dále poskytujeme poradenství a pomoc
při sepisování návrhů a podání na soud v oblasti rodinného práva,
návrhy na úpravu výchovy a výživy dětí, na úpravu styku s dětmi, žalo-

by na rozvod manželství
apod. V neposlední řadě
řešíme také spotřebitelské právo, nevhodně
uzavřené smlouvy na
energie, vymáhání práv
spotřebitele či poradenství pro seniory. V roce
2021 jsme poskytli odborné poradenství více
než 270 klientům, z nichž většina navštěvovala poradnu opakovaně,
do úplného vyřešení své situace.


	

Za tým pracovníků, Lenka Čermáková, Dis.
– vedoucí pobočky v Šumperku a v Hanušovicích

Zpátky na lyžák
Konečně jsme mohli po dvou letech opět uspořádat lyžařský výcvik.
Přednost dostali žáci těch ročníků, kteří mají lyžařský výcvik ve Školním vzdělávacím programu naší školy a mají ho tedy povinný a proto
pětidenní. Za předcházející dva roky to byli žáci devátých a osmých
ročníků, za letošní školní rok sedmáci.
Během dvou týdnů s námi prošlo výcvikem přes 70 dětí. Výcvik probíhal na lyžích nebo snowboardu pod vedením školených instruktorů.
Kdo nechtěl lyžovat a jezdit na snowboardu (přibližně 40 dětí), účastnil se povinné školní akce jako tzv. pobytu v přírodě, kdy děti chodily
na vycházky po okolí Hanušovic.
Na perfektně připraveném lyžařském svahu Františkov, kde měly
děti k dispozici i vytopenou místnost na přezouvání a odpočinek během svačiny, jsme si každý den užívali perfektní „lyžovačku“. Přístup
dětí k výuce byl báječný a sledovat, jak se zlepšují, bylo velice příjemné. Největší pokroky byly vidět na úplných začátečnících, kteří na
konci výcviku sjížděli s přehledem celý svah. Poděkování patří celému
personálu Františkova za perfektně připravené podmínky a za trpělivost, kterou s námi vždy mají. Na svah nás přepravovala firma Vobus.
I jejich řidičům děkujeme za vstřícnost, trpělivost a ochotu, se kterou
se u nich pravidelně setkáváme.
No a za nás, instruktory, ještě jedno poděkování. Rodičům děkujeme za to, že všechny děti, které s námi během těchto dvou týdnů na
svahu byly, měly přilbu. Bezpečnost je pro nás velmi důležitá a díky
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přilbám jsme měli klidnější práci.
Bohužel ne všechno bylo růžové. Neumíme ovlivnit počasí, takže
první týden nám i pršelo a ve druhém týdnu zase kvůli silnému větru
a popadaným stromům nešla elektřina a nejezdil vlek. A bohužel některým dětem překazila lyžování karanténa.
Doufám tedy, že následující rok nám bude přát více štěstí a budou
se moci na lyžařský svah vrátit všechny ročníky od třetího až po devátý, pro které pravidelně lyžařské kurzy pořádáme a že si společně
užijeme radost ze zimního sportování.


Za instruktory Y. Jánová
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Literární exkurze do Městské knihovny v Hanušovicích
„Četba jsou otevřené dveře do kouzelného světa.“
Francois Mauriac, francouzský spisovatel
Ve čtvrtek 31. 3. 2022 zavítali žáci 6.A, 6.B Základní školy a Mateřské školy v Hanušovicích pod vedením paní učitelky českého jazyka
a literatury – PaedDr. Vladimíry Žídkové do nově otevřené městské
knihovny. Na tento den se již dlouho těšili. Po příchodu do knihovny
děti mile přivítala paní Lenka Tomíčková, vedoucí knihovny a také
paní Dáša Šmotková, knihovnice.
Paní knihovnice ukázaly dětem prostory městské knihovny, představily jim jednotlivé literární žánry a směry členěné podle tematického zaměření a tomu odpovídalo i barevného zbarvení oddělení: žlutá
barva – dětské oddělení, modrá barva – naučná literatura, encyklopedie, zelená barva – beletrie pro dospělé, romány pro ženy, válečná
literatura i věkové členění: červená barva – beletrie pro děti od 6-9
let, zelená barva – beletrie pro děti od 9-12 let, žlutá barva – beletrie
pro děti od 12-14 let, bílá barva – beletrie pro dospělé. Děti zaujaly
především knižní novinky a plánované literární a knihovnické soutěže.
Lákala je bohatá nabídka knih českých i světových autorů, množství
encyklopedií, rozmanitost časopisů i možnost přípravy referátů do hodin literární výchovy zpracovaných na počítači v samotné knihovně.
Tuto možnost uvítali zejména žáci, kteří nemají zakoupený počítačový
program Power Point, jenž jim umožňuje vytvořit prezentaci o probíraném autoru a jeho díle na vlastním počítači v teple domova.
Kroky chlapců směřovaly k technicky laděné literatuře. Obdivovali
různé typy automobilů, letadel, lodí a celé řady strojů. Děvčata zaujaly dívčí romány, sbírky poezie, módní časopisy zaměřené na oblékání
a úpravu účesů. U obou pohlaví vítězila fantastická literatura a sci-fi
literatura. Někteří chlapci upřednostnili hororové příběhy. Své příznivce si našla i literatura se zvířecím hrdinou. Mnozí čtenáři také využívají
služby knihovny v podobě zapůjčení audioknih – u dětí do 15 let v
doprovodu rodičů, ostatní čtenáři – studenti - si mohou audioknihy
zapůjčit domů. Po seznámení s vyhledáváním knih dostali žáci samostatný úkol – měli najít knihu podle předem připraveného zadání.
V prostoru městské knihovny se nejlépe orientovali následující žáci:
v 6.A – Karolína Janková, Matyáš Urban, Bára Majznerová, v 6.B pak
Veronika Vojtková, Jakub Babirád a Nela Koňariková.
Pobyt v městské knihovně umožnil dětem ponořit se do světa fantazie, představ, myšlenek, snů – na okamžik zapomenout na běžné
starosti, povinnosti, spory, hádky a „začíst se“ do příběhů literárních
postav současnosti či dávné minulosti.
Ráda bych touto cestou poděkovala vedoucí městské knihovny –
paní Lence Tomíčkové a paní Dáši Šmotkové za dlouholetou příkladnou spolupráci směřující k zájmu žáků naší školy o četbu jako studnici
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poznatků, informací, názorů, myšlenek, za možnost zpracování prezentací do hodin literární výchovy žákům 2. stupně i za výběr básní
a prozaických textů na kulturní vystoupení žáků recitačního kroužku.
Paní knihovnice pochválily žáky za kázeň během celé návštěvy
knihovny, seznámily žáky s webovou stránkou knihovny, kde si mohou zřídit účet, rezervovat požadované knihy a připomenout si termíny pro odevzdání přečtených knih a časopisů.
Některé děti využily návštěvy v knihovně k přihlášení se do městské
knihovny. Poplatek pro dětské čtenáře činí 50 Kč za rok, stejná částka
platí i pro studenty, dospělí čtenáři zaplatí 100 Kč za rok.
Žákům se literární exkurze velmi líbila, podobně jako moderní a
účelové vybavení všech prostor knihovny, a především ochotný a laskavý přístup obou knihovnic.
„Kniha je netrpělivější společník.“



PaedDr. Vladimíra Žídková,
vyučující českého jazyka a literatury

6. A

6. B

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce
Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk zorganizovalo v úterý 29. 3. 2022 od
8.30 hodin pro žáky II. stupně základních škol a víceletých gymnázií ze
Šumperska, Zábřežska, Mohelnicka okresní kolo Olympiády v českém
jazyce. Soutěž byla rozdělena na dvě části – jazykovou a slohovou.
Poděkování za reprezentaci naší Základní školy v Hanušovicích
náleží Bee Jordové ze třídy 9.B a Lukáši Jakubčíkovi ze třídy 9.B.
V silné konkurenci žáků ze šumperského a zábřežského gymnázia
včetně nadaných žáků z ostatních 24 základních škol z regionu obsa-

dila Bea Jordová pěkné 13. místo ze 42 soutěžících. Od vítěze okresního kola Olympiády v českém jazyce v Šumperku ji dělilo v jazykové
části pouhých 6 bodů a ve slohové části jen 5 bodů.
GRATULUJEME A DĚKUJEME ZA REPREZENTACI
ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HANUŠOVICÍCH!!!!



PaedDr. Vladimíra Žídková
vyučující českého jazyka
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Odpady v Hanušovicích budou fungovat jinak
Hospodaření s odpady města se týkají z 99 % občanů. Loňská studie
prokázala, že je nutné realizovat zásadní změny, které povedou ke
snížení množství odpadů v popelnicích (tj. směsný komunální odpad).
To znamená, že se musí vytřídit z odpadů v domácnostech vše, co lze
využít – plast, papír, sklo, kov, nápojový karton, jedlé oleje, bioodpady
= využitelné odpady. Jen zbytek, který je opravdu k ničemů může být
odložen do popelnice. Dnes se odhazuje do nádobách asi 2/3 využitelných odpadů. Každý si to může jednoduše promítnou na stav u svého
domu. Jestli mám 1 popelnici, pak bych měl třídit tak, abych ji zaplnil 1 x
za 3 týdny. Pokud bych byl opravdu velice šetrný k životnímu prostředí,
pak bych ji měl zaplnit 1 za 4 týdny. Je to možné? Ano, je!
Proč systém upravit? Protože nás odpad v popelnicích bude stát
každý rok více, což je důsledek ekonomického tlaku státu na nutnost
odpady zejména využívat, ane jen likvidovat na skládkách. Pokud nic
neuděláme, pak budeme platit za několik let 3-4 x tolik. Je tedy potřeba něco udělat!
Jak je možné systém upravit? Zase se musíme opakovat, prostě
jen vytřídit vše, co lze využít. Na nové výrobky se výborné hodí plast,
papír, sklo, kov i nápojový karton a jedlé oleje. Bioodpad je také velice
vhodný, z něho se po čase stane kompost, který slouží jako hnojivo
pro vegetaci, zahradu apod. Nejpohodlnější je bio odložit do hnědé
nádoby a ať to město odveze a zajistí zpracování. Ano je to snadné,
ale stojí to nějaké peníze. Samozřejmě, že je to levnější, než kdyby
to bylo v popelnici, ale nejvýhodnější je tento produkt zpracovat na
vlastní zahradě.
Proč by měl chtít občan více třídit? Protože je to správné, ekologické, šetrné atd. Ano, většina vás to opravdu dělá, protože tomu věří,
že je to správné a opravdu je to dobře. Jak přesvědčit i další k pořádnému třídění? Je třeba o tom mluvit, psát, informovat atd. A co víc?
Chybí tu motivace! To znamená, že pokud se to vyplatí, pak to dělat
budu. Pokud to někdo dělá, ať má výhodu.
Jak nakládání s odpady město Hanušovice změní? Zejména v loňském roce se město intenzivně touto problematikou zabývalo. Nejprve se celý systém vyhodnotil ve studii a výsledkem byly jasné data o
potřebě a nezbytnosti odpadový systém upravit. Následně se srovnaly
obvyklosti v podobných městech a možnosti zásadních změn. Koncem
roku byl od stávající svozové společnosti vyvinut tlak na další navýšení cen, což se z části povedlo zkorigovat, ale i tak ceny se postupně
vyšplhaly výrazně vysoko. Město se tedy rozhodovalo o dvou následných variantách. Buď hledat nejvýhodnější a nejlevnější subjekt, který
by toto služby zajistil nebo si veškerý svoz provádět vlastní technikou.
Prověřovaly se dojezdové vzdálenosti, obvykle ceny za další nakládání s odpady. Provedly se kalkulace cen, prověřil se trh s technikou a
vyhodnotila se reálnost záměrů. Výsledkem bylo, že nejvýhodnější je
vlastní svozové vozidlo, které bude schopno odvézt všechny odpady.

Zastupitelstvo města se rozhodlo takto:
- pořídí se nové speciální svozové vozidlo s lisovací nástavbou, které
bude schopno naložit všechny běžné odpady (směsný komunální
odpad, papír, plast, sklo, kov, nápojový karton, objemný odpad
a ze všech běžných nádob – popelnice kovové i plastové a kontejnery.
Předpoklad – 3/2023
- pořídí se nádoby na tříděné odpady k jednotlivým domům na plast,
papír – využije se 85 % dotace:						
a. k rodinným domům – popelnice o objemu 120–240 l na plast
a na papír
b. k bytovým domům – popelnice a kontejnery dle velikosti domu
na plast a na papír
c. doplnění – rozšíření sběrných míst o dostatečný počet nádob na
plast, papír, sklo, kov Předpoklad – 6/2023
- pořídí se domácí kompostéry k jednotlivým domům – doplnění ke
všem rodinným domům i k některým bytovým domům – možnost
využití 85 % dotace – jde o nejvýhodnější předcházení vzniku odpadů
a možnost, jak neodkládat bioodpad do nádob na SKO. Pořízení
kontejnerů 770 l a variantně popelnic 240 l na bioodpady k jednot‑
livým bytovým domům – možnost využití dotace – jen tam, kde
nebude možnost využití domácích kompostérů.
Předpoklad – 6/2023
- zavede se adresné sledování všech nádob na odpady – čipy a infor‑
mace o výsypu – přesný přehled, motivace občanů za menší množ‑
ství SKO. Možnost využití 85 % dotace – společně s pořízením ná‑
 dob (čipy a čtecí zařízení na vlastní vozidlo). Předpoklad – 10/2023.
Následné změny, které se připravují:
- změna intervalu svozu SKO (popelnic, kontejnerů) na 1 x 2 týdny –
od určeného data – např. od 1. 1. 2024 - vhodné v dostatečném
předstihu informovat obyvatele a upravit také systém svozu ostat‑
ních druhů odpadů, aby občané měli možnost více třídit
- změna intervalu svozu SKO (popelnic, kontejnerů) na 1 x 3 týdny –
od určeného data – např. od 1. 1. 2025
- možná změna na místní poplatek z nemovitosti – zaplať kolik vyho‑
díš = motivace občanů za menší množství SKO.
Předpoklad – 1/2024
Je to na vás!
Jde o mnoho změn, které by měly občanům přinést pohodlnější nakládání s odpady za peníze, které budou v daném období, co možná
nejnižší. Město udělá vše potřebné a je to na Vás občanech, zda budete chtít mít odpady správně vyřešeny a za nízký poplatek.


Město Hanušovice

Vlastníte nemovitost, ve které nebydlíte? A ohlásili jste to úřadu?
Vlastníků rodinných domů, bytů a chat, ve kterých není nikdo přihlášený k pobytu, se týká ohlašovací povinnost k poplatku za odpady. Od
ledna 2022 tato povinnost dopadá i na právnické osoby.
Koho se ohlašovací a poplatková povinnost týká?
Zpozornět by měli vlastníci bytů, rodinných domů a objektů určených
k rekreaci (dále nemovitost), ve kterých není přihlášena k pobytu žádná
fyzická osoba. Vznik, zánik nebo změnu bylo nutné ohlásit do 30 dní
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ode dne, kdy došlo ke změně vlastnických práv nebo ke splnění podmínky, že se jedná o nemovitost bez přihlášené osoby.
Již poplatek ve městě platím, neboť zde mám trvalé bydliště. Vztahuje se na mě tato povinnost také? Mám na území města více
prázdných nemovitostí.
V takovém případě vzniká povinnost uhradit poplatek vícekrát. Jednou z titulu svého přihlášení v obci a podruhé z titulu vlastnictví nemovi-
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tosti, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba. Pokud takových objektů vlastní fyzická osoba v obci více, pak bude platit poplatek vícekrát
podle počtu takovýchto objektů. Zákon o místních poplatcích vychází
z nevyvratitelné domněnky, že i v případě nemovitostí, v nichž není
nikdo přihlášen k pobytu, dochází k využívání obecního systému nakládání s komunálním odpadem v obci uživateli těchto objektů, a to
minimálně v rozsahu, v jakém jej zatěžuje jeden poplatník.
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Nájemníci žijící v mém bytě mají pobyt ve městě, ale ne v mé nemovitosti. Mám ohlašovací a poplatkovou povinnost?
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Ano. Pro vznik poplatkové povinnosti je rozhodující, zda je hlášený
pobyt v konkrétní nemovitosti (byt, dům, chata), nikoliv to, že v ní žije
někdo, kdo již v obci poplatek platí z titulu trvalého pobytu.
Nemovitost vlastním pouze po část roku. Musím poplatek zaplatit
v plné výši?
Roční sazby poplatku se sníží o jednu dvanáctinu za každý měsíc, na
jehož konci osoba nevlastní nemovitost nebo je v nemovitosti někdo
přihlášen k pobytu.

Město Hanušovice

Studie nakládání s odpady – musíme to změnit
Problematika odpadového hospodářství města je stále velice diskutované téma a snaha je systém upravit, optimalizovat, přizpůsobit
legislativním povinnostem i potřebám obyvatel a také ekonomicky stabilizovat.
Velkým přínosem je zpracovaná odpadová studie, ze které vyplývají fakta a doporučení, jak postupovat k efektivním změnám. Nejvíce
potřebná je spolupráce s občany, protože komunální odpad je odpad
obyvatel města a město musí nastavit systém tak, aby byl jasný, jednoduchý, dostupný a efektivní. O toto se město snaží a intenzivně reviduje
současné podmínky i toky odpadů a zároveň hledá následné úpravy
a schůdné změny systému, které povedou k tížené optimalizaci.
Optimální systém je takový, který je vhodný pro většinu obyvatel,
je srozumitelný, přiměřeně pohodlný, respektuje zákonné povinnosti
a nákladově je efektivní. Město by mělo stanovit nejvýhodnější podmínky a občan by měl plně zaplatit vznikající náklady. Toto je zásadní
cíl, ke kterému chceme společně s Vámi dojít. Je to na Vás!
Ze studie nakládání s odpady – hlavní ekonomické závěry:
Z pohledu ekonomiky systému OH – celkové náklady města Hanušovice stoupají – v r. 2020 k r. 2018 o cca 16,2 %, je to způsobeno především rostoucími náklady na odpady.
Množství SKO je vyšší, než je obvyklé a také náklady jsou vyšší, tj. cca
2,8 mil. Kč/r. 2020.
V případě, že město nebude realizovat opatření ke snížení množství
netříděných odpadů bude v následujících letech docházet k nárůstu
nákladů – v roce 2029 to bude o cca 630 000 Kč za SKO a VO.
Služby nakládání s odpady jsou prováděny společností SUEZ CZ a.s.
Nakládání s tříděnými odpady je stabilní, ale výtěžnost je o něco nižší,
než je obvyklé. Náklady jsou obvyklé.
Výdaje města na OH v r. 2020 – 3,3 mil. Kč, přepočteno na 1 obyvatele
je to 1 077 Kč.
Příjmy města v r. 2020 - pouze 2 mil. Kč, přepočteno na 1 obyvatele
je to 655 Kč.
Rozdíl mezi příjmy a náklady činil v roce 2020 cca 1,3 mil. Kč, v přepočtu na obyvatele je to 422 Kč/rok.
Východiska pro návrhovou část vyplývající z analytické části studie:
Z analytické části studie vyplynuly tyto zásadní body k řešení odpadového hospodářství ve městě Hanušovice:
- Celková produkce odpadů se zásadně nemění, ale množství mírně
stoupá.
- Množství tříděných odpadů meziročně stoupá, ale je nižší, než je

obvyklé – podprůměrná výtěžnost.
- Rodinné domy nemají k dispozici nádoby na tříděné odpady,
stanoviště separačních kontejnerů jsou daleko.
- Množství SKO je vyšší, než je obvyklé, nedostačené třídění všech
využitelných odpadů.
- Četnost svozu SKO je 1 x týdně (nadměrná kapacita pro občana =
zaplňování popelnic všemi druhy odpadů, které se mají samostatně
třídit).
- Není sledováno množství nádob na SKO u jednotlivých domácností.
- V bytových domech jsou na SKO využívány klasické popelnice
110 l – neestetické, nevhodné, větší zábor veřejného prostranství.
- Není adresná evidence vyvážených nádob na SKO, není sledovaná
zaplněnost.
- Podnikatelé se budou zapojovat do odpadového systému města od
r. 2022.
- Není dostatečně zaveden systém sběru bioodpadů.
- Množství objemného odpadu stoupá, z místních částí se sváží také
mobilním způsobem – občané mají k dispozici sběrný dvůr.
- Třídit objemný odpad na všechny využitelné odpady – zejména dřevo
a předávat ho k dalšímu zpracování aj.
- Město dotuje systém OH vysokou částkou – cca 1,3 mil. Kč/rok.
- Nerealizuje se masívní informační kampaň v oblasti odpadového
hospodářství směrem k občanům.
Nedostatky známe a nyní je na nás všech, jak nakládaní s odpady
změníme, upravíme a vylepšíme. Z Vaší strany je na prvním místě nutné myslet na to, že nejlepší odpad je ten, co nevznikne. Pokud už ho
mám, pak by měl být vytříděn tak, jak je to v Hanušovicích nastaveno.
Do klasické popelnice by se měly dávat jen odpady, které nelze recyklovat a využít.
Recyklovat (proces nakládání s odpadem, který vede k jeho dalšímu
využití) lze papír, plast, sklo, kov, nápojový karton. Využít lze i biologicky
rozložitelný odpad (kuchyňské zbytky rostlinného původu – slupky od
ovoce, zeleniny a brambor apod.; bio ze zahrad – nevyužitelné ovoce,
listí, tráva apod.) řízeným rozkladem biomasy na kompost.
Další informace k odpadů budou v následujících číslech zpravodaje.
Děkujeme všem, kterým není lhostejné správné nakládání s odpady, mají jich málo, vytřídí vše využitelné a do popelnic odloží jen to
nezbytné.


Město Hanušovice
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Informace o změnách v odpadovém hospodářství na sídlištích
Zábřežská a na Holbě
Jak již bylo dříve zmíněno, pracuje Město Hanušovice na novém systému odpadového hospodářství v našem městě. Jako první se nám
podařilo upravit místa na odkládání odpadu na ulici Školní, kde se nám
podařilo optimalizovat počty a umístění nádob na odpady. Zde budou
jako poslední etapa v krátké době upraveny místa pro nádoby.
Je samozřejmé, že další kroky budou následovat a momentálně se
chystá dokumentace pro sídliště Na Holbě a Zábřežská. Zde bychom
Vás chtěli požádat, pokud chystáte nákup a umístění nových nádob
na komunální odpady, abyste toto konzultovali s námi, aby nedošlo

k nákupu nádob, které do budoucna nebudou odpovídat plánované
změně odpadového hospodářství. Samozřejmě budeme rádi i za Vaše
nápady a připomínky k fungování svozu odpadů ve Vaší lokalitě.
Vaše postřehy a dotazy prosím směřujte na Městský úřad Hanušovice.
Kontakt: František Ambroz mob.: 603 212 951, e-mail: ambroz@
mu-hanusovice.cz


Děkujeme za Vaši spolupráci Město Hanušovice

Výherkyně březnového čísla naší receptové výzvy
Zdravím Vás všechny.
Jsem obyčejná žena, co má ráda lidi, zvířata, rostliny. Domluvím se řecky, anglicky, německy, polsky. Ráda pomáhám druhým. Jsem rodačka ze Šumperka a mým druhým domovem je
Řecko. Můj manžel Nikolaos je řek, jsme manželé od roku 2006 do současnosti.




Výherní recept paní Hrubé
Makovec s citrónovou polevou
Potřebujeme:
1 hrnek cukru
2 hrnky polohrubé mouky
1 hrnek mléka
2 vejce
1/2 hrnku oleje
1 prášek do pečiva
1 hrnek pomletého máku
1 PL rumu
Na polevu citron s moučkovým cukrem
Pečeme na 180 ° asi 25 minut
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Děkuji, s úctou Maria Michaela Hrubá
Zlatá Žena ČR 2020
Žena SYMPATIE ČR 2020
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VÝZVA
Vážení občané, dovolte nám zveřejnit několik slov k válečnému konfliktu probíhajícímu na Ukrajině.
Protože nikomu z nás není lhostejná situace uprchlíků z válečných oblastí, tak se vedení města rozhodlo poskytnout uprchlíkům
pomoc formou nabídky ubytovacích kapacit v restauraci Formanka.
Vzhledem ke stavu, ve kterém byla Formanka zakoupena bylo nutné
zajistit vybavení kuchyňky a pokojů.
Z těchto důvodů Vás žádáme a prosíme o zvážení celé krizové situace, a prosíme o zapojení se do humanitární pomoci lidem trpícím na
Ukrajině a utíkajícím z nejhorších válečných zón. Nežádáme pomoc pro
sebe, ale pro lidí utíkající před válkou a hledající útočiště na území naší
republiky, a našeho města.
Vzhledem k situaci, do které se většina uprchlických rodin dostala
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Vás tímto žádáme o finanční dary, které budou využity na vybavení
a opravu ubytovacích prostor (např. vybavení kuchyněk, matrace, postele, stavební úpravy atd.)
Město přijetí daru na výše uvedené účely (humanitární a krizové řízení)
potvrdí darovací smlouvou. Dar může dárce odečíst z daňového základu
pro rok 2022, odečet závisí na výši poskytnutého daru. Dary, které nebudou využity pro uprchlíky ubytované v našem městě, budou převedeny
na účet humanitární organizace o čemž Vás budeme nadále informovat.
O výši poskytnutých darů a jejich vyúčtování Vás budeme informovat.
Děkujeme Vám tímto nejen za nás, ale hlavně za rodiny, které se
ocitli díky válce v těžké situaci náročné jak na psychiku, tak sociální situaci. V mnoho případech se jedná o rodiny, které byly nuceny opustit
své domovy se základním vybavením a jsou rády, že si zachránili holé
životy. Tito lidé jsou vděční a váží si solidarity, a pomoci kterou jim poskytujeme.

Dotazy občanů města Hanušovic
….dotazy občanů města Hanušovic, které byly zaslány dne 8. 3. 2022
Vážený pane starosto, náš starosto města Hanušovice,
jako občané (s trvalým bydlištěm v Hanušovicích) ze sídliště paneláků
v blízkosti školy a pošty, k Vám máme tyto zdvořilé prosby a požadavky.
Byli bychom rádi, pokud nám vyhovíte a naše prosby vyslyšíte.
1. Požadujeme na ZDRAVOTNÍM STŘEDISKU chybějícího pana doktora
/paní doktorku – GYNEKOLOGIE.
2. Dále nám všem zde v Hanušovicích chybí pobočka spořitelny, která
tu celé roky byla. Většina z nás, zde mezi hanušovickými občany má
účet u České spořitelny. A jezdit do Šumperka kvůli vložení peněz,
atd. je pro pracující velmi komplikované, a pro důchodce zase obtížné
díky svému věku a zdraví.
3. Dětská doktorka Hejlová, pediatrička, je nedostačující díky její krátké
pracovní době zde v Hanušovicích na zdravotním středisku ve své
ordinaci. Potřebujeme pediatra, který je tu denně. Prosíme o Vaše
zažádání o stálého pediatra v Hanušovicích.
4. Poslední věcí je posyp chodníků ostrým kamením. Proč jej nechceme? Jelikož ničí boty, pokud je led, i s kamením to přesto klouže
a pokud starší člověk upadne na chodníku na to ostré kamení, poraní se a ne málo. Už se to bohužel vícekrát přihodilo, prosíme, odstraňte jej (to ostré kamení)!
Děkujeme za snahu a pochopení! Občané z paneláků u ZŠ Hanušovice,
u Penny Marketu Hanušovice.
…odpovědi starosty města Hanušovice
Vážení spoluobčané,
rád bych vám odpověděl na výše uvedené otázky.
Odpověď na první otázku ohledně gynekologické ordinace ve zdravotním středisku. V současné době probíhá příprava znovuotevření gynekologické ordinace, která by měla začít fungovat ve třetím kvartálu
tohoto roku.

Odpověď na druhou otázku ohledně chybějící pobočky České spořitelny. Ukončení fungování pobočky České spořitelny v našem městě
bylo rozhodnutím vedení ČS. S ČS probíhala jednání o možném pokračování této pobočky, ale jelikož toto rozhodnutí o ukončení činnosti
soukromé společnosti bylo nezvratitelné, nemohli jsme s rozhodnutím
nic dělat. Dále je v jednání umístění nového bankomatu, který umožní
vklady. Další možností je využít služeb Poštovní spořitelny, která funguje
na naší poště.
Odpověď na třetí otázku na potřeby rozšíření ordinačních hodin naší
dětské ordinace. V současnosti zjišťujeme potřeby našich občanů o případné rozšíření ordinačních hodin. O případném rozšíření vás budeme
informovat.
Odpověď na čtvrtou otázku ohledně posypu ostrých kamínků na
chodnících. Nerad používám citace různých zákonů a vyhlášek, ale
v tomto případě udělám výjimku. Město Hanušovice má zpracovaný
plán zimní údržby, který je v souladu s vyhláškou č. 104 z roku 1997 v
platném znění (vyhláška Ministerstva dopravy a spojů). Materiál určený
pro zdrsňování náledí nebo ujetých sněhových vrstev je dán přílohou č.
7. Posyp zdrsňovacími materiály se používá na komunikacích, které nejsou udržovány pomocí rozmrazovacích chemických materiálů. V uvedené příloze č. 7 je uvedeno, pro posyp nezledovatělých, ujetých sněhových vrstev by měl být použit materiál s větším materiálem hrubých
frakcích (zrn větších než 4 mm). V zastavěných oblastech se dále nesmí
používat materiál se zrny nad 8 mm. Město Hanušovice pro posyp v
zimním období nakupuje drcené kamenivo o velikosti 4/8.
Zimní údržba, kterou provádí město Hanušovice, má přispívat především k bezpečnosti, sjízdnosti a schůdnosti, jak místních komunikací,
tak našich chodníků. A proto pochopte, že posyp v určitých dnech zimního období je pro vaši bezpečnost nutný.
Doufám, že odpovědi na vaše otázky byly dostatečně zodpovězeny. V
případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.


S přáním krásných jarních dnů váš starosta
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Pivovarské muzeum Holba v Hanušovicích zve návštěvníky
na procházku v čase

Tipů na zajímavé výlety není nikdy dost. Jedním z nich je návštěva
naprosto nové expozice Pivovarského muzea Holba v Hanušovicích v
malebných Jeseníkách. Je zcela na vás, zda si zvolíte prohlídku s poutavým výkladem, nebo si raději projdete výstavu po vlastní ose.
„Ve zcela nové expozici našeho pivovarského muzea nahlédneme
nejen do úplného počátku vzniku pivovaru v Hanušovicích, ale také do
Wlachova pivovaru v Šumperku a pivovaru na Třemešku. Tyto dva pivovary byly totiž v roce 1906 připojeny k pivovaru v Hanušovicích. Časová
osa nás provede hanušovickým pivovarem až do konce druhé světové
války. Z této doby se dochovaly sklenice, lahve, bednářské hoblíky, palice, křiváky, sudy a mosazné pípy, které jsou u nás vystaveny,“ láká
na novou výstavu Blanka Strnadová, vedoucí Pivovarského muzea
v Hanušovicích.
V druhé části expozice budou k vidění nejen nádherné pivní sklenice,
lahve, korunky a pivní cedule, ale také dochované osobní listy zaměstnanců pivovaru či deputátní známky pro zaměstnance. Nechybí ani
fotografie, které zachycují jak historii pivovaru, tak i atmosféru z nedávných akcí, jako jsou např. Holbyáda, sázení stromků, setkání Holbáků
a Šeráků apod. Třeba se sami na některých poznáte.
„Prohlídku expozice v muzeu zakončujeme v naší historické hospůdce
v takzvaném foto koutku, kterému vévodí zrekonstruovaný výčepní pult
z období 1. republiky a kde na vás čeká pan hospodský se štamgastem,“
dodává B. Strnadová.
Po prohlídce muzea je možné zhlédnout film o pivovaru Holba či se
vydat na exkurzi do samotného pivovaru, kde vás zkušení průvodci seznámí s výrobou piva. V prostorách návštěvnického centra před muzeem si můžete zakoupit pivo, sklenice, trička apod.
Otvírací doba: úterý-sobota od 10 do 16 hodin po celý rok
Vstupné: 40 Kč na osobu
Střípky ze zákulisí expozice
• Vystavené předměty se podařilo získat od sběratelů, velká část je
ale zakoupena či vypůjčena od pana Bohuslava Hasoně, který je
dlouholetým zaměstnancem pivovaru Holba.
• Kostým hospodského ušila paní Natálie Rosáková podle předlohy
hospodského z pohádky „Obušku z pytle ven“.
• Dobový výčep a lednici získalo muzeum díky emeritnímu sládkovi
pivovaru Litovel - panu Miroslavu Koutkovi, který je velkým nad‑
šencem pivovarnictví.
• Fototapeta v hospůdce dává nahlédnout do historické hospůdky
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Pivovarské

muzeum
Úterý-Sobota:

10.00-12.15 12.45-16.00 hod.
Neděle, Pondělí, svátky: zavřeno

Odpovědná osoba:
Blanka Strnadová
Tel.: 724 776 384
E-mail: muzeum@holba.cz

www.holba.cz
www.pivovarskémuzeum.cz

na Šeráku.
• Téměř všechny historické fotografie hospod jsou kopie pohlednic
od pana sběratele Ladislava Matějčka z Bludova.
• Scénář, výtvarný návrh a realizaci expozice mají na svědomí Mgr.
Michaela Kollerová z Vlastivědného muzea v Šumperku, Blanka
Strnadová a Ing. Lenka Kadlecová z pivovaru Holba a aranžérka
Ivana Kuklová.
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Blahopřání
Dne 17. dubna 2022 oslaví životní jubileum 80 let pan

Ernest Rajnoha z Hanušovic.
Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let
přejí manželka Marie, dcera Jana s rodinou,
synové Petr a Tomáš s rodinami.
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Vzpomínka
Omlouváme se rodině, za záměnu textu vzpomínky
v minulém čísle paní Antonie Koňarikové.

Lásku měla na rtech
dobrotu v srdci
poctivost ve své duši.
Dne 2. března 2022 jsme vzpomínali 5. výročí od úmrtí
naší drahé maminky, babičky a prababičky paní

Antonie Koňarikové.

Vzpomínají dcery a synové s rodinami.

Kdo v srdci žije – neumřel.
Dne 24. dubna 2022 vzpomeneme 3. smutné
výročí úmrtí paní

Anny Friedrichové.

S láskou vzpomíná dcera Romana.

Neodešel, jen nás předešel.
Dne 16. dubna 2022 vzpomeneme 30. smutné
výročí úmrtí pana

Jiřího Friedricha.

S láskou vzpomíná sestra Romana.
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AUTOŠKOLA PAVEL LENHART

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

www.autoskolalenhart.eu
Koupím staré pohlednice, tuzexové bony, bankovky, vyznamenání,
militaria, filmové plakáty apod.

Tel. 608420808
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HLEDÁME
SEŘIZOVAČE CNC STROJŮ

34 500 Kč
měsíčně po zaučení
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Ať už pojedeš na kole, autem nebo
hromadnou dopravou, na dojíždění
10 a více kilometrů ti přispějeme
CMY

K

www.pracujtepronejlepsi.cz

www.dormerpramet.com
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Registrace k zápisu proběhne 3. 5. 2022 a to od 9,00 do 11,00
a od 14,00 do 15,00hod.v budově MŠ. REGISTRACE JE NUTNÁ!!!
U registrace není potřeba přítomnost dítěte. Pouze si vyzvednete tiskopisy, které doma vyplníte nebo je necháte potvrdit příslušnými úřady (pro děti do 5 let bez potvrzení o očkování není
možné dítě zapsat do MŠ). Po té je budete dokladovat při zápisu. Také zde dostanete informace
o samotném zápisu.

Zápis dětí na školní rok 2022/2023
do mateřské školy v Hanušovicích
proběhne dne

10. 5. 2022

a to od 9,00 – 11,00 hod. a
od 13,00 – 15,00 hod. v budově MŠ.
Rodiče se dostaví do MŠ se svým dítětem a předloží při zápisu občanský průkaz + rodný list
dítěte. Děti budou do MŠ přijímány dle platných kritérií, které můžete nalézt na:
http://ms-hanusovice.webnode.cz/ nebo budou k nahlédnutí u zápisu.
Pro děti, které do 31. srpna 2022 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2022 předškolní vzdělávání povinné. Tato povinnost se vztahuje:
- na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,
- a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů,
- na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,
- na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.
Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit
ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu.
Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno
za přestupek.
Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.


Těšíme se na vás…
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