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Jak to bylo a bude?
Vážení a milí spoluobčané,
v tomto čísle bychom chtěli pokračovat s dalším představováním
míst, která hodláme do budoucna revitalizovat. Jsou to místa s
bohatou historií našeho města. Jedním z nich je přednádraží prostor
a okolí celého vlakového nádraží. Jak jste jistě zjistili, v současné době
probíhá rozsáhlá rekonstrukce nádražní budovy. Město Hanušovice se
již rok a půl zabývá architektonickou studií přednádražního prostoru,
která na ní naváže. Studie je již dokončena a bude představena
veřejnosti před dubnovým zastupitelstvem města Hanušovice, kde
následně požádám o její schválení. Po schválení této architektonické
studie, bude navazovat územní a stavební řízení a následná
rekonstrukce této lokality. Do prostoru před nádražím bychom chtěli
přemístit autobusové nádraží a vytvořit tak dopravní uzel s návazností
na vlakové nádraží. Prostor bude doplněn jak parkovacími zónami,
tak klidovou odpočinkovou zónou, která zpříjemní čekání na vlakové
či autobusové dopravní spojení. Věříme, že budoucím přiblížením
autobusového nádraží se našim občanům zkvalitní dopravní
obslužnost.
Chtěl bych poděkovat paní Marii Pecháčkové a Václavu Joklovi,
kteří nám přiblížili historii tohoto místa ve fotografiích i textech a
připomenuli tak jeho bohatou minulost.
Nahlédnutím do historie jsem si uvědomil, jak výjimečné a důležité
toto místo v minulosti pro město Hanušovice bylo. Proto bychom měli

do budoucna obnovit jeho důležitost a navrátit mu jeho funkčnost a
krásu. 

Váš starosta Marek Kostka

H- cesty historií
Jednou ze strategicky významných míst města Hanušovice je prostor
přednádraží. Jak již bylo popsáno výše, v současné době se jím zabývají
architekti z firmy Dimense, kteří zpracovávají studii revitalizace tohoto
prostoru a navrhují jeho budoucí podobu. Při našich cestách historií
lehce nahlédneme, jak se tyto prostory utvářely a vyvíjely v minulosti.
V 19. století zažívaly Hanušovice i s Holbou nebývalý průmyslový rozvoj. Hanušovicko spolu se Staroměstskem a sousedním Kralickem byly
uváděny jako oblast, která produkuje nejlepší len z celé tehdejší rakouské monarchie. V roce 1852 byla v Hanušovicích založena přípravnu lnu
a následně roku 1857, šumperskými podnikateli Oberleithnery, zřízena
přádelna lnu a její filiálka v Holbě. V letech 1862 až 1865 byla v „Jindřichovském údolí založena papírna, která se po roce 1900 stala součástí
Hanušovic. Na horním konci Holby byla v roce 1872 zřízena parní pila.
Všechna tato odvětví byla limitována dopravním napojením na zbytek
tehdejší monarchie. I proto především zdejší podnikatelské kruhy už v
70. letech 19. století usilovaly o výstavbu železniční trati do vnitrozemí.
Podnikatelské kruhy, zejména majitelé železáren v Sobotíně - bratří
Kleinové se snažili od poloviny 19. století prosadit výstavbu železničního
spojení ze Zábřehu na Moravě přes Jeseník do Německa, jako součást
spojení Vídeň - Berlín. Teprve 6. 12. 1869 dosáhli alespoň částečného
úspěchu v udělení
koncese na místní
dráhu do Sobotína.
11. 9.1871 byla vydána další koncese,
tentokrát pro dráhu
Šternberk - Šumperk - Králíky - státní
hranice do Němec- 1 - Železniční trať vedoucí podél řeky Krupé - od soutoku
ka pro společnost s Moravou přitékající zleva r.1909
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Moravská pohraniční dráha, která ji uvedla slavnostně do provozu 15.
10. 1873.
Tímto byly Hanušovice spojeny s ostatním světem železniční tratí
Šternberk - Šumperk - Králíky, která byla dokončena roku 1873 a v roce
následujícím byla prodloužena až do Lichkova, kde navázala na trať Severozápadní dráhy. (obr. 1) Celý staniční areál se nacházel na katastru
Holby, přesto nádraží neslo hned na počátku jméno Hanušovice. I díky
této důležité události mohl být v roce 1874 v Holbě otevřen nový pivovar. (obr. 2) V důsledku záplav, které v červnu roku 1883 po celém
svém toku způsobila, po deštích řeka Morava, byl provoz na
železniční trati
Šumperk-Hanušovice přerušen.
1. října 1889
2 - Pivovarníci
byla otevřena
druhá železniční trať Hanušovice – Dolní Lipová, která navazovala na
úsek Dolní Lipová - Frývaldov – Glucholazy, který byl zprovozněn již
28. února 1888. Hanušovice se tak staly významným železničním uzlem severní Moravy. (obr. 3 ) Dráha měla tehdy na moravské straně
stanice jen v Jindřichově, Kolštejně a Ostružné, zastávku na Ramzové a
nakládací místa ve Františkově a u kamenného lomu mezi Brannou a
Ostružnou.
4. října 1905 byla otevřena železniční trať Hanušovice – Staré Město.
Původně se počítalo, že dráha povede přes hory do Kladska, až do lázní
Landek. O významném podílu místních podnikatelů Oberleithnerů na
realizaci železnice svědčí výnos moravského místodržitelství z 18. prosince 1913, jímž byl dr. Heinrich Oberleithner jmenován vládním radou
v akciové společnosti této lokální dráhy. (obr. 4)
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3 - Hanušovické nádraží se starou výtopnou – 4 - Slavnostní příjezd prvního vlaku z Hanušovic
do Starého Města 4. října 1905 - pohlednice.
pohlednice, kolem roku 1900.
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V červenci roku 1907 došlo k několikadenním silným děšťům,
které zvedly hladiny řek. Zasažena byla celá Morava. Nejhorší situace
vznikla v povodí Moravy, která zaplavila Vlaské, Hanušovice, Holbu,
Raškov, Bohdíkov, Komňátku, Rudu, Olšany, Bohutín, Chromeč
a patrně další obce. Z 15. na 16. července už byla nucena řada obyvatel
opustit své domy. Železnice z Hanušovic do Králík a Starého Města
byla značně poškozena. V Hanušovicích intenzivně pomáhal sbor
dobrovolných hasičů.
Ještě před stavbou železnice byly Hanušovice významnou stanicí pro
poštovní dostavníky. V bývalém hostinci Göttlicher později Ditrich (dnešní
Hlavní ulice čp. 73 u benzinové pumpy) byla přepřahací stanice na trase
z Frývaldova (Jeseníku) do Zábřehu, která zde navazovala na již fungující
železnici Olomouc – Praha. Přepřahací stanice zajišťovala spojení se
Starým Městem. V hostinci byly také zajišťovány poštovní služby pro
Hanušovice a okolí. Když jižní úsek cesty začala zabezpečovat od roku 1873
nová železnice, byla již tehdy na hanušovickém nádraží zřízena poštovní
agentura. Její význam vzrostl po otevření dráhy do Frývaldova v roce
1889, takže agentura byla v následujícím roce zrušena a vznikl poštovní
úřad. Pro samotné Hanušovice však bylo nádraží hodně vzdálené, takže
se obecní správa snažila otevřít vlastní poštu, což se podařilo po dostavbě
nového obecního domu v roce 1908.
V roce 1900 byla na hanušovickém nádraží pro větší lokomotivy
postavena nová výtopna (lokomotivní depo) pro 13 lokomotiv.
Hanušovickému Depu budeme věnovat samostatnou kapitolu
v jednom z následujících čísel našeho zpravodaje. Současně
s výstavbou depa také došlo k přestavbě nádraží a byly vybudovány dva
třípatrové domy pro železniční zaměstnance. (obr. 5,6,7 a 8)
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5 - Lokomotivní depo v Hanušovicích

6 - Hanušovické nádraží s domy pro železniční zaměstnance, kolem roku 1910- pohlednice

7 - Hanušovické nádraží po přestavbě,
foto kolem roku 1905

8 - Hanušovické nádraží po přestavbě,
foto kolem roku 1905

V nádražní budově se nacházela restaurace, kterou před první světovou válkou provozoval Josef Pratzer. (obr. 9) Po vzniku samostatné Československé republiky v roce 1918 měla restauraci v pronájmu Theresie
Aichingerová, která však v roce 1920 dostala od ředitelství drah v Olomouci výpověď. (obr. 10) Novým nájemcem se od roku 1920 stal Bohu-

mil Machýček, bývalý legionář a invalida. (obr. 11
a 12) Podle hanušovické
drážní kroniky byl v místě
bývalé verandy zřízen v
roce 1928 nádražní hotel, který byl zprovozněn
v srpnu téhož roku. Od
začátku roku 1935 se stal
9 - Nádražní restaurace s hoteliérem Josefem Pratzerem
novým nájemcem Václav
Linhart.
V prostorách naproti
nádražní budově se nacházelo tehdy nejoblíbenější a nejnavštěvovanější
pohostinství v Hanušovicích, kterým byl Hotel
Göttlicher, dnešní Školní
ulice čp. 254. Objekt byl 10 - Nádražní restaurace
postaven po zprovoznění železnice zhruba v roce 1875 a původně byl o
téměř 9 metrů kratší. Majitel hostince Johann Göttlicher nechal v roce
1928. (obr. 13) objekt prodloužit, přičemž v suterénu vznikly nové sklepy,
v přízemí velká jídelna, vzadu pokoje a ve druhém podlaží další hotelové

11 - Interiér staré nádražní restaurace –
pohlednice, kolem roku 1900.

pokoje. Plány a zřejmě i realizace
provedla známá stavitelská firma
bratří Vodičků z Uničova, kteří v
zahradě navrhli ještě zimní kuželkářskou dráhu. (obr. 14 a 15) Podle
pamětníků se u Göttlichera scházeli
každého večera tarokáři, přičemž
vedle sebe seděli úředníci, živnost- 12 - Reklamní plakát nové nádražní restauraníci, obchodníci, dělníci i studenti. ce, kterou měl v pronájmu B. Machýček.
Ve 24 hodin prý majitel přišel do lokálu, poděkoval štamgastům za návštěvu a připomněl jim, že nejzdravější spánek je před půlnocí. V restauraci se
výborně vařilo, protože stará paní Göttlicherová byla vynikající kuchařka.

14 - Hotel Göttlicher s interiéry po přístavbě –
pohlednice, 20. léta 20. století.

13 - Hotel Göttlicher s interiérem lokálu před
přístavbou – pohlednice, kolem roku 1910

15 - Hotel Göttlicher po přístavbě – pohlednice,
kolem roku 1940.
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V 80. letech 19.
století byl postaven přibližně 100
metrů od Göttlicherova hotelu přímo proti nádraží
hotel Aichinger,
dnešní čp. 257.
Ubytovací kapacita
byla asi deset ho16 - Hotel Aichinger – foto, kolem roku 1910.
telových pokojů.
(obr. 16) Tehdejší majitelka Theresie Aichingerová žádala v roce 1920
o rozšíření koncese hostinské a výčepnické, jejím záměrem bylo v hotelu zřídit mj. kavárnu, což jí nebylo povoleno. Naopak jí pravděpodobně hrozilo uzavření hotelu, protože vedle již stál Göttlicherův hotel
a chystalo se zřízení hotelu přímo na nádraží. Místodržitelský rada v
této záležitosti intervenoval u Zemské správy politické v Brně dopisem
z 30. září 1920, přičemž mj. uvedl: „…udržení hotelu …, jenž též uvnitř
jest velmi slušně zařízen, z veřejných ohledů jest nutným. Obec Hanušovice jest uzlem dráh v severní Moravě a v celém okrese soudním
St. Město, kdež je značný cizinecký ruch, není hotelu tak výpravného,
ježto 2 ve St. Městě stávající hotely neodpovídají požadavkům nynější doby. Hotelu toho používají též veřejní orgánové…, kteří v okresním
městě St. Město v
služebních záležitostech dosti často
i delší dobu (regulace řeky Moravy,
přípravné práce
pro stavbu přehrady v údolí Krupé)
meškají.“ T. Aichingerová měla již 17 - Hotel Aichinger
zpracovány plány
přestavby hotelu, v němž se měla nacházet kavárna. (obr. 17) Pozdějším provozovatelem hotelu byl Josef Tinz, který se stal později také provozovatelem šumperského hotelu
Grand a v Hanušovicích jej vystřídal
Franz Chramosta,
který hotel provozoval od roku 1934.
(obr. 18)
K výraznému rozvoji lokality okolí
hanušovického nádraží došlo po roce
1923, kdy se 20.
listopadu podle
ústředního výnosu
ministerstva vnitra
Hanušovice a Holba sloučily v jednu
obec Hanušovice.
Holba měla tehdy
rozlohu katastru
489 hektarů a ve
105 domech bydle- 18 - Interiér hotelu Tinz – foto, kolem roku 1935.
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lo 1030 obyvatel, z nichž se 130 hlásilo k české národnosti. Hanušovický katastr měl rozlohu 924 ha (z toho jen 16% lesů) a žilo zde 1628
lidí. Obec Hanušovice po sloučení připadla k soudnímu okresu Staré
Město. V roce 1931 došlo ke společnému návrhu všech hanušovických
obyvatel o přemístění okresního soudu ze Starého Města do Hanušovic, což však nebylo akceptováno. V roce 1923 se staly Hanušovice
městysem. obr. 19 a 20)

19 - Hanušovice kolorovaná pohlednice

20 - Hanušovické nádraží kolorovaná pohlednice

Počátkem 20. let 20. století byl vydán československou vládou
program, který rozsáhle podporoval stavební činnost, aby se snížila
nouze o byty. Do Göttlicherova hostince u nádraží bylo v této věci svoláno shromáždění, na kterém došlo k založení obecně prospěšného
stavebního družstva. Předsedou byl zvolen ředitel měšťanské školy
Johann Zwesper a další členové výboru. Obec poskytla na výstavbu
pozemky, které se nacházely na pravém břehu Moravy v prostoru
dnešní Hlavní ulice směrem na jih až k Oberleithnerově přádelně v
Holbě. Ceny pozemků nebyly velké, takže se záhy výstavba rozjela.
Do té doby prakticky od skončení války k žádné soukromé výstavbě
nedošlo. Prvním realizovaným projektem bylo vybudování desítky
rodinných domků naproti nádraží a následovala výstavba dalších objektů. Domy zůstaly několik let v majetku družstva a pak byly předány
do soukromého vlastnictví. Díky činnosti družstva bylo do roku 1938
realizováno na 150 novostaveb. Většinou se jednalo o zástavbu ve
zmíněném prostoru, ale také v místech kolem dnešní ulice V Zátiší.
V roce 1924 byl založen německý okrašlovací spolek, jehož zásluhou
došlo k úpravě chodníků a vysazování zeleně v obci. Současně byla ve
20. letech v podstatě dokončena elektrifikace a to díky zdejšímu elektrickému společenstvu. Roku 1930 byla uskutečněna stavba vodovodu, plánovaná již před první světovou válkou, na který se připojily i obě
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přádelny a došlo k regulaci toku Moravy v obci. K veřejným budovám v Hanušovicích přibyla v roce 1922 německá tělocvična, o rok
později byla provedena přestavba a rozšíření budovy školy v dolní části Hanušovic. Do roku 1925 bylo u nádraží postaveno pět činžovních
železničářských domů. Rozsah bytové výstavby městyse v letech před
světovou hospo¬dářskou krizí ukazuje srovnání údajů dvou sčítání
lidu v meziválečném období. Počet domů tu stoupl z 290 v roce 1921
na 384 v roce 1930, tedy o více než čtvrtinu. K další, avšak již jen pozvolné bytové výstavbě došlo pak až v 2. polovině třicátých let.
K tématu hanušovického nádraží neodmyslitelně patří jedna z největších událostí v historii Hanušovic vůbec a to návštěva prezidenta
Československa dr. Edvarda Beneše. Prezident se v Hanušovicích zastavil 26. srpna 1937 na jeho cestě z Olomouce do Žamberka, kde
si prohlédl stavbu pohraničních pevností ve východních Čechách.
Na nádraží v Hanušovicích přijel prezident Beneš se svým doprovodem zvláštním vlakem číslo 7583 v 10 hodin 35 minut. Byl nadšeně
uvítán na slavnostně vyzdobeném přednádraží nejen českou menšinou, která se sjela z širokého okolí, ale také nadmíru početným
C
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německým obyvatelstvem. Za české obyvatelstvo ho uvítal řídící
učitel František Kubíček, jménem obce ho pozdravil starosta Karel
Röttel. Drážní kronika uvádí, že: „Po projevech oddanosti zástupců
české menšiny a německého obyvatelstva poděkoval pan prezident
za okázalé přijetí, zapsal se na paměť do obecní kroniky a za jásotu
nadšeného obyvatelstva odjel v autech se svojí družinou z Hanušovic v 10 hodin 55 minut.“ Je jasné, že spolu s československou generalitou, která tvořila jádro doprovodu, musel projet Hanušovicemi po dnešních ulicích Nádražní, Hlavní a Pražská. (obr. 21, 22, 23)
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21 - Návštěva prezidenta dr. E. Beneše 26. srpna 1937

Zdroj:
DOUBRAVSKÝ,Zdeněk - MELZER, Miloš a kolektiv autorů: Hanušovice, 2015,
GÁBA, Zdeněk: 100 let železniční trati Hanušovice - Glucholazy. Vlastivědné
listy 15, 1989, č. 1,
GÁBA, Zdeněk – KONEČNÝ, Libor: 100 let místní dráhy Hanušovice – Staré
Město. Staré Město 2005,
www. Moravska-pohranici.cz, Pamětní kniha Hanušovice
Foto: Václav Jokl, Ladislav Matějíček a spol.

22 - Návštěva prezidenta dr. E. Beneše 26. srpna 1937 –
odjez od nádraží.

23 - Návštěva prezidenta dr. E. Beneše 26. srpna 1937
– slavnostně vyzdobené domy.

Proč jsme zdražili nájem?
Vážení a milí spoluobčané,
jak jste mnozí z vás, kteří bydlíte v obecních bytech, zjistili, rada
města na konci loňského roku přistoupila k nepopulárnímu kroku,
což je zdražení nájemného. Tento krok je samozřejmě politicky nepopulární, ale nutný pro dlouhodobé udržení kvality bydlení v našim
bytech.
V nájemních bytech města se nezvyšoval nájem již více než 10 let.
Za tuto dobu se samozřejmě zvýšily náklady na údržbu a opravu bytového fondu. Jelikož našim cílem je nejen řešit havarijní údržbu těchto
bytů, ale ze zákona se musíme chovat s péčí řádného hospodáře. Když
se podíváme na stav většiny našich nemovitostí, nemáme být na co
pyšní.
Našim dlouhodobým cílem je nejen tyto nemovitosti vlastnit, ale
především je udržovat v co nejlepším stavu ke spokojenosti našich občanů a abychom se za naše domy jsme se, jako město, nemuseli stydět.
Jistě si položíte otázku, proč zdražují, když mě za posledních 10 let nic
neopravili? Tak právě proto, že nájmy byly tak nízké. Na druhou stranu,
co si řekne občan, který v nájemních bytech města nebydlí? Proč město
investuje prostředky pro blaho skupiny občanů, kteří v městských bytech bydlí? Není to zvýhodňování určité skupiny obyvatel? Proto město

ne, že nemůže, ale dokonce nesmí připustit znehodnocování majetku
města.
Další otázkou je, proč zdražení bylo více než o 20%? Může si město
dovolit vyšší zdražení? Je to z důvodu, že stávající nájemné se nezvyšovalo již tak dlouho od ukončení deregulace nájemného, a proto
využilo přechodného ustanovení, kdy pronajímatel může dát návrh
na zvýšení do plné výše obvyklého nájemného. Toto nájemné bylo
neúměrně nízké, oproti nájemnému tržnímu. Samozřejmě ke zdražení jsme se snažili přistupovat s citem a přihlíželi jsme ke stavu našich
bytů. Zdražení jsme provedli ve dvou úrovních: byty v podstandardním stavu z 29,91 Kč na 41,75 Kč a standardní stav bytu z 33,23 Kč na
69,59 Kč. Samozřejmě při stanovování ceny bytu jsme si nechali vypracovat znalecký posudek na cenu nájemného v místě obvyklém, ale
cenu tržního nájemného dle znaleckého posudku jsme neuplatnili.
Našim cílem tedy opravdu není jen plnit městskou kasu, ale tyto
vybrané prostředky ze zvýšení nájmu opět investovat do zkvalitňování bydlení v našem městě. Proto doufáme, že vysvětlení „proč jsme
zdražili nájem“, bude pochopeno.

Marek Kostka, starosta města
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H-POINT
je komplexní přístup města Hanušovice k tvorbě pracovních míst
dlouhodobě nezaměstnaným, který, kromě obnovení jejich pracovních
návyků, řeší jejich dluhovou situaci, zvyšuje jejich kompetence a také
možnosti jejich uplatnění na trhu práce. V Hanušovicích je tento systém
založen na modelu prostupného zaměstnávání, který je modifikován a
doplněn o další prvky systému - sociální, vzdělávací, motivační a mentorské podpory.
Inovativnost rozsahu aktivit H-POINTu je natolik jedinečná, že zaujala
i pana hejtmana Olomouckého kraje, který společně s 1. Náměstkem
4. 2. 2021 zavítal do Hanušovic, kde strávili celý den. Rozsah aktivit a
intenzita tvorby pracovních míst pro osoby z H-POINTu, vedení kraje
mile překvapilo.
Smyslem projektu je pozitivně a dlouhodobě působit na tyto osoby,
žijící na Hanušovicku. Pomáhat jim ke změně způsobu života a také při
hledání cesty ven ze sociálního vyloučení. Systém H-point je založen na
společné a cílené spolupráci Města Hanušovice, Úřadu práce v Hanušovicích, místní školy a všech poskytovatelů sociálních služeb, kteří zde
působí.

Součástí návštěvy pana hejtman bylo také projednání ostatních rozvojových aktivit města Hanušovice a možnosti jejich financování.


H-tým

Město Hanušovice
Hlavní 92, 788 33 Hanušovice
tel.č.: 583 231 284 | e-mail: podatelna@mu-hanusovice.cz

USNESENÍ
schůze č. 51 Rady města Hanušovice
konaná dne 25. 1. 2021 v kancelář starosty od 15:00 hod.
235/51R/2021 Rada města Hanušovice schvaluje navržený program jednání 51. Rady města Hanušovice
236/51R/2021 Rada města Hanušovice schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene č. 1055C20/63, která bude uzavřena mezi Českou republikou - Státním
pozemkovým fondem, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, jakožto budoucím
povinným a společností GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem,
jakožto budoucím oprávněným a Městem Hanušovice, se sídlem Hlavní 92, 788 33
Hanušovice, jakožto investorem. Účelem uzavření předmětné smlouvy je provedení přeložky
plynárenského zařízení, která je vyvolána stavbou „Stavební úpravy domu č. 199
v Hanušovicích v rámci projektu Multifunkční centrum sociálních služeb“. Věcné břemeno
bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 3.000 Kč. Jednorázová paušální úplata
za užívání budoucího služebného pozemku bude činit 500 Kč.
237/51R/2021 Rada města Hanušovice schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby č. IV-12-8019602 v rámci stavby „Hanušovice - parc.č. 2038/1,
NNv“. Cena za zřízení věcného břemene bude činit 1.210 Kč vč. DPH.
238/51R/2021 Rada města Hanušovice pověřuje starostu města Hanušovice jednáním o ceně a
podmínkách možného odkupu objektu čp. 372 a pozemku parc. č. 846/33 a parc. č. 846/9
v k. ú. Hanušovice, které jsou ve vlastnictví České pošty s.p., Politických vězňů 909/4,225 99
Praha.
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239/51R/2021 Rada města Hanušovice schvaluje uzavření kupní smlouvy se společností STROM
PRAHA a.s., středisko Helvíkovice, Helvíkovice 33, Žamberk na koupi štěpkovače
LASKI LS160T za cenu ve výši 239.000 Kč bez DPH.
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237/51R/2021 Rada města Hanušovice schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby č. IV-12-8019602 v rámci stavby „Hanušovice - parc.č. 2038/1,
NNv“. Cena za zřízení věcného břemene bude činit 1.210 Kč vč. DPH.
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238/51R/2021 Rada města Hanušovice pověřuje starostu města Hanušovice jednáním o ceně a
podmínkách možného odkupu objektu čp. 372 a pozemku parc. č. 846/33 a parc. č. 846/9
v k. ú. Hanušovice, které jsou ve vlastnictví České pošty s.p., Politických vězňů 909/4,225 99
Praha.
239/51R/2021 Rada města Hanušovice schvaluje uzavření kupní smlouvy se společností STROM
PRAHA a.s., středisko Helvíkovice, Helvíkovice 33, Žamberk na koupi štěpkovače
LASKI LS160T za cenu ve výši 239.000 Kč bez DPH.
C

M

240/51R/2021 Rada města Hanušovice schvaluje na základě nařízení vlády č. 603/2020 Sb., které
nabývá účinnosti 1.1.2021, nový platový výměr ředitele ZŠ a MŠ Hanušovice ing. Františka
Felnera.
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241/51R/2021 Rada města Hanušovice bere na vědomí informace Odboru správy majetku a služeb
o reakcích nájemníků na požadavek zvýšení nájemného a schvaluje další zákonný postup
zodpovědného úředníka.
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo či nebyla přijata
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo
Rada města Hanušovice bere na vědomí že všechna usnesení Rady města Hanušovice jsou průběžně plněna
Rada města Hanušovice bere na vědomí Vyvěšení záměru pronájmu bytové jednotky čp. 72, č. 2.

Marek Kostka
starosta

Město Hanušovice
Hlavní 92, 788 33 Hanušovice
tel.č.: 583 231 284 | e-mail: podatelna@mu-hanusovice.cz
Vytvořeno v aplikaci UZOb.

USNESENÍ
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schůze č. 52 Rady města Hanušovice
konaná dne 8. 2. 2021 v kancelář starosty od 15:00 hod.
242/52R/2021

Rada města Hanušovice schvaluje navržený program jednání 52. Rady města Hanušovice

243/52R/2021

Rada města Hanušovice schvaluje stavbu „Hanušovice - Sportovní, DTS SU_0584, TS“
na pozemku parc. č. 1590; parc. č. 856/53 a parc. č. 846/27 v k. ú. Hanušovice. Dotčení
daných pozemků bude smluvně ošetřeno smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene.

244/52R/2021

Rada města Hanušovice doporučuje Zastupitelstvu města Hanušovice bezúplatný převod
části pozemku parc. č. 896 - zahrada v k. ú. Hanušovice o výměře cca 40 m2 do vlastnictví
Olomouckého kraje, Správy silnic Olomouckého kraje, Lipenská 120, 772 11 Olomouc.

245/52R/2021

Rada města Hanušovice schvaluje pravidla pro přidělování bytů v předloženém znění a
ukládá zodpovědnému úředníkovi s těmito pravidly seznámit občany města Hanušovic.

246/52R/2021

Rada města Hanušovice schvaluje Přidělení bytu č. p. 72, bj. 02 paní Frainšicové Heleně,
narozena 17.03.1944, bytem Hlavní 183, 788 33 Hanušovice, protože splňuje dotační
podmínky pro přidělení uvedené bytu.

247/52R/2021

Rada města Hanušovice schvaluje dodatky smluv pro rok 2021 o poskytování

248/52R/2021

knihovnických, informačních a metodických služeb v místních a obecních knihovnách
střediska Hanušovice.

Rada města Hanušovice schvaluje smlouvu mezi městem Hanušovice a Městskou
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ukládá zodpovědnému úředníkovi s těmito pravidly seznámit občany města Hanušovic.
246/52R/2021

Rada města Hanušovice schvaluje Přidělení bytu č. p. 72, bj. 02 paní Frainšicové Heleně,
narozena 17.03.1944, bytem Hlavní 183, 788 33 Hanušovice, protože splňuje dotační
podmínky pro přidělení uvedené bytu.

247/52R/2021

Rada města Hanušovice schvaluje dodatky smluv pro rok 2021 o poskytování

248/52R/2021

Rada města Hanušovice schvaluje smlouvu mezi městem Hanušovice a Městskou
knihovnou T.G. Masaryka Šumperk o zajištění služeb veřejným knihovnám ve středisku
Hanušovice pro rok 2021.

249/52R/2021

Rada města Hanušovice bere na vědomí na vědomí zprávu o činnosti v Městské knihovně

knihovnických, informačních a metodických služeb v místních a obecních knihovnách
střediska Hanušovice.

Hanušovice za rok 2020.

250a/52R/2021 Rada města Hanušovice bere na vědomí informace o průběhu realizace investiční akce:
„Stavební úpravy a změna užívání domu s pečovatelskou službou na BD na stav. p. č. 171/1
a 171/2 v k. ú. Hanušovice“
250b/52R/2021 Rada města Hanušovice schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne
18. 9. 2020 na vícepráce ve výši 1 109 158,82 Kč vč. DPH mezi městem Hanušovice a
zhotovitelem stavby Experior s.r.o., IČ 28577132, Říční 114, 789 91 Štíty dle předloženého
návrhu a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo či nebyla přijata
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo
Rada města Hanušovice bere na vědomí že všechna usnesení Rady města Hanušovice jsou průběžně plněna.
Rada města Hanušovice bere na vědomí informace a podklady o odkupu objektu České pošty v Hanušovicích.
Jedná se o znalecký posudek, nájemní smlouvy a další dokumenty, které jsou vázané na daný objekt a
přilehlé pozemky

Město Hanušovice
Hlavní 92, 788 33 Hanušovice
tel.č.: 583 231 284 | e-mail: podatelna@mu-hanusovice.cz

Vytvořeno v aplikaci UZOb.

Marek Kostka

USNESENÍ
schůze č. 53 Rady města Hanušovice
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konaná dne 22. 2. 2021 v kancelář starosty od 15:00 hod.
251/53R/2021 Rada města Hanušovice schvaluje předložený program jednání Rady města Hanušovice
252/53R/2021 Rada města Hanušovice souhlasí se stavbou a schvaluje smlouvu budoucí o zřízení věcného
břemene - služebnosti v rámci stavby „Stavební úprava vodovodu ul. Hlavní, Hanušovice;
propojení vodovodu ul. Hlavní, Hanušovice“. Cena za zřízení věcného břemene na jednom
pozemku bude činit 1.210 Kč vč. DPH.
253/53R/2021 Rada města Hanušovice schvaluje stavbu „Stavební úpravy a přístavba rodinného domu čp.
2, Potůčník“. Stavba bude umístěna, mimo jiné, na části pozemku parc. 992 - ostatní plocha,
ostatní komunikace v k. ú. Potůčník.
254/53R/2021 Rada města Hanušovice schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohody o umístění stavby „Hanušovice - Sportovní, DTS SU_0584, TS“. Při
dané stavbě budou dotčeny pozemky parc. č. 1590 - ostatní plocha; parc. č. 856/53 - ostatní
plocha a parc. č. 846/27 - ostatní plocha v k. ú. Hanušovice. Předmětná smlouva bude
uzavřena mezi Městem Hanušovice, se sídlem Hlavní 92, 788 33 Hanušovice a společností
ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín. Výše úplaty za zřízení věcného
břemene bude činit 12.100 Kč s DPH za každý dotčený pozemek.
255/53R/2021 Rada města Hanušovice doporučuje Zastupitelstvu města prodej předmětné nemovitosti, a
ukládá OSMS nechat vypracovat znalecký posudek k předmětu prodeje. Prodej nemovitosti
doporučuje nabídnout současnému nájemci. Pokud se nájemce ve stanovené lhůtě nevyjádří,
tak doporučuje Rada města uskutečnit prodej žadateli s nejvyšší cenovou nabídkou. Výchozí
cenou pro podání nabídek bude cena dle vypracovaného znaleckého posudku a uhrazení

dané stavbě budou dotčeny pozemky parc. č. 1590 - ostatní plocha; parc. č. 856/53 - ostatní
plocha a parc. č. 846/27 - ostatní plocha v k. ú. Hanušovice. Předmětná smlouva bude
uzavřena mezi Městem Hanušovice, se sídlem Hlavní 92, 788 33 Hanušovice a společností
ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín. Výše úplaty za zřízení věcného
břemene bude činit 12.100 Kč s DPH za každý dotčený pozemek.
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255/53R/2021 Rada města Hanušovice doporučuje Zastupitelstvu města prodej předmětné nemovitosti, a
ukládá OSMS nechat vypracovat znalecký posudek k předmětu prodeje. Prodej nemovitosti
doporučuje nabídnout současnému nájemci. Pokud se nájemce ve stanovené lhůtě nevyjádří,
tak doporučuje Rada města uskutečnit prodej žadateli s nejvyšší cenovou nabídkou. Výchozí
cenou pro podání nabídek bude cena dle vypracovaného znaleckého posudku a uhrazení
nákladů s prodejem spojených.
256/53R/2021 Rada města Hanušovice nedoporučuje Zastupitelstvu města Hanušovice odprodat žadatelce
p. Boženě Šimkové pozemek parcelní číslo 1682/1, zapsaný na LV č. 10001 u Katastrálního
úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk, katastrální území Hanušovice,
obec Hanušovice.
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257/53R/2021 Rada města Hanušovice nedoporučuje prodej uvedených nemovitostí do doby projednání
s vlastníky sousedních nemovitostí. Rada města pověřuje odpovědného úředníka, aby
ve spolupráci se starostou města projednal s vlastníky sousedních nemovitostí dohodu
o narovnání a uspořádaní vlastnických vztahů v dané lokalitě.
K

258/53R/2021 Rada města Hanušovice neschvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemků
parcelní číslo 728/2 v k. ú. Hanušovice o výměře 10m 2 jako odstavné stání pro jedno
vozidlo, mezi Městem Hanušovice, Hlavní 92, 788 33 Hanušovice a paní Alena Doležalová,
trvale bytem Údolní 175, Hanušovice. Pozemek je určen pro potřeby města, ať již z důvodů
zimní údržby nebo budoucí výstavby a rozvoje.
259/53R/2021 Rada města Hanušovice schvaluje nájemní smlouvu na pronájem části pozemku parcelní
číslo 154 – ostatní plocha o výměře 200 m2 v k. ú. Hanušovice za cenu 300,00 Kč ročně,
uzavřenou mezi Městem Hanušovice, Hlavní 92, 788 33 Hanušovice a p. Vladimirem Zychou,
bytem Na Holbě 487, Hanušovice.
260/53R/2021 Rada města Hanušovice schvaluje Nájemní smlouvu na pronájem pozemku parcelní číslo
132/8 ostatní plocha o výměře 22 m2 v k. ú. Hynčice nad Moravou za cenu 220,00 Kč ročně,
uzavřenou mezi Městem Hanušovice, Hlavní 92, 788 33 Hanušovice a p. Petrem Konkolem,
bytem Hynčice nad Moravou č. p. 5 , Hanušovice.
261/53R/2021 Rada města Hanušovice schvaluje zrušení smlouvy mezi ﬁrmou AGORA plus, a.s., Řípská
1321/11c, 627 00 Brno, IČ 25503910 a městem Hanušovice, Hlavní 92, 788 33 Hanušovice,
IČ 00302546 na virtuální zálohování dat, a to dle článku VII, bod 7.3 smlouvy č. 13092018, a
to z důvodů neplnění podmínek smlouvy

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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262/53R/2021 Rada města Hanušovice schvaluje nabídku ﬁrmy Václav Kalbáč, Dis., Pod Bukovou 788,
Rapotín, IČ:75369699 na zálohování dat na cloudové úložiště a schvaluje uzavření smlouvy
na tuto službu do 31.12.2022, za cenu 2 000 Kč/měsíčně.
263/53R/2021 Rada města Hanušovice schvaluje smlouvu na služby poskytování servisu IT pro potřeby
Městského úřadu Hanušovice, knihovny, městské policie a to mezi městem Hanušovice,
Hlavní 92, Hanušovice, IČ 00302546, a Václavem Kalbáčem, DiS., Rapotín, Pod Bukovou
788, s dobou plnění do 31.12.2022.

264/53R/2021 Rada města Hanušovice schvaluje předložené aktualizované Zásady poskytování dotací
z rozpočtu města Hanušovice
265/53R/2021 Rada města Hanušovice schvaluje poskytnutí individuální dotace pro rok 2021 následujícím
společnostem a spolkům v této výši:
Armáda spásy v České republice, z.s.
10.000 Kč
Spolek chatařů Vysoká u Malé Moravy, z.s.
6.000 Kč
Společnost pro ranou péči, pobočka pro zrak Olomouc
8.000 Kč
Společnost pro ranou péči, pobočka pro rodinu Olomouc
8.000 Kč
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
15.000 Kč
Myslivecký spolek Prameny Hanušovice
20.000 Kč
ST Hanušovice z.s.
15.000 Kč
Svaz tělesně postižených v ČR z.s., MO Hanušovice
25.000 Kč
Český svaz včelařů, z.s. ZO Hanušovice
25.000 Kč
SPOLEČNĚ – JEKHETANE, o.p.s.
20.000 Kč
Kubíček Lubomír
15.000 Kč
Silový trojboj Holba Hanušovice , z.s.
20.000 Kč
Společnost Podané ruce o.p.s.
50.000 Kč
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Společnost
pro ranou
péči,
pro rodinu Olomouc
8.000
Kč Kč
Český
svaz včelařů,
z.s.
ZO pobočka
Hanušovice
25.000
Sjednocená organizace
nevidomých
15.000
Kč Kč
SPOLEČNĚ
– JEKHETANE,
o.p.s. a slabozrakých ČR
20.000
Myslivecký
spolek Prameny Hanušovice
20.000
KčKč
Kubíček
Lubomír
15.000
ST Hanušovice
z.s. Hanušovice , z.s.
15.000
trojboj Holba
20.000 Kč
Kč
01/2021 8. 1. 2021 Silový
Svaz tělesněPodané
postižených
v ČR z.s., MO Hanušovice
25.000
Společnost
ruce o.p.s.
50.000 Kč
Kč
Český svaz včelařů, z.s. ZO Hanušovice
25.000 Kč
SPOLEČNĚ
– JEKHETANE,
o.p.s. všechny žadatele informovat.
20.000 Kč
a
ukládá zodpovědnému
referentovi
Kubíček Lubomír
15.000 Kč
266/53R/2021 Silový
Rada města
doporučuje
prominout
úhradu
trojbojHanušovice
Holba Hanušovice
, z.s. Zastupitelstvu města Hanušovice
20.000
Kč
doplatku
kupní
ceny
z
budoucí
kupní
smlouvy
p.
J.
Jahnovi,
bytem
Na
Holbě
470,
788
Společnost Podané ruce o.p.s.
50.000 Kč
Hanušovice. Jedná se o doplatek ve výši 27.600,00 Kč za bytovou jednotku č. 88/14 v budově
č.ukládá
p. 88, které
se nacházíreferentovi
na pozemku
parcelní
č. st. 1041
v k. ú. Hanušovice.
a
zodpovědnému
všechny
žadatele
informovat.
267/53R/2021 Rada města
z důvodů
vyhlášeníměsta
nového
nouzovéhoprominout
stavu a výrazného
266/53R/2021
města Hanušovice
Hanušoviceschvaluje
doporučuje
Zastupitelstvu
Hanušovice
úhradu
zhoršení
epidemiologické
situace,
posunutí
termínu
konání
Zastupitelstva
města na
duben
doplatku kupní ceny z budoucí kupní smlouvy p. J. Jahnovi, bytem Na Holbě
470,
788
2021.
Hanušovice. Jedná se o doplatek ve výši 27.600,00 Kč za bytovou jednotku č. 88/14 v budově
č. p. 88, které se nachází na pozemku parcelní č. st. 1041 v k. ú. Hanušovice.
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo či nebyla přijata
267/53R/2021 Rada města Hanušovice schvaluje z důvodů vyhlášení nového nouzového stavu a výrazného
zhoršení epidemiologické situace, posunutí termínu konání Zastupitelstva města na duben
Výsledky projednávání,
2021. o kterých se nehlasovalo
Rada města Hanušovice bere na vědomí že všechna usnesení Rady města jsou průběžně splněna
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo či nebyla přijata
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo
Rada města Hanušovice bere na vědomí že všechna usnesení Rady města jsou průběžně splněna

Marek Kostka
starosta

Dne 13.3.2021 si připomeneme 2. smutné výročí úmrtí
našeho tatínka, dědečka, strýce
pana
Vytvořeno v aplikaci UZOb.

Vytvořeno v aplikaci UZOb.

Antonína Fibicha.

Marek Kostka
starosta

S láskou vzpomínají synové Zdeněk, Antonín, Miroslav,
František a Pavel s rodinami, vnoučata a pravnoučata.

Dne 22.3.2021 si připomeneme 1. smutné výročí úmrtí
našeho milého tatínka, dědečka a strýce
pana

Františka Nezbedy.

S láskou stále vzpomíná zarmoucena rodina.

Jen svíci hořící a hezkou kytici
na hrob můžeme dát,
chvíli postát a tiše vzpomínat.

Dne 28. března 2021 by oslavil 60 let

Petr Crha z Hanušovic

pana
a dne 2. února 2021 uplynulo šest let od jeho úmrtí.
S láskou vzpomíná celá rodina.

Kdo byl milován,
není zapomenut.

Dne 10. ledna 2021 uplynulo 18. smutné výročí, kdy
nás navždy opustila

Zdenka Kostková

paní
a dne 23. března 2021 by oslavila nedožitých 73 let.
S láskou vzpomíná celá rodina.
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umístěny kasičky, do kterých mohli občané přispívat. Ke dni 28. 1. 2021 bylo všech 66
pokladniček rozpečetěno a spočítáno.
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Děkujeme všem, kteří se i v této těžké situaci byli ochotni podílet na organizaci Tříkrálové
sbírky. Místním asistentům za organizování sbírky v jednotlivých obcích, zaměstnancům obcí
za spolupráci při pečetění pokladniček a následném počítání peněz a v neposlední řadě
děkujeme všem, kteří jakýmkoliv darem do sbírky přispěli.

Tříkrálová sbírka 2021 v děkanátu Šumperk ukončena

V letošním roce neproběhla Tříkrálová sbírka klasickým způsobem.
V jednotlivých obcích byly umístěny kasičky, do kterých mohli občané
přispívat. Ke dni 28. 1. 2021 bylo všech 66 pokladniček rozpečetěno a
spočítáno.
Děkujeme všem, kteří se i v této těžké situaci byli ochotni podílet na
organizaci Tříkrálové sbírky. Místním asistentům za organizování sbírky
v jednotlivých obcích, zaměstnancům obcí za spolupráci při pečetění pokladniček a následném počítání peněz a v neposlední řadě děkujeme
všem, kteří jakýmkoliv darem do sbírky přispěli.
Celkový výtěžek ze statických kasiček je 383 354 Kč.
Do 30. 4. 2021 můžete přispět do online kasičky (www.trikralovasbirka.cz). Aktuální výtěžek online kasičky ke dni 11. 2. 2021 činí 81 350 Kč.
Tato částka bude ještě navýšena o část výnosu z DMS.
Charita Šumperk bude mít k dispozici 58% z této částky. Budeme tak
moci opět podpořit osoby, které se ocitnou v nouzi, Centrum pro rodinu, Poradnu ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z. s. S dalšími
záměry Vás seznámíme během roku 2021, a to prostřednictvím našich
stránek www.sumperk.charita.cz nebo na www.trikralovasbirka.cz.
Pokud by vás napadlo, jakým způsobem využít peníze z Tříkrálové
sbírky, neváhejte nás kontaktovat.
Za Charitu Šumperk děkují
Michaela Stuchlá a Věra Ponížilová, koordinátorky Tříkrálové sbírky
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Obec
Bludov
Bohdíkov
Bohutín
Bratrušov
Bušín
Dolní Studénky
Hanušovice
Hraběšice
Jindřichov
Kopřivná
Loučná nad Desnou
Nový Malín
Olšany
Rapotín
Rejchartice
Ruda nad Moravou
Sobotín
Staré Město
Šumperk
Velké Losiny
Vernířovice
Vikýřovice
CELKEM

Výtěžek
30 746,12 246,12 111,7 425
9 881,8 289,13 607,4 010,5 024,4 762,25 362,46 669,7 854,9 919,1 323,21 230,16 832,36 609,53 753,36 157,2 100,17 445,383 354,-

Počet kasiček
3
2
2
1
2
1
1
1
1
2
4
7
1
3
1
2
4
7
11
5
1
4
66

Celkový výtěžek ze statických kasiček je 383 354 Kč.

Arriva dočasně zastavuje provoz dálkového spojení
z Jeseníku do Prahy
Od soboty 20. února 2021 nepojedou autobusy na dálkové lince
950151 z Jeseníku přes Králíky, Žamberk, Vamberk a Hradec Králové do
Prahy. Provoz 230 kilometrů dlouhé linky je dočasně zastaven do konce
dubna kvůli minimálnímu zájmu cestujících.
„Pokud se situace zlepší, a já v to doufám, linku velmi rychle
obnovíme,“ říká Jaromír Walaski, ředitel Arrivy Morava, která spojení
zajišťuje a doplňuje: „Situace teď není dobrá, cestující nejezdí, a
protože nám na provoz linky nikdo nepřispívá, musíme na její náklady
vydělat tržbami z jízdného. Ty jsou teď bohužel minimální.“

Linka z Jeseníku do Prahy nejezdila už loni na jaře kvůli řadě různých
opatření. Cestující se do autobusů ale k 8. červnu vrátili, kdy byl provoz
spojení obnoven.
Kontakt pro novináře:
Jan Holub
tiskový mluvčí společnosti Arriva
M: +420 737 797 622
E: jan.holub@arriva.cz

KOUPÍM
Koupím zděnou, nebo plechovou garáž
v Hanušovicích.
Tel.: 702 773 990 (nejlépe SMS)
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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…

Přátelství

Láska

Těžko získat to,
co jsme lehko ztratili.
Přátelství s láskou,
sami sebe zranili.

V lásce se riskuje,
láska sílu dává.
Kdo ji věrně miluje,
nikdy nepřestává.

Přítel je ten člověk,
co city v srdci chová.
Nezná jen lichotivá slova,
pravdu řekne jistě
vždy na pravém místě.

Láska je radost,
když dva se mají rádi.
Láska je bolest,
když jeden z nich zradí.

Jan Havelka

Jarní recepty našich čtenářů
V minulém čísle jsme vás vyzvali, abyste přispěli vašimi tipy na jarní recepty. Děkujeme vám za váš zájem a doufáme, že některých z nich vyzkoušíte. Dobrou chuť. :)

Obrácený jablkový koláč

Ředkvičková pomazánka

Potřebujeme:
zelená čočka, cibule, balkánský
sýr, rajčata, paprika, citron, olivový olej, hořčice, sůl, pepř

Potřebujeme:
4 vejce, 140 g cukru, 90 g hladké mouky, 600 g jablek, vanilkový cukr, skořice, 20 g másla

Potřebujeme:
Tvaroh, majonéza, ředkvičky,
uvařená vejce, cibule, petrželka

Postup:
Čočku necháme na několik hodin namočit, slijeme a uvaříme
do měkka. Smícháme šťávu z
citronu, hořčici, olej, sůl a pepř.
Čočku promícháme se zálivkou,
nakrájenou cibulí, rajčaty a paprikou. Přidáme balkánský sýr.

Postup:
Jablka nakrájíme na tenké plátky
a rozložíme do koláčové formy,
silně vymazané máslem, posypeme je 60 g cukru a skořicí. Z
bílků ušleháme tuhý sníh a po
částech přidáváme cukr, vmícháme žloutky a prosátou mouku.
Těsto nalijeme na jablka a poprášíme lehce moukou. Pečeme
ve vyhřáté troubě a po upečení
otočíme.

Jarní čočkový salát

12

Postup:
Tvaroh vyklopíme do misky,
přidáme nastrouhaná vejce
natvrdo a nastrouhané ředkvičky, nadrobno nasekanou cibuli
a petrželku. Dochutíme solí a
pepřem.

Město Hanušovice zastoupené starostou Markem Kostkou vyhlašuje výběrové řízení
na funkci
STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE
Místo výkonu práce:
Předpokládaný termín nástupu:
Pracovní poměr:
Platové zařazení:

katastrální území města Hanušovice
od 01. 05. 2021 nebo dle dohody
pracovní poměr na dobu neurčitou s 3měsíční zkušební
dobou
v souladu s nařízením vlády č. 300/2019 Sb., ve znění
pozdějších předpisů., 8. platová třída

Uchazeč musí splňovat předpoklady dle zákona č. 261/2020 Sb., o obecní policii, ve
znění pozdějších předpisů:
- státní občanství ČR
- věk minimálně 21 let (věkový limit pro zbrojní průkaz „D“ zákon 119/2002 §19)
- prokázání bezúhonnosti v souladu s § 4 a zákona č. 261/2020 Sb.
- prokázání spolehlivosti v souladu s § 4 b zákona č. 261/2020 Sb.
- zdravotní způsobilost k výkonu oprávnění a povinností strážníka
- ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou
Požadavky na uchazeče:
- znalost práce na PC
- řidičské oprávnění skupiny „B“
- zbrojní průkaz skupiny „D“ (lze doplnit dodatečně)
- samostatnost, schopnost práce v týmu, komunikativní schopnosti
Výhodou bude:
- praxe v pozici strážník/strážnice městské policie
- platný zbrojní průkaz – skupina k výkonu povolání
- platné osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů
- základní orientace ve vybraných právních předpisech
- místní znalost místa výkonu práce
- znalost cizího jazyka
Benefity:
-

možnost přidělení služebního bytu
příspěvky penzijní připojištění
4 dny indispozičního volna
příspěvky na stravné, na dovolenou, na zdravotní pomůcky
profesní růst
v případě aktivního přístupu ke svěřené funkci nabízíme odpovídající osobní
ohodnocení a možnost platového růstu (až do výše 50 % základního platu)
příspěvek na dojíždění (z oblasti mimo správní obvod pověřeného úřadu
Hanušovice)
zvláštní příplatek (ohodnocení rizika práce)

Pracovní náplní bude:
Výkon funkce strážníka městské policie v souladu se zákonem č. 261/2020 Sb., o obecní
policii v platném znění.

AUTOŠKOLA
PAVEL LENHART

Sociální služby pro seniory Šumperk, p. o.
U Sanatoria 2631/25
787 01 ŠUMPERK
IČ: 75004011

Sociální služby pro seniory Šumperk, p.o. vypisují
výběrové řízení na obsazení pozice:
Sociální pracovník/pracovnice
Hledáme nového člena/členku týmu pečovatelské služby, jež bude zajišťovat chod terénní služby – plánování úkonů jednotlivým pečovatelkám,
bude provádět samostatná jednání se zájemci o poskytnutí služby, uzavírat smlouvy o poskytování služeb, bude dohlížet na procesy individuálního
plánování a do budoucna povede cca 20ti členný tým pracovníků.
Nabízíme:
finanční ocenění dle platové třídy č.10 (tj. 26.730,- až 39.410,- Kč dle
dosažené praxe v oboru)
po skončení zkušební doby osobní příplatek
příspěvek na stravování
příspěvek na penzijní připojištění
benefitní poukazy
pružnou pracovní dobu

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

Požadujeme:
kvalifikační předpoklady pro výkon práce sociálního pracovníka 		
dle zákona o sociálních službách
občanskou a morální bezúhonnost
schopnost práce v týmu
loajalitu, zodpovědnost, spolehlivost, samostatnost a flexibilitu
praxi v oboru
ŘP sk.B – aktivní řidič
Nástup je možný od 1.4.2021 nebo dle dohody.
Bližší informace podá Bc. Andrea Jenčková, vedoucí sociálního úseku na
tel.: 606 022 880.
Písemné přihlášky s motivačním dopisem a strukturovaným životopisem
zasílejte do 15.3.2021 emailem na: jenckova@socsluzby.cz,
nebo na adresu SSPS Šumperk, p.o, U sanatoria 25, 787 01 Šumperk
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