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HANUŠOVICE MĚSTO,
KDE BUDEME CHTÍT ŽÍT
revitalizace prostor: před nádražím, bývalého Depa, sídliště Na
Holbě, okolí kostela, městského parku, bývalého Moravolenu
atd. Vzhledem k velkému rozsahu připravovaných investic a
časově náročných projektových příprav, vám představímev tomto
čísle první dva projekty, jejichž výstavbu chceme zahájit už v
průběhu roku 2021. Pro realizaci těchto dvou projektů byly
zakoupeny pozemky v prostorách bývalého Moravolenu a naproti
přilehlého parku.

vážení občané a obyvatelé Hanušovic,
v návaznosti na vizi, kterou jsme Vám představili v roce 2019
„HANUŠOVICE Město, kde budeme chtít žít“, vás budeme
seznamovat nejen prostřednictvím našeho zpravodaje
s postupnými kroky směřujícími k naplnění naší společné vize.
V současné době intenzivně pracujeme na projektových přípravách,
stavebních řízeních a finančních plánech hned několika větších
investičních projektů a to např. výstavba náměstí, cyklostezek,
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Projekt

DISPOZICE BYTOVÝCH DOMŮ

DISPOZICE BYTOVÝCH DOMŮ
1
Jedná se o velice lukrativní lokalitu na okraji města Hanušovice. také seniorům. Je to příležitost TYP
pořídit
si důstojné bydlení za
1.NP
prostory
Má výhodnou jihozápadní orientaci. Naproti přes ul. Pražskou se výhodných a dlouhodobě udržitelných společné
podmínek
pod záštitou
1KK
nachází H-park, v současné době připravovaný na rekonstrukci. města.
2KK
1.NP
Dobrá je i docházková vzdálenost do centra. Obytná zástavba bude
Garantovaná výše plateb nájemného s jasně stanovenou cenou
velice kvalitní, tvořená urbanisticky sedmi malými bloky obytných od počátku
kočárkárna bydlení, umožní těmto rodinám žít na odpovídající
byt 1+kk
domů kolem prostoru pro seniorské bydlení, tzv. senzionu, kde je úrovní bez obav z nekontrolovatelně zvyšovaných poplatků z
společné prostory
navrženo 30 nízkopodlažních bytů. Rovněž nabídka bytů je velice prodlení či nepříjemných změn v podmínkách,
které bývají typické
rozmanitá díky univerzálnímu řešení dispozic. Jedná se o byty 1+kk u mnoha komerčních
produktů.
Navíc rodina získá možnost po 20 úkl.
vst. hala
za poměrnou částku
až 5+kk, které mohou být přizpůsobovány požadavkům občanů a 25 letech odkoupit byt do osobního vlastnictví
2KK
kóje
po odečtení již vynaložených prostředků). Konkrétní
jsou navrženy v celkovém počtu 105 až 128 bytových jednotek podle (tedy zaskl.částku
velikostní skladby bytů. Projekt blokového bydlení je navržen tak, finanční podmínky budou představeny následně.
byt 1+kk
Celý navržený bytový
komplex disponuje 1KK
prostory pro nabídku
aby výstavba mohla reagovat na skutečnou poptávku při realizaci,
služeb askl. kójeprostory, kde
se
mohou
občané
scházet
a trávit volný
tzn., že objekty mohou být stavěny samostatně po etapách.
byt 1+kk
Záměrem projektu je nabídnout dostupné bydlení čas. Realizací vznikne ucelený komplex bydlení s návazností na
3KK
parku.
především mladým lidem, rodinám, široké veřejnosti, ale odpočinek a relaxaci, či sportovní vyžití v přilehlém
26 m2

33 m2

20 m2

26 m2

33 m2

33 m2

26 m2

vst. hala

vst. hala

20 m2

10 m2

Projekt

5KK
byt 2+kk
47 m2

byt 2+kk
50 m2

kočárkárna

skl. kóje
kočárk.
2
26 m

26 m2

Návrh řešení revitalizace parku vychází ze záměru vytvoření
veřejných prostor, doplněných dvěma objekty – klubovnou se
zázemím a zastřešeným pódiem, dále zpevněnými plochami, které
2.NPkulturním
budou sloužit převážně k volnočasovým, sportovním,
a společenským účelům. Cílem navrhovaných úprav městského
parku je vytvoření volného prostoru, umožňujícího návštěvníkům
nejrůznější každodenní aktivity po celý rok. Současně bude možno
v parku pořádat větší společenské, sportovní a kulturní akce jak
pro místní obyvatele, tak pro návštěvníky města. V rámci parku

26 m2

zároveň dojde k vybudování environmentálních prvků např. včelí
louky, broukoviště, bylinné zahrádky, které budou podporovat
edukační aktivity pro veřejnost a zájmové spolky. Zvýšení
uživatelského komfortu a vybavenosti
parku předpokládáme
3.NP
zvýšení návštěvnosti pro různé věkové kategorie a zájmové
skupiny, ale především vytvoření vhodného prostředí pro trávení
volného času našich občanů, na takové úrovni, které zde zatím
schází.

Váš H - tým
byt 3+kk

byt 3+kk

73 m2

73 m2

byt 5+kk
140 m2

hala

20 m2

60 m2

byt 2+kk
60 m2

POZOR ZMĚNA! PLATNOST OD 1. 11. 2020 DO 28. 1. 2021
byt 2+kk
68 m2

byt 2+kk
68 m2

byt 3+kk

PROVOZNÍ DOBA - Sběrné místo Hanušovice
90 m2

byt 3+kk
82 m2

50 m2

			

byt 2+kk
2

50 m

byt 1+kk
32 m2

140 m2

hala

20 m2

byt 2+kk

byt 2+kk

byt 5+kk

byt 2+kk
68 m2

byt 2+kk
68 m2

byt 3+kk
90 m2

byt 3+kk
82 m2

byt 3+kk
82 m2

byt 3+kk
82 m2

byt 1+kk
32 m

2

Středa 10.00 - 16.00 hodin
Sobota 8.00 - 12.00 hodin
Polední přestávka 12.00 - 12.30 hodin
V případě Státního svátku - ZAVŘENO

Odpovědná osoba: František Amoz 603 212 951

Jaromír Beer 735 974 271
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Pódium park

Klubovna park
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DISPOZICE BYTOVÝCH DOMŮ

DISPOZICE BYTOVÝCH DOMŮ
TYP 1
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společné prostory
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kočárkárna

byt 1+kk

26 m2

33 m2

společné prostory
úkl.

vst. hala
20 m2

2KK

skl. kóje
2
26 m

byt 1+kk

1KK

33 m2

skl. kóje
2

33 m2

byt 1+kk

26 m

3KK
vst. hala

vst. hala

20 m2

10 m2

5KK
byt 2+kk
47 m2

byt 2+kk
50 m2

kočárkárna

skl. kóje
kočárk.
2
26 m

26 m2

26 m2

2.NP

3.NP
byt 3+kk
73 m2

byt 3+kk
73 m2

byt 5+kk
140 m2

hala

20 m2

byt 2+kk
60 m2

byt 2+kk
68 m2

byt 2+kk
60 m2

byt 2+kk

byt 2+kk

68 m2

68 m2

byt 3+kk
90 m2

byt 3+kk
82 m

50 m2

byt 2+kk
2

50 m

byt 1+kk
32 m2

140 m2

hala

20 m2

byt 2+kk

byt 5+kk

2

byt 3+kk
82 m2

byt 2+kk
68 m2

byt 3+kk
90 m2

byt 3+kk
82 m2

byt 3+kk
82 m2

byt 1+kk
32 m
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Město Hanušovice
Město
Hlavní
92, Hanušovice
788 33 Hanušovice

tel.č.:
583
e-mail: podatelna@mu-hanusovice.cz
Hlavní
92,231
788284
33 |Hanušovice
tel.č.: 583 231 284 | e-mail: podatelna@mu-hanusovice.cz

USNESENÍ
N Eměsta
S E Hanušovice
NÍ
schůze č.U
44SRady

schůze
č. 2020
44 Rady
města
Hanušovice
konaná
dne 5. 10.
v kancelář
starosty
od 15:00 hod.
konaná dne 5. 10. 2020 v kancelář starosty od 15:00 hod.
173/44R/2020

Rada města Hanušovice schvaluje program zasedání 44. RM.

173/44R/2020 Rada
Radaměsta
města Hanušovice
Hanušovice schvaluje
zasedání a44.
RM. ukazatele rozpočtu města
174/44R/2020
schvaluje program
úpravy rozpočtu
závazné
důvodovéschvaluje
zprávy a úpravy
ukládá rozpočtu
odpovědnému
pracovníkovi
úpravy
174/44R/2020 Hanušovice
Rada městadle
Hanušovice
a závazné
ukazateleveškeré
rozpočtu
města
rozpočtového
opatření
č.
6/2020
zapracovat
do
uzávěrky
za
měsíc
září
2020.
Hanušovice dle důvodové zprávy a ukládá odpovědnému pracovníkovi veškeré úpravy
rozpočtového
opatření č. schvaluje
6/2020 zapracovat
uzávěrkybytu
za měsíc
záříč.2020.
Rada
města Hanušovice
žádost odo
přidělení
v domě
p. 137, ul. Hlavní
v
Hanušovicích
a
byt
přiděluje
panu
D.
J.
175/44R/2020 Rada města Hanušovice schvaluje žádost o přidělení bytu v domě č. p. 137, ul. Hlavní
Zároveň
ukládá OSMS
uzavřít nájemní
k předmětné nemovitosti na dobu určitou
v Hanušovicích
a byt přiděluje
panu D. smlouvu
J.
vZároveň
délce 6 měsíců.
ukládá OSMS uzavřít nájemní smlouvu k předmětné nemovitosti na dobu určitou

175/44R/2020

v délce
6 měsíců.
Rada
města
Hanušovice schvaluje podporu nesouhlasného stanoviska s rušením Lesních
správ
v
Jeseníkách
a souhlasí
s žádostí
o osobní
setkání se zástupci
LČR,
ministerstvem
176/44R/2020 Rada města Hanušovice
schvaluje
podporu
nesouhlasného
stanoviska
s rušením
Lesních
zemědělství,
obcemi
Svazku
obcí
Údolí
Desné,
jako
i
se
zástupci
obcí
oblasti
Jeseníku tuto
správ v Jeseníkách a souhlasí s žádostí o osobní setkání se zástupci LČR, ministerstvem
problematiku
vyjádřit
nášÚdolí
zásadní
nesouhlas.
zemědělství, probrat
obcemi aSvazku
obcí
Desné,
jako i se zástupci obcí oblasti Jeseníku tuto

176/44R/2020

problematiku
probrat a vyjádřit
nášzaslání
zásadníobjednávky
nesouhlas. na provedení výkopových prací a
177a/44R/2020 Rada
města Hanušovice
schvaluje
v rámci
akce „Rozšíření
osvětlení
chodníku výkopových
pro pěší na
ul.a
177a/44R/2020 zásypů
Rada města
Hanušovice
schvaluje veřejného
zaslání objednávky
na provedení
prací
Zábřežská
v
Hanušovicích
I.
etapa“.
Předmětné
práce
bude
provádět
Daniel
Jílek,
zásypů v rámci akce „Rozšíření veřejného osvětlení chodníku pro pěší na ul.
Na
Vinici 422,
788 33 Hanušovice.
Celková
cena práce
prací bude
činit 120.455
KčJílek,
vč.
Zábřežská
v Hanušovicích
- I. etapa“.
Předmětné
bude provádět
Daniel
DPH.
Na Vinici 422, 788 33 Hanušovice. Celková cena prací bude činit 120.455 Kč vč.
DPH.

177b/44R/2020 Rada města Hanušovice schvaluje zaslání objednávky na dodání a provedení pokládky
a uzemnění
v rámci
akce „Rozšíření
veřejného
pěší
177b/44R/2020 chráničky
Rada města
Hanušovice
schvaluje
zaslání objednávky
naosvětlení
dodání a chodníku
provedenípro
pokládky
na
ul.
Zábřežská
v
Hanušovicích
I.
etapa“.
Předmětné
práce
bude
provádět
chráničky a uzemnění v rámci akce „Rozšíření veřejného osvětlení chodníku pro pěší
Lubomír
Olbrich, Vlaské
38, 788 33 Hanušovice.
Celková
cena prací
budebude
činit provádět
100.000
na ul. Zábřežská
v Hanušovicích
- I. etapa“.
Předmětné
práce
Kč
vč.
DPH.
Lubomír Olbrich, Vlaské 38, 788 33 Hanušovice. Celková cena prací bude činit 100.000

Kč vč.
DPH.
Rada
města
Hanušovice schvaluje smlouvu o nájmu č. 124123/20 mezi Městem Hanušovice,
Hlavní
92,
Hanušovice,
00302546
(nájemce)
a Lesy
ČR, s.p. Přemyslova
1106/19
Nový
178/44R/2020 Rada města HanušoviceIČ:
schvaluje
smlouvu
o nájmu
č. 124123/20
mezi Městem
Hanušovice,
Hradec
Králové,
IČ:
42196451,
Lesní
správa
Hanušovice
(pronajímatel).
Hlavní 92, Hanušovice, IČ: 00302546 (nájemce) a Lesy ČR, s.p. Přemyslova 1106/19 Nový
Předmětem
nájemní
je Lesní
dočasné
úplatné
užívání (pronajímatel).
pozemků parc. č. 1837/4 ostatní
Hradec Králové,
IČ: smlouvy
42196451,
správa
Hanušovice
plocha
v
k.
ú.
Hanušovice,
výměra
825
m2,
parc.
č.
1843,
ostatní
plocha
v k.č.ú.1837/4
Hanušovice,
Předmětem nájemní smlouvy je dočasné úplatné užívání pozemků
parc.
ostatní
výměra
125
m2
a
parc.
č.
534
zastavěná
plocha
a
nádvoří
v
k.
ú.
Hanušovice,
výměra 91
plocha v k. ú. Hanušovice, výměra 825 m2, parc. č. 1843, ostatní plocha v k. ú. Hanušovice,
m2.
a parc.
st. 534
v k.č.ú.534
Hanušovice.
nájemní
smlouvy
těchto výměra
pozemků
výměra
125č.m2
a parc.
zastavěnáCelková
plocha acena
nádvoří
v k. ú.
Hanušovice,
91
činí
16.609
Kč.
m2. a parc. č. st. 534 v k. ú. Hanušovice. Celková cena nájemní smlouvy těchto pozemků
Nájemní
smlouva
činí 16.609
Kč. je stanovena na dobu určitou od 1.11.2020 - 31.12.2021.

178/44R/2020

Nájemní smlouva je stanovena na dobu určitou od 1.11.2020 - 31.12.2021.

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo či nebyla přijata
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo či nebyla přijata
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo
Rada města Hanušovice bere na vědomí „Rozhodnutí o povolení úplné uzavírky“ – silnice II/369 a III/36911
vRada
místech
železničních
přejezdů
k. ú. Hanušovice
a vo k.
ú. Jindřichov
z důvodu –jejich
opravy
města
Hanušovice
bere navvědomí
„Rozhodnutí
povolení
úplné uzavírky“
silnice
II/369v atermínech
III/36911
uvedených
v
rozhodnutí,
které
zaslal
Odbor
dopravy
MěÚ
Šumperk.
v místech železničních přejezdů v k. ú. Hanušovice a v k. ú. Jindřichov z důvodu jejich opravy v termínech

uvedených
rozhodnutí, bere
kteréna
zaslal
Odbor
dopravy MěÚ
Šumperk.úplné uzavírky“ – silnice II/369 v místě
Rada
města vHanušovice
vědomí
„Rozhodnutí
o povolení
železničního
č. P4283
v k.vědomí
ú. Branná
z důvodu ojeho
opravyúplné
v termínech
uvedených
rozhodnutí,
Rada města přejezdu
Hanušovice
bere na
„Rozhodnutí
povolení
uzavírky“
– silnice vII/369
v místě
které
zaslal
Odbor
dopravy
MěÚ
Šumperk.
železničního přejezdu č. P4283 v k. ú. Branná z důvodu jeho opravy v termínech uvedených v rozhodnutí,
které zaslal Odbor dopravy MěÚ Šumperk.

6
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Město Hanušovice
Hlavní 92, 788 33 Hanušovice
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USNESENÍ
schůze č. 45 Rady města Hanušovice
konaná dne 19. 10. 2020 v kancelář starosty od 15:00 hod.
179/45R/2020

Rada města Hanušovice schvaluje program zasedání 45. RM.

180/45R/2020

Rada města Hanušovice pověřuje Kateřinu Podleśnou, DiS jako oprávněnou úřední osobou
ve věci vedení řízení o opatření obecné povahy dle ustanovení dle ustanovení § 33d zákona
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
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MY

CY
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K

181a/45R/2020 Rada města Hanušovice ukládá zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. č. 744/17 zahrada o
celkové výměře 85 m2, zapsaného na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký
kraj, Katastrální pracoviště Šumperk, katastrální území Hanušovice, obec Hanušovice.
181b/45R/2020 Rada města Hanušovice neschvaluje odprodat část pozemku parcelní číslo 1522/11 –
ostatní plocha, zapsaného na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj,
Katastrální pracoviště Šumperk, katastrální území Hanušovice, obec Hanušovice.
181c/45R/2020 Rada města Hanušovice doporučuje zastupitelstvu města Hanušovice odprodat pozemek p.
č. 744/17 – zahrada o celkové výměře 85 m 2 v k. ú. Hanušovice za kupní cenu ve výši
znaleckého posudku + náklady spojené s převodem, prodej pozemku p. č. 1522/11
zamítnout a ukládá OSMS předložit bod na jednání ZM.
182/45R/2020

Rada města Hanušovice doporučuje zastupitelstvu města Hanušovice schválit směny
pozemků mezi městem Hanušovice parc. č. 1528/1 (ostatní plocha) za pozemky parc. č. st.
534, parcelní č. 2231/3, parcelní č. 1325 a parcelní č. 1331 v majetku České republiky,
s právem hospodaření pro Lesy ČR, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500
08 Hradec Králové vše v k.ú. Hanušovice.
Rada města schvaluje zveřejnění záměru směny výše uvedených pozemků k. ú. Hanušovice.

183/45R/2020

Rada města Hanušovice neschvaluje neschvaluje odprodat část pozemku parcelní číslo
836/2 (ostatní plocha), zapsaného na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký
kraj, Katastrální pracoviště Šumperk, katastrální území Hanušovice, obec Hanušovice.
Rada města Hanušovice nedoporučuje Zastupitelstvu města Hanušovice odprodat část
pozemku p. č. 836/2 (ostatní plocha) v k. ú. Hanušovice a ukládá OSMS předložit bod na
jednání ZM.

184/45R/2020

Rada města Hanušovice neschvaluje neschvaluje odprodat žadatelům manž. Š. pozemky
parcelní číslo 609/2 a p. č. 60, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk, katastrální území Hynčice nad Moravou,
obec Hanušovice.
Rada města Hanušovice nedoporučuje Zastupitelstvu města Hanušovice odprodat
žadatelům manželům Š. pozemky p. č. 609/2 – ostatní komunikace o celkové výměře 484 m2
v k. ú. Hynčice nad Moravou a p. č. 60 – ostatní komunikace o celkové výměře 72 m 2
rovněž v k. ú. Hynčice nad Moravou a ukládá OSMS předložit bod na jednání ZM.

185/45R/2020

Rada města Hanušovice bere na vědomí výsledek poptávkového řízení na akci „Nové fasády
pro bytové domy čp. 134 a čp. 108 v Hanušovicích“. Nejvhodnější nabídku podala
společnost TRENDEX NOVA a.s., Náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5, jejíž nabídková
cena za obě fasády činila 2.705.157,97 Kč vč. DPH bez zateplení objektu čp. 108 a
3.087.491,64 Kč vč. DPH se zateplením objektu čp. 108.
Výsledek výběrového řízení bude předložen ke schválení Zastupitelstvu města Hanušovice.

186/45R/2020

Rada města Hanušovice schvaluje uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského
zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene pro objekt čp. 252 v rámci stavby „Stavební úpravy domu č. 199 v Hanušovicích
v rámci projektu Multifunkční centrum sociálních služeb“.

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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187/45R/2020

Rada města Hanušovice schvaluje uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského
zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene pro objekt čp. 538 v rámci stavby „Stavební úpravy domu č. 199 v Hanušovicích
v rámci projektu Multifunkční centrum sociálních služeb“.

188/45R/2020

Rada města Hanušovice schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby „Hanušovice - Nádražní, parc. č. 1837/4 NNk“ mezi
městem Hanušovice, Hlavní 92, 788 33 Hanušovice a společností ČEZ Distribuce a.s., se
sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene
bude činit 12.100 Kč vč. DPH.

189/45R/2020

Rada města Hanušovice bere na vědomí žádost manželů R. o odkup části pozemku parc. č.
2259 orná půda v k. ú. Hanušovice.
Rada města Hanušovice ukládá odpovědnému pracovníkovi provedení místního šetření o
případném odkupu zbylé části pozemku sousedním vlastníkům nemovitosti.

190a/45R/2020 Rada města Hanušovice neschvaluje odprodat žadateli J. K. pozemky parcelní číslo 356/2 a
p. č. 356/3, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální
pracoviště Šumperk, katastrální území Hanušovice, obec Hanušovice.
190b/45R/2020 Rada města Hanušovice ukládá zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. č. 355/3 trvalý
travní porost o celkové výměře 45 m2, zapsaného na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk, katastrální území Hanušovice, obec
Hanušovice.
190c/45R/2020 Rada města Hanušovice doporučuje zastupitelstvu města Hanušovice odprodat pozemek p.
č. 355/3 – trvalý travní porost o celkové výměře 45 m2 v k. ú. Hanušovice za kupní cenu ve
výši znaleckého posudku + náklady spojené s převodem, prodej pozemků p. č. 356/2 a p. č.
356/3 zamítnout a ukládá OSMS předložit bod na jednání ZM.
191/45R/2020

Rada města Hanušovice neschvaluje žádost paní F. N. o pronájmu nebytového prostoru na
pozemku parcelní číslo st. 821/1.

192/45R/2020

Rada města Hanušovice schvaluje změnu provozní doby Sběrného místa Hanušovice.

193/45R/2020

Rada města Hanušovice schvaluje Výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci na akci
"Pořízení traktoru". Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1.999.000 Kč bez DPH.

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo či nebyla přijata
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo
Rada města Hanušovice bere na vědomí cenovou nabídku fy Pokrývačství Novák s.r.o.

OZNÁMENÍ OBČANŮM
svoz Bio odpadu.

Marek Kostka
starosta

Poslední svoz Bio odpadu se uskuteční
v úterý 10. 11. 2020
Pokud dojde k výrazné změně klimatických podmínek (mráz)
budou změny oznámeny způsobem obvyklým. František Ambroz
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Problematika / nálezy psů, využití dvou
záchytných kotců města Hanušovice
Příběh ROXY
Roxy je osmiletá fenka pitbulteriéra, která se do městského
záchytného kotce dostala cíleným odchytem, kdy se o ní její majitel/
ka přestal/a starat. V kotci byla jeden a půl měsíce. Její vyhlídky na
nový život nebyly nijak růžové, zejména proto, že se jedná právě o rasu
pitbulteriéra a věk fenky, což je v tomto případě nevýhodou.
Poděkování patří pracovníkům města Hanušovic, Jiřímu G.,
Martinovi P. a Jaromíru B., dále asistentům prevence kriminality města
Hanušovic, kteří mnohdy v době svého volna chodili Roxy venčit nebo
prostě jen zaskočili dosypat granule a vyměnit vodu.
Samotné Roxy chvíli trvalo, než si na kotec i nové lidi zvykla. Zima na
krku a promrzlý venkovní kotec byly obavou o Roxy, kdyby se nepodařilo
ji umístit u nového majitele.
Město Hanušovice vynaložilo velké úsilí, aby pro Roxy našlo nový
domov.
Velké díky Jesenickým Tlapkám, z.s., které svým dlouholetým
působením právě v tomto oboru vědí, jak dále šířit zprávy o zvířatech,
které nikdo nechce a hledá možnosti pro jejich vhodné umisťování.
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Díky paní Roxaně P., která má v tomto oboru také dlouholetou
praxi, se nám začali ozývat zájemci o Roxy. A tak se jednoho dne ozvala
paní Michaela P. z Liberce. Projevila o Roxy velký zájem, na fotce jí
připomněla její fenku Agnes, která již odešla do psího nebe, ale v srdci
ji stále uchovává. Paní Michaela P. vážila dlouhou cestu z Liberce do
Hanušovic, aby se s Roxy mohla blíže seznámit. Několik procházek, noc
v penzionu s Roxy a vzniklo obrovské pouto. Dnes je Roxy právoplatným
členem jedné liberecké rodiny. Paní Michaela P. se svou malou dcerkou
posílají společné fotky, kdy je na první pohled vidět štěstí všech.
Mohu jen poděkovat paní Michaele P., že se i přes nesnadné
rozhodnutí do Hanušovic vydala a rozhodla se vzít si tak náročné
plemeno, jakým je právě pitbulteriér…
Také bych chtěla paní Michaele P. za město Hanušovice srdečně
poděkovat za dárkový poukaz v hodnotě 1.500,- Kč (obsahem je
podestýlka do psích kotců pro chladné počasí, hřejivá podložka do
kotce, psí konzervy a psí granule), který poslala městu Hanušovice jako
projev díku a pomoci dalším odchyceným pejskům.
					

Váš strážník Ivana Vlacho

ZŠ a MŠ Hanušovice informuje
Sociální pedagog v hanušovické škole
V rámci projektu H-point, který realizuje město Hanušovice a který je
finančně podpořen Olomouckým krajem, pracuje nově od prvního září
tohoto roku u nás ve škole pan Jan Vrba na pozici sociálního pedagoga.
Je to pozice nová a v
eských školách ne příliš známá. Úkolem sociálního pedagoga je
převážně takzvaná sociální terapeutická práce. Pro žáky naší školy je tu
pro poskytování individuálního a skupinového sociálního poradenství.
Pomáhá dětem řešit jejich vztahy v třídním kolektivu a vytvářet pozitivní
klima třídy.

Takže sociální pedagog je něco jako sociální pracovník?
V podstatě ano, na rozdíl od učitelů má možnost pracovat
i s rodinami, a to takzvaně v terénu. Může tedy pomáhat i rodinám
našich dětí, například s nastavením fungování domácí přípravy dětí do
školy. Může rodinám nabídnout i podporu při řešení krizových situací,
může působit i jako mediátor případných neshod mezi rodiči a školou
anebo při konfliktu mezi žákem a jeho rodiči.
A jak je to se spoluprací s pedagogy školy?
Bez úzké spolupráce s našimi pedagogy by práce sociálního
pedagoga nebyla příliš úspěšná. Směrem k učitelům spočívá hlavně
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v podpoře při řešení konfliktních situací ve výuce, pomáhá při mediaci
konfliktů v třídním kolektivu nebo například při komunikaci s rodiči.
Samozřejmě je pedagogům k dispozici i formou určité terapeutické
práce, například jako prevence proti syndromu vyhoření.
Prozradíte nám na sebe něco, pane Vrbo? Například co vás vede
zrovna k této práci?
Už v dětství jsem se rozhodl pro dráhu vojenského letce a dal
jsem tomu všechno. Po studiu na vojenské kadetce jsem se nakonec
skutečně stal aktivním armádním letcem. Létal jsem převážně s velkým
armádním nákladním speciálem. Poměrně často byly mým úkolem
lety do míst, kde naše armáda působila v rámci mírových sil SFOR
a KFOR, a tam jsem se setkal poprvé s humanitární prací. Dělali jsme
letecký most mezi Českem a kosovsko-albánskou hranicí. A tam jsem
poprvé v utečeneckém táboře uviděl pravé utrpení. Stovky a stovky lidí
v bezbřehé beznaději, odevzdaní svému osudu. Lidé, kteří v okamžiku
přišli o vše a mnohdy i o všechny. To byl pro mě obrovský šok a také

jeden z důvodů, proč jsem nakonec z armády odešel.
Po nějaké době se mé profesní zaměření stočilo na sociální práci.
Pocházím z učitelské rodiny, a tak nějak samozřejmě jsem se začal
zaměřovat na sociální pomoc dětem a jejich rodinám. Pracoval jsem
například pro takové organizace, jako je Člověk v tísni, Zahrada 2000,
o. p. s., Eurotopia.cz, Centrum inkluze, o. p. s. a další. Zaměřoval jsem
se převážně na problematiku takzvané inkluze a také na poradenství
v oblasti kariérní a pracovní. K terapeutické práci to už pak byl jen krůček.
Momentálně dokončuji studium charitativní a sociální práce na
Cyrilometodějské teologické fakultě univerzity Palackého v Olomouci
a má závěrečná vědecká práce je zaměřena právě na sociální práci na
základní škole a na potvrzení její prospěšnosti a potřebnosti. V budoucnu
bych rád dokončil terapeutický výcvik v metodě KIDS‘ SKILLS – na řešení
orientovaný přístup při práci s dětmi, rodinami a komunitou. 


-zshanusovice

Ze života Klubu 60+ Hanušovice, z. s.
V zářiovém vydání Hanušovických novin jsem plná optimismu
ubezpečovala naše čtenáře a příznivce, že říjen přinese pro naše
členy řadu činností. Hned 1.10.2020 budeme držet palce našemu
smíšenému družstvu, které bude bojovat za náš Klub v Zábřehu na V.
ročníku sportovních her seniorů s názvem Zábřežský sedmiboj, dále
následovalo výjezdní zasedání na Severomoravskou chatu, také si
naše dvě družstva měla zasoutěžit ve Skilandu na Ostružné v bowlingu
a poslední říjnovou akcí měl být zájezd do tržnice v Kudowa Zdróji.
Bohužel zvyšující se počet nemocných Covidem-19 a následné
vyhlášení nouzového stavu všechny plánované akce zrušil. Pouze jediná
se uskutečnila – Zábřežský sedmiboj. Smíšené pětičlenné družstvo
ve složení pan Josef Cikryt, paní Soňa Lachnitová, paní Bronislava
Molčanová, pan Karel Prodělal a paní Jiřina Votavová museli splnit
sedm disciplín. Byly to:
1)bolloball – hod na hrazdičku se dvěma svázanými míčky,
2) hod pytlíkem – na vzdálenost cca 2 metry do otvorů desky,
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3) slalom – běh s florbalovou hokejkou s míčkem mezi kuželi,
4) figurína – zvířátko nebo něco podobného s vyřezaným otvorem,
do kterého se hází míčky,
5) tenisová zručnost – je nesení míčku na tenisové raketě asi 10 m
tam a zpět,
6) petang – hod třemi petangovými koulemi k čáře, měří se
nejkratší vzdálenost od čáry,
7) plechovky – sráží se tenisovým míčkem 15 plechovek.
Na této akci se sešlo 19 družstev z celého našeho regionu a naši
skončili na pěkném 5.místě.
Přiložené fotografie jsou jasným důkazem toho, že i senioři si
dokážou společně zasoutěžit, pobavit se, změřit své fyzické síly.
Doufáme tedy, že další takové akce se znovu uskuteční v jarních
měsících, že společnými silami porazíme strašáka jménem Covid-19.
Držíme všem palce a přejeme mnoho síly.

Mgr. Dáša Prodělalová
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Hanušovičtí hasiči pomáhají…
Během září a října naši hasiči nezaháleli a měli na pilno… Kde všude asistovali a pomáhali?
3.9.2020 Technická pomoc osoba ve výtahu Hanušovice
3.9.2020 Únik plynu Hanušovice
7.9.2020 Dopravní nehoda dvou osobních automobilů Hanušovice
15.9.2020 Technická pomoc otevření bytu Hanušovice
15.9.2020 Technická pomoc odstranění vosího hnízda Jindřichov
28.9.2020 Technická pomoc strom přes komunikaci Kopřivná
3.10.2020 Technická pomoc strom visící na komunikací Hanušovice
4.10.2020 Technická pomoc strom na komunikaci Hanušovice
12.10.2020 Dopravní nehoda železniční Hanušovice
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A je po prázdninách...
Každý si položí otázku, jaké byly…… Asi takové, jak si je kdo udělal.
Někdo jel k moři, jiní cestovali po České republice a mnozí zvelebovali
své obydlí, chaty a chalupy. Na Vysoké jsme se rozloučili s létem krásnou
akcí, kterou jsme přesunuli ze Dne dětí na poslední prázdninovou
sobotu. Musím poděkovat Jirkovi Novákovi za organizaci her a soutěží
pro děti, tradičně Lužíkům za super občerstvení a Jardovi Piskořovi za
skvělé makrely.
Děti nevěděly kam dřív skočit, nabídka veliká – střelba z luku
a vzduchovky, běh na lyžích, chůdy, kuličkiáda, hod míčkem na koše,
jízda na kárách a další. V 17.30 se konal v kapli již potřetí koncert
olomoucké zpěvačky Jarmily Bekové s kapelou. Zazněly lidové
a country písničky. Potlesk veliký. Sobota skončila volnou zábavou
kolem táboráku u Lužíků.
Říjen začal tradiční akcí – drakiádou. Vítr tentokrát foukal až moc,
37 draků na obloze, hojná účast, opékání klobás a opět občerstvení
u Lužíků. Celé akci dopoledne předcházelo v kapli vítání nových
občánků do osady. Letos to bylo 9 dětí. Manželé Svobodovi nachystali
pamětní foto, maminky dostaly růži a o kulturní vložku se postaraly děti
a vnoučata chatařů. Před kaplí bylo nachystané občerstvení – zákusky,
koláče a různé pití. Vysoká se rozrůstá o nové chataře a zároveň se stále
zvelebuje. Velké množství turistů, kteří hlavně letos navštívili naši osadu
nám vyjádřili obdiv nad hezkým vzhledem obce. Je velká škoda, že
příjezd k nám hyzdí rozpadající se dřevěná stavba, původně zamýšlená
jako „turistická útulna“.
Okolí budovy je neposečené, dveře a okna rozbité, vevnitř mají
ubytování hlavně vlaštovky. Upozorňoval jsem na tuto skutečnost i na

zasedání Obecního úřadu ale majitel objektu s námi nekomunikuje.
Snad po upozornění v tomto článku dojde k nápravě!!!! Vysoká
připravuje i další akce jako např. Mikulášskou nadílku, vánoční koncert
a ohňostroj.
Vše ale záleží na hygienické situaci ve státě. Věřím, že zase bude
dobře, budeme se opět setkávat na kulturních a sportovních akcích,
společně budeme zkrášlovat okolí svých chat a chalup. Hlavně
v dnešní době bychom měli utužovat dobré sousedské vztahy, neřešit
malichernosti a dávno minulé křivdy, a měli bychom se všichni snažit
na všem se domluvit ke spokojenosti celé osady.

Mgr. Jaromír Straka

Oznámení
Lékárna PHARM-K Hanušovice (vedle policie)
bude od 2.11.2020 přesunuta a přejmenována.
NOVÝ NÁZEV: Lékárna U Školy
NOVÁ ADRESA: Hlavní 143 (vedle bývalé spořitelny)
OTEVÍRACÍ DOBA: pondělí – pátek 8 – 16 hod
TELEFON: 583 231 223, 774 813 800
E-MAIL: objednavky@levnylek.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu, kolektiv lékárny.

12

titulka_zari.pdf 1 26.08.2020 21:40:28

zpravodaj
UPOZORNĚNÍ PRO ŘIDIČE – je nejvyšší čas věnovat pozornost
přípravám vozidel na provoz v zimním období!
V zimním období šetří dopravní policisté napříč celým krajem zvýšený
počet dopravních nehod, které přímo souvisí s jízdou po komunikaci
pokryté námrazou, vrstvou ledu nebo sněhu. Řidiči totiž často
opomíjejí, že se vozidlo v zimě na silnici chová zcela jinak, než v jiném
ročním období.
V mnoha případech řidiči nepřizpůsobí rychlost jízdy svým
schopnostem, vlastnostem vozidla, povětrnostním podmínkám, stavu
a povaze vozovky a na kluzkém povrchu komunikace dostanou smyk,
který nezvládnou a havarují. Mnoho řidičů bourá také kvůli tomu, že
si neponechá dostatečný odstup od ostatních vozidel. Bohužel jedna
z dalších příčin by se dala popsat jako pohodlnost řidičů, kteří vyjíždějí
se zamrzlými skly. Částečně očištěné čelní sklo totiž nemůže v žádném
případě zajistit dostatečný výhled z vozidla.
Styl jízdy se v zimním a letním období velmi liší. V zimě musí řidiči
počítat s horší přilnavostí pneumatik, s větším nebezpečím smyku
a jeho horším zvládnutím.
Pojďme si proto v této souvislosti připomenout alespoň některé ze
zásad bezpečné jízdy charakteristické právě pro toto období:
- Z hlediska zákona o provozu na pozemních komunikacích jsou
řidiči povinni mít vozidlo vybaveno zimními pneumatikami v době
od 1. listopadu do 31. března, a to tehdy, pokud se na komunikaci
nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza nebo lze vzhledem
k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní
komunikaci během jízdy můžou tyto podmínky vyskytovat. Motorové
vozidlo s maximální přípustnou hmotností do 3,5 tuny musí mít
na všech kolech zimní pneumatiky s hloubkou dezénu nejméně
4 mm. Vozidlo s maximální hmotností převyšující 3,5 tuny musí mít
zimní pneumatiky na všech kolech hnacích náprav a hloubka dezénu
pneumatik musí být v tomto případě minimálně 6 mm.
- Při jízdě v zimních podmínkách je nutné dodržovat alespoň
dvojnásobnou vzdálenost od vozidla před vámi, než je obvyklé.
Brzdná dráha automobilu na zledovatělém povrchu může být až
desetinásobná!
- Za jízdy po zasněžené nebo namrzlé komunikaci prudce nebrzděte,
nezatáčejte nebo nezrychlujte. Všechny tyto manévry zvyšují nebezpečí
smyku vozidla.
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- Brzděte ještě před vjetím do zatáčky, dokud ještě jede vaše vozidlo
v přímém směru.
- Dojde-li přece jen ke smyku, nebrzděte. V případě smyku předních
kol u vozu s předním pohonem sešlápněte spojku, abyste vyřadili ze
záběru motor (u automatické převodovky zařaďte polohu neutrál)
a stočte přední kola do směru, kterým chcete jet. Při smyku zadních kol
stočte přední kola na tu stranu, kam se pohybuje zadní část vozu.
- Vyvarujte se náhlých manévrů, klidná a plynulá jízda je na kluzkém
povrchu tím nejlepším počinem.
- Nezapomeňte, že obzvlášť nebezpečné jsou v zimě mosty,
lesní úseky, vrcholy kopců a úseky podél vody. Tady musíte počítat
s námrazou, i když je teplota nad bodem mrazu.
- Pamatujte, že ani ta nejlepší a nejdražší elektronika v mnoha
případech neošálí základní fyzikální zákony.
Doposud jsme se věnovali zejména zásadám bezpečné jízdy.
Neméně důležité je ale také vybavit se potřebnou zimní výbavou, mít
po ruce škrabku na led, případně sněhové řetězy, smetáček na sníh,
pomocné startovací kabely, rozmrazovač na zámky, skla, případně
přimrzlé stěrače a další pomůcky, které nám mohou v zimním provozu
výrazně pomoci. Doporučujeme mít ve vozidle také nemrznoucí směsi
– chladicí kapalinu a směs do ostřikovačů.
Před jízdou dále vždy odstraňte námrazu a sníh ze všech oken, abyste
dobře viděli. Zkontrolujte, zda nejsou stěrače přimrzlé ke sklu. Hrají totiž
důležitou roli v bezpečnosti. Přes rozmazané šmouhy nebudete dobře
vidět. Zároveň vždy řádně očistěte všechna světla, a pokud se budete
pohybovat mimo vozidlo, nezapomeňte se vybavit reflexní vestou.
Počítejte také s tím, že se čas vaší cesty může v zimě kvůli různým
komplikacím prodloužit. Zrovna tak je zapotřebí počítat i s časovou
rezervou související s očištěním vozu před samotnou jízdou.
Nespěchejte, jezděte opatrně, počítejte s časovou rezervou, ale také
s chybami ostatních účastníků silničního provozu.
Závěrem nezbývá než všem motoristům popřát mnoho zimních
kilometrů bez komplikací a nehod a šťastný návrat domů.



por. Mgr. Jiřina Vybíhalová
tisková mluvčí
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Vážení a milí čtenáři…
jsme velmi potěšeni, že i vy přispíváte do našich novin! Děkujeme paní Věře Matějčkové a panu Janu Havelkovi za jejich krásné básničky, které
nám zaslali a my je velmi rádi zveřejníme…
Pokud i vy chcete přispět do novin svým postřehem, článkem, básní, zážitky z výletů, neváhejte…

Řeka Morava
Moravo, Moravo
z vodičky studené
gejzír tvůj vytéká
z čistého pramene.

Prolínáš se Moravou
od severu k jihu
jdeš hanáckou krajinou
k hraničnímu cílu.

Až na jihu naší země
Slovenska a Moravy
úctu naší řece vzdejme
když se s Dyjí odplaví.

Rodiště, místo tvé
Králický Sněžník je
Jesenické krásné hory
součást tvého vzhledu tvoří.

Hanušovice, Litovel
Olomouc, Kroměříž
to jsou města, které si
svou dravostí prověříš.

Moravo, Moravo
z vodičky studené
k sobě tě přivine
Dunaj při Děvíně.


Listopad
Ještě zimo počkej,
budeš tu zas dlouho.
Ponech ještě podzimu
chvíli pouhou.
Tvé vločky jsou krásné, ale zebou.
Neber tu krásu podzimu tak rychle s
sebou.
Děti se radují,
bude sáňkování, koulovačka.
Nebo z toho bude zas jen
špinavá břečka?
Ještě čekej, prosím,
tak se snaž,
tvých plískanic
si užijeme až až.
Blíží se Vánoce,
zima už přebrala vládu,
schová vše pod svou
studenou bílou krásu.
Na sněhu vidíme třpytit se vločky
až přechází zrak.
Necháme ten ledový dech venku,
a doma u kamen si rádi dáme
horký čaj a přes kolena deku.
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Věra Matějčková

Jan Havelka

titulka_zari.pdf 1 26.08.2020 21:40:28

zpravodaj
CUKETOVÉ RECEPTY
Cuketová polévka
Na olivovém oleji zpěníme cibulku. Přidáme oškrábané a na kostičky nakrájené brambory
a cuketu. Přidáme kari koření, sůl a zalijeme vodou, jen asi 1 cm nad okraj zeleniny (aby
polévka nebyla moc řídká). Vaříme doměkka, celý obsah hrnce rozmixujeme dohladka
ponorným mixérem a všleháme zakysanou smetanu a bylinky. Krátce povaříme a můžeme
podávat.D

Blahopřání
Dne 3.11.2020 oslaví 80 let
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Děkujeme za lásku, starostlivost a péči,
kterou jsi nám vždy věnoval a přejeme
Ti do dalších let hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti v rodinném životě.

Cuketa plněná mletým masem
Cuketu omyjeme, podélně rozpůlíme a vydlabeme dužinu. Dáme na plech vyložený pečícím
papírem.
Vydlabanou dužinu nasekáme na větší kousky, budeme jí později přidávat do masové směsi.
V hlubší pánvi rozpálíme olivový olej, na kterém zesklovatíme nadrobno nakrájenou cibuli.
Přidáme mleté maso a smažíme tak dlouho, dokud se maso nerozpadá na malé kousíčky.
Přidáme rajčata nakrájená na kostičky, vydlabanou dužinu z cukety, česnek a petrželku
nasekané nadrobno a podle chuti sůl a provensálské bylinky. Snížíme plamen a dusíme,
dokud zelenina nezměkne.
Masovou směsí potom plníme vydlabané cukety, pořádně upěchujeme, opepříme.
Pečeme cca na 30-45 min (podle velikosti cukety) v troubě vyhřáté na 150°C. Posledních
15min pečení zasypu cukety strouhaným eidamem a nechám zapéct.

Buchta z cukety
40 dkg nastrouhané cukety, 35 dkg polohrubé mouky, 25 dkg cukru krupice, 4 lžíce oleje,
2 vejce, 1 prášek do pečiva, 2 lžíce kokosu.
Vajíčka ušleháme s cukrem a olejem. Potom přidáme vše ostatní. Rozmícháme a těsto
vylijeme na vymazaný a moukou vysypaný plech.
Pečeme při 180 st., až buchta zrůžoví. Dobrou chuť!

Manželka Vlasta, dcery Olga a Jiřina,
zeťové Jiří a Bohumil, vnuci Petr
a Jiřís manželkou Mirkou a pravnučka
Maruška posílá dědovi velkou pusu.

Vynikající moučník s cuketou a se šlehačkou
3 celá vejce, 1 a ½ hrnku cukru krystal, ¾ hrnku oleje, 2 hrnky polohrubé mouky, ½ prášku do
pečiva, 1 lžička sody, 2 hrnky nakrájené cukety, 2 lžíce kokosu, 2 lžíce kakaa, ½ lžičky mleté
skořice
Umícháme vejce s cukrem, postupně přidáme olej, mouku s práškem do pečiva a sodou.
Nakonec vmícháme nastrouhanou cuketu, kokos, kakao a skořici. Pečeme ve vymazaném
plechu vysypaném polohrubou moukou či strouhankou při teplotě 190° C až se těsto oddělí
od plechu. Vychladlý moučník nakrájíme na kostičky a ozdobíme šlehačkou.


Dobrou chuť

Dne 20. listopadu 2020 by se dožila 74 roků
paní

Božena Vrbová z Hanušovic.

Čas nikdy neběží tak rychle, aby se dalo zapomenout.
Za vzpomínku děkuje manžel a děti s rodinami.

V životě se loučíme mnohokrát,
s maminkou jenom jednou.
Kdybychom si oči vyplakali,
její už se neohlédnou.

Dne 26. listopadu 2020 vzpomeneme na 10. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila naše maminka, babička, prababička
paní

Věra Kmiňiaková z Hanušovic.

S láskou vzpomíná dcera Milena a vnučka Petra s rodinou.

Dne 3. listopadu 2020 by se dožil 100 let
pan

Vladimír Srba.

S láskou vzpomínají dcery s rodinami.
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