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raníčko
Kdo si hraje nezlobí...!
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Hraníčko – Kdo si hraje, nezlobí…!
Vážení spoluobčané – především maminky,
našim dlouhodobým cílem je zkvalitnění života mladým
rodinám, poskytnutí lepších služeb a možností trávení volného
času v našich Hanušovicích. Proto jsme se rozhodli vytvořit zázemí
pro naše nejmenší, kde by mohli se svými maminkami, tatínky,
babičkami a dědečky trávit čas. V bývalé prádelně v budově
kotelny tak vznikne centrum „Hraníčko“.
Předškolková socializace mezi dětmi, je nedílnou přípravou na
vstup do života a snížení stresu, který děti provází při nástupu do školky.
K tomu může sloužit například komunitní centrum pro nejmenší
děti a rodiče.
Častým jevem, se kterým se lze setkat, je vzájemná neochota
dětí si spolu navzájem hrát. Je to zapříčiněno především
stydlivostí a tím, že se děti potkávají jen zcela výjimečně. Zejména
u dětí je důležitý kontakt s vrstevníky v pravidelném intervalu,
což napomáhá k získání důvěry, která je pro ně velice důležitá
a špatně se jim získává.
Stejný problém může nastávat i z pohledu matek. Je těžké

navazovat kontakt v případě, že se potkají jednou za čas na hřišti.
Hraníčko pak umožní vybudovat komunitní centrum setkávání, kde
si mohou maminky navzájem předávat cenné zkušenosti a budovat
si kamarádské vztahy, které mohou zúročit v pozdějším předškolním
a školním věku dětí.
V letních měsících lze místo setkávání maminek s dětmi částečně
nahradit venkovním hřištěm. To bohužel neplatí pro měsíce zimní,
kdy zejména rodiče s malými bytovými jednotkami v provizorních
podmínkách nejsou schopni vytvořit program odpovídající dětskému
rozvoji. Samozřejmostí u malých dětí by také mělo být potřebné
zázemí, například kuchyňského koutku, toalety, přebalovacího
pultu či šatny, což je zejména u nich velmi podstatné a v současnosti
nedořešené. Děti kojeneckého věku si pak na venkovních hřištích
příliš hrát nemohou. Vhodné prostředí také umožní pořádání
nejrůznějších her, společné promítání pohádek a další možnosti.
Využít Hraníčko lze také za každého počasí.
Věříme, že se nám podaří Hraníčko otevřít na jaře r. 2020 a že
bude plné veselých dětí a maminek… vždyť: Kdo si hraje, nezlobí!

Školská a sportovní komise informuje
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás informoval o činnosti Školské a sportovní
komise města Hanušovice.
V loňském školním roce jsme byli vyzvání panem starostou
k zjištění možností zlepšení činnosti školních kroužků. Na základě
této výzvy jsme vedli jednání s jednotlivými vedoucími kroužků
a byli informováni o aktuálních potřebách. Školská a sportovní
komise předložila seznam potřeb a finančních prostředků k jejich
nákupu vedení města. Generace Y v pověření pana starosty poskytla
finanční dar k nákupu vybavení a potřeb následujícím kroužkům.

Kroužek badminton – vedoucí p. Jorda ve výši 9.998,- Kč
Kroužek fotbalový – vedoucí p. Podhradský ve výši 12.500,- Kč
Kroužek keramiky – vedoucí pí Vondrušková ve výši 3.974,- Kč
Kroužek šití a ručních prací – vedoucí pí Unzeitigová ve výši 4.820,- Kč
Kroužek florbal – vedoucí p. Svoboda ve výši 10.052,- Kč
Kroužek střelecký – vedoucí p. Vokurka je nadále v jednání
Prostředky byly poskytnuty během měsíce dubna a vše potřebné
bylo nakoupeno do konce školního roku 2018 – 2019. Děkujeme
tímto Generaci Y za podporu našich dětí a těšíme se na další
spolupráci.
Za Školskou a sportovní komisi Jiří Fiala

…a zase to zdražení…
Vážení občané,
jsme si vědomi, že otevíráme neoblíbené téma, které ale je nutné
řešit. Tím je zdražení poplatků za odpady a psy.
Poplatek za odpady
Poslední zvýšení ceny poplatku bylo v roce 2013 z 500 Kč na
540 Kč, tzn., že 7 let je poplatek stále stejný, ale náklady na svoz
a likvidaci odpadů stouply několikanásobně (náklady vzrostly cca
o 1.100.000 Kč).
Víme, že je to velmi nepopulární krok, ale je třeba si uvědomit,
jak je tento systém svozu komunálního odpadu nákladný. Je třeba
si uvědomit, že stanovaný poplatek neznamená platbu za reálně
vyprodukovaný odpad v popelnicích, ale že poplatek pokrývá celý
systém, který zajišťuje likvidaci odpadů.
Zvažujeme tak, že od ledna 2020 dojde k navýšení místního
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů ze stávajících
540 Kč na 600 Kč/osobu/kalendářní rok.
Porovnání roku 2013 a 2018 v číslech
Kolik jsme vybrali?
V roce 2013 jsme vybrali přibližně stejnou částku jako v roce 2018,
tj. cca 1.500.000 Kč
Kolik jsme platili?
V roce 2013 město platilo za svoz a odstranění separovaného
odpadu a nebezpečných odpadů cca 1.700.000 Kč, v roce 2018 to
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však bylo cca 2.800.000 Kč.

Vybraná částka je několik let stejná, avšak náklady vzrostly
o 1.100.000 Kč!
Poplatek za psy
Dalším poplatkem, který je třeba navýšit, je poplatek za psy.
Místní poplatek ze psů nebyl ještě zvyšován. Aktuální výše poplatku
za psy je stejná, jako v 70. letech, nemáme tak žádné záznamy, že
by byl poplatek v minulosti aktualizován.
Navrhované sazby poplatku za psy:
a) Pes v rodinném domě
nyní 50,- Kč, nově 100,- Kč
Každý další pes
nyní 75,- Kč, nově 150,- Kč
b) Pes v bytových domech
Každý další pes
Majitel v důchodu

nyní 200,- Kč, nově 500,- Kč
nyní 300,- Kč, nově 750,- Kč
nově 200,- Kč

c) Sazba v místních částech
Každý další pes

nyní 30,- Kč, nově 100,- Kč
nyní 45,- Kč, nově 150,- Kč

Nové obecně závazné vyhlášky budou projednány na prosincovém
zastupitelstvu města, věříme, že výše uvedené argumenty Vás
přesvědčily o nutnosti zvýšení poplatků za odpady i psy.
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zpravodaj
Takto prosím NE!!!
Vážení občané,
jak jsme již v minulých číslech Hanušovického zpravodaje informovali,
můžeme se pyšnit novým Sběrným místem pro místní občany. Jelikož
je opakování matka moudrosti, rádi zopakujeme provozní informace
o Sběrném místě…
Provozní doba:
Pondělí a středa: 10:00 – 12:00 a 12:30 - 16:00 hodin
Sobota:		
08:00  –12:00 hodin
V případě státního svátku je ZAVŘENO.
Kontakt: František Ambroz, tel: 603 212 951
a Stanislav Matěj, tel: 725 982 724
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Co do Sběrného místa patří?
- Zpětný odběr elektro spotřebičů, baterii, svítidel
- Sběr nebezpečných odpadů (barvy, ředidla, atd.)
- Pytlový sběr separovaného odpadu (plast, papír, sklo,
nápojové kartony)
- Sběr BIO odpadu
- Sběr jedlých tuků a olejů
- Bezúplatný sběr kovů (plechovky, drobné kovové předměty, atd.)
- Sběr velkoobjemových odpadů (nábytek, matrace, podlahové krytiny,
okenní rámy bez skel, umyvadla, toaletní mísy, atd.)
Nově také zřizujeme místo pro skládku bio odpadu (tráva, větve, atd.).
V průběhu celého roku můžete bio odpad odkládat na vymezeném
prostranství za kotelnou v ulici Zábřežská.
Bohužel i nově otevřené Sběrné místo nezabrání některým z nás,
aby vyhazovali velkoobjemový odpad určený právě na Sběrné místo
u nádob určených pro tříděný odpad. Jak můžete vidět na fotografiích…
Naší snahou je zvelebit naše město a poskytnout Vám kvalitní servis
a služby. Prosíme Vás o spolupráci pro naše lepší Hanušovice. Pojďte do
toho s námi! …takto už prosím NE!!!

Oprava městského rozhlasu pokračuje…
Vážení občané,
V průběhu srpna jsme zahájili opravu místního rozhlasu. V
opravách budeme pokračovat i nadále, a proto Vás žádáme

o spolupráci a zpětnou vazbu. Pokud ve vašem okolí rozhlas
hraje nekvalitně, nahlaste nám poruchu na mail: langer@muhanusovice.cz.
Děkujeme za spolupráci a pochopení!

Oprava místních komunikací
V našem městě probíhají opravy místních komunikací. Jedná se
o celoplošné vysprávky vozovek těchto pozemních komunikací, při
kterých se provádí, pokud to jde, i oprava odvodnění a případně
vysprávka mostních objektů či propustků. Jedná se o pozemní
komunikace v těchto úsecích:
- V Potůčníku, od hlavní silnice až do Horního Potůčníku
- Ulice Jesenická, od silnice ke kolejím
(rodinné domy čp. 291, 220 a 171)
- Ulice Na Vyhlídce, od silnice k rodinnému domu čp. 357, s prodloužením
do bývalého areálu Slezanu a v celém úseku od čerpací stanice
- Ulice Školní, od křižovatky u rodinného domu čp. 115 až pobudovu
čp. 226

- Ulice vedoucí ke školní jídelně od ulice Příčné
- Ulice Na Vinici, od nadjezdu v celé délce i kolem rodinných domů
čp. 422, 414, 421, 398 a 209
- Ulice Pod Lesem, kolem bytových domů čp. 461 až 464, vč. veřejného
osvětlení
- Ulice Na Holbě, od bytových domů čp. 289, 267, 266
- Ulice Za Moravou, od železničního přejezdu po bytový dům čp. 202
Předpokládaný termín dokončení oprav komunikací je do konce
tohoto října.
Předem Vás žádáme o shovívavost a pochopení! Děkujeme…

Ing. Oldřich Mikoláš
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Jesenická pohybová školička v Hanušovicích
Vážení spoluobčané,
možná, že jste jež zaregistrovali novou možnost aktivit pro vaše děti
v tomto školním roce. Jedná se o kroužek pohybových aktivit pro
předškolní děti 3 – 6 let. Jesenická pohybová školička, z.s. pod vedením
p. Malysy uskutečnila první setkání v úterý 10. září 2019 v 16.00 hodin
na dětském hřišti na ulici Příčná. Za pěkného počasí a v dobré náladě
se cvičení zúčastnilo cca 9 dětí v doprovodu rodičů. Děti se věnovaly
jednoduchým i náročnějším pohybovým aktivitám vedoucím k rozvoji
jejich schopností. Školská a sportovní komise vítá tuto novou příležitost
sportovních činností a děkujeme vedení města za další možnost
mimoškolních aktivit našich dětí.

Jiří Fiala

Crossminton (speed badminton) a badminton pro dospělé,
sportovní kroužek pro děti i celé rodiny
Hledáte možnost sportování pro sebe, své děti nebo společně pro celou rodinu?
Chcete si vyzkoušet crossminton nebo badminton nebo se přidat k pravidelným hráčům?
Můžete od měsíce října každou ve středu (mimo prázdnin) v tělocvičně ZŠ Hanušovice.
Stačí vám čistá obuv s nebarvící podrážkou, rakety a míčky zapůjčíme. Vše vysvětlíme, ukážeme, poradíme.

16.00 - 17.00 hod určeno především mládeži, dětem, dětem s rodiči či celým rodinám
- mimo crossmintonu a badmintonu také další aktivity jako např. lukostřelba, střelba ze vzduchovky, kanjam,
discgolf, petanque, molkky, indiaca, bollo ball, kin ball a mnoho dalších aktivit(informace na e-mailu hanusovacek@seznam.cz)

17.00 - 18.00 hod určeno především dospělým a dorostu
(informace na e-mailu skhanusovice@seznam.cz)
Případné další aktivity, včetně kin ballu pro rodiny, budou vzhledem k obsazenosti tělocvičny probíhat mimo Hanušovice.

Viděno srdcem
Dobrý den, je tu říjen a 16. října 2019
přichází k nám celonárodní sbírka Bílá
pastelka. A letos bude jubilejní, 20. ročník.
Proč Bílá pastelka?
Bílá čára, kterou pastelka otiskne na
bílý papír, je očím neviditelná. Obrázek
nakreslený bílou pastelkou nelze vnímat zrakem. Podobně „vidí“ svět
kolem sebe nevidomí. Je pro ně jakýmsi bílým obrázkem, jehož obrysy
a tvary však vnímají a vychutnávají ostatními smysly. Neviditelný bílý

obraz a bílá pastelka jsou tak symboly rovnosti vidících a nevidomých.
Na letošním jubilejním ročníku se na Vás v Hanušovicích těší František
a David, a možná i s překvapením. A když je potkáte, zastavte se u nich
a popovídejte si s nimi. A můžete nás také podpořit jakoukoliv částkou
od 30,- Kč. A za to dostanete i Bílou pastelku. Budeme mít i bonusy
k prodeji, tím i další částku do zapečetěné pokladničky.
V roce 2019 máme 20. ročník sbírky. Dosáhneme 20 000,- Kč?
Pojďme do toho!!! Pojďme udělat rekord!

Už se na Vás těší František a David

facebook: @bilapastelkahanusovice

SEBEOBRANA RBSD
MÍSTO KONÁNÍ: TĚLOCVIČNA ZŠ HANUŠOVICE
ČAS KONÁNÍ: KAŽDOU STŘEDU OD 15:00 DO 16:00 hod.
DOBA TRVÁNÍ: 6. LISTOPAD 2019 - 27. KVĚTEN 2020
VEDENÍ KURZU: INSTRUKTOR RBSD OLDŘICH ŠUBRT
CÍL KURZU: ŘEŠENÍ SEBEOBRANÝM SITUACÍ A ZLEPŠENÍ FYZICKÉ KONDICE
RBSD je zkratka anglických slov-reality based self defence, česky volně
přeloženo: Reálná sebeobrana. V sebeobraně nepotřebujete pokročilé
techniky, proto nenajdete v RBSD žádné technické stupně. Výsledky
o pokroky poznáte sami na sobě. Základním stavebním kamenem je
systém UC (urban combatives). Jeho zakladatelem je Lee Morrison.
Dalším stavebním kamenem, který rádi používáme, je využití
bojových sportů-v našem případě boxu, zápasení a MMA. RBSD najdete
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KONTAKT: tel. 774 808 486
Email: oldrichsubrt73mail.com
Pokud se o nás chcete dozvědět více:
www.rbsd.cz
Fb: RBSD Šumperk

v 11 městech ČR. Tým tvoří 15 instruktorů, přičemž nejbližším městem
k Hanušovicím, kde se tento systém vyučuje, je Šumperk. Šumperský
oddíl vede instruktor Oldřich Šubrt, který má více jak 30tileté zkušenosti
s bojovými sporty, a proto dává přednost dobře zvládnuté atletické
bázi a s RBSD spolupracuje více jak 8 let. Díky tomu jsme velice úspěšní
i ve sportu, kde závodníci šumperského oddílu získali několik medailí
v grapplingu (jiu-jitsu NO-GI) na MČR organizace ADCC.
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Ze života Klubu 60+ Hanušovice, z. s.
Také letos na konci prázdnin zorganizoval MAS Horní Pomoraví pro
naše členy vyjížďku na elektrokolech. Program a trasu pro tuto akci
připravila Veronika Foltýnová. První etapa cesty vedla přes Hynčice nad
Moravou, dál kolem větrných elektráren nad Kopřivnou se zastávkou
na občerstvení a prohlídkou dřevěných skulptur andělských bytostí
v prostoru Andělária Rejchartice. Odtud jsme lesními cyklostezkami
pokračovali do Velkých Losin. Místní pivovar Zlosin má dobré pivo
a taky majitele, který nás provedl provozem minipivovaru. Po obědě
jsme se vydali zpět domů, tentokráte přes Žárovou a Pusté Žibřidovice.
Takový výlet v náročném kopcovitém terénu jsme zvládli díky výborným
technickým parametrům elektrokol s úsměvem na tváři.
Od 3. září 2019 mělo začít v penzionu Formanka akce „Úterní
bowlingové koulení“. Z důvodu technické závady na zařízení bowlingu
se prozatím akce konat nebude.
Od 12. září 2019 je opět možné pro členy našeho Klubu se společně
setkávat každé úterý v době od 14 do 16 hod. v klubovně.
Připravené akce na říjen:
Od úterý dne 1. října 2019 v době od 9:30 – 10:30 hod. plánuje
C
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Klub 60+ Hanušovice, z. s. pod vedením lektorek paní Mgr. Terezy
Moravcové a paní Pavly Diany Simonové ze šumperské firmy Pontis
kurzy trénování paměti.
V úterý dne 15. října 2019 pořádáme zájezd na koupání do Termálních
lázní Velké Losiny.
Ve čtvrtek dne 24. října 2019 pořádá spřátelený klub seniorů z města
Žulová bowlingové klání v Bernarticích mezi naším a jejich klubem.
V úterý dne 29. října 2019 pořádáme zájezd do tržnice v polské
Kudowa-Zdróji.
V době od 16. února do 23. února 2020 nabízí Krajská rada seniorů
Olomouckého kraje wellness pobyt v hotelu MAS Sezimovo Ústí.
Aktuálnější údaje, odkazy na další weby a fotogalerie k akcím
a k našemu spolku jsou k dispozici na webových stránkách www.
klub60.wgz.cz nebo popř. prostřednictvím webových stránek města
Hanušovice → město → spolky a sdružení → Klub 60+ Hanušovice.


Za Klub 60+ Hanušovice, z. s.

Karel a Dáša Prodělalovi

Aktivní výlet na elektrokolech Hanušovickem je úspěšně za námi
Ve čtvrtek 29. srpna 2019 se konal výlet na elektrokolech Hanušovickem
ve spolupráci s Klubem 60+ Hanušovice v rámci udržitelnosti projektu
spolupráce „Jedeme všichni“.
Výlet byl zahájen hromadnou vyjížďkou od Turistického informačního
centra v Hanušovicích a pokračoval přes Hynčice nad Moravou do
Rejchartic, kde proběhla první zastávka na občerstvení s malou exkurzí do

místního Andělária. Poté jsme navštívili lesní Balneo park nad Rapotínem,
a následně jsme absolvovali exkurzi v minipivovaru Zlosin. Zpáteční cesta
pokračovala přes Žárovou a Pusté Žibřidovice zpět do Hanušovic.
Celkově účastníci ujeli 37 kilometry. Celý tým MAS Horní Pomoraví jim
gratuluje ke zdolání najetých kilometrů a děkuje za příjemný společný
výlet.
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Zahájení školního roku 2019/2020 v hanušovické škole
V pondělí 2. 9. 2019 proběhlo ve školní jídelně slavnostní zahájení
školního roku pro naše nové prvňáčky. Žáci ze starších ročníků připravili
program pod vedením paní učitelky Anny Janočkové. Je potřeba
připomenout, že tito starší žáci se na vystoupení připravovali i přes
prázdniny, za což jim patří velký dík.
Na druhý den, 3. 9. 2019 se v tělocvičně školy uskutečnilo slavnostní
zahájení školního roku za přítomnosti všech žáků, pedagogů a našich
hostů – pana starosty Marka Kostky, předsedy školské rady pana Jiřího

Fialy, zástupce Lesů ČR pana René Šebka, pana Karla Svobody z firmy
Dřevostav, zástupce Policie ČR, obvodního oddělení pana Michala
Kvapilíka a zástupce farnosti o. Artura Gurky. Školní rok jsme zahájili
společným zpěvem české hymny, poté žáky přivítal pan starosta spolu
s panem ředitelem.
Věříme, že letošní rok bude úspěšný nejen pro naše prvňáčky a pro
ty, kteří vycházejí, ale též pro všechny ostatní žáky naší školy.
ZŠ Hanušovice

Slavnostní přivítání nových prvňáčků
Školní rok 2019/2020 zahájili prvňáčci dne 2. září 2019 slavnostně.
Uvítání se uskutečnilo společně s rodiči, s panem ředitelem Ing.
Františkem Felnerem, s panem starostou Markem Kostkou a s dalšími
hosty. Pan ředitel a pan starosta popřáli všem šťastný start a hodně
úspěchů.
Program připravila paní učitelka Janočková se žáky 7. a 4. ročníku. Byl
nazván „Cirkus ABECEDA“. Malé žáčky přivítal šašek Vašek a principál.

Poté plnili úkoly. S tanečnicemi zkoušeli chodit po provaze, opička
Amálka naučila děti házet míčkem na cíl a medvěd Míša každému
přivezl klaunovský klobouček. Všichni byli potom přivítání mezi prvňáčky
panem zástupcem Petrem Jordou, od kterého obdrželi pamětní list,
a od pana starosty drobnou sladkost na uvítanou mezi školáky.
Z usměvavých a spokojených tvářiček bylo poznat, že se přivítání
vydařilo.
Marie Hodíková

Pozvánka
na 19. ročník setkání rodičů a žáků 8. a 9. tříd se zástupci středních
škol Olomouckého a Pardubického kraje, které se uskuteční v pondělí
11. listopadu 2019 od 16:30 – 18:00 hodin ve školní jídelně ZŠ a MŠ
Hanušovice v souvislosti s volbou povolání, výběrem středních škol,
seznámením s podmínkami přijímacího řízení, dny otevřených dveří,
poskytovanými stipendii i s uplatněním žáků na trhu práce v rámci
regionu i České republiky.
Toto setkání bude obohaceno prezentací elektromobilu Nissan

Leaf s možností projížďky pro rodiče i žáky. Další střední školy přislíbily
prezentaci a ochutnávku výrobků svých žáků.
Na setkání nebudou chybět ani zástupci Informačního
a poradenského střediska při Úřadu práce v Šumperku s nabídkou testu
profesní orientace a dotazníku volby povolání a plánování profesní
kariéry pro zájemce z řad vycházejících žáků.

Těším se na osobní setkání s Vámi všemi!

PaedDr. Vladimíra Žídková, výchovná poradkyně školy

Exkurze na Praděd
Exkurze 9. ročníků na začátku školního roku na nejvyšší horu Moravy
Praděd patří již k zaběhlým tradicím na hanušovické základní škole.
Tento školní roku tomu nebylo jinak. Vzhledem k tomu, že žáků 9.
ročníku je relativně málo, přidali se k nim i zájemci z 8. tříd. Autobus
nás zavezl do Karlovy Studánky, odkud jsme se po tradičním focení pod
místním „vodopádem“ vydali údolím Bílé Opavy k chatě Barborka.
Zpočátku panovala trochu obava, jak bude po nočních deštích cesta
průchodná, ale nakonec se ukázalo, že vody bylo akorát, jenom na
dřevěných můstcích jsme si místy museli dávat pozor. Odměnou všem
za náročný výstup byla cesta romantickými zákoutími s vodopády a
tůněmi ozdobená začínajícím podzimem této jedné z nejkrásnějších
jesenických turistických tras.
Na chytě Barborka jsem se občerstvili a vyrazili po tradiční asfaltce na
Praděd. Cestou byly sice krásné výhledy, ale nejvyšší moravská hora nám
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dala vědět, že už se blíží podzim e cestu na vrchol nám „zpestřovala“
poryvy velmi silného studeného větru. Zajímavým zpestřením cesty
bylo stádečko skotského náhorního skotu, která se pase na svazích
hory ve výšce okol 1.400 m. n. m. a je součástí projektu zaměřeného
na návrat pastevní činnosti do vrcholových partií hor a přispění k větší
biodiverzitě místní přírody. Z Pradědu jsme následně sešli na chatu
Švýcárna, kde někteří utratili své poslední peníze a potom jsme už
vyrazili přes vrcholová rašeliniště na Velkém a Malém Jezerníku, přes
které jsou postavené nové hatě na Červenohorské sedlo.
Věřím, že se tento 23 km dlouhý výlet líbil, zvláště, když někteří žáci
navštívili vrcholové partie Jeseníků poprvé. Také bych chtěl všechny
zúčastněné pochválit, neboť bez většího reptání zvládli celou trasu,
na rozdíl od některých předchozích let, v pohodě a přispěli tak k dobré
náladě všem.
PJ
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Exkurze na Králický Sněžník
V úterý 10.9.2019 se žáci pátého, šestého a sedmého ročníku
zúčastnili turistického výletu na Králický Sněžník. K chatě Návrší žáky
vyvezly autobusy, odkud započal jejich pěší výstup k soše slůněte nebo
až na vrchol Králického Sněžníku (1424 m.n.m.). Příjemným zpestřením
výšlapu byla zajímavá stanoviště, kde se dozvěděli mnoho informací
nejen o zdejší přírodě, ale i o poslání a úkolech Horské služby, která
kromě jiného poskytuje první pomoc a zajišťuje transport zraněných.
C

M

Teoretické znalosti si mohli žáci vyzkoušet při poznávání ptactva,
živočichů a stromů. Ve spolupráci s HS si ověřili dovednosti v poskytování
první pomoci. Žáky také zaujali lovečtí psi, kteří jsou nepostradatelnými
pomocníky našich myslivců, a stanoviště s živými sovami.
Společně strávený den uprostřed přírody, obohacený o nové
poznatky, se žákům i přes nepříznivé počasí líbil.

PM

Y

CM

Pohledy do minulosti…
MY

CY

CMY

K

Mateřská školka v průběhu času

Novostavba české
menšinové školy,
pohlednice kolem r. 1930

Školka dnes

7

titulnistranka_duben.pdf 1 25.03.2019 14:22:40

10/2019 3. 10. 2019

MĚSTO HANUŠOVICE, IČ: 00302546, DIČ: CZ00302546
Městský úřad Hanušovice, Hlavní 92, 788 33 Hanušovice

Výpis usnesení z 17. schůze Rady města Hanušovice konané dne 26. 08. 2019
Návrh usnesení:
• RM schvaluje předložený program 17. schůze Rady města
Hanušovice.

podala společnost Avistech, s.r.o., IČ: 26090520, Netřebice
131, 382 32 Netřebice, jejíž cenová nabídka činila 2.110.463
Kč vč. DPH.

Návrh usnesení:
• RM schvaluje    záměr pronájmu pozemku p.č. 1595 –
trvalý travní porost v k. ú,. Hanušovice o výměře 81 m2.

Návrh usnesení:
• RM schvaluje podání žádosti o dotaci na rekonstrukci
objektu čp. 178 nacházející se na ulici Údolní v Hanušovicích
z operačního programu „Výstavba pro obce – na pořízení
sociálních bytů, sociálních domů a smíšených domů dle NV č.
112/2019, číslo výzvy 1/112/2019“.
• RM schvaluje administrátora daného dotačního
programu, kterým je MAS Horní Pomoraví o.p.s., Hlavní 137,
788 33 Hanušovice.
• RM pověřuje starostu podpisem veškerých písemností
v dané věci.

Návrh usnesení:
• RM schvaluje návrh Smlouvy o výpůjčce na kompostéry.
• RM ukládá starostovi podepsat jednotlivé smlouvy na
výpůjčku dle doložených seznamů.
• RM ukládá Františkovi Ambrozovi provést další kroky
spojené s předáváním nádob občanům.
Návrh usnesení:
• RM schvaluje aktualizaci organizačního řádu Městského
úřadu Hanušovice a všech jeho příloh.
• RM schvaluje celkový počet zaměstnanců Městského
úřadu Hanušovice ve výši 26.
Návrh usnesení:
• RM schvaluje úpravy rozpočtu a závazné ukazatele
rozpočtu města Hanušovice dle důvodové zprávy a ukládá
odpovědnému pracovníkovi veškeré úpravy rozpočtového
opatření č. 5/2019 zapracovat do uzávěrky za měsíc srpen.
Návrh usnesení:
• RM schvaluje termín konání ZM Hanušovice dne
17.09.2019 v 17.00 hodin v KD Hanušovice. Program bude
upřesněn v pozvánce na ZM.
Návrh usnesení:
• RM doporučuje ZM schválit výsledek výběrového řízení
na pořízení kloubového nakladače. Nejvhodnější nabídku

Návrh usnesení:
• RM souhlasí se stavbou „Hanušovice – Údolní, parc.
č. 543/2“.
• RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene ke stavbě „Hanušovice – Údolní,
parc. č. 543/2“. Stavbou bude dotčen pozemek 542/5 ostatní plocha – ostatní komunikace a dále pozemek parc.
č. 542/10 - ostatní plocha – ostatní komunikace v k. ú.
Hanušovice. Cena věcného břemene bude činit 10.000 Kč bez
DPH za jeden dotčený pozemek.
• RM pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy.
Návrh usnesení:
• RM souhlasí s kácením stromů pro akci „Morava,
Hanušovice, pomístní opravy toku“.
• RM uděluje plnou moc Povodí Moravy s.p., se sídlem
Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, zastoupenou společností
Regioprojekt Brno, s.r.o. se sídlem U Svitavy 1077/2, 618 00
Brno k podání žádosti o „Souhlas s kácením dřevin rostoucích

Výpis usnesení z 18. schůze Rady města Hanušovice konané dne 09. 09. 2019
Návrh usnesení:
• RM schvaluje předložený program 18. schůze Rady města
Hanušovice.
Návrh usnesení:
• RM schvaluje cenovou nabídku administrace projektu OPZ
– Strategické dokumenty Hanušovice od MAS Horní Pomoraví za
cenu 166.000 Kč.
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Návrh usnesení:
• RM po projednání nedoporučuje ZM zveřejnit záměr
o prodeji pozemku parc. č. 542/3 trvalý travní porost o celkové
výměře 162 m2, zapsané na LV č. 10001, katastrální území
Hanušovice, a doporučuje žádost pana I. P. a pana J. P., ze dne
28. 08. 2019 zamítnout.
• RM schvaluje zveřejnit záměr pronájmu tohoto pozemku.
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Návrh usnesení:
• RM projednala a schválila žádost o přidělení bytu
v rodinném domě č. p. 115, ul. Hlavní v Hanušovicích dle Pravidel
o pronajímání bytů ve vlastnictví města Hanušovice a byt
přiděluje paní K. P..
• Zároveň ukládá OSMS uzavřít nájemní smlouvu k předmětné
nemovitosti na dobu určitou.
C

Návrh usnesení:
• RM schvaluje „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene, mezi městem Hanušovice (strana „povinná“vlastník) a Olomouckým krajem se sídlem Jeremenkova 40
a, 779 11 Olomouc, IČ: 60609460, DIČ: CZ60609460 (strana
„oprávněná“).
• Věcné břemeno podle této smlouvy se zřizuje bezúplatně
a na dobu neurčitou.
M

Y

CM
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Návrh usnesení:
• RM schvaluje „Smlouvu o zřízení věcného břemene –
služebnosti inženýrské sítě č. IV-12-8005777/VB/001, mezi
městem Hanušovice (strana „povinná“- vlastník) a ČEZ Distribuce,
a.s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, IČ: 24729035 (strana
„oprávněná“).
• Věcné břemeno podle této smlouvy se zřizuje za jednorázovou
náhradu ve výši 10. 000,- Kč plus daň z přidané hodnoty.
Návrh usnesení:
• RM schvaluje návrh Veřejnoprávní smlouvy o přenesení
příslušnosti k projednávání přestupků mezi Městem Hanušovice

a obcemi Branná, Jindřichov, Kopřivná, Malá Morava, a ukládá
starostovi jednotlivé smlouvy podepsat.
Návrh usnesení:
• RM schvaluje „Smlouvu o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. č. IE-12-8004774/VB/2, mezi městem Hanušovice
(strana „povinná“- vlastník) a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8,
Děčín IV – Podmokly, IČ: 24729035 (strana „oprávněná“).
• Věcné břemeno podle této smlouvy se zřizuje za
jednorázovou náhradu ve výši 10. 000 Kč, k této částce bude
připočtena daň z přidané hodnoty.
Návrh usnesení:
• RM schvaluje cenovou nabídku Ing. Arch. Pavla Šemory,
Revoluční 999/24 d, 691 45 Podivín na zpracování územně
plánovací dokumentace: „Změna č. 1 Územního plánu
Hanušovice“ za 142.000, - Kč (zpracovatel není plátce DPH).
Návrh usnesení:
• RM doporučuje ZM schválení zvýšení poplatků ze psů
a poplatků za shromažďování, sběru, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním
území města Hanušovice. Návrh OZV bude předložen na
prosincovém zasedání ZM.
1. Informace na vědomí:
- RM bere na vědomí informaci ředitele ZŠ a MŠ Hanušovice
o nových cenách obědů ve školní jídelně od 1.10.2019.

SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Říjen - Listopad 2019
Na svoz velkoobjemového odpadu od občanů budou přistaveny kontejnery – typ vysoký následovně:

1. Ve dnech od 29. října –30. října 2019 budou kontejnery umístěny:
Vysoké Žibřidovice
(autobusová zastávka)
ul. Dukelská 4 ks
(prostor bývalého depa)
2. Ve dnech od 30. října – 1. listopadu 2019 budou kontejnery umístěny:
Žleb
(autobusová zastávka)
ul. Dukelská 4 ks
(prostor bývalého depa)
Mobilní sběr velkoobjemového odpadu je určen pouze pro občany, které žádáme, aby do kontejneru
neodkládali nebezpečné odpady, barevné kovy, sklo, papír, pnematiky a další odpady určené
k recyklaci a sběru.
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Spolek K2 Hynčice ve spolupráci s městem Hanušovice
pořádá

19. října 2019

Dýňování
a
lampiónový průvod
Začátek dýňování v 16.00 hod.
místo konání DK Hanušovice.
Na dýňování děti nutné nahlásit, a to nejpozději
do 9.10.2019 na tel. čísle 777 301 496, vstupné 20,-Kč.
Děti, které se nezúčastní dýňování jen lampiónového
průvodu, sraz v 18.00 hod. před DK Hanušovice.
Začátek lampiónového průvodu v 18.15 hod., účastníci
lampióny donést s sebou.
Akce se zúčastní MEIS Hanušovice.

Občerstvení zajištěno, na účastníky se těší pořadatelé
K2 Hynčice.

10
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Podzimní dýňová polévka
…nastává podzim, období plískanic a brzkého setmění. Začíná sezóna polévek,
které prohřejí naše tělo i mysl… Vyzkoušejte podzimní dýňovou polévku!

Potřebujeme:
Dýni hokkaido, cibule, mrkev, petržel, bramboru, sůl, pepř, smetanu na vaření,
zakysanou smetanu, zázvor, muškátový oříšek.
C

M

Y

Jubilea
V měsíci říjnu oslaví
svá významná jubilea:
Směšná Marie

CM
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Heger Vojtěch

K

Lackovičová Zdenka
Dokoupilová Berta
Heger Jaroslav
Kadlec Eduard
Kohlová Marta

Postup

Oloupanou cibuli nakrájíme na kostičky a osmahneme dozlatova na oleji.
Přidáme nakrájenou dýni, mrkev, petržel a bramboru. Zalijeme vodou a vaříme
20 minut do změknutí. Po uvaření polévku odstavíme a necháme vychladnout.
Dýňovou polévku rozmixujeme a osolíme, ochutíme kořením a sladkou smetanou. Vše dáme zpět na mírný oheň a ještě chvíli povaříme.
Dýňovou polévku podáváme se lžičkou zakysané smetany a dýňovými semínky.


Dobrou chuť!

Vzpomínka
Tato svíčka dnes hoří pro Tebe,
posíláme tichou vzpomínku do nebe.
Již tři roky jsou tomu, kdy zhasly oči Tvé.
Nezhasnou však nikdy vzpomínky na Tebe.
Utichlo srdce, zůstal jen žal,
kdo měl tě rád, vzpomíná dál.

Halfarová Vlasta
Klapušová Ivonka
Kováč Miloslav
Kozáková Květoslava
Dušková Vlasta
Grabovský Petr
Sklenář Jaroslav
Svoboda Vladimír
Langer Zdeněk
Sládková Ludmila
Bartoš Ivo
Jílková Hana
David Zdeněk
Grosser Robert

Dne 2.10.2019 vzpomeneme
3. smutné výročí úmrtí
pana

Zdeňka Chrudiny.

S úctou a láskou stále vzpomíná manželka
a dcery s rodinami.

Kremlička Kamil
Kunert Jiří
Rychterová Ilona
Havelková Iveta
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Pivovar HOLBA, a.s. Hanušovice pořádá

3. BURZA

SBĚRATELŮ

PIVNÍCH SUVENÝRŮ
sobota 19. 10. 2019

od 9.00 do 13.00 hod.

Pivovarské muzeum, 1. patro
Vstup a stoly zdarma
Občerstvení zajištěno

Nadcházející akce
Divadelní představení pro děti - Šašulda a sluníčko.
Pohádka vypráví příběh chlapce Šašuldy, který prožije zvláštní noc. Paní
Tma mu vyčaruje loupežníky, hastrmanky, Mořskou Kočku, Ulízaného
a obávaného Železného Generála. Ten se snaží dostat do své moci
Sluníčko, které chce zneužít pro dosažení svých cílů. Podaří se Šašuldovi
zachránit Sluníčko?
Představení začíná v 15:00
VSTUPNÉ: Děti ZDARMA! Doprovod 20,- Kč
Drobné občerstvení zajištěno.

13. 10. 2019 | KD Hanušovice
Nachystejte masky a vyražte na Halloween do Kulturního domu
v Hanušovicích. Vítány jsou všechny ruzné masky a převleky. Hlavním
bodem večera bude vystoupení KISS Revival ve 21:00. Aby to ale nebylo
jenom čistě rockové, bude následovat afterparty v podání
DJ QUICKCHICK z Olomouce, který vám bude hrát k tanci, co si jen
usmyslíte.

25. 10. 2019 | KD Hanušovice

Přijďte v masce a dostanete welcome drink!
VSTUPNÉ: 100,- Kč
Občerstvení zajištěno.

Další plánované akce pro rok 2019
(Program jednotlivých akcí bude upřesněn v dalších vydáních)

19. 10. 2019
19. 10. 2019
8. 11. 2019
16. 11. 2019
22. 11. 2019
27. 11. 2019
30. 11. 2019
7. 12. 2019
21. 12. 2019

- Dýňování a lampionový průvod (K2 Hynčice)
- Burza sběratelů pivních etiket, tácků, korunek a pod. (Pivovarské muzeum Holba Hanušovice)
- Divadelní představení Limonádový Joe
- Vánoční dílníčka (K2 Hynčice)
- Koncert ABBA Revival v KD Hanušovice
- Beseda s cestovateli (Pivovarské muzeum Holba Hanušovice)
- Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
- Mikulášování (K2 Hynčice)
- Zpívání u vánočního stromu

Město Hanušovice plánuje promítání v hanušovickém kině. Více informací v dalších vydáních.
*Pořadatelé si u plánovaných akcí vyhrazují právo na změnu datumu, místa a času konání
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