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Konečně Vánoce
Už dlouho jsem se netěšil na Vánoce jako letos. Rok 2020 byl jiný než
minulé roky. Tento rok se zapíše do historie jako výjimečný z pohledu
Covidu 19, který nás jako celou společnost zastihl nepřipravené
a ukázal, jak jsme lehce zranitelní. Byl to rok plný překážek v našem
osobním, pracovním a vztahovém životě. Myslím si, že jsme celkově
jako společnost obstáli. Nesmíme však tyto skutečnosti do budoucna
podceňovat, ale naopak se s nimi naučit plnohodnotně žít. V budoucnu
již hlavně nesmíme dopustit situace, kdy naše děti budou ochuzeni
o svobodu, zážitky, pohyb a především vzdělání. O což je jako společnost
připravujeme svými neuváženými kroky. Zaplatí za to v budoucnu
zaplatit nejen finančně, ale především kvalitou jejich života.

Chtěl bych vám všem poděkovat, jak jste zvládli tento výjimečný
rok plný nepředvídatelných událostí, které nás naučily podívat se na
svět jinýma očima. Každá tato zkušenost, byť nepříjemná, nám do
budoucna vytvoří novou cestu, která nás posílí.
Přeji vám, abyste svátky vánoční prožili se svou rodinou, kamarády
a přáteli v té největší pohodě a u vánočního stromečku našli nejen
spoustu dárků, ale především lásku a pochopení jeden ke druhému.
Do nového roku 2021 vám přeji hodně zdraví, štěstí a osobních
i pracovních úspěchů a spoustu sil k překonávání nových výzev.


Váš starosta Marek Kostka

H-zázemi
V tomto roce jsme započali rekonstrukci dvou objektů města
Hanušovice nejen za účelem zkvalitnění zázemí našich pracovníků,
ale především pro naše město. Jedná se o objekt bývalých stavebnin,
dnes Sběrného místa a objektu bývalé kotelny za Kulturním domem.
Objekt bývalých stavebnin dnes slouží nejen jako Sběrné místo, ale byl
zrekonstruován pro naše pracovníky, kteří se celoročně starají o rozvoj
a údržbu našeho města. Při přestavbě byly vybudovány nové šatny,
sociální zařízení a skladovací prostory. Objekt bývalé kotelny dnes slouží
jako plnohodnotná dílna vybavená potřebnými stroji a nářadím pro

zajištění údržby a rozvoje města, kterou v minulosti město Hanušovice
nedisponovalo.
Většinu stavebních prací provedli kmenoví zaměstnanci Městského
úřadu a pracovníci H – pointu.
Co nám přinese tato investice?
Celkové zkvalitnění údržby města, rychlost, vzhled, finanční úsporu
a širší nabídku služeb pro naše občany.


H-tým

Zázemí
stavebniny

Zázemí
kotelna
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STŘEDA
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MUDr. Kubáček Svatopluk
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31. 12. 2020 		
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Co je to H-point?
H-point se zabývá komplexně problematikou nezaměstnaných,
obtížně umístitelných na trhu práce a sociálním vyloučením ohrožených
osob ve městě Hanušovice a jeho přilehlém okolí.
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Hanušovice a blízké okolí se potýkají se sociálním vyloučením
a vysokou nezaměstnaností, která je jedna z nejvyšších v celé ČR. Příčina
sociálního vyloučení na Hanušovicku úzce souvisí s řadou problémů
jako je vznik soukromých ubytoven, nedostatečné kapacity sociálních
služeb, malý trh práce, zadlužení domácností a past chudoby, které
nemotivují dlouhodobě nezaměstnané k legální práci. H-point je
projekt, který nabízí těmto občanům pracovní příležitost, rozšíření
kvalifikace a kompetencí, motivaci a psychosociální podporu.
Smyslem projektu je pravidelně působit na tyto osoby, žijící na
Hanušovicku, a pomáhat jim ke změně způsobu života a cesty ven ze
sociálního vyloučení. Systém H-point je založen na společné a cílené
spolupráci Města Hanušovice, Úřadu práce v Hanušovicích, školy
a všech poskytovatelů sociálních služeb, kteří v místě Hanušovicka
působí.

H-POINT, nabízí šanci pro všechny, kdo splňují podmínky v podobě
pracovního místa a to pro zaměstnance zejména z cílové skupiny
dlouhodobě nezaměstnaných a obtížně umístitelných na trhu práce.
Cílem projektu je mimo jiné poukázat na to, že občané, kteří
pracovat mohou a chtějí, příležitost v rámci H-pointu dostanou.
Naopak těm, kteří se práci záměrně vyhýbají a pouze využívají
sociálního systému státu, tak H-point ukazuje v rámci možných
kompetencí, že jsou v našem městě nežádoucí.
Za dobu realizace projektu H-point, což je přibližně 18 měsíců, dostalo
pracovní příležitost cca 50 osob. Mzdové náklady, vybavení a ostatní
související náklady těchto pracovníků se zatím daří pokrývat převážně
z různých dotačních zdrojů.
Předmět činnosti pracovníků H-pointu jsou specializované práce:
údržba města, vlastní zakázky města (stavby a opravy), nabídka
služeb a činnosti pro občany (sekání dřeva, trávníků, úklid veřejných
prostranství, panelových domů aj), subdodávky pro místní společnosti.
Projekt H-point pracuje nejen s jednotlivci, ale snaží se působit na
celé rodiny. Proto byla v rámci projektu, ve spolupráci se ZŠ a MŠ
Hanušovice, vytvořena pozice Sociálního pedagoga, o jehož činnosti
jste byli informování již v minulém čísle zpravodaje. Součástí tohoto
rozsáhlého systému jsou také Asistenti prevence kriminality, za jejichž
pomoci dochází ve městě Hanušovice k příznivému ovlivňování
veřejného pořádku a chování nepřizpůsobivých občanů na veřejnosti.
Asistenti pomáhají při vyjednávání a komunikaci ve vypjatých situací.
Projekt se přímo zasazuje o eliminaci sociálně rizikových jevů a podporu
nerepresivních metod práce městské policie a Policie ČR.
Hlavním cílem tohoto dlouhodobého a soustavného působení
celého projektu H-pointu je zklidnění napětí soužití obyvatel
našeho města a vytvoření startovacího bodu pro občany, obtížně se
uplatňujících na trhu práce.
Úspěch tohoto projektu záleží na nás všech!


H-tým
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Pohledy do minulosti...
Kostel v Nových Losinách
Nejstarší písemnosti fondu Farní úřad Nové Losiny je povolení
k vybudování kaple sv. Isidora, která byla později přestavěna do podoby
kostela. List nechal vyhotovit generální vikář olomouckého biskupství
František Julián hrabě Braida z Ronsecca a Cornigliano za účasti notáře
Daniela Dresnera. ,,Z funkce kterou řádně zastáváme, poskytujeme
přítomnými prostředky, aby společenství v obcích Nové Losiny a Elba
mohlo postavit vlastním náklady kamennou kapli s věží zasvěcenou
sv. Isidorovi bez předchozího posouzení příslušné farnosti a aby se
v ní mohly občas sloužit obětní mše se svatým přijímáním; tuto kapli
odevzdáváme nejen pod stálou fary v Kolštejně (Branná), ale také
zavazujeme řečené společenství ochraňovat tuto stavbu. Stalo se
v Olomouci na biskupské kurii dne 9. července 1714.”
Zřejmě v roce 1716 byla kaple dokončena, nikoli v roce 1714. Kaple
podléhala faře (děkanátu) v Kolštejně. Oficiálně byla kaple posvěcena
v roce 1722 v kolštejnským prelátem Andreasem Rychterem a to sv.
Isidorovi, patronovi rolníků a dobré úrody.
Mimochodem kaple v obci měla mít údajně předchůdkyni. Ta
se připomíná již v roce 1575, Jak je uvedeno na kupní smlouvě mezi
sousedními obcemi. Ta však brzy zanikla. Jak vypadala (zřejmě byla
dřevěná a patřila luteránům), kde přesně stála a za jakých okolností
byla odstraněna (zřejmě po roku 1624), o tom prameny mlčí.
Majitel panství zřejmě vznik nového katolického svatostánku velmi
vítal a v roce 1731 nechal pro kapli zhotovit zvon. Na ten přispěli
především tehdejší kolštejnský farář Jiří Römer, panský úředník Thobias
Czermak a také samotný kníže Liechtenstein. Zvon ulil olomoucký mistr
Olaf Öberg. Byl zasvěcen větší slávě Boží a sv. Emanuelovi (Další zvony
byly pořízeny v roce 1830). Není vyloučeno, že už předtím si farníci
nechali ulít další zvon.
Nejstarší kostel měl podobu malé zděné kaple se zvonicí, bez věže
a oltáře, pouze s robustní kamennou křtitelnicí. Po krátkém čase
přestala kapacita kaple vyhovovat a musela být roku 1777 přestavěna
a rozšířená dřevěnou přístavbou.
Velkou slávou bylo povýšení kaple na farní kostel v roce 1784. Někdy
se uvádí, že zde byla zřízena pouze lokálie (též lokální kaplanství)
v rámci kolštejnského děkanátu (po r. 1777). Jejím prvním duchovním
správcem se dne 26. března 1885 stal P. Dominik Pischl. Patrony
kostela a lokálie (farnosti) byli Liechtensteinové. Provizorní farou
měl být již nestojící dům č. 6. O rok později (1786) byla postavena
fara stojící naproti kostelu přes cestu vedle hřbitova. V ní byl v jedné
polovině umístěn byt faráře a ve zbytku škola pro místní děti a bydlení
pro učitele. V témže roce byl kostel znovu přestavěn. Byla zrušena
dřevěná přístavba a místo ní vyzděná nová hlavní loď, bez věže a kratší
než je současná délka lodi. V roce 1791 žilo v Nových Losinách 628 duší
a v sousední Elbě žilo 225 obyvatel.
Když se po čase uvažovalo o další přestavbě kostela, nastaly mezi
místními obyvateli neshody. Osídlenci horní části vesnice si stěžovali,
že kostel v dolní části je pro ně příliš daleko a chtěli vybudovat nový
svatostánek v centru obce. Své přání založili na tom, že zde bylo stavební
místo pro nový kostel. Obyvatelé dolní části zase obhajovali zvětšení
současného kostela. Po dlouhých dohadech zvítězili zastánci rozšíření
kostelíku, a tak v letech 1819 až 1821 byl kostel přestavěn do konečné
velikosti a podoby s prvky pozdního baroka. Hlavní loď byla zvětšena do
současné velikosti a vystavěna vysoká věž. Bývalá kaple tvoří současné
kněžiště chrámu. Přestavbu zaštítil majitel panství kníže Liechtenstein.
Z tohoto období pochází i kamenné sousoší Kalvárie před kostelem
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Oltářní obraz sv. Isidora namaloval v roce 1832 Joseph Rotter
z Terezína u Rapotína za kaplana P. Johanna Hagena, novolosinského
rychtáře Dominika Vogela a elbského rychtáře Josefa Christena. Oltář
vytvořil stolařský mistr Hans Mück z Valteřic (nyní Žleb). Rotterův
obraz zachycuje sv. Isidora v dobovém selském oděvu. Vedle něj stojí
dva andělé, kteří drží světcovy atributy (cep, hrábě a rýč). V pozadí je
vyjevena legenda něm, jak andělé za něj orají, aby mohl jít sv. Isidor do
kostela na mši. Zachycená budova je spíš fiktivní, ale namalovaný chrám
odpovídá poutnímu místu na Hoře Matky Boží u Králík. V horní části
obrazu jsou zachyceny ještě další čtyři andělé. ,,Podle popisu kostela
z roku 1966 se zde nacházely dva oltáře, oba dřevěné. Hlavní oltář
s obrazem sv. Isidora a vedlejší oltář s obrazem Panny Marie růžencové.
Kromě toho je na epištolní straně oltář Božího hrobu. Pod mensou je
uložen korpus mrtvého Krista a nad svatostánkem stojí socha Božského
Srdce Páně. Nad ním je baldachýn.” Nad hlavním oltářním se nachází
v nástavci obrázek P. Marie a nad ním obraz Ježíše Krista. Hlavní oltář
spolu s kazatelnou a mariánským oltářem zhotovil již zmíněný stolařský
mistr Mück a polychromoval je (1834) Joseph Rotter. Ten už v roce
1827 měl namalovat volně zavěšený oltářní obraz Narození Krista.
Taktéž z té doby (kolem roku 1833) pocházel dřevěný lustr tvořený
závěsy a girlandami čoček z čirého skla. Podlaha byla zřejmě cihlová
až do roku 1858. Zřejmě na náklady Dominika M. Vogela. Na kůru se
nacházely původní pozdně barokní varhany (asi 1780). Štíhlá křtitelnice
pocházela patrně ze začátku 19. století.
Ze čtrnácti obrazů cenné (klasicistní?) křížové cesty se zlodějům
nepodařilo ukrást pouze pět. Dnes jsou uloženy v kostele v Branné.
Stávající křížová cesta je dílem Antonia Austa z Adamova na
Staroměstsku (konec 19. století) a nacházela se v Hanušovicích - Holbě).
Za I. světové války v letech 1916-1917 byly zvony zabaveny pro válečné
potřeby. Mimo to byl navíc zabaveny dva menší soukromé zvony.
Bezprostředně po válce byl postaven kamenný památník se všemi
jmény padlých vojáků (71). Stojí u silnice pod kostelem. Dnes je na
vrcholu umístěna orlice, která ovšem není původní. Původní orlice byla
zničena po roce 1945 v domnění, že jde o říšskou orlici - znak německé
říše. Domněnka byla zcestná, protože se jednalo o moravskou orlici,
jakou má ve znaku český stát.
Několik let po první světové válce nebylo stále v obecní a ani farní
pokladně dostatek peněz pro objednání nových zvonů. Proto se
tehdejší farář František Zapletalík a starosta Franz Stanzel rozhodli
obejít místní obyvatele dům po domu a zjistit, zda by měli o nové zvony
zájem a jestli by byli ochotni přispět. Všichni obyvatelé, vyjma jedné
rodiny, nové zvony chtěli, a tak dvojice vybrala dostatečnou částku
peněz pro pořízení nových zvonů. Zvony objednali od firmy Richarda
Herolda až z Chomutova. Dne 21. září 1924 se před kostelem konala
velká slavnost vysvěcení pěti zvonů.
V roce 1928 byl renovován interiér kostela a nová okna s barevnou
vitráží světců dodala brněnská umělecká firma Jana Říhy. Protože zdejší
farnost byla chudá, byla závislá na darech a příspěvcích z řad farníků.
Tehdy se o kostel staral český kněz František Zapletalík (varhaníkem
byl tehdy Rudolf Hanke). Ten se zasloužil spolu s manželi Frömelovými
z Vídně o výmalbu kostela. Okna byla darem farnosti. V posledních
předválečných letech (v době hospodářského úpadku) byl kostel
opraven zvenku. Stihla se opravit polovina chrámové lodi a věže, druhá
polovina musela počkat na později. Na okna renovované poloviny
kostela byly upevněny ochranné mříže. To bylo poslední, co původní
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obyvatelé stihli pro kostel udělat, než byli vysídleni. Již v roce 1942 byly
zvony opět zabaveny pro válečné účely.
Od konce Druhé světové války kostel i fara chátraly. Do roku 1956
neměl kostel svého duchovního správce. Od konce šedesátých let byl
kostel několikrát vymalován, upraven interiér (např. postavení nového
obětního stolu), položena nová mramorová podlaha, krytina střechy
a věže byla přemalována z červené na zelenou barvu. Mnoho obrazů,
soch i dalších liturgických předmětů zmizelo - bylo rozkradeno nebo
odvezeno do kostela v Branné. Mariánský oltář je naposledy zmíněn
v publikaci Umělecké památky Moravy a Slezska (1999). V současné
době již neexistuje. Údajně měl být před čtvrt stoletím zlikvidován bez
vědomí památkářů kvůli červotočům.
Podobný osud postihl i umělecky (již zmíněný) zajímavý křišťálový
lustr ze stejného období jako zmíněné oltáře. Ten měl být bez zájmu
na záchranu odstraněn kvůli tomu, že se údajně rozpadal. K velké
škodě došlo i tím, že místní kostelník “opravil” památkově chráněný
pískovcový kříž u kostela tak, že jej natřel betonem. Díky tomu kámen
přestal dýchat a kříž se rozpadá.
V roce 1972 bylo ve farnosti uděleno jedenáct křtů a tři svátosti
manželství. O rok později již byly uděleny pouze tři křty a církevně
sezdány dva manželské páry. V roce 1997 navštěvovalo nedělní mši
svatou v průměru 17 osob. Kostel nyní patří k farnosti Hanušovice.
V roce 2014 probíhala na kostele rekonstrukce věže a při opravě
střechy byl nalezen v báni věže poklad. Jednalo se o pamětní list z 10.
srpna, kdy probíhala rekonstrukce střešní krytiny. Je v něm popsána
stručná historie kostela, postup práce při rekonstrukci a jména
řemeslníků provádějících práci. K tomu bylo přiloženo několik stříbrných
a zlatých mincí, které věnoval Johann Laufer z Nových Losin.
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Losinách působil až do své smrti v roce 1800. V letech 1801-1809 zde byl
farářem Ignatius Störh pocházející z Valteřic (Žlebu). Od 5. června 1809
do 29. prosince 1819 zde působil Augustin Kuba z Želechovic u Uničova.
Ve farnosti vypomáhali též kněží z Kolštejna.
František Zapletalík zde jako farář působil v letech 1903-1938. Jeho
předchůdcem byl Karl Elsner (1889-1903).
2. Světci na vitrážích: sv. František Serafínský, sv. Barbora, sv. Františka
Římská, Panna Marie Svatohostýnská, sv. Jan Nepomucký, apoštol sv.
Tomáš a sv. Ignác z Loyoly. Stejná firma vyrobila také vitráže v Rapotíně
či Sobotíně.
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Dodatky
1. Pischl se narodil v nedalekých Krumperkách (Podlesí) a v Nových

Městská policie města Hanušovice
Ráda bych Vás, vážení občané, informovala o činnosti Městské
policie.
Problematika / bezpečnost provozu na pozemních komunikacích
– bezpečnostní prvky
S příchodem podzimu, zimy a s přechodem na zimní čas nastává
období, kdy se chodci a cyklisté po setmění a za nepříznivých
klimatických podmínek stávají v silničním provozu „neviditelnými“.
Chodci i cyklisté jsou povinni mít na sobě bezpečnostní prvky, kterými
se pro ostatní stanou dobře viditelnými na dostatečnou vzdálenost.
Chodec i cyklista je nejzranitelnějším účastníkem silničního provozu,
proto by měl dbát na svoji bezpečnost.
Mnohdy postačí reflexní vesta tvaru V, nebo reflexní pásek na horní či
dolní končetině, reflexní nálepka, přívěsek na školním batohu, reflexní
pásek umístěný na kole, koloběžce či dětském kočárku. Nejedná se o
módní doplněk oblečení, nýbrž o prvek zvyšující bezpečnost dětí jako
účastníků silničního provozu a všech osob v běžném provozu. Chraňme
si své zdraví!
Problematika / svoz komunálního odpadu v KÚ Hanušovice
Město Hanušovice provádí každý pátek svoz komunálního odpadu.
Nebylo možné se k odpadovým nádobám dostat, proto svozový vůz
odpadky nevyvezl. Problém se týká zejména lokality sídliště Na Holbě.
Vozidla zde stojí v ulici i přes zákaz stání s dodatkovou tabulkou, která
upřesňuje její platnost pro pátek od 6.00 do 18.00 hodin. Řešeno

bude prostřednictvím městské policie, státní policie jako přestupek
v dopravě. Obdobný problém je ve vnitrobloku sídliště Na Holbě, stojící
vozidla při pravém okraji chodníku znemožňují průjezd popelářského
vozu. Zde se jedná o parkování v obytné zóně, mimo místa k tomu
určená. Řešit bude městská policie výzvami pro nepřítomného řidiče,
nebo oznámením příslušnému správnímu orgánu. Pokud chcete, aby
byl Váš odpad v pátek vyvezen, neparkujte svá vozidla tam, kde tím
bráníte v průjezdu popelářského vozidla.
Problematika / poplatek za umístění psa v záchytném kotci
Rada města Hanušovice, schůze č. 46 ze dne 09.11.2020,
usnesení 198/46R/2020 schválila výši poplatku v částce 100,- Kč
(jednostokorunčeských) za každý den umístění psa v městském
záchytném kotci. Jedná se o částku, která má majitele motivovat,
aby kladl větší důraz na zabezpečení svého čtyřnohého kamaráda. Ze
zákona má majitel psa povinnost zajistit základní očkování, označit psa
čipem nebo tetováním a uhradit městu roční poplatek za držení psa.
Město využívá aplikaci Mobilní rozhlas, která šíří mezi občany informaci
o nálezu pejska i s fotografií, což mnohdy postačí k identifikaci majitele.
Po uhrazení poplatku za umístění psa, bude pes neprodleně vrácen
majiteli.
Poplatek za umístění psa bude použit na zkvalitnění pobytu psů
v městských kotcích.


Váš strážník Ivana Vlachovská
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Varujeme veřejnost před phishingovými útoky cílenými
na internetové bankovnictví
O nutnosti být obezřetný při komunikaci na sociálních sítích
a v online prostředí vůbec, informuje policie veřejnost v souvislosti
s prověřovanými případy takřka denně. Je to dáno tím, že se denně
potýkáme s celou řadou různých podvodníků, kteří se neustále snaží
najít nové a další možnosti, jak neopatrné uživatele připravit o jejich
úspory. A věřte, že způsobů, jak vás připravit o peníze, využívají
nepřeberné množství.
Pod pokličku vašich úspor se často dostávají pomocí mobilních
telefonů či e-mailů, jejichž prostřednictvím se snaží získat například
přihlašovací údaje do internetového bankovnictví nebo čísla platebních
karet. Phishingové útoky přitom působí velmi důvěryhodně, útočníci je
často maskují za e-maily z banky nebo zprávy od někoho, koho uživatel
dobře zná. Podvodné e-maily přitom mají jediný cíl, odkázat uživatele
na podvodný web, na kterém se následně od důvěřivců pod falešnou
záminkou snaží vyzískat co nejvíce informací k vylákání peněz.
Podvodná jednání tohoto charakteru se nevyhýbají ani šumperskému
regionu. Policisté z oddělení hospodářské kriminality během tohoto
týdne přijali již dvě oznámení, ze kterých se dozvěděli, že oba poškození
reagovali na e-mail, o němž se podle jeho vyobrazení domnívali, že je
zaslán bankou, u které mají veden svůj bankovní účet.
V prvním případě podvodník nabádal uživatele, aby si zkontroloval
platby na svém účtu a přitom jej zároveň nasměroval na phishingový
odkaz přímo ve zprávě, pomocí kterého se snadno a rychle přihlásí ke
svému bankovnímu účtu. Poškozený pak v domnění, že se přihlašuje
ke svému účtu, nechtěně poskytl podvodníkovi své přihlašovací údaje.
Ten pak neváhal a jménem poškozeného uzavřel prostřednictvím
internetového bankovnictví předschválený úvěr ve výši 155 tisíc korun.

Na to, že se děje něco nekalého, přišel poškozený až poté, co mu od
banky na jeho mobilní telefon začaly chodit zprávy a ke svému účtu
se přihlásil přes oficiální webové stránky banky. Když zjistil, která bije,
okamžitě kontaktoval banku a znemožnil tak podvodníkovi další
manipulaci s penězi.
Takové štěstí už neměl další z poškozených, kterého měl někdo
neznámý obdobným způsobem připravit o 130 tisíc korun. V tomto
případě poškozený obdržel e-mail, v němž mu rádoby banka zaslala
sdělení o neodeslání platby, taktéž s odkazem na rychlý přístup
k internetovému bankovnictví.
V souvislosti s těmito případy opětovně nabádáme uživatele
k obezřetnosti a připomínáme, že tímto způsobem banky s klienty
rozhodně nekomunikují.
Buďte proto opatrní a pro přihlášení na účet nepoužívejte žádné
odkazy, ani ty z vyhledávačů. Nenechte se vystrašit zdánlivě výstražnou
zprávou.
Obdržíte-li e-mail či zprávu, která vás vyzývá k nějakému úkonu nebo
jeho potvrzení, a sami právě nejste přihlášeni ve svém bankovnictví
a daný úkon neprovádíte, raději ihned zavolejte na zákaznickou linku.
Nikdy nikomu bezmyšlenkovitě nepřeposílejte žádná hesla,
bezpečnostní kódy, PINy, čísla kreditních karet apod., zkrátka si dejte
pozor, abyste se nestali snadnou obětí podvodníků.



por. Mgr. Jiřina Vybíhalová
tisková mluvčí

Ze života Klubu 60+ Hanušovice, z. s.
Blížící se Vánoce a závěr neobvyklého roku 2020 nás evokují
k zamyšlení, jak jsme prožili těch dvanáct uplynulých měsíců. Ač
jsme měli v našem Klubu naplánovaných plno akcí, výletů a jiných
činností, objevil se „někdo“, kdo nám nedovolil je uskutečnit.
Nebudeme mít však proto špatnou náladu. Z vlastních zkušeností

víme, že se v našem životě střídají světlé a stinné stránky a pokud
budeme věřit, že tuto pandemii lidstvo zvládne, tak i činnost Klubu
se vrátí do svých „kolejí“. Zatím chceme popřát všem občanům
našeho města hodně osobní statečnosti, mnoho radostných dní
a hlavně co nejvíc zdraví.

Termíny svozu odpadu
během Vánočních svátků 2020
21. 12. 2020 (pondělí)
25. 12. 2020 (pátek)
29. 12. 2020 (úterý)
31. 12. 2020 (čtvrtek)
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Papír				
Komunální odpad
Plasty 			
Komunální odpad

22. 12. 2020 (úterý)
28. 12. 2020 (pondělí)
30. 12. 2020 (středa)

Plasty
Papír
Sklo
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zpravodaj
Nejlepší města a obce Olomouckého kraje obdrží Elektrooskary
Nejlepší výsledky ve sběru elektroodpadu v rámci Olomouckého
kraje za rok 2019 vyhodnotil kolektivní systém pro sběr a recyklaci
vysloužilých spotřebičů Elektrowin. Nejaktivnější města a obce získávají
ocenění v podobě sošky Elektrooskara a šeku s finanční odměnou ve
výši 20 000 korun.
„Ocenění se udělují na základě Dohody o spolupráci při řešení
projektu Intenzifikace zpětného odběru elektrozařízení a odděleného
sběru elektroodpadu v Olomouckém kraji,“ připomíná Jan Marxt ze
zákaznického oddělení Elektrowin a.s.
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Hanušovicím pomohlo sběrné místo
Mezi obcemi v kategorii od 2 501 do 9 999 obyvatel dosáhly
největšího meziročního procentního nárůstu ve sběru elektrospotřebičů
Hanušovice. Sběr starého elektra dokázaly navýšit z 3,3 tuny (2018) na
7,8 tuny (2019). To představuje nárůst o 134 %.
Michal Jurda, externí poradce Elektrowinu pro Olomoucký kraj,
připomíná, že Hanušovice nezískávají finanční odměnu za sběr elektra
poprvé. „Obec už letos čerpala prostředky z motivačního programu
Elektrowinu, využila je na vjezdovou bránu do svého sběrného místa,“
podotýká Jurda.

Sběrné místo v Hanušovicích sice funguje teprve od roku 2019, sběr
spotřebičů od místních obyvatel se ale za tu dobu výrazně zvýšil právě
díky němu.

Elektrowin
ELEKTROWIN a.s. provozuje kolektivní systém pro zpětný odběr, oddělený
sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu.
Město Hanušovice obdrželo od firmy Elektrowin a.s. z Motivačního
programu 2020 částku ve výši 15 000 Kč na vybavení Sběrného místa
Hanušovice ulice Údolní. Z poskytnutých finančních prostředků bylo
spolufinancování nové pojezdové brány.
Děkujeme.

Vážení a milí čtenáři…
jsme velmi potěšeni, že i vy přispíváte do našich novin! Děkujeme paní Věře Matějčkové za její krásné básničky, které nám zaslala a my je velmi
rádi zveřejníme…
Pokud i vy chcete přispět do novin svým postřehem, článkem, básní, zážitky z výletů, neváhejte…

Vánoční čas
Vločka za vločkou snáší se venku,
a já za chvilenku chtěla bych ty vločky
chytat do dlaní
a pak čekat na jejich roztání.
Na dlaních zebou,
ale v srdci hřeje poznání,
že vzpomínky zůstanou
na vánoční čekání.
Až první rolnička zacinká,
tu objeví se znenadání mé dětství
a u stromečku tatínek a maminka.
Pak se sen rozplyne, sedím a koukám,
jsem u stromečku sama samotinká.

Vánoční čas
Zvonek zvoní, to není stromeček,
to přišly děti a zvoní venku.
Přišly mě pozdravit na chvilenku.
Tváře červené od mrazu,
jak by je malíř namaloval na svém obrazu.
Najednou je útulno a veselo,
smutek je pryč, že zpívat by se chtělo.
Horký čaj a dobré cukroví,
dětský smích co mnohé napoví.
Hezké je dívat se, jak všichni jsme
pospolu,
snad se zas sejdeme všichni za rok u
stejného stolu.
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Být přírodě kamarádem
V naší školce s dětmi nejen zpíváme, tančíme, cvičíme, vaříme nebo
vyrábíme, ale společně se všemi p. učitelkami jim přibližujeme i svět
kolem nás. Tentokrát jsme měli důležité téma – ekologie a třídění
odpadů.
Smyslem tohoto projektu bylo rozvíjet prostřednictvím různých
činností kladný vztah k sobě, k okolí a prostředí, ve kterém žijeme,
k přírodě. Našim cílem bylo a stále je vést děti k zodpovědnosti za vlastní

chování. Děti se učí poznávat a chápat, že lidská činnost může životní
prostředí chránit, ale také poškozovat.
Děti si vyzkoušely třídění různých druhů odpadů, poznaly, že
kontejnery jsou rozděleny barevně dle určitých pravidel a zjistily, že
vlastní snahou a pílí může každý přírodě pomoci, i když „teprve chodí
do školky“.

Pavla Sedlačíková

Rodilí mluvčí ve výuce na ZŠ Hanušovice
V rámci zkvalitnění výuky cizích jazyků opět naši školu navštívili rodilí
mluvčí Valerie Lynn z USA a Cameron Michael Ramsey z Venezuely,
kteří v průběhu dvou týdnů obohatili hodiny nejen anglického, ale
i německého jazyka. Bylo velikou výzvou, jakým způsobem začlenit
cizince do on-line výuky. Dovolím si však říci, že se nám tato nevšední
aktivita vydařila a žáci, vyučující i samotní lektoři byli spokojeni.
Žákům byly nabídnuty i konverzační hodiny s panem Ramseym,
čehož využili někteří žáci ze třídy 9.B. Jsem velmi pyšná na všechny, kteří
se zúčastnili, protože dokázali, že se nebojí postavit výzvám.

Doufám, že opět budeme mít příležitost spolupracovat s výše
jmenovanými lektory a že čím dál více žáků dokážeme motivovat
k výuce cizích jazyků. Ne nadarmo se říká: Kolik řečí umíš, tolikrát jsi
člověkem. Buďme tedy i v Hanušovicích lidmi, kteří díky znalosti jazyků
dokážou překonávat bariéry mezi národy.
Osobně bych velmi ráda poděkovala zprostředkovateli této akce,
a to MAS Horní Pomoraví a vedení školy, že umožnili tuto výjimečnou
akci, kterou snad budeme v blízké budoucnosti opakovat.

Mgr. Iveta Vondrušková

Poděkování
Děkujeme všem rodičům za spolupráci při distanční výuce a
podporu svých dětí v této nelehké vzdělávací době. Přejeme Vám
i žákům naší školy klidné Vánoce, pevné zdraví a načerpání sil do

roku 2021. Doufáme, že se v novém roce spolu sejdeme v lepších
podmínkách a společnými silami budeme pokračovat ve vzdělávání.

ZŠ a MŠ Hanušovice

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

USNESENÍ
schůze č. 46 Rady města Hanušovice
konaná dne 9. 11. 2020 v kancelář starosty od 15:00 hod.
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194/46R/2020

Rada města Hanušovice schvaluje program zasedání 46. RM

195/46R/2020

Rada města Hanušovice schvaluje termín 11. zasedání Zastupitelstva města Hanušovice.
Zasedání se uskuteční ve středu 16.12.2020 v 17 hodin v DK Hanušovice.

196/46R/2020

Rada města Hanušovice schvaluje výši nájemného v městských bytech. Výše nájemného je
stanovena: Nájemné bytů ve standardním stavu - jednotkové nájemné 70 Kč/m2.měs
, Jednotkové nájemné v podstandardním stavu - 41 Kč/m2.měs
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194/46R/2020

Rada města Hanušovice schvaluje program zasedání 46. RM

195/46R/2020

Rada města Hanušovice schvaluje termín 11. zasedání Zastupitelstva města Hanušovice.
Zasedání se uskuteční ve středu 16.12.2020 v 17 hodin v DK Hanušovice.

196/46R/2020

Rada města Hanušovice schvaluje výši nájemného v městských bytech. Výše nájemného je
stanovena: Nájemné bytů ve standardním stavu - jednotkové nájemné 70 Kč/m2.měs
, Jednotkové nájemné v podstandardním stavu - 41 Kč/m2.měs
Nájemné bude zvýšeno od 1.1.2021.

197a/46R/2020 Rada města Hanušovice schvaluje ke zveřejnění záměr města prodat spoluvlastnický podíl
2457/10000 na pozemku parc. č. st. 371/1 o celkové výměře 637 m 2, na kterém stojí
budova č. p. 240, pozemek parc. č. st 372/4 o celkové výměře 40 m2, parc. č. 2063/1 o
celkové výměře 147 m2 a pozemek parc.č. 2060/2 o celkové výměře 83 m2
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197b/46R/2020 Rada města Hanušovice doporučuje zastupitelstvu města Hanušovice odprodat výše
uvedené nemovitosti.
198/46R/2020

Rada města Hanušovice schvaluje výši poplatku v částce 100,-Kč (jednostokorunčeských) za
každý den umístění psa v městském záchytném kotci.

199/46R/2020

Rada města Hanušovice schvaluje návrh nájemní smlouvy mezi městem Hanušovice, Hlavní
92, Hanušovice a Statním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/1a, Praha. Jedná se
o parc.č. 2179/1, 1454 m2 v k. ú. Hanušovice, parc. č. 2179/5, 425 m2 v k. ú. Hanušovice a
2179/6, 63 m2 v k. ú. Hanušovice. Cena nájemného činí 38.840 Kč/rok.
Důvodem je realizace stavby "oprava veřejně přístupové účelové komunikace".
Město Hanušovice se zavazuje, že po ukončení stavební činnosti obratem požádá o převod
pozemků SPÚ.
Rada města Hanušovice pověřuje starostu města podpisem výše uvedené smlouvy.

200/46R/2020

Rada města Hanušovice doporučuje zastupitelstvu města Hanušovice odkup pozemků v k.
ú. Hanušovice. Jedná se o parcely: 826/1, 826/4, 826/5, 826/8, 826/10, 826/11, 826/12,
826/17, 827/2 za maximální cenu 1.700.000 Kč dle vypracovaného oficiálního znaleckého
posudku.

201/46R/2020

Rada města Hanušovice schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohody o umístění stavby „Hanušovice - Pod Hradem, nové NN, DTS“ 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 48.400 Kč vč. DPH.

202/46R/2020

Rada města Hanušovice schvaluje "Pověření k provedení kontroly u PO - ZŠ a MŠ
Hanušovice, zřízené městem Hanušovice". Předmětem kontroly bude hospodaření
organizace se zaměřením na dodržení platných právních předpisů v oblasti účetnictví,
veřejných financí a finanční kontroly za období 1.1.2019 - 31.12.2019. Kontrolu provede za
zřizovatele Ing. Vlasta Pichová, tajemnice městského úřadu Hanušovice, která si přizve
Finanční výbor.

203/46R/2020

Rada města Hanušovice schvaluje opravu povrchu chodníku na ulici Zábřežská v
Hanušovicích a to prostřednictvím společnosti ROADMEDIC s.r.o., Pod Senovou 2960/70,
78701 Šumperk. Celková cena činí 1.209.534,15 Kč vč. DPH.
Rada města Hanušovic pověřuje starostu města Hanušovice podpisem Smlouvy o provedení
práce.

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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Marek Kostka
starosta
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Město Hanušovice
Hlavní
12/2020 7. 12.
202092, 788 33 Hanušovice

tel.č.: 583 231 284 | e-mail: podatelna@mu-hanusovice.cz

USNESENÍ
schůze č. 47 Rady města Hanušovice
konaná dne 23. 11. 2020 v kancelář starosty od 15:00 hod.
204/47R/2020 Rada města Hanušovice schvaluje program 47. RM.
205/47R/2020 Rada města Hanušovice schvaluje Příkaz k inventarizaci č. 1/2020 s přílohami ( Jmenování
hlavní inventarizační komise (HIK) a čtyř dílčích inventarizačních komisí (DIK), Plán
inventarizací pro příslušný rok, Prezenční listina a potvrzení o instruktáži zaměstnanců, kteří
se budou přímo podílet na provedení řádné inventarizace v příslušném účetním období)
Rada města pověřuje starostu města podpisem veškerých písemností v dané věci.
206/47R/2020 Rada města Hanušovice schvaluje uzavření smlouvy s Lubomírem Tylichem, Hrabišín 7, 788
04 Hrabišín na zajištění zimní údržby místních částí Vysoké Žibřidovice a Žleb. Nabídková
cena činí 1.028,50 vč. DPH za jednu motohodinu.
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo či nebyla přijata
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo
Rada města Hanušovice bere na vědomí „Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace“ – silnice
II/369 ul. Hlavní (naproti č. p. 108) v Hanušovicích z důvodu telekomunikačního připojení – akce: „RVDSL M
M HANU513-HANU1HR MET“ v termínu od 23.11.2020 do 30.11.2020, které zaslal Odbor dopravy MěÚ
Šumperk.

Marek Kostka
starosta

Dne 17. prosince 2020 uplyne 50 let od úmrtí

Antonína Chamlara,
pana Rudolfa Macka a pana Jaroslava Schwana.
pana

Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.
Vzpomínají manželky a děti s rodinami.

Umlklo srdce znavené,
přestalo bít,
budiž Ti, drahý tatínku,
za všechno vřelý dík.
Dne 30. 12. 2020 vzpomeneme 3. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan

Jan Večeř z Hanušovic.

S láskou a úctou vzpomínají dcery Milada, Hana, Eva a Ivana s rodinami.
Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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Vánoční cukroví našich čtenářů

Milí čtenáři, děkujeme vám za spousty zajímavých receptů na vánoční cukroví, které jste nám zaslali. Vybíráme pro vás
ty nejzajímavější a doufáme, že některý z následujících receptů vyzkoušíte i vy a zpříjemníte si tak vánoční svátky, které
nám již klepou na dveře.

Vánoční koláč s krémem

Těsto:
14 dkg másla, 2 žloutky, 1 vanilka, 14 dkg cukru moučka, 24 dkg hladké mouky.
Náplň:
Marmeláda, sníh z 3 bílků, nasekané ořechy

Z těsta rozválíme placku, ½ cm silnou, vložíme na vymazaný plech a pečeme do růžova. Upečenou placku potřeme
marmeládou a sněhem z 3 bílků. Sníh posypeme mletými ořechy a zapečeme. Po vychladnutí koláč nakrájíme na kousky.
Dobrou chuť

Nepečené ořechové trubičky

Potřebujeme:
150 g mletých ořechů, 150 g cukru moučka, 1 lžíce kakaa, 150 g piškotů, 2 vejce, rum.
Ořechy, cukr, kakao a rozemleté piškoty smícháme v tužší těsto, přidáme rum a těsto dáme do ledničky odpočinout.
Potom vyválíme čtverce 5x5 cm a natočíme na plechové trubičky. Poté trubičky stáhneme a namáčíme v čokoládové
polevě. Necháme ztuhnout a trubičky plníme šlehačkou se ztužovačem.
Dobrou chuť

Medové perníčky
Potřebujeme: 40 dkg hladké mouky, 20 dkg mletého cukru, 10 dkg medu, 2 celá vejce, ½ lžíce jedlé sody, ½ lžíce
skořice, 10 ks na prach roztlučených hřebíčků
Postup: V míse utřeme vejce, cukr, med, přidáme hřebíčky, skořici a část mouky, až je hmota hustá. Na vál vysypeme
zbytek mouky, jedlou sodu – vytvoříme důlek a do něho nalijeme utřenou hmotu. Zpracujeme v těsto, které zabalíme
do igelitového sáčku a necháme 24 hodin odpočinout v lednici. Druhý den na pomoučeném válu vyvalujeme placky ½
cm silné. Vykrajujeme tvary, které pečeme při 100 – 150 stupních do světle hněda na Herou pomaštěném a polohrubou
moukou vysypaném plechu.
Zdobení na perníčky: 5 lžic cukru, 1 bílek, ½ lžíce citronové šťávy
Dobrou chuť!!!!!

Čokoládový salám
Potřebujeme: 250 g piškotů, 250 g tuku, 250 g cukru, 40 g kakaa, kokos, oříšky, rum, vejce, kokos na obalení.
Postup: Tuk utřeme s cukrem a vejci. Přidáme kakao, nasekané oříšky, nahrubo nastrouhaný kokos a piškoty nakrájené
na kostičky. Z těsta vyválíme šišky, které obalíme v kokosu a necháme ztuhnout. Připravené šišky nakonec nakrájíme
na plátky.

Kokosová roláda
Potřebujeme: 250 g piškotů, 160 g cukru moučka, 50 g másla, 3 lžíce rumu, 3 lžíce kakaa, mléko dle potřeby.
Náplň: 100 g másla, 100 g cukru moučka, 100 g kokosové moučky, kokos na obalení
Postup: Piškoty umeleme, smícháme s cukrem, kakaem, rumem a změklým máslem, ručně vypracujeme vláčné
těsto (pokud bude těsto příliš husté, přidáme trochu mléka). Připravíme si náplň; změklé máslo smícháme s cukrem
a kokosovou moučkou. Vál posypeme kokosem a z těsta vyválíme placku 8 mm širokou. Rovnoměrně na ni rozetřeme
kokosovou náplň, kterou pak opatrně svineme v roládu. Nohavici zabalíme do potravinářské fólie nebo alobalu a dáme




ji ztuhnout do ledničky. Po ztuhnutí krájíme roládu přes příč, asi na 1 cm široké plátky.

Krásné Vánoce

+

Mínus 200?

To zahřeje!

Máme pro vás hřejivé slevy na náš stabilní
internet na doma a televizi.
A navíc bez závazku. To je pohoda :)

Nordic 5G
Internet

Nová
Nordic TV

Balíček
Internet 5G + TV

-200 Kč

-100 Kč

-350 Kč

na 6 měsíců

na 6 měsíců

na 6 měsíců

Akce platí do 31. 1. 2021. www.nordictelecom.cz

Překvapivá volnost

HANUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ
Vychází 12 x ročně, vychází k prvnímu dni v měsíci v Hanušovicích. Periodicky tisk územního samosprávního celku. Vydává město Hanušovice, Hlavni 92, 788 33 Hanušovice,
IČ: 00302546, ev. č. MK ČR E 10093, email: noviny@hanusovice.info, karabcova@mu-hanusovice.cz. Uzávěrka příspěvků do 18. dne předchozího měsíce na MU Hanušovice.
Grafika a tisk: TRIFOX, s.r.o., Třebízského 1514/12, 787 01 Šumperk

