HANUŠOVICKÉ NOVINY
Bøezen 2019

èíslo 3

r oèník 25

Vychází pro Hanušovice a místní èásti Hynèice nad Moravou, Potùèník, Vysoké ibøidovice, leb

Pracujeme pro lepší a hezèí mìsto Hanušovice
Rád bych Vás v dnešním èísle seznámil s novinkami, které se chystáme v nejbliší
dobì uvést do praxe.
Veøejnì prospìšné práce
Mìsto Hanušovice hodlá v prùbìhu mìsíce bøezna a dubna 2019 zamìstnat 16 osob
z øad dlouhodobì nezamìstnaných obèanù Hanušovic na veøejnì prospìšné práce. Jedná se pøedevším o úklidové práce, údrbu veøejné zelenì a veøejných prostranství.
Pøedpokládám, e pracovníci budou rozdìleni do dvou a tøíèlenných skupinek a kadá
skupinka bude mít pøidìlený svùj úsek-rajon, kde bude peèovat o èistotu a poøádek a za
který bude zodpovídat. Nezapomínáme ani na místní èásti, kde se pracovníci údrby
budou pohybovat minimálnì jednou týdnì. Hodláme zøídit pozici koordinátora, který
bude mít pracovníky na starosti, bude je kontrolovat a øídit pøímo v terénu. V souèasné
dobì spolupracujeme s Úøadem práce Hanušovice a hledáme vhodné osoby z naší vìtšinové i menšinové populace.
Bezpeènost
Rádi bychom také posílili bezpeènost v Hanušovicích. Situaci nám komplikuje fakt,
e sice máme Mìstskou policii Hanušovice, ale pouze jednoho stráníka, který nemùe
adekvátnì plnit všechny povinnosti, které z jeho postavení vyplývají. Pøedpokládáme
posílení Mìstské policie minimálnì o tøi další stráníky, ale ty je v souèasné dobì velmi
obtíné sehnat i pøesto, e výbìrové øízení bylo vypisováno opakovanì. Rozhodli jsme
se tedy vyuít monosti zamìstnat asistenty prevence kriminality. Pro Hanušovice
pøedpokládáme zøízení 4 míst asistentù. Mezi jejich hlavní náplò práce bude patøit terénní pochùzková èinnost v problémových lokalitách, øešení drobných stíností a sporù mezi obyvateli, spolupráce s MP a vedením mìsta a celkovì zklidnìní situace. Také
zde spolupracujeme s ÚP Hanušovice na hledání vhodných osob.
Pokud se nám podaøí tento zámìr uskuteènit, budeme mít mìsto hezèí, èistší a bezpeènìjší.
Marek Kostka, starosta

Neformální veøejná setkání s obèany Hanušovic
Váení spoluobèané,
rád bych se s Vámi osobnì potkal a zjistil, jak se Vám tady ije, jaké máte nápady
nebo co by se dalo v místì, kde bydlíte, vylepšit. Rozhodl jsem se tedy uspoøádat neformální setkání starosty a obèanù k øešení místních záleitostí. První schùzka s obyvateli
sídlištì Na Holbì a okolí ji probìhla a utvrdila mne v tom, e má smysl, abychom se
potkávali a spoleènì diskutovali nad tématy, která nás zajímají. Proto si Vás dovoluji
pozvat na setkání, která jsme se pokusili naplánovat tak, aby všichni dostali monost
vyjádøit se dle daných lokalit a místních èástí. Schùzka je urèena všem, kteøí v okolí
bydlí nebo se jich daná lokalita jakkoliv osobnì dotýká.
Pøijïte v hojném poètu, budu se na Vás tìšit v tìchto termínech:
13. 3. 2019 v 17.00 hod. u školní stravovny: pro støed mìsta a okolí
18. 3. 2019 v 17.00 hod. u informaèní tabule mìsta naproti domu èp. 163 v horních
Hanušovicích (u kontejnerù na tøídìný odpad): pro horní Hanušovice a okolí
20. 3. 2019 v 17.00 hod. u hospody K2 v Hynèicích na Moravì: pro místní èást
25. 3. 2019 v 17.00 hod. u autobusové zastávky ve Vysokých ibøidovicích:
pro místní èást
27. 3. 2019 v 17.00 hod. u autobusové zastávky leb: pro místní èást
3. 4. 2019 v 17.00 hod u bytovek v Potùèníku: pro místní èást
Dìkuji, Marek Kostka, starosta
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Zpráva o èinnosti
Rady mìsta Hanušovice
jednání è. 5 - 23. 1. 2019
- schválila pøedloený program 5. schùze Rady mìsta Hanušovice
- souhlasila se stavbou „Domovní ÈOV u objektu na st. pl. 34
v kú. leb“ a povìøila starostu mìsta podpisem situaèního výkresu stavby
- schválila stavbu „Hanušovice – Poárníkù, parc. St. 570/1 ÈEZ
ENERGO, VNk“ na pozemku st. pl. 570/1 – zastavìná plocha a nádvoøí, a dále na pozemku parc. è. 2335/1 – ostatní plocha, 846/8 – zahrada, 1517/1 – ostatní plocha a parc. è. 1645/1 – ostatní plocha v kú.
Hanušovice, a povìøila starostu mìsta Hanušovice podpisem pøíslušného souhlasu na situaèní výkres stavby
- schválila Smlouvu o sdruených slubách dodávky plynu
pro odbìrné místo Hynèická 1 a povìøila starostu mìsta Hanušovice podpisem pøedmìtné smlouvy
- schválila uzavøení nájemní smlouvy se Sborem Køesanského spoleèenství Jeseník na pronájem èásti KD Hanušovice –
pøísálí, doba pronájmu je stanovena do 31. 12. 2019; povìøila
starostu podpisem pøedmìtné smlouvy

- schválila èástku 10 000,- Kè jako hlavní cenu do tomboly na
15. Mìstský ples v Hanušovicích
- schválila nájemní smlouvu na pronájem èásti pozemku
parc. è. 2175 - trvalý travní porost v kú. Hanušovice, a povìøila
starostu mìsta podpisem smlouvy
- schválilanájemnísmlouvu napronájempozemku parc. è. 1180/3
- trvalý travní, a pozemku parc. è. 1251/1 – orná pùda, v kú. Hanušovice a povìøila starostu mìsta podpisem smlouvy
- schválila nájemní smlouvu na pronájem èásti pozemkù
parc. è. 1692/1 - trvalý travní porost, 1692/10 - trvalý travní porost, a parc. è. 1689 - trvalý travní porost
- schválila Komisi pro školství a sport a Kulturní komisi
- schválila pøedsedou Komise pro školství a sport pana J. Fialu a èleny M. Schwarzera, R. Musila, T. Kubíèka, K. Köhlerovou
- schválila pøedsedou Kulturní komise Z. Havlínovou a èleny D.
Jána, P. Mrázkovou, P. Piknerovou, O. Schwarzerovou, S. Záhorovou
- schválila náplnì èinností komisí
- schválila vyplácení odmìny za výkon funkce pøedsedy a
èlenù komise od 1. 2. 2019
- vzala na vìdomí Rozhodnutí o zrušení eleznièní dráhy –
snesení kolejové vleèky
-mú

Oznámení
Mìsto Hanušovice na základì unesení Zastupitelstva mìsta Hanušovic oznamuje obèanùm, e mohou podávat podnìty
na zmìnu ÚP - územního plánu mìsta Hanušovice do 30. 4. 2019.
-mú

Zasedání Zastupitelstva mìsta Hanušovice - 3. jednání - 24. 1. 2019
- schválilo doplnìní programu 3. zasedání Zastupitelstva mìsta o body programu jednání: revokace usnesení 29/2018, volba zástupcù mìsta do jednání Valné hromady Vodohospodáøská zaøízení Šumperk, a. s., jednací øád finanèního výboru a plán práce finanèního výboru na rok 2019
- schválilo doplnìný program 3. zasedání Zastupitelstva mìsta Hanušovice dne 24. 1. 2019
- schválilo podání ádosti o dotaci na opravu místních komunikací v dotaèním titulu 117d8220A Podpora obnovy místních komunikací v rámci Podpora rozvoje regionù 2019+
- schválilo Smlouvu o zápùjèce è.50/2019 z Fondu rozvoje bydlení mìsta Hanušovice a povìøilo starostu podpisem smlouvy
- schválilo odkup pozemku parc. è. 881 - ostatní plocha, parc. è. 882 - ostatní plocha, a st. pl. 739 - zastavìná plocha a nádvoøí, v kú. Hanušovice, a povìøilo starostu mìsta podpisem kupní smlouvy
- schválilo smlouvu o budoucí darovací smlouvì, která se týká èásti pozemku parc. è. 1521/1, ostatní plocha – silnice v kú. Hanušovice, který je dotèen stavbou „Chodníky mìsta Hanušovice – silnice II/369, II. etapa“; povìøilo starostu mìsta Hanušovice podpisem pøedmìtné smlouvy o budoucí darovací smlouvì
- na základì pøedloených informací schválilo stanovení termínu pro podání a aktualizaci individuálních ádostí do zmìny è. 1
územního plánu na 30. 4. 2019
- povìøilo urèené zastupitele k ÚP, aby individuální ádosti doplnili o poadavky mìsta Hanušovice vyplývající z rozvojového
plánu mìsta a tyto poadavky (v souèinnosti s MÚ) projednali na pracovní schùzce èlenù ZM s tím, e koneèný seznam poadavkù
na zmìny ÚP bude projednán s poøizovatelem (MÚ Šumperk) a bude podkladem pro návrh na zmìnu ÚP mìsta Hanušovice è. 1.;
návrh zmìny bude následnì pøedloen ZM ke schválení, poté bude v souladu se smìrnicí pro ZVZ vyhlášeno VØ na zpracování uvedené zmìny è. 1 ÚP mìsta Hanušovice
- schválilo revokaci usnesení è. 29/2018
- delegovala zástupce mìsta Hanušovice pana Františka Wintera do valných hromad spoleènosti Vodohospodáøská
zaøízení Šumperk, a. s. konaných v období od 1. 11. 2018 do konce funkèního volebního období v roce 2022, a to dle § 84
odst. 2 zákona è. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znìní, s úèinností od 1. 11. 2018
- delegovalo s úèinností od 1. 11. 2018 zástupce mìsta Hanušovice pana Vlastislava Machulu do valných hromad spoleènosti Vodohospodáøská zaøízení Šumperk, a. s. konaných v období od 1. 11. 2018 do konce funkèního volebního období v roce 2022, a to dle
zákona o obcích, a to tak, e pan Vlastislav Machula bude na jakékoli takové valné hromadì spoleènosti Vodohospodáøská zaøízení
Šumperk, a. s. zastupovat mìsto Hanušovice pouze v pøípadì nepøítomnosti Františka Wintera na pøedmìtné valné hromadì
- schválilo pøedloený jednací øád Finanèního výboru Zastupitelstva mìsta Hanušovice s navrenou zmìnou: tajemník úøadu zajistí, aby zápis z jednání byl pøedloen Zastupitelstvu na nejbliším zasedání, a to v termínech shodných pro pøedkládání materiálù,
ke kterým se výbor vyjadøuje; uloilo pøedsedkyni FV tuto zmìnu zapracovat do návrhu jednacího øádu
- schválilo pøedloený plán èinnosti Finanèního výboru Zastupitelstva mìsta Hanušovice na rok 2019 s navrenou zmìnou; prùbìná kontrola: „kontrola ochrany úèetnictví mìsta“; uloilo pøedsedkyni zapracovat tuto zmìnu do plánu èinnosti FV
-mú
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Hanušovice se rozlouèily
s panem Janem Jankù
1. února 2019 jsme se v kapli v Hanušovicích rozlouèili s místním rodákem, panem Janem Jankù.
Pan Jankù se narodil v roce 1921 v Hanušovicích, s rodièi a dvìma sourozenci zde il do roku 1938. Po záboru Sudet musela celá rodina odejít do protektorátu a usadila se ve Vrbátkách u Prostìjova. V roce 1941 byl Jan Jankù
povolán na nucené práce do Øíše, odkud po dvou letech utekl zpìt do protektorátu a pøed koncem války odešel do Francie jako øidiè UNRRA.
Po válce se Jan Jankù vrátil do Hanušovic, v roce 1949 byl zatèen v souvislosti s odbojovou organizací Svìtlana. Byl odsouzen na 20 let. Vìtšinu
trestu si odpykával ve vìznici Mírov, odkud byl v roce 1958 propuštìn. Vrátil se zpìt do Hanušovic, kde zaèal pracovat jako eleznièáø, zaloil zde rodinu a il zde témìø do své smrti.
Pan Jan Jankù se u pøed druhou svìtovou válkou stal skautem, po válce a
ve svobodnìjších dobách se jako bratr Šerif opakovanì podílel na obnovení
skautské organizace v Hanušovicích.
Po roce 1989 se stal aktivním èlenem Konfederace politických vìzòù, velkou energii vìnoval pøipomínání komunistického útlaku mladé generaci formou pøednášek na školách, táborech a ve skautských oddílech, poøádal poznávací zájezdy do Jáchymova.
Jan Jankù zemøel 26. ledna tohoto roku. Pohøeb se konal v Hanušovicích, mše svaté celebrované olomouckým biskupem Josefem
Hrdlièkou se kromì rodiny a pøátel úèastnili zástupci maïarského velvyslanectví, Konfederace politických vìzòù, skautù, mìsta
Hanušovice a øada knìí.
Pan Jan Jankù byl ocenìn nejvyšším èeským státním vyznamenáním - øádem Tomáše Garrigua Masaryka (2010), maïarským
Zlatým køíem za zásluhy (2011) a nejvyšším èeským skautským vyznamenáním øádu Støíbrného vlka (2018).
-mf

Pozvánka
Srdeènì Vás zveme na mši svatou doprovázenou kytarovou hudbou,
v pátek 15. bøezna 2019 v 18.15 hod. v kapli v Hanušovicích.
Následnì v pátek 15. bøezna 2019 pøijmìte pozvání na zajímavé povídání s promítáním na téma

Panama 2019 - Svìtové setkání mládee.
Pøednáška zaèíná v 19.30 hod. v Domì sv. Josefa na ulici Dukelské (nová fara).
Tìšíme se na setkání s Vámi. Farnost Hanušovice

Prodej palivového døíví z obecních lesù
Mìsto Hanušovice nabízí obèanùm monost nákupu palivového døíví (pøedevším smrku) z obecních lesù. Palivové døíví z lesù
obce je urèeno pøednostnì k prodeji obèanùm trvale bydlícím v obci a dále vlastníkùm nemovitostí v katastru obce. Vzhledem k
omezenému mnoství palivového døíví budou písemné ádosti obèanù (adatelù) vyøizovány v poøadí, v jakém byly doruèovány na
mìstský úøad.
Do ádosti uveïte jméno, adresu, telefonní èíslo a mnoství ádaného døíví. V pøípadì velkého zájmu o nákup palivového døíví
bude po vyhodnocení doruèených ádostí zastupitelstvem rozhodnuto o mnostevní regulaci prodaného døíví jednotlivým adatelùm. Dodávky palivového døíví adatelùm jsou pøednostnì plnìny z vlastní tìby obce, samovýroba a výroba na odvozním místì se
domlouvá individuálnì s odborným lesním hospodáøem dle moností a výskytu vhodného døíví pro samovýrobu. Samovýrobou se
míní tìba a odvoz vyznaèeného døíví na vlastní náklady, výrobou na odvozním místì se míní zpracování natìeného døíví pøiblíeného na místo pøístupné dopravním prostøedkem na vlastní náklady. Prodejem døíví z vlastní tìby obce se míní prodej vyrobeného palivového døíví (polena o délce 1 m) v prostoru bývalého depa v Hanušovicích.
Ceny døíví:
Samovýroba 250 Kè/m3 mìkké a 350 Kè/m3 tvrdé
Výroba na odvozním místì 400 Kè/m3 mìkké a 500 Kè/m3 tvrdé
Prodej vyrobeného palivového døíví 500 Kè/prm* mìkké a 600 Kè/prm tvrdé
Ceny jsou vèetnì DPH
*prm – prostorový metr – kuláèe o délce 1 m narovnané do hránì 1 m x 1 m
mìkké – jehliènaté, vrba, topol, lípa, olše, osika
tvrdé – buk, dub, habr, javor, jasan, bøíza, tøešeò
Odborný lesní hospodáø Jan Vokurka, tel. 604 211 020
HANUŠOVICKÉ NOVINY 3/2019

www.hanusovice.info

3

Pivovar Holba vás zve na
tøetí Besedu v Pivovarském muzeu

Vzpomínky pamìtníkù
ze Šumperska a Jesenicka,
hlavnì z období
II. svìtové války
Pivovarské muzeum, 1. patro
støeda 20. bøezna 2019 v 17 hod.
V Hanušovicích probìhne úplnì
první beseda
s historikem
Vítem Lucukem
k jeho pøipravované publikaci,
která vyjde v øíjnu 2019
a navazuje na pøedchozí knihy se
vzpomínkami pamìtníkù
ze Šumperska a Jesenicka
z období II. svìtové války.
Vstup zdarma

Blahopøání
Dne 19. 3. 2019 oslaví své krásné
85. narozeniny
pan Stanislav Úlehla.
Vše nejlepší, pevné zdraví
a rodinnou pohodu
pøejí manelka Anièka
a synové Pavel a Petr s rodinami.

Zveme Vás a budoucí prvòáèky na

Zápis do prvních tøíd pro školní rok 2019/2020
Zápis se uskuteèní ve støedu 17. 4. 2019
od 8 do 12 hod. a od 13 do 16 hod.
v budovì Základní školy Hanušovice, Hlavní 145.

Více informací na www.zshanusovice.cz

Hanušovice mìly svého zástupce na
závodech psích spøeení
Díky pøíspìvkùm mìsta Hanušovice jsem se mohl v lednu 2019 zúèastnit
ètyø prestiních závodù:
- 23. roèník závodù psích spøeení Èervený Kostelec - kolobìka
- Mistrovství republiky - „Hradecký mid“ Bìleè nad Orlicí (3. místo) kolo
- 17. roèník saòových závodù psích spøeení v Janovièkách u Broumova
(32,3 km) – Cross Country MID Janovièky - sanì
- Šediváèkùv long - jeden z nejobtínìjších závodù psích spøeení v Evropì, který se poøádá v Deštném v Orlických horách. Letos probìhl ji 23. roèník s mezinárodní úèastí se závodníky ze tøinácti státù. Jedná se o
ètyøetapový a pìtietapový saòový závod psích spøeení na 200 km a 300 km
po høebenech Orlických hor s jedním povinným pøenocováním na snìhu.
Vzhledem k bájeèným
snìhovým podmínkám byly
závody pøíjemné nejen pro
nás „mushery“, ale
pøedevším pro naše chlupaté
miláèky.
Ještì jednou dìkuji za
pøíspìvek a vìøím, e budu
i do dalších let naše mìsto
Hanušovice zdárnì
reprezentovat.

Lubomír Kubíèek
foto: archiv autora
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Krajské øeditelství policie olomouckého kraje
upozoròuje

Falešní vnuci opìt cílí na seniory
V poslední dobì jsme v Olomouckém kraji zaznamenali výskyt podvodníkù, kteøí se snaí ze seniorù vylákat finanèní hotovost.
Pachatelé telefonicky osloví seniora a pod smyšlenou legendou, e jim volá vnuk, se z nìj snaí vylákat nemalé finanèní èástky.
Jeden takový pøípad se odehrál 12. února na Olomoucku. Neznámý pachatel pøed polednem vytoèil èíslo sedmasedmdesátileté
eny, které se pøedstavil jako vnuk. enì uvedl, e je u notáøe, má dluhy a nutnì potøebuje 350 000 korun. Dodal, e si pro peníze pøijede. Seniorka se zachovala správnì, kdy mui øekla, e ádné peníze nemá, a zavìsila. Následnì zavolala svému vnukovi, který jí
sdìlil, e jí nevolal. ena poté ihned kontaktovala policii. K pøedání penìz nedošlo. Olomouètí policisté pøípad provìøují pro podezøení ze spáchání trestného èinu podvod ve stadiu pokusu, na který trestní zákoník, mimo jiné, stanoví trest odnìtí svobody a na
osm let.
Apelujeme nejen na seniory, ale také na rodinné pøíslušníky, aby pouèili své starší pøíbuzné, jak se mají v takových situacích zachovat. Pachatelé pouívají nejrùznìjší lsti a záminky. Své obìti si tipují na ulici nebo zavolají na pevnou linku. Nejèastìjší legendou je napø. vnuk (kdy do telefonu volající pøedstírá, e je vnuk nebo vnuèka dotyèného, a pod smyšlenou legendou láká peníze, pro
které pozdìji pošle svého známého), dále pøeplatky, pøíspìvky apod.
Rady a doporuèení:
- nemìjte doma vìtší finanèní hotovost
- nevybavujte se s volajícím a zavìste
- po zavìšení ihned zavolejte svému pøíbuznému a sdìlte mu, co se Vám pøihodilo
- nevpouštìjte do domu ádnou cizí osobu
- podvodné jednání oznamte policii na linku 158
por. Mgr. Libor Hejtman, tiskový mluvèí

Dopisy ètenáøù
Váení spoluobèané,
se zájmem jsem si pøeèetl èlánek starosty v únorových Hanušovických novinách „A pøišla k nám parádní zima“. V èásti èlánku,
kde apeluje a aktivizuje spoluobèany k pomoci, je jasná snaha – „nehrát si na vlastním píseèku“. Tomuto názoru plnì rozumím a
budu jej podporovat. Vdy co udìlá kadému z nás, kdy pár hodin v roce vìnuje ve prospìch mìsta? Zvelebování okolí rodinných
èi bytových domù je pro mnohé z nás samozøejmostí. Ale u není samozøejmé, e odklidím sníh na místní komunikaci èi chodníku.
U není samozøejmostí, e zde provádím jarní úklid a toto opakuji nìkolikrát v roce. Za všechny, kteøí o úklid svìdomitì peèují,
bych dal pøíklad paní Cehové ze Sportovní ulice. Aè ji vìku pokroèilého, vdy má pøed domem, na místní komunikaci, pøíkladnì
uklizeno. Prosím, následujme ji.
Dìkuji. Lubomír Vítek

Tolerantní výchova nièí dìtem hodnoty
Shovívavá výchova konèí špatnì. Dìti, kterým rodièe nevymezili hranice, mají problémy se sebeovládáním. Chybí jim motivace, disciplína a odpovìdnost. Vidí jen svoje potøeby a ke svému okolí jsou lhostejné. Pøíliš benevolentní výchova se nevyplácí.
Znaèná èást rodièù nechává dìti rozhodovat témìø o všem. Kdy pùjdou spát, co budou jíst, jak dlouho budou na poèítaèi apod.
Ruší u stolu, kdy si rodièe povídají, skáèou jim do øeèi. Oèekávají, e budou centrem dìní. A pokud nejsou vìci podle jejich pøedstav, vztekají se a jsou agresivní. Dostávají od rodièù pøíliš prostoru, pøíliš široké hranice, naopak málo øádu a povinností. Všechno
pøíliš je špatnì. Tak jako není dobrý bezpoèet zákazù a pøíkazù, není správná ani nadmíra volnosti, co je dnešní trend.
Rodièe musí být za své dítì zodpovìdní.
Proè je špatnì, kdy dítì chodí spát, jak si samo urèí? Co je špatného na tom, e jí jen, co chce? Protoe malé dítì neví, co je správné. Nemá ani tušení, proè má jít do postele ve 20 hodin nebo proè jíst zdravì. Nauèit ho to musí rodièe.
Co se stane, kdy si dítì mùe dìlat, co chce? Zkouší víc a víc. Navíc se ukazuje, e takto vedené dìti jsou vìtšinou agresivní, svoje potøeby si vynucují násilím. Pokud rodièe neztlumí tuto vlnu, kdy se potomek snaí prosadit násilím, zaène se dítì násilnicky prosazovat všude. To zpùsobí, e tvrdì narazí v sociálních vztazích. Neznají hranice a netuší, kam a mohou zajít. Nemají respekt vùèi
svému okolí. Myslí si, e jeho potøeby jsou jediné na svìtì.
Nejdùleitìjší je nastavit pravidla a dùslednì na jejich dodrování trvat.
Nedìlejte dìtem sluhy.
Vedeme dìti k nesamostatnosti. Vychováváme z nich páata. Poskytujeme jim nepøimìøený servis. Dìti se mají zapojit do chodu
domácnosti. Mají mít jasnì stanovené povinnosti i vymezený èas samy pro sebe. Naši pøedci umìli vychovávat brilantnì, i kdy nechodili po pøednáškách a nelistovali v knihách. Dìti pøišly ze školy a kadé znalo své povinnosti, své úkoly, které musely bez diskuse splnit. Dobøe splnìné úkoly nenecháme bez povšimnutí - dítì potøebuje pochvalu, zvláštì kdy se mu ve škole nedaøí. Alespoò
doma by mìlo mít úspìch.
Dìtská svoboda, to není flákání po ulici. To je splnìní úkolù do školy i do domácnosti. Potom si teprve mùe dìlat své koníèky.
B. Grmela
5
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Jubilea
V mìsíci bøeznu 2019 oslaví
svá významná ivotní výroèí
tito naši spoluobèané:
paní Terezie Altmannová,
Drahomíra Baslerová, Anna
Konyariková, Marie Turková,
Anna Gronychová, Helena
Frainšicová, Miroslava
Urbanová, Anna Kiffelová,
Rùena Talafová a Bohdana
Urbášková;
pánové Stanislav Úlehla, Jozef
Tanèibok, Jiøí Válek, Jiøí
Domanský, Jan Zatloukal,
Václav Lucký, Josef Brilla,
Vladimír Doleel, Herbert
Suchánek, Bohumír Hanák,
Karel Hnátek, Milan Jankov,
Karel Zaèal, Jan Anovèin,

Evropský den obìtí – 22. února
Za vyhlášením tohoto mezinárodního dne stojí podpis Charty práv obìtí z Velké Británie ze dne 22. února 1990. O rok pozdìji vznikl mezinárodní Evropský den obìtí, který má pomoci zvýšit povìdomí o moné pomoci a podpoøe obìtí i jejich blízkým.
V Èeské republice se mohou poškození a obìti trestných èinù obrátit o pomoc i na
Probaèní a mediaèní slubu, státní organizaci spadající pod Ministerstvo spravedlnosti,
která v ÈR pùsobí ji 15 let a která bezplatnì a anonymnì pomáhá po celé ÈR všem, kteøí se stali obìtí protiprávního jednání.
Taková poradna pùsobí i v Šumperku. Sídlí na ul. Nemocnièní 1852/53, v 1. patøe budovy Ministerstva zemìdìlství (vchod A). Bez nutnosti objednání je otevøena v úterý
od 8 do 11 hodin a ve ètvrtek od 13 do 16 hodin. Poradce lze kontaktovat také telefonicky na èísle 725 807 042 nebo pøes email prichystal.pms@gmail.com, a to i mimo otevírací hodiny.
-pms

Vzpomínka
Odešel tam, kam odchází kadý sám,
ale dvíøka vzpomínek,
tìch krásných vzpomínek
nám všem nechal dokoøán.

Pavel Šastný, Tomáš Šimek.

17. bøezna 2019 by se doil svých 90 let

Blahopøejeme!

náš drahý manel, tatínek, švagr a strýc.

Váení obèané, pokud nechcete, abyste byli v rubrice Jubilea
zveøejnìni, sdìlte prosím tuto
skuteènost telefonicky, e-mailem
nebo osobnì na podatelnì MÚ
Hanušovice do 15. dne mìsíce
pøedcházejícího uveøejnìní. -red

Vzpomínka

pan Rostislav Milde z Hanušovic,

22. èervna 2019 uplyne u jeden rok, kdy jsme se s ním naposled rozlouèili.
Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou manelka Jiøina a celá rodina.

Vzpomínáme
Dne 5. 3. 2019 vzpomeneme výroèí 30 let
od úmrtí našeho tatínka a manela,
pana Zdeòka Kadlèíka.
Vzpomínají manelka Kvìta a syn Jiøí.

Vzpomínáme
Oèím jste odešli, v srdcích navdy zùstali.
Dne 5. 2. 2019 by oslavil své 90. narozeniny
pan Josef Chudý.
Dne 27. bøezna 2019 uplyne
40 let, co nás opustil tatínek,
dìdeèek a pradìdeèek,

25. 3. by oslavila 90 let

pan Josef Czastek

paní Vìra Chudá.

z Hanušovic.
S láskou a úctou vzpomínají
synové Erich a Hubert
s rodinami.
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31. 3. vzpomeneme 5 let, co nás navdy opustila.
S láskou stále vzpomínají dcera a synové s rodinami.
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Cestování po Evropì
Freiburg
V jihozápadním cípu Nìmecka, nedaleko hranice s Francií a
Švýcarskem se nachází metropole Schwarzwaldu – výstavní
mìsteèko Freiburg.
Historikové tvrdí, e nebýt nešastných dvaceti minut veèer
dne 27. listopadu 1944, mohlo mìsto aspirovat na zápis do seznamu památek UNESCO. Toho dne toti letecký útok spojencù promìnil vìtšinu starého mìsta v hromadu suti. Nálet byl sice
krátký, ale masivní, zemøelo pøi nìm dva tisíce lidí. Mìsto mìlo
na bombardování vùbec tragickou smùlu. Ètyøi roky pøedtím si
jej piloti Luftwafe spletli s francouzským mìstem. Historické
škody nebyly velké, zasaena byla pøilehlá prùmyslová zóna.
V souèasném Freiburgu vás hned zaujmou dvì vìci. Zeleò
jako první. Jako by nestaèilo, e hned za centrem mìsta vyrùstají první lesnaté kopce a spolu s vìemi katedrál vytváøejí jedineèné panorama. Ulice jsou spíše stromové aleje, co chvíli
narazíte na parky a té centrum je obloeno kvìtináèi s palmami, oleandry a bohatou kvìtinovou výzdobou. Druhou vìcí jsou
kola. Jezdí se zde zásadnì na tomto jednoduchém stroji. Místo
parkovacích míst pro auta tu parkují bicykly. Stojany na kola
jsou po celém mìstì, stejnì jako jízdní pruhy pro cyklisty, nìkde
dokonce celé ulice. Ani s jednosmìrkami si èlovìk nemusí lámat hlavu, smí jet na kole i v protismìru. Øíká se, e kol je ve
mìstì víc ne obyvatel. Tìch je nìco kolem dvou set tisíc.
Hlavní a nejdùleitìjší chloubou Freiburgu je Münster, èesky
øeèeno Katedrála naší Paní. Její historie se zaèala psát ve 12. století jako pohøebištì vévodského rodu Zähringenù. Kdy poslední z nich v roce 1218 zemøel, zaèali se o malý kostelík zajímat
bohatí obèané, kteøí tu také touili po smrti spoèinout. K pozdnì
románské stavbì pøibyla gotická chrámová loï a jedineèná západní vì. Vysvìcení pozdnì gotického kùru v roce 1513 je zá-

roveò datem oznaèujícím dokonèení katedrály. Bohatý interiér
svìdèí o štìdrosti a zároveò velké pýše všech, kteøí na stavbu
pøispívali. Vykládaná okna zdobená rodovými i cechovními
erby, vysoký oltáø, bohaté zaøízení kaple, sochy a pøekrásná výzdoba ji øadí mezi nejkrásnìjší církevní stavby zemì. Na 116
metrù vysokou vì vedou vzácné toèité schody. Pøi výstupu se
poøádnì zadýcháte, ale to, co nahoøe uvidíte, stojí za to. Spatøíte
nádherný výhled na mìsto a okolí i zvony zavìšené nad vámi.
Ten nejstarší z nich nese jméno Hosana a byl odlit v roce 1258. Je
to snad zázrak, ale katedrála pøeèkala všechny pohromy historie,
vèetnì osudných bombardování.
Vìtšina návštìvníkù Freiburgu si nenechá ujít návštìvu pozoruhodného domu s ještì divnìjším názvem, který se vùbec nehodí do vnitrozemského mìsta. Stojí nedalekého radnièního
námìstí a nese název „Velrybí dùm“. Je vrcholem pozdní støedovìké architektury a nechal ho na zaèátku 16. století postavit pokladník císaøe Maxmiliána I. Upoutá pøedevším bohatì zlatem
zdobeným portálovým arkýøem s erby Freiburgu a Habsburkù.
Bìhem reformaèního konfliktu v domì po dva roky il Erasmus
Rotterdamský, který se sem v roce 1529 pøestìhoval z Basileje.
A na závìr si povíme o místní raritì. Procházíte-li historickým centrem, ihned vás upoutá pùl metru široký a pár desítek
centimetrù hluboký kanál lemující øady domù. Tyhle zurèící
„strouhy“ vás budou provázet témìø na kadém kroku bìhem
èasu stráveného ve starém mìstì. Jedná se o freiburskou specialitu – Bächle. Kanály jsou dnes u jen turistickou atrakcí, nicménì reálným historickým pozùstatkem. Slouily pøedevším
zvíøatùm jako laby a také coby zdroj vody v pøípadì poárù.
Voda je v nich ale i dnes prùzraènì èistá, jeho zneèištìní a vypouštìní splaškù do nìho je zakázáno pod pøísnou pokutou.
-hp

Naše zdraví (84) - Vypadávání vlasù
Nacházíme se v období, kdy je naše tìlo vystaveno pùsobení zimního poèasí a neodvratnì se blíí doba spojovaná s jarní únavou.
S tím je také neodmyslitelnì spjato øídnutí našich vlasù.
Podle odborníkù ale èastìjší vypadávání vlasù souvisí ji s podzimem. Jsme úzce spojeni s pøírodou a tam také na podzim opadává listí ze stromù. Vìdci nedokáou vysvìtlit, proè tomu tak je, shodují se pouze na tom, e pøíroda to tak zkrátka chce. Týká se to
však pouze zdravých jedincù, u kterých se pravidelnì vlasy obmìòují.
Jedná-li se však o nadmìrné vypadávání vlasù, nastává problém. Pojmem nadmìrné odborníci nazývají stav, kdy ztratíte více jak
100 vlasù za den. Tìlo vám naznaèuje, e s ním není nìco v poøádku. O co tedy mùe jít? V prvé øadì se mùe stát, e ve stravì nepøijímáte dostatek bílkovin. Ty jsou toti pro tvorbu nových vlasových bunìk nepostradatelné. Pokud se vám jich nedostává, vlasy jsou
køehèí, mohou zmìnit i barvu. Kromì toho vám mohou natékat nohy i oblièej. Za den by mui mìli zkonzumovat cca 53 a eny 46
gramù proteinu. Jen pro pøedstavu: 50 g bílkovin je ve 200 g masa nebo tvrdého sýra. Bílkoviny najdete také v hrášku, chøestu, øeckém jogurtu, vejcích nebo špenátu. Jindy tìlo volá po elezu. Vypadávání vlasù je prvním pøíznakem toho, e ho tìlo nemá dost. Následuje únava, èasté infekèní nemoci a zánìty a bolesti hlavy. Take pokud vás trápí tento problém, zaøaïte do svého jídelníèku
èervené maso a játra, listovou zeleninu, oøechy èi luštìniny. Vlasy té mohou vypadávat po proití nìjaké stresové situace. Nemluví
se v tomto pøípadì o nervozitì pøed návštìvou lékaøe nebo nástupem do školy nebo do nové práce, ale o skuteènì váných záleitostech. Tìmi mùe být napøíklad smrt blízkého èlovìka, závané rodinné problémy, krutá diagnóza a podobnì. Pak to mnohdy netrvá
ani týden, a vlasy mohou rychle mizet. Dobrou zprávou je, e ztráta vlasù v tomto pøípadì není trvalá, zase postupem èasu dorostou.
Padání kadeøí mùe ohlašovat i zaèínající problémy se štítnou lázou. Bohuel se však tento pøíznak objevuje jak u její sníené, tak u
zvýšené funkce a správnou diagnózu mùe urèit jen odborník.
A to je i poslední rada na závìr. Pokud máte pocit, e je padání vlasù tentokrát mnohem intenzivnìjší a delší, ne je bìné, neváhejte zajít ke svému lékaøi. Nemusí jít toti o banalitu, jde toti o vaše zdraví a vaše vlasy.
-hp
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Základní informace pro správné tøídìní odpadu
lutý kontejner na plasty
ANO
Do kontejnerù na plasty patøí fólie, sáèky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích,
èistících a kosmetických pøípravkù, kelímky od jogurtù, mléèných výrobkù, balící fólie od spotøebního zboí, obaly od CD diskù a další výrobky z plastù.
Pìnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.
NE
Naopak sem nepatøí mastné obaly se zbytky potravin nebo èisticích pøípravkù, obaly od íravin,
barev a jiných nebezpeèných látek, podlahové krytiny èi novodurové trubky.

Modrý kontejner na papír
ANO
Hodit sem mùeme napøíklad èasopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky
nebo knihy. Obálky s fóliovými okýnky sem mùete také vhazovat, zpracovatelé si s tím umí poradit.
Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitøku! Nevadí ani papír s kanceláøskými
sponkami. Ty se bìhem zpracování samy oddìlí.
NE
Do modrého kontejneru nepatøí uhlový, mastný, promáèený nebo jakkoliv zneèištìný papír. Tyto
materiály nelze u nadále recyklovat. Pozor, pouité dìtské pleny opravdu nepatøí do kontejneru na
papír, ale do popelnice.

Zelený kontejner na sklo
ANO
Do zeleného kontejneru mùeme vhazovat jakékoliv sklo, napøíklad lahve od vína, alkoholických
i nealkoholických nápojù, sklenice od keèupù, marmelád èi zavaøenin. Patøí sem také tabulové sklo z
oken a ze dveøí. Vytøídìné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále tøídit!
Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner, vhazujeme do bílého èiré sklo a do zeleného sklo barevné.
NE
Do tìchto nádob nepatøí keramika a porcelán. Nepatøí sem ani autosklo, zrcadla nebo tøeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla. Vratné zálohované sklo patøí zpìt do obchodu.

Kontejner oznaèený
oranovou nálepkou na nápojový karton
ANO
Kontejner na nápojové kartony nemusí být nutnì celý oranový, dùleité je opìt oznaèení sbírané
komodity oranovou nálepkou na kontejneru. Pokud najdete oranovou nálepku, pak sem patøí krabice od dusù, vína, mléka a mléèných výrobkù, které je potøeba pøed vhozením do kontejneru øádnì
sešlápnout.
NE
Nepatøí sem „mìkké" sáèky, napøíklad od kávy a rùzných potravin v prášku. Neodhazujte sem ani
nápojové kartony silnì zneèištìné zbytky potravin.
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Proè mají kontejnery na odpad rùzné barvy?
Opakování matka moudrosti. Neuškodí si jednou za èas pøipomenout, jak a co
tøídit. Pøehledný popisek správného tøídìní odpadu je na stranì 8 tohoto vydání Novin. Proè o tom píšeme?
V poslední dobì se èasto stává, e lidé nevìdí, co s odpadem, a tak šup s ním do
barevného kontejneru. Však ono se to nepozná. Jene ouha, pak pøijede odpadová
firma, která mìstu kontejnery vyváí, a zjistí, e v kontejneru se nachází odpad,
který tam nemá co dìlat (viz obrázky, kdy kontejner na papír byl a po okraj naplnìn zbytky sádrokartonu a izolace). V takovém pøípadì odmítne odpadová firma
kontejner vyvézt, volá na mìsto a situace se øeší tak, e mìsto musí zaplatit vyvezení kontejneru zvláš a ještì je mìstu navíc úètována hmotnost vyváeného odpadu.
Take kvùli nezodpovìdnosti nìkterých obyvatel Hanušovic mìsto zaplatí za odpad dvakrát. Náklady na odvoz odpadu se nám tak neúmìrnì navyšují. Pokud se situace bude opakovat, bude mìsto nuceno tyto zvýšené náklady za odvoz odpadu
promítnout do cen svozu odpadu pro všechny obyvatele Hanušovic. Proto ádáme
o osobní odpovìdnost kadého z Vás pøi hospodaøení s odpadem. Pokud se Vám
stane, e budete mít problém s umístìním odpadu, kontaktujte na MÚ Hanušovice
pana Františka Ambroze, tel. 603 212 951, se kterým se na øešení situace
domluvíte.
V minulosti jste také byli zvyklí, e dvakrát roènì probíhal sbìr velkoobjemového odpadu, vdy byly pøistavìny kontejnery a byly obèany plnìny. Mìsto se v budoucnu chystá
na zmìnu - vybudovat sbìrné místo, které bude celoroènì v provozu a dle daného rozpisu
jej bude moné navštívit a svùj odpad zde odevzdat. Nebudou nám tak vznikat èerné
skládky a kadoroèní nepoøádek kolem velkoobjemových kontejnerù. I tøídìní musí mít
svùj øád a systém, proto na Vás apelujeme, abyste dodrovali pravidla tøídìní a nezatìovalimìsto anáslednìisebedalšímináklady.
- mú

Ze ivota spolku:
Klub 60+ Hanušovice, z. s.
V mìsíci lednu, dne 29. 1. 2019 organizoval náš Klub zájezd
na koupání do Termálních lázní Velké Losiny. Pøestoe cena zájezdu byla zajímavá i pro osoby, které nejsou èleny našeho spolku, byla úèast na této akci velice malá. Celkem se zúèastnilo
21 osob, z toho 20 èlenù Klubu.
Dne 25. 1. 2019 pøi Mìstském plese v Hanušovicích jsem
osobnì zabezpeèoval provoz šatny v Kulturním domì.
Ve dnech 8., 15. a 22. ledna jsme se zúèastnili bowlingových
klání v Penzionu Formanka Hanušovice, kdy kromì nás, „skalních pøíznivcù“, se do této hry zapojili i další dva èlenové Klubu.
V mìsíci únoru, dne 5. a 12. února 2019 bylo opìt v Penzionu Formanka Hanušovice bowlingové klání, kterého se zúèastnilo 7 a 5 èlenù
Klubu. Ze druhého kláníjsou na našich webových stránkách fotografie
ke zhlédnutí.
Dne 23. 2. 2019 náš Klub organizoval zájezd do Starého Mìsta
pod Snìníkem na divadelní pøedstavení komedie Televarieté

v podání divadelního souboru Amadis z Brna, které zde bylo
uvedeno v rámci Pøehlídky amatérských divadelních souborù
Šokáèek 2019.
V mìsíci bøeznu 2019 budou pokraèovat bowlingové akce
„Úterní koulení“, v první ètvrtek mìsíce bude schùze výkonného
výboru, dne 21. 3. 2019 bude v Kulturním domì valná hromada
Klubu a dne 26. 3. 2019 dojde k opìtovnému zájezdu na koupání
do Termálních lázní Velké Losiny.
Pøi výètu našich akcí nemohu opominout ètvrteèní a nyní
novì i úterní setkávání seniorù, èlenù Klubu, v klubovnì spolku.
Tyto opakované týdenní akce si zpravidla nekladou ádný cíl,
úèelem je jen vytvoøení místa a prostoru k setkávání se.
Bliší nebo konkrétnìjší údaje k našemu spolku jsou k dispozici na našich webových stránkách www.klub60.wgz.cz nebo
prostøednictvím webových stránek mìsta Hanušovice › mìsto ›
spolky a sdruení › Klub 60+ Hanušovice.
Karel Prodìlal pøedseda Klubu 60+ Hanušovice, z. s.

Inzerce - Prodám 230 kg krmného jeèmene, 1 kilogram za 4 Kè. Dùvod prodeje – konèím s chovem. Tel.: 583 231 012

SOUKROMÁ INZERCE
je mono podávat v Hanušovických novinách zdarma.
Inzeráty mùete poslat emailem:
podatelna@mu-hanusovice.cz
nebo pøedat osobnì v podatelnì na MÚ Hanušovice.
Inzerát musí být: èitelný, srozumitelný, seriózní, s délkou
maximálnì 250 znakù.

KOMERÈNÍ INZERCE
Inzeráty textové
15,- Kè za øádek o 30 znacích
2
Inzeráty plošné - 2,50 Kè za 1 cm

HANUŠOVICKÉ NOVINY,
mìsíèník, vychází k prvnímu dni v mìsíci v Hanušovicích. Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává mìsto Hanušovice,
Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, IÈO: 00302546, ev. è. MK ÈR E 10093, email: noviny@hanusovice.info
Uzávìrka pøíspìvkù do 15. dne pøedchozího mìsíce na MÚ Hanušovice.
Šéfredaktor: Ing. František Felner. Tisk: Trifox s. r. o., Tøebízského 1514/2, 787 01 Šumperk
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Energetiètí šmejdi nám stále øádí
Po celý rok, kadý den, pobíhají po mìstech a obcích obchodníci s elektøinou a ne vdy etickými zpùsoby se snaí pøetáhnout odbìratele k sobì. Jako pøíklad uvedu jeden pøípad z mnoha. Tentokrát se spotøebitel obrátil na mne se ádostí o radu, ovšem pozdì.
Jeho neznalost a dùvìøivost ho stála 12 tisíc.
V létì dostali manelé nabídku ke vstupu do tzv. výbìrového øízení. Smlouvu podepsali v domnìnce, e se jedná o nìjakou soutì
v oblasti elektøiny, co si ale myslí vìtšina takto oslovených lidí. V øíjnu pøišel dopis, e na základì jejich pøihlášky jim byl vybrán pro
dvì odbìrná místa nový dodavatel, který bude dodávat elektøinu od 1. bøezna 2019. Vùbec si neuvìdomili, e se jedná o ono výbìrové øízení, do kterého se v létì pøihlásili, a øekli – my ádnou zmìnu nechceme. Nechcete, zaplatíte. Za kadé odbìrné místo 6 tisíc,
tedy 12 tisíc. Vzali si pùjèku a zaplatili, za dùvìøivost v solidní jednání podomního prodejce, který úmyslnì neøekl pravdu a nevysvìtlil. Šlo pochopitelnì o dùchodce.
Povauji za správné pøipomenout zásady:
1. Kadý takový obchodník musí, opakuji - MUSÍ , v dostateèném pøedstihu potencionálnímu zákazníkovi øíci – Chtìl bych k Vám pøijít,
nabídnout Vám to a to a popøípadì sepsat s Vámi smlouvu. Pak je na obèanovi, zda dát k takové návštìvì souhlas èi ne.
2. Kdy Vás takový obchodník pøesvìdèí a smlouvu s ním podepíšete, máte 14 dnù èas si vše ještì rozmyslet a od smlouvy odstoupit, písemnì.
3. Pokud ani tohle nestaèíte udìlat a zmìnu si rozmyslíte pozdìji, ne je onìch 14 dnù, máte ještì poslední monost - mùete od
smlouvy odstoupit do 15 dnù od zahájení dodávek elektøiny.
Je to obdobné jako nákup zboí po internetu. Vyberu si zboí, potvrdím objednávku, a a kdy objednané dostanu, rozhodnu se,
zda jsem objednal správnì a zboí mi vyhovuje. Teï jste dostali elektøinu, nejste s ní spokojení (s kvalitou podmínek), tak si ji pøece
nenecháte a od dodávek odstoupíte!
Tak mìlo být postupováno v popisovaném pøípadì. Manelé mìli poèkat do 1. bøezna a pak øíci: „My Vás nechceme a odstupujeme od smlouvy.“ Bylo by to bez sankce 12000,- Kè. Jene o této monosti se témìø neví a šmejdi s tím poèítají.
Kadopádnì – pokud máte pochybnosti o èemkoliv, zeptejte se e-mailem na poradnasu@seznam.cz nebo telefonem na
732 755 788. Bezplatnì.
Jiøí Makoò, poradna Šumperk

Toulky po okolí - eleznièní tra Hanušovice-Glucholazy VI.
Pošesté a naposledy si budeme povídat o horské trati vycházející z našeho mìsta. Minule jsme se seznámili se zajímavými informacemi z „Prùvodce“, který byl vydán ke stoletému výroèí trati. Skonèili jsme u stanice Horní Lipová.
„Tato stanice je umístìna na velmi pìkném místì s výhledem na protìjší úboèí Kopøivného vrchu. Do stanice se vlak dostane po
absolvování prakticky stoosmdesátistupòového oblouku.
Následuje stanice Lipová Láznì, která zaujímá v dopravní práci významnou úlohu, nebo je odboènou tratí pro tra do Javorníku
a Vidnavy (lokálka Vidnávka byla zrušena 11. 12. 2010).
Pøijídíme do stanice Jeseník. Zde nelze nepøipomenout význam místa pro stavbu celé trati, nebo tlak na rozvoj lázeòství byl jedním z rozhodujících pøi hodnocení poadavkù na zøízení eleznice. Vpravo pøed vjezdem do stanice je napojen vleèkový areál, pùvodnì budovaný pro Moravsko-slezskou pilu. Za zastávkou Èeská Ves v km 40,471 odboèuje vleèka do bývalých drátoven, nyní
øetìzáren.
Ve stanici Píseèná mùeme pouze vzpomenout na závazek spoleènosti ÖLEG z roku 1885, který nebyl splnìn. Tra z Píseèné do
Supíkovic a Velkých Kunìtic zùstala jen na papíøe.
A pøibliujeme se do stanice Mikulovice, dnes posledního místa, kde zastavuje vlak na této trati na našem území. Odboèuje zde
tra do Zlatých Hor.
Projíïka padesáti sedmi kilometry trati se stoletým èasovým úsekem konèí. Sledovali jsme v ní ivot. A ten je natolik mnohotvárný, e jej nelze nikdy zcela zachytit. Nesnadné je vzpomínat na to, co jsme proili pøed rokem, ještì nesnadnìjší na stoletou historii lidské práce a techniky. A pøi podobných pøíleitostech si uvìdomujeme význam a oceòujeme práci tìch, kdo píší kroniky èi
pamìtní knihy. Aprostøednictvím jejich svìdectví mohou naši pøedkové dojít uznání, úcty a obdivu u naší generace. Generace, která
vytváøí historii pro naše následovníky a potøebuje vzory, které se snaí dostihnout a pøekonat. Pokud Vás pøi ètení Prùvodce stovkou
let trati Hanušovice-Glucholazy nìco zaujalo, je naše snaha naplnìna. Ajestli máte k ivotu spjatému s touto historií nìco na doplnìní, napište nám, autorùm.“
To je vše, co jsem vám chtìl o trati povìdìt. Bylo vydáno mnoho dalších publikací, pøíruèek, napsáno nespoèet novinových èlánkù. Existují alba plné fotografií z poèátkù eleznice a do souèasnosti. Jen v Hanušovicích ještì ije nìkolik pamìtníkù, kteøí proili
obnovu dráhy po roce 1945. A pro ty, kteøí se o historii a souèasnost „modré armády“ vánì zajímají, pøipomenu, e na webových
stránkách „Moravská pohranièní“ se doètou o dalších zajímavostech.
-hp
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Odpoledne s poezií

IV. kategorie - áci VIII. a IX. tøíd
I. místo: Topolanová Sára - IX. B
II. místo: Malasková Alena - IX. B
III. místo: Rotterová Kristýna - IX. A
Èestné uznání:
Bártová Albìta - VIII. A
Franková Lucie - VIII. A

„Poezie vytváøí druhou pøírodu,
pøírodu lidského srdce a lidských smyslù.“
Josef Hora
Ve ètvrtek 7. února 2019 ve 14 hodin se v hanušovické základní škole uskuteènilo školní kolo v recitaci urèené pro
áky I. a II. stupnì za úèasti 44 soutìících recitátorù, rodièù,
prarodièù i povzbuzujících spoluákù a odborné poroty ve
sloení - pana starosty Marka Kostky, vedoucí MK v Hanušovicích paní Lenky Tomíèkové, paní knihovnice Dáši
Šmotkové, vedoucí metodického sdruení I. stupnì paní uèitelky Dagmar Pìnièkové, paní uèitelek I. stupnì Anny Janoèkové a Anny Podgrabinské a pøedsedkynì poroty paní
uèitelky Vladimíry ídkové. Recitaci doprovázela pøíjemná
atmosféra a zdravá soutìivost. Podle rozesmátých tváøí dìtí
spolu s pochvalnými slovy zúèastnìných posluchaèù lze
soudit, e se jim odpoledne s poezií velmi líbilo a v mnohém
je obohatilo o kulturní záitek z této uskuteènìné akce.
A jaké byly výsledky?

Pøíjemné odpoledne s poezií se vydaøilo a umonilo nám zaposlouchat se do veršù èeských básníkù a pøipomenout si, jak krásný a
vznešený je náš mateøský jazyk.
Velké podìkování náleí panu starostovi mìsta Hanušovice
panu Marku Kostkovi za finanèní dar na zakoupení hodnotných
odmìn pro nejlepší recitátory a úèast v odborné porotì školního
kola v recitaci. Zároveò podìkování patøí paní Lence Tomíèkové a
paní Dáši Šmotkové za úèast v odborné porotì naší recitaèní soutìe a pøedání pìkných odmìn a diplomù talentovaným ákùm.
Chtìla bych podìkovat také své ákyni 9. Atøídy – Marii Mikulièové, která poøídila z odpoledne s poezií pìkné fotografie.

0. kategorie – áci 1. tøíd
I. a III. místo nebylo udìleno,
èestná uznání dostala dìvèata Denisa Bandyová
a Vanesa Biháriová z I. A.

„Jazyk poezie je èarovný a sdìlí více významù,
ne mají slova sama.“
Fudiwara no Kintó
Vladimíra ídková, pøedsedkynì poroty školního kola v recitaci

I. kategorie - áci II. a III. tøíd
I. místo: Temòáková Karolína - II. A
II. místo: Piòosová Soòa - II. B
III. místo: Winklerová Vendula - II. B
Èestné uznání neudìleno
II. kategorie - áci IV. a V. tøíd
I. místo: Šor Matìj - IV. A
II. místo: Hanák Matyáš - IV. B
III. místo: Vojtková Karolína - V. A
Èestné uznání: Nikolovová Klára - IV. B
III. kategorie - áci VI. a VII. tøíd
I. místo: Rajnoha Jakub - VI. B
II. místo: Svobodová Tereza - VII.
III. místo: Sekanina Daniel - VI. B
Èestné uznání neudìleno

Úspìch ákynì naší školy
Støedisko volného èasu a zaøízení pro další vzdìlávání pedagogických pracovníkù Doris Šumperk zorganizovalo v pondìlí 28. 1.
2019 od 8.30 hodin pro áky II. stupnì základních škol a víceletých gymnázií ze Šumperska, Zábøeska a Mohelnicka okresní kolo
Olympiády v èeském jazyce. Soutì byla rozdìlena na dvì èásti – jazykovou a slohovou.
Podìkování za úspìšnou reprezentaci naší Základní školy v Hanušovicích náleí Alenì Malaskové ze tøídy 9. B, je v silné konkurenci ákù ze šumperského a zábøeského gymnázia, vèetnì nadaných ákù z ostatních 33 základních škol z regionu, získala
skvìlé 3. místo z 52 soutìících. Od prvenství ji dìlilo pouze 3,5 bodu.
Pochvala náleí také Davidu Tomaškovi ze tøídy 9. A za pìkné 30. místo z 52 soutìících ákù.
Gratulujeme a dìkujeme za reprezentaci základní školy v Hanušovicích.
Vladimíra ídková, vyuèující èeského jazyka
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%˴H]HQ P˕V˞F ˑWHQˇ˴̂ - ˑWHQˇ˴ roku 2018
V rámci ŬĂŵƉĂŶĢ ͣ\E - ŵĢƐşĐ ēƚĞŶĄƎƽ͞ byli i ůĞƚŽƐ ;ũŝǎ ƉŽĚƌƵŚĠͿ ǀǇŚůĄƓĞŶŝ ŶĞũůĞƉƓş
ēƚĞŶĄƎŝ ƌŽŬƵ 2018. şůĞŵ ƚĠƚŽ ĂŬƚŝǀŝƚǇ ũĞ ŽĐĞŶĢŶş ƚĢĐŚ͕ ŬƚĞƎş ƐůƵǎďǇ ŶĂƓş ŬŶŝŚŽǀŶǇ v
ƵƉůǇŶƵůĠŵ ƌŽĐĞ ŶĞũǀşĐĞ ǀǇƵǎŝůŝ͘ ĄŬůĂĚŶşŵ ŬƌŝƚĠƌŝĞŵ ƉƌŽ ǀǉďĢƌ byl ƉŽēĞƚ ǀǇƉƽũēĞŶǉĐŚ ŬŶŝŚ
za ůŽŸƐŬǉ ƌŽŬ͕ jak byl vykázán ǀĞ ǀǉƉƽũēŶşŵ ƐǇƐƚĠŵƵ͘ >ĞƚŽƐ ũƐŵĞ ƐĞ ƌŽǌŚŽĚůŝ ŽĐĞŶŝƚ ǌǀůĄƓƛ
ǎĞŶƐŬĠ a ŵƵǎƐŬĠ ēƚĞŶĄƎĞ͘
EĞũůĞƉƓşēƚĞŶĄƎŝ ŽďĚƌǎĞůŝ
ĚĄƌŬŽǀĠ ďĂůşēŬǇ s ŬŶŝŚŽƵ͘
GRATULUJEME!
ĢƚƐŬǉ ēƚĞŶĄƎ- ĚşǀŬĂ - Anna :ĂĐŬŽǀĄ
ĢƚƐŬǉēƚĞŶĄƎ - ĐŚůĂƉĞĐ - >ƵŬĄƓ^ĐŚǁĂŶ
ŽƐƉĢůǉēƚĞŶĄƎ - ǎĞŶĂ- DĂƌŝĞ ŽůĞēŬŽǀĄ
ŽƐƉĢůǉēƚĞŶĄƎ - ŵƵǎ- &ƌĂŶƚŝƓĞŬ,ĂƌďŝĐŚ

0˕VWVNˇ NQLKRYQD +DQX˷RYLFH
ŽǀŽůƚĞ nám ŵĂůĠ ŽŚůĠĚŶƵƚş za ŬŶŝŚŽǀŶŝĐŬǉŵ ƌŽŬĞŵ 2018. ĢŬƵũĞŵĞ za ǀĂƓŝ ƉƎşǌĞŸ͕ ƉƌŽƚŽǎĞ͗
… ĐĞůŬĞŵ ƌĞŐŝƐƚƌƵũĞŵĞ 418 ēƚĞŶĄƎƽ͕ z ƚŽŚŽ 123 ĚĢƚş
͙ĐĞůŬĞŵƐŝ ēƚĞŶĄƎŝƉƽũēŝůŝϮϬ͘ϵϲϬŬŶŝŚ͕ ēĂƐŽƉŝƐƽa ĂƵĚŝŽŬŶŝŚ
͙ĐĞůŬĞŵŶĄƐ ŶĂǀƓƚşǀŝůŽϱ͘ϯϮϬ ŶĄǀƓƚĢǀŶşŬƽ
͙ĐĞůŬĞŵŶĂƓĞ ǁĞďŽǀĠ ƐƚƌĄŶŬǇŶĂǀƓƚşǀŝůŽϯ͘ϴϮϴŶĄǀƓƚĢǀŶşŬƽ
͙ĐĞůŬĞŵǀĞƎĞũŶǉ ŝŶƚĞƌŶĞƚ ǀǇƵǎŝůŽ 325 ŶĄǀƓƚĢǀŶşŬƽ
… ǌĂŬŽƵƉŝůŝ ũƐŵĞ a ǌƉƌĂĐŽǀĂůŝ pro ŬŶŝŚŽǀŶƵ ,ĂŶƵƓŽǀŝĐĞ ϰϰϬ ŬŶŝŚ
V rámci ƌĞŐŝŽŶĄůŶşĐŚ ƐůƵǎĞď͕ ŬƚĞƌǉŵŝ ũĞ ŬŶŝŚŽǀŶĂ ƉŽǀĢƎĞŶĂ a ŚƌĂǌĞŶĂ KůŽŵŽƵĐŬǉŵ ŬƌĂũĞŵ͕
ũƐŵĞ ŶĞƉƌŽĨĞƐŝŽŶĄůŶşŵ ŬŶŝŚŽǀŶĄŵ ŶĂƓĞŚŽ ƌĞŐŝŽŶƵ ;ƌĂŶŶĄ͕ :ŝŶĚƎŝĐŚŽǀ͕ <ŽƉƎŝǀŶĄ͕ WŽĚůĞƐş͕
Malá DŽƌĂǀĂ a ^ƚĂƌĠDĢƐƚŽͿ͗
… ĐĞůŬĞŵ ǌĂŬŽƵƉŝůŝ a ǌƉƌĂĐŽǀĂůŝ 565 ŬŶŝŚ
͙ĐĞůŬĞŵũƐŵĞ ǌĂƉƽũēŝůŝ na ƚǇƚŽ ŬŶŝŚŽǀŶǇ 1.135 ŬŶŝŚ a ǀƌĄƚŝůŝ ǌƉĢƚ1.368 ŬŶŝŚ
ŬƚƵĂůŝǌƵũĞŵĞŬŶŝŚŽǀŶş ĨŽŶĚ͊
… ĐĞůŬĞŵ ũƐŵĞ ǀǇƎĂĚŝůŝŶĂ ŬŶŝŚŽǀŶĄĐŚ2.620 ǌĂƐƚĂƌĂůǉĐŚ a ŽƉŽƚƎĞďĞŶǉĐŚ ŬŶŝŚ
EĂǌĄŬůĂĚĢ ŬŶŝŚŽǀŶşŚŽ ǌĄŬŽŶĂ ē͘ ϮϱϳͬϮϬϬϭ^ď͘ byla v ŬǀĢƚŶƵ 2018 ƉƌŽǀĞĚĞŶĂ ƌĞǀŝƐĞ
ŬŶŝŚŽǀŶşŚŽĨŽŶĚƵv DĢƐƚƐŬĠ ŬŶŝŚŽǀŶĢ ,ĂŶƵƓŽǀŝĐĞ͘ WƎĞŬŽŶƚƌŽůŽǀĄŶŽďǇůŽϭϭ͘ϯϳϱ ŬŶŝŚ͘
ϭϭǆŶĄƐ ŶĂǀƓƚşǀŝůŝ ǎĄĐŝ a ,ĂŶƵƓŽǀŝĐĞ v rámci ƓŬŽůŶş ǀǉƵŬǇ͘
ĂƉŽũŝůŝ ũƐŵĞ ƐĞ ĚŽ ĐĞůŽƐƚĄƚŶşŚŽƉƌŽũĞŬƚƵ ^</W Z - hǎ ũƐĞŵ ēƚĞŶĄƎ - <ŶşǎŬĂ ƉƌŽ ƉƌǀŸĄēŬĂ͖
pƽůƌŽēŶş ƉĄƐŵŽ ůĞŬĐş ďǇůŽǌĂǀƌƓĞŶŽ ƐůĂǀŶŽƐƚŶşŵ ƉĂƐŽǀĄŶşŵ na ēƚĞŶĄƎĞ͘
dĢƓşŵĞ ƐĞ na ǀĂƓŝ ŶĄǀƓƚĢǀƵ ƚĂŬĠ v ƚŽŵƚŽ ƌŽĐĞ͊
>ĞŶŬĂ dŽŵşēŬŽǀĄ͕ ǀĞĚŽƵĐş MK ,ĂŶƵƓŽǀŝĐĞ

Zveme Vás a budoucí prvŸáēky na

Zápis do prvních tƎíd pro školní rok 2019/2020
Zápis se uskuteēní ve stƎedu 17. 4. 2019 od 8 do 12 hod. a od 13 do 16 hod.
v budovĢ Základní školy Hanušovice, Hlavní 145.
Pokud nĢkdo z budoucích prvŸáēkƽ v tomto termínu nemá možnost k zápisu pƎijít,
nechƛ nás rodiēe kontaktují na telefonním ēísle 581 030 200
nebo osobnĢ v kanceláƎi školy.

PƎed samotným zápisem je nutná registrace Vašeho dítĢte.
Registrace dĢtí do prvních tƎíd
probĢhne 8. 4. 2019 v dobĢ od 7.00 do 15.00 hod.
K registraci doneste s sebou RODNÝ LIST dítĢte a OBANSKÝ PRpKAZ zákonného
zástupce. PƎítomnost dítĢte u registrace není nutná.
Pokud Vám termíny registrace nevyhovují,
kontaktujte nás na telefonním ēísle 581 030 200 nebo osobnĢ
v kanceláƎi školy, domluvíme se na jiném termínu.
ZŠ a MŠ Hanušovice

Informace o projektu „Cesta do školy“
V rámci projektu se s dĢtmi ze školky setkáváme dvakrát mĢsíēnĢ jednu vyuēovací hodinu
v uēebnĢ první tƎídy (kvƽli výšce lavic). V rámci jednotlivých setkání se zamĢƎujeme na
následující ēinnost:
-

Sezení v lavici – správné sezení je výchozím bodem pro správnou techniku psaní

-

Úchop pera – viz výše

-

PƎijímání a následné dokonēování zadané práce – dbáme na to, aby dĢti dokonēily
zadanou práci v pƎimĢƎené kvalitĢ

-

Logopedické chvilky – ēím dál více dĢtí má v dnešní dobĢ potíže se správnou výslovností
nĢkterých hlásek, cílem tĢchto chvilek je prevence, uvolŸování mluvidel, eventuálnĢ
doporuēení pro návštĢvu odborníka

-

Dalším ēinnostem se vĢnujeme na základĢ aktuálnĢ zjištĢných potƎeb a úrovnĢ dĢtí

V rámci tohoto projektu je dƽležitá spolupráce s rodiēi, aby mĢli informace, jak s dĢtmi mohou
doma pracovat a nachystat je k zápisu i usnadnit jim vstup do školy.

Kulturní akce v nejbližších měsících

22. 3. 2019 | KD Hanušovice

Město Hanušovice zve srdečně všechny se zájmem o tanec a swingovou hudbu
v moderním kabátě.
Pokud se s pojmem electro swing setkáváte poprvé, nebo kolem vás někdy jenom
tak bez políbení prolétl, vězte, že je přesně tím, co toto dvouslovné spojení
naznačuje – kombinací elektronické hudby s oblíbenými žánry první poloviny
minulého století, především pak swingem a jazzem. Právě spojení starého
a klasického, zkrátka „retro“ s moderním dodává electro swingu na atraktivitě.
Nezřídka se totiž stává, že osloví i posluchače, jimž je čistě elektronická hudba cizí.
K electro swingu patří určitě i dresscode, proto se na večer pořádně připravte.
Pro všechny, kteří jej pak dodrží, bude připraven welcome drink.

Pohodový pivní festival, kde bude možné ochutnat z deseti točených piv,
různých pochoutek k jídlu, poslechnout si kapely (dokonce i pravou
cimbálku), kouknout se na komediální představení a zažít fajn večer!
- Stand-Up Comedy Show z Ostravy!
- Cimbálová muzika Frgál
- Bryan Adams Revival
- Stanislav Hojgr & United

PIVNÍ FESTIVÁLEK

5. 4. 2019 | KD Hanušovice

Karneval pro děti - Fešák Píno show | 20. 4. 2019 | KD Hanušovice
Hudebně-zábavný program je vhodný pro děti od 3 do 13 let a rodiny s dětmi. Interaktivní show má pod taktovkou v
dětském světě známý účinkující kamarád bez hranic Fešák Píno a jeho kamarádi. Více informací o účinkujících, jejich
vystoupení a turné na www.fesakpino.cz.
V průběhu show vyhrávají děti nejrůznější dárkové balíčky, dětské knihy, časopisy, hračky, pohádková DVD, sladkosti a
další pěkné dárky.

Divadelní představení Tchýně na zabití | 26. 4. 2019 | KD Hanušovice
Ani sama Smrt nezabrání tchýním prudit a montovat se do života jejich mladým.
Po úžasném "Manželském čtyřúhelníku" napsal Jakub Zindulka pro Fanny agenturu novou opět skvělou hru
TCHÝNĚ NA ZABITÍ
Hra je o vtazích mezi tchýní a zetěm, snachou a tchýní, mezi matkou a dcerou, synem a matkou, mezi mladými manžely
a konečně (a hlavně) mezi tchýněmi samotnými. Nenechte si ujít další řachandu, navíc okořeněnou duchařinou.

Další připravované akce | Více informací v dalších vydáních
30. 4. - Stavění máje, Pálení čarodějnic
31. 5. - Kácení máje
8. 6. - Hanušovický formanský den + Velký dětský den
15. 6. - Hanušovický hudební festival
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