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zpravodaj
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Jsme silnější, než jsme si mysleli…
Vážení a milí spoluobčané,
věřte mi, že následující slova se mi nepíší lehce, avšak o to více
jsem nad touto nelehkou situací přemýšlel a snažil se mé myšlenky
vyjádřit tak, aby vám má slova přinesla naději, povzbuzení a motivaci
do dalších dní.
Nacházíme se v době, kdy se celý svět zastavil, přestal se řešit
ekonomický růst a naše myšlenky směřují k daleko elementárnějším,
ale za to podstatnějším problémům. Nyní přemýšlíme, jak ochránit
sami sebe, svou rodinu, práci a jak se k této situaci postavit.
Zjišťujeme, že i vyspělé země mohou být zranitelné, a že se ze dne
na den mohou naše životy změnit a to i bez našeho přičinění či
jakéhokoliv varování.
Tyto nepříznivé situace nás však nutí poznávat sami sebe, pokládají
nám otázku, jak jsme na ně připraveni, zda jsme je schopni řešit
a když ne, tak mohu je alespoň ovlivnit? Nebo jde celá tato záležitost
mimo mě a jsem odkázán pouze na to co se stane? Samozřejmě,
že můžeme a měli bychom. Každý z nás ovlivňuje své životy, životy
svých blízkých, kamarádů nebo svými rozhodnutími ovlivňuje životy
svých zaměstnanců či občanů své země, města či obce. Všechna
rozhodnutí, která v této době děláme, jsou tedy velice důležitá.
Nastal čas, kdy můžeme na chvíli zpomalit, zamyslet se, urovnat si
své priority a myšlenky a vykročit novým směrem k lepším zítřkům.
Nebojte se dát chvíli prostor emocím a vlastním pocitům, špatným
i dobrým. Buďte stateční, podpořte svoji rodinu, kamarády a kolegy.
Každý může pomoci, ať vlídným slovem nebo tím, že přiloží ruku
k dílu a pomůže jakýmkoliv způsobem. Dnes je toto vše velice
důležité, protože pocit uspokojení za poskytnutou pomoc je v těchto
dnech naše palivo do dalších dní.
Rozhlédněte se kolem sebe a odměňme všechnu tu nelehkou
práci, kterou vykonávají lidé v první linii a nasazují tak své zdraví,
ať jsou to lidé pracující ve zdravotnictví, poštách, obchodech,
stravovacích službách, charitě, policie či hasičů a samozřejmě všichni
ostatní pracující. Kdokoliv, kdo v těchto dnech zůstal a bojuje za to,
aby nám současný svět připadl alespoň trochu normální. Za všechno
to, co pro nás děláte, Vám z celého srdce děkuji. Jsme prostě jedna
velká rodina.
Radujme se z denních maličkostí. Snažme se pomáhat všude, kde
to jen lze, někdy postačí jen úsměv či vlídné slovo, kdo chce víc, může
pomáhat například roznosem jídla pro seniory nebo šitím roušek.
Kdo tak již činí, moc mu za to děkuji. Nenechme se zbytečně rozhodit
a žijme život takový jaký zrovna je. Buďme tolerantní a odpouštějme
chyby, jen tak můžeme povstat silnější a lepší.
Apeluji na všechny rodiče, aby povzbudili své děti a motivovali je
ke vzdělání a samostudiu. Je mi jasné, že spousta dětí je ráda, že
nyní škola není. Ovšem je to na nás, abychom jim vysvětlili, jak je
vzdělání pro jejich život důležité a že ani nyní není čas promeškat tuto
příležitost k sebevzdělávání, rozvíjení svých předností a posouvání se
kupředu. Využívejte prosím materiály, které poskytují dětem jejich
školy a také edukační programy, které dnes dětem nabízí tak skvělá
věc, jako je internet. Nyní je důležité s dětmi sdílet více svého času
a podporovat je v jejich rozvoji. Na to prosím nezapomínejte.
Jakožto člověk, který celý život podniká a je zaměstnavatel,
nemohu tuto problematiku vynechat. Vidím, jak mnozí z nás

2

přemýšlejí, co vlastně bude dál? Někteří podnikatelé, živnostníci či
zaměstnanci tuto situaci nikdy nezažili. Ze dne na den přijdete ve
firmě či živnosti o své zákazníky a tím pádem o zdroj příjmu. Tento
příjem je důležitý nejen pro fungování firmy, ale následně také státu.
Věřte mi, že touto situací jsem si již v roce 2002 prošel, proto vím,
o čem teď budu psát.
Chtěl bych poprosit zaměstnavatele, aby v tuto chvíli nespoléhali
jen na stát, ale především sami na sebe, to pokládám za jednu
z nejdůležitějších věcí. Protože lidé, kteří u nás pracují, nám věří.
Věří, že jsme opravdoví šéfové, kteří umí správně rozhodnout. Nyní
proto musíme být silní a pomoci všem těm, kteří pro nás pracovali
i v dobách ekonomického růstu. Udržme prosím pracovní pozice i za
tu cenu, že nám se mzdami pomůže stát nebo banky. V tuto chvíli
je to ta nejlepší investice. Protože až tato výjimečná doba skončí,
budeme všichni potřebovat fungující ekonomiku, která nám zajistí
dobře fungující rodinu, potažmo náš stát. Věřím, že se Vám potom
zaměstnanci odmění v následujících letech. Proto nebudeme plakat
a naši spolubojovníci si tuto snahu určitě zaslouží a v budoucnu si
to budou dobře pamatovat. Je to taková další rodina, která tvoří
fungující celek.
Stát by měl všem podnikatelům, živnostníkům i zaměstnancům
dát jasnou zpětnou zprávu, že oni jsou ti, bez kterých to nepůjde.
Firmám se zaručit za jejich úvěry u bank a říct, jsme tu pro vás, spolu
to zvládneme. Neúročit různé povinné platby, které nebudou placeny
v termínu a další nezbytná opatření, která pomohou nastartovat
ekonomiku. Určitě bychom neměli čekat populistickou politiku
rozdávání peněz, kterou dříve nebo později budeme my všichni
muset zaplatit. Firmy v tuto chvíli mohou ukázat, že jsou ti, kteří umí
pomáhat i ve chvílích, kdy se jim nedaří a stát je v tom podpoří. Určitě
na to vaši spolubojovníci a tím myslím především zaměstnance do
budoucna nezapomenou. Protože, jak už jsem jednou kdysi řekl:
„Neúspěch je motorem k úspěchu“.
Myslím, že svět již nebude takový, jaký jsme ho znali. Co však
vím určitě je to, že tuto situaci jako lidstvo vyřešíme a svět bude
lepší. Jakmile budeme stát na prahu - co dál, je jen na nás, jak se
k tomu postavíme. Věřím, že z této situace si jako lidstvo vezmeme
ponaučení, a že změníme žebříček svých dosavadních hodnot
a nastavíme si nové lepší priority.
Nám všem, nejen občanům Hanušovic, bych chtěl popřát hodně
zdraví a sil do překonávání všech dalších nástrah, které nás ještě
čekají. Věřte, pokud budeme tvořit jednu velkou spolupracující
rodinu, tak jakýkoliv problém, který před námi vyvstane, překonáme
s lehkostí.
Z každé těžké doby si člověk musí odnést novou zkušenost
a poznání, najít sám sebe. Každá krize přináší nové výzvy a je jen
na nás, jak se k nim postavíme. Neztrácejme čas sebelítostí nebo
přehnanou představou o konci světa. Berme toto období jako
možnost sebereflexe, možnost učit se novým věcem. Na chvíli
zpomalme, nadechněme se a uspořádejme si vlastní priority.
Buďme oporou a povstaňme lepší a silnější. Soudržnost a solidarita,
na to nezapomínejme.

Věřte mi, mé myšlenky jsou s Vámi, jsem tu pro Vás.

Váš starosta Marek Kostka

Zavedení mobilního rozhlasu
Vážení spoluobčané,
jak si již mnozí z vás všimli, zavádíme v našem městě novou
službu s názvem Mobilní Rozhlas. Zavedení této služby bylo v plánu
v průběhu tohoto roku, současná krizová situace nás však donutila
k urychlenému zavedení již nyní.
C

M

Co Mobilní rozhlas vlastně umí?
Již název naznačuje, co vlastně Mobilní rozhlas přináší. Nyní je
možné vás informovat o aktuálním dění ve městě prostřednictvím
mobilní aplikace nebo SMS zprávou a to kdekoliv se zrovna
nacházíte, pokud s sebou tedy máte mobilní telefon. Pryč jsou tedy
doby, kdy je nutné poslouchat pouze hlášení v rozhlase. Všechno
nyní pěkně přehledně na displeji vašeho mobilního telefonu. Pokud
vlastníte chytrý mobilní telefon, budete dostávat přehledně hlášení a
informace o tom, co se aktuálně ve městě děje a chystá. U klasického
tlačítkového budete bohužel odkázáni pouze na krátké jednoduché
zprávy, které budete dostávat jen při těch nejdůležitějších sdělení,
proto pokud je to ve vašich možnostech důrazně doporučujeme
nainstalovat mobilní aplikaci, více však níže v textu.
Y
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Děkujeme všem, kteří se již zapojili a prosíme všechny kdo tak ještě
neučinili, aby se do této služby zapojili. Jen díky okamžitě dostupným
informacím budete vždy o krok napřed.
Jak se registrovat?
K dispozici je hned několik způsobů…
1. Stáhnutí mobilní aplikace, která je ZDARMA - „Mobilní rozhlas
/ Zlepšeme Česko“

CMY

K

Co všechno Mobilní rozhlas může nabídnout?
Zprávy ohledně krizové komunikace města (už je v provozu),
povodňové nebezpečí, varování před výkyvy počasí, zhoršená
smogová situace, informace z úřadu, upozornění na odstávky
vody, výpadky elektrické energie či plynu, čištění ulic, umístění
kontejnerů na bioodpad, změny úředních hodin institucí, uzavírky
silnic, upozornění na termíny a povinnosti, kulturní a sportovní
akce, pozvánky na kulturní události, pozvánky na sportovní utkání,
informace z cyklostezek, pořádání zábavních akcí pro děti, pozvánka
do letního kina, zpětná vazba, odpovědi na referenda a ankety,
názory občanů na dění v obci.
Co nám služba přinese?
Zavedení této veřejné služby přinese efektivnější, přehlednější
a udržitelnější formu sdělování informací vám, občanům našeho
města. Aby ale tato forma komunikace sdělování informací byla
co nejefektivnější, potřebujeme samozřejmě i vaši pomoc, a tou je
registrace do mobilního rozhlasu, která je ZDARMA.
Za jeden a půl týdne od zavedení služby jsme evidovali cca 600
aktivních přihlášených v mobilní rozhlase, za což vám patří velké díky.
Jsme jedna z nejrychleji rostoucích obcí zapojených do této služby
a lámeme dosavadní rekordy a statistiky. Pojďme se nyní společně
pokusit o to, aby nás bylo zapojených co nejvíce, protože tento
počet je pořád pouhých 22 % z celkové populace v Hanušovicích.

2. Registrací ZDARMA na stránkách hanusovice.mobilnirozhlas.cz
3. ZDARMA vyplněním registračního formuláře, který je přiložen
v tomto vydání zpravodaje, a jeho zanesením na Městský Úřad
v Hanušovicích.
4. Doporučte službu svým rodičům, prarodičům atd. Registraci za
ně můžete provést vy a oni tak budou díky vám vědět a důležitých
informacích, které budeme rozesílat.
Důležitá prosba
Prosíme ty z vás, kteří vlastní chytrý telefon, aby zvolili možnost
stáhnutí mobilní aplikace (pokud jste již registrovaní jinou formou,
stále můžete začít využívat aplikaci, po nainstalování aplikace zadejte
telefonní číslo z původní registrace a váš účet se propojí). Do mobilní
aplikace bude zasíláno 100 % informací. Každá SMS je zpoplatněná
a platí ji město, proto je budeme využívat jen k zasílání nejnutnějších
a nejdůležitějších informací, jako je například krizové řízení. Navíc
zpráva v podobě SMS je vždy zredukována na nejnutnější obsah. Kdo
má však nainstalovanou aplikaci, vždy dostane všechny informace s
podrobným zněním doplněným například o obrázky.
Děkujeme Vám za součinnost při zavádění této nové služby
a doufejme, že se nám pro ni společnými silami podaří vytvořit
v Hanušovicích pevné místo mezi ostatními informačními kanály,
jako je třeba tento zpravodaj. 
Bc. David Ján

Městský úřad informuje
Svoz komunálního odpadu v Hanušovicích proběhne obvyklým způsobem
i během státního svátku, tj. v pátek 10.4.2020.
www.hanusovice.info
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Hlavní 92, 788 33 Hanušovice
tel.č.: 583 231 284 | e-mail: podatelna@mu-hanusovice.cz

Město Hanušovice

Město Hanušovice

USNESENÍ

Hlavní
788 33 Hanušovice
Hlavní
92, 78892,
33 Hanušovice
284
| e-mail: podatelna@mu-hanusovice.cz
tel.č.:tel.č.:
583 231583
284 231
| e-mail:
podatelna@mu-hanusovice.cz

schůze č. 30 Rady města Hanušovice
konaná dne 16. 3. 2020 v kancelář starosty od 15:00 hod.

USNESENÍ

USNESENÍ

schůze č. 29 Rady města Hanušovice

č. 26
Rady
města
konaná dne 2. schůze
3. 2020 v kancelář
starosty
od 15:00
hod.

C

51/30R/2020 Rada města Hanušovice schvaluje navržený program 30. schůze RM.
M

Hanušovice

Y

CM

CY

CMY

K

41/29R/2020 Rada města Hanušovice schvaluje navržený program 29. schůze RM

42/29R/2020 Rada města Hanušovice schvaluje žádost o povolení k pořádání závodu Českého poháru
1/26R/2020
Rada konané
městave
Hanušovice
schvaluje
navržený program
26. schůze
RM.
v kanoistice
dnech 4. a 5.4.2020
v Hanušovicích,
pořádáné Oddílem
kanoistiky
SK UP Olomouc, U Sportovní haly 2, 779 00 Olomouc.
pomocRada
při zajištění
parkování
formou 2schvaluje
strážníků Městské
policie.
2/26R/2020
města
Hanušovice
- stavbu
„Novostavba rodinného domu

44/29R/2020

52/30R/2020 Rada města Hanušovice doporučuje zastupitelstvu města Hanušovice schválit odprodej
pozemku parcela č. 606 – ostatní komunikace v k. ú. Hynčice nad Moravou o výměře 32 m2.
Náklady spojené s prodejem pozemku uhradí žadatel.
Rada města Hanušovice po projednání schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku parcelní
č. 606 ostatní komunikace o výměře 32 m2, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk, katastrální území Hynčice nad Moravou,
obec Hanušovice za cenu znaleckého posudku a uhrazení nákladů s prodejem spojených.
MY

konaná dne 13. 1. 2020 v kancelář starosty od 15:00 hod.

43/29R/2020

na pozemku
parc. č.
53/30R/2020

798/14
v k. ú. Hanušovice“
Rada města
Hanušovice
doporučuje zastupitelstvu města zveřejnit záměr o bezúplatném
2
- dotčení
vlastnictví
města 82m
Hanušovice
bude smluvně
ošetřeno smlouvou o
převodu
pozemku pozemku
p. č. 1518/3ve
ostatní
plocha o výměře
v k. ú. Hanušovice,
obci
Hanušovice,
vše
z
vlastnictví
města
Hanušovice,
IČ:00302546,
do
vlastnictví
Olomouckého
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, které nebude zpoplatněno. Veškeré náklady
kraje. Nabyvatel uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva
54/30R/2020
spojené se zápisem věcného břemene na katastr nemovitostí budou hrazeny stavebníky.
do katastru nemovitostí.
Napojení objektu na hlavní řad dešťové kanalizace bude provedeno protlakem tak, aby nebyl
Rada poškozen
města Hanušovice
dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě uzavřené dne
povrch schvaluje
místní komunikace
1.3.2020 mezi Městem Hanušovice, Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, IČ: 00302546 a
- starostu
města Hanušovice
podpisem
příslušných smluvních dokumentů v dané věci
Safetynela
s.r.o., Jánošíkova
18, 787 01 Šumperk,
IČ:07160593.

45/29R/2020
Rada města
schvaluje užití schvaluje
loga města Hanušovice
místní spolky na
rok 2020. parc.
3/26R/2020
RadaHanušovice
města Hanušovice
stavbu pro
„Hanušovice
- Údolní,

starostu
města schvaluje
podpisem
příslušného
výkresu
stavby.
46/29R/2020 Rada města
Hanušovice
zveřejnění
záměrusituačního
pronájmu části
pozemku
parcela č.
2
2
151/1 (90 m ) a části pozemku parcelní č. 154 (120 m ) v k. ú. Hanušovice o výměře 210 m2.
4/26R/2020

č. 543/2“

Rada města Hanušovice schvaluje pověření Bc. Věry Karabcové k podpisům krátkodobých
smluv – Nájemních smluv za pronajímatele, tj. Město Hanušovice, Hlavní 92, 788 33
Hanušovice, IČ: 00302546. Jedná se o krátkodobý pronájem nebytových prostor v Domě
Kultury, Hlavní 182, 788 33 Hanušovice.
Rada města Hanušovice schvaluje uzavření smlouvy mezi Městem Hanušovice, Hlavn í 92,
788 33 Hanušovice, IČ: 00302546 na zpracování pasportu místních komunikací a GBgeodezie spol. s r.o., Komárkovská 2, 746 01 Opava, IČ:26271044 za cenu 90.508 Kč vč. DPH.

55/30R/2020 Rada města Hanušovice schvaluje návrh pojistné smlouvy skupinového pojištění pro členy
SDH Hanušovice od Colonnade Insurance S. A., organizační složka, Na Pankráci 1683/127,
a pověřuje 140 00 Praha 4, IČ: 04485297. Rada města pověřuje starostu města podpisem výše
uvedené smlouvy.

56/30R/2020
Rada města Hanušovice schvaluje koupi čelního nakladače na traktor John Deere
a to od
33, 564 01 Žamberk a to
za cenu 296.450 Kč vč. DPH. Rada města Hanušovice pověřuje starostu města Hanušovice
města
Hanušovice
schvaluje
žádost
od MARWIN v.o.s., Hynčice nad Moravou 49,
podpisem
příslušné
kupní
smlouvy.

47/29R/2020 Rada města Hanušovice neschvaluje pneinvestiční dotace pro Linku bezpečí, z.s., - 7500 Kč,
společnosti STROM Praha, a.s., Středisko Helvíkovice, Helvíkovice
Charitu Jeseník - 20.000 Kč a SKUP Olomouc, z.s., U sportovní haly 38/2, Olomouc -10.000 Kč.
48/29R/2020 Rada
Hanušovice formou zajištění ozvučení akce vč. zvukaře na akci Moravská národní výstava
pony, která se bude konat 18. - 19.7.2020 v Hynčicích nad Moravou.

5/26R/2020

zpravodaj

Rada města Hanušovice schvaluje úpravy rozpočtu a závazné ukazatele rozpočtu města
veškeré úpravy

Rada města Hanušovice schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace pro Aktivní Pomoraví, z.s.,
Hanušovice ve výši 20 000 Kč.
Rada města Hanušovice schvaluje bezúplatné poskytnutí prostor DK Hanušovicek vytvoření
zázemí pro skupinu dětí během nepobytových táborů pro žáky 1. – 5. ročníků ZŠ v termínech
13.-17.7. a 17. – 21.8.2020.
Rada města Hanušovice schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.

49/29R/2020 Rada města
Hanušovice
schvaluje
uzavření
smlouvyao ukládá
smlouvě budoucí
o zřízení věcného
Hanušovice
dle
důvodové
zprávy
odpovědnému
pracovnikovi
břemene na pozemku parc. č. 798/1 – trvalý travní porost v k. ú. Hanušovice a to v rámci
rozpočtového opatření č. 8/2019 zapracovat do uzávěrky za měsíc prosinec.
stavby „Novostavba rodinného domu na pozemku parc. č. 798/14 v k. ú. Hanušovice“.

57/30R/2020 Rada města Hanušovice schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace pro Sportovní klub, z.s.,
Hanušovice ve výši 30 000 Kč a poskytnutí neinvestiční dotace pro SPV Hanušováček, z.s.,
Hanušovice ve výši 40 000 Kč.
50/29R/2020
Rada Rada
města Hanušovice
schvaluje podání
žádosti
projektu
"H-Point",
financovaného
6/26R/2020
města Hanušovice
schvaluje
zřízení
spolku
„Rodinné
centrum Slůně, z.s.“ a umístění Rada města Hanušovice schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a pověřuje starostu
z individuálních
dotací
rozpočtu Olomouckého
kraje v roce
202092,
a následné
4
sídla spolku
naz Městský
úřad Hanušovice,
Hlavní
788 33 zřízení
Hanušovice,
IČ: 00302546.
podpisem smlouvy.
pracovích pozic (sociální pracovník, odborný mistr 2x, sociální pedagog). K personálnímu
zajištění dojde až z poskytnuté dotace Olomouckého kraje. Mzdové prostředky budou hrazeny
58/30R/2020 Rada města Hanušovice schvaluje Zprávu hlavní inventarizační komise o výsledcích
7/26R/2020
Rada města
Hanušovice
schvaluje
z Olomouckého
kraje, MAS
Horní Pomoraví
o.p.s. a ÚP. dodatek č. 2 ke Smlouvě o dopravě mezi Městem inventarizace provedené k 31.12.2019 a skutečnosti uvedené v této zprávě.
Hanušovice
Hlavní
92, 788města
33 Hanušovice
a firmou
VOBUS
Rada města
Hanušovice
ukládá starostovi
zaslat předmětnou
žádost získání
dotacev.o.s., Hlavní 92, 788 33
59/30R/2020
Olomouckému
kraji. IČ: 47984350, která byla uzavřena dne 28.1.2015. Prodloužení platnosti
Hanušovice,
Smlouvy Rada města Hanušovice schvaluje návrh č. 1/2020 na vyřazení knihovních fondů
v Městské knihonvě Hanušovice.

o dopravě osob pro období 1.2.2020 - 31.1.2021.

8/26R/2020
9/26R/2020

4

60/30R/2020 Rada města Hanušovice schvaluje zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 1645/1 v k.
Hanušoivce o výměře 32 m2.

Rada města Hanušovice schvaluje navýšení počtu zaměstnanců Městského úřadu Hanušovice,
Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, IČ: 00302546 o 3 dělnické profese.
61/30R/2020
Marek Kostka
starosta města

Rada města Hanušovice schvaluje návrh smlouvy o poskytování služeb komunikačního
ekosystému „Mobilní rozhlas“ mezi Městem Hanušovice, Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, IČ:
00302546 a Neogenia s.r.o., Hybešova 42, 60200 Brno, IČ: 29198950. Cena služeb 0 Kč, cena
SMS zpráv do ČR 0,89 Kč/ks. RAda města pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.

Rada města Hanušovice schvaluje počet a podmínky pro poskytování placeného
indispozičního volna v kalendářním roce, (poskytování indispozičního volna bylo schváleno
usnesením RM č. 1040/58/2013 dne 18.03.2013), následovně :
indispoziční volno bude poskytnuto ve výši 4 dnů, vždy jeden den v kalendářním čtvrtletí bez
možnosti převést nevyčerpané indispoziční volno do dalšího čtvrtletí, pokud
nebude
Vytvořeno
v aplikaci UZOb.
indispoziční volno v daném čtvrtletí čerpáno, obdrží zaměstnanec po skončení čtvrtletí
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48/8Z/2020 Zastupitelstvo města Hanušovice schvaluje , aby zhotovitel změny č. 1 ÚP Města Hanušovice
prověřil a navrhnul změnu využití plochy SV, ve které jsou obsaženy pozemky p.č. st. 212 a p.č.
368 v k.ú. Hanušovice tak, aby v ní bylo možno realizovat bytový dům s min. 3 n.p.
Současně bude prověřena také vhodnost vymezení sousední plochy pro dopravu DS. (dopravní
infrastruktury)
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49/8Z/2020 Zastupitelstvo města Hanušovice schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo v rámci
stavby„Stavební úpravy domu č. 199 v Hanušovicích v rámci projektu Multifunkční centrum
sociálních služeb“ mezi Městem Hanušovice, Hlavní 92, 788 33 Hanušovice a FORTEX
STAVBY s.r.o., IČ: 08516774, Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk.uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo v rámci stavby„Stavební úpravy domu č. 199 v Hanušovicích v rámci projektu
Multifunkční centrum sociálních služeb“.
50/8Z/2020 Zastupitelstvo města Hanušovice schvaluje Smlouvu o zápůjčce z Fondu rozvoje bydlení města
Hanušovice - č. 54/2020 panu R. S. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem
výše uvedené smlouvy.
C
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Město Hanušovice
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Hlavní 92, 788 33 Hanušovice
tel.č.: 583 231 284 | e-mail: podatelna@mu-hanusovice.cz

USNESENÍ

zasedání č. 8 Zastupitelstva města Hanušovice
konané dne 11. 3. 2020 v Kulturní dům Hanušovice od 17:00 hod.
41/8Z/2020 Zastupitelstvo města Hanušovice schvaluje předložený a zveřejněný program 8.zasedání
Zastupitelstva města Hanušovice dne 11.03.2020 doplněný o bod - Schválení žádosti o půjčku
z Fondu rozvoje bydlení města Hanušovice.
42/8Z/2020 Zastupitelstvo města Hanušovice neschvaluje neschvaluje odprodat pozemek parcela č.
826/18 - ostatní plocha v k. ú. Hanušovice o výměře 162 m 2, který je ve vlastnictví města
Hanušovice.

CMY

K

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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Šiju, šiješ, šijeme
Milé švadlenky, dobrovolnice a pomocnice….
není třeba psát o tom, jak těžkou dobou nyní procházíme. Kolik nás to stojí sil a nervů…. Pojďme se ale na situaci podívat jiným úhlem
pohledu, hledejme pozitiva! Tím je především solidarita, empatie, lidskost a sounáležitost lidí. Město ihned po vyhlášení karantény zadalo
zakázku na šití roušek pro své občany. Současně s městem se ale zvedla vlna solidarity místních. S velkým zápalem a nadšením začaly šít
dobrovolnice roušky pro ostatní. Zcela nezištně. Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří tráví večery nad šicím strojem a výsledkem toho je
nespočet originálních roušek a bolavá záda… Děkujeme!

43/8Z/2020 Zastupitelstvo města Hanušovice schvaluje panu M. P. prodej nemovité věci pozemku parcelní
číslo 744/1 trvalý travní porost o celkové výměře 661 m 2 , zapsané na LV č. 10001
u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk, katastrální území
Hanušovice, obec Hanušovice za podmínek uvedených v kupní smlouvě.
44/8Z/2020 Zastupitelstvo města Hanušovice schvaluje směnu pozemků a to mezi městem Hanušovice,
Hlavní 92, 788 33 Hanušovice a J. D. a L. D. Předmětem věci je směna části st. pl. 319/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 10 m2 ve vlastnictví města Hanušovice za část st. pl.
312 - zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hanušovice o výměře cca 10 m2, který je ve vlastnictví
J. D. a L. D. Konkrétní výměra daných pozemků bude upřesněna geometrickým plánem.
Případný rozdíl ve výměrách nebude finančně kompenzován.
45/8Z/2020 Zastupitelstvo města Hanušovice schvaluje úpravy rozpočtu a závazné ukazatele
rozpočtu města dle důvodvé zprávy 3/2020 o celkovou částku 3.154.399,50 Kč na straně příjmů
a výdajů.
46/8Z/2020 Zastupitelstvo města Hanušovice schvaluje žádosti o neinvestiční dotace z rozpočtu města
Hanušovice a uzavření neinvestičních veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních
dotací.
Klub 60+ Hanušovice, z.s. - 120.000 Kč
Silový trojboj Holba Hanušovice, z.s. - 70.000 Kč
Charita Šumperk - 100.000 Kč
Společnost Podané ruce o. p. s. - 60.000 Kč
Fotbalový klub Hanušovice z.s. - 220.000 Kč
47/8Z/2020 Zastupitelstvo města Hanušovice schvaluje organizační strukturu Městské policie města
Hanušovice v následujícím znění: Vedoucí strážník, strážník, 4 asistenti prevence kriminality.
48/8Z/2020 Zastupitelstvo města Hanušovice schvaluje , aby zhotovitel změny č. 1 ÚP Města Hanušovice
prověřil a navrhnul změnu využití plochy SV, ve které jsou obsaženy pozemky p.č. st. 212 a p.č.
368 v k.ú. Hanušovice tak, aby v ní bylo možno realizovat bytový dům s min. 3 n.p.
Současně bude prověřena také vhodnost vymezení sousední plochy pro dopravu DS. (dopravní
infrastruktury)
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49/8Z/2020 Zastupitelstvo města Hanušovice schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo v rámci
stavby„Stavební úpravy domu č. 199 v Hanušovicích v rámci projektu Multifunkční centrum
sociálních služeb“ mezi Městem Hanušovice, Hlavní 92, 788 33 Hanušovice a FORTEX
STAVBY s.r.o., IČ: 08516774, Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk.uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
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Roušky a dezinfekce občanům…
Vážení a milí občané,
záleží nám na zdraví nás všech, a tak jsme nelenili a ihned jsme
zadali zakázku na ušití roušek pro všechny občany Hanušovic.
Neustále jsme totiž naráželi ne nefunkčnost státu a určitou
dezinformaci. Vzali jsme tak situaci do vlastních rukou a podařil se
nám husarský kousek. Sehnali jsme 2000 l podlahové dezinfekce
a nechali ušít kvalitní roušky pro každého. Rozhodli jsme se, že
roušky a dezinfekci budeme vydávat v naši hasičské zbrojnici.

První výdej proběhl v sobotu 21.3. v odpoledních hodinách.
Přišlo mnoho z vás a musíme s radostí konstatovat, že se naše
akce setkala s velkým úspěchem. Proto jsme se rozhodli o dalším
termínu vydávání roušek a dezinfekce a to ve středu 25.3.
a v sobotu 28.3. Jsme rádi, že jsme vám pomohli a budeme se
i nadále snažit pomáhat nadále, ať už třeba výdejem dalších
roušek či utíráním nákupních vozíků.

Spolu to zvládneme!
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Jak se vaří v jídelně…
Vážení a milí občané,
i školní jídelna musela čelit problému, jak se vypořádat
s nelehkou situací ohledně pandemie. Na krátkou chvíli jsme museli
školní stravovnu uzavřít, abychom předešli možné kontaminaci
jídelny virem. Ze dne na den jsme se museli rozhodnout, zda
přestat striktně vařit, nebo vařit, ale jakým systémem vydávat
obědy.
Nejjednodušší cesta by samozřejmě byla zavřít stravovnu a ať
se každý postará sám o sebe. Tato varianta ovšem nepřipadala

v úvahu. Chtěli jsme zajistit stravovaní především seniorům
a zdravotníkům. Starosta města a ředitel školy se dohodli, že je
třeba situaci ihned vyřešit. Město poptalo zařízení na jednorázové
vydávání obědů. Během dvou dnů jsme pořídili zatavovací baličku
na potravinové misky a ve školní stravovně se mohlo ihned začít
vařit. Obědy tak kuchařky vloží do misek, které následně zataví
a dobrovolníci je vydávají před stravovnou přímo strávníkům.
Jsme rádi, že jsme občany nenechali na holičkách a zajistili jsme
jim vydatné a teplé obědy.

ČTENÁŘ
ROKU2019
2019
ČTENÁŘ ROKU

Městská
Hanušovicevvměsíci
měsícibřeznu
březnu
Městská knihovna
knihovna Hanušovice
odměnila
čtenáře,
odměnila čtenáře,
kteří mají
mají v knížkách
kteří
knížkáchvěrného
věrnéhopřítele
přítele
život bez nich
aaživot
nich sisi neumí
neumípředstavit.
představit.

dospělý čtenář
čtenář -- žena
dospělý
žena- -Hana
HanaV.V.
dospělý čtenář
dospělý
čtenář --muž
muž- -Jiří
JiříV.V.
dětský čtenář
čtenář -- Magdalenka
dětský
MagdalenkaP.P.
Chtěli jsme tímto poděkovat všem,

Chtěli jsme tímto poděkovat všem,
kteří zůstávají čtení a knihovně věrni.
kteří zůstávají čtení a knihovně věrni.
GRATULUJEME !
GRATULUJEME !

Ve zdravém těle, zdravý duch
Milé cvičenky,
ze dne na den jsme se musely smířit se striktním, avšak
nutným, nařízením vlády. Jedno z mnoha nařízení padlo
i na naše cvičení. Nestačily jsme si říct ani pár slov…. Prostě se
najednou nesmělo cvičit. Jsem nesmírně vděčná, že lekce byly
hojně navštěvované a za necelý rok se nám podařilo vybudovat
stabilní osazenstvo mnoha žen a dívek. Každé pondělí a středu
jsme se scházely v místním sále Kulturního domu, abychom po
hodině tvrdé dřiny odcházely sice unavené, ale s úsměvem ve
tváři a čistou hlavou… Za to vám patří velké dík!
Myslete ale na to, že není třeba žádné zahálky. Než se situace
uklidní a my se zase sejdeme na hodinách aerobiku, využijte
čas a věnujte se samy sobě. Utrhněte si chvilku pro sebe a mezi
starostmi o domácnost, úkoly dětí a prací vyběhněte na kopec,
běžte svižnou chůzí na procházku, vyjeďte si na kole, nebo si
zacvičte doma u televize…
A v co nejbližší možné době se opět potkáme v „kulturáku“,
abychom mohly navázat tam, kde jsme musely skončit…
Přeji vám všem především pevné zdraví, mnoho sil, pevné
nervy a optimismus v duši

Brzy naviděnou, Věrka

8
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Informace základní školy Hanušovice
Vážení rodiče, milí žáci,
po vyhlášení nouzového stavu vládou ČR jsme se ocitli v situaci,
se kterou nikdo nepočítal a kterou nikdo z nás nezažil, a proto
nemáme zkušenosti, jak se chovat. I přesto v tomto náročném
období pro Vás, rodiče, probíhá vzdělávání dětí Základní školy
v Hanušovicích online formou. Informace jsme poskytli přes třídní
učitele všem rodičům, které byla možnost zkontaktovat – telefon,
sms, email.
Děkuji všem rodičům, kteří pomáhají svým dětem s úkoly,
učením, kteří komunikujete s učiteli. Znovu Vás vyzývám, kdykoliv
Vám bude něco nejasné, kontaktujte nejen své třídní, ale i ostatní
učitele. Prvotní kontakt doporučuji na email. Seznam kontaktů
je na stránkách školy v oddílu Kontakty, nebo je mají Vaše děti
v žákovských knížkách.
Přes veškeré úsilí se nám nepodařilo zkontaktovat část rodičů
s informací o spolupráci a o tom, že toto období neznamená
prázdniny pro jejich děti. Proto Vás všechny, kteří spolupracujete,
chci požádat o předání informace, že je nutné se dále vzdělávat
a vyučování probíhá bez přerušení online. Až bude obnoven
standardní provoz školy, bude se na základě probraného učiva
hodnotit práce žáků a tato činnost bude zahrnuta do hodnocení
při uzavírání známek.
Ještě jednou děkuji všem rodičům, kteří se zapojili s námi do
společného vzdělávání děti. Skutečně si vážím vašeho úsilí.
Pokud opravdu někdo neví, jak se zkontaktovat s učiteli, využijte
prosím: emailový kontakt na školu – zs.hanusovice@seznam.cz
nebo schránku umístěnou na budově MÚ Hanušovice, kde prosím
kromě dotazu zanechte i kontaktní údaje na svou osobu.
František Felner, ZŠ a MŠ Hanušovice
Odpovědi na časté kladené dotazy:
Jak probíhá výuka?
Na stránkách základní školy Hanušovice www.zshanusovice.cz je

umístěn odkaz na úvodní straně - UČIVO V RÁMCI MIMOŘÁDNÝCH
OPATŘENÍ, pomocí kterého se dostanete na výběr třídy, kterou
Vaše dítě navštěvuje.
Jak poznám, co se máme učit?
Po zvolení třídy se v nabídce objeví jednotlivé dny a v těchto
složkách je učivo zařazeno podle rozvrhu jednotlivých tříd, který
mají děti uvedený v žákovských knížkách.

Hasiči informují
Březen byl ve znamení velkého shonu a četných výjezdů. Hanušovičtí hasiči opravdu nezaháleli! Kromě zajišťování úkolů souvisejících
s nouzovým stavem, tak vyjeli k pěti požárům, dvěma technickým zásahům a třem dopravním nehodám. Naštěstí byl březen bez obětí
či vážných zranění.

Pevně věříme, že následující měsíce budou klidnější…
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Odkaz na učivo nejde spustit.
V rámci vyhlášeného nouzového stavu je možné, že se sítě občas
zahltí a přetíží, nedá se dovolat, nefunguje internet. Tak je to
i v případě našich stránek. Na základě těchto přetěžování pracujeme
na tom, aby systém byl plně funkční a posílili jsme kapacitu našich
stránek, ale přesto k těmto stavům může docházet.

K

Kde mám najít kontakty na učitele?
Na stránkách školy www.zshanusovice.cz v záložce Kontakt je
další odkaz - interní telefonní seznam, zde jsou uvedeny emailové
adresy všech vyučujících.
Jak komunikovat se školou?
Pište na email zs.hanusovice@seznam.cz.
Nemám internet, nemám mobil a potřebuji se spojit se školou.
Využijte schránku umístěnou na budově MÚ Hanušovice, kde
kromě dotazu zanechte i kontaktní údaje na svou osobu.
Kdy bude zápis do prvních tříd?
Připravujeme zápis tak, aby mohl probíhat online bez nutnosti
osobní přítomnosti. Sledujte prosím stránky školy, stránky města
a hlášení městského rozhlasu. Jak bude vše připraveno, budeme
Vás informovat.

Ředitel ZŠ František Felner

Ze života Klubu 60+ Hanušovice, z. s.
Pletení košíků i velikonoční výzdoby z pedigu se stalo pro
desítku našich členek každé úterý
a čtvrtek součástí časového týdenního plánu. Po celou dobu
v klubovně panuje pracovní a tvořivá nálada, radost z vyrobeného
košíku je patrná na usměvavých tvářích přítomných. Ti, které
pletení neoslovilo mají v klubovně dostatek prostoru k tomu, aby
si zahráli různé deskové a kvízové hry či šipky. Z toho důvodu jsme
připravili pro zájemce soutěž v hodu šipek do terče. Ve čtvrtek
dne 20. února 2020 v době od 14 do 16 hod. si v klubovně Klubu
vyzkoušelo 8 členů svou zručnost. Celkově se házelo na deset
kol, kdy každé kolo bylo o deseti hodech, z nichž se nejlepších pět
započítalo. Celkový výsledek byl následující:
Josef K. 354 bodů, Eliška 167 bodů, Karel 356 bodů,
Mirek P. 287 bodů, Sylvia 282 bodů, Ludvík 309 bodů.
Také pravidelní účastníci bowlingového klání v podniku
Bowling Blue Star v Šumperku si zajeli zahrát dne 11. února 2020
bowling. Sylvia získala celkem 323 bodů, Josef celkem 383 bodů,
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Mirek P. celkem 384 bodů, Mirek Ď. celkem 449 bodů, Karel
celkem 477 bodů.
Zájezd na divadelní představení 22.2.2020
Několik let se v únoru koná ve Starém Městě přehlídka
amatérských divadelních souborů Šokáček. Náš Klub využívá této
možnosti a zajíždíme shlédnout sobotní večerní představení.
Měli jsme možnost shlédnout komedii „Poprask na laguně“
v nastudování DS Jaroslav z Luže.
Poslední únorovou akcí bylo koupání v Termálních lázních ve
Velkých Losinách. Bohužel v době chřipkových onemocnění se
zúčastnilo pouze 20 členů Klubu.
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 → organizace → Klub 60+ Hanušovice.


Karel a Dáša Prodělalovi
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Velikonoční recept – tradiční mazanec
Potřebujeme:
100 g cukru krupice, lžička citronové kůry, 200 ml vlažného mléka, lžíce rumu, 30 g droždí, vanilkový cukr, 500
g polohrubé mouky, 100 g másla, rozinky, sůl, 2 žloutky, mandlové lupínky, bílek na potření
Postup:
Z droždí, části mléka, lžíce cukru a lžíce mouky si připravíme kvásek, který necháme v teple kynout. Zbytek
mouky, cukru, špetku soli, rozinky, citronovou kůru a vanilkový cukr smícháme v míse nasucho. Potom přidáme
žloutky, zbylé mléko, rum, rozpuštěné máslo a vykynutý kvásek. Vařečkou zpracujeme a necháme v teple 45
minut kynout.
Poté vytvarujeme bochánek, přendáme na plech vyložený pečícím papírem, přikryjeme utěrkou a necháme ještě
15 minut kynout. Potom bochánek potřeme rozšlehaným vejcem a nahoře nůžkami rozstřihneme těsto do tvaru
křížku. Posypeme plátky mandlí a vložíme do předehřáté trouby. Pečeme 10 minut na 200 °C. Potom snížíme
teplotu na 150 °C a dopékáme ještě asi 40 minut. Vychladlý mazanec před rozkrájením pocukrujeme. 

Dobrou chuť!
PŘEJEME VÁM VESELÉ VELIKONOCE A SPOUSTU ELÁNU DO JARNÍCH DNÍ!






Odešli jste nám, rodiče, neznámo kam,
vzpomínka po vás zůstává nám.
Vzpomínka krásná, rodiče milí,
že vy jste pro nás žili.

Dne 18. dubna a 16. srpna 2020 vzpomeneme 16. smutné
výročí, kdy nás navždy opustili, bez slůvka a rozloučení,

Arnošt HOMOLA
paní Ladislava HOMOLOVÁ.
pan

S láskou vzpomínají dcery Jana a Ladislava s rodinami.

LETNÍ NEPOBYTOVÉ TÁBORY 2020
HANUŠOVICE

13.-17.7.2020 A 17.-21.8.2020
JEDEN
TURNUS

950 KČ*

Hanušovice zavádí Mobilní Rozhlas

Vážení občané,
zavádíme u nás moderní službu – Mobilní Rozhlas, díky které budete vždy včas informováni.
V této vypjaté situaci jsme se rozhodli pro urychlené zřízení služby Mobilního rozhlasu - šíření
informací online formou je z hlediska stávajícího omezení lidského kontaktu zásadní věc z hlediska
naší i vaší bezpečnosti, proto vás žádáme, aby jste tuto možnost všichni využili a byli jste tak dokonale
informováni o veškerém dění v Hanušovicích.
V tuto chvíli vám budeme ZDARMA přinášet informace z krizového dění.
Následně pak budete ZDARMA dostávat i zprávy o aktualitách jako jsou upozornění na výpadky vody,
elektřiny, čištění ulic, pozvánky na kulturní i sportovní události a mnoho dalšího pohodlně do Vašeho telefonu či e-mailu.
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5DENNÍ NEPOBYTOVÝ TÁBOR PRO ŽÁKY 1.-5.ROČNÍKŮ ZŠ
NETRADIČNÍ SPORTOVNÍ, POHYBOVÉ A VÝTVARNÉ AKTIVITY,
ZAHRANIČNÍ LEKTOR, EXKURZE A VÝLETY DO OKOLÍ
KAŽDÝ DEN TEPLÝ OBĚD
DALŠÍ INFORMACE A PŘIHLÁŠKY DO 30.6.2020: TIC HANUŠOVICE,
HLAVNÍ 137, 788 33 HANUŠOVICE
EMAIL: AKTIVNIPOMORAVI@GMAIL.COM, TEL: 583 285 615
*TÁBOR JE PRO DĚTI RODIČŮ S TRVALÝM BYDLIŠTĚM NA ÚZEMÍ MAS HORNÍ POMORAVÍ, KTEŘÍ SPLŇUJÍ
PODMÍNKU VAZBY NA TRH PRÁCE (TZN.JSOU ZAMĚSTNANÍ, OSVČ, VEDENÍ V EVIDENCI ÚP ČR)

POŘADATEL: AKTIVNÍ POMORAVÍ Z.S.

hanusovice.mobilnirozhlas.cz

Zvolte skupiny informací:
Krizové informace

Chataři a zahrádkáři

Dobrovolníci

Majitelé zvířat

Nabídky místních obchodů

Nevidomí a slabozrací

Dopravní informace
Odstávky a poruchy
Sportovní akce

Informace z úřadu
Rodiny s dětmi
Zpravodaj

Kulturní akce
Senioři

Pro platnost registrace je nutné podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů na zadní straně tohoto registračního letáku.

*
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