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Kulturní komise Města Hanušovice
se představuje v novém složení:
Budeme rádi za každý váš názor a nápad – kultura je tady pro
vás všechny.
Našim přáním je, abyste se akcích města bavili, cítili se dobře
a rádi se vraceli.

Zdeňka Ellen Havlínová
Olga Schwarzerová
Petra Mrázková
Marcela Köhlerová
Veronika Schwarzerová
Kristýna Köhlerová
Jiří Machovský
Jiří Gábler
David Ján
Michal Winter

Nejbližší plánované akce v Hanušovicích pořádané Kulturní komisí

Máme pro vás připraveno spoustu akcí pro všechny věkové
skupiny. Jedná se o akce pravidelné, ať už pro děti či seniory, tak
akce tradiční jako jsou Stavění a kácení májky, Dětský den, Letní
festival v Hparku. Nebude také opět chybět Kinematograf bratří
Čadíků a nově také pravidelné promítání v našem Kinocaffé.
Těšit se na vás budeme na nejbližších připravovaných akcí Rozsvícení vánočního stromu, Zpívání u vánočního stromu a následně Městský ples.
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Hudební odpoledne ve Formance
Filmové promítání v Kinocaffé
Rozsvícení vánočního stromu
Hudební odpoledne ve Formance
Zpívání u vánočního stromu
Filmové promítání v Kinocaffé
Hudební odpoledne ve Formance
Městský ples
Filmové promítání v Kinocaffé



Kulturní komise

Městská policie informuje:
Městská policie provádí od dubna r. 2022 kontrolní měření rychlosti na vybraných úsecích a ulicích
ve městě Hanušovice. Místa pro měření podléhají
schvalování policií ČR a Dopravnímu inspektorátu
Šumperk. Informace ke kontrolnímu měření byly
předány veřejnosti prostřednictvím tisku, dalších
běžně dostupných médiích a v rozhlase. V měsíci
dubnu se převážně testovalo a od května do října probíhalo měření již v ostrém režimu. Městskou policií bylo projednáno celkem 173
řidičů, kteří svou jízdou překročili nejvyšší dovolenou rychlost v obci
tj. (50km/hod.). U většiny řidičů bylo překročení rychlosti v rozsahu
od 59km/hod. až do 72km/hod., nejvyšší překročení rychlosti bylo
75km/hod. a 94km/hod.
Řidiči často na svou obranu při řešení přestupku argumentovali
strážníkům tím, že se nejedná o překročenou rychlost, že se jedná zejména o šikanování řidičů ze strany městské policie. Měření rychlosti
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je prováděno z důvodu zajištění bezpečnosti v silničním provozu a k
ochraně občanů.
Měření je prováděno zhruba 11 krát v měsíci, cca 1 hodinu denně v různých denních hodinách. V měsících červenec, srpen a září zvýšili strážníci
svou činnost i o víkendech a to především na průjezdových tazích (ul.
Pražská, ul. Jesenická). Zhodnocení doby měření, viz. přiložená tabulka:
Měsíc

Počet
překročení:

Místní:

Projíždějící:

Nejvyšší
hodnota:

Říjen

30

17

13

94 km/hod.

Září

23

13

10

68 km/hod.

Srpen

33

13

20

72 km/hod.

Červenec

31

13

18

69 km/hod.

Červen

30

12

18

72 km/hod.

Květen

20

11

9

68 km/hod.

Duben

6

2

4

66 km/hod.
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Restaurace Formanka nabízí
Vážení a milí spoluobčané,
protože jsme slíbili změny k lepšímu, tak doufám, že již tyto drobné změny se vám budou líbit a ulehčí Vám život.
Oznamujeme vám, že od měsíce října je možné si pořídit a zároveň také nabít čipy (pro placení v samoobslužném systému) přímo v restauraci Formanka (nemusíte již chodit na pokladnu městského úřadu).
Zároveň s rozvojem jídelny Vám oznamujeme, že je možné objednat si v naší restauraci prostory s rautem pro oslavy výročí, narozenin, pracovní večírky, smuteční hostiny atd.

Těšíme se na vaši návštěvu.
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Informativní schůzka pro rodiče žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami
K

V pondělí 3. října 2022 v 15 hodin se uskutečnila v naší Základní
škole a Mateřské škole v Hanušovicích informativní schůzka pro
rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění či užívání svých
práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebují poskytnutí
podpůrných opatření za využití speciálních učebnic a kompenzačních pomůcek.
Náplní této informativní schůzky bylo navázat spolupráci s rodiči, ukázat nové formy práce ve výuce, poskytnout informace
při domácí přípravě žáků, zodpovědět veškeré dotazy směřující
k zařazení žáka do integrace včetně komplexního a kontrolního
vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně či speciálním pedagogickém centru, vytvoření individuálního vzdělávacího plánu
na základě doporučení školského poradenského zařízení a žádosti zákonných zástupců, správný výběr cizího jazyka jako jedné z
forem volitelných předmětů, využití testů profesní orientace při
zodpovědném výběru střední školy i budoucího povolání. Rodičům byla vysvětlena realizace pedagogické prevence formou doučování z jednotlivých vyučovacích předmětů v rámci Šablon III
Národní podpory vzdělávání.
Dalším námětem uvedeného setkání bylo poskytnout rodičů
informace souvisejících s legislativou na téma společného vzdělávání dle novely vyhlášky č.27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění
novely č. 270/2017 Sb.
Zákonní zástupci žáků byli podrobně informováni o možnostech poskytnutí podpůrných opatření. Zpočátku prostřednictvím
1. stupně bez využití služeb pedagogicko-psychologické poradny
formou Plánu pedagogické podpory, který bude nejméně 3 měsíce realizován a následně školou vyhodnocen. Pokud se vyučující
bude domnívat, že se u žáka projevuje porucha učení či chování,

nabídne rodičům vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně či speciálně pedagogickém centru. Podpůrná opatření se týkají
také vyrovnávání podmínek u přijímacího řízení na střední školy
navýšením časového limitu – 25% - 50% a úpravy podmínek při
ukončování studia.
Novinkou v souvislosti s kontrolními speciálně pedagogickými
vyšetřeními je skutečnost, že zákonný zástupce nejdříve objedná
své dítě ve školském poradenském zařízení a následně pak požádá třídního učitele žáka o zpracování Pedagogické zprávy školy a
podepíše písemnou žádost o vyšetření.
Ráda bych touto cestou poděkovala za účast a poskytnuté informace pro rodiče paní Mgr. Anně Podgrabinské, paní Mgr. Marcele Pudilové a paní Bc. Ladě Ahlgren.
							
	
PaedDr. Vladimíra Žídková

výchovná poradkyně školy
Inzerce
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Fitmin 2022 – závody psích spřežení
Mushingová sezóna je opět v plném proudu, a tak k nám do
schránky připlula zdravice od Lubomíra Kubíčka, který se v termínu 15 - 16. října 2022 účastnil závodu Fitmin 2022 – závody psích

spřežení, který pořádá Mushing club Metuje v Červeném Kostelci. Lubomír ve své kategorii (A - jezdec + 5 - 8 psů) vybojoval 10.
příčku. Posíláme gratulace a těšíme se na další závodní výsledky.

Exkurze žáků 9. A a vycházejících žáků z nižších ročníků
na IPS Úřadu práce v Šumperku
Ve středu 5. října 2022 zavítali žáci 9. A a vycházející žáci z nižších
ročníků na Informační a poradenské středisko Úřadu práce v Šumperku pod vedením třídní učitelky – Mgr. Mariany Felnerové a výchovné
poradkyně PaedDr. Vladimíry Žídkové. Tato exkurze měla za cíl pomoci
žákům s důležitým životním krokem – s volbou budoucího povolání,
se správným výběrem střední školy a získáním aktuálních informací v
souvislosti s přijímacím řízením.
Podle čeho se rozhodovat?
• co mě baví
• na co mám talent
• jaké mám nyní známky
• zda se na vybraný obor konají přijímací zkoušky
• kolik zájemců se na vybraný obor hlásí a kolik zájemců nakonec
na daný obor přijmou
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•
•
•
•
•

jestli získám stipendium
kolik si vydělám v budoucím povolání
zda se uplatním na trhu práce
podle zdravotního stavu
dle nutnosti stěhování nebo dojíždění při studiu či budoucím
povolání
• dle pracovních činností v budoucím povolání
• dle směnnosti budoucího povolání
• a jiné…
Činnost Informačního a poradenského střediska (IPS):
• volba povolání
• orientace na trhu práce
• informace o úřadu práce
• pokračování ve studiu
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Kariérové poradenství - individuální či skupinové:
• volba povolání
• plánování profesní kariéry
• výběr dalšího vzdělávání
• orientace na trhu práce
• pomoc s tvorbou životopisu a motivačního dopisu
• pomoc s přípravou na přijímací pohovor

Informace o přijímacích zkouškách a jak se na ně připravit:
• http://www.msmt.cz/
• https://www.olkraj.cz/
• http://cermat.cz/
• https://scio.cz/
• http://www.zkousky-nanecisto.cz/
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Veškeré služby IPS jsou poskytovány zdarma!!!!
• https://www.uradprace.cz/web/cz/informacni-a-poradenske
-stredisko-ips-1
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Kdo Vám může pomoci v rozhodování?
• rodina a blízké okolí
• třídní učitel
• výchovný poradce
• školní psycholog
• poradci IPS
Kontakty
• Šumperk – telefon: 950 164 322/323
Kde hledat důležité informace?
• Poznej sám sebe
– osobnostní testy zdarma a návrhy povolání:
    http:// www.emiero.cz/
http://www.salmondo.cz/
http://test-osobnosti.com/
http://www.infoabsolvent.cz/
http://www.zkouskaosobnosti.cz/
• Poznej povolání
– databáze popisů povolání – https://nsp.cz/
– výběr povolání podle různých kritérií – http://infoabsolvent.cz/
• Stipendium
– uplatnitelné obory podporované olomouckým krajem najdeš na:
https://www.olkraj.cz/podpora-polatechnickeho-vzdelavani-a-reme
sel-v-olomouckem-kraji-pro-skolni-rok-2022-2023-cl-4652.html

Databáze škol:
• http://www.atlasskolstvi.cz
• https://www.uradprace.cz/web/cz/skoly-a-obory
• https://www.seznamskol.cz/
Akce k volbě povolání:
• v Olomouckém kraji se konají každý rok v měsíci říjnu a listopadu
akce, které pomohou žákům s volbou povolání:
• Scholaris – http://scholaservis.cz/scholaris/
• Burza práce a vzdělání – http://burzapav.cz
Paní Lucie Navrátilová – poradce IPS v Šumperku - seznámila vycházející žáky s výše uvedenými poznatky. Děti si na exkurzi vyplnily
zájmový dotazník a vyhledaly si své budoucí povolání v připravených
katalozích. Při výběru povolání přihlédly k vlastnostem, schopnostem
a dovednostem, které jsou spjaty s výkonem daného povolání.
„VOLBA POVOLÁNÍ OVLIVNÍ CELÝ TVŮJ ŽIVOT. ROZHODUJ SE PROTO
PEČLIVĚ.“
Tato exkurze přispěla u vycházejících žáků k zodpovědnému přístupu
při volbě budoucího zaměstnání. Mnozí žáci se již rozhodli pro vysněné
studijní a učební obory středních škol v Olomouckém a Pardubickém
kraji, jiní využijí konzultačních hodin výchovné poradkyně – ve čtvrtek v
dopoledních hodinách či po předchozí domluvě ve čtvrtek odpoledne v
doprovodu svých rodičů. Jsem ráda, že se exkurze na IPS Úřadu práce
vydařila a byla dětmi kladně hodnocena.
PaedDr. Vladimíra Žídková,
výchovná poradkyně školy
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NOVINKY Z MAS HORNÍ POMORAVÍ

Poslední zářijový víkend strávila dvacítka dětí a mladých dospělých ve
věku od 12 do 18 let na Chatě Brněnka ve Vernířovicích. Výjezd se uskutečnil pod záštitou projektu Hanušovice společné, který je financován z
Norských Fondů. Co bylo na programu? Děti si hravou formou osvojovaly
principy finanční gramotnosti, plánovali například rodinný nákup. Velkou
radost nám udělalo vystoupení středoškolačky, která se s dětmi podělila o svoji dobrou zkušenost s přestupem z hanušovické základní školy na
Obchodní akademii v Šumperku. Mladí posluchači z Vernířovic odjížděli
s pocitem, že studium na střední škole není „strašák“ a dá se zvládnout.
A jak jsme vám slíbili v minulém vydání zpravodaje, zde jsou správné
odpovědi na otázky kvízu z různých oblastí romské kultury.
Které z následujících slov
pochází z Romštiny?
1) pes
2) čokl
3) čuba

Který rod v gramatice
romštiny chybí?
1) mužský
2) ženský
3) střední

Tipnete si, kolik lidí na světě
mluví romsky?
1) desetitisíce
2) statisíce
3) miliony

Co znamená Romské
slovo „pal“?
1) zmiz, odejdi
2) vystřel (ze zbraně)
3) kámoš

Sběr odpovědí probíhal do 31. 10 2022. Třem vylosovaným výhercům jsme předali ceny nesoucí značku JESENÍKY originální produkt.
Děkujeme za účast.

Sportovně střelecký klub AVZO Hanušovice Vás srdečně zve na
Sportovně střelecký klub AVZO Hanušovice Vás srdečně zve na

STŘELECKO––SPOLEČENSKÝ
SPOLEČENSKÝDEN
DEN
STŘELECKO
26.11.2022
26.11.2022

KDY :
- 9:00 hodin
KDY :
- 9:00 hodin
KDE : střelnice - Tělocvična ZŠ Hanušovice
KDE : střelnice - Tělocvična ZŠ Hanušovice

Propozice : vzduchová puška: 3+10 leže - 3+10 stoje
Propozice : vzduchová puška: 3+10 leže - 3+10 stoje
Vyhlášení: 3 členná družstva + jednotlivci
Vyhlášení: 3 členná družstva + jednotlivci
Prosím o potvrzení účasti z důvodu zajištění občerstvení, které bude v obvyklém menu.
Prosím o potvrzení účasti z důvodu zajištění občerstvení, které bude v obvyklém menu.

Důležité upozornění!!!!!!!!!!!!
Důležité upozornění!!!!!!!!!!!!
Vstup do prostoru tělocvičny v čisté sportovní obuvi
Vstup do prostoru tělocvičny v čisté sportovní obuvi
Kontakt na nahlášení účasti: 724 39 59 12 * 731 87 15 12
email: havelkajindrichov@atlas.cz
Kontakt na nahlášení účasti: 724 39 59 12 * 731 87 15 12
email: havelkajindrichov@atlas.cz
HAVELKA Miroslav - předseda p.s.
VOKURKA Jan - ředitel závodu
HAVELKA Miroslav - předseda p.s.
VOKURKA Jan - ředitel závodu
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SPORTOVNÍ AKCE V MĚSÍCÍCH LISTOPADU A PROSINCI:
Crossmintonový a badmintonový turnaj
Další turnaje v crossmintonu a badmintonu pořádá spolek SPV Hanušováček v sobotu 5.11.2022.
Akce se uskuteční jako „košíčkový dvojboj“ a bude součástí Ligy ČSC v
crossmintonu. Tentokrát se bude hrát v omezených prostorech hanušovické
tělocvičny, takže pouze na 2 crossmintonových kurtech a 4 badmintonových. Každý turnaj se hraje samostatně v několika výkonnostních kategoriích
bez rozdílu věku a pohlaví. V crossmintonu je vyhlášeno 7 kategorií, v badmintonu 3 kategorie. Podmínkou účasti není odehrání obou disciplín.
Účastníci jsou při své první účasti v crossmintonové lize zařazeni
do jedné ze sedmi výkonnostních kategorií. Pokud je součástí akce
i badminton (košíčkový dvojboj), pak v badmintonu hráči při své první
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účasti volí kategorii sami dle vlastního uvážení. Jediným kritériem je pouze
jak je daný účastník pokročilý ve hře. Na každém turnaji mají hráči podle
výsledků na turnaji možnost postoupit do vyšší nebo sestoupit do nižší kategorie tak, aby při každé účasti hráli s hráči podobné výkonnosti. Systém
ligy tak umožňuje, že se turnajů mohou účastnit společně celé rodiny, ať
už se crossmintonu (a v případě některých turnajů i badmintonu) věnují
aktivně či jen rekreačně. Účastníky ligy v roce 2021 tak byli v crossmintonu
i medailisté ze světových i evropských šampionátů, světových pohárů, ale
také začátečníci, děti či senioři. Věkový rozdíl mezi nejstarším a nejmladším účastníkem ligy byl 69 let. Pokud máte zájem se turnaje či ligy zúčastnit, pište na adresu hanusovacek@seznam.cz.

Ringo
Sportovní klub Hanušovice pořádá v neděli 6.11.2022 v tělocvičně ZŠ Hanušovice další turnaj v ringu smíšených trojic. Po venkovních akcích je to
po dlouhé době první akce v této hře v hale. Počet účastníků je omezen.

Hraje se pouze na jednom hřišti. Družstva mohou mít jakýkoliv počet hráčů,
na hřišti musí být vždy jedna žena nebo hráč starší 50 let nebo hráč mladší
12 let. Hraje se dle pravidel ringa. Přihlášky na skhanusovice@seznam.cz.

Malý a velký víceboj
V sobotu 3. 12. 2022 se uskuteční v Hanušovicích II. ročník „Malého víceboje“ a „Velkého víceboje“. Disciplíny zůstávají stejné jako v
předchozím ročníku, takže známé sporty i méně známé, nenáročné
a jednoduché hry. Vše si účastníci můžou vyzkoušet, natrénovat a
poté soutěžit. Některé disciplíny je možné dle své volby vynechat. Ve
velkém víceboji se soutěží celkem ve 14 disciplínách, např. ve volej-

balu, nohejbalu, kopané a házené. V obou vícebojích nebude opět
chybět crossbocia, bollo ball, snag golf, basketbal, halový petanque
a florbal. Soutěžit se bude bez rozdílu věku, pohlaví a výkonnosti. V
malém víceboji budou vyhlášeni také nejlepší tři hráči nad 70 let.
Přihlášky informace na hanusovacek@seznam.cz. Počet účastníků
je omezen.

23. ročník hanušovických volejbalových deblů
Druhý turnaj letošního 23. ročníku hanušovických velejbalových deblů se odehraje v neděli 4.12.2022 v kategorii smíšených dvojic. Propozicemi je umožněna také účast ženských dvojic

a mimořádně také dvojic čistě mužských (zde však s určitým omezením). Informace a přihlášky na skhanusovice@seznam.cz.
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Ustavující zasedání Zastupitelstva města Hanušovice
Vážení občané,
dne 19. 10. 2022 proběhlo ustavující Zastupitelstvo města Hanušovice. Na zastupitelstvu proběhla volba starosty, místostarosty, radních, předsedů výborů a členů výborů.
Zastupitelstvo zvolilo starostou města Hanušovice pana Marka
Kostku.
Zastupitelstvo zvolilo místostarostou města Hanušovice pana Jaroslava Mrázka.
Zastupitelstvo zvolilo členy rady města: pan František Slimáček Dis.,
pan Ondřej Vilček, pan Ing. Marek Kostka.
Zastupitelstvo rozhodlo o vytvoření finančního a kontrolního výboru
a oba výbory budou tříčlenné.
Zastupitelstvo města Hanušovice zvolilo předsedou finančního výboru paní Olgu Schwarzerovou.
Zastupitelstvo města Hanušovice zvolilo předsedou kontrolního výboru pana Jiřího Machovského.

Zastupitelstvo města Hanušovice zvolilo členy finančního výboru
paní Ing. Janu Burianovou, paní Zdeňku Ellen Havlínovou.
Zastupitelstvo města Hanušovice zvolilo členy kontrolního výboru
paní Mgr. Milenu Sedlmayerovou, pana Bc. Davida Jána.
Zastupitelstvo města Hanušovice schválilo v souladu s § 72 a 84
odst. 2 písmeno v) zákona o obcích odměnu za výkon funkce neuvolněného člena Zastupitelstva města Hanušovice, člena výboru nebo
komise měsíčně v následující výši:
Místostarosta
Člena rady města
Předseda výboru
Člen výboru
Předseda komise
Člen komise

15.000 Kč
3.000 Kč
2.500 Kč
2.000 Kč
2.500 Kč
2.000 Kč

Odměna bude poskytována nejdříve ode dne přijetí tohoto usnesení.

Lampionový průvod
V sobotu 22. 10. 2022 uspořádal spolek K2 Hynčice, z.s. lampionový průvod, který byl ukončen v H-parku, kde proběhlo opékání
špekáčků.
Lampionový průvod začal u garáží u viaduktu, kde na děti čekali
čerti s bílou paní, aby je provedli celou trasou průvodu. Děti dostaly
od zástupců Městské policie reflexní pásky, od čertů svítící náramky
a bíla paní rozdala perníčky na posilněnou. Průvod šel po stezce na
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hrázi, kde se děti setkaly s dalšími pohádkovými bytostmi. V H-parku
již na všechny čekal pořádný oheň a teplé občerstvení.
Tímto bychom rádi poděkovali městu Hanušovice za zajištění zázemí a ohně v H-parku a Městské polici za bezpečný průchod městem.
Děkujeme Všem za hojnou účast a již se těšíme na další společnou
akci – Vánoční dílničky.

Spolek K2 Hynčice, z.s.
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Otevření gynekologické ambulance v Hanušovicích
Vážení a milí spoluobčané,
s velkou radostí vám oznamujeme, že od 1. 11. 2022 bude v Hanušovicích opět v provozu
gynekologická ambulance. Gynekologická ambulance bude v provozu prozatím každé úterý od 7 - 12 hodin
v původních prostorách Lékařského domu, ul. Hlavní 190.
Lékařka MUDr. Šarlota Nováková, sestra Marcela Fedáková.
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Ze života Klubu 60+ Hanušovice, z. s.
Střípky z vypravování členek našeho Klubu
„Každý čtvrtek od 1. září se můžeme scházet v klubovně, “čteme s
paní L. na vývěsce městského úřadu u pošty. Já dodám: „Sejít se na kus
řeči. To se musíte dost překřikovat, když vás je mnoho, ne? Každá chce
sdělit, co prožila během léta a dozvědět se, co dělali ti druzí.“ Ovšem
můj doprovod mě vyvede z omylu. Trochu smutným hlasem mi sděluje:
„Jako malou mě babička brávala s sebou k sousedům, kde se sešly ženy
a draly peří. To bylo co poslouchat. Nejdříve všechny novinky z vesnice,
pak se zpívalo. No, a my chodíme do klubovny jen tři. Sice taky si popovídáme, ale dvě hodiny, co je klubovna otevřena, je toho až dost.
Škoda, že nás nechodí víc.“
Snažím se paní L. trochu přivést na jiné myšlenky a zeptám se: „Ale
do Losin na bazén Vás snad jezdí dost?“ „To jo, vždy tak kolem 20 osob.
Trochu nám nyní vadí, že změnili dobu pobytu v bazénech. Léta byl pobyt na 3 hodiny a teď v nich můžete být buď 2 hod. nebo 4 hod. Finančně zde není velký rozdíl. Někomu stačí kratší doba a pak by rád odjel a
druzí spojí koupání v bazénu s večeří v restauraci, a těm vyhovuje pobyt
čtyřhodinový. Jsem zvědavá, jak to dopadne.“
Rozhodla jsem se, že se budu informovat přímo u pana předsedy
na nejbližší akci, což byl Bazárek pokojových květin. „Pane předsedo,
jak vyřešíte tuto situaci,“ zněl můj dotaz. „V současné době na dvouhodinový pobyt je přihlášeno pouze 7 členů. Což je velice málo. Jestli
zůstane tak malý zájem, budeme muset zájezd zrušit, což je škoda,“
konstatoval předseda.
Mezi tím se začaly v malém sále Domu kultury Hanušovice scházet
členky Klubu, které měly doma navíc pokojové květiny a rády by je někomu darovaly. Přinesených květin bylo opravdu dost. Na stole byly fialky
africké, kolopejky, různě barevné kopřivy, pepřovník betelový, fikusy a
další. Během čekání na další příchozí jsem si povídala s paní A. Na mou
otázku, která akce se jí zatím nejvíc líbila, mi odpověděla: „Zájezd na

Helfštýn byl výborný. I když bylo v tyto dny deštivé počasí, nám během
dvouhodinové prohlídky svítilo slunce. Měli jsme s sebou dalekohled a
viděli jsme okolní vesnice, i hranickou cementárnu. Zastávka v obchodním centru v Globusu v Olomouci nám přišla vhod. S kamarádkou jsme
si v baru dali výborné espresso, pak jsme prošli některé obchody.“
Ve vzpomínání pokračovala kamarádka: „Druhá akce, která se líbila, bylo Rozloučení s létem na Vysoké. Makrely byly chutně okořeněné,
klobásy měly říz. Prostě spokojenost. Až při odjezdu v 19 hod jsme cítili,
že už přišel na Vysokou podzim, citelně se ochladilo“.
Obě členky Klubu se shodly, že se jim líbí i kurz Procvičování paměti,
které každý rok uskutečňuje firma Pontis ze Šumperka. Různými kvízy,
křížovkami, doplňovačkami procvičuje paměť desítka členů pod vedením asistenta z Pontisu.
Při návštěvě klubovny jsem si všimla v polici vystavené trofeje za
bowling. Na můj dotaz, za co je ta trofej, mně pan předseda řekl: „V
roce 2015 nás oslovili senioři ze Žulové, abychom si zahráli s nimi bowling. Naše družstva, žen a mužů, hrála výborně a porazila družstva ze
Žulové. No a od té doby hrajeme každým rokem turnaj a každý rok si
vezeme domů trofej. Však taky chodíme na Formanku 2x do měsíce
tuto zručnost procvičovat. Tak i letos obě družstva opět vyhrála.“
Bazárek pokojových květin skončil. Celkem 8 přítomných si mezi sebou vyměnily květiny.
Třeba příště se bude angažovat víc pěstitelů pokojových květin.
Jsem ráda, že jsem se mohla o tyto vzpomínky některých členů Klubu
60+ na akce během měsíce září a počátkem října podělit se čtenáři
naší rubriky.

		

Za Klub 60+ napsala
Mgr Dáša Prodělalová

Blahopřání
Dne 21.11.2022 oslaví 85. narozeniny naše
milovaná maminka, babička a prababička

Cecílie Voráčová.

Hodně zdraví, štěstí, pohody, plno energie
a životního elánu do dalších let přeje syn Lubomír
a dcera Dana s rodinami.
Maminka je jenom jedna.
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Příspěvky našich občanů
Vážení a milí čtenáři…
jsme velmi potěšeni, že i vy přispíváte do našich novin! Přečtěte si vtipné povídky, které značí o velké slovní zásobě a kreativitě. Další
povídky zveřejníme v následujících číslech Hanušovického zpravodaje. Děkujeme paní DP, za opravdu nápadité příspěvky.
Pokud i vy chcete přispět do novin svým postřehem, článkem, básní, zážitky z výletů, neváhejte…

Říjen – Listopad
Jak krásný může být říjen i listopad,
barevný až oči přechází,
hravý, když vítr dovádí
s listem ve větru.

Dá vláhu kořenům stromů,
aby je mráz nevypálil,
a my se pak mohli těšit
z květin, které budou zjara rašit.

Slunce ještě teple zasvítí
na tváře, louky, na kvítí.
Že zaprší,
vždyť je to vláha na roky příští.

Houby rostou jedna báseň,
skočí jen pár kroků lesem,
že jsme nenašli – nevadí,
i tak je tam krásně.



Věra Matějčková

Snow film fest Staré Město
Sportovní klub Outdoor Jeseníky z.s. pořádá v kině Sněžník v sobotu
5. listopadu 2022 čtvrtý ročník festivalu SNOW film FEST – celovečerní
pásmo špičkových filmů o zimních sportech a dobrodružstvích.
Promítané filmy:
Bez pádla (Kanada)
Bez pádla je dobrodružný kanoistický film o snowboardingu, který
spojuje historii horní části řeky Columbia se 140 km dlouhou plavbou
od úpatí přehrady Mica Dam až po vrchol přehrady Revelstoke. Čtyři
neohrožení snowboardisté se v polovině ledna snaží následovat kroky
Davida Thompsona po řece Columbia, během jednoho z nejchladnějších momentů v zaznamenané historii v Revelstoke.
Innsbruck. Powder. People. (Nový Zéland)
Po mnoha zimních sezónách a soutěžích na nejvyšší úrovni po celém
světě končí profesionální freeridový lyžař z Nového Zélandu Neil Williman v Innsbrucku. Tam je vřele vítán talentovanými místními obyvateli.
Společně objeví hory Tyrolska během celosvětové pandemie. Jejich poslání: najít ty nejnáročnější sjezdy pouze pomocí veřejné dopravy.
Ledový tanec na Godafossu (Německo)
Vodopády na severu Islandu jsou výzvou pro odvážné vodáky. Jak šílení musíte být, abyste to zkusili v zimě? Zeptejme se Matze Brustmanna, Adriana Matterna, Jobsta Hahna z Německa a Sama Suttona z Nového Zélandu, kteří počátkem března cestují do Goðafossu, aby si troufli na neobyčejné! Na »Fall of the Gods« zvládla čtveřice řadu úspěšných
cest na nejrůznějších trasách – včetně prvního zimního sjezdu 14 metrů
vysokého hlavního vodopádu uprostřed řeky.
Prozíravost (Itálie)
Cílem expedicí je obvykle dobytí vrcholu nějaké hory. Pro rychlostního horolezce a skialpinistu Benedikta Böhma a jeho tým je za tím mnohem víc. Jak lze zkušenosti z hor přenést do běžného života? A musí
člověk méně riskovat, aby byl dobrým otcem? Příběh se odehrává na
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Putha Hiunchuli (7246 m.n.m.) v pohoří Dhaulagiri v Nepálu.
Pro vrchol až na konec světa (ČR)
Dokument Marka Holečka z expedice Antarktida 2018 vypráví o cestě
tam i zpět malou plachetnicí a o jednom prvovýstupu, na do té doby
nepojmenovaný kopec. Kopec dostal název Monte Pižďuch a novou
cestu pojmenovali Bloody Nose. Jako lezecký parťák se v dokumentu
představí Mirek Dub.
Stoupání (Francie)
V tomto vtipném animovaném filmu vystupují dva horolezci na vrchol. Výstup se odehrává ve 20. století s tím nejprostším vybavením.
Jejich cílem je dopravit sochu Panny Marie na vrchol, jejich víl však ztěžují nepředvídatelné překážky. Povede se jim nakonec jejich cíl splnit?
Jyrgalan (ČR)
Film se odehrává v Kyrgyzstánu v bývalé důlní vesnici Jyrgalan, která
se po ukončení těžby stala vesnicí duchů. Česká parta FREERIDEGUIDES
zde strávila měsíc během kterého zažila lyžování po pás v prašanu,
nekonečné pláně bez lidí, 8000 vertikálních metrů za den a srdečnost
zbývajících obyvatel.
Náruč severu (ČR)
Jirka&Mili se rozhodli užít si severskou romantiku v její maximální syrovosti. Na lyžích a bez podpory projít nejznámější švédský trail Kungsleden v celé jeho délce 450 km. Jak plány ovlivnila týdenní bouře s větrem až 120 km za hodinu a nečekaně vysokými teplotami kolem nuly?
Jak se vyvíjel jejich partnerský vztah v takto extrémních podmínkách?
Zvládli cestu dokončit a šli by do něčeho podobného znova?
Promítání začne v 5 hodin. K vidění bude 8 zimních cestovatelských
a sportovních filmů z celého světa i domácí produkce. Součástí večera
bude také přednáška (téma bude upřesněno). Po celý večer bude k dispozici něco dobrého k jídlu a pití. Na závěr celého festivalu proběhne
hlasování o nejlepší film a bohatá tombola.
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PŘIJMEME OPERÁTORY
11/2022

7. 11. 2022

CNC

HANUŠOVICE

KOVOVÝROBA

PŘIJME ZAMĚSTNANCE DO VÝROBY
Nabízíme:
všechno vás naučíme a zaškolíme
benefity
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Požadujeme:
dobrou pracovní morálku

dvousměnný provoz

602 521 089, 602 526 371
www.schwservice.cz
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HLEDÁME
HLEDÁMEPOSILU
POSILUDO
DOTÝMU
TÝMU
Práce v oblasti ﬁnancí

Práce v oblasti ﬁnancí

Mladý a přátelský kolektiv

Mladý a přátelský kolektiv
Příjemné pracovní prostředí

Příjemné pracovní prostředí

POŽADUJEME

POŽADUJEME

Zodpovědné a komunikativní schopnosti

Zodpovědné
a komunikativní
schopnosti
Pečlivost
a zodpovědnost
Více
informací
na emailu
Pečlivost
a zodpovědnost
ﬁlip.schwarzer@vaskonzultant.cz

FILIP SCHWARZER
+420 608 603 683
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ﬁlip.schwarzer@vaskonzultant.cz
Hlavní 146, 788 33 Hanušovice
www.vaskonzultant.cz
IČO: 05693896
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