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Hanušovice čtvrtstoletí od ničivé povodně
Jedny z největších záplav v historii země zasáhly před 25 lety, v červenci 1997, Moravu a východní Čechy. Tyto ničivé záplavy si vyžádaly
50 lidských životů a obrovské škody na majetku. Povodeň byla způsobena zcela mimořádnými a intenzivními dešťovými srážkami, kdy
denní intenzity dosahovaly hodnot až 230 mm (místy > 600 mm/ 5
dní). Řeka Morava zaznamenala vzestup hladiny o 2 - 6 m, zaplaveno
bylo území o rozloze 12 500 km2 a šířka rozlivů dosahovala až 4 km.
Na českém území se jednalo o po dlouhé době první takto rozsáhlou
katastrofu, která odkryla řadu nedostatků v systému protipovodňové
ochrany.
Od roku 1997 se investovaly velké finanční prostředky do protipovodňových opatření. Ta vyrostla na mnoha místech, přesto dodnes
některé obce na tyto zábrany čekají. Povodně, které před 25 lety odstartovaly extrémní deště, způsobily škody za 63 miliard korun, což je
zhruba 80krát více než činí roční průměr povodňových škod z předcházejících let.
Tyto povodně poznamenaly také krajinný ráz a životy mnoha obyvatel celé oblasti Hanušovic a přilehlého okolí. Jednalo se o mimořádnou událost, kterou občané města nepamatovali. Po intenzivních
dešťových srážkách z počátku července 1997 se v noci z 6. na 7. přihnala stoletá voda s obrovskou ničivou silou. Prudké zvýšení protékající
vody v Moravě nevydržely hráze koryta řeky a ta se vylila z břehů. Postupně byly zaplaveny domky v Pražské ulici a byl zde stržen most přes
řeku Moravu. Dále se voda vylila na ulici Dukelskou, odkud se proud
valil do středu města a na nádraží ČD. Ve středu Hanušovic se spojili
s vodou, která vytékala na soutoku Moravy s Brannou po protržení
hráze u fotbalového hřiště a byla zaplavena ul. Sportovní.
Postupně řeka zaplavovala další části města, množství vody i její
dravost byly neuvěřitelné, směrem na Holbu voda protékala podchodem pod železniční tratí a rozlévala se po jižní části obce, okolí Pivovaru, sídliště Na Holbě a ul. Zábřežskou. Zde byly následky povodně
kritické. Všechny klády a dřevo, které ničivá řeka posbírala v horní
části Hanušovic, ucpaly most spojující obě části sídliště a vytvořily
tak doslova přehradu. Voda si hledala nové koryto pro svůj proud po
stranách železničního mostu a tím jej strhla, podemlela základy několika panelových domů a naprosto odřízla tuto část obce od okolního
světa. Stržení tohoto mostu a dále mostu přes řeku Brannou směrem
na Hynčice izolovalo Hanušovice od okolí. Příjezdová komunikace vedoucí na Králíky byla rovněž zcela zničena. Příchod povodně byl velice
rychlý a ničivý. Hanušovice byly odříznuty nejen od svého okolí, ale
i uvnitř mezi jednotlivými částmi města.
Nefungovalo zásobování, elektrický proud, telefonní linky. Okolní
obce byly rovněž postiženy povodní, což znamenalo, že na jejich pomoc nebylo možné spoléhat. Nastala krizová situace a byla započata
evakuace nejvíce ohrožených obyvatel. Záchrana probíhala často ze
střech domů, za pomocí požárních žebříků a lan, lidé si pomáhali navzájem. Po příletu vrtulníků Záchranné služby začala evakuace obyvatel sídliště v jižní části města a z ulice Sportovní. Oficiální zpráva uvádí,
že bylo celkem evakuováno 326 osob. V oblasti postiženého Šumperska a Jesenicka operovalo nepřetržitě celkem 14 vrtulníků. Záchranáři
také vytvořili pro postižené oblasti potravinový most a do oblastí dodávali především pitnou vodu. Třetí den začala voda pomalu ustupovat. Stále ještě pokračovala evakuace z ohrožených částí města, ale již
začaly docházet první dodávky humanitární pomoci, hlásily se firmy
i dobrovolníci na pomoc při odstraňování následků povodně.
Celkem voda v Hanušovicích zaplavila 143 domů, patnáct poškodila, tři zničila úplně. Zcela byla vyřazena plynofikační síť, poškozeny
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byly kanalizace i vodovody. Kotelny na sídlištích byly také mimo provoz. Povodní nebyly poškozeny pouze soukromé objekty, ale rovněž
Hanušovické firmy a závody. Poškozena byla Základní škola včetně
tělocvičny, veřejné osvětlení, rozhlas. Zničena byla řada komunikací,
chodníků, veřejná zeleň. Povodní byla zcela zasažena doprava v Hanušovicích, silnice byly neprůjezdné, na nádraží ČD došlo k podemletí
kolejí, byl stržen železniční most přes řeku Moravu a samotná trať vedoucí ze Šumperka do Jeseníku byla na mnoha místech zcela zničena.
Beznadějně zasaženo bylo také fotbalové hřiště, řada zahrad, garáží,
kůlen, aut a jiný movitý majetek včetně zvířat.
Stoletá voda způsobila jen na obecním majetku škody 60 milionů
Kč. Na základě snahy o pomoc při likvidaci katastrofálních následků
povodně byla zřízena nadace Povodňový ekologický fond obnovy
infrastruktury Hanušovicka. Získané finanční prostředky měly sloužit
k podpoře a preventivním opatřením ekologické obnovy zničených
technických infrastruktur. Do fondu přicházely finanční dary od fyzických i právnických osob. Město na opravy a výstavby vynaložilo cca
15 milionů Kč, v tomto výčtu nejsou zahrnuty práce na úpravě říčních
toků, opravách železnice, státních silnic, sítí SME a STP Telecomu, plynáren, místních závodů a soukromých majetků.
Rozsah povodní v našem okrese, byl obrovský. Zasaženo bylo celkem 30 obcí v okolí toku řeky Moravy a 6 obcí v okolí toku Moravy
a Desné. Voda zatopila v kulminaci více než 10 tisíc hektarů a teprve
po týdnu zmizela z podstatné části ohrožené plochy. Více než 500
osob bylo při záplavách v okrese zraněno. K 13. červenci 1997 byla
evidována 3 úmrtí. Evakuováno bylo celkem 3627 lidí, z toho 250 pomocí vrtulníků. Na záchranných akcích se kromě hasičů, záchranářů
podílela také armáda. Hasičský záchranný sbor měl k dispozici 70profesionálů ze Šumperska, posílených o zhruba 20 profesionálů z Prahy. Posíleni byly také záchranáři z výcvikových základen Civilní obrany.
Prakticky všude se zapojovali dobrovolné hasičské sbory. I tady, u nás,
udělali dobrovolní hasiči kus poctivé práce.
Katastrofální povodeň, která v červenci roku 1997 postihla území
našeho města, měla neočekávaně rychlý a dravý průběh s obrovskou
ničivou sílou. Následky zasáhly téměř všechno obyvatelstvo města,
zasáhly pronikavě do jejich způsobu života a připravily nelehké chvíle.
Přes všechny tyto ničivé následky nebyl nikdo z občanů našeho města
těžce zraněn a nikdo nepřišel o život, jak tomu bylo v jiných postižených oblastech.
Další obavy z ničivé síly vody přišly následně v roce 2011, kdy byly
během druhého dne dešťů postiženy zejména obce okolí Hanušovicka. Třetí stupeň povodňové aktivity byl vyhlášen ve čtvrtek 22. 7. 2011
v Raškově a Vlaském. Voda se v některých místech opět vylila z břehů,
zatopila několik silnic a dostala se až do části obce Dolní Morava.
Stav Moravy v Raškově se kolem pátečního poledne dokonce přiblížil
hranici extrémního stupně povodňového ohrožení, odpovídajícího
takzvané „padesátileté vodě“. Většina obyvatel obce tehdy nešla do
práce, sledovala situaci a někteří se snažili pomáhat hasičům. Během
pátečního večera a v noci se však situace uklidnila a na nejohroženějších místech v Raškově a Vlaském voda v sobotu večer poklesla pod
první povodňový stupeň. Svou roli tehdy prokázala protipovodňová
opatření, která byla vystavěna po roce 1997, nyní ukázala svůj smysl.
Tam, kde již v roce 1997 voda dosáhla svého maxima, zůstal majetek
a životy lidí ochráněn. Řeka se nevylila zejména díky upravenému korytu v Hanušovicích, nových ochranných hrázích a zdech v Rudě nad
Moravou nebo v Bohutíně-Chromči V Raškově zase navýšilo a rozšířilo
komunikaci, která nyní zabránila tomu, aby se voda dostala k rodin-
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zpravodaj
ným domům a do dvorů i zahrad.
Byly to kruté časy, které nám přinesly mnoho neštěstí a zkázy. Je
nutné ovšem zmínit i to, že tato neštěstí a přírodní katastrofy lidi také
spojuji. Mezi lidmi vzniklo neskutečné množství solidarity. Objevily se
velmi silné lidské příběhy, jak odvahy při záchraně životů a majetku,
tak pomoci v nouzi. Ve svých srdcích jsme rozvinuli snahu pomáhat,
a to nezištné bez ohledu na příbuzenské nebo přátelské vztahy, přišla
pomoc od cizích lidí z celé republiky i ze zahraničí. Celou zemí projela
neskutečná vlna solidarity, která trvá v případě těchto živelných poC
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hrom dodnes (povodně Praha, tornádo na jižní Moravě, atd.). Vždy se
dokážeme u těchto přírodních katastrof semknout a dokazujeme, že
máme být na co hrdí, že v našich srdcích pořád přetrvává soucit a potřeba pomáhat, za což jsme tomuto národu a vám všem vděční. Proto
nezapomeňme tyto krásné mezilidské vztahy, kdy si umíme navzájem
pomáhat, převést i do každodenního života sousedských vztahů.
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Foto: L. Tomíčková, V. Lachnit
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Hanušovická náplavka

Vážení a milí spoluobčané,
jak všichni víte, našim městem protéká řeka Morava. Do ní se
v našem městě vlévají řeky Krupá a Branná. Tato řeka je krásný prvek,
který dotváří naše město, i když v minulosti nám připomněla svou sílu
při povodních roku 1997.
Proto jsme se rozhodli toto nábřeží řeky Moravy v Hanušovicích
(náplavku), které má výhodnou polohu vzhledem k hlavní komunikaci a dá se použít jako alternativní trasa městem, vypracovat studii pro
realizaci využití tohoto dominantního prvku v našem městě. Jelikož
těleso hráze je v majetku Povodí Moravy, musíme celou revitalizaci
komunikovat s vlastníkem. O to je tento projekt náročnější na realizaci.
První etapa bude zahrnovat odpočinková místa v délce celé hráze.
Druhá etapa by měla zahrnovat propojení hráze s druhým břehem

dvěma lávkami. První nová lávka se bude nacházet v prostoru našeho fotbalového hřiště. Druhá lávka, která propojí hráz s cyklostezkou
vedoucí směrem na Potůčník a Jindřichov, bude řeku Moravu přetínat u soutoku řek Moravy a Branné, kde bude také vybudován slez
pro vodáky s možným vyložením lodí. Tímto propojením získá město
Hanušovice oddělenou cyklostezku od hlavní komunikace, která má
propojení s hlavními prostory města.
Tuto architektonicko-urbanistickou studii nábřeží řeky Moravy v Hanušovicích přetavíme v projektovou dokumentaci pro realizaci naší
Hanušovické náplavky.
Věříme, že v budoucnu tento projekt nejenže obohatí naše město,
ale bude sloužit především nám občanům.


Váš starosta Marek Kostka

Městská policie informuje
Na základě rozhodnutí Rady Města Hanušovice, pod usnesením č. 617/86R/2022 ze
dne 30. 05. 2022 zakoupilo město Hanušovice v červenci letošního roku laserový rychloměr americké výroby LTI 20/20 TruCAM
II, který má Městská policie Hanušovice
k dispozici pro kontrolní měření rychlosti
na ulicích a úsecích schválených dopravním
inspektorátem Policie České republiky Šum-

perk (ul. Hlavní, Pražská, Jesenická, Zábřežská, Školní).
Měření rychlosti má na řidiče působit zejména preventivně v místech, kde je zvýšený pohyb dětí, pěších a cyklistů. Rychlost bude hlídána v Hanušovicích i na příjezdech a odjezdech, protože Hanušovice
jsou tranzitním městem. Hlavním cílem je, aby řidiči dodržovali maximální povolenou rychlost a průjezd městem byl bezpečný. Informace
k měření a technice jsou k dispozici na stránkách města Hanušovice
(www.hanusovice.info).

Hledáme nový domov…
Piškot (Dasty) je hravý asi roční pes, kříženec menšího vzrůstu. Byl
odchycen na území města Hanušovice se stahovacím řetězem na
krku. Majitele se nepodařilo dohledat, pejsek nemá čip ani tetování!
Tenhle malý, hravý a velice učenlivý hafan hledá nový domov, nejlépe
mladou aktivní rodinu se zahradou u domu. Pejsek prošel základní
veterinární prohlídkou, je zdravý, očkovaný a odčervený. Prosíme
o pomoc s hledáním nového domova pro tohohle mrňouse. Nachází
se v záchytném kotci v Hanušovicích. V případě zájmu se obraťte přímo na městskou policii, tel. 733 530 539.
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Tak tohle je opravdu Pan Pes.
Hodný, přátelský, vděčný za pohlazení... A přes to všechno se ho
někdo zbavil.
Neznámý muž přijel do Hanušovic vlakem, psa uvázal
u dopravní značky v blízkosti nádražní budovy a zmizel! Psa ponechal několik hodin na slunci,
bez vody, jen na krátkém úvazu
s náhubkem na tlamě! Rotty
měl neregistrovaný čip a pána
co se na něj vykašlal! Rotty po
dvou dnech odjel z Hanušovic do
útulku Slezské Pavlovice. Odkaz:
www.utulekosa.cz/zvirata-k-adopci/ Rotty je odhadem 2-3 letý mix RTW. Je to nekonfliktní a mazlivý
C
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obřík, co by dal za přítomnost člověka i šunkovou kost. Hledáme pro
tohoto krasavce novou rodinu. Raději bez malých dětí a ostatních zvířat
(pro jistotu). Nejlépe by mu bylo v domku se zahradou, s přístupem
a spaním uvnitř. Určitě potřebuje zkušenou ruku. Není to žádný prcek,
ale fakt kus psiska. Zájemci počítejte s před adopční kontrolou. Volat
a psát můžete na číslo 606 175 317. Napište něco o sobě, rodině a vašich pejskařských zkušenostech.
Tento trestuhodný incident zaznamenaly kamery Správy železnic
a kamery města Hanušovice. Neznámá osoba dohledána prostřednictvím Městské policie Hanušovice, daleko za hranicemi katastru města.
Celá věc bude dál řešena příslušným správním orgánem jako jednání
naplňující znaky přestupku, podle zákona č. 246/1992 Sb. (Zákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání). Pokud si lidé myslí, že
svůj problém vyřeší v Hanušovicích tímto způsobem, chceme je odradit.
Příběh psa Rottyho napsal sám život. Přidejte se k nám a pomozte
najít tomuhle chlupáčovi nový domov, toho pravého pána, který ho už
nikdy neopustí...

Zbavit se exekucí a mít celou výplatu pro sebe?
Paní Janě se to povedlo
Ještě před pěti lety vyhlídky paní Jany nevypadaly moc
dobře. Dluhů přibývalo a z brigád je nestíhala splácet. Když
se před dveřmi objevili exekutoři, netušila, jak moc zle to
s ní vypadá. Přišla téměř o všechno. Jenže pak poznala svého stávajícího přítele a začal dlouhý příběh plný pokusů
o nápravu průšvihů nasekaných v mládí.
„Styděla jsem se za svoje hříchy mládí a chtěla jsem partnerovi
dokázat, že spolu můžeme normálně spořádaně žít. To všechno
vyžadovalo peníze“, říká paní Jana.
Práce od nevidím do nevidím a pravidelný příjem
Našla jsem si práci. Dělala jsem přesčasy, ale při splátkách exekucí mi stejně nezbývalo dost na to, abychom si mohli dopřát třeba prodloužený víkend nebo dovolenou. Věděla jsem, že musím
zatnout zuby a všechny svoje průšvihy napravit. Když mi v práci
prodloužili smlouvu na dobu neurčitou a řekli, že jsou se mnou
spokojení, měla jsem ohromnou radost.
Sociální pracovnice mi nalila novou krev do žil
Jednoho dne za mnou přišla naše mzdová účetní. Propojila mě
se sociální pracovnicí z dluhové poradny v Hanušovicích a naznačila, že pro mě možná bude mít zajímavý návrh.
Vejít do poradny a mluvit o tom všem pro mě bylo těžké. Styděla jsem
se, ale zároveň jsem věděla, že pokud ten stud nepřekonám, nikdy se
z dluhů nevymotám. Čekala jsem přísnou paní, která mi bude
dávat najevo, že si za všechno můžu sama a pěkně mě v tom vykoupe. Ve dveřích mě ale přivítala sympatická brunetka. Vyslechla
mě a pomohla utříbit myšlenky. Daly jsme dohromady všechny
podstatné informace a potom mi pověděla o tom, co je to Milostivé léto.
Díky Milostivému létu jsem se exekuce zbavila o dva a půl roku
dříve
O Milostivém létu jsem nikdy předtím neslyšela. Přitom je to
skvělá možnost, jak se zbavit exekucí tím, že uhradím jen původní dluh a administrativní poplatek. Stát totiž v době Milosti-

vého léta odpouští dlužníkům veškeré sankce a úroky z prodlení.
A ty u mě dělaly víc než 90 % celkového dluhu. Měla jsem štěstí,
protože milostivé léto se týká jen exekucí, kde je věřitelem tzv.
veřejnoprávní subjekt. Typicky jsou to dluhy na zdravotním pojištění jako v mém případě, a pak také poplatky v krajských nebo
městských nemocnicích, nezaplacené pokuty, poplatky za televizi
a rozhlas, dluhy na nájemních bytech, jízdy na černo a dluhy
u některých dodavatelů energií.
Poprvé v životě jsem volná
Původní dlužná částka na pojištění dělala v mém případě něco
okolo 12 tisíc, ale kvůli penále, úrokům z prodlení a administrativním poplatkům jsem dlužila celkem přes 100 tisíc korun. Během
Milostivého léta stačilo zaplatit jen původní dluh 12 tisíc.
Povedlo se mi dát peníze dohromady. Sociální pracovnice vykomunikovala vše potřebné a pak jsme v rámci Milostivého léta poslali částku na účet exekutora. Do dvou měsíců došlo k zastavení
všech exekucí a já byla konečně volná.
Táhlo mi na čtyřicet a poprvé v životě jsem si mohla svobodně
rozhodnout, jak s celou svou mzdou naložím. Ten pocit kdy jsem
si po letech zřídila svůj vlastní bankovní účet beze strachu z blokace. Nádhera! A na dovolené už jsme taky byli.
Milostivé léto můžete využít ke splacení exekucí i letos
Když mě sociální pracovnice Míša Vrbová požádala o souhlas
se zveřejněním mého příběhu, neváhala jsem. Milostivé léto totiž
bude i letos od 1.9. 2022 do 30. 11. 2022 a já věřím, že může
pomoct i dalším lidem.

Pro bližší informace volejte nebo pište
MAS Horní Pomoraví
Bc. Michaela Vrbová
702 213 244
Vrbova@hornipomoravi.eu
www.hporadna.cz
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Rozloučení se školou
Vedení školy, milí učitelé, žáci,
dovolte, aby se s Vámi rozloučili žáci z 9.B naší Základní školy a Mateřské školy v Hanušovicích závěrečnými slohovými pracemi na téma:
„Rozloučení se školou.“ Doufám, že Vás tyto práce zaujmou svým obsahem a v mnohém příjemně překvapí svými zralými názory a postoji
vycházejících žáků včetně hodnocení školní docházky do naší Základní
školy a Mateřské školy v Hanušovicích. Některé z nich mě chytily za srdíčko, i slzička ukápla….
Děkuji všem žákům 9.B, kteří zpracovávali tento poslední písem-

ný dokument, za upřímná slova plná díků a uznání práce pedagogů
a ostatních pracovníků naší základní školy.
Žáci, kdykoliv budete mít zájem nás navštívit, budeme jen rádi. Možná, že po letech se opět sejdeme na školních srazech a budeme spolu
hovořit již v nové životní roli, a to v roli rodičovské. Vždyť ta léta tak
rychle běží…….
					

PaedDr. Vladimíra Žídková,

učitelka českého jazyka, tř. 9.B

A je to tady! Posledních několik dní v této škole, posledních pár dní, co vidím své spolužáky a učitele. Už je to 9 let, co jsem usedl do školních
lavic.
V roce 2013 jsem vstoupil do Základní školy v Jindřichově a následně v 5. ročníku jsem odešel do hanušovické školy. Příliš si už nevzpomínám
na tyto časy, ale vím, že byly dobré a asi i nejlepší v tuto těžkou moderní dobu. V této závěrečné slohové práci se chci vyhnout COVIDU - 19
a vyplavit ze sebe něco jiného, než mají ostatní spolužáci napsáno v předešlých pracích.
V 6. ročníku jsem se ocitnul na úplně novém místě, v novém prostředí, s novou třídní učitelkou Ivetou Vondruškovou a mezi novými spolužáky a následně i kamarády.
Nevěděl jsem, co mě čeká ve „vyšším stádiu školy,“ a tak jsem se těšil, až jednou budu též velký deváťák. Nyní už vím, že není nic na tom
být deváťák. Je to stejné jako být páťák. Rozdíl je v tom, že člověk je větší. Moc jsem si užil 5let na jindřihovské základní škole a 4 roky na
hanušovické základní škole.
Tímto bych chtěl poděkovat třídní učitelce Ivetě Vondruškové za školní výlety a pěkné vedení třídy. Poděkování patří i paní učitelce Anně
Láníkové za matematiku, se kterou už tolik nezápasím jako dříve. Velký dík náleží paní učitelce Vladimíře Žídkové za pěkné hodiny českého
jazyka a literatury a za svědomitou přípravu žáků na přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury. Samozřejmě také děkuji svým spolužákům
za příjemná léta strávená v této základní škole.

Jakub Trošok, 9.B
A je to tady! Rok se s rokem sešel stejně jako před 9-ti lety, kdy nám dávala paní učitelka naše první vysvědčení, tak i dnes dostaneme poslední vysvědčení na ZŠ. Představte si, že je vám zase šest let a vaše máma vás poprvé ráno vzbudí, že musíte do školy. Ten pocit je vzrušující,
ale zároveň i znepokojující.
V první třídě jsme se učili plno důležitých věcí, jako třeba první písmenka a číslice. Tyto základy nás výborně naučila paní učitelka Anna Janočková, která na nás byla vždy milá. Děkuji ji moc za všechno, co nás, jako třídu, naučila.
Paní učitelku jsme pak měli až do třetí třídy. Nakonec to nebylo tak těžké a všichni jsme to zvládli.
Naše druhá třídní učitelka byla Dagmar Pěničková. Na paní učitelku jsme si rychle zvykli a ihned se s ní skamarádili. Ani jsme se nenadáli a
byl tu druhý stupeň. Naše nová třídní učitelka tentokrát byla Iveta Vondrušková, které děkuji za to, že to s námi vydržela a že na nás byla vždy
hodná. Na 2. stupni přibylo více učitelů a předmětů. Tolik nových věcí, které na nás čekali.
Devátá třída, no konečně! Příjímací zkoušky jsem osobně nezažil, ale byl jsem rád, že je moji spolužáci hravě zvládli. Moc děkuji všem učitelkám, které mě, kdy učili.
Na závěr bych vám všem chtěl poděkovat. Mým spolužákům přeji, ať se jim na nové škole líbí a ať se jím splní všechny sny.
Vážení učitelé, milí spolužáci, drazí kamarádi, loučím se s vámi se všemi a doufám, že se nevidíme naposled. Bylo mi ctí tu s vámi být.


Petr Svoboda, 9.B
Milí učitelé, spolužáci!
Rok se s rokem sešel a stejně jako před 9-ti lety, kdy nám dávala paní učitelka naše první vysvědčení, tak brzy dostaneme poslední vysvědčení na Základní škole v Hanušovicích.
Pokud bych měl zalovit v paměti a zavzpomínat na mé první setkání se školou, vzpomenu si na zápis do první třídy. Když jsem pak společně
s ostatními prvňáčky 1. září 2013 nastoupil do první třídy, těšil jsem se na má první razítka i na první jedničku.
Snad nejkrásnějším dnem v první třídě byl den, kdy jsme dostali své první vysvědčení, většinou samé jedničky. Jenže roky plynuly a vedle
jedniček se na vysvědčeních objevovaly i dvojky, trojky a jiné známky. Společně s báječným kolektivem jsme rostli, stávali se chytřejšími a jezdili
na výlety. Jak léta plynula, končil první stupeň a začínal druhý, přibývaly nové předměty, jako například chemie a druhý cizí jazyk. Přibývali i
noví spolužáci a také nové třídní učitelky nebo učitelé. Od šesté třídy jsme se museli začít víc učit, ale některým se přílišnechtělo. S druhým
stupněm tu byly i horší známky na vysvědčení, kde místo jedniček a dvojek už přibyla i nějaká ta trojka nebo i horší známky. Nestihli jsme se
ani rozhlédnout a už tu byla 9. třída. To byl asi nejtěžší rok, který jsme ve škole zažili. Čekalo nás nejtěžší rozhodnutí, na kterou školu se máme
přihlásit. Hodně nám v tom pomohla a ulehčila nám rozhodování paní učitelka Vladimíra Žídková. Po přijímacích zkouškách a následném
čekání, zda budeme přijati na tu či onu střední školu, se většina spolužáků, ale i já, na školu dostal. Já jsem nemusel skládat přijímací zkoušky,
ale i tak jsem byl nervózní, jestli se na 100% dostanu na vysněnou střední školu.
Touto cestou chci velmi poděkovat všem učitelům, žákům i rodičům za pomoc a trpělivost, kterou s námi museli mít celých devět let, a i oni
jsou rádi jako my, že se nám to všem tak dobře podařilo.

Jiří Jelínek, 9.B
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Do Základní školy v Hanušovicích chodíme devátým rokem. Všechny ty roky utekly „jako splašený zajíc“ a brzy se začnou psát nové kapitoly
našich životů.
Naši společně psanou kapitolu bychom chtěli uzavřít vřelým rozloučením a poděkováním za tašky plné vědomostí, životních zkušeností
a vzpomínek, které si s sebou odnášíme.
Děkujeme všem, kteří tyto tašky trpělivě plnili a snažili se do nich sbalit vše potřebné na cestu naším dalším životem, někdy i přes náš odpor.
Předáváme pomyslnou štafetu osmákům. Zamáváme: „Mějte se tu všichni krásně! My odplouváme vstříc dalším dobrodružstvím.”
Samuel Došek, 9.B


C

M

Y

CM

Právě je 31. května 2022 a do posledního zvonění pro nás deváťáky už zbývá jen poslední měsíc. Sama nemůžu uvěřit, že už jsme
téměř na konci devítileté povinné školní docházky a už za chvíli si každý půjdeme svou vlastní cestou.
Našich společných 9 let začalo 1. září 2013. Za třídní učitelku jsme dostali paní učitelku Annu Janočkovou , se kterou jsme se učili první
písmenka a čísla . Měla s námi vždy trpělivost a byla na nás velice hodná.
Všichni jsme se začali navzájem poznávat a hledat si nové kamarády. Uběhla první, druhá třída a přišla třetí, ve které nás čekal náš
první cizí jazyk: angličtina. Myslím, že jsme se všichni jako malí těšili, až doma předvedeme, jak mluvíme anglicky a vytáhneme se
i třeba před našimi mladšími sourozenci a rodinou. Angličtina ovšem nebyla jediná nová věc, jež nás čekala ve třetí třídě. Museli jsme
se pomalu loučit i s naší první paní třídní učitelkou a chystat se na nové učivo i učitele, které nás čekali na začátku čtvrté třídy.
Tři roky ve škole uběhly jako voda a my nastupovali do čtvrté třídy, kde nás přivítala paní učitelka Dagmar Pěničková. Všichni jsme
byli napjatí, jak to bude dál, protože jsme se s paní učitelkou navzájem neznali a nevěděli jsme, co od sebe máme čekat. Po seznámení
a několika měsících ve společném kolektivu jsme začali jezdit na velké výlety, které nás postupně spojovali a upravovali naše kamarádské vztahy. S paní učitelkou byla vždy legrace a mohli jsme se s ní bavit o všech různých tématech. Paní učitelka s námi byla po dobu
dvou let do páté třídy, kdy nás připravovala do šesté třídy, tedy už na druhý stupeň. Všichni jsme se obávali, že na druhém stupni to
bude o hodně těžší, že tam budou přísnější učitelé a že se tam už s námi nikdo mazat nebude.
A bylo to tady… Nastoupili jsme na druhý stupeň. Mohla bych říct, že jsme opravdu vyhráli naši novou třídní učitelku-paní učitelku
Ivetu Vondruškovou. V hodinách anglického jazyka byla na nás hodná, chápala nás a hezky se s ní povídalo. Přišel sedmý a osmý ročník
a s ním přišla i pandemie COVID - 19. Museli jsme být doma a učit se online formou. V osmé třídě jsme dostali další volitelný předmět
- výběr mezi ruským a německým jazykem. Přibylo nám také odpolední vyučování a my pochopili, že se opravdu už musíme snažit a že
známky v osmém a příštím devátém ročníku budou velmi důležité. Teď zpět k pandemii … V této situaci, ve které jsme se neviděli, jsme
všichni vyrostli. Na konci osmé třídy, kdy jsme se vraceli opět do školy, jsme se téměř nepoznávali. I když jsme se dva roky neviděli,
i tak se v čase, kdy jsme mohli chodit do školy, uskutečnilo hodně společných akcí. Postupně přicházely vysvědčení, společné školní akce
i výlety, radosti i problémy. Pomalu ale jistě jsme došli k poslednímu roku na naší základní škole.
Ve školním roce 2021/2022 jsme se museli rozhodnout, kam podáme přihlášky na střední školy. Začali jsme se připravovat na
největšího strašáka deváté třídy, kterým byly pro některé z nás přijímací zkoušky. V tomto období nám pomáhali nejvíce paní učitelka
Vladimíra Žídková a Anna Láníková. Paní učitelka Láníková ovšem nemohla být ve škole stále, a tak ji zastupovaly paní učitelky Pavla
Rulíšková a Markéta Kochová. Všechny paní učitelky nás celou dobu uklidňovaly a byly na nás příjemné a empatické. Na přijímací
zkoušky z českého jazyka a literatury i matematiky nás připravily na výbornou a myslím, že se nám to všem povedlo.
Tímto bych chtěla velice poděkovat všem učitelkám i učitelům, co nás učili celých devět let a měli s námi pevné nervy. Patří Vám
moje velké díky. Zvlášť děkuji za velkou podporu a důkladnou přípravu na přijímací zkoušky. A nakonec bych chtěla poděkovat i mé
paní třídní učitelce Ivetě Vondruškové, která mě vyslechla a podpořila, když mi bylo nejhůř a paní učitelce Vladimíře Žídkové, která na
mě byla vždy hodná a vždy mi dokázala zvednout náladu.
Děkuji i všem mým spolužákům za devět let v naší Základní škole v Hanušovicích a přeji vám všem do dalšího života mnoho zdraví,
štěstí a úspěchů při dalším studiu na středních školách.

Tereza Sedlačíková, 9.B
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A je to tady! Poslední týdny na této škole, na které jsem se učil a užíval legraci, ale také i mnoho stresů. Celých devět let uběhlo jako
voda. Pamatuji si jako malý kluk na první den školy, na který jsem se těšil. Samozřejmě, že jsem měl obavy úplně z prvních učitelů a spolužáků, s nimiž budu trávit většinu času. Chtěl bych poděkovat paní učitelce Anně Janočkové, která nás naučila základy psaní a počítání
a připravila nás na následující ročník, který byl těžší než první třída. Uběhly čtyři roky a my se objevili ve čtvrté třídě. V tomto období nás
podporovala a byla naší třídní učitelkou paní učitelka Dagmar Pěničková, které také děkuji za ty dva roky, které s námi strávila. „Tak,
a je to tady,“ říkali jsme si, „druhý stupeň“. Mysleli jsme, že toto bude nejtěžší období celé základní školy. Z poloviny jsme měli pravdu.
A byla tu šestá třída. Také jsme začali mít neshody v různých názorech, což také zavinilo většinu hádek. Tyto hádky by byly mnohem
horší, kdyby nám je nepomáhala řešit naše třídní paní učitelka Iveta Vondrušková. Tímto bych jí chtěl také poděkovat za to, že měla
s námi pevné nervy. Sedmá a osmá třída byly nejtěžší ze všech tříd. Přibylo nám mnoho nových vyučovacích předmětů. Také jsme ale
začali přemýšlet o budoucnosti a o středních školách, na které se vydáme za dva roky. Devátá třída. Tato třída byla těžká hlavně v tom,
že jsme se rozhodovali, na jaké střední škole strávíme další 3-4 roky. To ale nebylo jediné, z čeho jsme se tolik stresovali. Neustále jsme
mysleli na to, jak zvládneme přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury i matematiky. Naštěstí nám nejen s tímto, ale i s ostatními
záležitostmi v souvislosti s volbou budoucího povolání, vždy pomohla paní učitelka Vladimíra Žídková, za což moc děkujme. Stejně tak
bych chtěl poděkovat paní učitelce Anně Láníkové, která nás také velmi dobře připravila na přijímací zkoušky. Poděkování náleží také
všem paním učitelkám a pánům učitelům, kteří nás aspoň jednou za těch devět let učili. Velký dík patří všem mým spolužákům za
skvěle prožitou základní školu. Přeji vám hodně štěstí a zdraví v životě.

Miroslav Pavlů, 9.B
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Volební program strany Nezávislá volba
pro volby do zastupitelstva města Hanušovice ve dnech 23.- 24.
září 2022
Co se nám již povedlo zrealizovat v uplynulém volebním období:
– Zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě – realizace chodníků na
ul. Pražská a Školní, zpracování projektu na úpravu ulice
Hlavní, úprava přednádražního prostoru apod.,
– Efektivní investice – nákup pozemků H-park, příprava realizace
nového bydlení – H-blok, nákup bývalé provozovny stavebnin –
dnes Sběrný dvůr města,
– Využívání a poskytování dotačních prostředků – zejména na
opravy komunikací a chodníků, podpora zaměstnanosti,
zlepšení vzhledu města – dotace na opravy fasád,
– Podpora kulturního vyžití – zde byl počet akcí výrazně omezen
v době pandemie Covid 19, po uvolnění covidových opatření
pořádání kulturních akcí pro děti i dospělé v H-park, zprovoznění restaurace Formanka – pořádání hudebních produkcí pro
seniory,
– Vaření a výdej obědů v restauraci Formanka,
– V rámci pandemie Covid 19 jsme podpořili výrobu ochranných
roušek a poskytování ochranných prostředků občanům,
– Schválení Změny č. 1 Územního plánu města.
Co budeme prosazovat:
– nekompromisní postih vůči narušitelům veřejného pořádku ve
všech formách s maximálním využitím strážníků městské policie
a asistentů prevence kriminality
– zlepšení bezpečnosti dopravy ve městě a místních částech
(dobudování chodníků v exponovaných místech, opravy komunikací, návrhy dopravních řešení, řešení parkování apod.) – realizace
zahájených projektů – ul. Hlavní, H-park, ul. Zábřežská, sídliště
Na Holbě

– efektivní nakládání s finančními prostředky s maximálním využitím
dotačních programů
– podporu příspěvkovým organizacím zřízeným městem (ZŠ a MŠ
apod.)
– zlepšení životního prostředí a vzhledu města
– podpora kulturního vyžití dle potřeb místních občanů (pořádání
koncertů, kulturních představení, digitalizace kina, výstavba
cyklostezek, dobudování infrastruktury pro kulturní akce – depo,
park, ovál pro in-line bruslení apod.) – probíhá jak projektová tak
finální příprava projektů před vlastní realizací
– podpora místních spolků a sportovních oddílů, součinnost při
pořádání různých akcí
Co nabízíme:
– aktivní přístup k řešeným problémům
– zapojení občanů do dění ve městě
– plné pracovní nasazení
– ochotu komunikovat s kýmkoliv a o čemkoliv
– uvedení smysluplných připomínek a podnětů do praxe
– zajištění funkčního a vstřícného úřadu
Co je našim cílem:
– s podporou většiny občanů zlepšit celkové klima ve městě a vytvořit
prostředí příjemné pro život


Za stranu Nezávislá volba Bc. Jaroslav Mrázek

O Vaši důvěru ve volbách budou usilovat tito kandidáti:
Jaroslav Mrázek, Olga Schwarzerová, Zdeňka Ellen Havlínová, Vlastislav
Machula, Marcela Köhlerová, Jiří Fiala, Jaroslav Kulhaj, Milan Schwarzer, Jana Burianová, Tomáš Kubíček, Jan Beer, Martin Pospíchal, Josef
Diňa, Ludmila Havlínová, Martina Chrudinová

Ze života Klubu 60+ Hanušovice, z.s.
Dovolená – někteří na tu letošní už jen vzpomínají, pro některé je ještě
v přípravách, ale všichni museli před odjezdem připravit svou domácnost
na několikadenní nepřítomnost majitele. Uzavřít okna, zavřít přívod vody
a nezapomenout zalít pořádně kytky. Snad žádná hospodyně si nepřeje
po návratu mít doma suché rostliny.
Pokojové květiny jsou součástí každého bytu, kanceláří, chodeb, školních tříd, aj. Jejich svěží zeleň působí na náš organismus velice kladně,
od čištění vzduchu až po pocit příjemného a útulného domova. Květiny
čekají od nás alespoň jednou za dva roky péči, což je mimo pravidelné zálivky taky přesazování. A tady nastává situace, kdy z jedné rostliny máme
dvě, vyhodit kytku není podle našeho zvyku a ani náš panelákový byt není
nafukovací. Pak se snažíme udat některé kytky známým, sousedům, někomu v rodině.
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My máme pro Vás řešení. Začátkem října organizujeme v Domě kultury Hanušovice BAZÁREK POKOJOVÝCH KVĚTIN. To znamená, že každý občan Hanušovic v odpoledních hodinách může donést svou „pokojovku“
a nabídnout ji druhému. Z takové výměny budou mít radost obě strany
– nabízející i příjemce.
Doufáme, že Vás připravovaná akce osloví, dostavíte se a budete spokojeni.

Srdečně Vás zvou pokojové květiny
Z dalších naplánovaných akcí konaných v zářijových termínech chci členy Klubu upozornit na zájezd na hrad Helfštýn u Lipníka nad Bečvou, který patří k nejrozsáhlejším hradním komplexům v Evropě. V červnu nám
deštivé počasí nedovolilo uskutečnit akci Vítání léta na Vysoké, tak se
s létem v září rozloučíme a budeme doufat, že tentokráte bude počasí,
jak má být.
Také začne pravidelné koupání v Termálech ve Velkých Losinách.
Chci všechny zájemce o připravované akce upozornit s tím, že datum
a čas plánované akce bude upřesněn na vývěsce Městského úřadu Hanušovice u pošty, či na webových stránkách www.klub60.wgz.cz


zapsala Mgr. Dáša Prodělalová

titulka_zari.pdf 1 26.08.2020 21:40:28

zpravodaj
Univerzita třetího věku pro seniory aneb
ani v důchodu nemusíte jen sedět doma
Od 5. října 2022 v 13:00 nabízíme vzdělávací přednášky na téma
České dějiny a jejich souvislosti II. v rámci Univerzity třetího věku pod
záštitou MAS Horní Pomoraví na adrese Hlavní 137 Hanušovice (kancelář nad TIC Hanušovice naproti Penny marketu). Ve druhém semestru
kursu České dějiny v souvislostech University třetího věku se budeme
zabývat českými dějinami od 15. do 19. století. Jeho šest přednášek provede základními etapami českých dějin, tak jak je známe už ze školních
lavic. Dovedou nás až na práh moderní občanské společnosti a k motivům vzniku Československé republiky.
Univerzita třetího věku je specifickou součástí celoživotního vzdělávání. Cílem těchto programů je poskytnout seniorům možnost, aby se
kvalifikovaně a na univerzitní úrovni mohli systematicky seznamovat
s nejnovějšími poznatky v oblasti vědy, historie, politiky, kultury apod.
Mimo toho plní univerzita také výraznou sociální funkci a motivuje studenty k další aktivitě.
Studenti absolvují zajímavé přednášky a exkurze a na konci se zúčastní promoce, kdy jim vydá Univerzita Karlova osvědčení v pražském
Karolinu (po absolvování šesti cyklů přednášek). Studenti se také naučí
základní práci s počítačem.
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Přihlášku a další informace získáte v Informačním centru v Hanušovicích nebo 5. října na adrese Hlavní 137 Hanušovice (kancelář nad TIC
Hanušovice naproti Penny marketu). Kontaktní osoba Veronika Škrottová (email: skrottova@hornipomoravi.eu, tel: +420 606 596 878).

Pozvánka na prohlídku výstavy a workshop v Branné
Zveme vás na komentovanou prohlídku výstavy Hedvábí na hradě
s autorkou Evou Mašínovou a její výtvarný workshop – Zábavné
mandalování

– společná i individuální tvorba mandal, kouzlo nových technik.
Vhodné pro děti i dospělé. Překvapivě objevující program.
Během dne bude výstavou znít i koncert Ethno world music - Jiří
Žoch a Miroslav Hepil - neuvěřitelné a silné tóny.

Doprovodný program k výstavě:
– komentované prohlídky, workshop i koncert bude probíhat
od 11:00 hod do 17:00 hod v neděli, 28. 8. 2022.
– komentovaná prohlídka - vstupné dobrovolné
– koncert - vstupné dobrovolné
– workshop pro zájemce - 2 až 3 hod. - 350 Kč
Těšíme se na vás.


ŘVU Art a Chateau Goldenstein, Kolštejn - Branná, hrad

Zveme vás na výstavu

Doprovodný program k výstavě:

Hedvábí na hradě

16. 7. sobota

Eva Mašínová, Pardubice

Komentovaná prohlídka výstavy
s autorkou a workshop
Tvorba osobní mandaly a její poselství společně si vytvoříme vlastní, jedinečnou,
osobní mandalu. Budeme malovat, tvořit,
objevovat - vlastní cestu, vlastní odpovědi.
- od 11:00 hod. do 17:00 hod.

28. 8. neděle

Prostory konírny zámku Branná/ Kolštejn
- Chateau Goldenstein.
Výstava od 7. 5. do 30. 9. 2022.

Komentovaná prohlídka výstavy
s autorkou a workshop
Zábavné mandalování
- společná i individuální tvorba mandal, kouzlo
nových technik. Vhodné pro děti i dospělé.
Překvapivě objevující program.
- od 11:00 hod. do 17:00 hod.
Koncert - Ethno world music
Jiří Žoch a Miroslav Hepil
- od 11:00 hod. do 17:00 hod.

Autorský projekt ŘVU Art a ART in Region z.s.
Výstava součástí prováděcího okruhu, možno navštívit i samostatně.
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Charita Šumperk vydává potravinovou a hygienickou pomoc i v Hanušovicích
Od poloviny července je možné si přijít pro potravinovou a hygienickou pomoc také do Hanušovic. Sociální pracovnice Charity
Šumperk ji vydává na základě doporučení sociálního odboru nebo
úřadu práce. Přijít můžete každou středu od 10,30 do 12,00 do
multifunkčního centra v Hanušovicích (u vlakového nádraží).

Potravinová a hygienická pomoc je určena pro osoby v nouzi
a rodiny v nepříznivé sociální situaci.
Kontakt na sociální pracovnici: Bc. Iveta Karwaczyková, tel. 703
176 291, e-mail: iveta.karwaczykova@sumperk.charita.cz

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…

Procvičování paměti
Podle psychologické praxe potřebuje paměť pravidelně procvičovat,
přímo potřebné pro postarší populaci. Penzisto, píšeš, používáš pravidla
pravopisu, počítáš, přečteš písmena? Pak potřebuješ poznat pět pravidel
pro paměťový pokrok.
1) Přestaň plakat po paměti, popadni papíry, posaď pohodlně pozadí,
popřemýšlej. Prožitými paměťmi popiš připravené papíry, popřípadě piš
počítačem. Pak písemnou prózu předej přátelům přečíst. Pochválí pisatele.
2) Pořiď pokladničku, přepočítej poctivé peníze, přisyp pětsetpadesátpět pětistovek. Pozvi partu politiků, patolízalů poobědvat. Pivovarská
pivnice, pijete pivo, papáte pórkovou polévku, papričky plněné paštikou,
pečené prasátko, prejt, polévaný pardubický perník. Platíš-pochopíš, proč
potřebují politici pitomé platící penzisty.
3) Pozitivně přemýšlet, první padesátku prožijeme pilnou prací, plno
peněz potřebné pro parchanty. Penzisti plánují požadavky pro příští padesátku. Potřebují přízemní pokoj, pořádnou postel, peřinu, polštář, pa-

puče, pyžamo, pravidelný přísun potravin, pití, pytlík plný prášků. Poleží
pár pátků, pohoda podpoří psychiku. Penzisti pookřejí, poskočí, připraveni poskytovat péči potřebným.
4) Poslouchej partnera. Právě prožívá pracovní potíže. Poslechni, pohlaď, poplácej po pravé paži, přidej polibek, pusu. Přísahej pomstu pokušitelům. Partnerovo pousmání prozradí pochopení.
5) Penzista potřebuje penzijní připojištění. Politikové prohospodařili
penzistům pojištěncům peníze, pokradli, pozor-parlamentní platy pro
parťáky politiky přidali. Pitomý, podřimující politik potřebuje plat padesáti penzistů. Postavení pořádných přístřešků, penzionů podél pacifických
pláží přináší politikům plno placení, převádět peníze přes Pacifik, platit,
platit, platit….
Poněkud prchla pisatelce pointa prvotních pěti pravidel procvičování
paměti. Požádám přítele:“ pamatuješ, proč píšu?“ Pravděpodobně procvičuješ paměť, praví pateticky partner posazen před počítačem.

Postřelmovské pohostinství
Pavlína položertem požádala přítele, pojď, podtrhneme pětileté přátelství prstýnky, poté potřebným papírem. Pavlino přání přišlo páteční
podvečer po parádním pokrmu. Proto přítel přecitlivěle potvrdil: „Pavlo,
potřebuješ prstýnek“.
Páteční pohoda přetrvala, přišlo pondělní prohlédnutí prstýnků. Po poradě pár plánuje: „Požádáme postřelmovské pohostinství, pro pozvané

přátele připraví plno pokrmů-pepřovou pečínku, polévku, pivečko, plněné papričky, perníčky, prostě perfektní papáníčko.
Pak přijdou potřebné podpisy pro potvrzení pospolitosti páru, prstýnky
přizdobí prsteníky, pak první políbení.
Pozor, přijde plno povinností, proto potřebujete porozumění, pohodu,
pak přijde překrásný pocit.

Bedřichova boule
Blaženka balancovala blízko bazénu. Bonviván Bedřich byl blízko,
Blaženku bystře brzdí. Blesky, bouře, bytosti brunátní. Blaženčin byt byl
božský, blondýnka Bláža broukala blahem, Bedřich byl býčkem. Bohužel Blaženčin bagrista Bohumil bouchá, brázdí bravurně brankou, Bedřich blížící boj bleskurychle bojkotuje, byl by blázen - bránit Blaženku?

Bázlivý Bedřich bere Bohumilovu baterku, bosý bez bot běží Bohumilovým brambořištěm, bere branku, bác, balík brání Bedřichovi
běžet. Bagrista, bytost bytelná, Bedřicha bouchne babiččinou berlí,
bodýček, Bedřich bolestí breptá, Bohumile, budu boží beránek bez
Blaženky.

Alkoholik Alfons
Alfons Adámek, autoritativní analytik, angažoval autokratického
Aloise Asperského, aby aktivovali alkalický acetylén, abstrahovali aceton a analýzou aktualizovali alkohol a aldehydy.
Afektovaná Alice akci analytiků akreditovala akutní alchymií analfabetů a analytických amatérů.
Alice absolvovala avignonskou almamater, asanovala ašský autosalon Audi, aby abdikovala analytické anarchii Alfonse a Aloise. Avšak
Alfons abdikaci Alici anuloval. Alice apelovala abnormálně administraci
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Aliance analytiků. Alfons atakovaný Amorem absolvoval alkoholický
artikl, až alkoholická autostráda Alfonse akreditovala abonentem alkoholiků.
Alois atakoval Alici, aby alespoň akceptovala analytika Alfonse, atakoval Alici astrami, aksamitníky apod., ale akorát akcelerovaly antipatie Alice a akreditovaly Alfonse alkoholikem.
Alice aurou Amora abstrahovala Aloise, arestovala Aloise, audinou
atakovali Alpy, Avignon, Apeniny, až Alois anuloval Alfonse. Amen.
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Kardinál DUKA na Vysoké
Vysoká, osada v katastru obce Malá Morava, je známá zejména jako rodiště otce
hudebního skladatele Franze Schuberta. Dříve se tato obec jmenovala Nová Ves
a němečtí obyvatelé si zde postavili v roce 1786 kapli Nejsvětější trojice.
Po odsunu Němců od roku 1946 začala chátrat. Po roce 1990 se zde objevili bývalí obyvatelé z Německa a přispěli několika sbírkami na obnovu kaple na Vysoké.
V roce 1997 za finanční podpory státu a nadace Fr. Schuberta z Vídně byla dokončena celá rekonstrukce památky a kaple byla znovu vysvěcena. Od té doby slouží
jako kulturní stánek, konají se zde mše, koncerty, svatby a je místem setkávání.
18. července v pondělí večer přijelo auto s kardinálem Dukou, kterého doprovázelm rektor duchovní správy z kláštera na Hedeči v Králíkách P.ICLic Karel Moravec. Bylo to pro nás s manželkou velké překvapení. Kardinál Duka se upřímně zajímal o historii kaple a celé naší osady. Obdivoval výhledy do kraje, pořádek v obci
a poděkoval OÚ Malá Morava a MěÚ Hanušovice za zájem a podporu při údržbě
naší kulturní památky. Popřál všem osadníkům spokojený život na Vysoké.
Pokud chcete k nám zavítat, tak 27. srpna 2022 slavíme konec prázdnin a v kapli
v 17.00 bude tradiční koncert Mgr. Jarmily Bekové s kapelou z Olomouce.
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Mgr. Jaromír Straka

Fotbalový klub Hanušovice
srdečně zve všechny kluky a holky ve věku od pěti let a jejich rodiče na

NÁBOROVÝ DEN S FOTBALEM
V pátek: 16.9.2022 v 16:00 hodin na fotbalovém hřišti v Hanušovicích.
Na programu budou pohybové hry, fotbalové dovednosti, soutěže s míčem,
ukázka tréninkového cvičení. Občerstvení zajištěno.
Vážení rodiče a zákonní zástupci, rádi přivítáme váš zájem o aktivní zapojení a podílení se na sportovních
činnostech klubu FK Hanušovice. Pro Vaše děti nabízíme zdravé sportovní vyžití, společné aktivity
volného času, výlety, soustředění, turnaje a radostné prožitky s kamarády.

Těšíme se na Vás!

Fotbalový turnaj Hanušovice 2022
FK Hanušovice srdečně zve všechny příznivce sportu na turnajové utkání mužstva dorostu.

V pátek 12. 8. ve 13:00 hodin.
Přijďte se pobavit a fandit…občerstvení zajištěno…
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Nabízíme Vám:
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- Úklid společných prostor vašeho bytového domu
- Jistotu dobře odvedené práce
- Jsme místní firma se zkušenostmi a individuálním přístupem

1x týdně
• zametení mytí podlah
• úklid vstupních prostor
domu
• mytí vstupních dveří
• mytí madel zábradlí

1x měsíčně

2x za rok

• mytí oken
• mytí schránek
• mytí osvětlovacích
• mytí vypínačů
těles
• mytí konstrukce
zábradlí

Základní cena: 130,- Kč bez DPH
měsíčně na byt
(pro domy s nejméně 10 byty)
V případě zájmu nás kontaktujte telefonicky na čísle:
601 698 003 p. Heclová
více na www.mashp.cz
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