02/2020 4. 2. 2020

Nezapomínáme na historii
Vážení a milí občané,
jak jsme již dříve avizovali, budeme skupovat strategické budovy v Hanušovicích. Můžeme vám s hrdostí potvrdit, že se tak děje…
Naskytla se nám možnost koupě požární věže – sušárny hadic. Vedení města s velitelem hasičů usoudilo, že tato historická budova si zaslouží
zachování, opravu a oživení historie pro budoucnost dalších generací. Na prosincovém zastupitelstvu města jsme tak odhlasovali koupi sušárny
hadic. Jedná se o jednu z nejstarších budov, která má nejen historickou hodnotu, ale i barvitou budoucnost.
Jaký máme záměr?
Požární věž – sušárnu hadic čeká v první řadě citlivá rekonstrukce, která nezmění vzhled a ráz místa. Ze sušárny tak vznikne muzeum hasičů a
města Hanušovice, které bude sloužit jak místním občanům, tak turistům. Rekontstrukci započneme v tomto roce, slavnostní otevření muzea
proběhne během příštího roku 2021.
Velitel hasičů a starosta města

…ohlédněmě se společně v čase a začtěte se do historie tohoto místa!

Založení sboru dobrovolných hasičů, společenský život
Nové hasičské auto před budovou pošty – pohlednice rok 1932

Již v roce 1879 byly v obou přádelnách v Hanušovicích a Holbě
ustaveny závodní hasičské sbory (Fabriksfeuerwehr in Hannsdorf –
Halbseit). Hanušovický obecní hasičský sbor byl založen až o 12 let
později, v Holbě patrně nikdy ustaven nebyl.30. srpna 1891 se sešlo
v hostinci „U černého orla„ (dnešní Hlavní ulice čp. 73 – u benzínové
pumpy) ustavující shromáždění. Zúčastnili se ho zástupci okresního svazu
dobrovolných hasičů Franz Krebernik, Eduard Bischof a Emil Kaiser, za
obec starosta Simon Hufnagel, obecní radní Franz Winter a Josef Kluger a
39 zakládajících členů sboru a 4 podporující členové. Velitelem byl zvolen
Alois Volkmann, jeho zástupcem Karel Effenberger, pokladníkem Johann
Thiel, zapisovatelem Ignatz Gotschlich a zbrojmistrem Franz Göttlicher,
hasičský žebřík měl na starosti Franz Jackwerth a stříkačku Josef Klug. Na
neděli 27. září 1891 bylo naplánováno vysvěcení nové stříkačky spojené
se zahradní slavností. Díky vzpomínce pamětníka máme událost barvitě
popsánu. V sobotu byly celé Hanušovice vyzdobeny vlajkami a večer
šel pochodňový průvod s hudbou z dolního konce až na horní konec
obce. Nová stříkačka byla vyzdobena květinami, ověnčena girlandami a
v přístřešku čekala na vysvěcení. Většina lidí se pak oddala zaslouženému
klidu a očekávání zítřejšího dne. V noci však nějaký žhář zapálil stodolu
Heinricha Sourala. O desáté hodině se objevila na obloze záře, tichem
noci se rozlehlo volání o pomoc a zazněl požární signál, který zatroubil na
horním konci sedlák Johann Winkler, a až v Raškově muzikant Schimek.
Hasiči v nových uniformách běželi k hasícím přístrojům, odstrojili také
novou stříkačku, která tak vykonala svoji první službu. Ještě v noci bylo
potřeba vyprat, usušit a vyžehlit uniformy. Druhý den se konala před
rychtou polní mše a farář Valentin Katzer stříkačku vysvětil. Kmotry byli
paní Kutaleková, manželka bývalého rychtáře a pan Flandorfer, ředitel
Oberleithnerovy přádelny, oba věnovali sboru po 10 zlatých. Odpoledne
se v zahradě „U černého orla“ konala veselice, které se zúčastnila většina
obyvatel Hanušovic. Mezi dary, které hasiči dostali, bylo 50 zlatých od
dvorní kanceláře ve Vídni, 300 zlatých od pojišťovny a 100 zlatých od
knížete Johanna z Lichtenštejna. Stav majetku činil tehdy úctyhodných
1436 zlatých. V době světové války většina členů sboru narukovala,
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naštěstí za celou dobu došlo jen ke dvěma větším požárům. Dochovaly
se podrobnosti o požáru stodoly Alberta Lacka. Vypukl večer 22. listopadu
1916. Josef Pasche, který byl velitelem, spolu se svou manželkou dopravili
k ohni stříkačku, kde jim přišli na pomoc další lidé. Ženy a větší děti
vytvořili hasící tým a ráno 23. listopadu byl požár lokalizován. 22. října
1918 proběhla společná akce s hasičskou jednotkou z přádelny lnu, když
došlo k hašení hospodářského stavení Josefa Stanzela v Hynčicích. 21.
dubna 1923 bylo rozhodnuto o stavbě lezecké věže (sušárny hadic) u
hostince Dittricha (dříve hostinec „U černého orla„). Objekt vyprojektovali
a realizovali zednický mistr EduardStanzel z Vízmberku (Loučná nad
Desnou) a tesařský mistr Wilhelm Krist ze Žárové. Po dokončení stavby
se 2. září 1923 konala v zahradě hostince Dittrich zahradní slavnost a v
tělocvičně se uskutečnil taneční večírek. Od založení sboru v roce 1891 do
roku 1932 zasahovali hanušovičtí hasiči takřka 90x, a to nejen doma, ale
i v okolních obcích. Vesměs se jednalo o požáry, v pěti případech šlo o
povodně v Hanušovicích. Bylo to 19. února 1903, 14. července 1907, 1.
června 1921, 10. července 1925 a 30. listopadu 1930. Hned v roce vzniku
hasili v Hanušovicích 26. září stodolu Gustava Sourala, 2. října hospodářské
stavení ve Štolnavě (Prameny) a 3. října stoh obilí Alberta Bierenta v
Hanušovicích. Někdy se jednalo o menší požáry, zejména komínů, jindy o
požáry celých areálů – například v roce 1901 hořel 25. září v Hanušovicích
Eduardu Kurbelovi dům, stodola a kůlna a 4. října v sousedních Hynčicích
Johannu Lasermannovi hospodářská usedlost a téhož dne tamtéž Franzi
Katzerovi 3 stodoly. V mnoha případech bylo veřejným tajemstvím, že si
domy zapalovali sami majitelé, protože v té době platily velmi výhodné
pojišťovací podmínky. Za pozornost stojí ještě alespoň požáry velkých
objektů, např. skladu v přádelně lnu v Hanušovicích 6. listopadu
1910, požáru mlýna v Kopřivné 19. prosince 1912, požáru vápenky
v Bohdíkově 16. února 1925, požáru střechy zámku v Kolštejně 29.
března 1926, požáru střechy kaple Panny Marie v Hanušovicích 2.
srpna 1927, lesní požáry – 10. srpna
1904 na Geierbergu (Supí vrch), 17.
července 1921 ve Žlebu, 28. června
1922 ve Vlaském a 2. května 1932
ve Vysokých Žibřidovicích. Zřejmě
největší požár, jehož hašení se
hanušovičtí hasiči zúčastnili, postihl
Staré Město 14. října 1907, zničil 33
obytných domů a 18 stodol. Díky
telegrafu se o katastrofě dozvěděli i
v Hanušovicích, odkud byl okamžitě
vypraven vlak s hanušovickým
sborem a s hasiči obou přádelen,
takže na místo dorazili kolem 23 Plán lezecké věže (sušárny hadic)
od E. Stanzela a W. Krista z roku 1923
hodiny.
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Chcete mě?
V městských záchytných kotcích se nyní nachází dva psi…
Najdete jim nový domov?
Ben – pes, černý kříženec, stáří cca 3 roky. Do našeho záchytného
místa se dostal 4. ledna 2020. Ben je klidný, nekonfliktní
a společenský.
Pedro – pes, kříženec labradora, stáří cca 4 roky. Do našeho
C

M

Y

záchytného místa se dostal 27. prosince 2019. Pedro je klidný,
nekonfliktní a společenský.
Psi jsou naočkováni, v případě zájmu město zajistí čipování.
Psi jsou vhodní na zahradu, ale s přímým vstupem do domu.
V případě zájmu volejte: 601 545 244, 583034 436

Děkujeme!
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Asistenti prevence kriminality při Městské policii Hanušovice
Město Hanušovice se v dubnu roku 2019 rozhodlo spustit
projekt Asistent prevence kriminality, jako doplňkovou činnost
Městské policie Města Hanušovice.
Město Hanušovice tímto projektem umožní aktivní zapojení
občanů do dohledu nad veřejným pořádkem ve městě.
Cílem projektu je zvyšování bezpečí v sociálně vyloučených
lokalitách a jejich okolí, eliminace sociálně rizikových jevů,
prevence útoků páchaných s extremistickým motivem a
podpora nerepresivních metod práce Policie ČR i Městské
policie.
Pro projekt byli vybráni čtyři občané, kteří mají vazbu a
znalost sociálně vyloučených lokalit města Hanušovic.
Asistenti prevence kriminality působí ve městě již 10 měsíců.
Jejich činnost je každodenní a téměř nepřetržitá obchůzka
mezi občany a v lokalitách, kde dochází nejčastěji k narušování
veřejného pořádku. Jejich přítomnost je čistě preventivní,

tedy působit na osoby, které chtějí narušit veřejný pořádek a
pokud je tato snaha marná, tak mají být iniciátory předávání
informací a oznámení pro Policii ČR a Městskou policii.
Osobně se s nimi setkáváte již od brzkých ranních hodin na
přechodech pro chodce v blízkosti Mateřské a Základní školy.
Dále se v průběhu dne zaměřují na dohled autobusových
zastávek a vlakového nádraží, centra města, okolí Penny
marketu, ale i vzdálenějších lokalit, mezi které patří sídliště Na
Holbě, ulice Údolní, Habartická a Pražská.
Městu Hanušovice se tito asistenti osvědčili a v plánu je tento
projekt nadále využívat, a to i za finanční podpory Ministerstva
vnitra ČR.
V měsíci únoru bychom Vám také rádi představili novou tvář,
která nejen že převezme značnou odpovědnost za asistenty
prevence kriminality, ale především aktivuje chod Městské
policie v Hanušovicích.
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Místní poplatky v roce 2020
PSI

b) za psa v Hanušovicích v domech se čtyřmi a více byty 500,00 Kč
za každého dalšího psa téhož držitele		
750,00 Kč

Sazba poplatku za kalendářní rok
a) za psa chovaného v rodinném domě		
za každého dalšího psa téhož držitele		

100,00 Kč
150,00 Kč

ODPADY

c) osoba starší 65 let v domě se čtyřmi a více byty
za každého dalšího psa téhož držitele		

200,00 Kč
300,00 Kč

600,00 Kč/osobu/rok
poplatníci starší 80 let 300,00 Kč/osobu/rok

Město Hanušovice

Město Hanušovice

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

USNESENÍ

USNESENÍ

schůze č. 26 Rady města Hanušovice

č. 26starosty
Rady
města
konaná dne 13.schůze
1. 2020 v kancelář
od 15:00
hod.

Hanušovice

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

1/26R/2020

Rada města Hanušovice schvaluje navržený program 26. schůze RM.

2/26R/2020

Rada města Hanušovice schvaluje - stavbu „Novostavba rodinného domu na pozemku parc. č.

1/26R/2020
Hanušovice schvaluje navržený program 26. schůze RM.
798/14Rada
v k. ú. města
Hanušovice“

- dotčení pozemku ve vlastnictví města Hanušovice bude smluvně ošetřeno smlouvou o
smlouvě
budoucí
o zřízení
věcného břemene,
které
nebude „Novostavba
zpoplatněno. Veškeré
nákladydomu na
2/26R/2020
Rada
města
Hanušovice
schvaluje
- stavbu
rodinného
spojené se zápisem věcného břemene na katastr nemovitostí budou hrazeny stavebníky.
798/14 v k. ú. Hanušovice“
Napojení objektu na hlavní řad dešťové kanalizace bude provedeno protlakem tak, aby nebyl
- dotčení
pozemku
ve vlastnictví města Hanušovice bude smluvně oše
poškozen
povrch místní
komunikace
- starostu
města Hanušovice
příslušných
smluvních
dokumentů
v dané
věci zpoplatněno
smlouvě
budoucípodpisem
o zřízení
věcného
břemene,
které
nebude
3/26R/2020
4/26R/2020

spojené se zápisem věcného břemene na katastr nemovitostí budou hr
protlak
poškozen povrch místní komunikace
Rada města Hanušovice schvaluje koupi čelního nakladače na traktor John Deere a to od
- starostu
Hanušovice
podpisem Helvíkovice
příslušných
dokumentů
v
společnosti
STROMměsta
Praha, a.s.,
Středisko Helvíkovice,
33, smluvních
564 01 Žamberk
a to
Rada města Hanušovice schvaluje stavbu „Hanušovice - Údolní, parc. č. 543/2“ a pověřuje
Napojení
objektu
na hlavní
řad dešťové
kanalizace bude provedeno
starostu
města podpisem
příslušného
situačního
výkresu stavby.

za cenu 296.450 Kč vč. DPH. Rada města Hanušovice pověřuje starostu města Hanušovice

3/26R/2020
Rada
města
Hanušovice
schvaluje stavbu „Hanušovice - Údolní, parc. č.
podpisem
příslušné
kupní
smlouvy.
starostu města podpisem příslušného situačního výkresu stavby.
5/26R/2020 Rada města Hanušovice schvaluje úpravy rozpočtu a závazné ukazatele rozpočtu města
Hanušovice dle důvodové zprávy a ukládá odpovědnému pracovnikovi veškeré úpravy

4/26R/2020
Rada opatření
města č.Hanušovice
schvaluje
koupi
čelního
nakladače na traktor Jo
rozpočtového
8/2019 zapracovat
do uzávěrky
za měsíc
prosinec.
společnosti STROM Praha, a.s., Středisko Helvíkovice, Helvíkovice 33, 56
6/26R/2020 Rada města Hanušovice schvaluje zřízení spolku „Rodinné centrum Slůně, z.s.“ a umístění
za cenu
296.450
vč. DPH.
Rada
města
Hanušovice
pověřuje starostu
sídla spolku
na Městský
úřad Kč
Hanušovice,
Hlavní
92, 788
33 Hanušovice,
IČ: 00302546.
podpisem příslušné kupní smlouvy.
7/26R/2020

Rada města Hanušovice schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě o dopravě mezi Městem
Hanušovice Hlavní 92, 788 33 Hanušovice a firmou VOBUS v.o.s., Hlavní 92, 788 33
5/26R/2020
Rada města Hanušovice schvaluje úpravy rozpočtu a závazné ukazatel
Hanušovice, IČ: 47984350, která byla uzavřena dne 28.1.2015. Prodloužení platnosti Smlouvy
Hanušovice
dle1.2.2020
důvodové
zprávy a ukládá odpovědnému pracovnikov
o dopravě
osob pro období
- 31.1.2021.

8/26R/2020

6/26R/2020

Rada města Hanušovice schvaluje zřízení spolku „Rodinné centrum Slůn

Rada sídla
městaspolku
Hanušovice
schvaluje
počet
a podmínkyHlavní
pro poskytování
placeného
na Městský
úřad
Hanušovice,
92, 788 33
Hanušovice, IČ
indispozičního volna v kalendářním roce, (poskytování indispozičního volna bylo schváleno
usnesením
RM města
č. 1040/58/2013
dne 18.03.2013),
následovně
:
7/26R/2020
Rada
Hanušovice
schvaluje
dodatek
č. 2 ke Smlouvě o dopra
indispoziční volno bude poskytnuto ve výši 4 dnů, vždy jeden den v kalendářním čtvrtletí bez
Hanušovice
Hlavní 92,
788 33volno
Hanušovice
a firmou
VOBUS
možnosti
převést nevyčerpané
indispoziční
do dalšího čtvrtletí,
pokud
nebudev.o.s., H

9/26R/2020
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rozpočtového opatření č. 8/2019 zapracovat do uzávěrky za měsíc prosinec.

Rada města Hanušovice schvaluje navýšení počtu zaměstnanců Městského úřadu Hanušovice,
Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, IČ: 00302546 o 3 dělnické profese.

Hanušovice, IČ: 47984350, která byla uzavřena dne 28.1.2015. Prodloužení

Hanušovice, IČ: 47984350, která byla uzavřena dne 28.1.2015. Prodloužení platnosti Smlouvy
o dopravě osob pro období 1.2.2020 - 31.1.2021.
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8/26R/2020

Rada města Hanušovice schvaluje navýšení počtu zaměstnanců Městského úřadu Hanušovice,
Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, IČ: 00302546 o 3 dělnické profese.

9/26R/2020

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
indispoziční volno v daném čtvrtletí čerpáno, obdrží zaměstnanec po skončení čtvrtletí
odměnu ve výši 2.000 Kč
žádost o indispoziční volno bude podepsána nadřízeným nejméně den před jeho čerpáním
na indispoziční volno má nárok zaměstnanec s pracovní smlouvou na dobu neurčitou
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10/26R/2020 Rada města Hanušovice revokuje usnesení č. 249/21/2019.
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11/26R/2020 Rada města Hanušovice schvaluje úpravy rozpočtu a závazné ukazatele rozpočtu města
Hanušovice dle důvodové zprávy a ukládá odpovědnému pracovníkovi veškeré úpravy
rozpočtového opatření č. 1/2020 zapracovat do uzávěrky za měsíc leden.
CMY

K

12/26R/2020 Rada města Hanušovice schvaluje na základě nařízení vlády č. 300/2020 Sb., které nabývají
účinnosti 1.1.2020 platový výměr ředitele ZŠ a MŠ Hanušovice - Ing. František Felner.
13/26R/2020 Rada města Hanušovice schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na vybudování zdroje užitkové
13/26R/2020 Rada města Hanušovice schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na vybudování zdroje užitkové
vody vměsta
zahrádkářské
kolonii
na pozemku
parc.
č. 1918/1
- zahrada
v k. ú. Hanušovice,
a to
13/26R/2020 Rada
Hanušovice
schvaluje
uzavření
Smlouvy
o dílo
na vybudování
zdroje užitkové
vody v zahrádkářské
kolonii
na pozemku
parc.
č. 1918/1
- zahrada
v k. ú. Hanušovice,
a to
mezi
Městem
Hanušovice,
Hlavní
92,
788
33
Hanušovice
a
společností
AZ
STUDNY
s.r.o.,
Na
vody
v zahrádkářské
kolonii
na pozemku
parc.
č. 1918/1a- společností
zahrada v k.
Hanušovice,
to
mezi Městem
Hanušovice,
Hlavní
92, 788 33
Hanušovice
AZú.STUDNY
s.r.o.,aNa
Stráni
1564/14,
785
01
Šternberk
a
pověřuje
starostu
města
Hanušovice
podpisem
příslušné
mezi
Městem
Hanušovice,
Hlavní
92,
788
33
Hanušovice
a
společností
AZ
STUDNY
s.r.o.,
Na
Stráni 1564/14, 785 01 Šternberk a pověřuje starostu města Hanušovice podpisem příslušné
smlouvy
o dílo. Cena
prací
činí 146.821
Kč vč. starostu
DPH.
Stráni
1564/14,
785 01
Šternberk
a pověřuje
města Hanušovice podpisem příslušné
smlouvy
o dílo. Cena
prací
činí 146.821
Kč vč. DPH.
Vytvořeno v aplikacismlouvy
UZOb. o dílo. Cena prací činí 146.821 Kč vč. DPH.
strana 1 / 2
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo či nebyla přijata
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo či nebyla přijata
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo či nebyla přijata
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo
Rada města Hanušovice bere na vědomí žádost o vydání souhlasu se stavbou RD manželům C. Předmětná
Rada města Hanušovice bere na vědomí žádost o vydání souhlasu se stavbou RD manželům C. Předmětná
žádost bude dále
řešena po
změně
ÚP č. 1.
Rada
Hanušovice
bere
na vědomí
žádostměsta
bude dále
řešena po
změně
ÚP č. 1.žádost o vydání souhlasu se stavbou RD manželům C. Předmětná
žádost bude dále řešena po změně ÚP č. 1.

Marek Kostka
Marek Kostka
starosta
města
Marek Kostka
starosta
města
starosta města

Jsme největší český výrobce a zpracovatel kvalitních biopotravin, s přesahem do mezinárodních trhů.
Podporujeme a rozvíjíme ekologické zemědělství, vracíme zapomenuté tradiční biopotraviny do životů
lidí.
Najdete u nás uplatnění pro zkušené osobnosti i absolventy ve Starém Městě p/Sněžníkem.

Rozšiřujeme náš tým v PROBIO
o kolegu na pozici
• MLYNÁŘ – technolog výroby • PRACOVNÍK ve mlýně • VYCHYSTÁVAČ/KA bio potravin •
ZÁSTUPCE/ZÁSTUPKYNĚ vedoucího mlýna •
MECHANIK/ČKASEŘIZOVAČ/KA •

více na www.probio.cz/kariera
Těšíme se na Vaši zprávu a životopis zaslaný na mail personalni@probio.cz nebo předaný na recepci
PROBIO, Staré Město p/Sněžníkem
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Hasiči hodnotili…
Dne 11.ledna 2020 se uskutečnila Výroční valná hromada SDH
Hanušovice, na které hasiči zhodnotili předešlý rok..
Rok 2020 je nejen volebním rokem, ale i rokem, kdy hasiči oslaví
75. výročí založení sboru. Za toto období se ve funkci starosty sboru
vystřídalo 14 členů a ve funkci velitele také 14 členů.
V loňském roce hospodařili hasiči s rekordní částkou 1.304.689
Kč. V této částce je započítána i dotace na mzdy, refundace při
zásazích mimo obec a příspěvek na dokončení výstavby nových
garáží, obnovu výstroje a výzbroje členů jednotky. V loňském roce
v rámci dotačních titulů pořídili hasiči evakuační stan s vytápěním,
nová osvětlovací tělesa, elektrocentrálu, přívěsný vozík za DA.
Z prostředků KÚ dovybavili vozidlo RZA navigačním systémem GINA.
V tomto roce je prioritou dokončení prostor zbrojnice (pojezdová
vrata, vnitřní úpravy el. Instalace, omítky garáží a venkovní fasáda).
Díky vedení města Hanušovice a panu starostovi mají hasiči celý
areál k dispozici, ve kterém je uložen pouze majetek města, kterým
hasiči disponují.

Ve 48 případech byli hanušovičtí hasiči první na místě, v 10
případech přijeli jako druzí a jednou čtvrtí. Mezi nejnáročnější
zásahy loňského roku patří hašení požáru rekreačního střediska na
Dolní Moravě v červnu 2019 a v červenci požár lesa ve Sklenném
a na Horní Moravě.

Zásahy v r. 2019
V loňském roce jednotka vyjela celkem k 60 evidovaným
událostem a dalších cca 10 technickým zásahům v rámci města.
Většinou se jednalo o otevření bytů. Oproti roku 2018 to byl pokles
o 9 evidovaných výjezdů.
Hasiči tak v loňském roce vyjeli k 10 požárům, 12 dopravním
nehodám, 37 technickým zásahům a jednomu planému poplachu.

Nově zvolený výbor SDH Hanušovice na další 5ti leté období:
František Ambroz
starosta
Tomáš Zatloukal		
náměstek starosty
Jana Šinkovská		
hospodář
Milada Večeřová
jednatel
Diana Sedlačíková
kronikář
Oleg Večeř		
revizor účtu

Na co se těšít v novém roce?
Po dlouhých letech proběhne v Hanušovicích okrsková soutěž
v požárním sportu a to 9.5.2020.
Dále hasiči dokončí úpravy zbrojnice, aby 19.9.2020 mohl
proběhnout „Den otevřených dveří“ a hasiči tak mohli ukázat široké
veřejnosti výsledky jejich práce.
Důležitý krok k udržení tradic sboru udělalo zastupitelstvo města
na svém posledním zasedání, kdy schválilo zpětný odkup požární
věže a hasičům se tak vrátí jedna z nejstarších a nejdůležitějších
památek sboru. Ve spolupráci se starostou města již řeší rekonstrukci
a smysluplné využití.

Fotbalový klub Hanušovice z.s.
Zve všechny příznivce fotbalu na
1. ročník fotbalového turnaje mladších žáků
1. ročník turnaje mladších žáků
15. 2. 2020 Hanušovice

Základní informace:
Prezentace mužstev: 15.2.2020 do 8:30 hodin
Zahájení turnaje: v 9:00 hodin
Předpokládané ukončení a vyhlášení výsledků: v 16:00 hodin
Místo konání:
ZŠ a MŠ Hanušovice,
Hlavní 145, 788 33 Hanušovice, tělocvična za ZŠ.
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Pravidla budou upřesněna před zahájením turnaje
Hrací doba 1 x 12 minut
Při rovnosti bodů rozhodují o umístění následují kritéria:
1. vzájemné utkání
2. větší počet vstřelených branek
3. pokutové kopy (série 3 kopů)
Pravidla: hrací plocha 25 m x 36 m, branky 2×5 m,
malá domů povolena, střídání hokejovým způsobem.

Podmínky účasti:
Potvrzení účasti telefonicky či e-mailem do: 31.1.2020
Uhrazení vkladu 500,- Kč za družstvo na místě
Hráči s datem narození 1.1.2007 a mladší, soupiska družstva

Ostatní informace:
Poháry a medaile pro první tři družstva, věcné ceny pro všechny.
Zdravotnickou službu zajistí pořadatel. Rozhodčí zajistí pořadatel.

Hrací systém:
Podle počtu přihlášených družstev (maximálně 8 mužstev)
ve skupině a utkání o umístění
Počet hráčů 4 + 1 (družstvo max. 12 hráčů)

Kontakt:
Petr Kučera – trenér mládeže
724 776 953
fk.hanusovice@email.cz
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Ze života Klubu 60+ Hanušovice, z. s.
Uběhl první měsíc nového roku a ti, kteří do něj vstupovali
s předsevzetím již mohou tedy bilancovat, zda se jim daří plnit či nikoliv.
Také členové výboru Klubu si na první výborové schůzi konané v roce
2020 dali předsevzetí týkající se činností, které postupně během roku
budou organizovat a připravovat pro dobrý chod Klubu a spokojenost
jeho členů.
Máme radost z toho, že jsme s novým rokem odsouhlasili členství
čtyřem občanům Hanušovic a přejeme jim, aby mezi námi byli
spokojeni.
Pod „stromeček“ jsme si nadělili deskové hry, jejichž názvy známe
z televize. Jsou to AZ-kvíz a Zázraky přírody. Pro naše účastníky
pohybových aktivit budou ku prospěchu šipky. Pro čtvrteční setkávání
v klubovně tedy nová možnost soutěžení.
V lednu si opět vyjelo sedm členů – přátel bowlingu do Šumperka
do Bowling Blue Star. Dvou hodinové hraní prověřilo povánoční fyzičku
čtyř mužů a tří žen.
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Co připravujeme na únor?
Dne 11.2.2020 ve 14 hod. bowlingové klání v podniku Bowling Blue
Star v Šumperku.

Doprava na místo a zpět není zajištěna. K dopravě je možné využít
linkový autobus. Ke hře je třeba mít s sebou tzv. sálovou obuv (lze
vypůjčit i na místě).
Ve čtvrtek dne 20. února 2020 v době od 14 do 16 hod. pořádá Klub
60+ Hanušovice, z. s. v klubovně Klubu soutěž v hodu šipek do terče.
V sobotu dne 22. února 2020 pořádá Klub 60+ Hanušovice, z.
s., zájezd na divadelní představení komedie „Poprask na laguně“
v rámci přehlídky amatérských divadelních souborů Šokáček ve Starém
Městě pod Sněžníkem. Odjezd autobusu v 18:00 hod. z Hanušovic
od městského úřadu a z autobusových zastávek u pošty a u viaduktu.
V úterý dne 25. února 2020 pořádá Klub 60+ Hanušovice, z. s. zájezd
na koupání do Termálních lázní Velké Losiny. Odjezd autobusu ve
14:00 hod. z Hanušovic od autobusové zastávky u pošty, u viaduktu a u
Hanušovické lesní. Koupání v termálních bazénech je zajištěno přibližně
v době od 15:00 do 18:00 hod.
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

Pozvánka na divadelní přehlídku ŠOKÁČEK 2020, třináctý ročník.
Již třináctý ročník tohoto svátku ochotnického divadla se ve Starém
Městě, v jeho se stále modernizujícím kulturním domě, se uskuteční ve
dnech 21. - 23.2. Nějak se mi nechce věřit, že třináctka by bylo nešťastné
číslo. A zatím tomu nic nenasvědčuje, ochotnické soubory v roce 2019
přišli s velmi kvalitními počiny, a tak bylo z čeho vybírat. Ne všem se
však chtělo v únoru z větších dálek cestovat do Starého Města, a tak
i výběr je určitým kompromisem ochoty a časových možností se této
akce zúčastnit, ceny za představení, a taky zajištění určité úrovně.
Z tohoto výběru se nakonec podařilo sestavit program letošního ročníku.
Struktura jednotlivých představení zůstává stejná.
V pátek 21.2. večer, tentokrát začínáme o hodinu později ve 20:00
hod. představením pro dospělého diváka pod názvem „ Duchařina,
aneb všichni jsme jedna rodina“ v podání Divadelního souboru Temno
z Týniště nad Orlicí. Tento soubor se již v minulosti presentoval na naší
přehlídce velmi zdařilými inscenacemi ( Seš normální, Vrány, Koule
atd.).
Sobotní dopoledne 22.2. je vyhrazeno od 10:00 hod., jako již tradičně,
pohádce v podání dnes již profesionálního divadelního souboru
SemTamFór ze Slavičína. Známý příběh nám bude představen v „trochu
jiném kabátě“, kdy se počítá s kontaktem s dětským publikem, které
se podílí na představení. Významnou součástí inscenace jsou písničky
a hudba. Dovolím si připomenout, že i tento soubor v minulosti prokázal
velkou kvalitu (např. Past na osamělého muže nebo Elektrická puma).
Pohádkové dopoledne bude mít i doprovodný program v podobě
„dětského koutku“, kde je možné se ledačemu užitečnému přiučit. Taky
je možné se přímo v prostorách kulturního domu občerstvit a absolvovat
i sobotní oběd.
Odpoledne, po jistě vydatném obědě, si divák může klidně dát
i „šlofíka“, začínáme totiž až v 15:00 hod. hudební komedií divadelního
spolku Kroměříž „Utíkej, Nituško!“ Za tímto ne úplně vypovídajícím
názvem se skrývá groteskní parodie na jednu z nejznámějších operet
Mamzelle Nitouche. Známý příběh o nadané a krásné klášterní
schovance, varhaníkovi a předem domluveném snoubenci v uniformě
není třeba nijak zvlášť představovat.

Večerní představení od 19: 00 hod. bude vyhrazeno klasické komedii
„Poprask na laguně“ v podání Jednoty divadelních ochotníků Jaroslav
Luže, která Vám nabídne pořádný kus temperamentu, ve kterém
nebude nouze na pračky, hádky, rozchody i usmiřování, vše situované
do slunné Itálie.
Závěr sobotního programu od 22:00 hod. bude patřit další pohádce,
tentokrát pro dospělého diváka „Zadlužená princezna“ v podání Divadla
Lůza z Hradce Králové, pokračovatele Q 10, pro pravidelné návštěvníky
Šokáčku jistě velmi známého souboru (např. Večer tříkrálový r. 2014,
nebo úžasné pohádky O velikém draku r. 2015, Kouzelné dudy r. 2017).
Jediné co bych před touto velkou srandou doporučoval, je „opakovačka“
řeči nám jistě nejbližšího národa, zadlužená princezna byla před rokem
1993 občankou naší federace.
Nedělní dopoledne bude opět věnováno od 10:00 hod. pohádce
„Šašulda a sluníčko“ v podání našeho neznámějšího účinkujícího
souboru Václav Václavov. Tento soubor není třeba nijak zvlášť
představovat (Jeppe z Vršku, Na tý louce zelený, Paní plukovníková,
Anekdoty A.P. Čechova, Poslední doutník). V provozu bude po celé
dopoledne dětský koutek i příslušné občerstvení. Jeho vystoupení je
zárukou nejvyšší kvality. Program přehlídky ukončí drama v podání
ochotníků z divadelního souboru Jiří Poděbrady „My se Vám ozveme“.
Jedná se o sondu do současného českého zábavného průmyslu
a naší cynické doby. Příběh sleduje výslunní a pád ambiciózní majitelky
castingové agentury.
Celou přehlídku je možné využít občerstvení v podobě teplé i studené
kuchyně a pestré nabídky nápojů. Předprodej permanentek na celou
přehlídku bude v Turistickém informačním centru ve Starém Městě
(přízemí radnice) a Informačním centru v Hanušovicích za 200 Kč od 1.2.(a
také během přehlídky u vstupného); jednotlivé vstupné pro odpolední
a večerní inscenace pro dospělého diváka: v pátek, sobotu a neděli
bude za 80 Kč, sobota celé odpoledne 150 Kč (tři hry), sobotní a nedělní
dopolední pohádky 50 Kč u vstupného před každým představením.
Na společné chvíle prožité u kvalitního ochotnického divadla se moc
těší za pořádající DS ŠOK Staré Město Ruda Šmůla
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Centrum Slůně, místo pro naše nejmenší
Milý rodiče,
v předchozím článku jsme Vám popisovali iniciativu vzniku
„Hraníčka“ pro naše nejmenší a uváděli důvody, proč je nutné
zřídit centrum pro nejmenší děti a rodiče. Nyní se posouváme zase
o kousek dále a rádi bychom Vám oznámili oficiální vznik Rodinného
centra Slůně, z. s. Toto centrum bude působit v bývalé prádelně, ve
které vznikne vhodné zázemí sloužící jako místo, kde se budou děti,
rodiče či prarodiče moci setkávat a společně trávit čas.
Vedení města schválilo rekonstrukci bývalé prádelny
v Hanušovicích. Nyní probíhají stavební práce, které by měly být
dokončeny letos na jaře. V prostorech se bude nacházet šatna,

kuchyňka, přebalovací pult, dětský koutek a další hrací prvky. Tento
prostor bude sloužit také pro organizování workshopů, přednášek
a jiných aktivit s možností využití projektoru. Na venkovní ploše
budou umístěny venkovní hrací prvky a posezení.
Pokud již nyní víte, že se budete chtít stát součástí Rodinného
centra Slůně nebo byste se chtěli zapojit do činnosti a dopomoci
s organizací, neváhejte nás kontaktovat emailem na adresu:
rcslune@email.cz.
Detailnější informace o tom jak budou prostory vypadat
a vysvětlení fungování spolku Vám přineseme v dalším článku. Již
brzdy nás naleznete také na sociálních sítích.

Závody psích spřežení „Šediváčkův long“
Ve dnech 21. - 25. 1. 2020 se Lubomír Kubíček se svou psí smečkou
zúčastnil závodů psích spřežení s názvem Šediváčkův long, který se konal v
Deštném v Orlických horách. Lubomír obsadil celkově 5. místo z celkového
počtu 99 účastníků z 8 evropských zemí. Celkově se za celou dobu najelo
170 km a nastoupalo neuvěřitelných 7500 metrů. Šediváčkův long je
závod psích spřežení a je organizován nejen pro mushery, ale také pro
návštěvníky a lidi, kteří mají rádi psy, psí sport a vše, co se točí kolem
přírody. Je to jedinečná možnost nahlédnout do drsného světa musherů,
jejich příprav, do zákulisí, a samozřejmě vidět na vlastní oči závod, který
je nejnáročnějším a nejdelším nejen v ČR, ale v celé střední Evropě.
Posíláme gratulace jemu i pejskům a budeme se těšit na další skvělé
závodní výsledky!
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Poradenský den pro žáky a rodiče:
„Andělská poradna s výběrem po čertu dobrého
povolání v době podnikání“
V pondělí 16. 12. 2019 se uskutečnil v odpoledních hodinách
v kabinetu výchovné poradkyně Základní školy a Mateřské školy
v Hanušovicích školy PaedDr. Vladimíry Žídkové v rámci předvánočních
charitativních řemeslných dílen zaměřených na podporu vzdělání dvou
afrických dětí - Mariami Camari a Aissatou Kouroumi z Guiney - v rámci
školního projektu: ,,Adopce na dálku“ - Poradenský den pro žáky
a jejich rodiče ve znění: „Andělská poradna s výběrem po čertu
dobrého povolání v době podnikání.“
Na cestu za svým povoláním se vydali mladší i starší žáci naší školy
v doprovodu svých blízkých. Děti z 1. stupně si své budoucí povolání
namalovali pastelkami či fixami a pečlivě ukryly do kouzelné krabičky
s tím, že veškeré své předpoklady a talent budou směřovat k dosažení
svého vysněného cíle. Po několika letech, až opět pohlédnou zpět
do krabičky, mohou porovnat, jak se jejich plány vyvíjely či měnily.
Výchovná poradkyně jim podala informace, na které střední či vysoké
škole by mohly studovat, aby se jim toužebné povolání podařilo
zrealizovat. Tyto informace doplnila žákům 2. stupně o obrázkovou
dokumentaci v podobě letáků, atlasů školství určených pro studium
žáků na středních školách v Olomouckém kraji i v rámci České republiky
a uvedením důležitých webových stránek různých typů středních škol.
Připojila informace o studijních a učebních oborech i různých druzích
firemních a studijních stipendií. Mladší žáky zaujala rozmanitá kvarteta,
pexesa, pexetria. Oblibu mezi přítomnými si brzy získal i Černý Petr
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s obrázky různých typů povolání. Trpělivější žáci si poskládali puzzle
podle různé úrovně a počtu jednotlivých částí. Zrakové vnímání rozvíjeli
žáci prostřednictvím tří druhů oblíbené hry - Dobble i skládáním dvou
typů hlavolamu. Nadaní žáci procvičovali své znalosti a paměť formou
vědomostních a logických her. Vánoční melodie linoucí se celým
kabinetem, hořící svíčky ve svícnech i vůně kávy a čaje, které popíjeli
rodiče zúčastněných žáků navozovalo příjemnou atmosféru blížících
se Vánoc. Poradenský den navštívili žáci naší školy v doprovodu svých
kamarádů, rodičů a prarodičů.
Děkuji touto cestou vedení školy – panu řediteli školy – Ing. Františku
Felnerovi za finanční podporu nákupu kompenzačních pomůcek, které
rozvíjí u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami zrakové vnímání
– percepci/diferenciaci, prostorovou orientaci, audiomotorickou
koordinaci, vedou k procvičení paměti a rozvíjení logického myšlení
i umožňují procvičovat jemnou motoriku žáků. O tyto pomůcky
a společenské hry brzy projevily zájem i ostatní žáci naší školy, kteří se
zapojili do této předvánoční školní akce.
Zároveň děkuji přítomným dětem i rodičům za dobrovolný finanční
příspěvek, který putuje na pokračující vzdělávání uvedených afrických
dívek z Guiney.
Na další adventní setkání s žáky naší školy a jejich rodiči i prarodiči se
v roce 2020 těší
PaedDr. Vladimíra Žídková,
		
výchovná poradkyně školy

Cesta do školy - dopis rodičům
Vážení rodiče,
aby pro Vaše budoucí prvňáčky byl nástup do první třídy co nejsnazší,
rozhodla se naše škola ve spolupráci s mateřskou školou, městem
Hanušovice a Sdružením rodičů při ZŠ a MŠ Hanušovice realizovat
projekt „Cesta do školy“.
V rámci tohoto projektu budou Vaše děti 2 krát do měsíce společně
s paní učitelkou z mateřské školy navštěvovat základní školu. Během
těchto návštěv se jednak seznámí s chodem školy, zjistí, co kde je a
třeba také, jak vypadá takové zvonění, ale v neposlední řadě se budou

věnovat pod vedením učitelek z prvního stupně dovednostem, které
jsou nezbytné pro hladký průběh nejen začátku školního roku, ale celé
první třídy.
Tyto nabyté dovednosti budou následně děti procvičovat v mateřské
škole, ale i s vámi doma. Bližší informace o tomto projektu byly podány
zájemcům 27. ledna 2020 na společná schůzce v základní škole.

S pozdravem

František Felner,

ředitel školy

Poděkování – Tříkrálová sbírka 2020
Vážení občané,
dovolte, abych Vám poděkoval za příspěvky na TKS 2020
v Hanušovicích, které letos představují částku 61 800,- Kč.
Velice si vážím Vaší štědrosti. Děkuji také koledníkům za jejich čas

a odhodlání při této sbírce. V této souvislosti bych Vás chtěl požádat
o spolupráci a zapojení podle Vašich možností do Sbírky 2021.
Informace o možnostech spolupráce na této sbírce budou v zářijovém
vydání Hanušovických novin. František Felner, asistent Tříkrálové sbírky
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Knížka od Ježíška

Knížka od Ježíška
Knížka
od Ježíška
Knížka
od Ježíška

I když se to možná nezdá, i dnes udělá pěkná knížka holkám i
klukům radost. Již počtvrté si mohly děti v hanušovické knihovně
v předvánočním čase napsat přání Ježíškovi. Třináct dětských
čtenářů si v prosinci odneslo dárek v podobě vysněné knížky. A
o které knihy byl letos zájem? Tlapková patrola, Hotel u zvířátek,
Jezdecká škola, Garfield, 5minutové pohádky, Robinson Crusoe,
Minecraft, Encyklopedie zvířat, Strašidelná knihovna, …
Tato akce se uskutečnila také díky finančnímu příspěvku Města
Hanušovice.
foto: zdroj Městská knihovna Hanušovice
foto: zdroj Městská knihovna Hanušovice
foto: zdroj Městská knihovna Hanušovice
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Nejčtenější knihy za rok 2019
Nejčtenější knihy za rok 2019

Nejčtenější knihy za rok 2019
foto:
foto: zdroj
zdroj Městská
Městská knihovna
knihovna Hanušovice
Hanušovice

Nejčtenější knihy za rok 2019
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Čas plyne,
vzpomínky zůstávají…

Dne 12. února 2020 vzpomeneme
10. smutné výročí, kdy nás navždy opustil
pan

Emil Votava.

S láskou vzpomíná manželka,
dcera a syn s rodinami.

Kdo v srdci žije, neumírá

Dne 18.1.2020 uplynulo 27 roků od úmrtí našeho tatínka, dědečka a pradědečka
pana

Rudolfa Halfara.

Dne 17.2.2020 uplynou 2 roky od úmrtí naší maminky, babičky a prababičky
paní

Růženy Halfarové.

Kdo jste naše nejdražší znali, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou syn a dcera s rodinami.

„Roky plynou, ubíhá čas,
jen vzpomínka na Tebe
zůstává v nás“

Dne 2. února 2020 vzpomeneme 5. výročí úmrtí
našeho syna, bratra, tatínka, strýce
a dědečka
pana

Petra Crhy.

S láskou vzpomínají maminka,
sestra a děti s rodinami.
„ Odešla, ale zůstala v srdcích těch,
kteří ji měli rádi.“
Dne 8. února 2020 si připomeneme
22. smutné výročí úmrtí naší maminky
a babičky - paní Věry Pavelkové.
Děkujeme za tichou vzpomínku.

„ Odešla,Sale
zůstala
v srdcích
láskou
a hlubokou
úctou těch,
dcery
a Vlaďka
s rodinami.
kteříSoňa
ji měli
rádi.

Dne 8. února 2020 si připomeneme
22. smutné výročí úmrtí
naší maminky a babičky
paní

Věry Pavelkové.

Děkujeme za tichou vzpomínku.
S láskou a hlubokou úctou
dcery Soňa a Vlaďka s rodinami.

Spolek K2 Hynčice ve spolupráci
s Městem Hanušovice pořádá 15. 2. 2020

DĚTSKÉ
ŠIBŘINKY
Začátek v 15:30 hodin, místo konání
Dům kultury Hanušovice. Zvány jsou
všechny děti v maskách pouze
v doprovodu rodičů, vstupné 20,- Kč.
O zábavu a program se postará agentura
Ivo Opletal – Dětské akce.
Občerstvení zajištěno, srdečně zvou
pořadatelé K2 Hynčice.
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Divadelní hra Jana Zindulky

DVEŘE
V podání divadelního souboru HOKUS z Postřelmova

16. 2. 2020 | 17:00 | KD Hanušovice
VSTUPNÉ: 50,- Kč
Předprodej v IC Hanušovice od 3. 2. 2020

Úsměvohra o vážných věcech
„Čeho se musíme vzdát, abychom mohli jít dál?“

HANUŠOVICKÉ NOVINY
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