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Den D nastane 13. ledna 2020
do 5 minut. Stejnou maximální dobu bude trvat
přestup z vlakového nádraží. I z důvodu této
časové prodlevy budou pozměněné jízdní řády,
autobusy pojedou o několik minut dříve, aby lidé
měli čas na přestup.
Pro provizorní autobusové nádraží město
Šumperk zvolilo nejbližší možnou lokalitu, která
je vzdálená zhruba čtyři sta metrů od vlakového
nádraží. Cestující budou na místě informovat
pracovníci ČSAD, dopravu budou korigovat
městští strážníci v součinností s Policií ČR.
Provoz informační kanceláře, WC pro
veřejnost a zázemí pro řidiče bude po celou
dobu zachováno v původní výpravní budově
autobusového nádraží.
Rekonstrukcí se celá lokalita autobusového
Studie budoucího přestupního terminálu v Šumperku, autor: CEKR CZ s.r.o
nádraží společně s prostorem přednádraží
promění v moderní dopravní terminál. Součástí
Bude to velká změna, která si vyžádá hodně trpělivosti, jak ze strany
cestujících, tak místních obyvatel. Kvůli výstavbě dopravního terminálu areálu bude rozsáhlé parkoviště, odstavné plochy pro autobusy.
bude šumperské autobusové nádraží přemístěno na náhradní plochu Chybět zde nebudou moderní informační tabule, chytré lavičky,
do ulic Jeremenkova, Fialova a E. Beneše. Den D nastane 13. ledna cyklo věž pro více než stovku kol, a další mobiliář. Na autobusovém
nádraží, jehož rekonstrukce odstartuje v roce 2020, vzniknou zde
2020, autobusy by se měly vrátit zpět do konce listopadu 2020.
Poté, co začne náhradní stání pro autobusy fungovat, bude provoz nové zastřešené nástupní ostrůvky, prostor bude bezbariérový
ve Fialově ulici jednosměrný, vjezd bude povolen pouze autobusům a zabezpečený kamerovým systémem. Celé autobusové nádraží bude
dopravní obsluhy, umožněno bude i zásobování. Celkem zde bude pokryto bezplatnou wifi sítí. Poslední novinkou, kterou odhlasovali
sedm stání pro autobusy, cestující budou mít k dispozici přístřešky. šumperští zastupitelé, budou zelené střechy jak na zastávkách, tak na
Výstupní zastávky budou v Jeremenkově ulici, nástupní ve Fialově výpravní budově, součástí projektu je i záchytná jímka na dešťovou
a ulici E. Beneše. Ulice na sebe navazují, přestupy jsou odhadovány vodu.

Vážení a milí spoluobčané,
uteklo to jako voda a máme tu nejkrásnější svátky roku.
Ne pro dárky, ale hlavně pro naši rodinu, blízké,
kamarády a přátelé.
Po roku plném spěchu přichází čas klidu a vzpomínání na ty
nejkrásnější okamžiky našeho života. Ten největší dárek – Váš čas,
vlídné slovo, pohlazení a lásku, který bychom měli rozdávat
nejen o Vánocích, ale po celý rok, je v našich srdcích.
Do nového roku 2020 Vám přeji hodně zdraví,
štěstí a osobních i pracovních úspěchů!
Marek Kostka,
starosta města
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zpravodaj
Pomůžeme, zařídíme….
Vážení spoluobčané,
jak již z minulých čísel Hanušovického zpravodaje víte, v průběhu
tohoto roku jsme nakoupili novou techniku do městského vozového
parku, abychom pro Vás zkvalitnili a rozšířili služby…
Nově tak nabízíme služby přímo Vám, občanům Hanušovic. Děsí
Vás příval sněhové nadílky? Potřebujete odvézt velkoobjemový odpad
na sběrné místo? Potřebujete pronajmout kontejner na úklid zahrad,
či rekonstrukci bytů? Potřebujete převézt nábytek? Nabízíme Vám
individuální přístup za smluvní ceny…
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Jak to může fungovat?
V případě zájmu o tyto služby nás můžete kontaktovat na emailu:
sluzby@mu-hanusovice, nebo na tel.: 583 231 248.
Stroj

Práce plošinou AVIA

Traktor John Deere 5100M

Přistavení kontejneru
4,2 x 2,3 x 1,8 m

Volkswagen Crafter

Sekací traktor Kubota G26

Nakladač Avant
Sekačka, křovinořez, motorová pila

Malý traktor vč. přívěsu

Práce - dělnické profese

Stačí nám popsat Vaše požadavky na konkrétní službu, následně
Vám bude zpracována cenová nabídka. V případě potřeby Vás
navštívíme a domluvíme bližší spolupráci, na kterou vypracujeme
cenovou nabídku (odhrnování sněhu, sečení trávy, výkopové práce,
odvoz odpadu, apod.)
Neváhejte nás kontaktovat i v případě, že nenajdete Vámi
požadovanou službu v aktuální nabídce. Od nového roku budeme
s našimi pracovníky rozšiřovat sortiment služeb pro širokou veřejnost,
spolky, firmy… V dalších číslech Hanušovického zpravodaje Vás
budeme informovat o novinkách a rozšiřování služeb dle Vašich
požadavků.
Dotazy, či objednávky posílejte na email:

sluzby@mu-hanusovice.info

Položka

Cena vč. DPH

Poznámky

Výjezd - přistavení vozidla

1.000 Kč

První započítaná hodina.

Doprava

30 Kč/km

Neúčtuje se v případě prací v Hanušovicích
a jejich místních částí.

Práce vč. obsluhy
(každá započatá ½ hodina)

500 Kč

Výjezd

800 Kč

První započítaná hodina.

Doprava

30 Kč/km

Neúčtuje se v případě prací v Hanušovicích
a jejich místních částí.

Práce vč. obsluhy
(každá započatá ½ hodina)

400 Kč

Doprava nosičem kontejnerů (km)

30 Kč

Přistavení kontejneru
(pondělí - pátek)

500 Kč/den

Přistavení kontejneru
(pátek - neděle)

500 Kč

Doprava

17 Kč/km

Obsluha

200 Kč/hod.

První započatá hodina vč. obsluhy

600 Kč

Práce vč. obsluhy
(každá započatá ¼ hodina)

150 Kč

Výjezd - přistavení

750 Kč

Práce vč. obsluhy
(každá započatá ½ hodina)

375 Kč

Včetně obsluhy

250 Kč/hod.

Výjezd - přistavení vozidla
do 1 hodiny

500 Kč

Doprava

20 Kč/km

Práce vč. obsluhy
(každá započatá ½ hodina)

250 Kč

Dělník

150 Kč/hod.

Dělník s kvalifikací

200 Kč/hod.

Neúčtuje se v případě prací v Hanušovicích
a jejich místních částí.

První započítaná hodina.

Neúčtuje se v případě prací v Hanušovicích
a jejich místních částí.
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Ze života Klubu 60+ Hanušovice, z. s.
Začíná nám poslední měsíc roku 2019. Každý z nás prožívá dny před
blížícími svátky po svém. Jedno však máme společné všichni – vytvořit
pro naše blízké rodinné příslušníky během svátečního volna atmosféru
pohody, aby se všichni u nás, prarodičů, cítili spokojeně, na stole vonělo
babiččino cukroví. To vyžaduje ovšem v seniorském věku mít dobrou
kondici. Tělesnou i duševní sílu mohou naši členové, a nejen oni,
získat v příjemném prostředí Termálních bazénů ve Velkých Losinách.
Relaxace v teplé léčivé vodě působí celistvě na naše tělo a připraví nás
na úkoly spojené s vánočními dny.
I z tohoto důvodu jsou pro naše členy připraveny na toto období roku
zájezdy na koupání. Začali jsme 15. října a pokračovali 19. listopadu
a 3. prosince. Rádi bychom touto cestou poděkovali za spolupráci
firmě Vobus, která nás na tříhodinové pobyty v bazénech dopravuje
bezproblémově několik let s přáním dalších společných akcí.
Řadu let se naši členové, kteří hrají bowling, setkávají s příznivci této
hry ze Žulové. Letos uspořádali v Bernarticích na počest tragického
úmrtí dvou svých členů I. ročník Memoriálu manželů Brožkových. Klání
se zúčastnila za náš Klub dvě družstva. Za družstvo žen hrály Sylvia,
Zdenka, Eliška, Hana a Jiřka, za družstvo mužů to byli Karel, Mirek Ď.,
Josef, František, Láďa a Mirek P. V celkovém hodnocení naši muži získali
1 426 bodů (soupeři 1 312), naše ženy získaly 945 bodů (soupeřky 913).
Trofej z I. ročníku si odvezli naši senioři.
I příští rok by se chtěli naši hráči bowlingu turnaje zúčastnit s dobrými
výsledky. Bohužel v současné době v Hanušovicích nemají možnost
trénovat. Musí tedy individuálně zajíždět do Šumperka do Bowling Blue
Star, což je časově i finančně náročné.
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Zájezd do tržnice v polské Kudowa-Zdróji, který se konal 29. října
přilákal pouze 26 osob z původně 32 přihlášených. Podle pana Milana
Pavelky, který zájezd vedl, si po chladnějším ránu užili účastníci pěkný
slunečný den. Cesta proběhla bez komplikací a objížděk.
Ke svátku sv. Martina jsme již druhým rokem připravili pouze pro
členy Klubu výlet do restaurace hotelu Skiland na Ostružné. Součástí
výjezdního zasedání byl i oběd, v tomto období kachní stehno
s knedlíkem a zelím. Panu kuchaři píšeme jedničku.
Jako reprezentant desetičlenného soutěžního družstva Krajské rady
seniorů Olomouckého kraje se zúčastnil ve dnech 15. – 17. října 2019
IV. ročníku Gorlické spartakiády seniorů v Polsku předseda Klubu pan
Karel Prodělal. Vlastní soutěžní klání však bylo pojato jako soutěž
jednotlivců, které se zúčastnilo 135 seniorských sportovců. Družstvo KRS
Olomouckého kraje získalo celkově 9 medailí a nejlepším jednotlivcem
za Olomoucký kraj byl Jiří Seidl ze Zábřehu.
Všem členům Klubu 60+ Hanušovice, z. s., ale i všem ostatním
čtenářům Hanušovických novin bychom chtěli popřát klidné prožití
vánočních svátků a do nového roku štěstí, zdraví a spokojené dny
prožité mezi svými blízkými.
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.



Za Klub 60+ Hanušovice, z. s.
Karel a Dáša Prodělalovi 2
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„Crossminton fair play“
Letošní série turnajů „ČML ve speedu 2019“ bylo uzavřena turnajem
„Crossminton fair play“, který pořádal SPV Hanušováček, vzhledem ke
kapacitním možnostem hanušovické tělocvičny, v pardubickém sportovní
areálu TCV. Turnaje se zúčastnilo celkem 47 hráčů, což bylo milým
překvapením, a jednalo se o největší crossmintonovou akci pořádanou
tímto spolkem. Hanušovické kluby reprezentovalo celkem 10 hráčů Vše
proběhlo přesně v duchu názvu akce, tzn. fair play. Účastnili se výborní
hráči, kteří mají doma medaile z ME i MS či velkých mezinárodních
turnajů, děti, začátečníci i rekreační hráči. Všichni, kteří se chtěli bavit
crossmintonem a z různých důvodů nehráli na souběžně hraném MČR.
Každý ve své výkonnostní kategorii. Hrály děti, ale zapojili se i jejich rodiče či
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prarodiče. Nejmladšího a nejstaršího účastníka věkově dělilo téměř 70 let a
to dokazuje, že tento sport se dá hrát v každém věku.
Hanušovičtí hráči se rozhodně neztratili. Mezi nejlepší trojicí se opět
umístili také Vojta a Jan Molčanovi. Získali bronzovou a stříbrnou medaili.
A dařilo se také dospělým (zlato, bronz a „brambora“).

SPV Hanušováček a Sportovní klub Hanušovice
přejí svým členům i ostatním spoluobčanům,
partnerům, příznivcům a jejich rodinám
prima Vánoce.

Závody psích spřežení
Ve dnech 23. - 24. 11. 2019 se Lubomír Kubíček se svou psí smečkou zúčastnil
závodů psích spřežení s názvem Hradecký MID a SPRINT 2019, který se konal
v Táboře Jana Amose Komenského v Běleči nad Orlicí. Lubomír obsadil celkově
8. místo z celkového počtu 55 účastníků. Posíláme gratulace jemu i pejskům
a budeme se těšit na další skvělé závodní výsledky!

Výsledky sbírky „Bílá pastelka“ 2019

Vážení,
rádi bychom Vám poděkovali za spolupráci při sbírce „Bílá pastelka“,
která proběhla 16. října 2019 a chtěli bychom Vás seznámit s jejími
výsledky.
Výtěžek 20. ročníku celonárodní sbírky BP činí 3 213 371,- Kč, tato
částka je vyšší než v loňském roce. Výtěžek sbírky bude stejně jako
v minulých letech využit k financování služeb pro nevidomé a slabozraké
(výuka chůze s bílou holí, kurz na ovládání kompenzačních pomůcek,
výběr vhodné optiky, výuka sebeobsluhy a další dovednosti ke zvládání
běžného života).

V našem regionu se do sbírky se zapojilo 30 dvojic
tradičně z řad studentů Střední zdravotnické školy
Šumperk, Střední odborné školy soc. péče Zábřeh
a dobrovolníci. Celkem bylo vybráno 124 882,- Kč. Dvojce
prodávaly pastelky nejen v Šumperku, Zábřehu, ale
v okolních obcích (např. Libina, Hanušovice, Rapotín,
Velké Losiny, Sobotín, Loučná n/D).
Nejlepší dvojicí prodejců za Olomoucký kraj se
stala dvojice (František Vyhnálek, David Kubík), která
prodávala pastelku v Hanušovicích, v jejich kasičce bylo 11
443,- Kč. Nově také mohli lidé přispívat prostřednictvím
QR kódů.
V porovnání s loňským rokem je výtěžek ze sbírky vyšší
o cca 20 000,- Kč. Ze solidarity lidí máme velkou radost,
velice si vážíme jejich dobré vůle a toho, že mají chuť
pomáhat lidem se zrakovým handicapem, neboť život
bez zraku představuje velkou výzvu nevzdat se a bojovat.
Získané prostředky nám pomohou zabezpečit nejen
služby, různé vzdělávací kurzy, ale i nové pomůcky pro
zrakově postižené, které si u nás mohou vyzkoušet
a zapůjčit domů a v případě, že jim pomůcka vyhovuje,
pomůžeme s jejím vyřízením.
Upřímně děkujeme všem, kteří si pastelku zakoupili a tím podpořili
služby pro zrakově postižené v našem regionu. Rovněž bychom chtěli
poděkovat Vám za podporu při propagaci sbírky, bez níž bychom se
neobešli.
Děkujeme za zveřejnění a těšíme se na další spolupráci.
Za oblastní odbočku Šumperk
Soňa Bezděková, DiS.

pracovnice SONS Šumperk
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Aerobic v Hanušovicích
…dovolte mi na závěr roku ohlédnutí za aerobikem v Hanušovicích.
Cvičíme sedmý měsíc a jsem velmi ráda, že se cvičení těší velké oblibě.
Mnohdy nemám na cvičení ani náladu, ale plný sál usměvavých
žen mi dodá elán a energii. Hodina uběhne jako nic a z kulturního
domu odcházíme fyzicky unavené, ale s vyčištěnou hlavou a dobrou
náladou. Doufám, že v i v novém roce 2020 bude návštěvnost stejně
tak velká, a tímto zvu i nové cvičenky, aby se nestyděly a přišly si
zacvičit s námi….
Cvičíme každé pondělí a středu od 17:30 – 18:30. Cena lekce je
50 Kč.
Děkuji vedení města za poskytnutí zázemí a podporu, ale především
děkuji Vám, cvičenkám, protože nebýt Vás, tak necvičíme….

Na závěr bych Vám chtěla popřát klidné vánoční svátky s rodinou a přáteli a úspěšný start v novém roce 2020!

Věrka

Vánoční koncert
Spolek chatařů Vysoká, MěÚ Hanušovice a OÚ Malá Morava
pořádají Vánoční koncert, který se uskuteční v sobotu 21. prosince
2019 v kapli Fr. Schuberta na Vysoké.
Koncert začíná v 17 hodin a zazpívá Vám sbor žáků ZŠ Bohdíkov.

Vstupné na koncert je dobrovolné.
Zveme všechny zájemce z celého regionu na krásnou akci, kdy
přivítáme Vánoce roku 2019.

Spolek chatařů Vysoká

HALLOWEEN NEBO DUŠIČKY

Děti ze 3.B a 5.B se před podzimními prázdninami rozhodly, že zjistí,
v čem se liší a v čem jsou si podobné svátky „Halloween“ a „Památka
zesnulých“. V tento den přišly děti do školy ve strašidelných kostýmech,
protože v anglicky mluvících zemích chodí děti v takových kostýmech
koledovat. Více informací o Halloweenu zjišťovali páťáci, třeťáci zase
hledali informace o památce zesnulých, psanostikách vztahujících
se k tomuto svátku atd. Poslední vyučovací hodinu děti se zjištěnými

informacemi vyrazily do tříd na I. stupni a seznamovaly ostatní spolužáky
s tím, co zjistily a v neposlední řadě se svých splolužáků z jiných tříd
ptaly formou hádanek a kvízu na to, co o obou svátcích ví. Nakonec
se s kamarády rozloučily strašidelnou písničkou. Třešničkou na dortu
celého dne byla strašidelná dráha, kterou pro děti nachystali osmáci
pod vedením paní učitelky Jánové. Myslím si, že se tento den vydařil
a děti se zajímavou formou dozvěděly spoustu nových informací. - HJ

ZŠ a MŠ Hanušovice Vás zve na

Adventní charitativní dílny,
které se uskuteční dne 16.12.2019 od 16.00 do 18.00 hod. v budově ZŠ Hanušovice.
Těšíme se na Vás
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PŘEDÁVÁNÍ SLABIKÁŘŮ V 1. A
4. 11. 2019 žáci třídy 8. B předávali prvňáčkům z 1. A slabikáře,
do kterých pro ně napsali, případně nakreslili věnování. Prvňáčci za
odměnu ukázali, co všechno se už za uplynulou dobu naučili z živé
abecedy. Předvedli také nacvičené říkanky a rozcvičku. Osmáci byli
překvapeni, kolik toho už prvňáci umí a jak jsou šikovní. Následně
došlo už k samotnému předávání slabikářů. Každý osmák svému

prvňáčkovi před tabulí předal slabikář a popřál mu do dalších
školních let hodně štěstí. Myslím si, že prvňáci měli z různých
obrázků a vzkazů velkou radost. Celá akce nás bavila a moc se nám
líbila. Doufám, že i prvňáčci si to užili. Snad i v příštích letech se
bude tato akce opakovat.

Kateřina Váchová VIII. B

Setkání rodičů žáků 8. a 9. tříd se zástupci středních škol
Olomouckého a Pardubického kraje v hanušovické škole
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Již k tradiční akci Základní školy a Mateřské školy Hanušovice patří
každoroční setkání rodičů a žáků 8. a 9. tříd se zástupci středních
škol Olomouckého a Pardubického kraje. Přízeň naší škole prokázali
představitelé středních škol, např. Střední škola železniční, technická
a služeb Šumperk, Střední zdravotnická škola Šumperk, Střední
odborná škola Šumperk, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová
škola Šumperk, Gymnázium Šumperk, IPS Úřad práce Šumperk,
Hotelová škola Vincenze Priessnitze a Obchodní akademie Jeseník,
Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník, Gymnázium Jeseník,
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a stavební
Jeseník, Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní Zábřeh,
Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh, Střední průmyslová škola
elektrotechnická a Obchodní akademie Mohelnice, Odborné učiliště
a Praktická škola Mohelnice, Střední škola technická a zemědělská
Mohelnice, Střední odborná škola Litovel, Střední průmyslová
škola a Střední odborné učiliště Uničov, Průmyslová střední škola
Letohrad, Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk, Střední
škola zemědělská a veterinární Lanškroun, Střední odborné učiliště
opravárenské Králíky, Integrovaná střední škola Moravská Třebová,
Střední odborná škola Olomouc, spol. s.r.o., SOŠ lesnická a strojírenská
Šternberk, Odborné učiliště a Praktická škola Lipová – lázně, Střední
škola Trivis Prostějov.
Úvodní slovo na této přehlídce středních škol patřilo řediteli základní
školy – panu Ing. Františku Felnerovi. Poté výchovná poradkyně PaedDr.
Vladimíra Žídková přiblížila rodičům vycházejícím žákům organizaci
přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím
jednotné státní zkoušky z českého jazyka a matematiky ve školním roce

2019/2020. Informovala přítomné rodiče se způsobem vyplňování
přihlášek na střední školy a zápisových lístků podle předem připravených
vzorů. Předala rodičům letáčky s podporou polytechnického vzdělávání
a řemesel v Olomouckém kraji i důležitá data a čísla v souvislosti
s přijímacím řízení na střední školy. Zodpověděla veškeré dotazy
zvídavých rodičů v souvislosti s termíny konání jednotných státních
zkoušek včetně náhradních termínů i s termíny odevzdání vyplněných
přihlášek ke studiu na středních školách. Pak přivítal zúčastněné
zástupce středních škol starosta města Hanušovic – pan Marek Kostka.
Rodiče vycházejících žáků získali potřebné informace k významnému
životnímu kroku svých dětí – volbě budoucího povolání. Seznámili se
s nabídkou studijních i učebních oborů, s podmínkami přijímacího
řízení, se dny otevřených dveří na jednotlivých středních školách, se
studijními i firemními stipendii i s uplatněním zvolených oborů v praxi
s výhledem na získání zaměstnání pro své děti v našem regionu
i s chybějícími profesemi na trhu práce.
Naše škola patří mezi jednu z mála základních škol jak v našem
okrese, tak i v sousedních, která tuto akci pro rodiče a vycházející žáky
zajišťuje. Každoročně se setkáváme s tím, že je kladně hodnocena
rodiči, žáky i zúčastněnými zástupci středních škol.
V závěru bych chtěla poděkovat žákům 6., 7., 8. a 9. ročníků
za příkladnou pomoc při organizaci již 19. ročníku setkání rodičů
a vycházejících žáků s 27 zástupci středních škol Olomouckého
a Pardubického kraje.



Zapsala Vladimíra Žídková, výchovná poradkyně,
fotografoval Pavel Malaska, 7. B

OKRESNÍ KOLO V BADMINTONU
V úterý 22. října se jsme se zúčastnili turnaje v badmintonu. Turnaj
se odehrával na 5. ZŠ v Šumperku a naši školu reprezentovali Vojta
Molčan z 5.B a Denis Moc s Rendou Köhlerem ze 6.B. Celý turnaj se hrál
tzv. švýcarským systémem na jeden set do 15 bodů na 4 kola. Přeloženo
do „lidské řeči“ to znamená, že hráč, který v zápase získal první 15 bodů
vyhrává a dostává do tabulky jeden bod. V dalším zápase nastupuje
proti hráči, který má stejné nebo aspoň přibližně stejné množství bodů.
Takto se hraje 4 kola, po jejich skončení se body sečtou a určí se pořadí,
v případě rovnosti bodů rozhoduje vzájemný zápas, buď už odehraný
nebo dodatečně hraný.
Vzhledem k tomu, že v jedné kategorii (hrály se kategorie III - 6. - 7.
ročník a IV - 8. - 9. ročník) mohou startovat za každou školu nejvýše 2
hráči, byl Denis přihlášen do kategorie 8. - 9. tříd. A jak si naši hráči
vedli? Velmi dobře. Všichni vyhráli první kola a získali své body. Bohužel
v druhém kole nastoupili Renda i Denis proti budoucím vítězům svých
kategorií, které nemohli porazit, protože to byli „profesionálové“ ze
šumperského badmintonového oddílu. Kluci se ale bili statečně a Denis
byl za svou hru pochválen trenérem šumperských badmintonistů. Vojta

svůj druhý zápas vyhrál a proti budoucímu vítězi nastoupil ve třetím
kole, ve kterém prohrál. V posledním kole odehrál velmi vyrovnaný
zápas, na závěr podlehl tlaku a poslední podání dal do sítě a prohrál
celý zápas 14:15. Celkově obsadil Vojta 4. místo. Denis po prohraném
druhém kole nastoupil ve třetím protihráči z Bludova, který proti němu
využil své výškové a silové převahy a Denise nakonec udolal. Ten se
ale do čtvrtého kola oklepal, vyhrál a celkově obsadil ve své kategorii
čtvrté místo. Renda po prohraném druhém kole třetí vyhrál a čtvrté po
infarktovém závěru také a dělil se o druhé místo s hráčem z Bludova.
S ním si to Renda rozdal v mimořádném zápase o pořadí, byl ale už
unavený a přes velkou snahu nakonec prohrál a obsadil celkově třetí
místo.
Chtěl bych poděkovat chlapcům za reprezentaci školy a věřím, že
v příštím roce budeme ještě úspěšnější, protože v badmintonovém
kroužku, který je na naší škole již třetím rokem, se nám rýsují nové
naděje do budoucích let.

Petr Jorda,

učitel tělesné výchovy
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MĚSTO HANUŠOVICE, IČ: 00302546, DIČ: CZ00302546
Městský úřad Hanušovice, Hlavní 92, 788 33 Hanušovice

Výpis usnesení z 20. schůze Rady města Hanušovice konané dne 21. 10. 2019
Na základě zákona na ochranu osobní údajů č. 110/2019
Sb. a nařízení EU (GDPR) zveřejňujeme upravený výpis
usnesení.
Návrh usnesení:
• RM schvaluje předložený program 20. schůze Rady
města Hanušovice.
Návrh usnesení:
Rada města Hanušovice po projednání doporučuje
Zastupitelstvu města zveřejnit záměr
o prodeji
pozemku parc. č. 744/1 trvalý travní porost o celkové výměře
661 m2, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk, katastrální
území Hanušovice, obec Hanušovice za cenu znaleckého
posudku a uhrazení nákladů s prodejem spojených.
Návrh usnesení:
Rada města Hanušovice schvaluje návrh na vyřazení
knihovních fondů č. 14/2019.
Návrh usnesení:
Rada města Hanušovice po projednání schvaluje podání
žádosti ve věci Opatření obecné povahy v lokalitách ulice
Zábřežská čp. 250, 268, 269, 270 a Na Holbě čp. 490, 492,
493, 494, se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů
dle ustanovení § 33d zákona o pomoci v hmotné nouzi
a pověřuje starostu města podáním žádosti
pověřuje Odbor tajemníka – Mgr. Radku Vinklerovou,
pracovnici sociální práce, přestupků, vedením řízení ve
věci vydání opatření obecné povahy dle § 33d zákona
o pomoci v hmotné nouzi ve spolupráci s OSPOD Šumperk,
OO Policie Hanušovice a MP Hanušovice.
Návrh usnesení:
Rada města Hanušovice revokuje usnesení č. 208/17/2019.
Rada města Hanušovice souhlasí se stavbou „Hanušovice
- Údolní, parc. č. 543/2“ a pověřuje starostu podpisem na
situační výkres stavby.
Návrh usnesení
Rada města Hanušovice schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti
č. E633-S-1083/2018, který bude uzavřen mezi městem
Hanušovice, Hlavní 92, 788 33 Hanušovice a Správou
železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00
Praha 1.
Rada města Hanušovice pověřuje starostu města podpisem
příslušného dodatku.
Návrh usnesení
• Rada města Hanušovice schvaluje snížení platby za
pronájem Domu kultury Tenisovému klubu z.s., Zábřežská
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270, 788 33 Hanušovice, při pořádání Tenisového plesu, který
se bude konat 30.11.2019 v Domě kultury v Hanušovicích.
Snížená cena za pronájem DK tak činí 1.500 Kč.
Návrh usnesení:
Rada města Hanušovice schvaluje pořízení plátna do kina
Hanušovice za cenu 82.328 Kč vč. DPH, a to od Marka
Holzmanna, Brachtlova 574, 789 69 Postřelmov, IČ:
60970260.
Návrh usnesení:
• Rada města Hanušovice schvaluje koupi čtyř kontejnerů
za celkovou cenu 231.957 Kč vč. DPH, a to od společnosti
KOVOK kontejnery s.r.o., se sídlem Kostelní 160/1, 790 01
Jeseník.
Návrh usnesení:
Rada města Hanušovice pověřuje pracovníka Odboru správy
majetku a služeb aktualizaci ceníku služeb a pronájmu
techniky ve správě Odboru správy majetku a služeb. Návrh
bude projednán na příštím zasedání Rady města Hanušovice.
Návrh usnesení:
Rada města Hanušovice schvaluje výsledek poptávkového
řízení na akci „Zajištění zimní údržby pozemních komunikací
v Hanušovicích a jejich místních částech Potůčník, Hynčice
nad Moravou, Žleb a Vysoké Žibřidovice“.
Rada města Hanušovice pověřuje starostu města Hanušovice
podpisem smlouvy s vybranými uchazeči tj. s Pavlem
Mrázkem, Vysoké Žibřidovice 41, 788 33 Hanušovice, jehož
cenová nabídka činí 1.028,50 Kč vč. DPH/1 mot.; Miroslavem
Grivalským Na Holbě 491, 788 33 Hanušovice, jehož cenová
nabídka činí 750 Kč vč. DPH/1 mot., a dále s Farmou Jandrt
s.r.o., Habartická 31, 788 33 Hanušovice, jejíž cenová nabídka
činí 726 Kč vč. DPH/1 mot.
Návrh usnesení:
Rada města Hanušovice schvaluje Příkaz k inventarizaci
č. 1/2019 s přílohami.
Návrh usnesení:
•   Rada města Hanušovice schvaluje nákup nářadí pro
vybavení
dílny Odboru správy majetku
a služeb MěÚ Hanušovice. Nářadí bude dodáno společností
WÜRTH, spol. s r.o., IČ: 48036021, se sídlem Nepřevázka 137,
293 01 Mladá Boleslav za cenu 120.294 Kč vč. DPH.
1. Na vědomí
Oznámení o zahájení řízení společně s usnesením o stanovení
lhůty pro podání návrhů a připomínek před vydáním
rozhodnutí
Rozhodnutí o povolení výjimky
Oznámení o zahájení stavebního řízení
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zpravodaj
Výpis usnesení z 21. schůze Rady města Hanušovice konané dne 4. 11. 2019
Návrh usnesení:
RM schvaluje předložený program 20. schůze Rady města
Hanušovice.
Návrh usnesení:
Rada města Hanušovice schvaluje úpravy rozpočtu a závazné
ukazatele rozpočtu města dle důvodové zprávy – rozpočtové
opatření č. 6 města Hanušovice za rok 2019 o celkovou částku
749.286,00 Kč v příjmové části rozpočtu a celkovou částku
749.286,00 Kč ve výdajové části rozpočtu.
Návrh usnesení:
Rada města Hanušovice schvaluje návrh uzavření Městské
knihovny v Hanušovicích v době vánočních svátků. Knihovna
bude uzavřena v pátek 23.12.2019, v pátek 27.12.2019, v pondělí
30.12.2019 a v úterý 31.12.2019.
Návrh usnesení:
Rada města Hanušovice schvaluje „Pověření k provedení kontroly
u PO – ZŠ a MŠ Hanušovice, zřízené městem Hanušovice.“
Předmětem kontroly bude hospodaření organizace se
zaměřením na dodržování platných právních předpisů v oblasti
účetnictví, veřejných financí a finanční kontroly za období
1.1.2018 – 31.12.2018. Kontrolu za zřizovatele provede Ing. Vlasta
Pichová, tajemnice městského úřadu Hanušovice, která si přizve
Finanční výbor
Návrh usnesení:
Rada města Hanušovice schvaluje Dohodu o zajištění
tělovýchovné činnosti mezi TAURUS GYM, z.s., Evaldova 1314/15,
Šumperk, IČ: 05273404 a Městem Hanušovice, Hlavní 92,
Hanušovice, IČ: 00302546. Místem výkonu je Kulturní dům
Hanušovice, cílem je tělovýchovná činnost zahrnující pravidelné
pořádání lekcí v rozsahu 4 hodin týdně. Spolku TAURUS GYM,
z.s., náleží za zorganizovanou lekci odměna ve výši 500,- Kč.
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Rada města Hanušovice pověřuje starostu města podpisem výše
uvedené Dohody o zajištění tělovýchovné činnosti.
Návrh usnesení:
Rada města Hanušovice schvaluje výsledek poptávkového řízení
na „Pořízení 2 ks průchozí myčky nádobí vč. příslušenství pro ZŠ
Hanušovice“. Nejvhodnější nabídka byla podána společností
GASTRO MACH, s.r.o., Za Podjezdem 449/9, 790 01 Jeseník, jejíž
cenová nabídka činila 469.659,69 Kč vč. DPH
Návrh usnesení:
Rada města Hanušovice schvaluje, aby při významných životních
událostech byly jubilantům zasílány gratulace starostou města,
a pro vítání novorozených občánků matrikářka města pracovala
s informačním systémem evidence obyvatel.
Návrh usnesení:
Rada města Hanušovice schvaluje ceník pronájmů techniky
a služeb spojených s užíváním techniky vytvořený Odborem
správy majetku a služeb pro širokou veřejnost.
Návrh usnesení:
Rada města Hanušovice schvaluje rekonstrukci místní
komunikace na ulici Osvobození a na ulici Na Vyhlídce
v Hanušovicích, a to za celkovou cenu 556.887,19 Kč bez DPH.
Realizátorem akce bude společnost Kareta s.r.o., Krnovská
1877/51, 792 01 Bruntál.
RM Hanušovice pověřuje starostu města Hanušovice podpisem
předmětné smlouvy o dílo.
Návrh usnesení:
Rada města Hanušovice schvaluje cenovou nabídku na
vybudování obrubníků a rigolu na ulici Školní v Hanušovicích
a to za 242.000 Kč vč. DPH. Dodavatelem bude Libor Lužík,
Šumavská 509/6, 787 01 Šumperk.

Výpis usnesení z 22. schůze Rady města Hanušovice konané dne 18. 11. 2019
Návrh usnesení:
RM schvaluje předložený program 22. schůze Rady města
Hanušovice.
Návrh usnesení:
RM doporučuje Zastupitelstvu města vyřadit ze změny ÚP č.
1 následující lokality: - lokalita č. 6, k.ú. Potůčník – změna
zařazení pozemků p.č. 237/1, 237/3, 237/4, 213/2, 210/2,
202, 200, 203/2 + 198/2. 203/1, 204/1 – zcelení lokality,
z plochy ZP do ploch SV nebo RH – vyřazení z důvodu
požadavku na provedení posouzení vlivu na životní prostředí
- lokalita č. 8, k.ú. Vysoké Žibřidovice – změna zařazení
pozemku p.č. 1664 z plochy H do
plochy SV – vyřazení z důvodu požadavku na provedení
biologického průzkumu
Návrh usnesení:
RM doporučuje Zastupitelstvu města ke schválení: OZV
o místním poplatku ze psů, OZV o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů, OZV o místním
poplatku z pobytu, OZV o místním poplatku ze vstupného
a OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Návrh usnesení:
RM schvaluje odepsání pohledávky ve výši 4.000,00 Kč,
kterou vůči městu Hanušovice má již zaniklý Svaz chovatelů
ZO Hanušovice, IČ 70941378.
Návrh usnesení:
RM schvaluje použití loga města Hanušovice společnosti
SPOLEČNĚ – JEKHETANE, o.p.s., Hlavní třída 13/3, 787 01
Šumperk na plakát akce „Společné Vánoce v Hanušovicích“,
která se uskuteční 16.12.2019 od 13 – 18 hodin v DK
Hanušovice.
Návrh usnesení:
Rada města Hanušovice schvaluje koupi pneumatik
zn. NOKIAN na traktor John Deere a to od společnosti
PNEUCENTRUM MATĚJ BLUDOV s.r.o., Lázeňská 891, 789 61
Bludov za cenu 140.602 Kč vč. DPH.
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Vzpomínka
Umlklo srdce znavené,
přestalo bít,
budiž Ti,
drahý tatínku,
za všechno vřelý dík.

Dne 30. 12. 2019 vzpomeneme 2. smutné
výročí, kdy nás navždy opustil
pan

Jan Večeř z Hanušovic

S láskou a úctou vzpomínají dcery
Milada, Hana, Eva a Ivana s rodinami
Dne 3. 12. 2019 vzpomeneme výročí 30 let
od úmrtí našeho tatínka a dědečka

ˇ

pan

Antonína Štastného z Hanušovic
Vzpomínají děti s rodinami

Proč je tak málo štěstí
na světě,
proč, co nám nejdražší,
tak záhy odchází…

Dne 2. prosince 2019 vzpomeneme na
10. smutné výročí, kdy nás navždy
opustila naše dcera a sestra
slečna

Ester Kučerová
z Hanušovic

S bolestí v srdci vzpomínají rodiče
a sestra Petra s rodinou.
Milada, Hana, Eva a Ivana s rodinami

STUDUJ S NÁMI
A BUĎ NEZÁVISLÝ
NA RODIČÍCH.
OBOR:
ELEKTROMECHANIK
MECHANIK OPRAVÁŘ

STŘEDNÍ ŠKOLA ŽELEZNIČNÍ,
TECHNICKÁ A SLUŽEB, ŠUMPERK

ZAPLATÍME TI KAPESNÉ,
UBYTOVÁNÍ A STRAVU.

Pars nova a.s. Šumperk
www.parsnova.cz

608 33 11 00

WWW.AGENTURA-KRYSTOF.CZ

POVINNÉ RUČENÍ
Osobní automobil

Cena již od:

do 1 000 ccm

1 482 Kč / rok

1 001 - 1 350 ccm

1 587 Kč / rok

1 351 - 1 750 ccm

1 786 Kč / rok

1 751 - 2 000 ccm

2 181 Kč / rok

2 001 - 2 500 ccm

2 244 Kč / rok

nad 2 500 ccm

2 244 Kč / rok

Nákladní automobil 3,5 - 12 t

8 548 Kč / rok

Tahač

49 440 Kč / rok

SJEDNÁVÁME
ZASTUPUJEME

VŠECHNY TYPY POJISTEK
VŠECHNY POJIŠŤOVNY

PŘEPISY VOZIDEL
VEŠKERÉ ÚKONY NA ODBORU DOPRAVY:

VYŘÍDÍME ZA VÁS:

- Registrace vozidla
- Dovoz vozidla ze zahraničí
- Zánik vozidla
- Vyřazení vozidla
- Zápis tažného zařízení
- Zápis LPG
- Veškeré změny
- jméno
- adresa
- barva
... atd.

608 33 11 00

WWW.AGENTURA-KRYSTOF.CZ

E
BUĎT ...
ŘÍ
CHYT

SOBOTA - 7.12.2019

í

KRAKOVĚ
á
SVÁTEČNÍ, ROMANTICKÝ DEN S VŮNÍ PUNČE NA NEJSTARŠÍM
EVROPSKÉM NÁMĚSTÍ
PROGRAM: ODJEZD RÁNO SMĚR ČESKÝ TĚŠÍN, PĚŠÍ PROCHÁZKA
MĚSTEM KRAKOW, OSOBNÍ VOLNO, PROHLÍDKA VÁNOČNĚ
VYZDOBENÉHO KRAKOVA, PŘEDVÁNOČNÍ NÁKUPY NA TRADIČNÍCH
TRZÍCH, V PODVEČERNÍCH HODINÁCH NÁVRAT DOMŮ.
NÁSTUPNÍ MÍSTA:
5:30 HANUŠOVICE POŠTA
6:00 ŠUMPERK HOTEL GRAND
6:15 BLUDOV KOSTEL

DOPRAVA - ZDENĚK
SPÁČIL

650 KČ

7.12.2019

PŘIHLÁŠKY: ZDENĚK SPÁČIL TEL. 608 834 221 NEBO V TIC
HANUŠOVICE TEL. 583 285 615

Fotbalový klub Hanušovice z.s.
1948

Vás srdečně zve na

ŠTĚPÁNSKOU
ZÁBAVU
C

Dne 25.12.2019
ve 20:00 hodin
DK Hanušovice
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Hudba: DJ Martin DAVID

Srdečně zvou pořadatelé

HANUŠOVICKÉ NOVINY
Měsíčník, vychází k prvnímu dni v měsíci v Hanušovicích. Periodický tisk územního samosprávního celku. Vydává město Hanušovice, Hlavní 92, 788 33 Hanušovice,
IČ: 00302546m ev. č. MK ČR E 10093, email: noviny@hanusovice.info, karabcova@mu-hanusovice.cz. Uzávěrka příspěvků do 18. dne přechozího měsíce na MÚ Hanušovice.
Grafika a tisk: TRIFOX, s.r.o., Třebízského 1514/12, 787 01 Šumperk

