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Vychází pro Hanušovice a místní èásti Hynèice nad Moravou, Potùèník, Vysoké ibøidovice, leb

A pøišla k nám parádní zima
…z pohledu zimních sportù a turistiky urèitì. Z pohledu zimní údrby však nikoliv.
Je tu zima, jakou v posledních teplých letech nepamatujeme, s pøívaly snìhu, mrazem a
spoustou komplikací, které s sebou taková kalamitní situace nese. Proto jsme pro Vás,
naše ètenáøe, pøipravili krátký èlánek o zimní údrbì ve mìstì Hanušovice a pøedstavujeme Vám plánovaná opatøení k jejímu zlepšení v budoucích letech.
V letošním roce bìhem krátké doby nasnìilo mnoství snìhu, bylo a je na pracovnících mìsta, aby se s touto situací vypoøádali. Kadý by chtìl, aby jeho ulice byla prùjezdná, mìl odhrnuto pøed svým vchodem èi bránou, aby byly dobøe upravené a
posypané chodníky, a to nejlépe hned. Jene ono to není tak jednoduché. Sníh padá všude, pøibývá ho kadou hodinou a naši pracovníci nemohou být všude a ihned. Prioritou
je vyèistit ta prostranství, která jsou všem obèanùm prospìšná, tj. autobusové zastávky,
prostor pøed školou, školkou, zdravotním støediskem, frekventované chodníky.
Teprve po vyèištìní tìch nejdùleitìjších prostranství se postupuje do dalších ulic a
ulièek. Na zimní a letní údrbu má mìsto Hanušovice jen omezený poèet lidí, je stále
stejný, na obì roèní období.
(pokraèování na 3. stranì)

Podìkování

Tøíkrálová sbírka 2019
Hanušovice
Chtìl bych podìkovat všem, kdo se
zapojili do tøíkrálového koledování, a
samozøejmì všem, kteøí svými dary pøispìli na tuto sbírku.
Vybraná èástka èiní 66 899,- Kè.
Více informací uvnitø novin.

Setkání s obèany sídlištì Na Holbì a okolí

František Felner, koordinátor sbírky

se starostou mìsta a zástupci organizací
dne 7. 2. 2019 v 15.00–15.15 hod. v prostorách høištì.
Zveme Vás a budoucí prvòáèky na

Zápis do prvních tøíd
pro školní rok 2019/2020

Zápis se uskuteèní ve støedu 17. 4. 2019
od 8 do 12 hod. a od 13 do 16 hod.
v budovì Základní školy Hanušovice, Hlavní 145.
Zápis se týká dìtí narozených od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013,
vèetnì dìtí po odkladu.
Pokud nìkdo z budoucích prvòáèkù v tomto termínu nemá monost
k zápisu pøijít, nech nás rodièe kontaktují na telefonním èísle 581 030 200
nebo osobnì v kanceláøi školy.
Pøed samotným zápisem je nutná registrace Vašeho dítìte.
Registrace dìtí do prvních tøíd probìhne 8. 4. 2019 v dobì od 7.00 do 15.00 hod.
K registraci doneste s sebou RODNÝ LIST dítìte a OBÈANSKÝ PRÙKAZ zákonného zástupce. Pøítomnost dítìte u registrace není nutná.
Pokud Vám termíny registrace nevyhovují, kontaktujte nás na telefonním
èísle 581 030 200 nebo osobnì v kanceláøi školy, domluvíme se na jiném termínu. -zš

HANUŠOVICKÉ NOVINY 2/2019

www.hanusovice.info

1

Zpráva o èinnosti
Rady mìsta Hanušovice
3. jednání – 28. 12. 2018
- schválila navrený program 3. schùze RM
- schválila revokaci usnesení è. 11/1/2018
- schválila zapojení ZŠ a MŠ Hanušovice do výzvy operaèního programu výzkum, vývoj a vzdìlávání – Šablony II.
- schválila návrh rozpoètu ZŠ a MŠ Hanušovice na rok 2019
- schválila støednìdobý výhled rozpoètu ZŠ a MŠ Hanušovice na roky 2020-2021 v pøedloené podobì
- schválila podání ádosti o dotaci v rámci projektu s názvem
„Dovybavení JSDH mìsta Hanušovice 2P“
- schválila Smlouvu o dílo s firmou Aktivní Pomoraví, z. s.
Hanušovice na odborné poradenství k projektu „Dovybavení
JSDH mìsta Hanušovice 2“; povìøila starostu mìsta podpisem
smlouvy o dílo
- schválila podání ádosti o dotaci v rámci projektu s názvem
„Rodinné komunitní centrum Hanušovice“
- schválila Smlouvu o dílo s firmou Aktivní Pomoraví, z. s.
Hanušovice na odborné poradenství k projektu „Rodinné komunitní centrum Hanušovice“; povìøilo starostu mìsta podpisem smlouvy o dílo
- schválilo zmìny závazných ukazatelù aktuálnì platného
rozpoètu dle pøedloené dùvodové zprávy a schvaluje zapracování rozpoètových zmìn do období úèetní závìrky prosinec
2018
4. jednání – 9. 1. 2019
- schválila navrený program 4. schùze RM
- schválila Výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci
na akci „Stavební úpravy domu èp. 199 v Hanušovicích v rámci
projektu Multifunkèní centrum sociálních slueb“
- schválila výsledek poptávkového øízení na vypracování
projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a
stavebního povolení a projektové dokumentace pro provedení
stavby „Stavební úpravy a zmìna v uívání stavby èp. 183 s peèovatelskou slubou na bytový dùm“; povìøila starostu mìsta
Hanušovice podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazeèem

- projednala a schválila ádost o pøidìlení bytové jednotky è.
09, èp. 72, ul. Hlavní v Hanušovicích; zároveò uloila OSMS
uzavøít nájemní smlouvu k pøedmìtné nemovitosti
- schválila vymáhání smluvní pokuty po spoleènosti Obchodní centrum SAN, s. r. o. Šumperk, bez monosti si dlunou
èástku odpracovat
- schválila zámìr revitalizace pøednádraních prostor pøed
výpravní budovou dle pùvodní dohody se SDC
- schválila poskytnutí darovaných finanèních prostøedkù od
ŠPVS, a. s. na dovybavení èinnosti kroukù pøi ZŠ a MŠ Hanušovice; z darovaných finanèních prostøedkù bude zakoupeno
vybavení pro èinnost kroukù a toto vybavení bude na základì
darovací smlouvy darováno ZŠ a MŠ Hanušovice; povìøila starostu podpisem následné darovací smlouvy
- doporuèila ZM schválení podání ádosti o dotaci na opravu
místních komunikací v dotaèním titulu 117d8220A Podpora obnovy místních komunikací v rámci Podpora rozvoje regionù
2019+
- schválila prodlouení pronájmu prostor KD Hanušovice
Sboru Církve adventistù sedmého dne Jeseník, a to na dobu jednoho roku; povìøila starostu podpisem dodatku smlouvy
- na základì naøízení è. 263/2018 projednala a schvalila nový platový výmìr øeditele ZŠ a MŠ Hanušovice, Ing. Františka Felnera
- schválila termín konání ZM dne 24. 1. 2019 a pøedloený
program jednání 3. ZM
- vzala na vìdomí:
• oznámení na zrušení eleznièní dráhy – vleèky („vleèka
mìsta Hanušovice“)
• plán odpadového hospodáøství mìsta Hanušovice
• vyrozumìní o správním øízení ve vìci stanovení odchylného postupu pøi ochranì ptákù
• oznámení o zahájení øízení – výjimka z ochranných podmínek zvláštì chránìného ivoèicha
• oznámení o zahájení øízení – výjimka z ochranných podmínek zvláštì chránìného ivoèicha, preparáty ryb
• oznámení o ukonèení dokazování – zámìrem je snesení
kolejové vleèky

Zasedání Zastupitelstva mìsta Hanušovice - 2. jednání - 18. 12. 2018
- schválilo doplnìní programu 2. zasedání Zastupitelstva mìsta o body programu jednání: Ekonomické záleitosti – Dodatek è. 1
ke smlouvì o dílo è. 18SMP111-2, rozpoètová zmìna è. 5
- schválilo doplnìný program 2. zasedání Zastupitelstva mìsta Hanušovice dne 18. 12. 2018
- schválilo pøedloený návrh rozpoètu mìsta Hanušovice pro rok 2019 v pøedloeném znìní, èlenìní rozpoètu je provedeno dle
rozpoètové skladby, která je stanovena vyhláškou Ministerstva financí è. 323/2002 Sb., o rozpoètové skladbì, ve znìní pozdìjších
pøedpisù; uloilo jeho rozepsání
- schválilo støednìdobý výhled rozpoètu na období 2020–2021
- schválilo dodatek è. 1 ke smlouvì o dílo è. 18SMP111-2 ke stavbì „II/369 Hanušovice“, který bude uzavøen mezi spoleèností
Cekr CZ, s. r. o. Šumperk a mìstem Hanušovice; povìøilo starostu mìsta Hanušovice podpisem pøíslušného dodatku è. 1 ke smlouvì
- schválilo rozpoètovou zmìnu è. 5, schvaluje zmìny závazných ukazatelù aktuálnì platného rozpoètu dle pøedloeného písemného materiálu a zapracování rozpoètových zmìn do období úèetní závìrky prosinec 2018
- schválilo smìnu èásti pozemku parc. è. 192/3 - ostatní plocha v kú. Hanušovice ve vlastnictví mìsta Hanušovice za èást pozemku parc. è. 1566/4 - vodní plocha ve vlastnictví Povodí Moravy, s. p. Brno
- schválilo vyvìšení zámìrù smìny èásti pozemku parc. è. 192/3 - ostatní plocha v kú. Hanušovice a vyvìšení zámìru odprodeje
èásti pozemku parc. è. 192/8 – ostatní plocha v kú. Hanušovice a parc. è. 192/3 – ostatní plocha v kú. Hanušovice
- schválilo odprodej èásti pozemku parc. è. 1260/5 - lesní pozemek v k.ú. Hanušovice, cena bude stanovena dle znaleckého posudku a kupující uhradí veškeré náklady související s prodejem dané èásti pozemku; povìøilo starostu mìsta podpisem kupní smlouvy
- neschválilo prodej èásti pozemku parc. è. 888/1 - ostatní plocha v kú. Hanušovice
- neschválilo odprodat pozemek parc. è. 829/1 - ostatní plocha v kú. Hanušovice
(pokraèování na 3. stranì)
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A pøišla k nám parádní zima
(dokonèení z 1. strany)
V souèasné dobì se o zimní údrbu stará jeden pracovník,
v nejbliší dobì mìsto posílí tým údrby na celkový poèet tøí zamìstnancù. A kdy pøijde kalamitní situace jako letos, musí se
s ní pracovníci vypoøádat. Mìstu s údrbou vypomáhají také
další osoby, pøedevším z øad zemìdìlcù, kteøí mají vhodnou
techniku. Je tøeba uvést, e mìsto Hanušovice sice má v souèasné dobì údrbovou techniku, ale ta není úplnì vhodná pro tak
nároènou zimní údrbu, nicménì situace se øeší. Mìsto se maximálnì snaí vyhovìt všem poadavkùm obèanù k jejich spokojenosti. Pracovníci údrby se snaí vyhrnout sníh mimo
soukromé pozemky obèanù, ale nedovedou vdy pøesnì urèit,
kde leí hranice mezi soukromým a obecním pozemkem. Svým
pøístupem se snaí minimalizovat škody na soukromém vlastnictví. Mìsto také udruje øadu úèelových komunikaci, tuto
údrbu dìlá jako slubu obèanùm a zákon takovou povinnost
neukládá. Jde napø. o ulici Na Vyhlídce, komunikaci k èp. 6,
spojku mezi hudební školou a èp. 187, prostranství kolem domù
èp. 88 a 72, ulice kolem sýpky, pøes Skalku a jiné. Zimní údrba
je pro mìsto velmi finanènì nároèná.
A tady pøichází prosba smìrem k Vám, obèanùm. ádáme
Vás o souèinnost. Velmi by nám pomohlo, kdybyste zkusili
vlastními silami odházet sníh kolem svých výjezdù, branek èi
vchodù. Také jste odházeli sníh kolem svého auta, protoe tohle
technika neumí. Ocenili bychom také, kdybyste pøeparkovali
svá vozidla, pokud právì ve Vaší ulici probíhá odklízení snìhu.
Zpøíjemníte tak ivot sobì, sousedùm i chlapùm z údrby.
Samozøejmì je stále co zlepšovat. Víme o tom a snaíme se
nalézt taková øešení, která by vedla ke zvýšení spokojenosti obèanù s touto slubou. Zde pøedkládáme nìkolik návrhù opatøení, která chceme v blízké dobì realizovat tak, abychom pøíštì
byli lépe pøipraveni i vybaveni.
1. V pøípadì kalamit bychom rádi vyuili tzv. úklidových
dnù. Pøedstava je taková, e bychom na konkrétní den vyhlásili
úklid konkrétní lokality, s tím, e tam v tento den nebudou parkovat auta a sníh bude z ulice dokonale uklizen a odvezen.
2. Pøedpokládáme vyšší zapojení obèanù z øad nezamìstnaných, které hodláme formou veøejnì prospìšných prací zamìstnat právì na úklidové práce ve mìstì. Uvidíme, kolik
finanèních prostøedkù se na nì podaøí získat.

Zasedání Zastupitelstva mìsta Hanušovice
2. jednání - 18. 12. 2018
(dokonèení z 2. strany)
- schválilo odprodej pozemku parc. è. 151 - ostatní plocha v kú.
Potùèník o výmìøe, cena bude stanovena dle znaleckého posudku a
kupující uhradí veškeré náklady související s prodejemdané èásti pozemku; povìøilo starostu mìsta podpisem kupní smlouvy
- neschválilo prodej pozemku parc. è. 2147 v kú. Hanušovice
- neschválilo odprodej ideální poloviny st. pl. 151/8 - zastavìná plocha a nádvoøí, a to vèetnì ideální poloviny hospodáøského stavení
- neschválilo prodej st. pl. 151/13 - zastavìná plocha a nádvoøí v kú. Hanušovice
- schválilo bezúplatný pøevod novì vzniklého pozemku
parc. è. 748/3 - ostatní plocha
- schválilo bezúplatný pøevod novì vzniklého pozemku
parc. è. 803/2 - ostatní plocha v kú. Hanušovice na mìsto
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3. Za samozøejmé povaujeme nákup nové, výkonnìjší techniky, která umoní zvýšit efektivitu práce a úklidu a vyuití
v zimním i letním období.
4. Ve velmi krátké dobì mìsto zøídí „hotline“ – horkou linku,
na které bude moné oznamovat závady, nedostatky v údrbì
letní i zimní apod.
5. Pøedpokládáme také v budoucnu zøídit placenou slubu
úklidu, kdy bude moné nechat si za úplatu vyhrnout sníh ze
dvora, nechat si posekat trávu apod. – pokud volné kapacity a
monosti techniky i lidí dovolí.
Závìrem Vám dìkuji za trpìlivost, spolupráci a ochotu s øešením problému zimní údrby pomoci.
Marek Kostka, starosta mìsta

Hanušovice; povìøilo starostu mìsta Hanušovice podpisem veškerých písemností v dané vìci vè. smluv
- neschválilo odkup pozemku parc. è. 881 - ostatní plocha o výmìøe, parc. è. 882 - ostatní plocha a st. pl. 739 - zastavìná plocha
a nádvoøí v k. ú. Hanušovice
- schválilo uzavøení „Smlouvy o právu provést stavbu“ mezi mìstem
Hanušovice a Lesy Èeské republiky, s. p. pro realizaci stavby „Oprava propustku 25b-M1, ulice Údolní u èp. 79, Hanušovice“, která
vede pøes vodní tok na pozemku parc. è. 1560/1 v kú. Hanušovice
- zvolilo zástupce mìsta Hanušovice na Valnou hromadu VHZ,
a. s. Šumperk pana Ing. Františka Wintera, jako náhradníka
pana Vlastislava Machulu
- zvolilo zástupce mìsta Hanušovice pro územní plánování
mìsta Hanušovice pana Bc. Jaroslava Mrázka a pana Ing. Františka Wintera
- schválilo mìsíèní odmìny pro èleny zastupitelstva, které
povìøila RM pøijímáním vùle snoubencù
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Pozvánka na divadelní pøehlídku ŠOKÁÈEK 2019 ve Starém Mìstì p. Sn.
Minulý rok jsem psal nìco v tom smyslu, e dobré víno a naše divadelní pøehlídka èasem na kvalitì neztrácí, spíše naopak. Tenhle
pocit se ve mnì letos nìjak násobí. Dát dohromady kvalitní program byla asi „nejvìtší fuška“ za posledních pár let, ale to musí posoudit hlavnì pravidelní návštìvníci této dnes ji tradièní kulturní akce ve Starém Mìstì. Uskuteèní se od 22. do 24. února 2019
v místním kulturním domì. Schéma programu se pøíliš neliší od pøedchozích let.
Zaèíná se tradiènì v pátek 22. 2. od 19:00 hod. pozváním na výborné Divadlo Tøí z Pardubic. Pamìtníci pøedešlých kusù tohoto
souboru, napø. „Prasklá høídel od sifonu“, „Úøední èunina“ èi poslední výbornì ztvárnìný detektivní pøíbìh (r. 2017) „Queensland“
si novinku „Kde je Andrius?“, smutný pøíbìh z Litvy plný absurdního humoru, a další doprovodná pøedstavení („Mýdlo špiní
chrakter“, kdy se dìj odehrává v lékaøské ordinaci na nìmeckém venkovì, a pøedstavení „Bombardéøi“, pantomima o pilotech bombardéru, kteøí mají za úkol eliminovat malé nìmecké mìsteèko) jistì nenechají ujít. I ve vìtších mìstech se na tento soubor, hrající
pouze autorské kusy Tomáše Novotného, hostujícího herce v mnoha praských divadlech, dost obtínì shánìjí lístky, proto by mì
velmi potìšil plný sál našeho kulturního domu - kdo pøijde, urèitì nebude litovat.
Po zkušenostech z loòského roku s ne pøíliš zdaøilým výbìrem pohádek (podle mého soudu) jsem letos sáhl výhradnì po profesionální scénì. V sobotu 23. 2. dopoledne se zaèátkem od 10 hod. èeká dìtského diváka, ale i jeho dospìlý doprovod pohádka „S Florentýnkem na cestách“ ji osvìdèeného profesionálního Divadla Sluneènice Brno. Není na škodu si pøipomenout divácky nejlépe
hodnocené pøedstavení „Hrajeme si s pohádkou“ v roce 2017, které bylo plné nejznámìjších a nejoblíbenìjších melodií z pohádek a
dìtských filmù napø. Šílenì smutná princezna, Princové jsou na draka, Saxana apod.
Sobotní odpoledne od 13:00 hod., plné toho nejlepšího, co mùe nabídnout ochotnická scéna, nastartuje „Vánoèní pøíbìh“ v podání Divadelního souboru KIX pøi DDM Zábøeh, pøíbìh o lidské haminosti, kterou dokáe vyléèit láska a kouzlo Vánoc. Tato hra
získala na loòské divadelní pøehlídce ve Václavovì v konkurenci 18 souborù tøetí místo v divácké soutìi. Lepší vizitku si snad ani
nelze pøedstavit.
Od 16:00 hod. k nám zavítá dnes ji legendární Rádobydivadlo Klapý s pøestavením od Maxima Gorkého „Vassa“. Kdo pøijde,
uvidí strhující pøíbìh eny, která se po smrti patriarchy rodu snaí všemi monými zpùsoby zachránit rodinnou firmu. Na toto divadlo, které u nás bude debutovat, jsem opravdu sám zvìdavý. Máte toti „ kliku“, e zrovna v dobì pøehlídky je tento soubor na „Moravském turné“, vzhledem k jeho vzdálenosti od našeho „horského sídla“ je to zøejmì jedineèná pøíleitost vidìt jeho produkci.
Zlatý høeb veèera obstará soubor, který snad není nutno ani pøedstavovat, a to Amadis z Brna. Nìkolikanásobný vítìz „Šokáèkù“
nás od 19:00 hod. vrátí do èasù totalitního vládnutí jedné strany na jeden z mála podaøených zábavných programù Televarieté. Na
jeho úpravu do souèasnosti jsem opravdu zvìdavý a snad nezùstanu s tímto pocitem osamìlý.
Nedìlní dopoledne 24. 2. od 10:00 hod. bude vyhrazeno dalšímu profesionálnímu souboru Divadlo Tramtarie z Olomouce. Pøijedou s nìkolikrát ji avizovanou pohádkou „O praèlovíèkovi“ (zatím to nikdy z rùzných dùvodù nedopadlo). Tento kus vidìla pùlka
Evropy, tak snad se to podaøí i Starému Mìstu.
Všechna pøedcházející divadla bych rád všem doporuèil, ale u posledního kusu pod názvem „INFERNO aneb konec legrace“
v podání Divadla Dostavník Pøerov a Divadla Stodola Jiøíkovice, které je na programu na nedìlní odpoledne od 14:00 hod., jsem
opravdu na rozpacích. V tomto kusu si legrace opravdu neuijete. Pøedlohou tohoto díla je slavné Dantovo Peklo. Cesta k nejtemnìjším lidským vlastnostem, úasným zpùsobem ztvárnìná spojenými silami obou výborných divadel pomocí expresivní hudby,
tance, zvukových i svìtelných efektù, zanechá urèitì na kadém divákovi hluboký proitek. Je to ánrovì velmi nároèné divadlo a
ne všichni jsou schopni tohle pozitivnì vstøebat. Milovníci lehèích veselých ánrù by si návštìvu tohoto pøedstavení mìli opravdu
dobøe rozmyslet.
Letošní roèník opìt bude opravdu rùznorodý, od vyloenì nároèných kusù („ Inferno aneb konec legrace“) nebo „Vassa“ po lehèí
ánr „Kde je Andrius?“, a po vyloenou zábavu Televariaté 2019, doplnìný profesionálnì provedenými pohádkami a dalšími výbornými kusy. Jsem pøesvìdèen, e si na letošním Šokáèku mùe vybrat opravdu kadý, a tìm, co se rozhodnou absolvovat celou
pøehlídku, pøeji velkou výdr, nebudou litovat. Jídlo ani pití si návštìvníci s sebou nosit nemusí, všeho bude celodennì dostatek.
Vstupné bylo nutné pøizpùsobit kvalitì a hlavnì cenì jednotlivých pøedstavení. Permanentka na celou pøehlídku bude stát 200 Kè
(k dostání od 1. února v TIS Staré Mìsto a v Informaèním centru Hanušovice, po zaèátku pøehlídky u vstupného), jednotlivá vstupenka na všechna pøedstavení bude za 50 Kè.
Za poøadatelský Divadelní soubor ŠOK Staré Mìsto, Ruda Šmùla

PØEHLÍDKA AMATÉRSKÝCH
DIVADELNÍCH SOUBORÙ

Šokáèek 2019
Kulturní dùm Staré Mìsto
22.-24. 2. 2019, 12. roèník
Program:
Pátek 22. 2. 2019
19:00 hod. - tøi scénky plné absurdního humoru
Kde je Andrius?, Bombardéøi,
Mýdlo špiní charakter - Divadlo Tøí Pardubice
Sobota 23. 2. 2019
10:00 hod. - hudební pohádka
S Florentýnkem na cestách - Divadlo Sluneènice Brno
4
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13:00 hod. - vánoèní pøíbìh
Vánoèní sen Charles Dickens - DS KIX pøi DDM Zábøeh
15:30 hod. - drama
Vassa Maxim Gorkij - Rádobydivadlo Klapý
19:00 hod. - komedie
Televariaté - Divadelní soubor Amadis, Brno
Nedìle 24. 2. 2019
10.00 hod. - pohádka
O praèlovíèkovi - Divadlo Tramtarie Olomouc
14.00 hod. - hudební performance na motivy Dantova Pekla
Inferno aneb konec legrace-Dostavník Pøerov a Stodola Jiøíkovice
Vstupné na jednotlivá pøedstavení 50 Kè, zvýhodnìné vstupné na celou pøehlídku 200 Kè (pøedprodej Turistické informaèní
centrum Staré Mìsto a Hanušovice od 1. února).
Obèerstvení zajištìno. Zmìna programu vyhrazena!
HANUŠOVICKÉ NOVINY 2/2019

Jubilea
V mìsíci únoru 2019 oslaví
svá významná ivotní výroèí
tito naši spoluobèané:
paní Blanka Tomášková,
Dana Gronychová a
Zdeòka Musilová;
pánové Vlastimil Kubíèek,
Josef Navrátil, Jiøí Jurdiè,
Petr Kouøil a Daniel Nantl.
Blahopøejeme!

Váení obèané, pokud nechcete, abyste byli v rubrice Jubilea
zveøejnìni, sdìlte prosím tuto
skuteènost telefonicky, e-mailem
nebo osobnì na podatelnì MÚ
Hanušovice do 15. dne mìsíce
pøedcházejícího uveøejnìní. -red

Vzpomínka

Kníka od Jeíška
Ji potøetí se dìtští ètenáøi zapojili do krásné vánoèní akce „Kníka od Jeíška“.
Dìti si mohly napsat na
anketní lístek název kníky,
kterou by rády našly pod
stromeèkem.
Z 83 pøihlášených bylo
vylosováno a obdarováno
23 dìtí krásnou kníkou.
Pøedávání kniních dárkù
probìhlo v úterý
18. prosince 2018 ve tøídách
základní školy. Tato milá
vánoèní akce probìhla díky
finanènímu pøíspìvku mìsta
Hanušovice.
- dš

Pozvánka
Èlenové Èeskoslovenské obce legionáøské ze Šumperka a okolí vás zvou do Muzea
silnic ve Vikýøovicích na poøad rozhovorù a úvah nad tématy:
· O situacích civilní ochrany. Tøi dny pobývat doma bez pomoci zvenku.
Proè? Co to obnáší?
· K obranì republiky a Armádì ÈR.
· O expozicích muzea – Kleinové, mosty, silnice.
Akce probìhne v sobotu 13. dubna, zaèátek v 09:00 hod., konec ve 12:00 hod.
Støídání témat v 10 a v 11 hod.
Vydejte se na ekologický výlet bez auta.
Tam a zpìt pìšky, vlakem, na kolobìce èi na kole.Obìd za plotem muzea. - ol

„Oèi se zavøely,
odešly spát,
však kdo Tì miloval,
vzpomene rád.“

Vzpomínka
Bylo-li na svìtì zásluhou milovaného èlovìka
víc lásky a dobroty,
víc svìtla a pravdy, mìl jeho ivot smysl.
Dne 26. 2. 2019 vzpomeneme nedoitých 89 let
našeho milovaného tatínka, dìdeèka a pradìdeèka,
pana Karla Jablonèíka z Hanušovic.
23. 3. 2019 vzpomeneme 13 let od jeho úmrtí.
Kdo byl milován, není zapomenut. Dìkujeme za tichou vzpomínku.
Nikdy nezapomenou dìti Alena, Jitka a Pavel s rodinami,
vnouèata a pravnouèata.

Dne 8. února 2019
si pøipomeneme
21. smutné výroèí úmrtí
naší maminky a babièky,

Vzpomínáme
Odešel, ale zùstal v srdcích tìch,
kteøí ho mìli rádi.

paní Vìry Pavelkové.
21. ledna 2019 jsme
vzpomínali na její nedoité
90. narozeniny.

Dne 18. února 2019 si pøipomeneme 10. výroèí,
kdy nás navdy opustil náš milovaný manel,
tatínek a dìdeèek,
pan Ing. Petr Kadlec.

Za celou rodinu,
dcery Soòa a Vlaïka.
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Cestování po Evropì
Reggio Calabria
Nejjinìjší èástí Itálie je Kalábrie. Tam také leí mìsto
poloené na špièce italské „boty“, Reggio Calabria.
Mìsto leící proti pobøeí Sicílie, kde trvale ije asi 200 000
obyvatel, se zdá být ospalé a „vesnické“ oproti elegantnímu Milánu nebo renesanèní Florencii, ale je to drsný italský jih. Reggio má pøitom staré koøeny, bylo zaloeno Øeky ji v 8. století
pø. n. l. Nábøení promenádu lemují vzrostlé palmy a fíkovníky,
okolní krajina je hornatá a èlenitá. Ve vnitrozemí Kalábrie najdete starobylé vesnièky, kde se ivotní styl za poslední století
zmìnil jen velmi málo.
Problémem oblasti byla odjakiva zemìtøesení. Naposledy
se tu zemì poøádnì otøásla v prosinci 1908 a stálo to ivoty tisícù
lidí. Z tohoto dùvodu nenajdete ve mìstì mnoho historických
budov. Podobnì jako jiné budovy ve mìstì musela být i mariánská katedrála (Duomo) po zemìtøesení novì vystavìna. Její novorománská fasáda je ale kadopádnì impozantní, kostel je
nejvìtším v celé Kalábrii. Naproti tomu hrad (Castello Aragonese) byl posledním zemìtøesením jen mírnì poškozen a
podrel si proto svoji støedovìkou podobu. Dochovaly se i kratší úseky hradeb, které obepínaly støedovìké Rhegio, jejich nejstarší èásti pocházejí ze 4. století pøed Kristem.
Nejvìtší historické a kulturní zajímavosti v Reggio Calabria
ale ukrývá Archeologické muzeum. Mezi èetnými hodnotnými
exponáty jsou nejvzácnìjší tvz. bronzové sochy z Riace. Jde o
dvì nahé muské postavy v ivotní velikosti, vylovené z moøe u

nedaleké obce roku 1972. Unikáty pocházejí zøejmì z 5. století
pø. n. l.
Po návštìvì muzea se mùete projít po jedineèné pobøení
promenádì, kterou básník Gabrielle d´Annuzio nazval „nejkrásnìjší italskou mílí“. Osobnì jsem ji navštívil a slova básníka
mùu jen potvrdit. Navíc se místním architektùm povedl husarský kousek. Mezi promenádou na pobøeí a èistým moøem Messinské úiny vytvoøili krásnou plá se zlatavým pískem. Nejen
místní, ale vìtšina pøíznivcù letního koupání, kteøí toto úchvatné
místo s výhledem na Sicílii navštívili, tvrdí, e nic krásnìjšího
v Evropì nevidìli. K plái a koupání patøi i italská zmrzlina, která je vyhlášená. Zde ale mají místní specialitu, kterou nikde jinde neochutnáte. Jmenuje se briosca con gelato, èesky se dá
pøeloit jako zmrzlina vloená do sladké briošky.
Milovníkùm kulturních památek, uvedu, co zde ještì mají zajímavého a kam se mohou pøi návštìvì mìsta podívat. Mìstská
galerie napøíklad vystavuje kvalitní výstavu obrazù vèetnì dìl
sicilského mistra Antonella de Messina. Za prohlídku stojí i
chrám optimátù, který byl postaven v byzantsko-normanském
slohu v 10. století. Pøes škody napáchané zemìtøesením i válkami si kostel uchoval nìkteré pùvodní prvky, napø. byzantské mozaiky na podlaze. Nádherná je i barokní stavba Villa Zerbi, kde
se konají rùzné výstavy. Byla postavena po zemìtøesení z roku
1908 v málo vídaném eklektickém slohu.
-hp

Naše zdraví (83) - Èervená øepa
Zaøazujete do svého jídelníèku èervenou øepu? Mnoho lidí ne a myslí si, e nebudou jíst nìco, co je podobné krmení hospodáøských zvíøat. Je to pøedsudek a dnes si povíme o tom, e tato potravina je doslova lékem k trvalému zdraví.
Mezi lidmi byla èervená øepa dlouho vnímána jako jakýsi odpad z pole, který je vhodný tak akorát pro dobytek. O tom svìdèí i
fakt, e byla døíve pouívána výhradnì jako léèivo, nikoliv jako potravina. Vyuívaly se hlavnì listy mladé rostliny, postupem èasu
pøišel na øadu právì i koøen. Byl uctíván pro své pozitivní úèinky na rány, zácpy, teploty a koní problémy. Ne náhodou se díky své
chuti dostal do kuchynì i jako vyhledávaná pochoutka.
Zásadnì ji máme konzumovat zasyrova, to proto, abychom docílili maximálního efektu. Ještì lépe udìláme, kdy z ní v odšavòovaèi dostaneme lahodnou šávu, kterou budeme pravidelnì popíjet. Pokud ji chcete povaøit, nikdy ji pøedem neloupejte, abyste ji
zbyteènì nezbavili ivotadárné šávy.
V èervené øepì najdete velké mnoství vitamínu B a C, ale rovnì karoten, tedy vitamín A. Obsahuje také bílkoviny, cukry,
vlákninu a významný antioxidant betanin. Pøi výètu látek, které pozitivnì pùsobí na náš organismus, nezapomeòme zmínit rovnì
minerály, a to pøedevším vápník, hoøèík, elezo, sodík a draslík.
Poslední dobou se stále èastìji objevují informace, e pravidelné pití šávy z èervené øepy mùe pomoci organismu pøi boji s rakovinou. Samozøejmì však pouze jako souèást hlavní léèby, ale stejnì tak i pøi rekonvalescenci. Doporuèená dávka je 3 menší šálky
dennì, pøi prevenci, tedy obranì proti této zákeøné nemoci, 1 sklenku nejménì jednou týdnì.
Lékaøi ji doporuèují i v dobì tìhotenství. Výraznì pøispívá ke zdravému vývoji plodu, protoe pomáhá tvorbì èervených krvinek
a je vhodná pøi chudokrevnosti. Navíc obsahuje vysoké mnoství kyseliny listové, která je pro správný vývoj plodu nezbytná.
V chøipkových obdobích je pro tìhotné (ale i ostatní) vhodná jakoto prevence pøed nachlazením i samotnou chøipkou. Pouívá se i
jako lék, pokud vás nemoc zastihne.
Konzumace èervené øepy tedy výraznì prospívá našemu organismu. Lidé trpící problémy s vyluèováním a ucpáváním støev by
mìli pít øepovou šávu pravidelnì. Nápoj z nich vyplaví veškeré usazené toxiny a støeva proèistí. Šáva navíc pomáhá pøi trávení,
povzbuzuje krevní obìh, povzbuzuje metabolismus a celkovì zvyšuje odolnost organismu proti nemocem. Pokud trpíte nadváhou a
chcete shodit nìjaké to kilo, je èervená øepa tím pravým pomocníkem. Pøipravte si z ní tøeba lahodný salát, na který budete potøebovat ještì cibuli a okurku. Salát skvìle odbourává tuky, ale je také vhodný pro lidi, kteøí mají problémy s ledvinami a játry.
Z èervené øepy lze vyrobit saláty a pøílohy k hlavním jídlùm. Osobnì doporuèuji lidovì øeèeno øepozelí. Po sklizni pøedvaøenou
èervenou øepu a zelí nastrouháme, pøidáme nakrájenou cibuli, zalijeme sladkokyselým nálevem a zavaøíme do sklenic. Po celý rok
tak máme zdravou, nakyslou pøílohu k rùzným pokrmùm.
-hp
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Pøednáška Ríši Štìpánka
Nejextrémnìjší a zároveò nejdelší závod v Evropì, to je 1000 miles adventure.
1660 km napøíè pohoøími bývalé Èeskoslovenské republiky.
Závod bez zabezpeèení.
Se svým vyprávìním mezi nás zavítá dritel zeleného trikotu Richard Štìpánek.
„Na svìtì jsou jen dvì zelená trika,“ øíká Richard.
Ptáte se, jak jej získat? Podmínkou je pokoøit tento závod hned tøemi zpùsoby: pìšky, na kole i kolobìce.
Zajímá Vás, co obnáší závod neboli dobrodruství 1000 miles adventure? Co ho potkalo v èeských a slovenských horách? Co vše bylo pøipraveno organizátorem a co si na sebe pøipravil sám Richard?
• Jaké to je zùstat sám zranìný uprostøed pøírody? Co dìlat, kdy vás strhne proud øeky? Jak si umìt øíct o nocleh, jídlo nebo
tøeba kávu?
• To a mnohé další vèetnì promítání videí a fotografií bude souèástí tohoto veèera.
• Vytýèen je i prostor pro vaše otázky.
•
•
•
•

Pøedstavení:
Richard Štìpánek je nejen sportovec a dobrodruh. Je také tvùrce projektù, jimi lidi nejen motivuje, ale také jim pomáhá.
V roce 1999 byl Richard úèastníkem tìké dopravní nehody. Boj o ivot vyhrál, pøišel však o svoji levou ruku. I pøesto všechny
tyto výzvy zdolával, jak ji sám øíká, „jednou rukou“.
Svoji tragédii povýšil na poslání a pracuje jako motivaèní pracovník s lidmi, kteøí se dostávají do tìkých ivotních situací.
Své ivotní, závodní zkušenosti a záitky shromádil v knize, kterou vydal pod názvem „Vzdát mùeš zítra“.
Tu zde budete mít monost zakoupit i s vlastnoruèním podpisem, popøípadì vìnováním.
Co nám o sobì Richard øekl: „Jsem mu na cestì. Na cestì, která zaèala tam, kde pro mnohé konèí. Ptáte se, kam jdu? Jdu
tam, kde mnozí ji jsou.“
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2. Pøíprava na nouzové pøeití pøi situacích civilní ochrany
(povodeò, havárie, tøi dny bez elektøiny, jiná mimoøádná událost).
3. Pøíspìvek k obranì republiky.

Pozvánka
Akce: Kurz mezilidské zdravotnické pomoci.
Místo: Støední zdravotnická škola Šumperk.
Termín: 14. února, 21. února a 21. února.
Èas: od 16:00 do 18:00 hod.
Proè: Pouití jednoho kurzu ve tøech pøípadech:

Vstup zdarma.
Úèastaspoò v nìkterý ètvrtek jelepšínepáchatnìkdyzmatek.

1. Pomoc blízkým – práce v bytì, garái èi na zahradì, dìtské
hrátky, sportování.

Doporuèují èlenové
Èeskoslovenské obce legionáøské v Šumperku a okolí.
Za Vaše pochopení a Vaši podporu se uklání Jiøí Skrbek.

Nový ivot v Branné
Dovolujeme si krátce pøedstavit inovativní projekt pomoci rodinám i jedincùm bez vyhovujícího zázemí k plnohodnotnému
ivotu.
Lidé a hory patøí k sobì, a proto jsme se rozhodli vytvoøit v malebné horské obci Branná dostupný domov. Bydlení pro lidi, kterým osud nachystal nelehké, mnohdy extrémní ivotní podmínky, které není mono zvládnout bez pomoci. Projekt sociálního bydlení je zamìøen na mladé rodiny, maminky samoivitelky a ostatní osoby bez vyhovujícího místa k bydlení. Naší výzvou je vytvoøit
pro nì domov a zázemí pro start k novému ivotu. Je èasto nesnadné postavit se nepøízni osudu, jít ivotem dál se vztyèenou hlavou.
Naším projektem chceme podpoøit kvalitu ivota na horách a zasadit se o zastavení vysídlování podhorského regionu. Protoe jsme
zde rovnì narozeni, protoe nám nejsou lhostejné osudy lidí z našeho prostøedí, protoe máme rádi naše krásné hory a protoe
víme, e právì na horách si musí lidé nejvíce pomáhat.
Pro naše klienty máme pøipraveno 8 novì vybudovanách bytù od 25 m2 do 83 m2 obytné plochy v rekonstruované secesní vile s pìkným
prostøedím.
Byty budou pøipraveny k nastìhování na pøelomu bøezna a dubna 2019. V pøípadì zájmu nás prosím kontaktujte na email
info@zivotvbranne.cz nebo na tel. +420 734 311 338, popøípadì sledujte náš web https://zivotvbranne.webnode.cz.

Pøijmi výzvu
a ij v Branné!
Váš team
SB Marketing, z. s

Firma NET-vysokotlaká technika, spol. s r. o. ve Starém Mìstì hledá nové zamìstnance.
Hlavní náplò práce spoèívá v obsluze vysokotlakého agregátu, èištìní a tryskání s vysokorychlostním vodním paprskem,
výjezdy na zakázky. Mzda 18-40.000,- Kè. Více informací na www.net-waterjet.cz nebo na tel.: 728 650 560.
Pokud Vás tato nabídka zaujala, neváhejte nás kontaktovat.

Jak na inzerci?
SOUKROMÁ INZERCE
je mono podávat v Hanušovických novinách zdarma.
Inzeráty mùete poslat emailem:
podatelna@mu-hanusovice.cz
nebo pøedat osobnì v podatelnì na MÚ Hanušovice.
Inzerát musí být: èitelný,
srozumitelný, seriózní, s délkou maximálnì 250 znakù.

KOMERÈNÍ INZERCE
Inzeráty textové
15,- Kè za øádek o 30 znacích
2
Inzeráty plošné - 2,50 Kè za 1 cm

HANUŠOVICKÉ NOVINY,
mìsíèník, vychází k prvnímu dni v mìsíci v Hanušovicích. Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává mìsto Hanušovice,
Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, IÈO: 00302546, ev. è. MK ÈR E 10093, email: noviny@hanusovice.info
Uzávìrka pøíspìvkù do 15. dne pøedchozího mìsíce na MÚ Hanušovice.
Šéfredaktor: Ing. František Felner. Tisk: Trifox s.r.o., Tøebízského 1514/2, 787 01 Šumperk
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Ze ivota spolku:

Klub 60+ Hanušovice, z. s.
V mìsíci prosinci, dne 4. 12. 2018 organizoval náš Klub zájezd do
Šumperka na Vánoèní koncert sourozencù Ulrychových. Dopravu
autobusem na místo vyuilo 19 našich èlenù a 1 osoba mimo èlenskou základnu.
Dne 6. 12. 2018 probìhla v klubovnì spolku schùze výkonného výboru, která mìla na programu bìnou agendu Klubu.
Dne 11. 12. 2018 bylo poslední dvouhodinovkou ukonèeno trénování pamìti a cvièení na idlích, které probíhalo kadé úterý od 2. 10.
2018. Akce probíhala pod vedením lektorky z firmy Pontis Šumperk,
o. p. s. a zúèastnilo se jí celkem 21 èlenek Klubu.
Dne 21. 12. 2018 se èlenové našeho Klubu podíleli na zabezpeèení mìstské akce „Zpívání u vánoèního stromu“ tím, e
v dobì od 15 do 20 hod. zabezpeèovali provoz Kulturního domu
v Hanušovicích.
Dne 31. 12. 2018 organizoval náš Klub v klubovnì spolku
tzv. Silvestrovské setkání seniorù, které bylo v duchu rèení
„Jaké si to udìláš, takové to máš“. Bohuel o tuto akci byl mizivý zájem.
V mìsíci prosinci 2018 se také 5 èlenù našeho Klubu zúèastnilo dvou bowlingových klání v Penzionu Formanka v Hanušovicích. Tyto èleny spolku bych oznaèil jako „skalní pøíznivce“
této hry. Tøetí bowlingové klání jsme mìli tentokrát v Šumperku, kdy se k tìmto „skalním pøíznivcùm“ pøidalo dalších 5 èlenù
Klubu a provozovna Blue Star Bowlingu byla na témìø dvì hodiny naše.
V mìsíci lednu, dne 3. 1. 2019 probìhla v klubovnì spolku schùze
výkonného výboru, která kromì bìné agendy Klubu kladnì projednala ádost paní J. J. o pøijetí za øádného èlena spolku a tím se stala ji
stým èlenem Klubu 60+ Hanušovice, z. s. Dále pøevedla na ádost
kronikáøe Klubu pana J. H. tuto agendu na èlenku výkonného výboru
paní Z. K.

Dne 8. 1. 2019 se opìt uskuteènil se „skalními pøíznivci“
v Penzionu Formanka v Hanušovicích bowling, který jsem však
novì pojmenoval „úterní koulení“ a mohou se jej zúèastnit i osoby mimo èlenskou základnu Klubu s tím, e za pouití bowlingové dráhy zaplatí pøíslušný podíl nákladù pronájmu dráhy.
Dále jsou na mìsíc leden 2019 naplánovány akce „úterního
koulení“, nejbliší termín bude dne 15. 1. 2019 od 15 hod. V plánu je koupání v Termálních lázních Velké Losiny, které se uskuteèní dne 29. 1. 2019. U této akce jsem po projednání ve
výkonném výboru provedl úpravu cen. Ji nyní jsem však na
toto téma vyslechl uštìpaènou poznámku. Tito lidé si zøejmì
nejsou schopni uvìdomit, e nynìjší hodnota koupání v Termálních lázních má stanovenou cenu pro seniory ve výši 250,- Kè,
která po skupinové slevì èiní 212,50 Kè. Samozøejmì další náklady akce jsou na dopravu, kde se fakturovaná èástka rozpoèítá
na poèet cestujících. Zpravidla se celkové náklady na jednoho
úèastníka zájezdu pohybují kolem èástky 270,- Kè.
V mìsíci únoru 2019 budou pokraèovat akce „úterního koulení“, první ètvrtek mìsíce schùze výkonného výboru, v dobì od
22. do 24. února 2019 zájezd na divadelní pøedstavení v rámci
divadelní pøehlídky Šokáèek 2019 ve Starém Mìstì pod Snìníkem. V návrhu na tento mìsíc je navíc i exkurze ve firmì Kostka-Kolobka v Potùèníku.
Pøi svém výètu akcí nemohu opominout ètvrteèní a nyní novì
i úterní setkávání seniorù èlenù Klubu v klubovnì spolku. Tyto
opakované týdenní akce si zpravidla nekladou ádný cíl, úèelem
je jen vytvoøení místa a prostoru k setkávání se.
Bliší nebo konkrétnìjší údaje k našemu spolku jsou k dispozici na našich webových stránkách www.klub60.wgz.cz nebo
popø. prostøednictvím webových stránek mìsta Hanušovice ›
mìsto › spolky a sdruení › Klub 60+ Hanušovice.
Karel Prodìlal pøedseda Klubu 60+ Hanušovice, z. s.

Toulky po okolí - eleznièní tra Hanušovice-Glucholazy IV.
Ji popáté si budeme povídat o horské trati z našeho mìsta do polských Glucholaz. Pøi popisu trati otištìném v Prùvodci, který byl
vydán pøi pøíleitosti stého výroèí otevøení, jsme skonèili na zastávce Nové Losiny.
Z nákladištì Františkov, kde ústil rozsáhlý systém lesních eleznic a kde bylo dováené døevo pøekládáno do eleznièních vagónù
normálního rozchodu, zbyla do dnešní doby jenom rampa.
Stanice Branná má i dnes jednoduché provozní pomìry. Místnì obsluhované výhybky a nezávislá vjezdová návìstidla postaèují
rozsahu práce zde provádìné. Sídlo zde má i tramistrovský okrsek, jeho práce spoèívá v péèi o velice nároèný úsek trati konèící na
Ramzové. Nad Branou byla v km 13,071 pøipojena další lesní eleznice. Patøí však minulosti. Stejnì jako nákladištì Steinbruch, je
bylo napojeno výhybkami v km 15,345 a 15,510. Jejím majitelem byla firma Veèeø-Langer a bylo zrušeno v roce 1949.
Stanice Ostruná má ji vyslovenì horský charakter, projevující se zejména nepøíznivými klimatickými vlivy. O potíích spojených se snìhovými kalamitami v následujícím traovém úseku do Horní Lipové vypravovali se zápalem starší eleznièáøi: „Pøes
vèasné postavení zásnìek byly v Pólovì záøezu a Langrovì malém záøezu soustøedìny nejvìtší potíe a nejtìší následky pro vlakovou dopravu. Od listopadu do února byly za tramistra Höslera urèeni hlásièi snìhových pomìrù, kteøí v urèenou dobu informovali
výpravèí v obou stanicích. Navíc k udrení sjízdnosti se vìtšinou nasazovaly dvì spojené lokomotivy opatøené snìhovými pluhy.
K takovým jízdám nastupovali jen strojvedoucí s dlouholetými zkušenostmi. Pravdìpodobnì k nejvìtšímu narušení provozu došlo
26. listopadu 1926, kdy praský rychlík, který mìl kolem 14. hodiny pøijídìt do Lipové, pøes dlouhé oèekávání nepøijel. Telefonickým dotazem v Ostruné zjistil výpravèí, e rychlík vyjel vèas, ale za hustého snìení. Po delší dobì bylo zjištìno, e uvázl v Langrovì záøezu a byl zcela zavátý snìhem. Vlak musel být doslova hledán, nebo kromì lokomotivy nebylo nic vidìt. Na rychlíkových
vozech leela asi dvoumetrová snìhová vrstva. Celých 36 hodin byly nepøetritì nasazeny èety pracovníkù k uvolnìní a vytaení
vlaku. eleznièáøi na lyích byli vysláni do Ostruné s nejnutnìjším zaopatøením pro traové dìlníky, vlakový personál a cestující.
Pozdìji byly nasazeny i snìhové odstraòovaèe, tzv. snìhomety.“
Nyní zastávka s jednou kolejí, pùvodnì výhybna na Ramzové, proívá nápory cestujících pøedevším o víkendových dnech a
v zimní sezónì. Dlouho sem jezdily z Jeseníku výletní vlaky, dokonce vybavené vyhlídkovým vozem. Z doby, kdy se na Ramzové
ještì posunovalo, si pamìtníci pøipomínají pøípad ujetí sluebního vozu, jen na spádu k Lipové získal takovou rychlost, e se podaøilo zastavit jej a v dnešní Lipové-lázních. Dnes (tedy v roce 1988) je na Ramzové pro nákladní vlaky stanovena povinnost vykonat
zkoušku brzdy.
Jízda z Ramzové je sice úlevou pro lokomotivu, ale znaènou zátìí pro brzdy vlaku. V dobì, kdy byla nízká brzdící síla lokomotiv,
zde zaèínala dùleitá práce dnes ji zapomenuté profese ve vlakové èetì, brzdaøù. Obsadili brzdaøské budky na potøebném poètu
vozù a ruènì, podle návìstí dávaných lokomotivní píšalou, pomáhali brzdit vlak.
-hp
(pokraèování v pøíštím èísle)
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Informace k placení
místních poplatkù
Místní poplatek za provoz systému shromaïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, vyuívání a odstraòování komunálních odpadù
- èiní 540,- Kè a je splatný vdy do 30. 9. pøíslušného kalendáøního roku
- platbu lze rozloit do mìsíèních, ètvrtletních nebo pololetních plateb
Místní poplatek ze psù
Sazba poplatku za kalendáøní rok èiní:
a) za prvního psa - 50,- Kè
za druhého a kadého dalšího psa tého dritele - 75,- Kè
b) za psa v domech se 4 a více byty - 200,- Kè
za druhého a kadého dalšího psa tého dritele - 300,- Kè
c) sazba v místních èástech (Potùèník, leb, Hynèice,
V. ibøidovice) - 30,- Kè
za druhého a kadého dalšího psa tého dritele - 45,- Kè
Poplatek je splatný vdy do 31. 3. pøíslušného kalendáøního roku

MONOSTI ÚHRADY MÍSTNÍCH POPLATKÙ
1. Bezhotovostním pøevodem - bezhotovostní platbu zasílejte na úèet èíslo 19-624841/0100 vedený u Komerèní banky,
a. s. Šumperk.
Pro platbu prostøednictvím úètu prosíme, uvádìjte správný
variabilní symbol. Variabilní symbol je vdy moné zjistit na finanèní úètárnì mìsta Hanušovice.
2. Úhrada místního poplatku v hotovosti
Veškeré místní poplatky je mono zaplatit na pokladnì mìsta
Hanušovice, Hlavní 92, è. dveøí 101.
3. Prostøednictvím SIPO – pouze komunální odpad
Obèané, kteøí chtìjí vyuívat tento zpùsob úhrady, se dostaví na
Mìstský úøad v Hanušovicích k vyplnìní ádosti s uvedením
spojového èísla sluby SIPO, zde také obdrí veškeré informace týkající se tohoto zpùsobu platby. ádost je k dispozici také
na internetových stránkách, je moné ji vypsat doma a poté doruèit na finanèní úètárnu.
4. Úhrada místního poplatku poštovní poukázkou na poštì
Poštovní poukázkou A, kterou lze vyzvednout na kterékoli poštì. Pøi platbì sloenkou je nutné zadat pøíslušný variabilní symbol (urèuje, kdo platí a za co) – je uveden na sloence
z minulých let èi pokladní stvrzence nebo jej mùete zjistit na
finanèní úètárnì.
Lenka Féllingerová, finanèní úètárna

Tøíkrálová sbírka 2019 skonèila… ohlédnutí za ní
V období 1.-13. ledna 2019 jsme se mohli setkat s koledníky,
kteøí vìnovali svùj èas a síly k potìšení druhých svým zpìvem,
dobrým slovem a také k následné pomoci potøebným v našem
dìkanátu.
V letošním roce se zúèastnilo koledování celkem 202 skupinek, kterým se podaøilo vykoledovat opìt rekordní èástku, a to
871 402,- Kè. Oproti roku 2018 je to nárùst o 37 950,- Kè. Výsledky koledování v jednotlivých obcích ukazuje daná tabulka.
Je tøeba pøipomenout, e v našem dìkanátu se do sbírky zapojilo
pøes 800 aktivních koledníkù, ale i desítky dalších dobrovolníkù
na obcích a mìstech, bez jejich pomoci by sbírka nemohla probìhnout, tak jak probìhla. Proto velké díky všem, kteøí se aktivnì zapojili do prùbìhu sbírky, ale i dárcùm, kteøí pøispìli na
dobrou vìc.
Vyuití Tøíkrálové sbírky 2019
Podrobnìjší informace o tom, jak a kde se koledovalo v celé republice, najdete na našich stránkách . Všimnout si také mùete toho,
na co budou peníze Charitou pouity – jedná se o tzv. zámìry, které
jsou „pøedbìnými“ plány a které teprve a po schválení komisí
diecézní Charity jsou Charitou realizovány. Kadá finanèní èástka,
která je investována, je zaevidována v úèetnictví a kontrolována.
Pro Olomouckou arcidiecézi platí, e z celkového výtìku
TKS zùstává 58 % v regionu, 15 % vyuívá na své projekty Arcidiecézní Charita Olomouc, 10 % putuje na pomoc potøebným
do zahranièí, 5 % jde na celostátní projekty a 5 % pokrývá reii
sbírky, 5 % krizový fond, 2 % nouzový fond.
Zámìry TKS si kadá Charita formuluje ji v záøí, øíjnu, kdy ještì
vùbec netuší, jaká èástka se vybere a co bude tøeba v následujícím
roce øešit. Proto ke zmìnì èi upøesnìní mùe dojít i v prùbìhu roku –
vdy to závisí na potøebách regionu, lidí… a tøeba i na nových projektech, které se teprve objeví.

Mezi kadoroènì se objevující zámìry Charity Šumperk patøí podpora Poradny pro eny a dívky, Centra pro rodinu a tzv.
Pøímá pomoc. S Poradnou a Centrem Charita Šumperk dlouhodobì spolupracuje a ví, jak je nároèné u organizací tohoto typu a
dìlající tak záslunou práci s minimem financí pøeít kadý rok.
Ji loni Charita podpoøila aspoò malou èástkou novì vzniklý
spolek – Spoleèenství vdov, který sdruuje eny v tíivé ivotní
situaci a nabízí jim aktivity a spoleèné sdílení a který do té doby
v našem regionu chybìl. U Pøímé pomoci se jedná o finanèní
podporu lidí, kteøí se ocitli v hmotné nouzi (velice èasto ne vlastní vinou – napø. díky nevyléèitelné nemoci, úrazu apod.). Nutno
podotknout, e se nejedná o nìjaké „nahodilé“ rozdávání financí, ale vdy probìhne nejdøíve sociální šetøení, projednání dané
situace, a teprve potom pøidìlení podpory. Snaíme se opravdu o
to, aby se vykoledované peníze dostaly k lidem, kteøí to nejvíce
potøebují.
Zámìr, který letos chceme podpoøit ve vìtší míøe a který se
poprvé na seznamu objevil ji loni, je podpora a rozvoj mobilní
hospicové péèe v našem regionu. Naše Charita ji od podzimu
výbornì spolupracuje na budoucím projektu rozvoje tohoto
typu péèe se spoleèností Senzion, s. r. o., za podpory Mìstské
knihovny T. G. Masaryka Šumperk a dalších dobrovolníkù. Výsledkem této spolupráce by mìl být napø. cyklus pøednášek a
dalších akcí vztahujících se k propagaci domácí hospicové péèe,
informovanost rodin, ale i pøedstavitelù obcí a mìst. Ji teï se
napø. mùete tìšit na pøednášku Marie Svatošové 26. bøezna, výstavu fotografií Jindøicha Štreita. Hlavním cílem tohoto projektu je rozvoj a rozšíøení péèe o umírající v domácím prostøedí,
kdy nemocný netrpí nesnesitelnou bolestí, je respektována jeho
lidská dùstojnost a nezùstane osamocen.
O tomto projektu budeme ještì blíe informovat.
Jana Bieliková, øeditelka Charity Šumperk
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Crossminton, badminton a kin-ball
sportování pro celou rodinu
Hledáte monost sportování pro sebe, své dìti nebo spoleènì pro celou rodinu?
Chcete si ve druhém pololetí zdarma vyzkoušet crossminton, badminton nebo se pøidat k pravidelným hráèùm?
Mùete pøijít vdy ve støedu do tìlocvièny ZŠ Hanušovice.
Staèí vám èistá obuv s nebarvící podrákou, rakety a míèky zapùjèíme. Vše vysvìtlíme, ukáeme, poradíme.
16.00-17.00 hod. - urèeno pøedevším dìtem a rodièùm s dìtmi - (informace na e-mailu hanusovacek@seznam.cz)
17.00-18.00 hod. - urèeno pøedevším dospìlým a dorostu - (informace na e-mailu skhanusovice@seznam.cz)
Èeská republika je v posledních letech v crossmintonu velice úspìšná a na posledním mistrovství Evropy v norském Skienu byla v roce 2018 nejúspìšnìjší zemí. Jednou medailí se na tomto výsledku podílel i spolek SPV Hanušováèek, který je
jedním z nejúspìšnìjších klubù v ÈR v poètu medailí na velkých akcích (mistrovství svìta, mistrovství Evropy a mistrovství
ÈR). Turnajù v ÈR se úèastní také zástupci Sportovního klubu Hanušovice.

Kin-ball
Další projekt spoleèného sportování dìtí a jejich rodièù, který mìl po tøech letech opakovaných pokusù v letošním roce
koneènì zaèít v pravidelných 14denních cyklech a který byl z dùvodu nepøedvídané zmìny rozvrhu tìlocvièny tìsnì pøed
zaèátkem provozu tìlocvièny zrušen, ještì nekonèí. Pokusíme se projekt uskuteènit v jiných prostorách mimo Hanušovice.
Bude to tedy znamenat spoleèné dojídìní do jiné tìlocvièny.
Zájemci o kin ball a spoleèné sportování dìtí a dospìlých se mohou pøedbìnì pøihlásit na e-mailu skhanusovice@seznam.cz. Do konce školního roku se však bude jednat o nepravidelné hodiny na rùzných místech, od nového školního roku
se pokusíme získat pravidelné hodiny v jedné tìlocviènì.
-pod
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Nízkoprahové zaøízení pro dìti a mláde má stálou adresu
Vítané jsou všechny dìti a mláde – máme co nabídnout.
Do nového se v polovinì ledna nastìhovalo hanušovické Nízkoprahové zaøízení pro dìti a mláde (NZDM). Všichni zájemci
nyní mohou vyrazit na adresu: Hlavní 136 – bývalá cukrárna, pozdìji secondhand.
Posláním NZDM Spoleènosti Podané ruce je motivace a podpora dìtí a mladých lidí zejména v období dospívání. „Poskytujeme
sociální sluby a širokou nabídku volnoèasových aktivit. Naším cílem je ale pøedevším aktivní pøístup pøi øešení ivotních otázek,“
uvedla vedoucí centra Karolína Èechová.
Kdo pøijde do nízkoprahového zaøízení, mùe si zahrát fotbal, basket, twister nebo pøijít s vlastním nápadem. Samozøejmostí je i
to, e zde ákùm a studentùm pomùou se školními povinnostmi – úkoly, referáty nebo douèováním. Právì tady se mùou náctiletí
seznámit se svými vrstevníky a dostanou zde kvalifikované odpovìdi na otázky kolem sexu nebo drog. A to vše pøi respektování
soukromí.
Hanušovické NZDM je urèeno pro mladé od 9 do 26 let. Program vede k získání sebedùvìry, samostatnosti, odpovìdnosti za
vlastní chování, co vede k rozvoji osobnosti, ale také preventivnì pùsobí pøed sociálnì-patologickými jevy. „Podstatné je i to, e
poskytujeme mladým dostateèné mnoství informací èi zprostøedkujeme odborné konzultace, abychom je motivovali ke vzdìlávání a k zaøazení na trhu práce,“ podotkla Èechová.
Spoleènost Podané ruce, o. p. s. pomáhá lidem po celé Moravì osvobodit se od závislosti anebo od tíivé situace. Poskytujeme
všestrannou podporu a profesionální sluby. Fb: NZDM v Hanušovicích, telefon: 731 520 444
Otevírací doba:
Pondìlí
Úterý
Støeda
Ètvrtek
Pátek
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Administrativa 8-12 hod.
Individuální konzultace 10-12 hod.
Administrativa: 8-12 hod.
Individuální konzultace: 10-12 hod.
Administrativa: 8-12 hod.
Individuální konzultace: 10-12.00 hod.
Administrativa: 8-12 hod.
Individuální konzultace: 10-12 hod.
Administrativa: 8-12 hod.
Individuální konzultace: 10-12 hod.
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Terén: 12-16 hod.
Klub: 12-16 hod.
Klub: 12-16 hod.
Individuální konzultace po pøedchozí
domluvì. (Terén)12-16 hod.
Klub: 12-16 hod.
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