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A CO NAŠE AUTA? KAM S NIMI?!?
Milí občané,
jak jistě všichni víte, jedním z velkých problémů města Hanušovice
je parkování v centru města a jeho přilehlých částech s větším počtem
obyvatel, kde se potýkáme s velkým nedostatkem parkovacích míst
pro osobní automobily. Tento nedostatek má vliv na celou řadu věcí,
například na bezpečnost a plynulost silničního provozu. Vzhledem
k nedostatku parkovacích míst, nám řidiči nedodržují dopravní předpisy
na místech nejen zakázaných, ale hlavně nebezpečných pro vystupování
z automobilu. Následně celkově zpomalují průjezdnost našich
komunikací. Dostatek parkovacích míst má vliv nejen na bezpečnost
a komfort obyvatelstva, ale i na ekologii a úklid komunikací v letních

i zimních měsících.
Na základě výše uvedených důvodů již delší dobu pracujeme na
komplexním řešení, ze kterého vám představíme první místa, na
kterých už probíhá projektová dokumentace. Po dokončení projektové
dokumentace a získání stavebních povolení se ihned pustíme do
realizace těchto projektů, abychom zajistili větší komfort pro naše
občany. Realizace a projekty těchto míst vycházejí z architektonicko urbanistické vize města Hanušovice, která nám byla představena na
besedě s názvem „Hanušovice - Město, ve kterém chci žít.“
A jaké jsou tedy konkrétní informace a čísla? V pomyslné „první
etapě“ začneme s realizací parkovacích míst v těchto lokalitách:

Sídliště Na Holbě
Aktuálně: cca 117 parkovacích míst
Nově: cca 197 parkovacích míst
Nárůst o 80 míst

Hlavní ulice
Aktuálně: cca 59 parkovacích míst
Nově: cca 115 míst
Nárůst o 56 míst

Oblast okolo kapličky + ulice Školní
Aktuálně: cca 4 parkovací místa
Nově: cca 68 míst
Nárůst o 64 míst
V této oblasti se počítá s faktem, že zde aktuálně
nejsou žádná oficiální parkovací místa.

Celkově se tak v této „První etapě“ dostáváme na tato čísla:
Aktuálně: cca 180 parkovacích míst
Nově: cca 380 parkovacích míst
Nárůst o 200 míst
…tímto ale řešení této problematiky nekončí! V dalších etapách
vznikne dalších cca 60 parkovacích míst v oblasti vlakového nádraží,
dalších 111 míst v oblasti starého depa a 176 parkovacích míst v oblasti
bývalého Moravolenu. Celkový počet parkovacích míst ve všech
zmiňovaných lokalitách se pak vyšplhá až na číslo 727 ze stávajících cca
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180, to je nárůst o 547 parkovacích míst.
Dalším palčivým problémem v našem městě jsou dlouhodobě
odstavené a nepojízdné vraky aut. Dnešní legislativa nám neumožňuje
tato vozidla úplně jednoduše odklidit. Tyto vozidla zabírají parkovací
místa a hyzdí tvář našeho města. Situaci jsme již začali řešit a majitelé
byli vyzvání k odstranění těchto nepojízdných aut. Po neuposlechnutí
výzvy budou následovat další právní kroky k jejich odstranění.
Věříme, že těmito prvotními kroky zlepšíme dostupnost parkování
pro naše občany i návštěvníky našeho města a přispějeme k lepším
Hanušovicím…
Marek Kostka, starosta města
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Pohledy do minulosti…
Hostinec Josefa Stanzela
Stanzelův hostinec, který se nacházel v Holbě, v místě dnešní ulice Pod Hradem čp. 279 (naproti ZKL), získal koncesi asi v roce 1881. Tehdy byl
majitelem Reimund Stanzel a po něm jeho syn Josef. Podle pamětníků se jednalo o zařízení, které navštěvovali hlavně formani a pocestní, kteří
přijížděli do Hanušovic od jihu.
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Hostinec dnes

Hostinec, 30. léta 20. století

Gynekologická ambulance
Vážení občané, při nástupu do funkce jsem převzal jeden
z problémů, který postihl většinu menších obcí v pohraničí a začíná
být velmi kritickým, a tím je nedostatek ambulantních doktorů.
Svoji činnost v našem regionu koncem roku 2018 ukončila
GYNEKOLOGIE Liptay s.r.o.
Problém jsem okamžitě začal řešit, a to nejen se zdravotními
pojišťovnami, ale také s poskytovateli zdravotní péče v našem městě,
s vedením nemocnic atd. Bohužel jsem prozatím nedosáhl kladného
výsledku.
Našim cílem je zajistit dostupnou zdravotní péči nejen v našem
městě, ale i pro spádové obce. Situace je velmi alarmující,
v regionu začínají chybějí praktičtí lékaři, gynekologové či zubaři.
Stejný názor mají i představitelé Svazu měst a obcí, kteří situaci řeší
již několik let, společně s Lékařskou komorou, obracejí se na vládu
s návrhy na řešení situace v pohraničí, bohužel, prozatím bez kladného
účinku.
Zastávám názor, že pokud obyvatelé venkovských oblastí platí
stejné daně a zdravotní pojištění a formálně mají stejná práva,
tak je značně nefér, že se pro ně stává zdravotní péče stále hůře
dostupnou. Všichni víme, že rušení zdravotních ambulancí snižuje
kvalitu života obyvatel na venkově, a tak začíná přispívat k jeho
vylidnění. Bohužel systém zdravotní a sociální péče je nastaven,
snahu o změnu tohoto systému vyvíjíme jako představitelé města
značnou, ale tak jak vše ve státní správě a politickém systému, je to
běh na dlouhou trať.
Myslím si, jako představitel města, že snaha o zvýšení dostupnosti
zdravotní péče, o změnu v systému umísťování lékařů, absolventů
lékařských fakult atd., by neměla být „házena“ primárně na
představitele obcí a měst venkova, ale tuto snahu by měly vyvíjet
hlavně zdravotní pojišťovny, sociální správy a politické špičky tohoto
státu.
Protože většina gynekologických ambulancí v širokém okolí má již
stop stav, tak nám Nemocnice Šumperk nabídla ambulanci přímo
v nemocnici. Ambulance stále přijímá nové pacienty.

Děkuji všem za trpělivost, boj za lepší dostupnost zdravotní péče
pro občany města Hanušovic i přilehlých částí nevzdávám a přeji
všem hlavně zdraví.
Marek Kostka, starosta
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Dobří andělé
Vážení občané,
jako nová tajemnice Městského úřadu Hanušovice jsem po svém
nástupu do funkce hledala jeden z mnoha způsobů, jak tento kolektiv
spojit, kde mám najít společnou řeč, myšlenku. Chtěla jsem prostě začít
něčím, co má v životě smysl nejen pro mě, ale co bude mít smysl i pro mé
tehdy nové kolegy. Vzhledem k osobní zkušenosti jsem navrhla příspěvky
pro nadaci Dobrý anděl, která má za cíl pomáhat nemocným, chtěla jsem
najít společnou věc, do které se zapojíme všichni, nebo alespoň velká část
z nás, a to bez ohledu na osobní spory, vazby. Reakce kolegů byly velmi
vstřícné a příspěvky jsme si odsouhlasili. Základním impulsem byla nejen
má osobní zkušenost, ale také to, že příspěvky jdou do haléře všechny na
dobrou věc, neplatí se složitý aparát, a víme komu pomáháme. Každý
z nás se někdy setkal s těžkou nemocí v rodině, u přátel, nebo v okolí. Všichni
víme, jak je složité žádat o podporu, protože se v práci s tímto problémem
každý den setkáváme. Víme, jak velkou odvahu musí mít člověk, který se
ocitne v osobní tísni a jde žádat o pomoc, zvlášť pokud Vám onemocní
někdo blízký a Vy se o něj musíte začít starat a tím ztratíte zdroj příjmu.
Uvědomili jsme si, že mnoho z nás má obrovské štěstí, že jsme zdraví
a máme své blízké zdravé. Z těchto důvodů, a také i díky příběhům, které
jsme si přečetli, jsme se rozhodli stát dobrými anděly. Víme a věříme, že
naše příspěvky nebyly a nebudou zneužity a že přispíváme na dobrou věc.
Dovolte mi prosím poděkovat zakladatelům za tento vynikající nápad,
protože dobra je pořád méně než zla.
Dovolte mi prosím poděkovat všem dárcům, a hlavně mým kolegům za

CERTIFIKÁT DOBRÉHO ANDĚLA
Zaměstnanci Městského úřadu Hanušovice

Dobrým andělem od 22.05.2018
Děkujeme jménem všech rodin, které se ocitly v těžké životní
situaci vlivem vážného onemocnění.
Petr Sýkora
Spoluzakladatel nadace Dobrý anděl
V Praze dne 14.06.2018
Tento certifikát je vygenerován jako poděkování Dobrému andělovi za jeho andělství.

Andělské číslo: 21079240

podporu této vynikající myšlenky a za to, že můj nápad nezavrhli. Děkuji
svým kolegům za to, že mohu díky nim na dveře městského úřadu nalepit
nálepku zde pracují dobří andělé.
Dovolte mi poděkovat všem lidem, kterým je přispíváno za to, že svou
životní pouť nevzdali, že naše životy svými příběhy obohatili a že nám dali
možnost si uvědomit, že máme vše, protože jsme zdraví.
Děkujeme za radost, kterou máme z radosti a díků obdarovaných.


Ing. Pichová Vlasta, tajemnice městského úřadu
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MĚSTO HANUŠOVICE, IČ: 00302546, DIČ: CZ00302546
Městský úřad Hanušovice, Hlavní 92, 788 33 Hanušovice

Výpis usnesení z 13. schůze Rady města Hanušovice konané dne 24. 06. 2019.
C

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 13. schůze Rady města Hanušovice.
Návrh usnesení:
RM schvaluje revokaci usnesení č. 1361/87/2017
RM schvaluje jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů ve
smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako „GDPR“). RM
do funkce Pověřence ochrany osobních údajů (Data Protection Officer
– DPO) města Hanušovice a Základní a Mateřské školy Hanušovice
schvaluje jmenování paní Bc. Věry Karabcové.
Návrh usnesení:
RM schvaluje dodatek č.10 nájemní smlouvy na nebytové prostory čp. 1,
ulice Hynčická, Hanušovice mezi městem Hanušovice a ZUŠ Šumperk,
který spočívá v prodloužení nájemní doby do 30.06.2020.
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Návrh usnesení:
RM schvaluje nákup techniky za účelem zprovoznění kina města Hanušovice.
RM schvaluje nákup techniky dle cenové nabídky od firmy Marek Holzmann,
Brachtlova 574, 789 69 Postřelmov v celkové ceně 144 990 Kč.
Návrh usnesení:
RM schvaluje úpravy rozpočtu a závazné ukazatele rozpočtu města
Hanušovice dle důvodové zprávy a ukládá odpovědnému pracovníkovi
veškeré úpravy rozpočtového opatření č. 4/2019 zapracovat do uzávěrky
za měsíc červen.
Návrh usnesení:
Rada města Hanušovice schvaluje výjimku ze zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu na pořízení ojetého automobilu Volkswagen Crafter.
Rada města Hanušovice schvaluje koupi automobilu Volkswagen Crafter
od společnosti FORTEX – AGS, a.s., Jílová 1550/1, 787 92 Šumperk za
cenu 428.379 Kč vč. DPH.
1. Informace na vědomí
Informace společnosti EKOKOM o množství vytříděného odpadu za rok 2018

Výpis usnesení z 14. schůze Rady města Hanušovice konané dne 08. 07. 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 14. schůze Rady města Hanušovice.
Návrh usnesení:
RM schvaluje výsledek výběrového řízení na „Pořízení traktoru včetně
zajištění financování stroje formou leasingu a strojního a zákonného
pojištění“. Nejvhodnější nabídku podala společnost STROM PRAHA a.s.,
Lohenická 607, 190 17 Praha 9, která nám nabídla kolový traktor John
Deere 5100M za cenu 1.643.180 Kč včetně DPH. Celková cena traktoru
včetně leasingu bude činit 1.738.972 Kč včetně DPH (viz. příloha).
Návrh usnesení:
RM schvaluje změnu v názvu akce „Stavební úpravy domu čp. 139
v Hanušovicích na „Stavební úpravy domu na st.pl. 570/2 Hanušovice 3“.
RM schvaluje realizaci akce „Stavební úpravy domu na st.pl. 570/2
Hanušovice 3“ i přesto, že městu bylo v současné době sděleno, že
neobdrží dotace na tuto akci. Stavba je prospěšná pro rozvoj města
a potřeby jeho obyvatel.
RM schvaluje výsledek výběrového řízení na „Stavební úpravy domu na

st.pl. 570/2 Hanušovice 3“.
RM schvaluje vyřazení společnosti Stavební firma STAVREL s.r.o., IČ:
27855571, se sídlem Požárníků 534, 788 33 Hanušovice z výběrového
řízení na „Stavební úpravy domu na st.pl. 570/2 Hanušovice 3“.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na „Stavební úpravy domu na st.pl.
570/2 Hanušovice 3“ se společností TRENDEX NOVA a.s., IČ: 25832905,
se sídlem Na Křtaltě 962/19, 789 01 Zábřeh.
Návrh usnesení:
RM schvaluje vyhlášení výběrového řízení na zpracovatele 1. změny
územního plánu města Hanušovice
Návrh usnesení:
RM schvaluje nájemní smlouvu na pronájem části pozemku parcela
číslo 151/1 – ostatní plocha o výměře 440 m2 v k.ú. Hanušovice za cenu
220 Kč ročně uzavřenou mezi městem Hanušovice, Hlavní 92, 788 33
Hanušovice a manželi A., Hanušovice.
Návrh usnesení:
RM schvaluje Výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci na
„Pořízení kloubového nakladače včetně zajištění financování stroje
formou úvěru/leasingu a strojního a zákonného pojištění“.

Výpis usnesení z 14. schůze Rady města Hanušovice konané dne 08. 07. 2019.
Na základě zákona na ochranu osobních údajů jsou některé údaje
ve výpisu usnesení upraveny, tak aby odpovídali ustanovením
a paragrafům zákona č. 110/2019 Sb. a nařízení EU na ochranu
osobních údajů (GDPR).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Hanušovice schválilo doplnění programu
5. zasedání Zastupitelstva města o body programu jednání:
Rozpočtové opatření č. 3/2019,

Nákup nemovitosti p.č. St. 833 o výměře 138 m2 – majetek E. D.,
bývalý areál Nobleslen,
Nákup areálu bývalých stavebnin Darek, p.č. st. 61/2, p.č. st. 255/1,
p.č. st. 255/2, p.č. st. 255/3, p.č. st. 255/4, p.č.470, p. č. 610, p.č. 611,
p.č. 614, p.č. 615/3, p.č. 615/5, p. č. 2316/2,
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Hanušovice schválilo doplněný program 5.
zasedání Zastupitelstva města Hanušovice dne 18.06.2019 jako celek.
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Návrh usnesení:
ZM schvaluje opravu části usnesení č. 45/2019 v bodě neinvestičního
příspěvku FK Hanušovice z. s. a to takto: Částka 350 000 Kč se mění
na částku 150 000 Kč.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje žádost o investiční dotaci z rozpočtu města Hanušovice
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace pro
Fotbalový klub Hanušovice, z.s. v částce 200 000 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města dle zákona o obcích č.128/2000 Sb. a zákona
o účetnictví č.563/1991 Sb., v úplném znění
a) schvaluje účetní závěrku města Hanušovice sestavenou k 31. 12. 2018
v rozsahu předložených výkazů bez výhrad a připomínek,
b) ukládá hlavní účetní města Hanušovice proúčtovat výsledek
hospodaření a sdělit Krajskému úřadu Olomouckého kraje termín
schválení účetní závěrky k 31. 12. 2018,
c) ukládá hlavní účetní zaslat protokol o schválení účetní závěrky za
rok 2018 do centrálního systému účetních informací státu CSÚIS.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Hanušovice dle zákona o obcích č. 128/2000
Sb., a zákona o rozpočtových územních rozpočtů č.250/2000 Sb.,
v úplném znění schvaluje závěrečný účet města Hanušovice za rok
2018 včetně zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření města
Hanušovice za rok 2018 bez výhrad.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje úpravy rozpočtu a závazné ukazatele rozpočtu
města Hanušovice dle důvodové zprávy a ukládá zodpovědnému
pracovníkovi veškeré úpravy rozpočtového opatření č. 3/2019
zapracovat do uzávěrky za měsíc červen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Hanušovice schvaluje prodej části pozemku
parc. č. st. 161 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hanušovice
o celkové výměře 277 m2 (prodávaná část pozemku o výměře cca 273
m2 bude zaměřena GP)., jehož součástí je stavba č.p. 46 – rodinný
dům, a to za nabídnutou cenu panem V. Z., za celkovou cenu 190
000 Kč.
Náklady spojené s prodejem nemovitosti ponese kupující.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města v souvislosti s žádostí pana V. Z. schvaluje záměr
prodeje části pozemku 1339/3 (cca 48 m2, část bude přesně vyčíslena
GP).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Hanušovice po projednání neschvaluje odprodat
část pozemku parcela č. 897/20 – ostatní plocha v k. ú. Hanušovice
o výměře cca 600 m2.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Hanušovice schvaluje darovací smlouvu mezi
městem Hanušovice, Hlavní 92, 788 33 Hanušovice a vlastníky části
pozemku parc. č. 802/8 – zahrada v k.ú. Hanušovice, kterými jsou
J. Š., Nový Malín 803, 788 03 Nový Malín a Mgr. V. Š., Mokošínská
904/14, 190 17 Vinoř. Předmětem smlouvy je darování pozemku
parc. č. 802/8 – zahrada, k.ú. Hanušovice., LV č. 497.
Zastupitelstvo města Hanušovice pověřuje starostu města Hanušovice
podpisem předmětné smlouvy.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje nákup p.č. st. 833, zastavěná plocha a nádvoří o výměře
138 m2, k. ú. Hanušovice, součástí pozemku je stavba č.p. 89, stavba
ubytovacího zařízení – ul. Pražská 89 z majetku E. D., Hanušovice do
majetku Města Hanušovice za dohodnutou cenu 430.000 Kč.
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Vklad do KN hradí kupující. ZM pověřuje starostu podpisem
předmětné smlouvy.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje nákup areálu bývalých Stavebnin Darek, tj.
následujících nemovitostí: p.č. st. 61/2, zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 230 m2, součástí pozemku je stavba bez
č.p. nebo č. ev. – průmyslový objekt, p.č. st. 255/1, zastavěná
plochaa nádvoří o výměře 98 m2, p.č. st. 255/2, zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 210 m2, součástí pozemku je stavba
č.p. 324 – rodinný dům, p.č. st. 255/3, zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 77 m2, součástí pozemku je stavba bez č.p. nebo č. ev.
– jiná stavba, p.č. st. 255/4, zastavěná plocha a nádvoří o výměře
49 m2, p.č. st. 470, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 37 m2,
součástí pozemku je stavba bez č.p. nebo č. ev. – jiná stavba, p.č.
610, TTP o výměře 92 m2, p.č. 611, TTP o výměře 201 m2, p.č. 614,
ostatní plocha o výměře 568 m2, p.č. 615/3, TTP o výměře 129
m2, p.č. 615/5, TTP o výměře 144 m2, p.č. 2316/2, ostatní plocha
o výměře 101 m2, vše v k.ú. Hanušovice z majetku společnosti
DAREK – Daniel Přikryl s.r.o., Průmyslová 657, 788 13 Vikýřovice
do majetku Města Hanušovice za cenu 3.200.000 Kč bez DPH.
Vyhotovení kupní smlouvy zajistí prodávající, vklad do KN hradí
kupující. ZM pověřuje starostu podpisem předmětné smlouvy
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Hanušovice schvaluje
1. Pořízení Změny č. 1 územního plánu Hanušovice dle §6 odst. 5 písm.
a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), v platném znění, a to zkráceným postupem dle §55
a §55 b stavebního zákona.
z vlastního podnětu (§44 odst. a) stavebního zákona)
pořízení schvaluje na návrh občana obce (§44 odst. c) stavebního
zákona
2. Podání žádosti o pořízení Změny č. 1 územního plánu Hanušovice
dle §6 odst. 1 písm. c) u obce s rozšířenou působností, u Městského
úřadu Šumperk, odboru strategického rozvoje, územního plánování
a investic, jako orgán územního plánování.
3. Určeného zastupitele pana Bc. Jaroslava Mrázka pro spolupráci
s pořizovatelem a projektantem.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Hanušovice schvaluje zařazení následujících
návrhů změn do změny č. 1 ÚP města Hanušovice:
k.ú. Hanušovice
Návrh změny č. 1
Navrhovatel: Svoboda Jiří Dotčené pozemky: p.č. 649/1, 649/2.
Návrh změny: plochy BI
Návrh změny č. 2
Navrhovatel: Vokurka Josef Dotčený pozemek: p.č. 87/2, 992/2.
Návrh změny: plochy SV
Návrh změny č. 3
Navrhovatel: manž. Cehovi Dotčený pozemek: p.č. 543/2 .Návrh
změny: plocha SV
Návrh změny č. 4
Navrhovatel: Město Hanušovice Dotčený pozemek: p.č. 986, 1506/2
Návrh změny: plochy DI – komunikace, dopravní infrastruktura
Návrh změny č. 10
Navrhovatel: Město Hanušovice Dotčený pozemek: lokalita za
kotelnou
Návrh změny: změna z ploch PV na N.
Návrh změny č. 12
Navrhovatel: Město Hanušovice Dotčený pozemek: lokalita „Slezan“
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zpravodaj
p.č. 888/1, p.č. 888/2
Návrh změny: p.č. 888/1 – změna plochy OV a PV na SM – plocha P
102, P 103
p.č. 888/2 – změna plochy OV na SM – plocha P 102
Návrh změny č. 14
Navrhovatel: Ing. F. Winter Dotčené pozemky: p.č. 1660/1, st. 484
Návrh změny: změna z plochy „VL“ – výroba a skladování na plochu
SM – smíšená, obytná Městská k.ú. Potůčník
Návrh změny č. 6
Navrhovatel: Ing. Milan Smýkal Dotčený pozemek: p.č. 237/1,
237/3,4, 213/2, 210,2, 202, 200, 203/2
Návrh změny: plochy SV nebo RH s doplněním pozemků p.č. 198/2,
203/1 a 204/1
Návrh změny č. 7
Navrhovatel: BIO TOP s.r.o. Dotčený pozemek: p.č. 300/4. Návrh
změny: plochy RI
k.ú. Vysoké Žibřidovice
Návrh změny č. 8
Navrhovatel: Ing. arch. Aleš Klose Dotčený pozemek: p.č. 1664 .
C
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Návrh změny: plochy SV k.ú. Žleb
Návrh změny č. 9
Navrhovatel: Ing. František Winter Dotčený pozemek: p.č. 575/19
- část . Návrh změny: plochy SV
V rámci změny č. 1 bude individuálně v součinnosti s pořizovatelem
řešena možnost změny (vynětí) trasy pro obchvat Města
Hanušovice (pro všechna dotčená k.ú).
Zastupitelstvo města Hanušovice neschvaluje zařazení
následujícího návrhu změny do změny č. 1 ÚP města Hanušovice:
Návrh změny č. 5
Navrhovatel: Ing. Milan Smýkal Dotčený pozemek: p.č. 755/2
Návrh změny: plocha SV nebo RI, RH
Stanovisko k návrhu: pozemek nevhodný pro výstavbu – svažitost,
jedná se o plochu H – pl. smíšená, nezastavěného území, žadatel
není vlastníkem
pozemku. Pozemek je mimo ZÚ
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Hanušovice schvaluje Obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2019 o nočním klidu.

Vyznání řece
Vyznání pana Jana Hanáka k řece Krupé… Pan Jan Hanák dlouhá léta pečoval o MVE na řece Krupé(mezi Starým Městem
a Hanušovicemi).
Německy Graupathal, údolí řeky Krupé je,
řeka tam mezi břehy, skalisky i lesem se vine,
někdy divoce, poté zas mírně a tiše plyne,
hrající si vlnky odnáší proud do dáli kdes,
na jejích cestu dalekou ve větru mává les.

V zákrutě říční zelenošedý balvan leží,
na okraji jeho Skorec vodní sedí,
bystrým zrakem pohyb vln neustále měří,
čeká na kořist svou, až se z nich vynoří,
by se pak pro ní jen, vnořil do chladných vln.

V zákrutě říční pohyb vody líny zdáti se může,
však vzápětí ji náhlý spád k zrychlení dopomůže,
strom větrem zlomený, padlý přes řeku,
překáží vodě k moři spějící k průtoku,
tok její náhle zpomalí, však nikdy nezastaví.

Krupá je v každé době krásná až okouzlující.
V době jarní, břehy plné jsou vody do údolí spějící,
v létě pak její tok v malý potůček se mění,
na podzim plná padajícího listí z okolních stromů bývá,
v zimě pod stříbřitě modrým ledem odpočívá.

Stín skály převisem svým dopadá na řeku,
stejně dnes, jako v dávném kdys pravěku,
kámen v řečišti vysoko čnící do výše,
vodou omýván, tvarován včera jako dnes,
ne desítky či stovky, ale tisíce, snad i miliony let.

Bouře-li nad krajem vybíjí energii svou i sílu,
déšť bičuje hladinu před chvíli klidné řeky,
obloha je samý blesk, jenž následuje hrom,
a větru, který úchvatný jev tento provází,
podléhá nejeden statný, vzrostlý strom.

Kačer v barvách letní duhy přilétá na řeku,
družkami svými sledován v těsném závěsu,
křídel tlukot údolím tichým se nese,
hluk ztrácí se v hlubokém okolním lese
a ztichne po jejích dosedu na místě skrytém dohledu.

Po letním dešti mlha zahalí údolí i les,
v mlze té zelené ostrůvky v řečišti se tratí,
nad údolím těžké mraky k řece se kloní,
ve chvíli té kouzelné náhle vše se mění,
mlha je hluboká, tajemná, jak oči svůdné ženy.

V řečišti čáp černý v postoji klidného lovce,
rybička žádná as chytit dáti se nechce,
zda život zachová, necháme na ní,
vždyť boj o přežití již věky probíhá,
však pouze schopnější v boji tom přežívá.

Poslední paprsek slunce, když zmizí za lesem,
lipan stříbrný zahájí lov svůj skoky za muškou,
stín zahalí ztichlé údolí, řeku, břehy i les,
to kouzlo chvíle vše napoví a jedno jisté je,
údolí řeky Krupé kouzelně krásné je.



Za srpnového večera roku 2002,
Jan Hanák
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Ze života Klubu 60+ Hanušovice, z. s.
V červnu 2019 se náš spolek podílel na zabezpečení 1. Formanského
dne a Dětského dne, který se konal dne 8. června v hanušovickém
H-parku.
Dne 13. června se konal zájezd do Rýmařova, kde jsme navštívili stálou
externí expozici Dějin textilnictví na Rýmařovsku. Následně většina
účastníků zájezdu navštívila nedalekou kapli V Lipkách, nejzachovalejší
barokní stavbu na severní Moravě. V odpoledních hodinách jsme se
přemístili autobusem k obci Paseka, kde jsme strávili parné odpoledne
v příjemném prostředí arboreta Makču Pikču. Zahrady plné exotických
květin, jezírek, drobné fauny nám dali zapomenout na únavu a sluneční
žár.
Dne 20. června jsme na Vysoké na akci nazvané „Vítání léta na
Vysoké“ již podruhé přivítali léto. Část účastníků zájezdu navštívila
s panem Jaromírem Strakou místní kapli. Všichni jsme se pak sešli
v restauraci „U Lužíků“ na grilovaných makrelách a opékaných vuřtech
a vyzkoušeli si i hru petanque.
Tyto, většinou zájezdové akce, přilákaly dost našich členů. Bohužel
měli jsme připravené i takové, které se nesetkaly s velkým zájmem.
Například zájezd na představení Divadla Šumperk na komedii „Prachy?
Prachy!“, které se konalo na letní scéně v neděli večer dne 23. června
se musel zrušit.

Dne 11. července se za lektorského vedení paní Michaely Chodilové
ze Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. konal v kinosále
Domu kultury Hanušovice seminář pro seniory na téma uzavírání
nevýhodných smluv, prodejní manipulace a nekalé praktiky. Vstup
na akci byl zdarma. Účast na semináři 4 osoby (spolek má 100 členů)
a to i přes skutečnost, že akce byla řádně publikována v Hanušovickém
zpravodaji, vyhlášená v místním rozhlase ve dnech 9., 10. a 11.
července, publikovaná ve vývěsce našeho spolku a na našich webových
stránkách. Při tom si myslíme, že praktiky tzv. šmejdů se nevyhýbají
našemu městu ani našim seniorům. Při této souvislosti mě napadá
jedno trefné rčení ..., nelze publikovat.
V červenci a v srpnu se pro malý zájem členů ruší bowlingové úterní
setkávání v restauraci Formanka.
Naše další akce jsou: Sportovní hry seniorů České republiky
(16. – 19.7.) a zájezd na Vsetínsko (1.8.). 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 → město → spolky a sdružení →
Klub 60+ Hanušovice.

Za Klub 60+ Hanušovice, z. s.

Karel a Dáša Prodělalovi

Vstříc lásce a naději

Takto oslovuje poutníky zvonice, která byla vystavěna ve Vlaském
u Hanušovic v areálu osady YUKON, přístupná všem poutníkům,

Náčelník Bílý Vlk
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cyklistům a všem lidem dobré vůle.
Zvonice byla posvěcena dne 6. 7. 2019 duchovními - farářem Mgr.
Moravcem z Hedeče a Petrem Dolákem z Hanušovic za účasti starosty
Malé Moravy Antonína Marinova, starosty Hanušovic Marka Kostky,
předsedy spolku Mgr. Jaromíra Straky a starosty Rejchartic Ing. Rudolfa
Brože a hojného počtu účastníků.
Radostnou atmosféru za příznivého počasí dotvářel cimbál z Jižní
Moravy primáše Miroslava Minkse.
Náčelník Bílý vlk z osady YUKON, který za pomoci svých přátel,
místních podnikatelů, zejména Radka Schwarzera, Pavla Moronga,
Zdeňka Válka zvonici postavil a zdůraznil, že zvon, který od nepaměti
historicky provázel člověka od kolébky až do hrobu, je duchovním
symbolem a jen stěží nahraditelný moderními prostředky. Dále vyjádřil
přání, aby místo sloužilo poutníkům k zastavení, usebrání se a srovnání
mysli v dnešní uspěchané době a uvědomění si, odkud jsou a kam
směřují.
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Slavnostní předávání vysvědčení
vycházejícím žákům devátých tříd
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Všechno jednou začíná, ale také končí. Nastal 26. červen a naši
deváťáci přišli poslední den do školy a naší milou povinností bylo
předat jim jejich poslední vysvědčení.
Slavnostní předávání se odehrávalo netradičním způsobem v KD
v Hanušovicích. Pozvání dostali také rodiče a rodinní příslušníci.
Na úvod přivítal všechny přítomné pan učitel Rajnoha, řekl našim
absolventům a rodičům pár slov. Poté převzala řeč paní učitelka
Svobodová, která taktéž směřovala k deváťákům a rodičům příjemná
slova. V neposlední řadě se slova ujali pan starosta Kostka a pan
ředitel Felner, kteří našim vycházejícím žákům popřáli vše nejlepší do

dalšího studia.
Následovalo slavnostní předávání vysvědčení. Kromě něj obdrželi
deváťáci drobný předmět na památku a knihu o Hanušovicích.
Nakonec se všichni žáci podepsali do pamětní knihy absolventů.
Přejeme všem našim absolventům mnoho úspěchů, štěstí
a pozitivního myšlení při dalším studiu, rodičům pevné nervy
a mnoho tolerance při pokračujícím vzdělání svých dětí. 



Mgr. Tomáš Rajnoha, Mgr. Martina Svobodova
třídní učitelé vycházejících žáků devátých tříd
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Rozloučení se školou
Všechno jednou začíná, ale také končí. Nastal 26. červen a naši deváťáci přišli poslední den do školy a naší milou
povinností bylo předat jim jejich poslední vysvědčení. Slavnostní předávání se odehrávalo netradičním způsobem v KD
v Hanušovicích. Pozvání dostali také rodiče a rodinní příslušníci. Na úvod přivítal všechny přítomné pan učitel Rajnoha, řekl
našim absolventům a rodičům pár slov. Poté převzala řeč paní učitelka Svobodová, která taktéž směřovala k deváťákům
a rodičům příjemná slova. V neposlední řadě se slova ujali pan starosta Kostka a pan ředitel Felner, kteří našim vycházejícím
žákům popřáli vše nejlepší do dalšího studia. Následovalo slavnostní předávání vysvědčení. Kromě něj obdrželi deváťáci
drobný předmět na památku a knihu o Hanušovicích. Nakonec se všichni žáci podepsali do pamětní knihy absolventů.
Přejeme všem našim absolventům mnoho úspěchů, štěstí a pozitivního myšlení při dalším studiu, rodičům pevné nervy
a mnoho tolerance při pokračujícím vzdělání svých dětí.

Mgr. Tomáš Rajnoha, Mgr. Martina Svobodova

třídní učitelé vycházejících žáků devátých tříd
Je skutečně neuvěřitelné, jak čas letí. Pamatuji si, jako by to bylo včera, když jsme trochu se strachem i nejistotou poprvé
usedli do školních lavic. Všechno pro nás bylo nové, neznámé. Ovšem poměrně rychle jsme si zvykli na učitele, na pravidla
platící ve škole i na své spolužáky. S těmi jsme prožili obrovské množství zážitků. Sice ne vždy úplně pozitivních, ale o to
cennějších, jelikož nám do života hodně daly. Jistě nejde jen o ty vědomosti a znalosti, které nám základní škola poskytla,
ale i o životní zkušenosti. Všechny tyto události naši třídu stmelily do jedné party přátel, s nimiž se mi opravdu velmi těžko
loučí.
Zanedlouho se každý z nás vydá jinou cestou a ve školních lavicích se tak jako třída již nikdy nepotkáme. Ale jako každý
konec, přináší i tento každému z nás nový začátek. Na nové škole potkáme další přátele a učitele. Bude to pro nás nový
svět.
Rád bych svým spolužákům popřál spoustu štěstí v nové škole a nejen hodně studijních úspěchů, ale i těch osobních, které
jsou možná ještě důležitější!
David Špatina, IX.A
Rok se s rokem sešel a my se pomalu musíme rozloučit. Když nad tím přemýšlím, je zvláštní, jak to uběhlo rychle, před
chvílí jsme byli ti malí prvňáčci, kteří mají respekt k starším žákům. A teď? Musím říci, že jsem si nemyslela, že by to mohlo
uběhnout tak rychle, ale i tak jsem ráda, že jsme byli super kolektiv, a že jsem poznala opravdu úžasné lidi, se kterými jsem
prožila pěkné zážitky.
Kdybych to měla vzít od začátku, tak určitě nezapomenu na zápis do první třídy. Vůbec jsme netušili, co nás čeká. Všichni
se po sobě dívali, aniž bychom věděli, že spolu strávíme dalších devět let. Pamatuji si, že si pro nás starší žáci připravili
program a různé hry. Někteří z nás se báli a někteří se rozplakali. Nastupovali jsme na palubu lodi jako námořníci a byli
jsme rozděleni na třídy A a B. A taky jsme poznali naše paní učitelky, které nás celých devět let na škole provázely.
Jeden z krásných dnů byl den, kdy jsme dostali svou úplně první jedničku, anebo ve kterém jsme dostali své první vysvědčení.
Pamatuji si, že v první třídě jsme se vždy překřičovali, kdo nejdřív odpoví na otázku paní učitelky, a když nás vyvolala, tak
jsme o odpovědi teprve začali přemýšlet. Zato dnes je to opačně, schováváme se v lavicích, jen abychom se neztrapnili.
Každý ročník byl něčím výjimečný a to třeba, když jsme v páté třídě přestupovali na druhý stupeň, jak jsme v šesté třídě
spali ve škole, nebo poslední dva roky, kdy jsme se museli rozhodnout, kam budeme chtít jít na školu dál. V osmé třídě
jsme to brali stále s rezervou, že máme dost času. V deváté třídě to uteklo do pololetí tak rychle, že někteří si zvolili školu
až na poslední chvíli. A další šok, strašák -tím jsou přijímačky, zvládnu to? Chtěla bych poděkovat paní učitelce Žídkové
a Rulíškové za to, že pro nás obětovali svůj volný čas a pomohli nám s přípravou.
Čím dál více si uvědomujeme, že se blížíme ke konci, ale nechceme si to připustit. Přesto je to tu! ZÁVĚREČNÁ ŠKOLNÍ
AKADEMIE.
Od mala se těšíme, až na podiu budeme stát my. Postupem času se to mění a místo toho abychom se těšili, tak nechceme,
aby ten den nastal. A to ne kvůli přípravě, nacvičování, nebo proto, že bychom nechtěli, ale proto, že je to takový poslední
zážitek, který spolu budeme mít.
Život jde dál a toto je taková první etapa našeho života. Myslím si, že jedna z nejkrásnějších, kterou budeme ve svém životě
mít. Děkujeme za krásných devět let a doufáme, že na nás budete vzpomínat jako na bezvadnou třídu.

Sára Topolanová, IX.B
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Už je tomu devět let, co jsme poprvé dostali do rukou vysvědčení a chlubili se doma velkou jedničkou. A právě dnes se
máme my všichni rozloučit, zavzpomínat na společně strávená léta a rozprchnout se na střední školy.
V první třídě jsme se seznámili se základy čtení, psaní a počítání, přesto se to mnozí z nás učí do dnešního dne.
Čekal nás druhý stupeň a s ním i velké změny spousta dalších nových učitelů a předmětů a mimo to, i noví spolužáci.
Společně jsme prožili pár zbytečně krátkých výletů, naučných exkurzí a lyžařského výcviku v 7. třídě. Najednou tu byla
devátá třída a nám teklo do bot. Nebylo pro nás snadné rozhodnout se, kde strávit další čtyři roky našeho života. Naštěstí
jsme byli díky našim učitelům dobře připraveni a většina z nás se na střední školu dostala hned na první kolo.
Když bylo po všem, začalo mi docházet, jak málo dní už strávím mezi svými dlouholetými spolužáky, jak málo chybí právě
do dnešního dne.
Chtěli bychom poděkovat našim učitelům, kteří si to opravdu zaslouží. Omluvit se za všechny problémy námi způsobené
a doufáme, že pro to měli aspoň chvílemi pochopení. Věřte, že i když to mnohdy nebylo poznat, vaši snahu jsme oceňovali.
Na závěr bych chtěl svým spolužákům popřát hodně štěstí ve studiu i v osobním životě.

Jan Koláček, IX. A
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Největší kapitola našeho dosavadního života se blíží ke konci. Posledních několik dní s těmi nejlepšími spolužáky, s mými
přáteli, se kterými jsem se scházela téměř každý den po celých devět let. Vše to začalo s příchodem do první třídy. Snad
nejkrásnějším dnem v první třídě byl den, kdy jsme dostali své první vysvědčení. Jak léta plynula, končil první stupeň
a začínal druhý. Přibývaly vyučovací předměty, spolužáci a také nová třídní učitelka. Nestihli jsme se ani porozhlédnout
a už tu byla 9. třída. To byl asi nejtěžší rok, který jsme ve škole zažili. Čekalo nás důležité rozhodnutí, kterou střední školu
si máme vybrat. Nejtěžší bude rozloučit se se spolužáky, kamarády a učiteli, se kterými jsme se potkávali každý den.
Budeme se muset rozloučit s částí svého života a zároveň přivítat novou životní etapu. Už budeme moci na základní školu
jen vzpomínat. Na to, co se nám podařilo, co jsme vyvedli, na naše průšvihy a na náš skvělý kolektiv. Také na učitele,
kterým jsme všichni velmi vděční za to všechno, co nás naučili. Chtěla bych za nás všechny poděkovat všem učitelům za
jejich trpělivost, se kterou nás celé ty roky vedli. Doufám, že se budeme scházet i nadále a jednou za čas zavzpomínáme
na staré dobré časy a na to, co se nám podařilo, co jsme vyvedli, na Vás učitele, ke kterým jsme byli velmi kritičtí
a měli jsme pocit, že na nás máte příliš velké nároky. Byla to však příprava na studium ve středních školách i na celý další
život.
Tímto za nás všechny děkuji všem učitelům v naší základní škole.


Marie Svorová, IX. B

Škola začíná
vlastní báseň žáků recitačního kroužku při ZŠ a MŠ Hanušovice
Škola už nám začíná,
to je pro nás novina!
Na učení se vůbec netěšíme,
doma se aspoň nenudíme.

Připravíme si věci do školy,
uděláme si i domácí úkoly.
Nachystáme si cvičební úbor,
bude ho mít i náš Libor.

Těšíme se na své spolužáky,
kamarády a jiné žáky.
Máme rádi naše paní učitelky i učitele,
co nás naučí všechno skvěle.

Nastal poslední den prázdnin,
vezmeme si na sebe něco in,
víme, jaké módní trendy ve škole frčí,
mámy jen hlavou kývají a přitom mlčí.

Zopakujeme si probranou látku,
no nic, stejně dostaneme pětku.
Naposledy pojedeme na bazén,
nezapomeneme na svůj vlastní fén.

Dveře dokořán, okna otevřená,
škola už nás opět volá.
Děti, děti, pojďte sem,
přichází opět nový školní den.
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Sběr použitého kuchyňského oleje
Nevylévejte použitý kuchyňský olej do odpadů, šetřete životní prostředí i životnost vaší kanalizace. Stačí olej doma slévat do PET lahví a uzavřené
PET lahve vhazovat do nádoby na sběr použitého oleje. Olej je pak určen k ekologické likvidaci.

Do sběrné nádoby:

PATŘÍ:

- přepálený rostlinný olej a tuk v pevně uzavřených a neporušených PET lahvích.

NEPATŘÍ:
- směsný (komunální) odpad, živočišné tuky (sádlo, lůj), motorový olej , plast (krom lahví s olejem), sklo, papír, nápojové kartony (europack),
baterie, elektromateriál, textil a obuv, biologický odpad, zdravotnický materiál
Děkujeme, že třídíte!

Použitý kuchyňský olej do odpadu
nepatří!
-

Olej v odpadu tuhne a zanáší potrubí
Energeticky a finančně je velice náročné vyčistit
kontaminovanou vodu

Jak se nechá použitý olej
ekologicky likvidovat?

-

Použitý olej stačí slévat
do PET lahví

-

Uzavřenou PET láhev vhodit
do nádoby na sběr použitého
oleje ve Vaší obci

-

Použitý olej je následně ekologicky zlikvidován

Ekologickou likvidaci použitého kuchyňského oleje ve Vaší obci zajišťuje firma Černohlávek OIL
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Rajčata plněná mletým masem
Sezona rajčat pomalu začíná, a tak je na čase vyzkoušet nějaký zajímavý recept. Co takhle rajčata plněná
mletým masem? Určitě vám zachutnají!

Potřebujeme:
8 rajčat
300 g mletého hovězího masa
3 lžíce parmezánu
1 hrst bazalky
6 ančoviček
sůl, pepř
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Postup
Rajčatům uřízněte špičku a vyřízněte vnitřek (trochu dužiny si nechte na později). Vydlabaná rajčata vyrovnejte
do pekáčku, vnitřky lehce nasolte a nechte odpočinout. V misce smíchejte mleté maso, parmezán, nasekanou
bazalku a najemno nasekané ančovičky. Kdyby se vám zdála směs příliš tuhá, přidejte trochu rajčatové dužiny.
Směs osolte, opepřete a co nejvíc namačkejte do rajčat. Dejte je péct na 180 °C na 25 minut. Rajčata můžete
podávat samotná, jako předkrm nebo třeba s bramborovou kaší jako hlavní chod.

Dobrou chuť!

PARS NOVA A.S. – ZKUŠENÝ ZAMĚSTNAVATEL S DLOUHODOBOU
STABILNÍ ZAKÁZKOVOU NÁPLNÍ V OBORU VÝROBY, MODERNIZACÍ
A OPRAV KOLEJOVÝCH VOZIDEL NABÍZÍ PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ
NA POZICÍCH:
elektromechanik
elektronik
technik zkušebny - elektro
zámečník/mechanik opravář k.v.
lakýrník

konstruktér
projektant
technolog
mistr

Zaměstnanecké benefity:

,
E
M
E
J
U
NEMONTÍME.
TVOŘ

10 000 Kč náborový příspěvek po uplynutí zkušební doby
1500 Kč měsíčně bonus za efektivní využívání fondu pracovní doby
900 Kč měsíční příspěvek na penzijní připojištění
400 Kč měsíčně poukázky Flexi Pass (vypláceny kvartálně)
5 týdnů dovolené
jednosměnný provoz
automatické navyšování mezd + zákonné příplatky
pracovní poměr s firmou, ne přes agenturu
dotované stravování a nápoje
kulturní a sportovní akce pro zaměstnance a rodinu (aktivní odbory)
zaměstnanecké půjčky, zvýhodněné volání i pro členy rodiny
finanční příspěvky na životní a pracovní jubilea
možný kariérní růst: technik zkušebny, revizní technik, mistr, technolog…
e-mail: lucie.novotna@skoda.cz / telefon: 583 365 573 (545)
Pars nova a.s.
www.parsnova.cz
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Vzpomínky
Odešel jsi bez slůvka rozloučení,
o to víc nás to bolí.

Dne 20. července 2019 jsme vzpomněli
5. smutné výročí úmrtí
pana

Miroslava Jurdiče.

S láskou vzpomíná celá truchlící rodina. Kdo jste ho měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkujeme.

Jubilea
V měsíci srpnu oslaví
svá významná jubilea:
Krmelová Věra
Zmeškal Václav
Hubacz Josef
Jandová Zdenka
Léharová Anna
Jílek Miroslav

Dne 9. srpna 2019 vzpomeneme
10. výročí úmrtí
pana Stanislava

Aujezdského.

Vzpomíná manželka s rodinou.

Brücknerová Marianna
Pospíšil Petr
Kretschmer Rudolf
Harbich František
Slíž Štěpán
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Jak tiše žila, tak tiše odešla, skromná ve svém životě,
velká ve své lásce a dobrotě.

Dne 12. srpna 2019 by se dožila 80 let
naše maminka, babička a prababička
paní

Blanka Večeřová z Hanušovic.
Dne 18. září 2019 to budou 3 roky,
kdy nás navždy opustila.
S láskou a úctou vzpomínají dcery Milada, Hana,
Eva a Ivana s rodinami.

Mareš Jiří
Vlčková Darina
Koláčková Miluše
Fatura Štefan
Temňák Jiří
Gunárová Jana
Růžičková Ivana
Ján Jiří
Bohnját Ivan

Těžko se s Tebou loučilo, těžké je bez Tebe žít,
láska však smrtí nekončí, v srdci Tě stále, tatínku, budeme mít.

Dne 31. srpna 2019 uctíme vzpomínkou
20. výročí úmrtí tatínka a dědečka,
pana

Jana Jurdiče.

S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou
syn a dcera s rodinami.
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Radochová Drahomíra
Válková Alena
Grivalská Jaroslava
Gadžiová Vlasta
Žabčíková Irena
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Fotografie: Miroslav Petrasko www.hdshooter.com
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