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Vize rozvoje školských zařízení v Hanušovicích
Město Hanušovice jako zřizovatel ZŠ a MŠ Hanušovice připravuje vizi
pro dlouhodobý rozvoj předškolního a školního vzdělávání. Vize v sobě
zahrnuje využití nejen pro žáky, ale i pro rodiče a širokou veřejnost, a
spočívá v zajištění důstojných prostor pro vzdělávání našich dětí. Součástí
je podpora pracovních pedagogických pozic, vytvoření zázemí pro realizaci
mimoškolních aktivit pro děti i dospělé, rozšíření spolupráce s místními
spolky, organizacemi, firmami a řemeslníky.
Dovolte, abychom Vás v základních bodech seznámili s touto vizí.
Na základní škole bude v suterénu vytvořeno vhodné zázemí pro žáky –
nové šatny. Dále budou postupně zmodernizovány kabinety pro učitele,
postupně probíhá modernizace školního nábytku a vybavení ve třídách.
Důležitým prvkem bude využití prostoru půdy školy na volnočasové aktivity
pro žáky a veřejnost a do budoucna vybudování bytu pro učitele, pro tuto
realizaci se připravuje vypracování studie. Chceme posílit rozvoj řemesel
v Hanušovicích a okolí na základě spolupráce města, školy, řemeslníků
a rodičů žáků. Výsledkem by mělo být, aby už od ZŠ měli žáci zájem

po vyučení získat pracovní zařazení v Hanušovicích ve spolupracujících
firmách. Dalším bodem je vytvoření lepších podmínek pro výuku jazyků
rozšířením vybavení a vytvořením jazykové učebny. V plánu je též pořízení
nových moderních pomůcek v rámci nových technologií - 3D tiskárna,
virtuální pomůcky do předmětů. Vize též počítá s modernizací tělocvičny
a přilehlých sportovišť.
V mateřské škole se zaměříme na modernizaci a rozvoj hřiště MŠ,
rozšíření zahrady a vybavení novými prvky. Modernizovat se bude též
výuka v odděleních – oddělení budou vybavena moderními interaktivními
prvky. Nově by měli být vybudovány funkční místnosti pro prožitkové učení
a rozvoje dětské motoriky dětí - kuchyňka, dílna. Počítá se též s využitím
půdního prostoru – vznikne zde samostatná třída pro klidnou výuku dětí
odcházejících do ZŠ, ložnice pro odpolední spaní pro děti, zázemí pro
zaměstnance - sborovna a šatna pro paní učitelky a skladovací prostory.

Marek Kostka, starosta města Hanušovice,

František Felner, ředitel ZŠ a MŠ Hanušovice

Budoucnost Formanky….
Milí občané,
po dlouhodobém váhání a přemýšlení vedení města rozhodlo
zachování důležitého místa Hanušovic, kterým je restaurace
Formanka. Po úvahách, proč koupit Formanku, jsme dospěli
k názoru, že z dlouhodobého hlediska je tento objekt strategickým
bodem pro Hanušovice.
Důvodů, proč restauraci zachovat je několik. Především zachování
ubytovacích a stravovacích kapacit v Hanušovicích. Místo pro
potkávání občanů, vytvoření zázemí pro turisty a odkaz budoucí
generaci. Naší prioritou je podpora mladých rodin a je důležité
vytvořit místa, kde se budou občané potkávat a trávit volný čas.
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Proto se vedení města rozhodlo tento objekt zakoupit za částku
3.600.000 Kč. Následná rekonstrukce je vyčíslena na cca 1.200.000
Kč. Tato investice je z dlouhodobého hlediska pro město Hanušovice
velmi důležitá pro zachování poskytování služeb jak občanům
Hanušovic, tak turistům.
Následná rekonstrukce bude započata během března, dokončení
oprav proběhne v průběhu tohoto roku. Poté bychom chtěli tento
objekt nabídnout kvalitnímu nájemci, který zajistí provoz Formanky.
Víme, že je to nelehký úkol, ale věříme, že naše rozhodnutí bude
pro město Hanušovice přínosné.
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zpravodaj

…půjčili jsme 20.338 knih a časopisů
jsme 253 audioknih
Knížka od Ježíška …půjčili
…navštívilo nás 6.244 návštěvníků
…veřejný internet využilo 335 návštěvníků
… 16 x nás navštívily děti z MŠ a ZŠ
…zakoupili jsme a zpracovali pro knihovnu
Hanušovice 485 knih.
V rámci regionálních služeb, kterými je
knihovna pověřena a hrazena Olomouckým
krajem, jsme neprofesionálním knihovnám
našeho střediska (Branná, Jindřichov, Kopřivná,
Podlesí, Malá Morava a Staré Město): ……
zakoupili a zpracovali 565 knih……zapůjčili
1.035 knih a vrátili zpět 966 knih.
Na základě knihovního zákona č. 257/2001
Sb. byly provedeny revize knihovního fondu
Je všeobecně známé, že žádný začátek roku se neobejde bez
v knihovnách Jindřichov, Podlesí a Malá Morava.
bilancování a sestavování statistik roku předešlého. Ani Městská
Těšíme se na vaši návštěvu také v tomto roce!			
knihovna není výjimkou, a proto vás chceme seznámit s rokem 		

Lenka Tomíčková,
2019:

vedoucí MK Hanušovice
…registrovali jsme celkem 412 čtenářů, z toho 140 dětí do 15 let
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Hanušovická trefa

foto: zdroj Městská knihovna Hanušovice

Nejčtenější knihy za rok 2019

Kdy: 28. března 2020 od 8:00 hodin
Kde: tělocvična základní školy
PROPOZICE
Vzduchová puška 3+10 leže * 3+10 stoje
Součet bodů určí vítěze * při rovnosti bodů rozhoduje nástřel v poloze stoje
Vyhodnocení tříčlenných družstev i jednotlivců
Vstup do tělocvičny v čisté sportovní obuvi
Hana
Veselí
Nejlepší víkend
Milenka
Sítě z pavučin
Prosím o potvrzení účasti z důvodu zajištění dostatečného občerstvení
Alena Mornštajnová Radka Třeštíková

Patrik Hartl

Danielle Steel

* kontakt 724 39 59 12 * 731 87 15 12
Zve sportovně střelecký klub AVZO Hanušovice p.s.

Táňa KeleováVasilková

HAVELKA Miroslav - předseda
VOKURKA Jan – ředitel závodu
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Město Hanušovice

Město Hanušovice

Hlavní
788 33 Hanušovice
Hlavní
92, 78892,
33 Hanušovice
284
| e-mail: podatelna@mu-hanusovice.cz
tel.č.:tel.č.:
583 231583
284 231
| e-mail:
podatelna@mu-hanusovice.cz

USNESENÍ

USNESENÍ

schůze č. 27 Rady města Hanušovice

č. 26starosty
Rady
města
konaná dne 27.schůze
1. 2020 v kancelář
od 15:00
hod.

Hanušovice

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

14/27R/2020 Rada města Hanušovice schvaluje navržený program 27. schůze RM

15/27R/2020 Rada města Hanušovice schvaluje pachtovní smlouvu na pronájem částí pozemků parcela
1/26R/2020
Radap.města
navržený
program
26.
schůze
číslo 502/3,
č. 496/1,Hanušovice
p. č. 502/4, p. schvaluje
č. 432/2, p. č.
432/3 , p. č.
433/1, p. č.
432/12,
p. č. RM.
491
vše v k. ú. Hanušovice, dále p. č. 723/7, p. č. 723/28, p. č. 723/31, p. č. 757/1, p. č. 723/11,
p. č. 757/11,
p. č. 757/13,
p. č. 723/29,
p. č. 723/45,
p. č. 723/33,
p. č. 757/12
vše v k.ú.domu na
2/26R/2020
Rada města
Hanušovice
schvaluje
- stavbu
„Novostavba
rodinného
Potůčník za cenu 3.500 Kč/ha ročně uzavřenou mezi Městem Hanušovice, Hlavní 92, 788 33
798/14 v k. ú. Hanušovice“
Hanušovice a panem L. J., Hanušovice. Pacht podle této smlouvy se uzavírá na dobu určitou 5
- dotčení
pozemku
ve do
vlastnictví
let a počíná
běžet dnem
01. 02. 2020
31.01 2025. města Hanušovice bude smluvně oše

smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, které nebude zpoplatněno
hr
Napojení objektu na hlavní řad dešťové kanalizace bude provedeno protlak
Rada města
Hanušovice
schvaluje
o přeúčtování nákladů za dodávku studené vody
poškozen
povrch
místnísmlouvu
komunikace
mezi Městem Hanušovice, Hlavní 92, Hanušovice IČ: 00302546 jako jednatelem a SATEZA
starostu
podpisem
příslušných
dokumentů v
a.s., 8.- května
41A města
čp. 2948,Hanušovice
Šumperk, IČ: 25350129
jako
dodavatelem.smluvních
Předmětem smlouvy

16/27R/2020 Rada města Hanušovice schvaluje směnnou smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene
spojené se zápisem věcného břemene na katastr nemovitostí budou
uzavřenou mezi městem Hanušovice, Hlavní 92, Hanušovice, IČ: 00302546 a manž. M.
17/27R/2020

je dohoda obou stran o způsobu přeúčtování a úhradě nákdladů za dodávku studené vody do

3/26R/2020
Hanušovice
schvaluje
„Hanušovice
objektuRada
bez č. města
p., stavba
technického vybavení,
stojícístavbu
na pozemku
p. č. st. 570/2. - Údolní, parc. č.
Rada města
pověřuje
starostu
města
podpisem
této
smlouvy.
starostu města podpisem příslušného situačního výkresu stavby.
4/26R/2020

Rada města Hanušovice schvaluje koupi čelního nakladače na traktor Jo

18/27R/2020 Rada města
Hanušovice
schvaluje
finanční
darStředisko
ve výši 5.000
Kč Armádě spásy,
centrum 33, 56
společnosti
STROM
Praha,
a.s.,
Helvíkovice,
Helvíkovice
sociálních
služeb,
Vikýřovická
1495,
Šumperk,
IČ:
40613411
pro
průběžné
financování
za cenu 296.450 Kč vč. DPH. Rada města Hanušovice pověřuje starostu
provozu služeb Centra sociálních služeb.

podpisem příslušné kupní smlouvy.

19/27R/2020 Rada města Hanušovice schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi Městem Hanušovice,
HlavníRada
92, Hanušovice
a J.F. v celkové částce
42.408úpravy
Kč a pověřuje
starostuapodpisem
této
5/26R/2020
města Hanušovice
schvaluje
rozpočtu
závazné
ukazatel
smlouvy.
20/27R/2020

Hanušovice dle důvodové zprávy a ukládá odpovědnému pracovnikov
Rada města
Hanušovice schvaluje
oslovenízapracovat
pojišťoven pro do
zřízení
pojištěníza
odpovědnosti
rozpočtového
opatřenínávrh
č. 8/2019
uzávěrky
měsíc prosinec.

21/27R/2020

Slůn
sídlaHanušovice
spolku naschvaluje
Městský
úřadpoptávkového
Hanušovice,
Hlavní
92, 788
33odborného
Hanušovice, IČ
Rada města
výsledek
řízení
na zajištění
služby

pro zaměstnance Městského úřadu Hanušovice, Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, IČ: 00302546
a vypracovat
pojišťoven.
6/26R/2020
Rada cenovou
města nabídku
Hanušovice
schvaluje zřízení spolku „Rodinné centrum
projektového poradenství v rámci projektu „Prostupné zaměstnávání Hanušovice“.

Nejvhodnější
MAS Horníschvaluje
Pomoraví o.p.s.,
Hlavní 137,
Hanušovice,o dopra
7/26R/2020
Rada nabídku
města podala
Hanušovice
dodatek
č. 2788ke33Smlouvě
jejíž nabídková
cena
činila
380.000
Kč.
Hanušovice Hlavní 92, 788 33 Hanušovice a firmou VOBUS v.o.s., H
Hanušovice,
IČ:
47984350,
která
uzavřena
dne 28.1.2015.
Prodloužení
22/27R/2020 Rada města
Hanušovice
schvaluje
navýšení
počtubyla
zaměstnců
Městského
úřadu Hanušovice,
Hlavnío92,
788
33
Hanušovice,
IČ:
00302546
o
další
3
dělnické
profese
z
důvodu
rozšiřování
dopravě osob pro období 1.2.2020 - 31.1.2021.
služeb.

8/26R/2020
RadaHanušovice
města Hanušovice
schvaluje
navýšení
zaměstnanců
Městského
23/27R/2020
Rada města
schvaluje napojení
plánované
stavby počtu
rodinného
domu na pozemku
parc. č.Hlavní
645/4 v 92,
k. ú. 788
Vysoké
na místní
komunikaci
č. 1 B.
33Žibřidovice
Hanušovice,
IČ:pozemní
00302546
o 3 dělnické
profese.

24/27R/2020 Rada města Hanušovice schvaluje výsledek poptávkového řízení na výměnu výplní otvorů na
9/26R/2020
Rada města Hanušovice schvaluje počet a podmínky pro poskyt
objektu čp. 134 v Hanušovicích. Nejvhodnější nabídku podala společnost RI Okna a.s., Robert
indispozičního
volna
kalendářním
roce, (poskytování
indispozičního
vol
Kuneta,
Brníčko u Zábřeha
5, 789v75
Brníčko, jejíž nabídková
cena činila 209.208,04
Kč vč.
DPH. usnesením RM č. 1040/58/2013 dne 18.03.2013), následovně :
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indispoziční
volno
bude oslovení
poskytnuto
ve výši
4 dnů, vždy
jeden cenové
den v kalend
25/27R/2020 Rada města
Hanušovice
schvaluje
dodavatelů
a následné
vypracování
možnosti
převést
nevyčerpané indispoziční volno do dalšího čtvrtle
nabídky
pasportu místních
komunikací.
indispoziční volno v daném čtvrtletí čerpáno, obdrží zaměstnanec po
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24/27R/2020 Rada města Hanušovice schvaluje výsledek poptávkového řízení na výměnu výplní otvorů na
objektu čp. 134 v Hanušovicích. Nejvhodnější nabídku podala společnost RI Okna a.s., Robert
Kuneta, Brníčko u Zábřeha 5, 789 75 Brníčko, jejíž nabídková cena činila 209.208,04 Kč vč.
Město
Hanušovice
DPH.

zpravodaj

Hlavní 92, 788 33 Hanušovice

25/27R/2020 Rada města Hanušovice schvaluje oslovení dodavatelů a následné vypracování cenové
tel.č.: 583 231 284 | e-mail: podatelna@mu-hanusovice.cz
nabídky pasportu místních komunikací.

USNESENÍ

Vytvořeno v aplikaci UZOb.

schůze č. 28 Rady města Hanušovice
konaná dne 17. 2. 2020 v kancelář starosty od 15:00 hod.

strana 1 / 2

C

M

26/28R/2020 Rada města Hanušovice schvaluje navržený program 28. schůze RM
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27/28R/2020 Rada města Hanušovice neschvaluje žádost manželů Z. O připojení k elektrickému rozvaděči
číslo 2179748, ul. Údolní, 788 33 Hanušovice a připojení k elektrickému rozvaděči.
CMY

K

28/28R/2020 Rada města Hanušovice schvaluje prodeje části pozemku parcelní č. 897/20 ostatní plocha
o výměře cca. 600 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.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města odprodat část pozemku p. p. č. 897/20 – ostatní
plocha v k. ú. Hanušovice za kupní cenu ve výši znaleckého posudku + náklady
spojené s převodem a ukládá OSMS předložit bod na jednání ZM.
29/28R/2020 Rada města Hanušovice neschvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parcelní číslo
1577/7 – ostatní plocha v k. ú. Hanušovice o výměře 500 m2.
30/28R/2020 Rada města Hanušovice schvaluje Smlouvu o sportovní činnosti mezi Městem Hanušovice,
Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, IČ: 00302546 a Jesenickou pohybovou školičkou, z.s.,
Na Zahrádkách 219, 79001 Jeseník, IČ: 08017166. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Cena lekce činí celkem 1350 Kč.
Rada města Hanušovice pověřuje starostu města podpisem výše uvedené smlouvy.
31/28R/2020 Rada města Hanušovice doporučuje zastupitelstvu města Hanušovice uzavření dodatku č. 1
ke smlouvě o dílo v rámci stavby „Stavební úpravy domu č. 199 v Hanušovicích v rámci
projektu Multifunkční centrum sociálních služeb“.
32/28R/2020 Rada města Hanušovice schvaluje výsledek výběrového řízení v rámci projektu
„Strategické dokumenty pro město Hanušovice“. Nejvhodnější nabídku na první část zakázky
podala společnost CEKR CZ s.r.o., Mazalova 57/2, 787 01 Šumperk, jejíž cenová nabídka
činila 266 200 Kč vč. DPH. Nejvhodnější nabídku na třetí část zakázky podala
společnost UYO Architekti s.r.o., Langrova 2799/36, 787 01 Šumperk, jejíž cenová nabídka
činila 676 390 Kč vč. DPH.
33/28R/2020 Rada města Hanušovice schvaluje Výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci na akci
„Modernizace domu č. 183 v Hanušovicích“.

Rezervační systém
Milí občané,
našim dlouhodobým cílem je zlepšovat kvalitu služeb
především vám – občanům Hanušovic. Nově vám tak
představujeme žhavou novinku – plně funkční rezervační
systém Městského úřadu. Na www.hanusovice.info
najdete v hlavní nabídce ikonu – rezervační systém.
Můžete si tak rezervovat termín schůzky dle vaší libosti.
Rezervace je určena pro stavební odbor a matriku.
Jednoduchým proklikem si zvolíte vámi vyhovovaný
datum a čas. Doufáme, že budete rezervaci využívat
a ušetříte si tak svůj čas…

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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Filmový festival Expediční kamera
O festivalu obecně
Každý rok od února do dubna přináší filmový festival Expediční
kamera do dvoustovky českých a slovenských měst ty nejlepší
cestovatelské a dobrodružné filmy z celého světa i z domácí
produkce.
Sportovní klub Outdoor Jeseníky Vás jako hlavní organizátor
zve na celovečerní filmové pásmo tentokrát v sobotu 7. března od
17:00 na Horské chatě Spartak v Hynčicích pod Sušinou. Kromě
zajímavých filmů si přímo na chatě můžete dát něco dobrého k pití.
Na závěr celé akce bude připravena jako vždy bohatá tombola.
Přehled filmů:
Tieň Jaguara (Slovensko, 2018)
Amazónská džungle je jedno z mála míst na světě, kde žije řada
původních obyvatel a kmenů úplně nodetčeně moderní civilizací.
Jsou to kmeny, které si neohroženě hají území, někteří jsou i
kanibalové a někteří jsou naopak tak mírumilovní, vřelí a otevření,
že nad tím zůstává rozum stát. Jako indiáni kmene Hodi na území
Venezuely, kteří přijali 4 cestovatelé na čas mezi sebe a dali jim
možnost objevit mnohé. O životě v džungli, o přírodě, o lidských
hodnotách, o sobě samých. Nechte se pozvat do končin, kde se
děti neučí programovat, ale utéct, když zaútočí opice a přežít. Kde
nejvzácnější a nejdůležitější věc je být spolu.
Surf Cuba (Kanada, 2018)
Komunistický režim svobodu obyvatel Kuby z velké míry potlačuje.
Navzdory tomu jsou Kubánci z těch lidí, kteří umí najít v životě štěstí
i tam, kde není. Kubánci vynikají v baseballu, fotbalu, anebo v boxu.
Poloha a podnebí země jsou ideální pro surfování, pobřeží Kuby je
dlouhé skoro 3 000 km. Jenže v celé zemi není jediný surfařský
obchod, takže z 11 miliónů obyvatel se tomuhle sportu věnuje 150
surfařů, pro které je každá vlna nejen adrenalin, ale také špetka
osobního odboje.

Boy Nomad (Kanada, 2018)
Devítiletý Janibek žije s rodinou v mongolské části pohoří Altaj.
Jeho největší vášní jsou jezdecké závody, při kterých dokáže na svém
koni předjet i mnohem starší hochy. Tahle zima je ale jiná, přijde
velký mráz a hrozí, že rodina nomádů přijde o to nejcennější, co má,
o zvířata. Proto se muži vydávají na cestu za pastvinami a řada je
tentokrát i na Janibekovi. Je potřeba každý schopný jezdec a z kluka
se tak během okamžiku musí stát muž, který se postará v drsných
podmínkách o rodinu a o dobytek, až v druhé řadě o sebe.
Sary Jaz (Austrálie, 2017)
V tomhle filmu se toho moc nenakecá. Nikdo neremcá, že zmrzne
nebo umře hlady, nehraje dramatická hudba, nikoho nezachraňuje
vrtulník. A to přesto, že sjezd řeky Sary Jaz v pohoří Tian Shan je
dost extrémní výzvou, a to nejen vodáckou. Peřeje odlehlé řeky s
průtokem až 400m 3 /s jsou nebezpečné a nečitelné. Samotnému
sjezdu předchází 100 km dlouhý trek s kajaky na zádech, po
dojezdu čeká vodáky ještě 4 dny lezení a pochodu přes hory zpět
do civilizace. Většina členů expedice to nazývá nejtěžším zážitkem
v životě, ale před kamerou je vidět jen nadšení z toho, co dělají
v životě nejraději.
B7 – 95 kilometrů, které ti změní život (ČR, 2019)
Výkladový slovník praví, že expedice se rovná výprava, zpravidla
k výzkumným účelům. Výprava je tenhle extrémní běžecký závod
docela určitě. Zároveň si můžete být jistí, že fyzické vyčerpání
vás naučí mnohému. Snímek o B7 představuje historii a zákulisí
závodu, ale zároveň přenese diváky přímo na trať očima bosého
běžce s obrovským odhodláním, očima vítězů, kteří podávají na
trati unikátní sportovní výkony. A také očima odvážných turistů,
kteří se rozhodli dokázat si, že mají vůli silnější než nohy. Tak co, už
uvažujete, jaký bude váš vlastní zážitek?

Sk Outdoor Jeseníky

Hasiči informují….
Únor v Hanušovicích a okolí byl opravdu náročný… Hasiči zasahovali
celkem u 16 událostí. Kde všude pomáhali? Ve dvou případech se
jednalo o dopravní nehodu, naštěstí bez vážných zranění. Dvakrát
hasiči zasahovali u požáru, jednou u vyhledávání pohřešované osoby.
Ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou zasahovali jednou
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a v technických záležitostech vypomáhali u deseti případů.
Během celého měsíce probíhala u jednotky odborná příprava a
výcvik členů dle plánu. Samozřejmostí je pravidelná údržba techniky,
výstroje a prostor hasičské zbrojnice.
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Ze života Klubu 60+ Hanušovice, z. s.
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Lidová pranostika říká: „Únor bílý, pole sílí.“ Současný stav zimy
to bohužel nepotvrzuje. Sluneční svit střídá sníh, bouřka, déšť, vítr a
takové počasí není zrovna inspirativní pro delší procházky. Ovšem sedět
v teple, před sebou čaj či kávu, zapojit se do konverzace, to už i za takové
sloty jde. Takto strávený odpolední čas je pro desítku našich členek vždy
v úterý a čtvrtek ještě navíc i tvořivý. Pod šikovnými prsty za pomoci
lektorky paní Marie Doleželové vznikají z pedigu košíky všech tvarů.
Během velikonočních svátků se uplatní při výzdobě našich domácností.
Pracovní atmosféra je patrná i na fotografiích.
Ve čtvrtek dne 23. ledna 2020 pořádal Klub 60+ Hanušovice, z. s.,
zájezd na divadelní představení v Šumperku. Situační komedie „Sladké
mámení“ v nastudování souboru divadla byla mladým kolektivem
herců zahrána svižně, bezchybně, akce střídala akci. Avšak někteří z 31
zúčastněných členů odcházeli rozladěni ztvárněním obsahu hry.
Koupání v Termálních lázních Velké Losiny přináší pro milovníky
plavání, teplé vody, vodních masáží radost z takto stráveného
odpoledne. O tom se přesvědčilo v úterý 28. ledna 31 účastníků zájezdu,
realizovaným firmou Vobus.
Milovníci bowlingu z Klubu se sešli v úterý 11. února v podniku Bowling
Blue Star v Šumperku. 6 zájemců o hru si potvrdili, že jim nevadí ani
dojíždění do Šumperka.

Co připravujeme na březen?
Ve čtvrtek dne 19. března 2020 od 15 hod. se v hlavním sále Domu
kultury Hanušovice koná valná hromada Klubu 60+ Hanušovice, z. s.,
s tímto programem:
1) Úvod
2) Volba ověřovatelů zápisu valné hromady
3) Zpráva o činnosti výkonného výboru od roku 2019
4) Zpráva o hospodaření Klubu
5) Volba členů výkonného výboru
6) Volba členů kontrolní komise
7) Diskuse
8) Závěr
Současně budou vybírány členské příspěvky na letošní rok ve výši
100,- Kč. Po valné hromadě bude následovat společenské setkání při
hudbě. K tanci a poslechu bude hrát skupina Retro Vladimíra Valihracha
z Velkých Losin. Občerstvení bude zajištěno.
Aktuálnější údaje, odkazy na další weby a fotogalerie k akcím
a k našemu spolku jsou k dispozici na webových stránkách www.
klub60.wgz.cz nebo popř. prostřednictvím webových stránek města
Hanušovice → organizace → Klub 60+ Hanušovice.

Karel a Dáša Prodělalovi

SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Březen – Duben 2020
Na svoz velkoobjemového odpadu od občanů budou přistaveny kontejnery následovně:

1. Ve dnech od 30. března – 3. dubna 2020 budou kontejnery umístěny:
				
• Potučník - bytovky
• Žleb
				
• Hynčice			
• Vysoké Žibřidovice
Velkoobjemový odpad mimo místních částí je možno odstranit předáním obsluze na Sběrném místě ulice
Údolní. Mobilní sběr velkoobjemového odpadu je určen pouze pro občany, které žádáme, aby do kontejneru
neodkládali nebezpečné odpady, barevné kovy, sklo, papír, pneumatiky a další odpady určené k recyklaci
a sběru. Nebezpečný odpad a vyřazené elektrozařízení je nutno odevzdat do sběrného dvora.
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Rozpis utkání mužstva FK Hanušovice z.s.

III.třida muži skupina A a VK Charvát OP mladší žáci skupina A
Rok 2019/2020
JARO 2020

Datum
28.03.2020		
04.04.2020 		
04.04.2020 		
11.04.2020 		
11.04.2020 		
18.04.2020 		
18.04.2020
25.04.2020
02.05.2020
07.05.2020
16.05.2020
23.05.2020
30.05.2020

Domácí
		
TJ Libina 			
FK Hanušovice
		
FC ROVENSKO
		
Jiskra Rapotín
		
FK Hanušovice
		
FK Hanušovice 			
Postřelmov „B“ 			
Sokol Nový Malín „B“ 		
FK Hanušovice 			
FK Hanušovice 			
SK Bludov 			
FK Hanušovice 			
Sokol Vikýřovice 			

Hosté 			
FK Hanušovice			
Sokol Vikýřovice			
FK Hanušovice			
FK Hanušovice			
Libina „B“			
TJ Libina 				
FK Hanušovice 			
FK Hanušovice 			
Sokol Nový Malín „B“ 		
Jiskra Rapotín 			
FK Hanušovice 			
SD Loučná - V. Losiny 		
FK Hanušovice 			

Hřiště
Libina
Hanušovice
Rovensko		
Rapotín		
Hanušovice
Hanušovice
Postřelmov
Nový Malín
Hanušovice
Hanušovice
Bludov
Hanušovice
Vikýřovice

Letní semestr univerzity třetího věku odstartoval
Ve středu 5. února se v malém sále kulturního domu v Hanušovicích
opět sešli studenti virtuální univerzity třetího věku, kteří si pro tentokrát
zvolili zajímavé téma Život a dílo Michelangela Buonarroti, florentského
sochaře, malíře a architekta, jenž se stal nejslavnějším umělcem v
dějinách lidstva. Během šesti přednášek, které se konají jednou za
14 dní se studentky a studenti dozvědí informace o umělcově mládí,
školení a raném díle, nejslavnější soše na světě, sochařově díle po roce
1500, náhrobku papeže Julia II. della Rovere, malbách v Sixtínské kapli,
Nové sakristii, sochařově pozdním díle a křesťanské reformaci.
Univerzita třetího věku je specifickou součástí celoživotního
vzdělávání. Jejich základní charakteristikou je, že poskytuje starším
občanům v důchodu vzdělávání na nejvyšší možné, tedy vysokoškolské
(univerzitní) úrovni, čímž se liší od jiných forem osvětových a
vzdělávacích činností, byť také orientovaných na tuto populaci. Cílem
těchto programů je tedy poskytnout seniorům možnost, aby se
kvalifikovaně a na univerzitní úrovni mohli systematicky seznamovat
s nejnovějšími poznatky v oblasti vědy, historie, politiky, kultury apod.
Mimo toho plní univerzita také výraznou sociální funkci a motivuje

seniory k další aktivitě. Organizátorem je MAS Horní Pomoraví. Další
semestr bude probíhat od října 2020.
Přihlášky a další informace získáte v Informačním centru
v Hanušovicích. Kontaktní osoba Veronika Škrottová (email:
skrottova@hornipomoravi.eu, tel: +420 606 596 878).

Děti MŠ lyžovaly
V týdnu od 11. 2. do 14. 2. se naše mateřská škola zúčastnila lyžařského výcviku v Kunčicích pod vedením odborných instruktorů z Newman
School. Dětem se na svahu velmi dařilo a pobyt na čerstvém vzduchu s kvalitní výukou lyžování se příjemně vydařil. Doufám, že děti budou v tomto
sportu nadále pokračovat a tím zkvalitňovat svoji fyzičku.
Děkujeme rodičům za přihlášení dětí a všem, kteří byli u této akce nápomocni.
Pavla Sedlačíková
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Okresní kolo Olympiády v českém jazyce
Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Doris Šumperk zorganizovalo v úterý 21. 1. 2020 od 8.30
hodin pro žáky II. stupně základních škol a víceletých gymnázií ze
Šumperska, Zábřežska, Mohelnicka okresní kolo Olympiády v českém
jazyce. Soutěž byla rozdělena na dvě části – jazykovou a slohovou.
Poděkování za reprezentaci naší Základní školy v Hanušovicích
náleží Kateřině Váchové ze třídy 8.B a Natálii Halfarové ze třídy 9.A,
C

M

jež v silné konkurenci žáků ze šumperského a zábřežského gymnázia
včetně nadaných žáků z ostatních 37 základních škol z regionu získaly
shodně pěkné 30. místo z 51 soutěžících.
GRATULUJEME A DĚKUJEME ZA REPREZENTACI ZÁKLADNÍ ŠKOLY
V HANUŠOVICÍCH!!!!

PaedDr. Vladimíra Žídková

vyučující českého jazyka

Y

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2020/2021
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Vážení rodiče,
zveme Vás a budoucí prvňáčky na zápis do prvních tříd pro školní
rok 2020/2021, který se uskuteční ve středu 8. 4. 2020 od 8:00 do
12:00 hod. a od 13:00 do 16:00 hod. v budově ZŠ a MŠ Hanušovice,
Hlavní 145.
Zápis se bude skládat z části formální (délka cca 10 min) a rozhovoru
(délka cca 15 min).
Kritéria pro přijetí jsou následující:
• Narození 31. 8. 2014 a starší (v případě mladších dětí je přijetí
možné pouze na základě doporučení poradenského zařízení a
ošetřujícího lékaře dítěte)
• Trvalý pobyt dítěte ve spádové oblasti (v případě, že ve
spádové oblasti nemáte trvalý pobyt, je potřeba donést potvrzení o
dlouhodobém pobytu dítěte ve spádové oblasti)
• Kapacita naplnění
Zápis se týká i dětí, které měly v minulém školním roce odklad (i
mimořádný). Pokud budete pro své dítě požadovat odklad, týká se Vás

pouze formální část zápisu, je potřeba mít doporučení z poradenského
zařízení (popřípadě informovat školu o termínu, který musí být do
konce května 2020).
Pokud někdo z budoucích prvňáčků v tomto termínu nemá možnost
k zápisu přijít, kontaktujte nás na telefonním čísle 581 030 200 nebo
osobně v kanceláři školy.
Před samotným zápisem je z důvodu plynulosti zápisu nutná
registrace Vašeho dítěte.

Registrace dětí do prvních tříd
31. 3. 2020 v době od 7:00 do 11:00 hod. a 11:30 do 15:00 hod.
K registraci doneste s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz
zákonného zástupce. V případě, že zák. zástupce není uveden
v rodném listě, je potřeba donést potvrzení o svěření dítěte do péče
nebo jiný doklad. Přítomnost dítěte u registrace není nutná.
Pokud Vám termíny registrace nevyhovují, kontaktujte nás
na telefonním čísle 581 030 200 nebo osobně v kanceláři školy,
domluvíme se na jiném termínu.
ZŠ a MŠ Hanušovice

Odpoledne s poezií
Do okrskového kola v recitaci, které se uskuteční 12. 3. 2020
v Šumperku, vybrala odborná porota následující žáky:
Matěj Šor, V.A
Matyáš Hanák, V.B
Jakub Rajnoha, VII.B
Ester Topolanová, VII.B
Tereza Svobodová, VIII.B
Lucie Franková, IX.A
Příjemné odpoledne s poezií se vydařilo a umožnilo nám
zaposlouchat se do veršů českých básníků a připomenout si, jak krásný
a vznešený je náš mateřský jazyk.
Ve čtvrtek 13. února 2020 ve 14 hodin se uskutečnilo školní kolo
v recitaci určené pro žáky I. a II. stupně za účasti 46 soutěžících recitátorů,
rodičů, prarodičů i povzbuzujících spolužáků a odborné poroty ve složení
- vedoucí Městské knihovny v Hanušovicích – paní Lenky Tomíčkové,
vedoucí metodického sdružení I. stupně - paní Mgr. Dagmar Pěničkové,
paní učitelky I. stupně - Mgr. Anny Janočkové, paní učitelky I. stupně - Mgr.
Jany Pitákové a předsedkyně poroty - PaedDr. Vladimíry Žídkové. Recitaci
doprovázela příjemná atmosféra a zdravá soutěživost. Podle rozesmátých
tváří dětí spolu s pochvalnými slovy zúčastněných posluchačů lze soudit,
že se jim Odpoledne s poezií velmi líbilo a v mnohém je obohatilo o
kulturní zážitek z této uskutečněné akce.

Velké poděkování náleží rodičovskému sdružení při ZŠ a MŠ
Hanušovice za finanční dar na zakoupení hodnotných odměn pro
nejlepší recitátory. Zároveň poděkování patří i paní vedoucí Městské
knihovny v Hanušovicích – paní Lence Tomíčkové za účast v odborné
porotě tradiční recitační soutěže a předání pěkných odměn a diplomů
talentovaným žákům, podobně jako dalším členům odborné poroty paní Mgr. A. Janočkové, paní Mgr. D. Pěničkové, paní Mgr. J. Pitákové,
paní PaedDr. V. Žídkové, předsedkyni poroty.
Chtěla bych také poděkovat Jakubu Muchovi z VIII.A, který pořídil
z Odpoledne s poezií zdařilé fotografie.

PaedDr. Vladimíra Žídková,

předsedkyně poroty školního kola v recitaci

9

Rodilí mluvčí v naší škole
V rámci zkvalitnění výuky cizích jazyků navštívili naši školu rodilí
mluvčí z USA a Venezuely, kteří v průběhu dvou týdnů obohatili
hodiny nejen anglického, ale i německého jazyka. Zajímavostí byla
návštěva rodilých mluvčí ze Slovinska a Rakouska a jejich prezentace
o Slovinsku a Rakousku byly žáky hodnoceny velice kladně.
Žáci měli možnost poznat nejen jazyk, ale i kulturu naprosto
odlišných národů. Ohlasy všech dětí byly veskrze pozitivní. Na
počátku byl cítit ostych, ale během času se mnozí osmělili a využili
možnosti komunikace i mimo výuku.
Osobně bych velmi ráda poděkovala zprostředkovateli této akce
a to MAS Horní Pomoraví a vedení školy, že umožnili tuto výjimečnou
akci, kterou jak doufám, budeme v blízké budoucnosti opakovat.
Názory žáků:
„Zjistila jsem plno věcí, o kterých jsem do teď
nevěděla.“ Samanta
„Byla to zajímavá zkušenost. Jsem ráda, že jsem mohla zjistit, jak
jsem na tom s angličtinou. Nejvíc se mi líbil Mr. Ramsey.“ Lucie
„Chtěli bychom, aby přišli znovu, protože to bylo záživné. Hlavně

pan Ramsey byl nejlepší.“ MP
„Tyto dva týdny byly velmi zajímavé, moc se nám líbily. Bylo skvělé
si vyzkoušet mluvit s lidmi z cizí země. Zároveň jsme se i bavily, jsme
rády, že tady mohli být. Bylo by super, kdyby přijeli znovu.“ Tereza
a Ester
„Mr. Ramsey i Valerie jsou velmi sympatičtí a bylo pro mě jistě
přínosem se s nimi setkat a prohodit pár vět. Budu na ně s úsměvem
vzpomínat.“ Kateřina
„Myslím, že tohle byl velmi dobrý nápad. Hodně dětí se naučilo
konverzovat – samozřejmě že i já. Pan Ramsey je super člověk
a hodně mě naučil. Byla s ním velká sranda a byl bych rád, kdyby
znovu přijel. Ale vím, že tohle není jednoduché zařídit a jsem si
vědom, že to stojí dost peněz. Musím říct, že jsem byl se všemi velmi
spokojený. Děkuji, že jsem mohl něco takového zažít.“ Filip
„ Mohl jsem si popovídat s někým, kdo má angličtinu jako rodný
jazyk, což naši učitelé nemají.“ Josef

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ HANUŠOVICE
Registrace k zápisu proběhne 21. 4. 2020 a to od 9,00 do 11,00
a od 14,00 do 15,00hod.v budově MŠ. REGISTRACE JE NUTNÁ!!!
U registrace není potřeba přítomnost dítěte, pouze si vyzvednete
tiskopisy, které následně musíte nechat potvrdit příslušnými úřady,
po té je budete dokladovat při zápisu (pro děti do 5 let bez potvrzení
o očkování není možné dítě zapsat do MŠ) a také se můžete informovat
o samotném zápisu.
Zápis dětí na školní rok 2020/2021 do mateřské školy
v Hanušovicích proběhne dne 5. 5. 2020 a to od 9,00 – 11,00 hod.
a od 13,00 – 15,00 hod. v budově MŠ.
Rodiče se dostaví do MŠ se svým dítětem a předloží při zápisu
občanský průkaz + rodný list dítěte.
Děti budou do MŠ přijímány dle platných kritérií, které můžete nalézt
na http://ms-hanusovice.webnode.cz/ nebo budou k nahlédnutí
u zápisu.

Pro děti, které do 31. srpna 2020 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září
2020 předškolní vzdělávání povinné. Tato povinnost se vztahuje:
- na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR
déle než 90 dnů,
- a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají
v ČR déle než 90 dnů,
- na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po
dobu delší než 90 dnů,
- na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.
Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný
zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole
v termínu zápisu. Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné
předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.
Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým
mentálním postižením.
Těšíme se na vás…

Tým pro mládež v okrese Šumperk obnovil svou činnost
Region Šumperk je jedním z 10 soudních okresů v České republice, mohl věnovat na plný úvazek. Z důvodu nemoci koordinátorka činnost
ve kterých se realizuje projekt Probační a mediační služby ČR „Na již po půl roce ukončila a práce Týmu pro mládež utichla.
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Historicky Tým pro mládež v soudním okrese Šumperk působí řadu let, zastoupené

se pravidelně scházely, činily tak ale nad rámec svých pracovních povinností. Přijatá
opatření nebylo možné vždy realizovat, zejména z důvodů časové náročnosti. V roce 2018
se podařilo vytvořit místo koordinátora, který se aktivitám a vedení Týmu mohl věnovat na
plný úvazek. Z důvodu nemoci koordinátorka činnost již po půl roce ukončila a práce Týmu
pro mládež utichla.
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EMAIL: SKOUTDOORJESENIKY@GMAIL.COM

FACEBOOK: HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/OUTDOORJESENIKY/

Dne 15. března 2020 by se dožil náš bratr

Petr ŠŤASTNÝ
z Hanušovic 65 let.

18. února 2020 uplynulo již 40 roků,
co tragicky zahynul.
S láskou vzpomíná celá rodina.

Dne 13. března 2020
si připomeneme 1. výročí
úmrtí našeho drahého
tatínka, strýce, dědečka a pradědečka
pana

Antonína FIBICHA.

S láskou vzpomíná zarmoucená rodina,
synové, vnoučata a pravnoučata.

Za všechno dobré, co jsi vykonal,
tichý spánek buď ti přán.
A vděčně budou vzpomínati ti,
které jsi tolik miloval.

Dne 23. března 2020 vzpomeneme
14. smutné výročí od úmrtí našeho
milovaného tatínka, dědečka a pradědečka
pana

Karla JABLONČÍKA
z Hanušovic.

Dne 26. února 2020 jsme vzpomněli
jeho nedožitích 90 let.
Nikdy nezapomenou děti a vnoučata
s rodinami.

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
/z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost/

 17h Hanušovice /před vlakovým nádražím/

Prodej 16.3.2020
Kuřice černé, červené, kropenaté
Kuřice bílé /nesou bílá vejce/
Kuřice sussex /hnědá vejce, vysoká užitkovost/
Chovní kohoutci

stáří: 12-18týd. cena: 140-200,-Kč
12-18týd.
140-200,-Kč
12-18týd.
140-200,-Kč
12-18týd.
140-200,-Kč

A za vše, za vše dík!
Za lásku, jaká byla, za život, jaký byl…
Dne 12. března 2020 by se dožil 65 let
pan

! Sortiment, stáří a cena drůbeže se může lišit dle aktuální nabídky!
! VEŠKERÁ NAŠE VÝKRMOVÁ DRŮBEŽ JE NESEXOVANÁ A NA OBJEDNÁVKU!
Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese: Gallus Extra s.r.o., Hubenov 20, 588 05 Dušejov
tel. 567 212 754, 567 214 502, mob. 731 701 331, 734 833 158 /NE SMS!/
volejte po-pá 7-15h!, email: info@prodej-drubeze.cz
Další AKCE na jednotlivé prodeje a NOVINKY sledujte též na www.prodej-drubeze.cz

Jan JABLONČÍK
z Rýmařova

Dne 15. března 2020 vzpomeneme
17. smutné výročí úmrtí
pana

Karla JABLONČÍKA
z Vysoké.

S láskou na bratry vzpomínají
sourozenci s rodinami.








Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky,
zapsaný spolek
Oblastní odbočka Šumperk

ve spolupráci s Městskou knihovnou T. G. Masaryka Šumperk
a firmami s pomůckami pro zrakově postižené
Vás srdečně zvou na

Tyflopomůcky Olomouc, Karel Giebisch

„Když oči nevidí

aneb zvládneme to jinak“
10. března 2020
v sále Městské knihovny Šumperk
od 9, 00 do 12,00 hod. pro školy
od 12, 00 do 15,00 hod. pro veřejnost
Program:
předvedení a vyzkoušení pomůcek, které usnadňují život zrakově postiženým lidem od různých firem
(optické pomůcky, kapesní kamerové lupy, přístroje do domácnosti, telefony pro slabozraké a nevidomé, čtečky,
…)
10,00 - 11,00 h. vystoupení nevidomého zpěváka Radka Žaluda s kytarovým doprovodem Filipa Moravce
speciální brýle, které simulují, jak špatně lidé vidí
ukázky, jak nevidomí mohou číst a psát (Braillovo písmo, audio knihy)
zážitkové aktivity potmě aneb co přináší běžný den

Nadcházející akce
Nadcházející akce

Opraště džísky, zvonáče, nebo teplákové soupravy, protože letošní
plesovou sezónu zakončíme pořádnou retroparty sedmdesátých až
devadesátých let!
K tanci bude hrát nejen dobové klasiky DJ QUICKCHICK, kterého jste u
nás
už jednou
vidět na
Halooween
party.
Opraště
džísky,mohli
zvonáče,
nebo
teplákové
soupravy, protože letošní
plesovou sezónu zakončíme pořádnou retroparty sedmdesátých až
Vstupné:
100,-let!
Kč
devadesátých
K tanci bude hrát nejen dobové klasiky DJ QUICKCHICK, kterého jste u
nás už jednou mohli vidět na Halooween party. VSTUPNÉ: 100,- Kč
Vstupné: 100,- Kč

Y
retro PART
70. - 90. léta

Y
retro PART

13. 3. 2020 | KD Hanušovice
70. - 90. léta

13. 3. 2020 | KD Hanušovice
VSTUPNÉ: 100,- Kč
Další plánované
akce pro rok
2020
(Program jednotlivých městských akcí bude upřesněn v dalších vydáních)

7. 3. 2020 - Čaj o páté aneb MDŽ (K2 Hynčice)
s Lukášem Hejlíkem (Pivovarské muzeum Hanušovice)
19. 3. 2020 - Listování
(Program jednotlivých městských akcí bude upřesněn v dalších vydáních)
21. 4. 2020 - Divadelní představení Sexem ke štěstí (Účnikují: V. Kratina, M. Hudečková, a další)
o páté aneb
MDŽ (K2 Hynčice)
7. 4.
3. 2020
Odpoledne
s cimbalovkou
(Pivovarské muzeum Hanušovice)
25.
2020 -- Čaj
Listování
s
Lukášem
Hejlíkem
(Pivovarské muzeum Hanušovice)
19.
3.
2020
1. 5. 2020 - Stavění májky
představení Sexem ke štěstí (Účnikují: V. Kratina, M. Hudečková, a další)
21.
Hasičská soutěž
9. 4.
5. 2020
2020 -- Divadelní
s cimbalovkou
(Pivovarské muzeum Hanušovice)
25.
Turistický pochod
pivovarská
čtvrtka
(Pivovar HOLBA, a.s.)
23. 4.
5. 2020
2020 -- Odpoledne
WWW.HANUSOVICE.INFO
Stavění
májky
1.
5.
2020
30. 5. 2020 - Formanský den | Dětský den | Kácení májky
9. 6.
5. 2020
2020 -- Hasičská
H-fest soutěž
13.

Další plánované akce pro rok 2020

(Pivovar HOLBA, a.s.)
23. 5. 2020 - Turistický pochod pivovarská čtvrtka
WWW.HANUSOVICE.INFO
30. 5. 2020 - Formanský den | Dětský den | Kácení májky
13. 6. 2020 - H-fest

*Pořadatelé si u plánovaných akcí vyhrazují právo na změnu datumu, místa a času konání

*Pořadatelé si u plánovaných akcí vyhrazují právo na změnu datumu, místa a času konání
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