PARS NOVA
Nemontujeme, tvoříme!

Pars nova a.s., člen skupiny Škoda Transportation, působí v Šumperku již více než 70 let! Jsme specialisté
v oblasti modernizací, oprav, ale pracujeme i na výrobě kolejových vozidel. Firma zaměstnává 600 zaměstnanců,
v letošním roce se chystá přijmout desítky dalších díky novým zakázkám, které společnost získala převážně
v oblasti opravy elektrických lokomotiv. Kariéru u nás mohou začít absolventi z oblasti IT, obchodu, stejně jako
se v Pars nova uplatní zkušení elektrikáři, revizní technici i odborníci z dalších technických profesí.

TRADICE A INOVACE, TO JE PARS NOVA.
CHCETE U NÁS PRACOVAT?
KONTAKTUJTE NÁS!
Lucie Novotná
lucie.novotna@skoda.cz
+420 583 365 545
+420 583 365 573
www.parsnova.cz

www.skoda.cz
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Město, kde budeme chtít žít
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Vážení spoluobčané,
jak jsme Vám před volbami slíbili, začali jsme pracovat na vytvoření
nových a lepších Hanušovic. Jelikož již cítíme, že je čas představit
Vám naši práci, chtěli bychom Vás tímto pozvat na představení
budoucích a moderních „Hanušovic ve kterých budete chtít žít“.
Tato akce se uskuteční 25.4.2019 v kulturním domě v Hanušovicích

v 18:00 po zasedání zastupitelstva, které se bude konat od 17:00.
Součástí setkání bude představení vizualizací města, financování
projektů a závěrečná diskuze. Věříme, že naše město Vám není
lhostejné a dorazíte v co největším počtu.
Určitě se k Vám dostala informace, že se podařilo zakoupit bývalý
,,Mpark“. Odkupem parku získaly Hanušovice parcelu v centru
města, která propojí již dříve odkoupené parcely a to bývalé drážní

depo a Moravolen. Díky tomu došlo ke zhodnocení těchto parcel
a znovuobnovení místa pro setkávání. Pracovní název k diskuzi
pro tento pozemek je „Hpark“ (hanušovický park). Chtěli bychom
ještě uvést na pravou míru informaci o bývalém vlastnictví tohoto
parku. Tento pozemek totiž nikdy nebyl ve vlastnictví města a proto
ho nikdy nemohlo prodat, město v minulosti mělo pouze dohodu
o užívání tohoto pozemku.
Od zakoupení již začaly práce na revitalizaci parku. Začal úklid
tohoto pozemku a započaly přípravy na první akce, které se
v nejbližších měsících uskuteční. Po představení nové celkové
koncepce města, začnou přípravy projektů a následná realizace
finální podoby „Hparku“. I když první akce proběhnou v ne zcela
finální podobě parku, věříme že se i tak podaří nastartovat tradici
a podaří se dosáhnout hojné účasti.
První akcí, která se v parku uskuteční bude stavění májky a pálení
čarodějnic 30.4.2019 od 16:00. Kácení pak proběhne 31.5.2019.
Další nejbližší akcí bude formanský a dětský den a to 8.6.2019.
Největší letošní akcí pořádanou městem budou Hanušovické
slavnosti, kde vystoupí kapely různých žánrů, od cimbálovky až
po rockovou hudbu. Můžete se těšit například na Voxela, Plexis či
Kabát revival a mnoho dalších. Hlavní hvězdou večera pak bude
Marpo a jeho Troublegang. Kompletní program a průběh bude
v nejbližších týdnech zveřejněn.
Starosta města Marek Kostka

Pivo nebo pitná voda?
V Hanušovicích je ticho kolem perspektivy zásobování obyvatel
pitnou vodou. Minulý rok na zahrádkách na stráních nad
pivovarem bylo málo vody na zalévání. Zahrádky uschnuly. Dříve
zahrádky braly vodu z vrtu pod lesem, ale ten vyschnul. Proto byl
postavený v lese nad zahrádkami vodojem, napájený z potůčku.
Ten minulý rok také vyschnul.
Sucho se objevuje i nahoře na Lužné a nad Kopřivnou. Ale

hanušovický pivovar stále odčerpává vodu z hlubokých vrtů. Dojde
k tomu že pivovar stáhne vodu z vrtů pro pitnou vodu a Hanušovice
budou bez vody. Hanušovice zahynou, ale pivovar bude fungovat
dál. Tento článek popisuje budoucnost Hanušovic z hlediska
zásobování občanů pitnou vodou v budoucnosti.
Zdá se, že je to katastrofická vize. Je to blízká budoucí realita.
Polášek
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A přišlo jaro …

V současné době intenzivně
probíhá výběr nové techniky,
která by nám měla pomoci.
Od 1.3.209 bylo přijato do
pracovního poměru 6 osob na
veřejně prospěšné práce z řad
dlouhodobě nezaměstnaných.
Od 1.4.2019 by mělo naše řady
posílit dalších 7 pracovníků.
Stále ještě kapacitu nemáme
naplněnu a pracovníky hledáme
ve spolupráci s Úřadem práce
Hanušovice. Kromě těchto
VPP zde také již druhým
rokem působí 5 pracovníků
údržby, kteří jsou financování
z projektu MAS Horní Pomoraví
„Postupné
zaměstnávání
dlouhodobě nezaměstnaných na
Hanušovicku“. Naší nevýhodou je
Konečně jsme se dočkali. Odtál sníh, začal se nám prodlužovat
velká rozloha města Hanušovice, která činí 36,81 km2, a která nám
den, svítí sluníčko, vrací se ptáci z teplých krajů a příroda ožívá. Po
neumožňuje, aby výsledky práce byly vidět hned. Aktuálně již započal
zimě se nám ale také objevila řada zanedbaných zákoutí, úvozů,
úklid parku, který město koupilo. Probíhá také zametání chodníků od
uliček či zahrádek. Když tak procházím nebo projíždím Hanušovice
zimního posypu. Plánujeme podpořit kompostování v domácnostech,
a místní části, vidím, že řada míst je zanedbaná již dlouhou dobu,
probíhá výběrové řízení na dodavatele dalších biokompostérů.
a nejsou to jen veřejná prostranství. Často vidím přímo u domů
V měsíci květnu – 20.5. – 23.5.2019 proběhne sběr velkoobjemového
odpad, hromady nepotřebných věcí a zanedbané zahrady, stavební
odpadu. Po tyto dny budou pro Hanušovice přistavěny 4ks kontejnerů
suť, vyřazené elektrospotřebiče a jiný nepořádek. Čistota je věcí
v prostorách bývalého depa, místní část Potůčník bude mít kontejner
nás všech! Přestaňme být lhostejní, otevřeme oči a zapojme se
přistaven u bytovek v období 20.5. – 21.5.2019. Pro místní část
sami, vlastními silami, do jarního úklidu, a to především na svých
Hynčice
bude
Projekt
„Můj první
gól“kontejner přistaven 22.5. – 23.5.2019. Více na webových
pozemcích, všímejme si detailů a nebuďme líní sami přiložit ruku k dílu.
stránkách města nebo v příloze. Prosím ukládejte do těchto kontejnerů
A naše město bude daleko hezčí a upravenější.
Naše škola se v rámci snahy o zlepšení pohybu našich dětí zapojila do projektu organizovaném
skutečně jen velkoobjemový odpad. Na jiné typy odpadu zde máme
Město samozřejmě bude vydatně v úklidu pomáhat. ChystáFotbalovou asociací České republiky. V rámci tohoto projektu je iniciativa s názvem „Škola v pohybu“,
v rámci
které do škol
přijdou zkušení
sportovní
trenéři
a pomáhají školám zpestřit výuku tělesné
„barevné“
kontejnery
nebo
sběrný
dvůr.
se reorganizace úklidu, tak, jak jej znáte z dřívějších let. Přímovýchovy. Ukázkový den na naší škole proběhl ve středu 6. března, kdy na hodiny tělesné výchovy 1. až
Již předem děkuji za součinnost při jarním úklidu za krásnější
v Hanušovicích a místních částech Žleb, Vysoké Žibřidovice, Potůčník3. tříd dorazil pan Radim Netopil, který je licencovaným trenérem mládeže. Pro děti v rámci hodin Tv
Hanušovice.
 která komplexně rozvíjely sílu, rychlost a obratnost. Velice inspirativní bylo,
různé aktivity,
i Hynčice budou pracovníci veřejně prospěšných prací i kmenovínachystal
že během
k dispozici.
Všechny
 výuky byly používány pomůcky, které máme ve škole běžně
Marek
Kostka,
starosta
pracovníci údržby města aktivně uklízet a zvelebovat veřejná prostranství.zúčastněné třídy se shodly na tom, že hodiny byla velmi zajímavá a inspirativní. Děti se pořádně

„vyřádily“ a paní učitelky získaly další náměty pro vedení hodin Tv. Chtěl bych touto cestou panu
Netopilovi poděkovat za zajímavé ukázky a také za zaslané materiály. Budeme se těšit v dohledné
době na další setkání, které obohatí hodiny Tv pro nejmenší na naší škole.
- PJ

Projekt „Můj první gól“
Naše škola se v rámci snahy o zlepšení pohybu našich dětí zapojila
do projektu organizovaném Fotbalovou asociací České republiky.
V rámci tohoto projektu je iniciativa s názvem „Škola v pohybu“,
v rámci které do škol přijdou zkušení sportovní trenéři a pomáhají
školám zpestřit výuku tělesné výchovy. Ukázkový den na naší škole
proběhl ve středu 6. března, kdy na hodiny tělesné výchovy 1. až
3. tříd dorazil pan Radim Netopil, který je licencovaným trenérem
mládeže. Pro děti v rámci hodin Tv nachystal různé aktivity, které
komplexně rozvíjely sílu, rychlost a obratnost. Velice inspirativní
bylo, že během výuky byly používány pomůcky, které máme ve škole
běžně k dispozici. Všechny zúčastněné třídy se shodly na tom, že
hodina byla velmi zajímavá a inspirativní. Děti se pořádně „vyřádily“
a paní učitelky získaly další náměty pro vedení hodin Tv. Chtěl bych
touto cestou panu Netopilovi poděkovat za zajímavé ukázky a také
za zaslané materiály. Budeme se těšit v dohledné době na další
setkání, které obohatí hodiny Tv pro nejmenší na naší škole. PJ
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Toulky po okolí – Litovelská TESLA
V letošním roce si město Litovel připomene sedmdesát let
od doby, kdy se ve městě začala výroba gramopřístrojů. A tak si
o historii výroby a o tom, co se při příležitosti jubilea chystá, něco
povíme.
V roce 1949 se v prostorách bývalé výrobny čokolády LIBO
přestala vyrábět čokoláda a cukrovinky. Do uvolněných prostor se
postupně přemísťovala sdružená výroba z různých malovýrobních
dílen z celé země, nejvíce z podniku Křižík Brno. Společná výroba
byla zahájena 1. dubna téhož roku a podnik byl zařazen do
svazku Gramofonových závodů společně s dalšími podniky jako
Supraphon, VÚZOT nebo Gramoedici a pracoval pod názvem Křižík
Litovel. Začátky provázely komplikace. Od roku 1952 byl závod
převeden do národního podniku Gramofonové závody Praha,
Gramo-závod. V tuto dobu se zde vyráběly gramopřístroje se třemi
rychlostmi, které spolu s novými gramodeskami nahradily zastaralé
jednootáčkové. Další technický rozvoj gramofonů byl ovlivněn
rozšířením stereofonních záznamů a reprodukce zvuku. V roce
1960 se závod dostal do skupiny Tesla. Po několika změnách se
název ustálil v roce 1969 jako národní podnik TESLA Litovel. Výroba
gramofonových přístrojů se postupně modernizovala. Zvyšovala
se produkce i konkurenceschopnost. Dokazuje to i fakt, že firma
v roce 1972 překročila produkci čtyři miliony kusů. Poté se do
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výroby dostal nový magnetický snímač, tranzistory nahradily
v zesilovačích integrované obvody. Začala produkce spotřební
elektroniky, jako byly například reproduktorové skříně. Nejvíce však
podnik vyráběl gramopřístroje HC14, HC15 a kombinaci NZK145,
kterou tvořil zmiňovaný HC14 a kazetový magnetofon dodávaný
z Maďarska. Současně se do výroby dostal přístroj MC600G, který
společně se stereofonním rádiem z Tesly Bratislava a stereofonním
magnetofonem z Tesly Pardubice tvořily hudební soupravu.
Postupem času se na nátlak trhu přistupuje k montáži CD přehrávačů
a to ve spolupráci s firmou Philips pod označením MC911. Že se
v době své největší slávy nejednalo o malý podnik, dokazují i dvě
dochovaná čísla. V jednu dobu podnik zaměstnával na 1 800 lidí a to
v hlavním závodě v Litovli i v pobočných provozovnách ve
Střemeníčku a Hrušovanech nad Jevišovkou. A také to, že v roce
1990 představovala roční produkce na 131 470 kusů gramofonů.
Na zašlou slávu podniku nezapomněli ani bývalí zaměstnanci Tesly
Litovel. Z vlastní iniciativy se rozhodli připravit stálou expozici, která
bude připomínat výrobu gramofonů v Litovli. Základ stálé muzejní
sbírky podpořené krajskou dotací bude tvořit program továrny od
roku 1949. Muzeum gramofonů má být otevřeno zanedlouho,
v květnu letošního roku. Je to trochu divné, ale nebude to, jak
bychom předpokládali v Litovli, ale v nedalekých Lošticích.  h.p.

Kondiční cvičení pro ženy v Hanušovicích
Město Hanušovice
pod záštitou starosty města
Marka Kostky organizuje nově
od dubna kondiční cvičení
pro ženy. Přijďte si zacvičit
a odreagovat se…

Těšit se můžete na:

- Aerobik
- Pilates
- Tabata
- Kruhový trénink

Každé pondělí a středa
od 17:30 – 18:30 hod,
cena lekce 50 Kč.
Začínáme v pondělí 8.4.2019
v KD Hanušovice.
Těšíme se na Vás!

Naše zdraví (85) – Cholesterol
Neustále o něm čteme a slyšíme. Ale co to vlastně ten cholesterol
je? Něco málo si o něm dnes v našem seriálu o zdraví povíme.
Jde vlastně o látku připomínající voskovou hmotu, která má
v našem těle mnoho důležitých funkcí. Je součástí všech buněk,
podílí se na vytváření vitamínu D, žlučových kyselin a některých
hormonů. Na druhou stranu dokáže být cholesterol také velký
„škodič“. Když ho má tělo moc, ukládá se do stěn cév, což časem
může vést k jejich zúžení, či dokonce k ucpání. To je pak příčinou
infarktu či mozkové mrtvice a dalších srdečních onemocnění.
Ačkoliv se cholesterol, laicky řečeno, rozděluje na „hodný“
a „zlý“, v podstatě je jenom jeden. Různé jsou ale lipoproteiny,
tedy látky, jenž ho v organizmu přenášejí. Jedny jsou tukové, které
s navázaným cholesterolem mohou negativně působit na cévy. To
je ten „zlý“. Naproti tomu máme v těle také nosiče, jenž mají velký
podíl proteinů a odnášejí přebytečný cholesterol z cév do jater.
To je ta „hodná“ varianta. To, jak vysoké hodnoty cholesterolu
v těle máte, ovlivňuje nejen dědičnost, ale také skladba jídelníčku.
Za ideální množství se počítá hodnota celkového cholesterolu
nižší než 5,2 mmol/l. Nad 6,2 mmol/l již hovoříme o vysokém
cholesterolu znamenajícím výrazné riziko pro vznik srdečněcévních
onemocnění.

Vysoký cholesterol vlastně není nemoc. Je to „jen“ hodnota,
která ukazuje na zvýšené riziko. Jakmile vám tedy lékař naměří
vyšší hladinu, je třeba se zaměřit na úpravu životního stylu. Kromě
jídelníčku byste si měli hlídat váhu, skoncovat s kouřením a zvýšit
pohybové aktivity. Lékař vám může na snížení předepsat také
medikamenty.
A na závěr si povíme něco o zdravém jídelníčku, který bychom
měli dodržovat při zvýšených hodnotách. Pozornost zaměřte
především na tuky. Tělu škodí především ty, které jsou živočišného
původu. Jsou schované třeba v tučném mase nebo v uzeninách.
Tam, kde je to možné, je proto nahraďte rostlinnými variantami.
Ale pozor, denní příjem tuků by měl představovat maximálně 30
% celkové energie. Dále si hlídejte spotřebu soli. Denní dávka by
měla být do 6 mg. Jezte hodně vlákniny, každý den byste měli
tělu dodat asi 30 gramů. Chce to celozrnné pečivo místo bílého.
Dopřávejte si hodně ovoce a zeleniny. Pochutnávejte si na rybím
mase a nízkotučných mléčných výrobcích. Naproti tomu omezte
spotřebu tučných a smetanových sýrů a pomazánek. Uzeniny si
dejte jen výjimečně a na prorostlý bůček raději úplně zapomeňte.
Snižte spotřebu alkoholu nebo ho ze svého života raději vypusťte
úplně. 
h.p.
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Cestování po Evropě – Keukenhof
Dnes potěšíme všechny ty, co mají rádi jarní přírodu a hlavně
v té době kvetoucí rostliny. Navštívíme holandské město Keukenhof,
kterému se právem říká „Zahrada Evropy“.
Je to největší květinový park v Holandsku a současně v celé
Evropě. Uvidíte zde jedinečná seskupení květin s různými trvalkami
v zeleni členitého parku s vodními plochami, kvetoucími keři, starými
stromy a uměleckými pracemi sochařů. Ve čtyřech pavilonech areálu
Keukenhofu se konají květinové výstavy a soutěže o nejkrásnější
výpěstky. Pěstují zde na sedm miliónů kvetoucích cibulovin,
jako jsou krokusy, narcisy, hyacinty, lilie a další, staleté stromy
a keře v květu, můžete zde vidět okrasná jezírka, fontány, aranžerie
i skalky. To vše na dvaatřiceti hektarech plochy parku. Pestrá paleta
barev, vůní a druhů uspořádaných do architektonicky působivých
seskupení je ohromující nejenom pro „pravověrné“ zahrádkáře, ale
i ty ostatní.
A jak to vše začalo? Keukenhof, kuchyňský dvůr, nebo zahrada
(keuken znamená v nizozemštině kuchyňský dvůr)) byl v 15 století
honitbou, patřící k panství Teylingen, jehož majitelkou byla Jacoba
van Beieren, hraběnka z Hennegau. Byla jedinou dcerou a dědičkou
vévody Viléma II. z rodu Wittelsbachů a na nedalekém zámečku
zemřela ve věku pouhých
35 let. Za svůj krátký život toho ale stihla dost. Nechala vybudovat
rozsáhlé zahrady a sady pro potřeby zámecké kuchyně a květinové
záhony pro své potěšení. Později se z „kuchyňské zahrady“ stal

anglický park, který je základem i dnešního uspořádání. Vše
„doladil“ významný holandský architekt Zocher a jeho syn v roce
1840.
Dnešní květinový park byl oficiálně založen v roce 1949 a patří
společenství pěstitelů květin. Letos tak otevřel svoje brány už po
sedmdesáté. Pro veřejnost je otevřen pouze od března do května
a po zbytek roku v něm asi třicet zahradnic a zahradníků připravují
podmínky k tomu, aby napřesrok znovu vykvetly miliony květin.
Kromě podívané, která není jinde k vidění, nabízí tento areál
během každé sezóny nejrůznější květinové slavnosti a přehlídky,
pro odborníky pak semináře a praktické ukázky pěstování
okrasných květin. Jako důkaz toho, že květiny a umění patří k sobě,
poslouží skutečnost, že každoročně zde vystavují své práce desítky
holandských i zahraničních umělců.
Každoročním vyvrcholením sezóny je Květinové korzo, které se
koná vždy začátkem dubna. Desítky neuvěřitelně nazdobených
alegorických vozů, velkých i malých, vesnické kapely, přehlídky hasičů
i ostrostřelců a další atrakce jsou k vidění na 40 km dlouhé trase
v okolí Keukenhofu, kudy alegorický průvod projíždí. Tato unikátní
akce se těší velkému zájmu milovníků květin, a proto sem v tuto
dobu míří z celého světa. Potkáte zde i velké množství našich turistů,
které sem vozí každoročně několik cestovních kanceláří. Ti spojují
návštěvu areálu s prohlídkou hlavního města a jiných zajímavostí ze
mě.
h.p.

Oslava Mezinárodního dne žen v Hanušovicích
V sobotu 9. března se v Kulturním domě v Hanušovicích
konala společenská akce pod názvem „Čaj o páté aneb MDŽ“.
Spolek K 2 Hynčice ve spolupráci s městem Hanušovice tak chtěli
ženám z našeho města a okolních obcí umožnit důstojně oslavit
svůj svátek.
Za přispění hlavního sponzora akce – Pivovaru HOLBA, a.s.
připravili pořadatelé bohatý program. Během večera k tanci
a poslechu hrála skupina Two Pop Music. Účastníkům se jejich
vystoupení líbilo, což dokládá fakt, že byl taneční parket neustále
plný. Pro pobavení žen, ale i přítomných mužů, vystoupily
se svým programem i taneční seskupení Mužoreti Skorošice
a taneční skupina MARLY. Pořadatelé mysleli i na dárek. Každá
žena obdržela kávu se zákuskem a za nepatrný peněžní obnos si

mohla koupit i karafiát. Nechyběla ani bohatá tombola a tak si
mnoho žen odneslo domů i pěknou výhru.
Byl to pro všechny účastníky krásně prožitý večer. Sál byl
vyprodán do posledního místa, což svědčí o tom, že podobné
akce naši občané rádi navštěvují. Byla to zkrátka zábava pro
všechny generace žen. A to doslova, všiml jsem si na parketu, že
společně tančily babička s dcerou a vnučkou. Ženy se dobře bavily
a tak se konečně vyměnily role z dřívějšího režimu, kdy se říkalo,
že při oslavách MDŽ ženy slaví a muži oslavují (alkoholem).
Na závěr mi dovolte za všechny přítomné poděkovat
pořadatelům a sponzorům za příjemně prožitý večer a doufat,
že se za rok při oslavách svátku žen opět setkáme.

Za všechny spokojené účastníky akce h.p.

SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Květen 2019

Na svoz velkoobjemového odpadu od občanů budou přistaveny kontejnery následovně:

1. Ve dnech od 20. května – 21. května 2019 budou kontejnery umístěny:
Potučník - bytovky
ul. Dukelská 4 ks
(prostor bývalého depa)
2. Ve dnech od 22. května – 23. května 2019 budou kontejnery umístěny:
Hynčice
ul. Dukelská 4 ks
(prostor bývalého depa)
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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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Vitamínový den
V pondělí 4. března 2019 navštívili naši školu zástupci firmy MK
Fruit s. r. o. Naše škola se účastní projektů „Ovoce a zelenina do
škol“ a „Mléko do škol“ a právě tato šumperská firma je naším
dodavatelem. V rámci projektů, které jsou dotovány částečně ze
státního rozpočtu a částečně z prostředků EU, dostávají děti zdarma
vybrané druhy ovoce, zeleniny, mléka a mléčných výrobků. Smyslem
těchto projektů je naučit děti zdravé výživě a správným stravovacím
návykům.
Žáci z prvního stupně se již tradičně zúčastnili doprovodného
programu projektu „Ovoce a zelenina do škol, který firma MK
Fruit nazvala Vitamínový den. Prezentační akce proběhla v malé
jídelně. Byla zde pro nás nachystána opravdu vitamínová bomba
– tentokrát jsme ochutnali čtyři druhy ovocných šťáv (z červené
řepy, mrkve, jablek a mix) vyráběné přímo před našima očima
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v odšťavňovači. Dále jsme okusili nyní tak populární a atraktivní
smoothie připravené v mixéru z banánu, kiwi, jablíček, doslazené
medem. Následovala „čichací soutěž“ – bezpečně jsme skoro
všichni poznali skořici, ale badyán určil jen málokdo. Vědomostní
kvíz obsahoval otázky týkající se účinků jednotlivých druhů ovoce
a zeleniny. Za správnou odpověď obdrželi žáci odměnu – pexeso,
sladké jablíčko apod. Na rozloučenou dostali děti jako chutnou
svačinku čerstvě vyrobené jablečné pyré ochucené skořicí. Ovocné
šťávy většině dětí velice chutnaly a všichni jsme se přesvědčili, že
nám stačí přírodní cukr obsažený v ovoci a zelenině a nemusíme
konzumovat nezdravý cukr, aby bylo jídlo dobré a chutné.
Žáci z druhého stupně obdrželi ovocný dárek.
Děkujeme firmě MK Fruit a těšíme se zase na ochutnávku
v příštím roce! 	
DP

Okrskové kolo ve vybíjené 2019
Dne 5. 3. 2019 se vybraní žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili okrskového
kola ve vybíjené na Základní škole v Bludově.
Naši žáci se postupně utkali s těmito soupeři: ZŠ Libina, ZŠ Bludov,
ZŠ a MŠ Bohdíkov,
3. ZŠ Šumperk.
Výsledky naší školy:
ZŠ a MŠ Hanušovice x
ZŠ a MŠ Hanušovice x
ZŠ a MŠ Hanušovice x
ZŠ a MŠ Hanušovice x

ZŠ Libina		
	
ZŠ Bludov			
ZŠ a MŠ Bohdíkov		
3. ZŠ Šumperk		

12:7
10:7
11:5
6:12

V konečném součtu bodů jsme tedy obsadili v okrskovém kole druhé
místo. V posledním zápase, kdy jsme se utkali s 3. ZŠ ze Šumperka šlo
o první místo. Bohužel jsme si svými zbytečnými chybami nechali vítězství
vzít a připravit se tak o možnost reprezentovat školu na okresním kole
v Šumperku. Nicméně i tak děkuji hráčům za reprezentaci školy.
Složení našeho družstva:
Šór Matěj (4. A), Molčan Vojtěch, Polách Jakub (oba 4. B), Koletschka
Marek, Ellen Zippe (oba 5. A), Köhler René, Moc Denis, Miklas Tomáš,
Bergrová Tereza, Vénosová Tereza, Baroňová Natálie a Sklenářová
Veronika (všichni 5. B)
Mgr. Tomáš Rajnoha
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MĚSTO HANUŠOVICE, IČ: 00302546, DIČ: CZ00302546
Městský úřad Hanušovice, Hlavní 92, 788 33 Hanušovice

Výpis usnesení ze 6. schůze Rady města Hanušovice
konané dne 14. 02. 2019
Návrh usnesení:
Rada města Hanušovice schvaluje předložený program 6. schůze
Rady města Hanušovic
Návrh usnesení:
RM schvaluje zrušení prodejní ceny za výtisk Hanušovických novin
RM schvaluje roznos novin do poštovních schránek obyvatel
Hanušovic a jejich místních částí na náklady města
RM schvaluje grafiku i celobarevné výtisky
RM pověřuje šéfredaktora novin zpracováním nového ceníku
inzerce.
Návrh usnesení:
RM schvaluje smlouvu o dílo s paní M. B. na výkon funkce
kulturního referenta. Cena je stanovena ve výši 250 Kč/ hodina.
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou s 1měsíční výpovědní
dobou.
RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Návrh usnesení:
RM schvaluje stavbu „Morava, Hanušovice, pomístní opravy toku
a hráze“ a to za podmínky, že pozemky dotčené stavbou budou
uvedeny do původního stavu a zřízení věcného břemene bude
smluvně ošetřeno a zpoplatněno. RM pověřuje starostu města
Hanušovice podpisem veškerých písemností v dané věci.
Návrh usnesení:
RM schvaluje pronájmem části Domu kultury – přísálí Základní
organizaci Českého svazu včelařů, z.s. pro rok 2019 a to, v případě
pořádání schůzí organizace. RM schvaluje nájem na 5 akcí ročně
v souhrnné výši 1000 Kč.
Návrh usnesení:
RM schvaluje návrh Smlouvy o výpůjčce Odvlhčovače vzduchu
MASTER DH720, DH721
RM pověřuje p. Františka Ambroze podpisem výše uvedených
smluv
Návrh usnesení:
RM schvaluje dodatky ke smlouvě o poskytování služeb v oblasti
životního prostředí č. 50890063, služby 1,2,3,5 mezi městem
Hanušovice a SUEZ využití zdrojů a.s.
RM pověřuje starostu podpisem výše uvedených dodatků
Návrh usnesení:
RM neschvaluje uzavření pachtovní smlouvy na část pozemku
p.č. 1338/2 v k.ú. Hanušovice mezi panem Z. V. a Státním
pozemkovým úřadem, protože část pozemku zasahuje do
komunikace.
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RM pověřuje Odbor správy majetku a služeb jednáním se Státním
pozemkovým úřadem o získání výše uvedeného pozemku do
vlastnictví města. Majetkové vztahy budou následně vypořádány
při prodeji nemovitosti.
Návrh usnesení:
RM schvaluje smlouvu mezi městem Hanušovice a Městskou
knihovnou T.G.Masaryka Šumperk o zajištění služeb veřejným
knihovnám ve středisku Hanušovice.
Návrh usnesení:
RM schvaluje dodatky smluv pro rok 2019 o poskytování
knihovnických, informačních a metodických služeb v místních
a obecních knihovnách střediska Hanušovice.
Návrh usnesení:
RM schvaluje návrh č. 1/2019 na vyřazení knihovního fondu
Návrh usnesení:
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc.
č. 1621 zahrada v k.ú. Hanušovice o výměře 150 m2.
Návrh usnesení:
RM schvaluje výsledek poptávkového řízení na vyhotovení
architektonicko-urbanistické vize rozvoje města Hanušovice
v daných lokalitách. Nejvhodnější cenovou nabídku podal Ing.
arch. Jan Skoumal, IČ: 02994194, Sluneční 652, 788 13 Vikýřovice,
jehož cenová nabídka činila 422.000 Kč.
RM schvaluje smlouvu o dílo a pověřuje starostu města Hanušovice
jejím podpisem.
Návrh usnesení:
RM schvaluje žádost zástupce společnosti Kinematograf bratří
Čadíků a schvaluje příspěvek ve výši 6 000 Kč bez DPH za jeden
promítací den.
RM pověřuje pana Davida Jána jednáním se zástupci společnosti.
Návrh usnesení:
RM schvaluje nákup provozního vybavení – 40 pivních setů
a 4 prodejních stánků.
RM ukládá OSMS vypracovat ceník půjčovného na zakoupené
vybavení.
Návrh usnesení:
RM doporučuje ZM ke schválení návrh Obecně závazné vyhlášky
města Hanušovice o místním poplatku ze psů.
Návrh usnesení:
RM schvaluje předložený ceník samovýroby dřeva.
Informace na vědomí – bez přijatého usnesení
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Zpráva o činnosti městské knihovny
Rozhodnutí o odstranění pochybností, zda jde o pozemek určený
k plnění funkcí lesa
Rozhodnutí ve věci stanovení odchylného postupu při ochraně pták

Rozhodnutí ve věci povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště
chráněného živočicha
Rozhodnutí ve věci povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště
chráněných druhů živočichů.

Výpis usnesení ze 7. schůze Rady města Hanušovice
konané dne 14. 03. 2019
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Návrh usnesení:
Rada města Hanušovice schvaluje předložený program 7. schůze
Rady města Hanušovice.
MY
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Návrh usnesení:
RM schvaluje zrušení vlečky podle „Souhrnného rozpočtu stavby“
a aktualizované cenové nabídky ze dne 11.03.2019 ve výši 645.000,
- Kč bez DPH, kterou vypracovala společnost SART Šumperk
a pověřuje pana starostu podepsáním souhrnného rozpočtu
stavby pro zajištění snesení odbočné výhybky. Se společností SART
Šumperk bude sepsaná „Smlouva o dílo“.
Návrh usnesení:
RM vzhledem k tomu že se jedná o schůzovou činnost žadatele
schvaluje bezúplatný pronájem pro tuto akci.
Návrh usnesení:
RM schvaluje stavbu „RVDSL1809_M_M_HANU1HR_MET“ na
pozemku parc. č. 597/2 - ostatní plocha a parc. č. 605/1 - ostatní
plocha v k. ú. Hynčice nad Moravou. Dotčení předmětných
pozemků bude smluvně ošetřeno smlouvou o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene. RM schvaluje stavbu za podmínky, že
dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu a dotčení
předmětných pozemků bude smluvně ošetřeno a zpoplatněno.
Částku za zřízení věcného břemene schvaluje RM ve výši dle
pravidel města Hanušovice.
Návrh usnesení:
RM schvaluje stavbu „Garáž zdravotnické záchranné služby,
Hanušovice“ za podmínky, že dotčené pozemky parc. č. 846/10
- ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 846/11 - ostatní
plocha, ostatní komunikace v k. ú. Hanušovice budou smluvně
ošetřeny, věcné břemeno nebude zpoplatněno, žadatel zajistí na
vlastní náklady vklad do katastru nemovitostí.
Návrh usnesení:
RM schvaluje nájemní smlouvu na pronájem části pozemku
parcela číslo 1621 - zahrada o výměře 150 m2 v k. ú. Hanušovice za
cenu 225,- Kč ročně uzavřenou mezi Městem Hanušovice, Hlavní
92, 788 33 Hanušovice a O.V., Hanušovice.
Návrh usnesení:
RM po projednání žádosti, tuto žádost prozatím neschvaluje a žádá
žadatele o doplnění žádosti, o konkrétní výši finančního příspěvku.
Návrh usnesení:
RM schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Hanušovice a paní Z.
H, na vyhotovení zápisu do kroniky města Hanušovice za rok 2018
a pověřuje starostu podpisem uvedené smlouvy.

Návrh usnesení:
RM schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Hanušovice a panem
P. H. za zhotovení příspěvků do Hanušovických novin a pověřuje
starostu podpisem uvedené smlouvy.
Návrh usnesení:
RM schvaluje Inventarizační zprávu o výsledcích inventarizace
provedené k 31.12.2018 a schvaluje skutečnosti uvedené v této
zprávě.
Návrh usnesení:
RM neschvaluje příspěvek ST Hanušovice z.s. a pověřuje starostu
jednáním s tímto spolkem
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ostatním
společnostem a spolkům v této výši:
1. Myslivecký spolek Prameny Hanušovice
 20 000 Kč
2. Tenisový klub Hanušovice z.s.		

50 000 Kč
3. Společnost Podané ruce o.p.s.
40 000 Kč
4. Sjednocená organizace nevidomých a slabozr.
ČR, z.s. odbočka Šumperk

15 000 Kč
5. K2 Hynčice, spolek, Hanušovice
25 000 Kč
6. Fotbalový klub Hanušovice z.s.
50 000 Kč
7. Středisko ranné péče SPRP, pobočka Olomouc
24 000 Kč
8. Svaz tělesně postižených v ČR, MO Hanušovice
20 000 Kč
9. Střelecký klub AVZO Hanušovice p.s.
45 000 Kč
10. Charita Jeseník
15 000 Kč
11. Azyl Gaia z.s., Lužná – Kopřivná
10 000 Kč
12. Český svaz včelařů, z.s., ZO Hanušovice
15 000 Kč
13. Kynologický klub Hanušovice
30 000 Kč
14. Společně-Jekhetane, o.p.s. Ostrava- přívoz
10 000 Kč
15. SPV Hanušováček, z.s. Hanušovice
40 000 Kč
16. Sportovní klub Hanušovice, z.s.
30 000 Kč
17. Lubomír Kubíček, Hanušovice
20 000 K
18. Multisportovní Spolek Hanušovice
10 000 Kč
19. Spolek chatařů Vysoká u Hanušovic
6 000 Kč
a ukládá zodpovědnému referentovi všechny žadatele informovat.
Návrh usnesení:
RM pověřuje členy kulturní komise účastí při blahopřáních
k významným životním jubileum občanů našeho města. Blahopřání
budou vždy organizována po dohodě s matrikářkou obce.
Informace na vědomí – bez přijatého usnesení
Žádost o vyjádření k vedení objízdné trasy
Oznámení o zahájení řízení – výjimka z ochranných podmínek zvláště
chráněných živočichů
Usnesení a oznámení ve věci zrušení a snesení vlečky
Výroční zpráva o činnosti MěÚ v oblasti poskytování informací za rok 2018
Zápis komise pro školství a sport
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ZÁPIS DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
DO MŠ HANUŠOVICE
Registrace k zápisu proběhne 7. 5. 2019
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 a také se můžete informovat o samotném zápisu.

Zápis dětí proběhne dne 14. 5. 2019
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 a 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 2019 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2019 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.
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Zveme Vás a budoucí prvňáčky na

Zápis do prvních tříd
pro školní rok 2019/2020
Zápis se uskuteční ve středu 17. 4. 2019 od 8 do 12 hod. a od 13 do 16 hod.
v budově Základní školy Hanušovice, Hlavní 145.
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

Pokud někdo z budoucích prvňáčků v tomto termínu nemá možnost k zápisu přijít,
nechť nás rodiče kontaktují na telefonním čísle 581 030 200
nebo osobně v kanceláři školy.
K

Před samotným zápisem je nutná registrace Vašeho dítěte.
Registrace dětí do prvních tříd
proběhne 8. 4. 2019 v době od 7.00 do 15.00 hod.
K registraci doneste s sebou RODNÝ LIST dítěte a OBČANSKÝ PRŮKAZ zákonného zástupce.
Přítomnost dítěte u registrace není nutná.
Pokud Vám termíny registrace nevyhovují, kontaktujte nás na telefonním čísle 581 030 200
nebo osobněv kanceláři školy, domluvíme se na jiném termínu.

ZŠ a MŠ Hanušovice
Pivovar Holba vás zve na druhý hudební
podvečer s pivem a cimbálovou muzikou

Ředitel Základní Umělecké školy, Šumperk, Žerotínova 11
vyhlašuje

DUBINA
z Kroměříže.

TALENTOVOU ZKOUŠKU
K OVĚŘENÍ PŘEDPOKLADŮ KE VZDĚLÁVÁNÍ
do přípravného studia a TALENTOVOU ZKOUŠKU
pro přijetí ke studiu v I. a II. stupni
hudebního, tanečního, výtvarného a literárně
dramatického oboru

kde: Pivovarské muzeum, 1. patro
kdy: sobota 27. 4. 2019 - od 18 do 22 hodin

pro školní rok 2019/2020, která se uskuteční ve dnech

účinkují: Luděk Koutný - 2. housle a kontry, Jiří Zavadil
- cimbál, Miloš Běťák - 1. housle, Václav Krč - kontrabas

20. května - 24. května 2019 od 14:00 - 18:00 hod.
v budově Základní umělecké školy,
Šumperk, Žerotínova 11

- vstup zdarma
- nutná rezervace míst: 724 776 384

Pivovar HOLBA, a.s. Vzpomínka
+420 724 776 384 muzeum@holba.cz
3. dubna 2019265
vzpomeneme 10. výročí úmrtí našeho tat
Pivovarské muzeum 788 33 Hanušovice,dne
Pivovarská

Bližší informace: +420 583 214 361; +420 602 807 998
http://www.zus-sumperk.cz
K přijímacímu řízení se žáci přihlašují závaznou písemnou přihláškou
na předepsaném tiskopise, nebo odesláním elektronické přihlášky, která
bude zveřejněna od počátku května na stránkách školy.
Po odeslání přihlášky je nutné se dostavit s dítětem do kanceláře školy
a k talentové zkoušce v termínu vyhlášeném ředitelem školy.
Přihlášku za nezletilého podepisuje jeho zákonný zástupce. V uvedeném
termínu se uskuteční v budově ZUŠ Šumperk, Žerotínova 11
i zkoušky pro uchazeče ke studiu na pobočkách školy v Hanušovicích
(hudební obor) a Jindřichově (taneční obor).
Ke studiu je možné přijmout děti, které dovrší nejpozději
1. září 2019 věku 5 let.
PaedDr. František Havelka, Ph.D.
ředitel školy

pana Josefa Fobera.

VZPOMÍNKA

Vzpomínají manželka, děti a vnoučata

dne 3. dubna 2019 vzpomeneme
10. výročí úmrtí našeho tatínka
pana

Josefa Fobera.

Vzpomínají manželka, děti a vnoučata
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