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Naše depo...
Vážení a milí spoluobčané,
další lokalitou, kterou bychom chtěli v budoucnu revitalizovat,
je lokalita bývalého železničního depa. Jak se dále v článku H-cesty
historií dozvíte, není to jen tak obyčejné místo. Jedná se o lokalitu,
která byla v minulosti důležitým bodem našeho města.
Využitím tohoto prostoru jsme se zabývali v architektonické studii,
která bude představena 15. 4. 2021, před veřejným
zastupitelstvem v našem kulturním domě od 15
hodin. Prostor železničního depa bude úzce souviset
s lokalitou H-parku a bude s ním propojen mostní
lávkou. Studie reaguje na potřebu nových parkovacích
míst sloužících jak pro obyvatele přilehlých domů,
tak pro návštěvníky nového areálu depa i H – parku.
Celkem je zde navrženo 130 parkovacích míst.
Druhá část lokality depa je věnována volnočasovým
aktivitám občanů Hanušovic a nabízí vyžití pro
všechny věkové kategorie. Je zde navrženo dětské
hřiště s odpočinkovou, klidovou zónou pro rodiče
s dětmi. Starší děti využijí zejména skatepark
v horní severní části. V centrálním prostoru lze kromě
venkovního posezení u občerstvení (pod pergolou
nebo na střešní terase) také pořádat menší kulturní
akce. Celým areálem prochází systém dopravního
hřiště, které bude sloužit jak pro žáky ZŠ a MŠ tak
široké veřejnosti. V rámci celého areálu se objevují
drobné odkazy na vlakovou historii lokality - jako

součást povrchových úprav (koleje, pražce…) nebo ve vizuální podobě
objektů a přístřešků.
Věříme, že propojením H-parku a H-depa vznikne do budoucna
krásné relaxační místo našeho města.


Váš starosta Marek Kostka

H- cesty historií – Lokomotivní depo v Hanušovicích
V návaznosti na vznik železniční trati v Hanušovicích se při H-cestách
historií budeme věnovat dalšímu strategicky významnému místu, kterým je areál výtopny (lokomotivního depa). Tato výtopna byla postavena v roce 1888, aby sloužila nově otevřené dráze z Hanušovic do tehdejší Dolní Lipové a Glucholaz. Odtud vyjížděly ve dne i v noci lokomotivy,
na kterých byl závislý průmyslový rozvoj nejen Hanušovic, ale od roku
1888 i celého Jesenicka.
V roce 1900 byla pak na hanušovickém nádraží pro větší lokomotivy
postavena nová výtopna pro 13 lokomotiv, která už sloužila i jako strojová stanice. Provedením vyplývala především z provozních charakteristik
parní trakce při extrémně náročném provozu na trati přes Ramzovské
sedlo.

Lokomotivní depo – před rokem 1904
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Hanušovické depo – před rokem 1900

Lokomotivní depo – před rokem 1910
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Lokomotiva Branná 1947

Lokomotiva řady 354 v Hanušovicíc

Až do roku 1971 byla personálně i vybavením plně zařízena pro účely
parní trakce. První dieselové lokomotivy se v hanušovickém depu objevily v roce 1970. Toto období je podrobně zachyceno na webu moravské
pohraniční ve vzpomínkách výpravčího žst. Hanušovice Petra Holínka
a Pavla Lanči, strojvedoucího a později vedoucího strojmistra hanušovického depa a to následovně:
„Od r. 1970 začaly do depa najíždět první dieselové lokomotivy, nejdříve řady 669 – „Čmeláci“ (dnes 770.771) a později ř. 478.2 – „Berty“, „Zamračené“, „Bardotky“ (dnes 751). Zpočátku byly používány na postrkovou službu směr Ramzová, později jimi byly, při postupném stahování parních lokomotiv, pokryty veškeré lokomotivní výkony. Poslední parní stařenky opustily hanušovické depo v roce 1976. V depu bylo 13 krytých stání,
3 venkovní, zauhlovací jeřáb, točna, kanálová kolej, vodárna, výhybna,
sklady, dílny, administrativní budova, nocležny, školící místnost a šatny.
V čele „strojovky“ stál vedoucí strojmistr. V létech 1969 až 1985 to byl Josef Hudos, 1985–1994 Jaroslav Schittek a po něm až do zrušení lokomotivního depa v roce 1998 Pavel Lanča. Počet strojvedoucích, pomocníků
strojvedoucích a pomocného personálu se měnil postupně s přechodem
na dieselovou trakci od roku 1970 ze 75 na konečných 35 před zrušením.
Jak jsme se již zmínili, „strojovku“ vedl vedoucí strojmistr, se kterým více
než 30 let spolupracovala pomocnice strojmistra, živá legenda topírny
paní Žofie Spáčilová. Provoz v topírně řídili v turnusové službě dozorci
depa…“
Neopomenutelnou roli sehrávali strojvedoucí, kteří s parními a později dieselovými lokomotivami zajížděli s nákladními vlaky turnusově do
Šumperka, Zábřeha, Starého Města a zejména na náročné, horské trati z
Hanušovic do Mikulovic, Glucholaz a Zlatých Hor. Dle potřeby vykonávali
postrkovou službu do Červeného Potoka a turnusově obsazovali nepřetržitý posun v Hanušovicích. Měli a mají v celém provozním systému největší odpovědnost za lidské životy i materiální hodnoty.

Hanušovické depo – rok 1919

Henšl – sněhová fréza na parní pohon používaná na trati Hanušovice Ramzová
až do 70. let 20. století

Lokomotiva řady 314.3 v Hanušovicích

Lokomotiva řady 434 při doplnění uhlí
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Zaměstnanci hanušovického depa s lokomotivou řady 623. Období první republiky

Rok 1997 Lokomotivy řady 749 Bardotka

Provoz Hanušovického depa měl i další strategické důvody, neboť přes Hanušovice vedla objízdná trasa uzlu Česká Třebová po
trati Zábřeh na Moravě–Hanušovice–Letohrad–Ústí nad Orlicí. Pravidelný provoz byl ve strojové stanici Hanušovice ukončen
23. května 1998. Přibližně o dva roky později byla započata jednání na úrovni Českých drah a státní správy o realizaci záměru
na využití prostor stávajícího objektu depa pro vznik železničního
muzea. Jednání se účastnili zástupci Dobrovolného svazku měst
a obcí Šumperska, města Hanušovic, obce Starého Města, Českých
drah a řady dalších. Byl dokonce vypracován záměr na odkoupení tohoto objektu a jeho celkovou revitalizaci. V důsledku vágního vývoje celé
situace byl objekt strojní stanice v roce 2005 předán SDC Olomouc jako
zbytný majetek. Železniční muzeum v Hanušovicích by přispělo k propagaci železniční dopravy, ke zvýšení atraktivity cestovního ruchu turistického regionu Jeseníky a ke zvýšení frekvence cestujících do železniční
stanice Hanušovice. Dále by umožnilo Českým drahám za velmi výhodných podmínek uchovat jejich historická i provozní vozidla v opravených
a adaptovaných prostorách, bez potřeby vysokých investičních nákladů.
Administrativní budova by byla využita k prezentaci menší sbírky fotografií, dokumentů a trojrozměrných předmětů z oblasti železniční historie i
současnosti. Dále by zde bylo umístěno železniční kolejiště a bufet (minikavárna) pro návštěvníky. Záměr nabízel i možnost zřízení jiné doplňkové
expozice. Vzhledem k rozsahu areálu i možnost zřízení turistické ubytovny
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Hanušovické depo - 1997

(zájem města Hanušovic), případně další využití pro potřeby Vlastivědného muzea v Šumperku - zřízení neželezniční expozice (zájem města Šumperka). K záměru bylo uskutečněno několik jednání. Poslední proběhlo v
Hanušovicích v červnu roku 2002, ovšem tato jednání nepřinesla žádný
konkrétní výsledek a budova výtopny v Hanušovicích dále chátrala. V
březnu roku 2006 nastal nepříznivý zvrat. Pravděpodobně pod tíhou sněhu se zřítila část střechy v nepoužívaném depu.
Při nehodě nebyl nikdo zraněn, střecha poškodila zaparkované historické vozy a osobní auto. Hasiči vše kolem zřícené budovy ohradili
a z nezasažené části depa vytáhli sněžnou frézu i montážní vůz. Tato
událost pak urychlila rozhodnutí, že areál nemá cenu nadále udržovat
a proto dojde k demolici veškerého zařízení, včetně všech provozních
budov. Tak se o několik let později skutečně stalo, demolici neušla ani
původní historická točna. Dnes zde najdete pouze volné prostranství,
které již ničím nepřipomíná pracoviště několika železničářských generací - hanušovické lokomotivní depo.
H-tým
Foto: Václav Jokl, Marie Pecháčková
Zdroj: DOUBRAVSKÝ, Zdeněk - MELZER, Miloš a kolektiv autorů: Hanušovice, 2015, GÁBA, Zdeněk – KONEČNÝ, Libor: 100 let místní dráhy Hanušovice – Staré Město. Staré Město 2005,
www. moravska-pohranici.cz, www.geocaching.com., www.cd.cz
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Zřícení části depa 4. 3. 2006

Hanušovické lokomotivní depo před zbouráním

Hanušovické lokomotivní depo po zbourání
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Městská policie města Hanušovice
Městská policie Hanušovice eviduje v roce 2021 několik zajímavých
událostí. Ráda bych se s Vámi o ně
podělila formou krátkých zpráv, aby
měl občan Hanušovic možnost seznámit se s prací strážníka, státní policie a asistentů prevence kriminality
při každodenní kontrolní a hlídkové
činnosti. Městská policie řeší nejen
přestupky v oblasti veřejného pořádku a dopravy, přijímá rozličná oznámení od občanů a ty dále dle zákona č. 261/2020 Sb. (zákon o obecní
policii) oznamuje příslušným správním orgánům ve věci rozhodovat.
LEDEN
Dne 19. ledna 2021 nález klíče od vozidla tovární značky vw, obratem předáno majiteli.
Dne 16. ledna 2021 nález slevové jízdenky mladistvého na užití v
MHD v KÚ Hanušovice, obratem vráceno zákonnému zástupci.
Dne 23. ledna 2021 odchyt volně se pohybujícího černého labradora, umístění kotci v Hanušovicích, pes bohužel bez čipu. Majitelka
přes sdílenou informaci na fb v krátkém časovém úseku dohledána a
městskou policií poučena o nesplnění povinnosti k chovu psa. Musela
uhradit náklady za umístění psa v kotci.
Dne 19. ledna 2021 odchyt volně se pohybujícího hnědého psa,
středního vzrůstu, křížence pitbulteriéra v Hanušovicích. Pes umístěn
v kotci v Hanušovicích, pes bohužel opět bez čipu. U psa byla provedena základní veterinární prohlídka, dostal tabletu proti parazitům
a byl řádně naočkován a očipován. Dnes má již tento pejsek krásný
nový domov.
Dne 22. ledna 2021 pomoc asistentů prevence kriminality v lokalitě
před vlakovým nádražím při zajištění základních životních funkcí do
příjezdu ZZS. Epileptický záchvat mladé dívky.
Dne 26. ledna 2021 provedla městská policie odchyt psa plemene Středoasijský pastevecký pes do městského záchytného kotce. U
psa byla provedena obratem veterinární prohlídka, kde bylo zjištěno
závažné pochybení v chovu a péče o něj. Pes byl podvyživený, měl
zesláblé přední i zadní běhy od krátkého úvazu u polorozpadlého přístřešku, kde byl pes dlouhodobě uvázán, bez možnosti volného pohybu. U psa byla podána tableta proti parazitům a také byl během
dalších dnů naočkován a řádně očipován. Pes plemene SAO dnes
vykazuje známky spokojeného zvířete, je pravidelně venčen a hledá
se mu nový vyhovující domov. Srdečné poděkování všem lidem se
srdcem na pravém místě, kteří nám s ním pomáhají. Tento ‚PES‘ si
zaslouží novou, hodnou a milující rodinu.
ÚNOR
Dne 1. února 2021 pomoc asistentů prevence kriminality v oblasti
péče o seniory. Pomoc s nákupem starší seniorce, pořízení nákupu s
odnosem až domů.
Dne 4. února 2021 v poledních hodinách zaznamenala městská
policie v křižovatce ulic Hlavní a Hynčická při své běžné kontrolní a
hlídkové činnosti únik pohonných hmot (nafty) na vozovce. Zpětnou
kontrolou městského kamerového systému bylo odhaleno terénní
vozidlo SUV, za kterým zůstávala viditelná stopa unikající pohonné
hmoty. Přes tísňovou linku 158 byla na místo přivolána hlídka policie
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z Obvodního oddělení PČR Hanušovice, která si dle zjištěné registrační
značky dohledala majitele vozidla a věc si převzala k dalšímu řešení.
Na místo byli dále přivoláni pracovníci Správy silnic, kteří na místa
nejvíce zasažená, instalovali dopravní značení ke snížení rychlosti na
povolených 20 km/hod..
Dne 11. února 2021 městská policie společně s asistenty prevence kriminality roznesla a rozvezla ochranné prostředky (respirátory)
občanům Hanušovic seniorského věku 65+. Akce byla úspěšně provedena.
Dne 11. února 2021 městská policie přijala oznámení, že na ul. Jesenická ve směru na Jeseník, bylo neznámo kým odstaveno vozidlo
tovární značky Mazda Premacy stříbrné barvy. Registrační značky byly
z osobního vozidla odstraněny, ale lustrací přes policii bylo zjištěno, že
vozidlo nepochází z trestné činnosti a není evidováno jako kradené.
Protože vozidlo nebylo řádně zabezpečeno, rozhodla městská police
o odstranění vozidla z místa. Informace o osobním vozidle umístěny
na úřední desce města Hanušovice.
Dne 15. února 2021 přijala městská policie žádost stran policie
Obvodní oddělení PČR Hanušovice o součinnost ve věci pohřešované osoby staršího věku, která se v odpoledních hodinách vydala na
nákup a už se nevrátila domů. Pátrání po osobě bylo ukončeno následující den, kdy se osoba sama vrátila domů. Zdraví a život osoby
ohroženo nebylo.
Dne 18. února 2021 asistenti prevence kriminality našli pánské
trekové kolo tovární značky Favorit. Nález evidován a uložen na MÚ
Hanušovice. Informace k nálezu kola byla vyvěšena na úřední desce
města Hanušovice.
Dne 23. února 2021 v odpoledních hodinách, ul. Údolní u sběrného dvora v Hanušovicích, se v těsné blízkosti komunikace, dále i v ní,
volně pohyboval dospělý chovný býk. Jen šťastnou náhodou, nedošlo
v místě ke kontaktu zvířete s projíždějícími vozidly a možnému hrozícímu napadení osob. Městskou policií bylo řešeno oznámením u
příslušného správního orgánu.
BŘEZEN
Dne 8. března 2021 nález peněženky, která byla neznámým, avšak
poctivým nálezcem vhozena do schránky budovy MÚ Hanušovice. Majitel peněženky byl o nálezu vyrozuměn a peněženka mu byla na služebně městské policie předána.
Dne 8. března 2021 eviduje městská policie oznámení o ztrátě peněženky a mobilního telefonu v lokalitě zahrádkářské kolonie v Hanušovicích. Městská police uvedenou oblast následujícího dne propátrala
a výše popsané věci nalezla. Obsahem peněženky byly osobní doklady,
platební karta a velká hotovost. Majitel peněženky a mobilního telefonu byl o nálezu vyrozuměn a po prokázání vlastnických práv a ověření
totožnosti mu byly ztracené věci vydány. Téhož dne byl městskou policií
pod zahrádkářskou kolonií nalezen další mobilní telefon značky Honor.
I tento ztracený telefon se podařilo policii předat jeho majiteli.
Dne 10. března 2021 městská policie při běžné hlídkové činnosti
přistihla pět mladistvých, jak si hrají v prostoru kolejiště. Mladiství byli
na místě ztotožněni a jejich jednání řešeno se zákonnými zástupci.
Dále ve věci vyrozuměna i pracovnice sociální práce MÚ Hanušovice.
Dne 16. března 2021 nález 3 kusů kurten rozházených na hlavní
komunikaci u vlakového přejezdu z Potůčníku směr Hanušovice. Naštěstí nedošlo v tomto frekventovaném místě k žádné dopravní kolizi.
Nález byl následně předán dispečerovi přepravní společnosti.
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Městská policie se aktuálně zabývá:
- Vozidly, které naplňují znaky autovraků. Majitelé vozidel budou vyzváni k jejich odstranění.
- Neoprávněný zábor veřejného prostranství v Hanušovicích, kde se
nacházejí dvě osobní a jedno nákladní vozidlo. Majitelé byli policií vyzváni k odstranění.
- Neoprávněný zábor veřejného prostranství v Hanušovicích, kde
nájemníci, zejména jeden z nich, „svou sběratelskou činností“ kupí na
městském pozemku odpad a hromadí ho u domu i za domem. Jedná
se o torza vozidel, pneumatiky, plast, kola, dřevo, nábytek a jiný blíže
nespecifikovaný materiál.
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Při řešení každodenních situací, přestupků či oznámeních, přistupuji ve

své práci ke všem osobám objektivně a k dané problematice vždy zaujímám individuální postoj. Snažím se problémy řešit v první linii smírným
krokem, kdy musím být vždy ve svém postoji nezaujatá. Věřím, že za dobu
působení u městské policie v Hanušovicích, bylo s přestupci, zúčastněnými osobami a občany města jednáno vždy v intencích slušného chování
a v mezích zákona. Ráda bych u Vás vzbudila a prohloubila důvěru v městskou policii a zájem se společně podílet na formování lepších vztahů, kdy
je velmi důležitý Váš zájem a chuť něco ve svém okolí změnit k lepšímu.
V oznámeních nehledejte žalování! Spolupráce se státní policií, asistenty
prevence kriminality a dalším státním aparátem (oddělení řešení přestupků, oddělení sociální práce) napomáhá při řešení mnohdy zbytečně
vyhrocených občanských vztahů.

Váš strážník Iva Vlachovská

Registrace nádob na komunální odpad
Vážení a milí spoluobčané,
jelikož se už delší dobu zabýváme
výši nákladů na odpadové hospodářství a jednou z položek tvořících nemalou finanční částku je poplatek za
manipulaci s nádobami na komunální odpad. V současné době je počet
nádob určen pouze kvalifikovaným
odhadem. Tudíž nevíme skutečný
stav těchto nádob v našem městě.
Proto jsme se rozhodli udělat sčítání těchto nádob za pomocí zavedením nálepek na nádoby. Tento skutečný stav nádob bude podkladem
pro další jednání se subjektem, který zajišťuje odvoz našeho odpadu.
Proto vás prosíme, abyste k tomuto sčítání nádob přistoupili s co

největší zodpovědností a zvážili, kolik skutečně potřebujete využívat nádob k týdennímu svozu komunálního odpadu. Sčítání bude probíhat
formou webového dotazníku, který najdete na www.hanusovice.info,
v sekci úřad – žádosti a formuláře, také bude vyvěšen v sekci aktuality,
nebo můžete navštívit osobně pokladnu Městského úřadu, a to v pondělí a středy od 9:30 – 11.30 a 13-16 hod. v průběhu měsíce května, kde
s vámi bude provedena registrace. Následně po registraci vám budou
nálepky doručeny na vámi uvedenou adresu. Nálepky pro rok 2021,
které obdržíte je nutno do konce června nalepit na vaše nádoby, které jste uvedli v registraci. Nádoby, které nebudou od měsíce července
označeny, nebudou vyvezeny.
Ještě jednou vám chci poděkovat za pochopení tohoto opatření.


Váš starosta Marek Kostka

Změny a novinky v odpadovém hospodářství v našem městě
Vzhledem k neustálému zvyšování cen za svoz a odstranění odpadů
jsme se rozhodli vydat novou Obecně závaznou vyhlášku, která bude do
budoucna tento problém řešit.
1) Nová Obecně závazná vyhláška o odpadech
Vzhledem k nové legislativě (změna zákona o odpadech) musí dojít k
její změně. Co se týká změn, ke kterým musí dojít je nutno konstatovat,
že pro občany města se nic zásadního nezmění. Asi nedůležitější změnou
bude možnost pro právnické a fyzické podnikající osoby uzavření smlouvy
o využití obecního systému odpadového města Hanušovice. Jakého druhu odpadu a další náležitosti by byly předmětem individuálního jednání.
Zde bych si dovolil pouze upozornit v krátkosti, že při posledním šetření
bylo zjištěno, že řádově desítky výše uvedených subjektů nemá smluvně
zajištěn svoz a odstranění komunálního odpadu, tím pádem dochází k
porušení legislativy a hrozí jim finanční postih do výše 300 000 Kč.
2) Další novinkou pro občany bude opětovné zavedení nálepek na nádoby na komunální odpad a to hlavně z důvodu počtu nádob a samozřejmě také jednoduchá informace pro svozovou firmu, které nádoby nemá
vyvážet. O dalším postupu a výdeji těchto známek Vás budeme samozřejmě informovat. Předpokládaný termín této změny je stanoven na měsíc
červenec a srpen letošního roku.
3) Změna se bude týkat do budoucna i BIO odpadu. Město Hanušovice
vynakládá nemalé prostředky na odvoz tohoto odpadu. Z toho důvodu
nebude docházet k navyšování nádob (240 litrů hnědá) a bude podporovat tzv. vlastní kompostování. Biologický odpad, který vniká většinou z
ořezu ovocných stromů, živých plotů se již nebude moci odkládat za kotelnou na ulici Zábřežská, ale bude se přechodně shromažďovat v areálu

bývalého podniku Moravolen na ulici Pražská po dohodě s odpovědnými
pracovníky, kteří Vám areál zpřístupní a vyhradí i místo uložení. Pro bližší
informace, prosím, kontaktujte pana Jiřího Gáblera, tel.: 601 545 244.
4) Další informace pro občany
Ukládání odpadu mimo stanovená místa a nádoby je zakázáno. Toto
bude řešeno vždy jako přestupek. Na vytipovaných místech budou postupně umístěny kamery a fotopasti. Zde je nutno si uvědomit, že úklid
těchto míst nás stojí nemalé prostředky. Dále pak svozová firma nebude
vyvážet poškozené nádoby (prorezavělé dna u nádob atd.), a to hlavně
z hlediska bezpečnosti. Město Hanušovice ve spolupráci se svozovou firmou upozorňují občany, že pokud nebude zajištěn optimální přístup k
nádobám (parkování vozidle atd.) tyto nebudou vyvezeny.
5) Informace pro majitele bytových a panelových domů
Vzhledem ke skutečnosti, že u těchto domů narůstá počet nádob o velikosti 110 l a tyto zbytečně zabírají manipulační plochu, by bylo vhodné v
rámci obměny vyměnit plechové či plastové nádoby o velikosti 110 litrů za
nádoby o obsahu 1 100 litrů. Ušetřili bychom prostor a zjednodušili manipulaci. Jsme si vědomi, že tato obměna v první fázi bude finančně nákladná, proto město Hanušovice již jedná s dodavateli nádob na komunální i separovaný odpad stanovení co nejvýhodnější ceny. Pokud dojde
k nutnosti výměny vašich starých nádob (110 l), prosím, kontaktujte pana
Františka Ambroze pro sdělení, v které době bude vaše místo upraveno
pro nádoby vel. 1 100 l.
V letošním roce bude provedena úprava sběrových míst, včetně přístřešků, na ulici Školní.

František Ambroz
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RM č. 55

ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY MĚSTA HANUŠOVICE

Finanční příspěvek Linka bezpečí z.s.
Radě byla doručena žádost o finanční příspěvek
pro linku
pro provoz
dětské
RM č. 54
Rada města
jako bezpečí
zřizovatel z.s.
schválila,
na základě
předložených
- Schválení Inventarizační
zprávyRada
hlavníschválila
inventarizační
komiseve výšipodkladů
ředitelem ZŠ a MŠ Hanušovice, přerozdělení hospodářkrizové linky.
příspěvek
5.000 Kč.
Na Městském
byly provedeny
inventarizace
majetku.
Čle- Školní
ského–výsledku,
odpisový
plán, účetní
závěrku
a rozbory–hospoda- úřadě
Výběrové
řízení „Vize
Hanušovice
– ul.
i. Etapa“,
„Chodníky
města
Hanušovice
nové jednotlivých inventarizačních
komisí
neshledali
žádné
rozdíly
v
ření
ulice Pražská“
účetní a faktické evidenci
v majetku
města Hanušovice.
- Změna
Organizačního
řádu Městského
Hanušovice,
Rada města
schválila
výsledky výběrových řízení
obou
výše uvedených
akcí. Výše úřadu
uvedené
- Žádost o prodeje částí pozemků parc. č. 798/1, parc. č. 800/3 a
pověření k podpisu nájemních smluv na hrobová místa
akce souvisí s vizí a rozvojem Hanušovice a jsou nezbytné pro jejich další rozvoj a bezpečnost.
pozemku parc. č. 799/3 v k. ú. Hanušovice
Rada města na základě požadavků vyplývajících z chodu města
Ulice
Školníobyvatel
byla vysoutěžena
cenu 5,814
milionů
Kč,rozhodla
ulice Pražská
vysoutěžena
Na základě žádosti
některých
ulice Jesenickaza
rozhodovaa jeho
odborů
o změněbyla
struktury
Městskéhoza
úřadu. Byl
cenu
2,879
milionů
Kč.
Obě
soutěže
vyhrála
firma
EKOZIS
spol.
s
r.o.
la Rada města o prodeji výše zmiňovaných pozemků. Rada města zrušen Odbor správy majetku a služeb, pracovníci byli zařazeni pod
- Rada
schválila
vyřazení
knihtajemníka.
z knihovního
fondu zůstal
Městské
knihovny
doporučila prodej,
protožeměsta
pro pozemky
nemá jiné
využití některýchodbor
Počet pracovníků
zachován
ve výši 33 osob.
- Žádost o prodejHanušovice
pozemku parcela č. 880/1 k. ú. Hanušovice
Vzhledem ke změně organizační struktury bylo vydáno nové pověřeRadě města- bylaRada
doručena
žádost
o úplatnou
směnu
pozemků
ní pracovníci
matriky
nájemních
smluv na hrobová
města
schválila
záměr
výpůjčky
pozemku
č. 614,
k. ú.k podpisu
Hanušovice
– pozemek
bude místa.
mezi SVJ DOMU PRAŽSKÁ
p. 186
Bylo
provedeno amístvyužit č.pro
sběra městem.
použitých
pneumatik
autobaterii
ní šetření. Rada
zveřejnění program
záměru proa úplatnou
- města
Radaschvaluje
města schválila
termín jednání Zastupitelstva města Hanušovice. Součástí
směnu pozemků mezi SVJ DOMU PRAŽSKÁ č. p. 186, a to nově vznikRM č. 55
programu jednání zastupitelstva města bude mimo jiné schválení Strategických dokumentů
lého pozemku parc. č. 2430 o výměře 49 m2 za pozemky města - Finanční příspěvek Linka bezpečí z.s.
projednání
dokumentů
města
Hanušovice
bude
Hanušovice parc. č.města
880/1Hanušovic.
o výměře 611Veřejné
m2 a nově
vzniklého Strategických
poRadě byla
doručena žádost
o finanční
příspěvek
prodne
linku bezpečí
15.04.2021
15.00
v KD doporučuje
Hanušovice.z.s.
Termín
konání
ZMkrizové
byl stanoven
15.04.2021
zemku parc. č. 880/6
o výměře v146
m2. hodin
Rada města
pro provoz
dětské
linky. Rada na
schválila
příspěvek ve výši
17.00 v směnu.
KD Hanušovice
Zastupitelstvu tutovúplatnou
SVJ zaplatí rozdíl v cenách a 5.000 Kč.
-
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ponese náklady se směnou spojené.
- Žádost o prodej pozemku parcela č. 855/7 v k.ú. Hanušovice
Rada města nedoporučila Zastupitelstvu města prozatím výše
uvedený pozemek odprodat, protože s pozemkem je uvažováno pro
rozvojové plány města v této oblasti. Rada města prozatím doporučila žadatelům požádat o pronájem pozemku a schválila vyvěšení
záměru pronájmu výše uvedeného pozemku.
- Žádost o neinvestiční dotaci pro TK Jindřichov ve výši 10.000 Kč
Rada města schválila neinvestiční dotaci pro Tenisový klub Jindřichov ve výši 10.000 Kč. Členy tohoto klubu je velké množství občanů
Hanušovic, proto se Rada města rozhodla tuto žádost schválit a klub
podpořit v jeho činnosti.
- Žádost o neinvestiční dotaci pro TK Hanušovice ve výši 50.000 Kč
Rada města se rozhodla tuto žádost podpořit, ale protože v této
žádosti bylo 15.000 Kč na pronájem tělocvičny (v současnosti školy
ani tělovýchovná zařízení nefungují), tak snížila navrženou výši na
35.000 Kč a tato výše byla schválena.
- ZŠ a MŠ Hanušovice – schválení hospodářského výsledku,
odpisového plánu, účetní závěrky, rozborů hospodaření

- Výběrové řízení „Vize Hanušovice – ul. Školní – i. Etapa“,
„Chodníky města Hanušovice – ulice Pražská“
Rada města schválila výsledky výběrových řízení obou výše uvedených akcí. Výše uvedené akce souvisí s vizí a rozvojem Hanušovice a
jsou nezbytné pro jejich další rozvoj a bezpečnost. Ulice Školní byla
vysoutěžena za cenu 5,814 milionů Kč, ulice Pražská byla vysoutěžena za cenu 2,879 milionů Kč. Obě soutěže vyhrála firma EKOZIS
spol. s r.o.
- Rada města schválila vyřazení některých knih z knihovního fondu
Městské knihovny Hanušovice
- Rada města schválila záměr výpůjčky pozemku č. 614, k. ú. Hanušovice – pozemek bude využit pro sběr použitých pneumatik a
autobaterii
- Rada města schválila program a termín jednání Zastupitelstva
města Hanušovice. Součástí programu jednání zastupitelstva města
bude mimo jiné schválení Strategických dokumentů města Hanušovic. Veřejné projednání Strategických dokumentů města Hanušovice bude dne 15.04.2021 v 15.00 hodin v KD Hanušovice. Termín
konání ZM byl stanoven na 15.04.2021 v 17.00 v KD Hanušovice

Jak bude probíhat zápis do první třídy
Vážení rodiče,
vzhledem k nastaveným protiepidemickým opatřením bude organizace zápisu do první třídy pro školní rok 2021/22 následující:
- Na webových stránkách školy www.zshanusovice.cz najdete
v období mezi 29. 3. 2021 až 13. 4. 2021 interaktivní formulář –
zápisový list, který slouží jako registrace k zápisu. Tento formulář
musí vyplnit každý, kdo má doma „předškoláka“. Týká se dětí, které mají od září 2021 nastoupit do školy v řádném termínu (narozeny mezi 1. 9. 2014 a 31. 8. 2015), dále dětí, které v loňském roce
měly odklad, a také dětí, u nichž rodiče o odkladu školní docházky
uvažují. Zpětně Vám bude na váš uvedený email ve formuláři odesláno potvrzení s registračním číslem.
- Pokud nemáte možnost vyplnit tento interaktivní formulář,
dostavte se prosím do školy v pondělí 13. 4. 2021 v době od 8 do
11 hod. a od 12 do 15 hod., kde vám tento formulář pomůžeme

vyplnit.
- Vlastní zápis proběhne ve středu 21. 4. 2021 a ve čtvrtek 22.
4. 2021, vždy v době od 8 do 11 hod. a od 12 do 16 hod., pro tuto
chvíli bez přímé účasti dětí. K vlastnímu zápisu přineste rodný list
dítěte, váš občanský průkaz a v případě, že máte možnost vytištění, i vyplněnou žádost o přijetí (popřípadě o odklad), informovaný
souhlas a formulář GDPR. Tyto materiály jsou k dispozici na stránkách školy. V případě, že budete pro své dítě žádat odklad povinné
školní docházky, přineste s sebou doporučení od dětského lékaře
a zprávu z vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně (oba
dokumenty jsou nutné). Pokud výše zmíněná doporučení ještě nemáte, je nezbytně nutné je do školy doručit do 31. 5. 2021.
- Podle možností proberte s učitelkami vašeho dítěte ze školky,
jestli je pro školní docházku již dostatečně zralé, aby nástup dětí
do školy byl pro ně co nejvíce pohodový.
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Samy uprostřed pandemie: nízkoprahové služby
pomáhají ohroženým dětem
Činnost nízkoprahových zařízení pro děti a mládež byla
rozhodnutím vlády v březnu 2020 po dobu nouzového stavu
pozastavena. Po dobu omezení pohybu jsou rodiny nuceny zůstat
spolu uzavřeny v bytech, a projevují se tak různé krize, s nimiž se
ohrožené děti a mladí lidé sociálním pracovníkům svěřují, nebo
které vycházejí najevo během on-line komunikace.
”Naše sociální služby jsou v čase omezení pohybu pro děti a mladé
lidi často jediným zdrojem srozumitelných informací a podpory,
který jim byl neustále dostupný i doma nebo na mobilním telefonu
a k němuž měli důvěru,” říká Petr Huptych, vedoucí Oddělení
odborných služeb v Olomouckém kraji. Za této situace v některých
NZDM Společnosti Podané ruce prudce narostla vytíženost on-line
sociálního poradenství, a to meziročně řádově o několik stovek
procent.
Život v nízkoprahových zařízeních ustal ze dne na den a v této
nové situaci bylo nutné rychle se přeorientovat na e-terén (včetně
jeho metodického zvládnutí a obsahového vybudování), který
přestavoval jediný funkční komunikační kanál. “Byl to pro nás
dosud neznámý způsob práce a učili jsme se za pochodu. Snažili jsme
se klienty především uklidnit srozumitelnými informacemi o viru a
vládních zákazech a rozptýlit je zábavnými videospoty, pořádali
jsme pro ně on-line soutěže a klání v on-line hrách, připravovali jsme
hádanky a křížovky, pomáhali jsme jim se školou, na dálku jsme s
klienty vařili nebo třeba šili roušky. Byli jsme s nimi na individuálních
chatech nebo po telefonu ve chvílích, kdy jim bylo úzko a cítili se
opuštění”, říká Petr Huptych.
Radikální změna životního rytmu – od zavedení distanční výuky
ve škole až po nemožnost volného setkávání se s kamarády – vede
k rozbití běžných sociálních interakcí a nevyhnutelně se odráží také

v často křehkém rodinném prostředí, ze kterého návštěvníci těchto
zařízení přicházejí. Dnes je nejvíce trápí nucené soužití s rodinnými
příslušníky konzumujícími alkohol či vykazujícími agresivitu a
prohloubení narušených vztahů v rodině, nedostatečný kontakt se
školou a obavy z prospěchu, rizikové chování vyplývající z pocitu, že
doma se může všechno a policie je daleko. Mezi problémy se objevuje
absence denního režimu, pocit osamění a sklon ke zvýšenému
užívání drog, u starších klientů obavy z nezaměstnanosti, a tedy
ze ztráty bydlení a existenčního zázemí, dezorientace z mediálních
zpráv o koronaviru a strach o budoucnost a o život.
Společnost Podané ruce převzala poprvé službu tohoto typu v
Blansku v roce 2005 (centrum vzniklo v roce 1999). Dnes provozuje
celkem osm zařízení v Olomouci, Prostějově, Mohelnici a Zábřehu,
přes Brno, Kroměříž až po zatím poslední nově otevřené v roce
2018 v Hanušovicích. Poskytují zázemí, podporu, odbornou pomoc
i možnosti smysluplného trávení volného času a jsou útočištěm dětí
a dospívajících před nevlídným a někdy i nebezpečným sociálním
prostředím v němž vyrůstají. Tato nízkoprahová zařízení pro děti
a mládež (NZDM) tak představují nástroj prevence rizikového
chování, které může mít negativní dopad na naplnění jejich
budoucích životních šancí.
Už 30 let Společnost Podané ruce poskytuje kvalitní služby
v oblastech prevence a léčby návykového chování, duševního
zdraví, programů pro děti a mládež, programů postpenitenciární
péče, ochrany veřejného zdraví, programů na podporu a rozvoj
etnických skupin a dalších. Provází lidi v náročných situacích
na cestě ke svobodě, ke kvalitnímu životu, na cestě k sociální,
zdravotní i osobní stabilizaci.

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
VÝDEJOVÉ OKÉNKO PRO VEŘEJNOST
Kopírování, skenování, prodej produktů a jiné
OTEVŘENO V PRACOVNÍ DNY
PONDĚLÍ: 10:00 – 12:00
STŘEDA: 13:00 – 15:00
Hlavní 137, Hanušovice, Tel: 583 285 615, mail: ic@ichanusovice.cz
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Univerzita třetího věku pokračuje! I bez společných setkávání
Další semestr Univerzity třetího věku v Hanušovicích symbolicky odstartoval 11. února. Do kurzu na téma Pěstování a využití jedlých a léčivých hub se přihlásilo 10 studentek, které neodrazuje současná koronavirová doba a svědomitě studují a plní testy v bezpečí svých domovů.
Kurz se skládá ze 6 přednášek a studentky se dozví informace o tom, co
jsou to houby, jak žijí, jak se využívají a množí, informace o pěstování
C

M

žampionů, pěstování hlív, o exotických a léčivých houbách, o účinných
látkách a doplňků stravy z hub, jak si můžeme houby vypěstovat sami?
Další informace získáte v Informačním centru v Hanušovicích. Organizátorem univerzity je MAS Horní Pomoraví, kontaktní osoba Veronika Škrottová (email: skrottova@hornipomoravi.eu, tel: +420 606
596 878).
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Blahopřání
Dne 24. dubna 2021 oslaví naše nejmilejší
manželka, maminka a babička
paní

Jiřina PROCHÁZKOVÁ
kulaté jubileum.

Všechno nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti
ze srdce přejí tvoji nejbližší.

Vzpomínky
Vzpomínka na rodiče
Dny, měsíce, roky plynou,
nezacelí ránu bolestivou.
Ta rána v srdci stále bolí,
zapomenout nedovolí.

Dne 18. dubna 2021 a 16. srpna 2021 vzpomeneme
na 17. výročí úmrtí naších milujících rodičů

Arnošta a Ladislavy
Homolových.

S láskou na vás vzpomínají vaše dcery
Ladislava a Jana s rodinami.

Dne 18. dubna 2021 by oslavil 100. let
Kdo v srdcích žije
– neumírá.

pan

Václav Hegr

a dne 12. ledna 2021 uplynulo
devět let od jeho úmrtí.
S láskou vzpomíná celá rodina.
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Básničky
Vážení a milí čtenáři…
jsme velmi potěšeni, že i vy přispíváte do našich novin! Děkujeme, za básničky a mnoho námětů a připomínek, které nám dodáváte…
Pokud i vy chcete přispět do novin svým postřehem, článkem, básní, zážitky z výletů, neváhejte…

Úsměv
Kráčíme po cestách
kolem nás lidi,
míjíme se,
myslíte,
že oni nás také vidí?
Vidíme úsměvy,
však nepatří nám.
Patří snad příteli, lásce,
co se za tím skrývá
a co je v sázce.
Komu ten úsměv patří?
určitě ne nám,
tak si svůj úsměv schováme
pro toho, komu po právu patří.

Jsou tací, co se jen mračí,
tak jim to nechejme,
když jim to stačí.
Říkáme jim „škarohlídi“,
co se i na sebe
do zrcadla mračí,
od takových co nejdál radši.
Věra Matějčková

Klíč

Óda na lásku

Vykvetl žlutý kvítek
a my jsme z něj celí pryč.
Je to přece ten,
co odemyká zem,
„no přece petrklíč“.

Chtěla bych napsat
ódu o lásce,
však těžko si představit
vřelé líbání v masce.

Pak paní země
posílá další posly,
aby nás potěšily,
kvetly a rostly
a k srdci našly klíč.


Úsměv, že potěší
každého člověka,
nejsou jen moje slova
to pravda je odvěká.

Věra Matějčková

Jak vyznávat ženě lásku,
když musíme mít na ústech
masku.
Nebo si k milování
vzít skafandr?
Asi si láska vezme uzlík buchet
a půjde na vandr.


12

Věra Matějčková

titulka_zari.pdf 1 26.08.2020 21:40:28

zpravodaj
Velikonoční recepty od našich čtenářů

C

M

Velikonoční nádivka

Y

CM

MY

CY

Ověřený recept na
velikonočního beránka

vajíčková pomazánka
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potřebujeme:
8 starších housek, mléko, lžíce
másla, cibule, 6 vajec (zvlášť
žloutky a bílky), 400 g vařeného uzeného masa, 2 hrsti
nasekaných mladých kopřiv,
hrst petrželky, sůl, pepř, špetka
muškátového oříšku, sádlo na
vymazání formy

Potřebujeme:
4 vejce
3/4 hrníčku krupicového cukru
1 a 1/2 hrníčku polohrubé mouky
1 prášek do pečiva
1 vanilkový cukr
strouhaná citronová kůra
1 kelímek smetany ke šlehání
čokoládová poleva

Postup:
Housky si nakrájíme na kostičky a namočíme v mléku,
vymačkáme, přidáme na másle
osmaženou cibuli, žloutky, na
kostičky nakrájené uzené maso,
kopřivy, petrželku, sůl a koření a
vše rukama promneme. Z bílků
ušleháme sníh a opatrně jej
vmícháme do nádivky.
Tuto směs vložíme do formy na
srnčí hřbet, kterou vymažeme
sádlem.

Postup:
Žloutky utřeme s cukrem do
pěny, přidáme polohrubou
mouku smíchanou s práškem
do pečiva, vanilkovým cukrem
a citronovou kůrou, smetanu a
tuhý sníh z bílků.
Těsto vložíme do vymazané a
moukou vysypané formy na
beránka a pečeme při 150°C
- 170°C asi 3/4 hodiny. Vychladlého beránka polijeme čokoládovou polevou,
můžeme jej i pocukrovat. Jako
očička domáčkneme rozinky.
Kolem krku uvážeme mašli. :)

potřebujeme:
Máslo, natvrdo uvařená vejce,
zavařené okurky, jemně krájená
cibule, hořčice, sůl, pepř
Postup:
Vejce a okurky nastrouháme na
jemném struhadle a vymícháme
s máslem, hořčicí a cibulí.

Prodej palivového dřeva
a dřevěných briket
Tel: 737 274 331
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V březnu - měsíci knih, čtenářů a čtenářství
jsme ocenili nejpilnějšího

Čtenáře roku 2020.
Dospělý čtenář - žena - Eva S.
Dospělý čtenář - muž - Jiří V.
Dětský čtenář - Magdalenka P.

GRATULUJEME!
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