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Otevření hracího centra Slůně
Milí rodiče,
Ve středu 26.8.2020 proběhlo slavnostní otevření hracího centra
Slůně, oficiálně je centrum v provozu od 1.9.2020. Pokud jste se
stále nestihli zaregistrovat a měli byste zájem, případně potřebujete
podrobnější informace, tak nás neváhejte kontaktovat na email
rcslune@email.cz, nebo nás osobně navštivte v otevírací době pro
veřejnost (každé pondělí od 16 - 18 hod.).
Prostory hracího centra, jsme získali do pronájmu od města
Hanušovice, spolek Slůně - Hanušovické centrum pro rodinu, z. s. tedy
zodpovídá za vedení a fungování pronajatých prostor. Našim hlavním
cílem je vytvoření veřejného prostoru pro vzájemné setkávání dětí
a rodičů. Dále organizovaní zájmových kroužků, vzdělávacích kurzů
a seminářů pro veřejnost a spolupráce se státními i nestátními

organizacemi, za účelem rozvoje dění v místě působiště. Budeme
se snažit, aby se toto místo stalo místem dětské radosti, smíchu,
vzájemným pochopením, a hlavně místo rodinné pohody. Pojďme
se tedy maminky spojit, stmelit a upevnit vztahy, ale hlavně pojďme
našim dětem zpříjemnit den místem, do kterého se budou rádi vracet
a najdou si zde spoustu nových kamarádu. Věříme, že společně
s Vámi se nám to podaří.
Touto cestou, bychom jako spolek, s pokorou a úctou chtěly
poděkovat městu Hanušovice za vše, co pro nás mladé rodiny
vytvořilo, a věříme, že kvalita života v Hanušovicích se zase zvedla
o stupeň výš. 

Děkujeme!

Poděkování
Slůně – Hanušovické centrum pro rodinu, z. s.
Informace pro zájemce o členství
Hlavními přínosy zapojení se do
činnost spolku jsou:
- možnost seberealizace
- navázání nových přátelství
- možnost ovlivňovat chod RC
- využití volného času se svými dětmi

Práva a povinnosti členů
1. Člen má právo zejména:
- podílet se na činnosti spolku,
- účastnit se členské schůze s hlasem rozhodujícím,
- volit členy orgánů spolku,
- být volen do orgánů spolku,
- požadovat na členské schůzi od členů orgánů spolku informace,
týkající se fungování a hospodaření spolku,
- obracet se na orgány spolku se svými návrhy, podněty a stížnostmi
2. Člen má povinnost zejména:
- dodržovat stanovy spolku a jiné dokumenty spolkem přijaté,
- podporovat plnění cílů spolku,
- svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku,
- platit členské příspěvky,

- šetrně zacházet s majetkem spolku a chránit ho před poškozením,
- vypomáhat s organizováním akcí spolku,
- respektovat rozhodnutí členské schůze,
- nahradit škodu, kterou svým jednáním způsobil
- uhradit vratnou zálohu 300,- Kč za klíč od vstupních dveří centra,
v případě ztráty klíče bude jeho povinností uhradit výměnu
zámku dveří a výrobu náhradních klíčů
3. Práva a povinnosti člena spolku jsou vázáné na osobu člena
spolku a nejsou převoditelné na jiné osoby.
Výhody členství:
- bezplatný a neomezený vstup do herny
- až 50% sleva pro všechny děti člena, na akce pořádné spolkem
- až 50% sleva pro vstup na přednášky, workshopy pro členy spolku
- možnost bezplatného uspořádání narozeninové oslavy pro
děti členů*
- 1 x ročně slavnost pro členy spolku, jako poděkování za spolupráci*
- přednostní právo účasti na akcích, pořádaných spolkem
*platí pouze pro celoroční členy
Zápis nových členů do spolku:
- bude probíhat vždy 1. den následujícího měsíce od podání žádosti
o zápis do spolku zaslané na email rcslune@email.cz

A co naše fasády?
Proč fasády?
Hanušovice se dlouhodobě potýkají s ne příliš atraktivním
vzhledem města, a tudíž hledáme cestu, jak tento stav zlepšit.
Již delší dobu se zabýváme otázkou, jak tuto situaci vyřešit,
a tím nastartovat další rozvoj města. Z tohoto důvodu bychom
chtěli poprosit občany katastru města Hanušovic, zda mají zájem
o opravu fasády svého domu (zateplení, fasáda, střecha, výměna
oken,…).
Město plánuje podporu těchto fasád, v jaké formě a výši vás
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budeme informovat dle zjištěné potřeby.
V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat do 30.9.2020 na
mailovou adresu: podatelna@mu-hanusovice.cz, a nebo osobně
po předchozí domluvě v úřední dny u starosty města Hanušovic.
Do žádosti uveďte adresu, majitele domu, kontaktní údaje
a předpokládaný rozsah opravy domu.
Tento průzkum není závazný, a proto neváhejte se do tohoto
programu přihlásit.

Váš starosta
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zpravodaj
MÁ TO SMYSL…
Vážení spoluobčané,
rádi bychom se s vámi podělili o certifikát pro město Hanušovice
od ASEKOL.
Čím se vlastně ASEKOL zabývá?
ASEKOL je neziskově hospodařící společnost, která v zastoupení
výrobců a dovozců elektrozařízení organizuje celostátní systém
zpětného odběru elektrozařízení. Zajišťuje sběr, dopravu a recyklaci
vysloužilých elektrospotřebičů včetně financování celého systému.
ASEKOL je tzv. kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení.
Jeho služeb na základě smlouvy využívají výrobci nebo dovozci
elektrozařízení. ASEKOL při zpětném odběru úzce spolupracuje s městy
a obcemi, posledními prodejci a servisy, svozovými společnostmi
a zpracovateli elektrozařízení.
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…na úvod bychom Vám rádi poděkovali za Vaši spolupráci

a zodpovědnost vůči životnímu prostředí při odevzdávání
vysloužilého elektra. Níže si Vám dovolujeme zveřejnit certifikát
k environmentálnímu vyúčtování za rok 2019“. Jedná se o přesný
výpočet přínosu pro životní prostředí, který vznikl díky zpětnému
odběru a recyklaci takového množství vysloužilých elektrospotřebičů
odevzdaných občany vaší obce, vašeho města.
Díky Environmentálnímu vyúčtování přesně uvidíte, kolik jste
uspořili elektrické energie, energetických surovin, primárních surovin
a pitné vody. Vyčíslili jsme i Váš podíl na snížení acidifikačního
potenciálu a emisí skleníkových plynů.
Základem Environmentálního vyúčtování je studie životního
cyklu, která vypovídá o dopadech výroby a recyklace jednotlivých
elektrozařízení na životní prostředí. V potaz je bráno všech 6 skupin
elektrospotřebičů, jejichž zpětný odběr kolektivní systém ASEKOL
zajišťuje.

Česká pošta upravuje otevírací dobu poboček
Celkem 265 poboček České pošty čeká od 1. září změna hodin
pro veřejnost. Dalších poboček se změna dotkne v říjnu, převážně
u menších pošt ve městech. Mezi hlavní důvody, které k této změně
přispěly, patří zkušenosti z koronavirové krize, kdy bylo potřeba
upravovat otevírací hodiny pro veřejnost s ohledem na zajištění
poštovních služeb pro klienty a zároveň v návaznosti na přijatá
hygienická opatření. Důsledkem změn bude jednak posun hodin pro
veřejnost v některých dnech až do 18 hodin, vyšší obsazenost přepážek
a také lepší zastupitelnost v případě neočekávaných událostí, např.
během epidemií.
Hlavním principem změny je nahrazení tzv. dvousměnného
provozu jednosměnným. V praxi to bude vypadat tak, že místo dvou

pracovníků, kteří se v jednom dni střídali ve dvou intervalech, bude
nově jeden pracovník zajišťovat přepážku v pondělí a ve středu od
otevření pošty až do 18 hodin a v úterý, čtvrtek a v pátek od 8 hodin
až do uzavření konkrétní pobočky. V konečném důsledku to umožní
obsadit více přepážek, které doposud mnohdy zůstávaly neobsazené.
Česká pošta zároveň reaguje na neočekávané události posledních
měsíců, kdy se pošťáků dotýkala karanténní opatření, a řešily se
personální zástupy na jednotlivých provozovnách. Jednosměnný
provoz umožní vytvoření personálních kapacit na menších poštách,
které by byly případně využity na velkých pobočkách. Nové nastavení
umožní i snazší zvládnutí vánočních provozů a výpadku velkých skupin
pracovníků bez nutnosti čerpat další personální náklady.

OTEVÍRACÍ DOBA ČESKÉ POŠTY V HANUŠOVICÍCH OD 1.9.2020
Po a St: 10 – 12 a 13 – 18 hodin 		

Út, Čt, Pá: 8 – 12 a 13 – 16 hodin

Nikomu nepřeposílejte SMSky s ověřovacími kódy k různým
platbám ani údaje ke svým platebním kartám, nabádají policisté!!!
Opětovně upozorňujeme uživatele sociálních sítí na množící se
případy podvodných jednání spojených s m-platbami. Jen na Šumpersku
kriminalisté od počátku letošního roku zaznamenali bezmála tři desítky
natolik podobných případů, že se o nich dá s trochou nadsázky říci, že jsou
jako přes kopírák.
Někdo neznámý se zřejmě naboural do facebookového profilu mé
kamarádky, kterou mám v přátelích, a pak podvedl i mě, sdělila policistům
starší žena ze Šumperska.
Myslela si, že je to Jarka, kdo ji přes Messenger požádal o její telefonní číslo
a následně jí také nabídl, že by se mohla zapojit do bezva soutěže o večeři.
Znělo to dobře. Stačilo Jarce jen přeposlat kódy ze SMS zpráv, které jí začaly
chodit na její mobilní telefon. Neměla důvod kamarádce nedůvěřovat, a tak
jí kódy vesele posílala, navzdory upozornění v samotných zprávách, aby tak
nečinila. Jenže pak přišlo vyúčtování od operátora a žena se nestačila divit.
Teprve teď si uvědomila, že šlo o autorizační kódy k mobilním platbám, za
něž jí nezbývá než uhradit přes tři tisíce korun. Skutečná Jarka ji totiž vůbec
nekontaktovala. Bohužel tím nepříjemnosti neskončily. Díky bezmezné
důvěřivosti poškozené se podvodníkovi podařilo změnit i přihlašovací heslo
k jejímu facebookovému profilu a zabránit jí tak v přístupu na vlastní účet.

V dalším z mnoha případů, kterými se policisté zabývají, vylákal
podvodník z důvěřivé ženy nejen číslo jejího mobilního telefonu a několik
autorizačních kódů k mobilním platbám, ale pod legendou výhry dvou tisíc
korun v soutěži také údaje k platební kartě včetně třímístného CVV kódu.
Ženu tak připravil o bezmála devět tisíc korun.
Vzhledem k tomu, že jsou lidé nadmíru důvěřiví a obdobných případů
neustále přibývá, nabádáme uživatele sociálních sítí k obezřetnosti. Pokud
obdržíte žádost obdobného charakteru, je na místě dotyčného zkontaktovat
jiným vhodným způsobem, nejlépe osobně, a zjistit si veškeré okolnosti.
Pokud se Vám i přes toto varování stane něco podobného, dotyčného
pachatele v online prostředí neblokujte a neodstraňujte z přátel. Komunikaci
s dotyčnou osobou předložte policistům nejlépe v originální podobě.
Komunikaci nemažte a při oznámení předložte také veškeré údaje
k provedeným platbám a předmětnému účtu pachatele.
V případě zjištění podvodného jednání také doporučujeme kontaktovat
přátele na sociální síti a o daném jednání konkrétního falešného účtu je
informovat. Pokud zjistíte, že již někdo z Vašich přátel podvodníkovi naletěl,
doporučte mu, aby věc taktéž oznámil policistům.

por. Mgr. Jiřina Vybíhalová, tisková mluvčí
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MEDAILONEK NOVÉ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE V HANUŠOVICÍCH
Jmenuji se Kateřina Podlešná a ráda bych se Vám představila jako
nová sociální pracovnice na Městském úřadě v Hanušovicích. Agendu
jsem převzala po paní Vinklerové, která většinu z vás velmi dobře
zná a po dlouhé roky s mnohými z vás sdílela těžké osudy a náročné
situace. Ráda bych jí tímto poděkovala za dlouholetou práci v sociální
oblasti a nezapomenutelný přínos pro město Hanušovice.
Život je však jedna nekonečná změna, a tak se nyní paní Vinklerová
přesunula na nové pracoviště do Šumperku a já jsem se za vámi
posunula z Javorníku, kde žiji se svou rodinou, manželem, třemi
dětmi, kočkou a psem.
Zkušenosti v sociální práci jsem získávala již během studia v Praze,
kde jsem se působila v několika Domovech pro seniory, v Poradně pro
bezdomovce, v Centru pro otázky migrace, ale i v organizaci pořádající
vzdělávání v oblasti náhradní rodinné péče. Náhradní rodinná péče je
pro mě srdcová záležitost a společně s manželem vychováváme dítě
jiných rodičů. Několik let jsem také pracovala jako koordinátorka
Protidrogového vlaku, což je vlak, který reálně jezdí po kolejích a uvnitř
něj probíhá preventivní protidrogový program pro školní mládež tak,
že mladí lidé vstoupí přímo do děje příběhu a zažijí jej na vlastní kůži.
V Javorníku jsem pak pracovala jako koordinátorka mateřského
centra, kde jsem organizovala kreativní dílny pro maminky s dětmi
a kde zároveň probíhal program pro vzdělávání rodičů, aby se lépe
uplatnili na pracovním trhu a mohli si vyzkoušet zaměstnání na
zkoušku. Mám zkušenosti také z Úřadu práce, kde jsem působila
jako sociální pracovník na oddělení příspěvku na péči a dávek pro
osoby se zdravotním postižením. Toto pracovní období mne velmi
obohatilo. Život je pestrý a nevyzpytatelný a ani nemoc si nevybírá
ideální čas. Po návratu kolegyně z mateřské jsem se přesunula na
pozici ověřovatelky dávek na oddělení státní sociální podpory, což je
především příspěvek na bydlení, přídavek na dítě, pěstounské dávky
a rodičovský příspěvek. Za mne se jedná o velmi cenné zkušenosti,

které jsou pro výkon mé nynější práce velmi podstatné.
Sociální práci vnímám jako možnost cílené rady a podpory
v tíživých situacích, která může lidem pomoci rozličnými způsoby.
Někdo potřebuje sepsat splátkový kalendář a potýká se s dluhy
a exekucí, druhý potřebuje poradit v oblasti dávek, další si neví rady
s formulářem. Jinému odešla žena, neví jak vyřešit péči o děti, na
stole mu leží příkaz k vystěhování z bytu a neví jak pro děti zajistit
výživné. Někteří se mohou dostat do situace, kdy potřebují zajistit péči
o nemocného blízkého, případně zjistit, jaké jsou možnosti finanční
podpory během dlouhodobé nemoci. Jako cíl sociální práce chápu to,
že nabídnu možnosti řešení a pomohu klientovi se ve složité situaci
zorientovat. Konečná volba je však na samotném člověku.
Ve své práci se neobejdu bez nastražených uší, prořízlé pusy,
propisky a papíru a zároveň bez spolupráce s ostatními kolegy,
působícími v sociální oblasti v Hanušovicích a okolí, protože právě
díky spolupráci všech můžeme nalézat nové cesty.
Hanušovice jsou město, které trápí mnoho problémů, o kterých vy
sami velmi dobře víte. Společně však můžeme některé věci potlačit,
zlepšit nebo vyřešit. Budu ráda, když se na mě obrátíte i v případě
jakéhokoliv nezvyklého zacházení s dětmi, se starými lidmi a dalšími
případy, kdy si nejste úplně jisti, na koho jiného se obrátit. Můžete tak
pomoci i někomu jinému.
Ráda bych také dodala, že jsem realistka a mám za to, že život je
otázka volby každého z nás. Pokud však kdokoliv z vás udělá první krok
směrem k žádosti o pomoc, já mu půjdu naproti a budu naslouchat.
Najdete mne v kanceláři na městském úřadu v prvním patře vlevo,
na telefonu 583 034 426 nebo 602 442 103, ale často mě uvidíte
také při pochůzkách ve městě, kde se mne neostýchejte oslovit. I vaše
situace může mít řešení.


Kateřina Podlešná, DiS.

Ze života Klubu 60+ Hanušovice, z. s.
Léto, které nám letos dalo jak slunečné dny, tak i hodně dešťových, se
chýlí k svému závěru. Dětem začala po půl roce škola a našim členům,
tedy babičkám a dědečkům. snad skončilo i období hlídání vnoučat
a po několikaměsíční pauze vyvolané šířením koronavirové nákazy se
opět zapojí do aktivit, které pro ně členové výboru Klubu připravují.
V návaznosti na rozhodnutí vlády musel i náš spolek bezpodmínečně
ukončit v březnu jakoukoliv činnost a zrušit plánované jarní akce.
Ze dne na den zůstali naši členové uzavřeni ve svých bytech, pouze
s možností rychlého nákupu, a to s nasazenou rouškou a za přísného
dodržování hygienických zásad. V těžké situaci, jakou náš národ
a občané našeho města ještě nezažili, jsme dokázali, že umíme
k sobě najít cestičku a vzájemně si pomáhat. Musíme poděkovat těm
členkám, které se pustily do šití roušek a ve velkém zásobovaly ty,
kteří tuto zručnost nemají. Hodně síly a víru ve zlepšení nám doma
přinášelo informativní hlášení místního rozhlasu, přístup pana starosty
a zaměstnanců Městského úřadu Hanušovice, kteří nám, seniorům,
dezinfekci a hygienické pomůcky přinesli až do bytů.
Život se začíná pomalu, ale jistě vracet do normálu. I když opatrnost
zvláště nás, seniorů,
je na místě, neboť některá omezení a opatření budou ještě nějakou
chvíli trvat.
Prvotní akcí pro další činnost spolku bylo svolaní Valné hromady.
Podle Stanov skončilo pětileté funkční období předsedovi, členům
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výboru i členům revizní komise. Dne 2.7.2020 byli za účasti 57 členů
ze 102 řádných zvoleni a uvedeni do funkce pan Karel Prodělal
(předseda), pan Ing. Vojtěch Lachnit, paní Zdenka Koblížková, paní
Vlasta Halfarová, paní Magdalena Lucká (členové výboru), do kontrolní
komise paní Zdenka Pátková, paní Irena Štefková a paní Ing. Eliška
Hrochová.
Nový výbor na první schůzi naplánoval akce, které proběhnou v září
a začátkem října.
Hned 1.9.2020 firma Pontis Šumperk společně s Městským úřadem
Hanušovice bude pro nás bezplatně realizovat každé úterý kurzy Cvičení
paměti.
Stalo se tradicí, že v červnu vyjíždíme na Vysokou přivítat léto.
Pandemie Covidu-19 zabránila tuto akci uskutečnit. Společným
posezením u ohně dne 3.9.2020, opékáním ryb či uzeniny si léto v jeho
závěrečných dnech ještě užijeme, necháme jeho sílu proudit do těla,
abychom podzimní plískanice ustáli ve zdraví.
U našich členů je oblíbený zájezd do termálního bazénu ve Velkých
Losinách. Tak neváhejte
a 8.9.2020 pojeďte s námi si užít jedinečnou atrakci našeho regionu.
Sportovně naladěni členové, ale i členky, mohou reprezentovat
náš Klub 1.10.2020 na hrách, které se konají v Zábřehu pod názvem
Zábřežský sedmiboj.
Informace o plánovaných akcích najdete na vývěskách Klubu

titulka_zari.pdf 1 26.08.2020 21:40:28

zpravodaj
u pošty, ale taky na webových stránkách www.klub60.wgz.cz.
Upozorňujeme členy na změnu přihlašování se na plánované akce.
Od srpna každý čtvrtek se opět setkáváme od 14–16 hodin v klubovně
Klubu. Zde se také zájemci mohou přihlásit popř. zaplatit poplatek na
zájezd.

Zaregistrovat se lze také na email: klub60pushanusovice@seznam.
cz nebo na mobil 605 431 982.
Doufáme, že se rádi zúčastníte navržených akcí a ve zdraví si je užijete.

Za Klub 60+ Hanušovice, z. s.

Mgr. Dáša Prodělalová

Metaloví fanoušci pomáhají….
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Nad očekávání zdařilou akcí, byl v sobotu 22. 8 2020
historicky první metalový festival zvaný Madness party, který
se konal v hanušovickém H - parku. Jednodenní akce se i přes
prvotní nepřízeň počasí zúčastnilo asi 400 lidí. Večer proběhl
v přátelské náladě. Obzvlášť si chválím spolupráci se všemi, kteří
pomáhali s přípravou akce i s obsluhou stánků a výčepů.
Z pozvaných sedmi kapel z celé České republiky se blýskly
i dvě místní party: We are the motion a Critical Madness.
V rámci akce probíhala sbírka pro Barunku Grivalskou, při níž se
od metalových fanoušků a pořadatelů vybralo krásných 11.134
korun českých. Ještě jednou moc děkuji všem, kteří přispěli.


Už teď se těšíme na další ročník.

za pořadatele, Ondra Vilček

Příměstské sportovní tábory s rozšířenou výukou tenisu

Ve dnech 27. 7. – 31. 7. 2020 a 17. 8. – 21. 8. 2020 se
v prostorách tenisových kurtů Tenisového klubu Jindřichov
uskutečnily příměstské sportovní tábory s rozšířenou výukou tenisu.
Tyto tábory byly realizovány díky finanční podpoře z Operačního
programu Zaměstnanost, výzvy vyhlášené MAS Horní Pomoraví.
Prvního turnusu se zúčastnilo šestnáct dětí ve věkovém rozmezí
7 – 15 let. Na děti čekal bohatý sportovní a zájmový program. Ve
sportovní části se děti seznámily se základy pravidel a hry tenisu,
ale také s hrou fair play. V tenisových dovednostech se děti učily
základní tenisové údery a vyzkoušely si i další herní vychytávky.
V zájmové činnosti si děti zahrály spoustu netradičních her, zastřílely
si ze vzduchovky na terče, vyrobily si dřevěnou sochu, zatloukaly
hřebíky, jezdily na koloběžkách a na koních. Každý den byl program

obohacen o něco nového a pro děti zábavného. Poslední den
tábora čekal na děti turistický výšlap z Ramzové na Čerňavu. Ještě
před samotným pochodem se děti zastavily na Stanici horské služby
Ramzová, kde jim jeden z členů pověděl pár vět o tom, jak se
chovat na horách, v lese, jaké aplikace v mobilu na horách použít
apod. V průběhu samotného výstupu hledaly děti poklad. Po jeho
úspěšném nalezení si jej děti rozdělily a s úsměvem se vracely zpět
do Jindřichova. Tam už na ně čekalo rozloučení s celým týdnem.
Všichni zúčastnění dostali na památku fotokoláž, pamětní medaili,
balíček s překvapením a dřevěnou sochou.
Druhého turnusu se zúčastnily spíše mladší děti ve věkovém
rozmezí 7 – 12 let. Bylo jich celkem 13. Na zúčastněné děti čekal
podobný sportovní a zájmový program jako na prvním táboru.
Jediným rozdílem byl páteční výlet, který děti šlapaly na Lesní bar
do Horní Lipové.
Oba turnusy doprovázelo až na dvě výjimky nádherné slunné
počasí a věřím, že si všechny děti tábor náramně užily, že se
alespoň částečně naučily základům tenisu. Cílem všech realizátorů
a instruktorů bylo, aby se děti k tenisu rádi vracely a dokázaly v této
nelehké moderní době efektivně využívat svůj volný čas. Jistě si
také odnesly spoustu zážitků s kamarády, nové zkušenosti do života
apod.
Touto cestou bych rád poděkoval těmto subjektům a osobám.
Všem dětem za bezproblémové chování v průběhu obou táborů,
rodičům za spolupráci, Tenisovému klubu Jindřichov za poskytnutí
nadstandartních podmínek a zázemí pro realizaci obou táborů.
Dále paní Miroslavě Cisarikové a panu Jiřímu Poláškovi za výborné
a velmi chutné obědy v Hospodě u Obce Jindřichov. Panu Jiřímu
Chudějovi a ostatním instruktorkám za spoluorganizaci a vedení
všech dětí. V neposlední řadě firmě Kostka – kolobka za zapůjčení
koloběžek, firmě Vobus za dopravu do Habartic a Zemědělské
Farmě Jandrt Hanušovice za prezentaci a projížďku na koních.

Mgr. Tomáš Rajnoha,

hlavní vedoucí táboru
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Hanušovičtí hasiči pomáhají…
I v srpnu naši hasiči nezaháleli a měli na pilno… v podstatě není týdne, kdy by se nic nedělo. Podívejte se sami na výpis zásahů hanušovických
hasičů:
3.8.2020 Technická pomoc – strom na komunikaci Hanušovice
4.8.2020 Technická pomoc – strom na komunikaci Hanušovice
4.8.2020 Dopravní nehoda osobního automobilu Kopřivná
6.8.2020 Dopravní nehoda osobního automobilu Potůčník
9.8.2020 Technická pomoc - únik oleje na komunikaci Kopřivná
13.8.2020 Technická pomoc – osoby ve výtahu Hanušovice
14.8.2020 Dopravní nehoda osobního automobilu Kopřivná
15.8.2020 Požár osobního automobilu Hanušovice
20.8.2020 Požár zahradní chatky Hanušovice
22.8.2020 Technická pomoc – překážka na komunikaci směr Staré Město
26.8.2020 Technická pomoc – strom na drátech vysokého vedení Potůčník
26.8.2020 Dopravní nehoda osobního automobilu Hanušovice

Naše díky hasičům….
Vážení a milí spoluobčané,
děkuji vám za velkou podporu, kterou jsem nečekal, našeho
váženého hasičského sboru za jejich dlouholetou a obětavou práci,
kterou již 75 let v novodobé historii pro nás naši kluci dělají. Chtěl bych
ještě jednou z celého srdce poděkovat všem dárcům, kterých bylo 59,
jmenný seznam najdete níže. Celková vybraná částka činila 145 000
Kč. Což nám pokryje celkový náklad vlajky v hodnotě 115 000 Kč. Tato
částka bude, jak jsme již avizovali, použita na nákup hasičského praporu
a dárcovské stuhy, kde budou všichni dárci zvěčněni pro další generace.
Rozdíl této částky bude použit na obnovu výstroje členů jednotky.
Tato sbírka ukázala naši velkou soudržnost a ukázala, jak si neskonale
vážíme našich hasičů. Toto 75. výročí novodobé historie našeho
hasičského sboru oslavíme a slavnostně předáme prapor společně
v sobotu dne 19.9.2020 od 13 hodin v naší hasičské zbrojnici na ulici
Školní.
Po zahájení bude probíhat prohlídka hasičské zbrojnice včetně
vozového parku a technického vybavení. K poslechu a tanci nám po
celou dobu bude hrát Cimbálová muzika Ponava. Bohaté občerstvení je
nedílnou součástí této akce.
Závěrem bych chtěl našim klukům popřát hodně sil, pevných nervů,
štěstí a především zdraví, které při jejich nebezpečné záslužné práci
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budou nejvíce potřebovat.
Chtěl bych také poděkovat jejich rodinám za toleranci a pochopení,
při jejich obětavé práci.

Váš starosta
Děkujeme sponzorům: Ambrozovi, Babica Jaroslav, Babicová Terézie,
Beer Jakub, Beer Jaromír, Burianovi, Crhová Lenka, Czastek František,
Čermáková Marie, Fatura Štefan, Fiedler Jiří + Jarmarová, Gábler Jiří,
Górka Artur Andrzej, Pavla, Hasoňová Lucie, Hlaváčová Helena, Horáček
Josef, Horáčková Jarmila, Horáčkovi, Hübner Petr, Jelínková Jana,
Kadlecovi, Karabcová Věra, Kostka Marek, Kotíková Anežka, Lachnitovi,
Machula Vlastislav, Mocová Hana, Mrázkovi, Nantlovi, Navrátil Josef,
Nováková Vladimíra, Novotná Marie, Pavelková Jana, Pavlek Rostislav,
Prodělal Karel, Ridošková Marta, Sedlmayerovi, Schwarzerovi, Sládek
Antonín, Slavík Luděk, Slavíková Marie, Šimková Božena, Šolcová
Růžena, Šor Petr, Štefek Petr, Šustalová Ludmila, Trávníček Břetislav,
Vařáková Jana, Vilčková Šarlota, Zatloukalová Anna
firmám a spolkům: Fitness centrum Myší díra, KOSTKA – kolobka,
s.r.o., Sbor dobrovolných hasičů, S. CH. W. SERVICE, s.r.o., Pivovar
Holba, Pokrývačství Novák s.r.o., Římskokatolická farnost
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O včelách a včelaření
O historii vývoje druhu včela nemáme příliš mnoho konkrétních
znalostí, protože fosilní nálezy včel jsou velmi vzácné. Na základě těchto
nálezů vědci usuzují, že včely se vyvinuly asi před 80ti milióny let z hmyzu
podobného vosám, které se přestaly živit masitou stravou a přešly
na nektar a pyl rostlin. Vlivem změny stravy a specifických přírodních
podmínek se na Zemi vyvinulo několik tisíc druhů čeledi včelovitých.
Do této čeledi náleží rod včela(Apis), která má dnešní podobu více
jak 15 miliónů let. Rod včela zahrnuje 4 druhy a to: včela zlatá (Apis
dorsata), včela květná (Apis florea), včela indická (Apis cerana) a včela
medonosná (Apis mellifera). Včela zlatá žije v tropické a subtropické
oblasti Asie, zejména v horských oblastech Indie. Včela květná žije
v tropech Asie od Ománu po Indonésii. Včela indická se vyskytuje
hlavně v Indii, Číně a Japonsku. Včela medonosná je vývojově
nejdokonalejší druh rodu včela a nejlépe se hodí k chovu. Původně byla
rozšířena v Evropě, Africe a Přední Asii. Dnes včela medonosná pokrývá
prakticky celé člověkem obydlené území zeměkoule. Od poslední doby
ledové, před 500 000 lety, se druh včely medonosné diferencoval do
několika plemen. Ve střední Evropě se chová hlavně včela medonosná
kraňská (Apis mellifera carnica). Toto plemeno se vyznačuje mírností,
malou zimní spotřebou, rychlým jarním rozvojem, nízkou rojivostí
a vysokým medným výnosem. Proto je oblíbená i u našich včelařů.
Včelaři se v ČR sdružují v Českém svazu včelařů (ČSV) a k letošnímu
červenci má svaz 55 300 členů, kteří chovají téměř 621 400 včelstev.
ČSV se organizačně člení na 77 okresních organizací (OO) a 1099
základních organizací (ZO). Neorganizovaných včelařů je v ČR asi 3100.
Většina včelařů včelaří ze záliby a chov včel má jako „koníčka“. Jen
malé procento včelařů má včelaření jako zaměstnání a hlavní zdroj
obživy. Úspěšné včelaření však předpokládá mít dobré znalosti života
včelího společenství a stále se vzdělávat studiem odborné literatury a
získávat zkušenosti od dlouholetých včelařů.
V Hanušovicích sídlí ZO ČSV Hanušovice, která sdružuje včelaře
z poměrně širokého okolí. Do obvodu její působnosti spadají katastrální
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území Hanušovice, Kopřivná, Lužná, Hynčice, Potůčník, Prameny,
Sklená, Labe, Pusté Žibřidovice, Nové Losiny, Pleče, Habartice, Žleb,
Vlaské, Vysoká, Vojtíškov, Malá Morava, Sklené, Zlatý Potok, Vysoký
Potok, Podlesí a Křivá Voda. ZO Hanušovice má k 1.7.2020 49 řádných
členů, kteří chovají 672 včelstev. V ZO Hanušovice je dále zaregistrováno
9 členů jiných ZO, kteří mají v obvodu naší ZO stanoviště svých včelstev.
Základem úspěšného včelaření je především dobrý zdravotní stav
včelstev, která jsou v posledních letech ohrožována mnoha nemocemi
a parazity. Pro prevenci je vypracována metodika Státní veterinární
správy a povinná ošetření proti nejzávažnějším onemocněním včelstev
musí provádět každý včelař i nečlen svazu. V současné době se jedná
o tzv. varroázu a bakteriální onemocnění mor včelího plodu (MVP).
Varroáza není nemoc jako taková, jde o roztoče, který parazituje na
dospělých včelách a množí se na včelím plodu (larvách). Ranky po
sání roztoče jsou pak vstupní branou různých infekcí, viróz a bakterií,
které jsou příčinou oslabení včelstev a vedou až k jejich úhynu, hlavně
v zimním období. V boji s varroázou se, bohužel, neobejdeme bez
aplikace chemických prostředků, samozřejmě při dodržení veterinárních
předpisů, které zaručují nulovou kontaminaci včelích produktů. Pokud
se objeví ve včelstvech bakteriální onemocnění MVP v určitém rozsahu
daném kriterii veterinárních předpisů, včelstva se neléčí, ale utratí se
a spálí s celými úly a spalitelným vybavením včelaře. Výskyt roztoče
varroa je každoročně v únoru zjišťován z odebraných vzorků spadu ze
dna úlů, které se zasílají k rozboru do laboratoře Stát. veterinárního
ústavu (SVÚ) v Olomouci. Nákazu včelstev morem monitoruje sám
včelař při běžných prohlídkách včelstev, nebo je zjišťována ze vzorků
zimního spadu ze včelstev, nacházejících se v ochranných pásmech
ohnisek MVP v laboratoři SVÚ. Zdravotní stav včelstev v naší ZO se daří
držet na velmi dobré úrovni. Zamoření varroázou je minimální a MVP
se za dobu existence ZO vyskytl pouze u dvou včelařů.

Ing. Milan Doležal

Jednatel ZO Hanušovice

OHLÉDNUTÍ SE ZA PŘÍMĚSTSKÝM TÁBOREM…
Prázdninový čas obvykle přináší pěkné zážitky, ale pro rodiče také
starost, jak zajistit dětem dohled a nejlépe i pěkný program. Obojí
nabídl druhý ročník nepobytových táborů v Hanušovicích. Dva turnusy
pro 45 dětí ve věku 5-14 let organizačně zajistilo Aktivní Pomoraví z.s.
a finančně podpořilo Město Hanušovice.
Program pro děti připravoval tým lektorů. V konverzaci a při hrách

se denně seznamovaly s prvními anglickými slovíčky a frázemi.
Při sportovních aktivitách s netradičními discilínami jako baseball,
lukostřelba, discgolf. Součástí každého dne byly tvořivé výtvarné aktivity
a zábavné chemické pokusy. Děti se seznámily s prací záchranářů
a navštívily řadu zajímavých míst v okolí včetně Záchranné stanice pro
živočichy v Rudě nad Moravou.
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III.třida muži skupina A 2020/21
Rozpis utkání mužstva FK Hanušovice z.s., podzim 2020
Kolo

Datum a čas utkání

Domácí

Hosté

Sraz na domácí utkání

Odjezd od pošty

1.

8. 8. 2020

FK Hanušovice

2.

15. 8. 2020 17:00

FK Hanušovice

FK Šumperk “B”

16:00

POHÁR

20. 8. 2020 17:00

FK Hanušovice

Baník Staré Město

16:00

3.

22. 8. 2020 16:30

Postřelmov „B“

FK Hanušovice

4.

29. 8. 2020 16:30

FK Hanušovice

Sokol M. Morava

5.

5. 9. 2020 16:00

TJ Libina “B”

FK Hanušovice

6.

12. 9. 2020 16:00

FK Hanušovice

Sokol Jedlí

7.

19. 9. 2020 15:30

Sokol Brníčko

FK Hanušovice

8.

26. 9. 2020 15:30

FK Hanušovice

FC Rovensko

9.

4.10.2020 15:00

Tatran Písařov

FK Hanušovice

Autobus 13:30

10.

11. 10. 2020 10:00

FK Šumperk “B”

FK Hanušovice

Autobus 8:45

11.

17. 10. 2020 15:00

FK Hanušovice

Postřelmov „B“

12.

24. 10. 2020 14:30

Sokol M. Morava

FK Hanušovice

13.

31. 10. 2020 14:30

FK Hanušovice

TJ Libina “B”

VOLNO
Autobus 15:15

15:45
Autobus 14:30
15:15
Autobus 14:30
14:45

14:15
Autobus 13:00
13:30

Nemocnice Šumperk OP skupina „A“ Starší žáci 7 + 1
Rozpis utkání mužstva FK Hanušovice z.s., podzim 2020
Kolo

Datum a čas utkání

Domácí

Hosté

Sraz

Odjezd od pošty

1.

29. 8. 2020 14:00

FK Hanušovice

FC Dubicko

13:15 na hřišti

2.

5. 9. 2020 10:00

Sokol Sudkov

FK Hanušovice

8:30 u pošty

Autobus 8:45

3.

9. 9. 2020 16:30

FK Ruda nad Moravou

FK Hanušovice

15:15 u pošty

Autobus 15:30

4.

12. 9. 2020 13:30

FK Hanušovice

Sokol Štíty

12:45 na hřišti

5.

19. 9. 2020 13:30

SD Loučná Velké Losiny

FK Hanušovice

12:15 u pošty

6.

26. 9. 2020 13:00

FK Hanušovice

Sokol Vikýřovice

12:15 na hřišti

7.

3. 10. 2020 13:00

FC Rovensko

FK Hanušovice

11:30 u pošty

Autobus 11:45

8.

10. 10. 2020 13:00

SK Bludov

FK Hanušovice

11:45 u pošty

Autobus 12:00

9.

17. 10. 2020 12:30

FK Hanušovice

Baník Staré Město

11:45 na hřišti

10.

25.10.2020

VOLNÝ LOS

11.

31. 10. 2020 12:00

FK Hanušovice

Sokol Leština

11:15 na hřišti

Autobus bude přistaven 15 minut před odjezdem k poště. Dopravu na zápasy zajišťuje Fa. VOBUS.

OZNÁMENÍ
Vážení občané, MUDr. Svatopluk Kubáček oznamuje,
že v období 17.9.2020 – 23.9.2020 bude čerpat dovolenou!
Děkujeme za pochopení
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titulka_zari.pdf 1 26.08.2020 21:40:28

zpravodaj
Silový trojboj Holba Hanušovice, z.s.
Dne 1.8.2020 se konalo v malé (cca450 obyvatel), ale malebné
vesničce Dírná u Soběslavi 4. Mistrovství české republiky v benčpresu
RAW dorostenců, juniorů a masters. Soutěž se mimořádně konala
venku na náměstí obce z důvodů opatření souvisejících s nákazou
COVID 19. Soutěže se opět zúčastnil i náš závodní Růžička Lubomír, který
nastoupil ve věkové kategorii M2 (nad 50let) a váhové kat. +120kg.
Svou kategorii vyhrál v novém českém rekordu výkonem 206kg. Bylo
to již jeho 4. vítězství za sebou. V celkovém pořadí pak obsadil skvělé
C

M

Y

CM

2. místo.
Mistrovství se zúčastnilo celkem 140 závodnic a závodníků z 31 oddílů
celé ČR. Na soutěži pak padlo celkem 10 nových rekordů.
Závěrem bych rád poděkoval za spolupráci Městu Hanušovice
a Pivovaru Holba Hanušovice.


Za Silový trojboj Holba Hanušovice, z.s.

předseda spolku Lubomír Růžička
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Začínáme 1. 9. 2020
Vážení rodiče,
v době vzniku tohoto článku jsme v hanušovické škole očekávali
metodické pokyny z dílny MŠMT, které měly upřesnit vzdělávání ve
školství v novém školním roce v závislosti na aktuální situaci s epidemií
covid-19. Věříme, že vše dopadlo dobře a 1. 9. 2020 jsme školu pro děti
otevřeli.
Hned na úvod Vás, rodiče, čekají třídní schůzky, které proběhnou ve
dnech 2.-8. 9. a o kterých jste byli informováni ve zprávě, kterou dostaly
Vaše děti spolu s vysvědčením. Účast na těchto třídních schůzkách je
velmi nutná, neboť kromě jiného se budeme bavit o tom, jak zajistit
komunikaci v případě vzniku další mimořádné situace.
Co se týká provozu mateřské školy, tak i ta, přestože „jede“
v prázdninovém režimu již od 3. 8., začne naplno fungovat od 1. 9. Pro
děti jsme na nový školní rok koupili interaktivní displej, který umožňuje
nejen hraní interaktivních her, ale hlavně bude využíván pro edukační
účely a rozvoj důležitých kompetencí. Pro polytechnický rozvoj dětí jsme
do školky pořídili pracovní ponky včetně sad ručního nářadí, aby děti
mohly rozvíjet svou manuální zručnost při práci s různými materiály.

Do základní školy jsme koupili dvě nové interaktivní tabule, které
budou primárně určeny k výuce českého jazyka a cizích jazyků. Co se týká
cizích jazyků, vzhledem k novému financování jsme na nový školní rok
mohli rozdělit jednotlivé třídy na co nejmenší skupiny, abychom dětem
v oblasti jazyků mohli zajistit maximálně individualizovanou výuku.
V souvislostí s výukou cizích jazyků, ale také s výukou matematiky podle
profesora Hejného připravujeme pro Vás, rodiče, možnost účastnit
se pravidelných konzultací, abyste mohli být pro své děti oporou.
O organizaci a termínech těchto aktivit budete včas informování
prostřednictvím svých dětí nebo přes webové stránky školy.
Poslední, ale velmi důležitou složkou hanušovické školy je školní
jídelna, ve které dochází s novým školním rokem ke změně cen
a způsobu přihlašování obědů. Toto téma je podrobněji rozepsáno
v samostatném článku.
Věřím, že letošní školní rok úspěšně nejenom zahájíme, ale
i zvládneme a ve vzájemné spolupráci zdárně dokončíme.

František Felner,

ředitel ZŠ a MŠ Hanušovice
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Důležité změny v jídelně ZŠ a MŠ Hanušovice
Vážení strávníci,
od 1. září 2020 dochází ke změně v objednávání stravy a změně bankovního účtu jídelny ZŠ a MŠ Hanušovice.
V rámci technologické modernizace celého stravovacího systému nahradil původní objednávací box nový
bezdotykový terminál. K tomuto terminálu se již není možné přihlásit kartami s magnetickým proužkem, ale jen
bezdotykovým čipem nebo uživatelským jménem a heslem. Strávníci, kteří vlastní pouze magnetickou kartu, si
mohou v kanceláři jídelny jednorázově zakoupit nový čip, který kartu nahrazuje, nebo si nechat vygenerovat
přihlašovací údaje. Přihlašovací údaje doporučujeme pro všechny strávníky, protože ty je pak možné využit pro
nejjednodušší způsob objednávání vašich obědů, a to přes mobilní aplikaci či internet v klidu a pohodlí domova.
Objednat i odhlásit stravu bude od 1. 9. 2020 možné několika způsoby:
1) Nejlépe přes mobilní aplikaci Strava.cz, kterou si můžete stáhnout z portálu:
• GooglePlay - pro mobilní telefony se systémem Android
• AppStore - pro mobilní telefony se systémem iOS
2) Přes internet na adrese www.strava.cz s vyplněním Vašich přihlašovacích údajů
3) Emailem na adresu: jidelna.hanusovice@seznam.cz
4) V objednávacím terminálu při vstupu do jídelny ZŠ
5) V mimořádných a výjimečných případech v kanceláři jídelny ZŠ a MŠ
U internetové varianty (bod 1 a 2) je nutné provést změnu dva dny předem, u ostatních (body 3-5) pak jeden
den předem.
Objednávání stravy bude od 1. 9. 2020 možné pouze těmito způsoby. Z tohoto důvodu prosíme strávníky, kteří
nemají přístupové informace do elektronických služeb či bezdotykový čip, aby navštívili kancelář jídelny, a to od
24. 8. 2020 v době od 8:00 do 12:30 hod.
V rámci jednoduchosti a uživatelského komfortu prosíme o maximální využívání prvních dvou možností, a to
elektronického objednávání pomocí mobilní aplikace či internetového portálu.

Další zásadní změnou je přechod ZŠ a MŠ Hanušovice k jiné bance, s čímž souvisí změna bankovního účtu jídelny.
Strávníci využívající inkasní platbu musí ve své bance či elektronickém bankovnictví zadat souhlas k inkasu pro
nový účet: 123-2154050237/0100.
Platba za odebrané obědy bude účtována vždy 15. dne následujícího měsíce a strávníkům je odečtena přesná
částka za odebrané obědy. Pokud není stravné odečteno z účtu, musí strávník dlužnou částku uhradit
v hotovosti v kanceláři ŠJ, a to vždy do konce aktuálního měsíce. Tuto částku již není možné znovu poslat na
účet! Při opakujícím se neuhrazení stravného bude strávník převeden na hotovostní způsob placení obědů.

Provozní doba kanceláře školní jídelny v pracovních dnech:
Provoz v průběhu prázdnin a ředitelského volna:

PO-PÁ: 6:30-8:00 hod. a 10:50-13:20 hod.
PO-PÁ: 6:30-8:30 hod. a 10:50-12:00 hod.

Výdej obědů probíhá od 11:30 do 13:15 hod. (v době prázdnin a volna od 10:50 do 12:00 hod.).

Školní jídelna, Hlavní 145, 788 33 Hanušovice
Telefon: 581 030 204 • Mobil: 739 031 683 • Email: jidelna.hanusovice@seznam.cz
Jídelníček: www.strava.cz, kód jídelny: 3361, www.zshanusovice.cz
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TK HANUŠOVICE
POŘÁDÁ V SOBOTU
19. 9. 2020
TRADIČNÍ TENISOVÝ
TURNAJ SMÍŠENÝCH DVOJIC

Startovné 200,- Kč.
Začátek v 8,30hod. na kurtech.
Občerstvení zajištěno.
Přihlášky můžete zasílat do 11. 9. 2020
na tk.hanusovice@seznam.cz

SRDEČNĚ SE NA VÁS
TĚŠÍME!

700 Kč na
pravidelný
pohyb

Proplácení
přes mobilní
aplikaci

30.
září
Připojte se
k nám!

HANUŠOVICKÉ NOVINY
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