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Jaký byl rok 2015 …
Rok 2015 pomalu končí a je čas se poohlédnout jaký
byl. Zastupitelstvo, které bylo před rokem zvoleno, se sešlo
8 x na veřejných zasedáních a pracovalo ve složení
Miloslav Špunda - Kluzov 7, Jaromír Damovský – Kluzov
6, Ing. David Číhal – Haňovice 108, Vlastimil Přidal –
Haňovice 86, Pavel Grossmann – Haňovice 67, Miroslava
Pokorná – Haňovice 17, Arnošt Vogel – Haňovice 32,
Miloslav Procháska – Haňovice 34 a Jarmila Smékalová –
Haňovice 3. Zastupitelé při schvalování rozpočtu rozhodli,
že by se mělo ušetřit alespoň 1 milion na novou kanalizaci.
Tento projekt provázel všechna jednání zastupitelstva a tak
jako v mnoha jiných obcích, problémy, které jí provází,
nemají konce. Hlavním důvodem jsou nové podmínky pro
udělování dotací jak Evropské unie, tak i Státního fondu
životního prostředí. Kvůli těmto podmínkám jsme nuceni
projekt předělat, rozdělit na dvě části a doufat, že vše bude
v pořádku. V tomto roce jsem byl několikrát v Praze na
SZIF problémy řešit. Začátkem ledna je na tomto fondu
domluveno další jednání. Pokud se podaří vše dojednat tak,
aby projekt byl uznatelný pro získání dotace, budeme
během roku 2016 podávat žádost o dotaci na I. etapu, která

se týká domů kolem hlavní silnice III/3732, Kout a Dolní
Konec. Jen pro představu – pokud podáme v roce 2016
žádost o dotaci, tak v 1. polovině roku 2017 zjistíme, zda
jsme uspěli, pak se budou připravovat úvěry a výběrové
řízení a na jaře roku 2018 by se I. etapa realizovala.
Zastupitelstvo také plánovalo v roce 2015 pokračovat
v opravě krajnice komunikace v Kerkeslu. Nezískali jsme
ale na tento projekt dotaci. Nyní jsme navíc zjistili, že
krajem komunikace vede kabel NN. Bude nutné udělat
přeložku tohoto kabelu na druhou stranu potoka.
V současné době zjišťujeme podmínky a cenu za tuto
přeložku.
Z drobnějších akcí, které obec financovala bez dotací,
to byla výměna betonových dlaždic na terase ZŠ a MŠ
Haňovice za novou zámkovou dlažbu. V areálu ZŠ a MŠ
Haňovice se také vytrhaly tůje, proběhly terénní úpravy
kolem budovy a upravuje se cestička spojující parkoviště a
hřiště.
Získali jsme dotaci na nový zvon do kaple sv. Cyrila
a Metoděje, ale o tom více na straně 3. Na této 4. straně se
také ještě vracím k soutěži Vesnice roku 2015.
na novou podlahu do sálu kulturního domu.
Další žádost o dotaci, kterou hodlá obec podat je žádost na
projekt „Odstavná plocha na přístupové komunikaci k ZŠ a
MŠ Haňovice“. Jedná se o zkulturnění a zpevnění prostoru
parkoviště u potoka před bytovkami f. Morava Bagr (bývalá
STS). Problém je, že pozemek je vedený jako zahrada.
V současné době zjišťujeme možnosti.
Pokud bychom získali dotace na všechny projekty, tak
spoluúčast obce by byla kolem 900.000,-Kč + předělání
projektu na kanalizaci.
Z vlastních prostředků zastupitelé zvažují předělání
přeložky NN od dřevěné lávky na Řádkách po kulturní dům.
Měla by také proběhnout oprava vstupních teras do ZŠ a MŠ
a rozšíření veřejného osvětlení na Kluzově.
Další velká akce, která by v srpnu a září měla proběhnout,
je oprava některých částí břehů potoka. Akce je plně
financována Lesy ČR. Tato firma také bude dělat v zimních
měsících výřez stromů na Kluzově podél potoka.
Naplánováno je toho hodně, za rok můžeme hodnotit.

… a co v roce 2016?
Tak jak uvádím v úvodu, zastupitelstvo se snaží šetřit
peníze na kanalizaci. Musím ale podotknout, že ani občané
ani zastupitelé nemají zcela jasno, zda je nutné kanalizaci
vůbec dělat. Přesto přípravy probíhají a v roce 2016 by se
měla podávat žádost o dotaci.
V tomto roce (díky získání Oranžové stuhy v rámci soutěže
Vesnice roku) jsme získali 600.000,-Kč na projekt spojený
s obnovou obce. Podmínkou je, že dalších cca 200.000,-Kč
musíme dodat my. Zastupitelé rozhodli, že v roce 2016 se za
tyto peníze provede obnova parku ve středu obce.
Zároveň obec podala žádost na projekt „Kontejnery
Haňovice“. Pokud tento projekt bude úspěšný, tak:
1. v parku budou umístěny podzemní kontejnery na
separované odpady,
2. bude nakoupeno 150 ks popelnic na papír a 150 ks
na plasty. Ty budou zdarma zapůjčeny do
domácností.
Zastupitelstvo také schválilo opětovně podat žádost o dotaci

Závěrem bych chtěl poděkovat vám všem, především pak spolkům a jejich příznivcům, za práci, kterou ve svém volném čase
věnujete kulturnímu a společenskému životu obce. Děkuji spolkům za jejich činnost a pomoc při hodnocení obce v rámci
Vesnice roku 2015, děkuji panímámám za cukroví a zákusky, které pečou na různá sousedská posezení. Děkuji občanům, kteří
přiložili ruku k dílu při práci na obecním majetku.
Přeji Vám všem klidné svátky vánoční, mnoho zdraví, klidu, rodinné pohody a vše dobré v roce 2016.
Arnošt Vogel.
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Hospodaření obce k 30.11.2015
(v tisících korunách)
Příjmy
Rozpočet
2015

Daňové příjmy
Daň ze závislé činnosti
Daň z příjmů z podnikání fyzických osob
Daň z právnických osob za obec
Daň právnických osob
Daň z kapitálových výnosů
Daň z DPH
Daň z nemovitosti
Popl.správní,ze psů, z veř.prostr, ze vstupného,
z odpadů a ŽP
Nedaňové příjmy (pronájem z KD, z orné půdy, stočné,
za telefon, prodej rekl. mat., žel.šrot, úroky z účtů
Dotace (dotace od Kr.úřadu ze Stát.rozpočtu)
Příjmy z loterií
Investiční přijaté transfery ze stát.fondu
Neinvestiční přijaté transfery Obnova zvonu
Převody z rozpočtových účtů
Dotace volby
Ostatní neinvestič.dotace od úřadu práce
Příjmy z prodeje majetku

Příjmy celkem

Upr. rozp.

Hosp. k
30.11.15

%

880
25
57
1070
110
2100
610

880
25
86.83
1070
110
2100
610

828.5
51.5
86.8
871
105.2
1916.7
390

94%
206%
81%
94%
95%
91%
63%

242.1

242.1

229.1

95%

357

486.7

358.8

81.9
17
-

81.9
17
90.6

50
5.600

531
6.331

74.8
17
61.2
434.9
3.5
5.429

10
342
0
1125
720

10
122
0
1125
682

10
96.6
0
12.5
569.8

100%
79%
%
1%

53
15
2
73
560
5
115
5
75
55
255
40
140
28
699
1003.2
11
0
170
20.8
21
57

148.5
15
191.9
73
417.7
50.5
115
5
105
130
305
50.7
231
38
708
50
1023.2
11
0
595
20.8
21
86.8

66.6
9.1
163.7
36.6
289.9
36.8
78.1
4
105
103.1
231.5
49.4
167.2
30.1
639.7
889.5
9.8
61.2
505.1
20.8
20.1
86.8

44%
60%
85%
505
69%
72%
67%
100%
100%
79%
75%
97%
72%
79%
90%
%
86%
88%
0%
84%
100%
95%
100%

5.600

6.331

4293

68%

74%
91%
100%
%
100%
%
69%
%
86%

Výdaje
Ostatní zálež.lesního hospodař. MS
Silnice a silniční doprava, místní chodníky, komunikace
Pitná voda
Odvádění odpadních vod - kanalizace
Úpravy vodních toků
Základní škola a mateřská škola
Územní plánování
Knihovna
Poř.a obnova kulturních památek (kaple)
Ostatní záležitosti kultury (kronika, komise, kulturní akce)
Kulturní dům
Místní rozhlas
Veřejné osvětlení
Pomoc zdravotně postiženým
Tělovýchovná činnost - příspěvky, oprava hřiště
Využívání a zneškodňování komun.odpadů
Sběr komunálního odpadu
Nebytové hospodářství (pohostinství)
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Požární ochrana, ost.zálež.požár.ochrany
Obecní zastupitelstvo
Ochrana obyvatelstva
Obecní úřad
Všeobecná pokladní správa - úroky, služby peněž. ústavům
Převody vlast.fondům v rozpočtech
Komunální služby a územní rozvoj
Finanční vypořádání min.let
Pojištění obce
Ostatní finanční operace

Výdaje celkem
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83%

Vesnice roku 2015 – shrnutí.
Obce České republiky se mohou již 20 roků zúčastňovat
soutěže Vesnice roku. V rámci této soutěže jsou obce
hodnoceny jako celek (Zlatá stuha), dále se hodnotí spolková
činnost (Modrá stuha), spolupráce se zemědělským subjektem
(Oranžová stuha), spolupráce s mládeží (Bílá stuha) a péče o
zeleň a protipovodňová opatření v obci (Zelená stuha).
V zastupitelstvu jsme se již několikrát rozhodovali, zda se
soutěže zúčastnit. Vždycky jsme si mysleli, že nemáme co
nabídnout, čím bychom porotu zaujali. Letos v lednu jsme to
prvně zkusili. Již přihláška do soutěže byla náročná. Jednalo se
asi o 20 listů s popisem obce. Vše se povedlo a do soutěže jsme
byli přihlášeni. V olomouckém kraji se letos přihlásilo 11 obcí.
My jsme byli jediní, kteří se přihlásili poprvé. Některé obce
byly přihlášeny již i po dvanácté. Tím, že se letos přihlásilo
poměrně málo obcí, byla větší šance uspět, zároveň ale porota
nemohla udělit všech 5 ocenění, ale jen 3.
11. června k nám přijela hodnotící komise Olomouckého
kraje. Ta se skládala ze zástupců životního prostředí, Státního
zemědělského intervenčního fondu, Spolku pro obnovu
venkova, zástupců kraje, knihovny, zahradnické asociace,
Svazu měst a obcí. Při hodnocení vystoupili se svými příspěvky
zástupci všech spolků, zástupci ZD Haňovice, z litovelského
pivovaru přijel pan Miroslav Koutek, vystoupili představitelé
města Litovle, Mikroregionu, MAS Moravská cesta, paní
Vrzáčková, ZŠ a MŠ Haňovice, žáci TJ Doubrava Haňovice,
členové MS Haňovice a asi dalších 30 občanů obce. Díky
výborné prezentaci všech vystupujících byla komise ohromena
- velmi kladně hodnotila představení obce, spolkovou činnost a
spolupráci se zemědělským podnikem. My jsme byli spokojeni
z předvedeného výkonu.

O deset dnů později byly vyhlášeny výsledky. Porota se
rozhodla, že bude udělena zlatá, oranžová a zelená stuha.
To především proto, že takto oceněné obce postupují do
celostátního kola. Obec Haňovice jednohlasně získala
Oranžovou stuhu a postup do celostátního kola.
9. září tak k nám přijela celostátní komise a celé
představení se opakovalo. Tentokrát zaměřené více na
spolupráci se ZD Haňovice. Komise kromě výborného
představení spolků ocenila vystoupení předsedy ZD Ing.
Václava Kuby. Po prezentaci, představení ZD a obce jsme
byli velmi spokojeni a pomýšleli jsme na mety nejvyšší.
Koncem září ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka ve
Valdštejnském paláci senátu PČR vyhlásil výsledky
celostátního kola Oranžové stuhy. Oceňovala se první tři
místa a Haňovice byly mezi nimi.
Díky tomuto ocenění jsme získali dotaci 600.000,-Kč na
projekt spojený s obnovou vesnice. Především ale obec a
ZD Haňovice byli v celostátním měřítku významně
zviditelněni. Ti, kteří tuto soutěž již delší čas sledují,
vyzvedli především to, že jsme se přihlásili poprvé a hned
získali ocenění. Obvykle obce dostávají ocenění až po
několika letech účasti v soutěži. Poděkování za to patří
Zemědělskému družstvu, představitelům spolků, paní
Pokorné, Vrzáčkové a vám všem, kteří jste pomáhali při
prezentaci obce.
Obec může získat každou stuhu pouze jedenkrát a je na
zváženou, zda se do soutěže znova přihlásit a zkusit získat
Modrou stuhu za spolkovou činnost.
Ještě jednou děkuji všem, kteří se zapojili.
Arnošt Vogel – starosta obce

Předání ocenění v senátu PČR

Živý obraz – celostátní kolo.

Zapojení žáků TJ Doubrava Haňovice.

Zapojení žáků ZŠ a MŠ Haňovice.
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Obnova zvonu v kapli sv. Cyrila a Metoděje
V roce 1846 byla v obci postavena na místě zvonice kaple sv. Cyrila a Metoděje. Zda byl zvon v kapli hned
anebo až později o tom se kroniky nezmiňují. Kaple a zvon sloužili všem občanům až do 1. světové války. Do této
doby bylo v obci 98% občanů Římskokatolického vyznání. Po válce nastala doba obrození a začaly hádky mezi
příznivci Římskokatolické víry, Československé církve husitské a církve Pravoslavné. Hádali se, komu bude
vlastně kaple připadat a komu se při úmrtí může v kapli zvonit. Nakonec byla vedle kaple postavena zvonice, která
zde stála až do 2. světové války. V tuto dobu byly v obci dva zvony. Za 2. světové války byl ale jeden odvezen
Němci (nevíme který, ale předpokládá se, že ten, co byl v kapli). Druhý zvon zde Němci ponechali, protože byl
zvon z bílé slitiny zinku, která nebyla vhodná pro potřeby armády. Tento zvon měl šířku 41 cm a váhu 37 kg.
Po 2. světové válce se zvonice zrušila a zvon byl přemístěn do kaple.
Během téměř šedesáti let se vystřídalo mnoho občanů, kteří uměli se zvonem zvonit. Ze známých zvoníků
poslední doby to byl Josef Kolman Z Haňovic č. 30 a Miloslav Ťujík z Haňovic č. 81. Posledním zvoníkem
byl pan František Skládal z Kluzova č. 26. V roce 2012 již neměl kdo zvonit a tak došlo k elektrifikaci zvonu.
Od tohoto roku zvon zvoní ve 12:00 hod. a 18:00 hod. Zvon však nezněl. Téměř okamžitě po elektrifikaci
občané začali po malých částkách přispívat na nový zvon, který by byl důstojný do kaple sv. Cyrila a
Metoděje. Pořízení nového zvonu je však drahá záležitost a trvalo by dlouho sesbírat peníze. To vedlo
k rozhodnutí většiny zastupitelů podat žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci na nový zvon. Tuto
dotaci jsme získali a mohli jsme se pustit se do díla. Zajímavostí bylo, že starý zvon měl být sundán v říjnu.
Nebyl však čas a termín sundání se naplánoval na 10. listopadu. Nevím, zda to byla náhoda či osud, ale dne
9.listopadu zemřel pan František Skládal a tak tento starý zvon naposledy zazvonil člověku, který jako
poslední na zvon zvoníval.
Cena za nový zvon včetně usazení, elektroinstalaci a truhlářské práce byla téměř 135.000,-Kč. Z toho dotace
z MMR 92.000,-Kč, příspěvek obce 20.000,-Kč a příspěvky občanů 23.000,-Kč. Největší příspěvek na zvon
dala rodina Ing. Zdeňka Němce z Kluzova a rodina Frýbortova z Kanady.
Nový zvon, který se jmenuje „VAVŘINEC“, byl odlit 4. listopadu 2015 v Brodku u Přerova zvonařskou
dílnou Tomášková – Dytrychová. Zvon je vyroben ze zvonařského bronzu. Průměr zvonu je 434 mm a váží 55
kg.
Název zvonu byl vybrán na základě tří anket, které v létě proběhly. V internetové anketě vyhrál název
Bedřich, ale v dotazníkové anketě a veřejné anketě, která proběhla v září v předsálí KD, zvítězil Vavřinec.
Svatý Vavřinec byl několik století patronem obce a byl i na obecních pečetích. Kromě názvu je na zvonu
název kaple sv. Cyrila a Metoděje s rytinou jmenovaných věrozvěstů, kříž, nápis LP 2015 a nápis „ Zvon byl
odlit za přispění občanů Haňovic, Kluzova a rodiny Frýbortovy z Kanady“.
Dne 28. listopadu 2015 byl v kapli sv. Cyrila a Metoděje zvon požehnán P. Norbertem Janem Maria
Hnátkem OT z Luké. Večer při adventním večeru a rozsvěcování stromečku v 18:00 hod. poprvé zazněl. Nyní
opět zvoní každý den ve 12:00 hod., 18:00 hod., a na požádání při úmrtí našich občanů.
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Celkové výsledky soutěže Hanácké extraligy pro rok 2015
Pořadí Muži
Družstvo

body pořadí
2015
SDH Loučany
132
1.
SDH Olešnice
118
2.
SDH Domamyslice
113
3.
SDH Dětkovice A
93
4.
SDH Břevenec
93
4.
SDH Janovice
86
6.
SDH Niva
84
7.
SDH Ludéřov
77
8.
SDH Plinkout
72
9.
SDH Nová Dědina
68
10.
SDH Čelechovice
56
11.
SDH Hlubočky
51
12.
SDH Haňovice
51
12.
SDH Dětkovice B
47
14.
SDH Měrotín
47
14.
SDH Chválkovice
42
16.
SDH Nemrlov
33
17.
SDH Raječek
28
18.
SDH Náměšť na Hané 28
18.
SDH Plumlov
17
20.

Pořadí Ženy
pořadi
2014
11.
13.
1.
18.
4.
10.
6.
5.
2.
7.
15.
12.
3.
14.
9.
20.
17.
17.

Družstvo

pořadi
2013
5.
6.
2.
9.
8.
23.
1.
11.
15.
9.
20.
3.
18.
18.

SDH Loučany
SDH Hlubočky
SDH Chvádrož
SDH Haňovice
SDH Pěnčín
SDH Olešnice
SDH Ludéřov
SDH Nová Dědina
SDH Nová Hradečná
SDH Soběsuky A
SDH Svésedlice
SDH Náměšť na Hané
SDH Bílovice A
SDH Soběsuky B
SDH Kožuš-Tažaly
SDH Nové Dvory
SDH Velký Týnec
SDH Dolní Libina
SDH Chválkovice
SDH Medlov

body
72
49
34
32
30
23
19
19
12
10
8
8
7
5
4
3
3
3
2
1

pořadí
2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.
9.
10.
11.
11.
13.
14.
15.
16.
16.
16.
19.
20.

pořadí
2014
1.
8.
6.
3.
14.
7.
2.
5.
13.
10.
12.

pořadi
2013
2.
6.
8.
11.
3.
7.
4.
12.

Ani jsme se nenadály a už byl zase květen a před námi 11 závodů v rámci Hanácké extraligy a pár dalších
závodů v okolí. Letos nám naši situaci mírně zkomplikovala naše levá proudařka Šajka, která se rozhodla jet na
zkušenou do Ameriky, a tím pádem jsme přišly na celé tři měsíce o levý proud. Naštěstí je hasičina týmový sport a
díky podpoře hasiček z jiných týmů se nám podařilo celou sezónu bez Šaji nějak zvládnout, i když někdy nám ta
naše hloupá blondýnka opravdu chyběla. Tímto děkuji všem levým proudařkám, které Šajku zastupovaly – hlavně
Gabče z týmu Olešnice, a taky Bramboře a Nicky.
Letos seriál závodů HE začínal netradičně v Dětkovicích,
kde jsme ještě byly komplet a přivezly jsme si krásné
dělené 5.-6.místo z 13 týmů (čas LP 19:42, PP 20:79).
Celkově byl pro nás start sezóny vydařený – ve
Chválkovicích jsme získaly 2.místo s časem 19:29
(18:70), ze Střelic jsme přivezly 3.místo s časem 19:45
(19:19) a v Odrlicích jsme pod dohledem našich rodin a
kamarádů dosáhly na nádherné 1.místo s časem 18:75
(18:67). V polovině sezóny se ale karta otočila a naše
výkony šly pomalu ale jistě dolů. Projevilo se samozřejmě
i to, že jsme letos neabsolvovaly ani jediný trénink. My
jsme parta holek, která tento sport dělá pro zábavu a
hlavně, která se nevzdává, takže i s menšími zaváháními
na závěr sezóny se nám podařilo udržet celkové 4.místo
v rámci HE. Sezónu jsme jako vždy zakončily na
Memoriálu V.I.Lenina v Širokém Dole, odkud jsme
odjížděli poprvé s neplatným pokusem. I tak jsme si tuto
akci užily a domů si přivezly úžasné zelené čepice, které
se prodávaly „Pro Tomáše“ (místního hasiče, který je
kvůli nešťastné náhodě upoután na nemocniční lůžko).
Ze závěrečného vyhlášení HE, které letos proběhlo na
začátku listopadu v Plinkoutě, jsme si přivezly krásný
pohár a ceny. A letos jsme si splnily ještě jeden sen –
s pomocí naší kamarádky a skvělé fotografky Míši
Obrátilové jsme nafotily kalendář. Tento kalendář jsme
nedělaly pro výdělek, ale na památku. Na památku úžasné party holek, která dokáže i nemožné!  Moc děkuju za
letošní luxusní sezónu Bednis (koš), Elfovi (nalívačka), Verče (béčka), Hofině (stroj), Áje (PP), paní učitelce
(béčka) a Šajce (LP). Všem přejeme krásný nový rok a doufám, že v sezóně 2016 se s Vámi zase budeme potkávat
na závodech!
Za SDH Haňovice ženy - Mafka
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Vybráno ze zasedání zastupitelstva:
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 14.10.2015
schválilo:
1. Podání žádosti o dotaci ze SFŽP – OPŽP na 5
podzemních kontejnerů a nákup separovaných
nádob pro občany.
2. Počet pracovníků na VPP v měsících listopad a
prosinec 2015 max. 6 pracovníků.
3. Maximální počet současně pracujících zaměstnanců
na VPP v roce 2016 je stanoven na 6 pracovníků.
4. Uvolnění částky 36.000,-Kč z Rezervního fondu ZŠ
a MŠ Haňovice do rozpočtu ZŠ a MŠ Haňovice.

5.

6.
7.
8.
9.

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 9.12.2 015
schválilo:
1. Smlouvu s firmou Timoris Projekt a.s. na zajištění
podání žádostí o dotace z MMR na projekty Obnova
parku a autobusové zastávky a Obnova podlahy
kulturního domu v Haňovicích.
2. Výroční zprávu a vlastní hodnocení školy ve
školním roce 2014/2015
3. Vybudování veřejné osvětlení na pozemcích p.č.
124/1-3 a 124/6, vše v k.ú. Haňovice
4. Obecně závaznou vyhlášku obce Haňovice č.
2/2015, o místním poplatku za provoz systému

10.
11.
12.

13.

14.

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
Podání žádosti o dotaci z POV Olomouckého kraje
v roce 2015 na projekt „Multifunkční plocha na
příjezdové cestě k ZŠ a MŠ Haňovice“
Souhlasí –s přistoupením obce (města) jako člena
spolku Odpady Olomouckého kraje, z.s.
Příspěvek na činnost pro Myslivecký spolek
Haňovice ve výši 7.260,-Kč
Vnitřní směrnici č. 1/2016 o spisové službě
Poplatek za stočné od 1.1.2016 ve výši 5,-Kč za 1
m3.
Rozpočtové provizorium obce Haňovice na rok
2016.
Vnitřní předpis č. 2/2016 o cestovních náhradách.
Odstoupení od „Smlouvy o energetickém
poradenství a správě odběrných míst a odběrných
zařízení pro spotřebu elektrické energie a zemního
plynu“ s firmou Energie pod kontrolou o.p.s..
Uzavření „Smlouvy o sdružených službách dodávky
elektřiny pro hladinu NN“ mezi obcí Haňovice a
firmou Amper Market, a.s. Smlouva je uzavřena do
31.12.2016.
Rozpočtové změny 6/2015.

Poplatky v obci Haňovice v roce 2015
Poplatek za komunální odpad 470,- Kč
splatný ve dvou splátkách k 31.3. a k 31.10.2016.
Stočné
5,- Kč/m3 splatný ve dvou splátkách k 31.3. a k 31.10.2016.
Vodné
27,66 Kč/ m3
Pes
100,- Kč
za prvního psa – splatné do 31.3.2016.
200,- Kč
za každého dalšího psa – splatné do 31.3.2016.
Odpady – vánoce 2015
Sběrný dvůr v Litovli bude uzavřen ve
dnech:
Rok 2015 končí 53. týdnem (lichý týden) a rok 2016
- 24. 12. – 26. 12. 2015
začíná 1. týdnem (lichý týden). Pro zachování
- 31. 12. 2015 – 1. 1. 2016
harmonogram svozu (lichý a sudý týden) proběhne
- 7. 1. 2016
svoz odpadů 22.12.2015 a pak až 12.1.2016. Pokud
Omezení v ostatních dnech najdete na
nebudou stačit sběrné nádoby, můžete vedle popelnic
www.hanovice.cz nebo
dát i igelitové pytle.

Obecní úřad blahopřeje
V měsících leden – březen 2016 oslaví tito občané významné životní jubileum. Obecní úřad všem přeje
mnoho zdraví a úspěchů v dalších letech života.
Přidal Jindřich
Chytilová Anežka
Novák Jaroslav (103)
Čep Josef
Čepová Vlastimila
Prucek Josef
Stupková Hana

92
91
88
88
86
70
65

Doláková Miloslava
Voříšková Alena
Dostálová Jiřina
Otava Milan
Vodička Vladislav
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55
55
50
50
50

Milí spoluobčané,
Víte kolik kusů víček z PET lahví potřebujeme na jeden kilogram? Přesně 400 ks a jejich cena je 6,-Kč/1 kg. Na
měsíční léčbu nemocného dítěte v Klinkovicích potřebují 7 tun těchto víček. Nyní je už cca 2.800.000 ks.
Již pátým rokem pomáhají děti ZŠ a MŠ Haňovice spolu s Vámi dětem, kterým právě léčba v Klinkovicích pomůže o
krůček k lepšímu životu. Letošní školní rok pomáháme sedmiletému Lukášovi z Olomouce, který předčasným příchodem
na svět dostal pozdě kyslík a tím se mu poškodil mozek. Je však velký bojovník a i když trpí mozkovou obrnou, epilepsií
i Aspergrovým syndromem, právě lázně v Klinkovicích mu pomáhají posouvat se dál.

„VÍČKA PRO LUKÁŠKA“
Proto pomozte společně malému Lukáškovi v jeho boji s nemocí a sbírejme víčka která můžete až do 15.5.2016 předávat
na těchto místech:
1. Hospůdka u Kolmanů.
2. Obecní úřad Haňovice.
3. ZŠ a MŠ Haňovice.
4. M. Vrzáčková – Haňovice 71
Nepohrdneme ani finanční pomocí. Ta bude předána osobně rodině spolu s víčky na konci května.
Za všechny děti, které mi usilovně pomáhají, ale i za rodiče Lukášek vám předem z celého
děkuji.
Mirka Vrzáčková – Haňovice 71

Sbíráme jakákoliv víčka od PET lahví, mlék a džusů, dále kovová
víčka od piv či limonád a také víčka od pivních sudů, tzv. KEGy.

2. ročník letního kina v Haňovicích
Promítání před kulturákem mělo loni úspěch – tak proč ho nezopakovat. Jenže jsme si letos zase
vzpomněli pozdě, což znamenalo, že MKZ Uničov, které u nás promítání zajišťuje, mělo veškeré
prázdninové termíny obsazené. To nám vlastně ani nevadilo, protože v létě je u nás a v okolí
tolik akcí, že jsme si náš filmový večer naplánovali na druhý zářijový víkend a pojali jsme to
jako takové menší rozloučení s létem. Výběr filmu nám letos taky nezabral moc času. Stejně
jako loni jsme vsadili na novější film – letos to vyhrál „Hodinový manžel“. I když se začátkem
promítání začínalo mírně poprchávat, věřili jsme, že se nebudeme muset přesouvat dovnitř do
kulturáku a že film zvládneme zkouknout venku. A vše nakonec vyšlo. Film se líbil, jídlo z udírny se
snědlo, pití bylo taky dost. Obrovské a největší díky patří Vám všem, kteří jste nás zase po roce přišli
podpořit. I když přišlo méně lidí než loni, na dobrovolném vstupném se vybralo dvakrát tolik - a to
neuvěřitelných 3258 Kč!!! Ještě jednou moc děkujeme za podporu a rozhodně pro Vás další rok
letní kino zase přichystáme. A já za sebe děkuju všem mým hasičkám a klukům, kteří nás v tom
zase nenechali a se vším nám pomohli – o pivo se opět starala sehraná dvojka Bobr s Jelzou a u
udírny Vás obsluhovali mistři grilu – Lukas, Stáňa a Míša. Ještě jednou moc díky a zase příští rok
v září!
Za všechny nadšence - Mafka
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Vítězství v Zimní lize starších žáků obhájili borci Haňovic

Haňovičtí se podruhé podívají na Slovensko
V příjemném prostředí sportovní haly Univerzity Palackého se uskutečnilo finále Zimní ligy starších žáků olomouckého
OFS. Turnaj se uskutečnil v tradičním provedení. Ve dvou skupinách a následným bojem o medaile.
Ve skupině „A“ byli jasnými favority starší žáci Haňovic. V první utkání si velmi snadno poradili s Litovlí 7:0 a
jasně přehráli i své další soupeře. Druhé místo a postup do semifinále si vybojovaly Chválkovice, když o druhém
místě muselo při rovnosti bodů s Bělkovicemi rozhodnout až třetí kritérium o umístění- více vstřelených branek.
Sympatické mladé družstvo z Náměště se prosadit nedokázalo.
Výsledky skupiny A: Doubrava Haňovice – SK Chválkovice 6:2, – SK Bělkovice 3:0, – SK Náměšť n.H. 7:0. SK
Chválkovice – SK Bělkovice 2:2, – SK Náměšť 5:0. SK Bělkovice – SK Náměšť n. H. 4:0.
Tabulka:
1. Doubrava Haňovice
2. SK Chválkovice
3. SK Bělkovice
2. SK Náměšť n.H.

3
3
3
3

3
1
1
0

0
1
1
0

0
1
1
3

16:2
9:8
6:5
0:16

9
4
4
0

Ve skupině „B“ potvrdili borci z Dubu nad Moravou roli papírového favorita. V tabulce neztratili ani bod. Do
semifinále se prosadili i Šumvaldští, kteří ve vyrovnaných duelech porazili Litovel i Hněvotín. Smůlu měli Litovelští.
Všechna utkání prohráli o jednu branku a z haly UP odjížděli bez bodu…
Výsledky skupiny B: Sokol Dub nad Mor. – SK Šumvald 3:1, – FC Hněvotín 5:2, – Tatran Litovel 1:0. SK
Šumvald – FC Hněvotín 2:0, – Tatran Litovel 1:0. FC Hněvotín – Tatran Litovel 1:0.
Tabulka:
1. Sokol Dub nad Moravou
2. SK Šumvald
3. FC Hněvotín
4. Tatran Litovel

3
3
3
3

3
2
1
0

0
0
0
0

0
1
2
3

9:3
4:3
4:8
1:4

9
6
3
0

První semifinále skončilo podle předpokladů, když favorizovaná Doubrava Haňovice porazila Šumvald 4:1. Překvapení
přišlo ve druhém utkání. Předpokládané vítězství Dubu se nekonalo. Dobrý začátek a vedení 2:0 favorita patrně ukolébalo.
Chválkovičtí dali kontaktní gól, následně vyrovnali i otočili vývoj zápasu a vybojovali nejen postup do finále, ale i lednovou
cestu na Slovensko, kde si společně s vítězem Zimní ligy Haňovicemi, jenž ve finále výrazně vyhrál 9:2, zahrají na turnaji,
který pořádá partnerský ObFZ Nitra.
Konečné pořadí turnaje: 1. Doubrava Haňovice, 2. SK Chválkovice, 3. Sokol Dub nad Moravou, 4. SK Šumvald,
5. SK Bělkovice, 6. FC Hněvotín, 7. Tatran Litovel, 8. SK Náměšť na Hané.

Vítězná sestava TJ Doubrava Haňovice.
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aňovské košt – občanské sdružení Haňovští vyhlašuje

IX. ročník Haňovského koštu aneb CHCD – soutěž o nejlepší pálenku
z Haňovic, Kluzova a okolí. Vzorky pálenek se začnou vybírat 1.3.2016
a můžete je odevzdávat do 31.3.2016 na OÚ v Haňovicích. Závěrečné
vyhodnocení proběhne 2.4.2016 v kulturním domě. Každý, kdo odevzdá
alespoň jeden vzorek pálenky může být členem odborné poroty.
Podmínky soutěže:
 Vybírají se vzorky pálenek z jablek, hrušek, švestek a třešní.
Ostatní pálenky nebudou v odborné porotě hodnoceny.
 Vzorek pálenky musí mít alespoň 0,3 l.
 Soutěžící uvede z jakého ovoce pálenka je, který je to ročník
a kde pálenka byla vypálena.
 Každý soutěžící může odevzdat max. 2 vzorky, každý
vzorek musí být z jiného ovoce a musí být vypálen v roce 2015
nebo 2016.
Bližší podmínky soutěže získáte na internetových stránkách obce
a na OÚ v Haňovicích.

.

Obec Haňovice a spolek Haňovští
vás zvou v pátek dne 12. února 2016
od 20:00 hod. na III. Společenský
ples obce Haňovice.
Hraje skupina
FOFROVANKA z Uničova.
OD 21. 1. 2016 BUDOU NA OÚ
V PŘEDPRODEJI VSTUPENKY
S MÍSTY K SEZENÍ.
Vstupné v předprodeji 80,-Kč, na
místě 100,-Kč.

Firma Alibona, a.s. Svatoplukova 909, 784 01
Litovel, oznamuje všem svým zákazníkům, že
v areálu firmy otevřela podnikovou prodejnu.
V této prodejně lze dostat za výhodné ceny
naše konzervárenské výrobky, ať už se jedná o
ovoce nebo zeleninu.
Prodejna je otevřena od úterý do pátku 9:00 hod. do 13:00 hod. Případné dotazy zodpoví paní
Marie Kučerová – tel.: 585 495 144.

Kultura v Haňovicích a Myslechovicích v zimě a na jaře roku 2015/2016.
-

Štěpánská zábava
25.12.2015
Turnaj amatérů ve stolním tenise 16.1.2016
Hasičský ples
16.1.2016
Hasičský ples
23.1.2016
Obecní ples
12.2.2016
Dětský maškarní bál
21.2.2016
Maškarní bál
21.2.2016
Taneční zábava
7.3.2016
Dětský maškarní bál
15.3.2016
Taneční zábava
21.3.2016
Haňovské košt
28.3.2016
Velikonoční zábava
5.4.2016

20:00 hod.
15:00 hod.
20:00 hod.
20:00 hod.
20:00 hod.
14:00 hod.
20:00 hod.
20:00 hod.
15:00 hod.
20:00 hod.
18:00 hod.
20:00 hod.

Vydává Obec Haňovice – Grafická úprava: Arnošt Vogel. Evidenční číslo: MK ČR E 21401.
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KD Haňovice – hraje sk. SAX
KD Haňovice
KD Myslechovice - MOTORS
KD Haňovice – MOTORS
KD Haňovice – FOFROVANKA
KD Myslechovice
KD Myslechovice - ASTEOR
KD Haňovice
KD Haňovice
KD Haňovice
KD Haňovice
KD Haňovice – hraje sk. SAX
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