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Co nového v obci.
Zatímco rok 2015 byl pro obec spíš odpočinkový a
přípravný, tak letos má obec naplánovány investice za
několik milionů korun. Ale popořádku:
- Obnova parku a autobusových zastávek – tento
projekt již běží a můžete sami sledovat, jak probíhají
práce. Projekt, který má za cíl upravit a zatraktivnit
střed obce, je pořízen z dotace Ministerstva pro
místní rozvoj. Tato dotace je odměnou za ocenění
obce v rámci soutěže Vesnice roku, ve které jsme
loni získali 3.místo celostátního kola Oranžové
stuhy. Dotace je 600.000,-Kč a celý projekt bude
stát 870.342,-Kč.
- Obnova nástupiště autobusového zálivu a odstavné
plochy – tento projekt úzce navazuje na obnovu
parku. Bude pořízen za pomoci Olomouckého kraje.
Náklady na projekt jsou necelých 260.000,-Kč,
z toho dotace Olomouckého kraje 103.000,-Kč.
- Kontejnery Haňovice – v rámci tohoto projektu
bude zřízeno nové podzemní hnízdo s 5 kontejnery
na separované odpady. Zároveň každá domácnost,
která požádá, dostane do bezplatného pronájmu
kontejnery na 240 l na plast a papír. Náklady na
projekt se budou pohybovat kolem 1.4 mil. Kč.
Z toho dotace ze Státního zemědělského fondu je
1.151.651,-Kč.
- Výměna parket na sále KD – tento projekt je
realizován za pomoci MMR, z dotačního titulu
Programu obnovy venkova. Náklady na nové
parkety budou necelých 600.000,-Kč a dotace
400.000,-Kč. Tento projekt bude realizován v září a
říjnu.
- Před výměnou parket budou na sále kulturního
domu kompletně vyměněny rozvody el. energie a
na sále budou instalovány nová LED svítidla.
Následně bude sál vymalován. Náklady na tyto
práce se budou pohybovat kolem 300.000,-Kč a
budou hrazeny z rozpočtu obce.
- Nová cesta k fotbalovému hřišti – díky dobré
spolupráci obce Haňovice a města Litovle došlo
k dlouhodobě vyžadované opravě cesty ke hřišti a
myslivecké chatě. Pozemky jsou města Litovle, ale
cestu využívají ve velké míře občané Haňovic.
Projekt stál 410.000,-Kč a polovinu hradí město,

-

-

polovinu obec. Ta ještě nechala za 110.000,- Kč
dodělat cestu až k vjezdu do areálu hřiště TJ
Doubrava Haňovice.
Letos ještě dojde k opravě vodovodního řádu u
kulturního domu, kdy roura vedoucí kolem mostku
bude dána pod úroveň potoka.
Koncem roku proběhne I. etapa opravy břehů
potoka Loučka. Tu budou dělat Lesy ČR.
Na Kluzově se bude dodělávat veřejné osvětlení u
nově připravovaných pozemků pro výstavbu RD.

Co obec připravuje.
Pro příští roky stále zůstává hlavní projekt výstavba
kanalizace. V tuto dobu běží zpracování podání žádostí.
Po dlouhých komplikacích a několika jednáních se na
MZe a MŽP podařilo dohodnout a budou podány dvě
žádosti. Myslechovice z Ministerstva živ. prostředí –
Operačního programu životního prostředí a Haňovice
z Ministerstva zemědělství.
Stále platí, že by
v Haňovicích měla být jednotná kanalizace.
Z drobnějších projektů, které obec připravuje to jsou:
- tzv. Dopravní terminál, jedná se o vybudování nové
autobusové zastávky a její okolí,
- vybudování umělého povrchu na hřišti u ZŠ a MŠ.
-

Arnošt Vogel – starosta obce Haňovice

Starosta obce přihlásil obec do soutěže Ekologický oskar
s projektem, který sdružuje iniciativy obce Haňovice,
města Litovle a Zemědělského družstva Haňovice. Je to
souhrn aktivit na malém území naší obce, které pomáhají
zlepšovat životní prostředí, šetřit energie, využívají
obnovitelné zdroje a vytváří nová pracovní místa.

Více na str. 4.
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Hospodaření obce k 30.5.2016
(v tisících korunách)
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)
Dotace od Krajského úřadu
Neinvestiční dotace od MPMR
Ostatní dotace z evropských fondů
Financování z rezervy minulých let
Ostatní neinvestič.dotace od úřadu práce
Příjmy z prodeje majetku

Příjmy celkem

Rozpočet
2016

Upr. rozp.
2016

Hospodaření
2016

%

1000
65
86
1,050
116
2.150
625

1000
65
86
1.050
116
2.150
625

425.6
17.7
76.8
306.4
43.7
880.9
2

42%
27%
89%
29%
37%
41%
0,32%

252.9

252.9

195.9

78%

430.5

430.5

171.4

40%

82.6
0
0
0
250
182
0
6290

82.6
103
1000
0
0
930.1
0
7891.1

34.5
0
0
0
0
212.6
0
2367.5

41%
0%
0%
0%
0%
23%
0%
30%

20
295
50
160
365
30
620
15
9
86

20
295
50
263
365
30
620
15
9
86

0
18
0
0
5.4
0
291.3
0
5.1
76.8

%
6%
0%
0%
1%
%
47%
%
56%
89%

78

78

10.8

13%

770
3
5
255
5
85
430

1,170
3
5
255
5
85
430

122.2
0.8
0
32.5
0
0
104.7

10%
26%
72%
12%
0%
0%
24%

20

20

2.5

190
60
19
550
38
740
0
957

190
60
19
1150
38
740
0
957

59.7
25.5
1.7
99.4
1
301.6
0
405.2

31%
42%
8%
8%
0.02%
40%
0%
42%

11

11

4.0

36%

298
0
21
105
0
6290

1046.1
0
21
105
0
8141.1

285.8
0
20.4
30.2
0
1.904.6

27%
100%
97%
28%
0%
23%

Výdaje
Ostatní záležitosti lesního hospodař. MS
Silnice a silniční doprava
Ochrana obyvatelstva
Pozemní komunikace-chodníky
Odvádění odpadních vod - kanalizace
Úpravy vodních toků
Základní škola a mateřská škola
Vodní díla v zemědělské krajině
Knihovna
Platby daní a poplatků
Ostatní záležitosti kultury (kronika, komise, kulturní
akce)
Kulturní dům
Pořízení a obnova kulturních památek
Místní rozhlas
Veřejné osvětlení
Pomoc zdravotně postiženým
Tělovýchovná činnost - příspěvky, oprava hřiště
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
Sběr nebezpečného odpadu
Sběr komunálního odpadu
Sběr ostatního odpadu
Nebytové hospodářství (pohostinství)
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Požární ochrana
Obecní zastupitelstvo
Volby do zastupitelstva krajů
Obecní úřad
Všeobecná pokladní správa - úroky, služby peněž.
ústavům
Komunální služby a územní rozvoj
Finanční vypořádání minulých let
Pojištění obce
Územní plánování
Nespecifikované rezervy

Výdaje celkem
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VYBRÁNO ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
16. Smlouvu o dodávce světelných bodů mezi obcí
Haňovice a Energií pod kontrolou, obecně
prospěšná společnost. Jedná se o koupi dvou LED
svítidel VO zápočtem za neuhrazený přeplatek el.
energie“.
17. Zvýšení příspěvku pro nově narozené občánky obce
na 2.000,-Kč s platností od 1.1.2015.
18. Schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Haňovice za rok
2015 bez výhrad.

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 18.5.2016
schválilo:
1. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Haňovice za rok 2015 bez výhrad.
2. Závěrečný účet obce Haňovice za rok 2015 bez
výhrad.
3. Účetní závěrku obce Haňovice za rok 2015.
4. Smlouvu o příspěvku na činnost v roce 2016 mezi
obcí Haňovice a TJ Doubrava Haňovice.
5. Smlouvu o příspěvku na činnost v roce 2016 mezi
obcí Haňovice a MS Haňovice.
6. Smlouvu o příspěvku na činnost v roce 2016 mezi
obcí Haňovice a spolkem Haňovští
7. výsledky výběrového řízení na projekt „V
Haňovicích sportovně, společensky a kulturně
bezpečně“. Vítěznou firmou je firma Mapy
Machovský s.r.o. za cenu 582.615,-Kč včetně DPH.
8. Přijetí dotace z Programu obnovy venkova
Olomouckého kraje ve výši 103.000,-Kč na projekt
„Obnova nástupiště autobusového zálivu a
odstavné plochy“.
9. Smlouvu mezi obcí Haňovice a Olomouckým
krajem o poskytnutí dotace z Programu obnovy
venkova Olomouckého kraje ve výši 103.000,-Kč
na projekt „Obnova nástupiště autobusového zálivu
a odstavné plochy“.
10. Výsledky výběrového řízení na projekt „Obnova
nástupiště autobusového zálivu a odstavné plochy“.
Vítěznou firmou je firma Dlaždičská s.r.o. za cenu
259.121, 97 Kč včetně DPH.
11. Výsledky marketingového průzkumu na projekt
„Nákup svítidel na sál KD a nová elektroinstalace
rozvodů sálu KD“. Vítěznou firmou je firma Martin
Hamouz, Cholina 233 za cenu 225.477,-Kč včetně
DPH.
12. Prodej pozemku p.č. 202/20 k.ú. Haňovice za cenu
236.100,-Kč.
13. Prodej pozemku p.č. 338/1 k.ú. Haňovice za cenu
23.880,-Kč.
14. Příspěvek pro Charitu Šternberk – středisko Litovel
ve výši 5.000,-Kč.
15. Rozpočtové změny č. 1/2016.

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 28.6.2016
schválilo:
1. Vnitřní předpis 1/2016 o pronajímání kulturního
domu.
2. Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 14164683 o poskytnutí
podpory Státního fondu životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu životního prostředí.
3. Smlouvu o spolupráci a poradenství mezi Expirit
s.r.o., městem Litovel a obcí Haňovice při podání
žádostí o dotaci z OPŽP a z MZe na projekt
„Výstavba kanalizační sítě ve městě Litovel –
místní část Myslechovice a v obci Haňovice“.
4. výsledky Výběrového řízení na projekt „Kontejnery
– Haňovice“. Vítěznou firmou je firma EKOZIS
spol. s r.o., Zábřeh, Na Křtaltě 980/21, PSČ 78901,
IČ 41031024. Nabídková cena je 675 324,- Kč bez
DPH.
5. Marketingový průzkum na nákup nádob na
separované odpady pro projekt „Kontejnery
Haňovice“. Vítěznou firmou je firma J.A.D. –
Jaromír Macháček. Nabídková cena je 217.500,- Kč
bez DPH.
6. Prodej pozemku p.č. 189/1 k.ú. Haňovice za cenu
342.000,-Kč.
7. Prodej pozemku p.č. 200/1 k.ú. Haňovice za cenu
342.400,-Kč.
8. Realizaci projektu Skleníky Haňovice II a souhlasí
dokumentací pro vydání společného územního a
stavebního povolení
9. Smlouvu mezi obcí Haňovice a Zemědělským
družstvem Haňovice o právu provést stavbu
„Skleníky Haňovice II – přípojka VN kabelu“ na
pozemku p.č. 173/10 k.ú. Haňovice.
10. Rozpočtové změny č. 2/2016.

Projekt „Kontejnery Haňovice“
V rámci tohoto projektu budou v srpnu do obce dovezeny kontejnery
na separované odpady. Jedná se o nádoby na 240 l žluté a modré barvy,
na plast a papír.
Každá domácnost si může požádat o výpůjčku těchto kontejnerů. Výpůjčka
je zdarma. Není ještě zcela jasné, jak často bude svoz, ale předpokládáme,
že 1 x za měsíc.
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www.ekologickyoskar.cz

Startuje hlasování veřejnosti o vítěze Ekologického oskara.
15 června byly v Praze slavnostně představeny nominované projekty základních kategorií 8. ročníku soutěže
Ekologický oskar. O vítězích rozhodne veřejnost v on-line hlasování. Každý z hlasujících se může zúčastnit
soutěže o auto ŠKODA Citigo a navíc svým hlasem pomůže získat úsporné osvětlení základní a mateřské
škole Trhové Sviny.
Obec Haňovice se do soutěže přihlásila s projektem, který sdružuje iniciativy obce Haňovice, města Litovle a Zemědělského
družstva Haňovice. Je to souhrn aktivit na území obce Haňovice, které pomáhají zlepšovat životní prostředí, šetřit energie,
využívají obnovitelné zdroje energie a vytváří nová pracovní místa. Projekt, který přihlásila obec Haňovice, sdružuje
především:
-

-

-

-

Nápravná opatření v lokalitě Litovel – Nasobůrky - lokalita, na které byl projekt realizován leží na území
obce Haňovice. Díky této iniciativě byla odstraněna neregulovaná skládka a bylo zabráněno ohrožení spodních vod
pro téměř 60 000 občanů Litovelska a Olomouce. Projekt stál 380.000.000,-Kč a byl financován především městem
Litovel a z fondů Evropské unie, VHS Olomouc a.s., Olomouckým krajem a státem ČR.
Bioplynová stanice – výstavba proběhla v roce 2012. Bioplynová stanice je zemědělského typu a zpracovává
kejdu z hovězího dobytka, prasat a siláž z kukuřice, senáž z trávy a trávu z veřejných prostranství obce Haňovice.
Výkon bioplynové stanice je 1 MWh el. energie a 1 MWh tepla.
Teplovod z bioplynové stanice – ZD Haňovice vybudovalo síť teplovodu z bioplynové stanice po areálu družstva
a do kulturního domu v Haňovicích. V kulturním domě sídlí obecní úřad, knihovna, několik spolků a kadeřnictví.
Skleníky Haňovice – tento projekt je ojedinělý a první tohoto typu v České republice. Zelenina – především
rajčata, se bude pěstovat na 3 ha. El. energie bude využívána na 100% z bioplynové stanice. Veškeré přebytečné
teplo bioplynové stanice bude také v těchto sklenících využíváno. Předpokládá se, že tyto skleníky budou dodávat
na trh až 3% spotřeby rajčat v ČR. Pro zalévání bude využívána především dešťová voda ze střech skleníků a budov
zemědělského družstva. Díky tomuto projektu vznikne 30 nových pracovních míst.
Zateplení ZŠ a MŠ Haňovice – v roce 2014 proběhlo zateplení budovy základní a mateřské školy. Roční úspora
až 40% energií (zemního plynu).
Výměna veřejného osvětlení – v letech 2014 – 2016 proběhla a probíhá výměna žárovek ve svítidlech VO za
LED žárovky. V roce 2016 bude vyměněno 20% svítidel za LED svítidla.
Kontejnery Haňovice – v roce 2016 bude ve středu obce zřízeno místo 5 podzemních kontejnerů a každá
domácnost dostane do bezplatné zápůjčky 240 l kontejnery na plast a papír.

Do osmého ročníku soutěže se přihlásilo téměř tři sta projektů. Odborná porota letos vybírala dva nejlepší projekty zaměřené
na úsporu energií a ochranu přírody v pěti základních kategoriích. Jednomu ze dvou nominovaných projektů v kategoriích
Obec, Kutil, Firma, Mládež a Stavba mohou nyní lidé poslat svůj hlas.
V kategorii Obec nominovali odborníci projekt města Litoměřice, které šetří energie nezávisle na rozpočtu města. Proti němu
stojí padesátkrát menší Haňovice z Hané, které představují souhrn projektů na území obce Haňovice, na kterých se kromě
Haňovic podílí i Zemědělské družstvo Haňovice a město Litovel.
Prosím, podpořte projekt Haňovic vy, vaše děti, vaši rodiče a všichni známí na internetových stránkách
http://www.ekologickyoskar.cz/hlasovani#kategorie-obec nebo www.ekologickyoskar.cz. Každý může
hlasovat jednou. Kromě auta můžete vyhrát mnoho dalších cen.

Děkuji za Váš hlas – Arnošt Vogel, starosta obce Haňovice.
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Obecní úřad blahopřeje
V měsících červenec – září 2016 oslaví tito občané významné životní jubileum. Obecní úřad všem
přeje mnoho zdraví a úspěchů v dalších letech života.
Procházka Maxmilián
Frýbort Miroslav
Lakomý Josef
Jiříková Marie
Nováková Marie (44)
Novák Jaroslav(13)
Procházková Zdenka
Nováková Františka
Kuchař Jaroslav

84
84
82
82
80
80
80
80
75

Pokorná Jarmila
Krylová Růžena
Špunda Miloslav
Kubát Jiří
Fencl Jiří
Přidal Vlastimil
Šperlich Zdenek
Prochásková Alena

70
70
65
60
60
60
60
50

Kaděrka
Vypráví se, že dělníci museli vynést navrch každou
kapku vody, a proto se rozhodli vykopat v lomu
studnu. V hloubce 4 m narazili na tak vydatný pramen,
že stačili zachránit jen životy. Voda v krátké době
zatopila celý lom i se vším nářadím. Hladina byla
stálá, nekolísala ani v největších vedrech. Na počátku
30. let 20. století uhodila velká sucha. Voda mizela
z potoků i studní a hospodáři museli jezdit pro vodu
na napájení dobytka až sem. Kaděrka byla oblíbeným
místem schůzek, výletů i koupání dnešních
osmdesátníků. Na konci 2. Světové války zde došlo při
ústupu německých vojsk k přestřelce a vypráví se, že
ve vodě našel svůj hrob kůň i voják, a proto se zde lidé
přestali koupat. Kaděrce nepřidal ani provoz
novoveského lomu. Při jeho rozšiřování se hlušina
navážela právě sem. O místo se nikdo nestaral, břehy
zarostly křovinami tak, že náhodný výletník ani netuší, co se za nimi skrývá. Když si však všimnete náznaku pěšiny a
volnějšího místa v „živém plotu“, neváhejte. Pokud máte štěstí, na tůňce jako dlaň září perla – krásný leknín. Stojíte
v úžasu a přemýšlíte, kdo ho tam asi zasadil.
Eva Vaňková – manažerka Mikroregionu Litovelsko.

Víčka pro Lukáška
Dne 15.5.2016 si přijela maminka od Lukáška převzít nasbíraná
víčka, která děti spolu s Vaší pomocí nasbíraly. S pomocí Vás všech
jsme odevzdali mamince 25 velkých pytlů. Tento rok se k nám
připojila i ZŠ Cholina, ta odevzdala 22 pytlů.
Zároveň děkuji p. Němcovi a anonymnímu dárci za finanční
podporu i tu jsem řádně předala. Děkuji vám všem za pomoc.
Patří Vám, i od mé maličkosti, veliký dík.
Mirka Vrzáčková

MŠE ZA OBČANY HAŇOVIC A KLUZOVA
V úterý 5. července 2016 proběhne v kapli sv. Cyrila a Metoděje v 11:00 hod.
mše za občany Haňovic a Kluzova.
Během mše proběhne sbírka na opravy v kapli.
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STARŠÍ ŽÁCI DĚLAJÍ ČEST NAŠÍ OBCI
Šternberk – Při příležitosti 70. výročí založení fotbalu ve Šternberku se uskutečnilo finále okresního přeboru mladších
a starších žáků. V obou případech se utkali vítězové skupin. V případě mladších žáků se střetl FK Hlubočky s SK
Slatinice, v utkání starší kategorie se střetla Doubrava Haňovice se Sokolem Dub nad Moravou.
Mladší žáci : FK Hlubočky – SK Slatinice 2:1 (1:0)
Starší žáci : TJ Doubrava Haňovice – Sokol Dub nad Moravou 5:6 (4:4)
Pokud byl zápas Hluboček a
Slatinic vyrovnaný, byl duel
starších
žáků
ještě
dramatičtější.
Haňovští
otevřeli skóre v osmé minutě
krásnou křížnou střelou na
zadní tyč z kopačky Matyase
Krále. Borci z Dubu srovnali
jejich nejlepším střelcem
Radkem Zubalem. Také další
minuty měly stejný scénář. Na
gól
haňovického
Otavy
odpověděl
opět
Zubal.
Následné se scénář poněkud
změnil, neboť Haňovice
gólem Otavy a následně Krále
během dvou minut vedli 4:2.
Ani dvoubrankové vedení
však nic nerozhodlo. Dvě
branky Jiřího Látala v samém
závěru první půle znamenaly
plichtu v polovině utkání. Po
přestávce se opět jako první trefili Haňovičtí a byl to opět autor úvodního gólu Král. V polovině druhého poločasu
vyrovnal Zubal a osm minut před koncem stejný hráč svou čtvrtou brankou v utkání rozhodl o vítězství starších žáků
Dubu nad Moravou, kteří si tak otevřeli cestu do krajského přeboru. Branky: 8., 27. a 37. Král, 15. a 25. Otava – 10.,
17., 48. a 62 Zubal, 33. a 35. Látal.
Hned v pondělí 20.6. se tento celek zúčastnil turnaje o přeborníka Olomouckého kraje za účasti týmů
z okresu Prostějov, Přerov, Olomouc, Šumperk a Jeseník. Naši žáci na tomto turnaji nepoznali hořkost
porážky a suveréně si dokráčeli pro 1.místo na tomto turnaji. Při příjezdu do Haňovic byli odměněni bouřlivými ovacemi
před KD očekávajícími rodiči a příznivci. Děkujeme všem, kteří se podíleli na tomto úspěchu
a hlavně přejeme klukům, aby se jim tak dařilo i v kategorii dorostenecké.

KONEČNÁ TABULKA TURNAJE
2016

Mikulovice

Bludov

Pořadí
Mikulovice
Bludov
Dub
Doub-Haň.
Bělotín
Pivín

st.žáci
0:1
1:0
3:0
3:2
0:4

1:0
st.žáci
0:0 0
2:0
4:0
0:2

Dub

Haň.

0:1
0:3
2:3
0:0 +1 0:2
0:4
st.žáci 1:2
1:1 +1
2:1
st. žáci 5:0
1:1
0:5
st.žáci
0:0
1:5
0:1
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Bělotín
4:0
2:0
0:0 +1
5:1
1:0
st.žáci

Pivín Body Skóre
3
4
5
15
10
1

7:7
2:7
3:3
17:2
9:8
1:12

5.
4.
3.
1.
2.
6.

Zpráva o činnosti TJ Doubrava Haňovice za soutěžní období
podzim 2015 / jaro 2016
Dne 27.5.2016 byla svolána valná hromada TJ Doubrava Haňovice. Na valné hromadě byl zvolen nový výbor TJ ve
složení : předseda - Šperlich Radek, tajemník – Přidal Vlastimil, místopředseda – Ťujík Břetislav, pokladník –
Přikrylová Eva, členové výboru: Vilímec Ctibor, Sobota Radek a Přikryl František.
Dále na valné hromadě byl schválen nový název klubu SK HAŇOVICE, z.s., který bude používán
po schválení nových stanov.
V mistrovských soutěžích v loňském ročníku hrála 4 družstva, družstvo ml.žáků, družstvo st.žáků, dorostu a družstvo
mužů.
Hodnocení družstva mužů v mistr. soutěži 2015/2016 – I.A. třída.
Trenér: Kohout Jiří
Vedoucí: Přikryl Jiří
Náš tým pod vedením trenéra Jiřího Kohouta skončil v této sezóně jako nováček I.A. třídy na pěkném 7. místě se 40
body a skóre 71:46. 12 zápasů jsem vyhráli, 10 zápasů prohráli a 4 zápasy skončily remízou. Kdyby se nám podařilo
v závěru jarní části vyhrát některé zápasy, tak umístění v tabulce mohlo být daleko lepší. Každopádně téměř celý ročník
mužstvo předvádělo dobré výkony a hrálo dobré zápasy i proti týmům ze špičky tabulky.
Nejlepším střelcem týmu se stal kapitán Daniel Zavadil s 11 góly a stejný počet branek vstřelil Přikryl Tomáš.
10 gólů vstřelil Merten David a 7 branek Uvízl Miroslav a Vilímec Michal.
Hodnocení družstva dorostu v mistr.soutěži 2015/2016 – Okresní přebor.
Trenér: Vilímec Ctibor
Před začátkem soutěžního ročníku dokonce padnul návrh o jednoročním přerušení učinkování dorostu v soutěžích
z důvodu nedostatku hráčů této věkové kategorie. Po důkladném zvážení byli dorostenci zachování a to hlavně díky
obětavosti starších žáků, kteří většinu svých utkání odehráli v sobotu a v neděli nastoupili za dorostence.
Nakonec v jarní části bylo vidět, že si i mladší žáci postupně zvykli na hru na velkém hřišti a dostavili se i výsledky.
Družstvo dorostu skončilo na 9.místě se 7 výhrami a 15 porážkami. Skóre 52 : 71. Nejlepší střelci: Navrátil Josef – 9
branek, Korhoň Rostislav – 8 branek, Kryl David 7 branek.
Hodnocení družstva st.žáků v mistr.soutěži 2015/2016 – Okresní přebor st. žáků sk.A
Trenér: Přikryl František, Seryn Petr, Podsedník Martin, Uvízl Miroslav
Družstvo žáků nám v tomto soutěžním ročníku připravilo nejhezčí zážitky v dlouhodobé historii žákovských
kategorií. S přehledem vyhrálo okresní soutěž s 50-ti body a úctyhodným skóre 239 : 35. Žáci vyhráli
17 zápasů a jen jednou odešli poraženi.
Nejlepšími střelci týmu byli: Navrátil Josef 77 branek, Otava Lukáš 34, Král Matyas 33,
Uličný Václav 30 a Novotný Vojtěch 22 branek.
Dne 18.června se naši žáci utkali ve Šternberku s družstvem Sokola Dub n.Moravou o přeborníka
Olomouckého okresu. Za podpory cca 50-ti rodičů, příznivců a funkcionářů nakonec Dubu podlehli 5 : 6
a skončili ale i tak na pěkném druhém místě v okrese Olomouc.
Hodnocení družstva ml.žáků v mistr.soutěži 2015/2016 – Okresní přebor ml. žáků sk.B
Trenér: Přikryl František, Seryn Petr, Podsedník Martin, Uvízl Miroslav
Družstvo se v tabulce umístilo na 5.místě, což je rovněž velice hezké umístění naší vyrůstající mládeže.
V tabulce družstvo získalo 44 bodů , skóre 86 : 59, 15 výher a 7 proher.
Nejlepší střelci: Kučera Roman 31 branek, Navrátil Dominik 25, Kvapil Martin 14 branek.
Radek Šperlich – předseda TJ Doubrava Haňovice.

10 LET RESTAURACE U KOLMANŮ.
UPOZORŇUJEME !!!
Od 11.7. do 22.7. 2016 bude uzavřena Restaurace
u Kolmanů. Po tuto dobu bude provizorně otevřeno
předsálí kulturního domu, kde se můžete zajít občerstvit.
Dne 23.7.2016 od 18:00 hod. proběhne v Restauraci
u Kolmanů připomenutí 10. výročí od zahájení provozu.
K tanci a poslechu bude hrát skupina RAMAHE Band.
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HAŇOVSKÉ KOŠT 2016
Dne 2.dubna 2016 proběhl v Haňovicích v kulturním domě
již devátý ročník Haňovského koštu. Letošní soutěže
se zúčastnilo 47 pěstitelů z Haňovic a širokého okolí.
Přihlášeno bylo 64 vzorků pálenek. Ty hodnotila 13-ti
členná odborná porota. Nejlepší pálenkou byla hruškovice
od Bronislava Kučery z Myslechovic. Na druhém místě
se umístila Terezie Přikrylová z Haňovic a třetí byla
Vladimíra Hartelová z Litovle. Obě dvě dodaly švestkové
pálenky. Z ostatních pálenek byla nejlépe hodnocena
meruňková pálenka od Miroslava Havlíčka z Haňovic.
Večer proběhla laická degustace, které se zúčastnilo přes 100 hodnotitelů. Vítězem se stal Zdeněk Kuzmič
z Uničova se švestkovou pálenkou. Na druhém místě Miroslav Havlíček s meruňkovou pálenkou a třetí byl
Alexandr Pavelka se švestkovou pálenkou. Dobrou náladu zpestřila skupina country tanečníků a V.U.M.L.
(Volné Uskupení Muzikantů Litovelska).

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Tradiční rybářské závody na rybníce v Haňovicích proběhly dne 18.června 2016. Těchto závodů se zúčastnilo
celkem 25 soutěžících. Součástí závodů bylo tradičně občerstvení a tombola pro soutěžící a diváky. Letošní
ročník se vyznačoval především tím, že ryby odpočívaly nebo byly přejedené, ale nikomu nebraly. Většina
soutěžících nechytila vůbec nic.
Výsledky byly následující:
1.
2.
3.
4.
5.

Kohout Jiří, Litovel, 666 bodů
Andrýsek Lukáš, Senice na Hané, 68 bodů
Andrýsek Martin, Nová Ves, 35 bodů
Zacharopulos Libor, Mladeč, 31 bodů
Falc Vít, Loučany, 28 bodů

Vítěz závodů Jiří Kohout z Litovle.

HRY BEZ
HRANIC 2016

SDH Haňovice
vás zve na XVIII. ročník
soutěže v požárním útoku:

CHOLINA 9.7. FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ

O POHÁR STAROSTY OBCE
a ženy
O POHÁR ZD HAŇOVICE

Soutěžící obec: Bílá Lhota, Červenka, Haňovice,
Cholina, Litovel, Loučka, Měrotín, Mezice,
Nasobůrky, Odrlice, Senice na Hané, Vilémov.
13:00 – začátek soutěží
18:00 – k tanci a poslechu hraje MODRÁ ROSA
20:30 – koncert O5 a RADEČEK

2. července 2016
14:00 hodin
hřiště TJ Doubrava Haňovice

Za Haňovice budou soutěžit 2 týmy.
Podpořte svojí účastí Haňovice.
Vydává Obec Haňovice – Grafická úprava: Arnošt Vogel. Evidenční číslo: MK ČR E 21401.
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