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Jaký byl rok 2016 …
Po té co jsme v roce 2015 spíš jen plánovali a
přemýšleli, do čeho se pustit, tak rok 2016 byl pravým
opakem. Díky získaným dotacím jsme celý rok
proměňovali obec. V minulých zpravodajích jsem se již
zmiňoval o jednotlivých projektech a finančních
nákladech. A tak jen stručně. Byla udělána nová cesta ke
hřišti a myslivecké chatě, vybudována odstavná plocha
pro auta u bývalé STS. V kulturním domě byly
vyměněny rozvody el. energie a 50 svítidel za LED
svítidla, sál byl vymalován a byla kompletně vyměněna
parketová podlaha. Před kulturním domem zase došlo
k přemístění vodovodního řádu pod potok. Určitě
největšími projekty byla obnova parku, autobusového
zálivu a vybudování podzemního hnízda pro separované
odpady. Do domácností byly rozdány kontejnery na plast
a papír. Z drobnějších prací je to výměna sklepních oken
a oprava sklepních prostor kulturního domu. Výčet
prací, které se letos realizovaly by šel srovnat
s aktivitami několika jiných běžných let. Za tyto

projekty obec utratila 3,7 mil. Kč, z čehož dotace
z různých dotačních titulů byly 1,9 mil. Kč.
Dalším velkým úspěchem a zviditelnění obce bylo
ocenění v soutěži E.ON Energy Globe – Ekologický
oskar. Především díky Zemědělskému družstvu, jehož
aktivitami se obec prezentovala, jsme mimo prestižní
ocenění získali ceny v celkové hodnotě více jak 1,1 mil.
Kč. Na posledním zasedání zastupitelstva bylo
rozhodnuto, jak s těmito cenami naložíme:
- osobní automobil Škoda Octavia G-TEC zůstane ve
vlastnictví obce pro její potřeby a potřeby spolků,
- tepelné čerpadlo VALIANT dostane SK Haňovice na
vytápění kabin,
- pračku MIELE dostanou Skleníky ZD Haňovice,
- o kondenzačním kotlu VALIANT se rozhodne během
zimy,
- za 100.000,-Kč z Ministerstva zemědělství budou
koupena LED svítidla na veřejné osvětlení.

… a co v roce 2017?
Již třetím rokem plánují Lesy ČR opravu břehů
potoku Loučka. V roce 2016 probíhala majetková
vyrovnání některých pozemků a v roce 2017 by měly
opravy břehů probíhat. Tyto opravy budou poměrně
rozsáhlé. Obec nic stát nebudou, ale bude zvýšena
doprava a asi se nás dotknou dopravní omezení. Práce
by měly začít na přelomu března a dubna. Obec podala
žádost o dotaci na nové dětské hřiště v areálu školy a
školky. Zpracovává projekt na rozšíření školky o 16
dětí a podala žádost o dotaci na přestavbu kotelny
kulturního domu na klubovnu. Ve společném projektu
obcí, který zaštítila obec Příkazy, jsme podali žádost o
nákup 100 ks kompostérů na biologicky rozložitelný
odpad. Pokud stihneme projekt, tak se bude podávat
žádost o dotaci na tzv. Dopravní terminál. Jedná se o
přestavbu čekárny a jejího okolí. V rámci této akce
taky dojde k přemístění sloupu elektrického vedení

vedle čekárny. Podél silnice III/3732 se budou měnit
svítidla na veřejném osvětlení. U ZD obec plánuje
postavit malou autobusovou čekárnu. Bude podána
žádost o dotaci na zateplení stropu jeviště kulturního
domu a výměny vstupních a únikových dveří. Obec
jedná o převodu pozemků před bytovkami č. 108 – 110
a následně rekonstrukci schodů a chodníků.
Velkou akcí také bude stavba inženýrských sítí na
Dolním Konci, kde se prodalo a prodává 7 stavebních
pozemků. Pokud by se sehnala vhodná dotace, tak na
hřišti SK Haňovice bude vybudován nový kiosek.
V tyto dny se dokončuje podání žádosti o kanalizaci
I.etapa. Ta se bude týkat konce Dolního Konce a
vývozu k Myslechovicím. Jakmile bude vyhlášena
Výzva z MZE, tak bude podána žádost o dotaci i na II.
etapu - zbytek Haňovic.

Plánů máme hodně, většina akcí se ale bude realizovat pouze v případě získání dotací.
Závěrem bych chtěl poděkovat vám všem, především pak spolkům a jejich příznivcům, za práci, kterou ve svém
volném čase věnujete kulturnímu, sportovnímu a společenskému životu obce. 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 2017.
Arnošt Vogel.
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Hospodaření obce k 30.11.2016
(v tisících korunách)
Příjmy

Rozpočet
2016

Upr. rozp.
2016

Hospodaření
2016

%

1000
65
86
1,050
116
2.150
625

1000
85
86
1.050
116
2.150
625

996.1
83.8
76.8
983.7
106.9
1,997.2
371.9

99%
98%
89%
93%
92%
92%
59%

252.9

289.7

287.0

53%

430.5

440.5

457,9

104%

82.6
103
10.7

75.9
102.9
10.7

91%
99%
100%
100%

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
Ostatní invest. transt.ze stát.fondů
Neinvestiční dotace na volby

82.6
0
0
025

Ostatní investič. transfery z evrop. fondů
Financování z rezervy minulých let
Ostatní neinvestič.dotace od úřadu práce a MPMR
Příjmy z prodeje pozemků

Příjmy celkem

25

0

1160.8

181.9

16%

250
182
0
6290

0
1,930.1
602.4
9.756 .8

0
1,067.8
578.5
7,404.1

0%
55%
96%
75%

20
295
0
160
365
30
620
15
9
86
78
770
3
5
255
5
85
430
20
190

20
394.9
30
318
365
0
812.6
15
9
86
93
1,300
3
5
164
5
95
1.455.8
20
190

20
352.8
28.8
261
40,9
0
585.5
0
7.2
76.8
79.5
1,212
0.8
1.9
101.5
5
95
1,310.9
5.9
164.0

100%
89%
0%
99%
11%
%
72%
%
79%
89%
85%
93%
26%
37%
61%
100%
100%
90%
29%
86%

60
19
550
38

60
49
1180
38

42.8
39.3
1,041.9
5.3

71%
80%
88%
13%

740
0
957
11
298
50
21
105
0
6290

755
25
990
11
1079.1
50
36
105
247.4
10,0006.8

665.1
14.8
766.2
9.5
814.8
0
34.3
42.4
0
7,825.9

88%
59%
77%
86%
75%
0%
95%
40%
0%
78%

Výdaje
Ostatní záležitosti lesního hospodař. MS
Silnice a silniční doprava
Pitná voda
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 peně. stavům.
Komunální služby a územní rozvoj
Ochrana obyvatelstva
Pojištění obce
Územní plánování
Nespecifikované rezervy

Výdaje celkem
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Celkové výsledky soutěže Hanácké extraligy pro rok 2016
Pořadí Muži - celkem 73 SDH

Pořadí Ženy - celkem 40 SDH
Družstvo

body pořadí
2015
SDH Loučany
82
1
SDH Pěnčín
63
2
SDH Hlubočky
47
3
SDH Olešnice
26
4
SDH Chvádrož
23
5
SDH Haňovice
22
6
SDH Nová Dědina
18
7
SDH Radikov
14
8
SDH Dětkovice
13
9
SDH Náměšť na Hané
11
10
SDH Sychotín
10
11
SDH Senetářov
10
11
SDH Velký Týnec
10
11
SDH Svésedlice
10
11
SDH Bílovice A
9
15
SDH Bílovice B
8
16
SDH Dolní Libina
7
17
SDH Žďár
7
17
SDH Kožuš-Tažaly
4
19
SDH Soběsuky B
5
20
SDH Krasice
4
21

Družstvo

body pořadí pořadí pořadi pořadi
2016
2015 2014
2013
SDH Domamyslice
167
1
3.
1.
2.
SDH Plinkout
137
2
9.
2.
1.
SDH Ludéřov
99
3
8.
5.
23.
SDH Bílovice
95
4
SDH Dětkovice
94
5
4.
18.
9.
SDH Náměšť na Hané 88
6
18.
17.
18.
SDH Loučany
85
7
1.
11.
5.
SDH Čelechovice
79
8
11.
SDH Plumlov
60
9
20.
17.
18.
SDH Nová Dědina
51
10
10.
7.
11.
SDH Břevenec
47
11
4.
4.
8.
SDH Olešnice
43
12
2.
13.
6.
SDH Niva
36
13
7.
6.
SDH Stražicko
34
14
SDH Domamyslice 2
34
14
SDH Pavlov výběr
33
16
SDH Hlubočky
31
17
12.
15.
SDH Chválkovice
30
18
16.
14.
20.
SDH Měrotín
25
19
14.
SDH Lipová
23
20
SDH Haňovice
23
20
12.
12.
15.

pořadí
2015
1.
5.
2.
6.
3.
4.
7.

pořadí pořadi
2014
2013
1.
2.
14.
8.
6.
6.
3.
8.
2.
3.

11.
5.

14.

-

16.
11.
13.
13.
16.

10.

4.

15.
14.

13.
-

-

Hasičem odmalička
Možná jste si všimli, že na jaře začaly po Haňovicích pobíhat děti v čele s haňovskýma hasičkama, a ptali
jste se, co to je akci. Na začátku roku jsme totiž požádaly o dotace v rámci programu SmartUp od nadace
O2 a k našemu překvapení
jsme byly vybráni k
realizaci našeho projektu
s názvem
„Hasičem
odmalička“. Projekt trval tři
měsíce. Během tohoto
období jsme se s dětmi
každý týden potkávaly a
hrály různé hry, spojovaly
hadice, běhaly, kreslily,
povídaly si…Pravidelně do
kroužku chodilo kolem 30
dětí
z Haňovic
a
Myslechovic.
Nakonec
jsme navštívily i hasičskou
zbrojnici v Litovli a celý
náš projekt jsme ukončily
sportovním
odpolednem
pro děti a jejich rodiče před
kulturním domem. Na celý
tento projekt jsme dostaly příspěvek od nadace O2 ve výši 15 000,-. Po skončení projektu se nás děti
neustále ptaly, „kdy že budou zase hasiči“. Rozhodly jsme se tedy, díky velkému zájmu dětí, že v kroužku
na podzim budeme pokračovat. V prosinci pak O2 vyhlásilo výzvu pro přihlášky do 2.úrovně programu
SmartUp. Přihlášku jsme tedy poslaly a opět se na nás usmálo štěstí – vybralo se celkem 18 projektů z celé
ČR a my jsme mezi nimi! V první polovině roku 2017 tedy navážeme na náš úspěšný projekt „Hasičem
odmalička“, a to projektem „Hasičem odmalička podruhé“ s podporou od O2 ve výši 55 000,-! Tak snad
nám děti zachovají přízeň a budeme se mít tak skvěle, jak jsme se měly doteď.
Haňovský hasičky.
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Vybráno ze zasedání zastupitelstva:
57/11, 779 00 Olomouc za cenu 360.000,-Kč.
Kupující zajistí kupní smlouvu, uhradí poplatky
spojené z převodem pozemku a uhradí daň z příjmu.
Prodávající zajistí geometrický plán.

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 12.10.2016
schválilo:
1. prodej části pozemku p.č. 202/3 k.ú. Haňovice – DK
II. o výměře 1350 m2 manželům Soňa a Jiří
Jandovým, Hynkovská 125/10 Skrbeň
za cenu
540.000,-Kč. Kupující zajistí kupní smlouvu a
uhradí poplatky spojené z převodem pozemku.
Prodávající zajistí geometrický plán a uhradí daň
z příjmu.
2. prodej části pozemku p.č. 202/3 k.ú. Haňovice – DK
IV. o výměře 900 m2 Pavlu Reichlovi, Karla Sedláka
1220/2, 784 01 Litovel za cenu 360.000,-Kč.
Kupující zajistí kupní smlouvu a uhradí poplatky
spojené z převodem pozemku. Prodávající zajistí
geometrický plán a uhradí daň z příjmu.
3. prodej části pozemku p.č. 202/3 k.ú. Haňovice – DK
V. o výměře 1200 m2 Tomášovi Jamborovi, Renoty
27, 783 91 Uničov za cenu 480.000,-Kč. Kupující
zajistí kupní smlouvu a uhradí poplatky spojené
z převodem
pozemku.
Prodávající
zajistí
geometrický plán a uhradí daň z příjmu.
4. prodej pozemku p.č. 338/1 k.ú. Haňovice panu
Tomášovi Uvízlovi, Zdeňku Filipovi a Miloslavě
Filipové o výměře 199 m2 za cenu 23.880,-Kč.
Kupující zajistí kupní smlouvu a uhradí poplatky
spojené z převodem pozemku.
5. smlouvu mezi obcí Haňovice a Energií Pro s.r.o. o
dodávce zemního plynu do kulturního domu V
Haňovicích. Platnost smlouvy je do 31.12.2017.
6. Smlouvu č. Z_S14_12_8120056279 mezi obcí
Haňovice a ČEZ Distribuce, a.s. o realizaci přeložky
distribučního zařízení.
7. Marketingový průzkum výběru svozové firmy na
separované odpady. Vítěznou firmou je firma EKO
– UNIMED s.r.o.
8. podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní
rozvoj nebo Ministerstva zemědělství na projekt
„Oprava kaple sv. Cyrila a Metoděje“.
9. finanční dar na sportovní činnost pana Jana Bombery
ve výši 10.000,-Kč. Je to ocenění za sportovní
reprezentaci obce Haňovice.
10. čerpání částky 84.936,-Kč z Rezervního fondu ZŠ a
MŠ Haňovice na rekonstrukci sborovny.

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 12. 12. 2016
schválilo:
1. Marketingový průzkum na vyhotovení projektu „
Ing. sítě Dolní Konec“. Projekt bude realizovat
projektant Petr Mašek. Cena za projekt je 125.000,Kč včetně DPH.
2. Zapracovat do rozpočtu roku 2017 tyto akce:
- Dětské hřiště ZŠ a MŠ Haňovice – rozpočtované
náklady obce – 200.000,-Kč
- Klubovna KD Haňovice – rozpočtované náklady
obce – 370.000,-Kč
- VO – Kluzov – rozpočtované náklady obce –
150.000,-Kč
- Ing. sítě Dolní Konec – rozpočtované náklady
obce – 1.150.000,-Kč
- Dopravní terminál – celkové náklady 600.000,Kč
- Autobusová zastávka ZD Haňovice - celkové
náklady 100.000,-Kč
- Kanalizace I. a II. etapa – vlastní prostředky
300.000,-Kč
- Zateplení stropu KD a výměna vchodových a
únikových dveří – celkové náklady 200.000,-Kč
- Oprava sklepních prostor – celkové náklady
100.000,-Kč
- Výměna svítidel za LED svítidla na VO –
celkové náklady do 100.000,-Kč.
- Podesty ZŠ a MŠ Haňovice – celkové náklady
50.000,-Kč.
- Podlahy obecní úřad – celkové náklady 30.000,Kč.
- Přemístění sloupu NN u autobusové zastávky celkové náklady 85.000,-Kč.
3. Záměr: „Zvýšení kapacity Mateřské školy
v Haňovicích“ a podání žádosti o dotaci na projekt
„Zvýšení kapacity Mateřské školy v Haňovicích“.
4. vedení účetnictví PO ZŠ a MŠ Haňovice ve
zjednodušeném rozsahu.
5. Rozpočtové provizorium na rok 2017.
6. Výroční zprávu a vlastní hodnocení školy ve
školním roce 2015/201.
7. rozdělení cen ze soutěže E.ON Energy Globe –
Ekologický oskar.
8. Vnitřní směrnice o oběhu účetních dokladů
s platností od 1.1.2017.
9. Rozpočtové změny č. 5/2016.
10. Zřízení sjezdu ze silnice III/3732 na pozemek p.č.
285 k.ú. Haňovice. Náklady spojené se zřízením
sjezdu uhradí žadatel.

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 3. 11. 2016
schválilo:
1. kupní smlouvu mezi Robinem Látalem, bytem
Litovel, Studentů 280/4, PSČ 784 01 a obcí
Haňovice na odkoupení pozemků p.č. 124/10 o
výměře 36 m2 a 124/11 o výměře 126 m2 k.ú
Haňovice za cenu 32.076,-Kč.
2. podání žádosti o dotaci z MMR na projekt „Oprava
klubovny KD Haňovice“
3. prodej části pozemku p.č. 202/3 k.ú. Haňovice – DK
III o výměře 900 m2 Karlu Vítámvás – Štítného
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Poplatky v obci Haňovice v roce 2017
Poplatek za komunální odpad 470,- Kč
splatný ve dvou splátkách k 31. 3. a k 31.10. 2017.
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Stočné
5,- Kč/m splatný ve dvou splátkách k 31. 3. a k 31.10. 2017.
Vodné
27,66 Kč/ m3
Pes
100,- Kč
za prvního psa – splatné do 31. 3. 2017.
200,- Kč
za každého dalšího psa – splatné do 31. 3. 2017.
Díky změně v systému třídění separovaných odpadů v naší obci došlo i ke změně firmy, která svoz
zajišťuje. Od 1. 1. 2017 bude svoz zajišťovat firma EKO-UNIMED Medlov. Svoz plastů a papírů
bude probíhat 1 x za 4 týdny. Svozový kalendář:
Sběr papíru.
Cena za sběrový papír v posledních měsících výrazně vzrostla a mnoho občanů ho vozí do sběren.
Obracíme se na vás s prosbou: pokud papír vozíte do sběren – např. Sběrna vedle Billy v Litovli, požádejte,
aby doklad byl vystaven na:
Obec Haňovice, Haňovice 62, 783 21 Chudobín, IČ 00635723.
Finanční hotovost za odevzdaný papír si ponechte, ale doklad o odevzdání papíru vhoďte do schránky
obecního úřadu. Děkujeme.

Odpady na přelomu roku 2016 /2017
První svoz komunálních odpadů v roce 2017 bude v úterý 10. ledna.

Omezení sběrného dvoru v Litovli:
- 23. 12. 2016 do 15.00 hod.
- 30..12. 2016 do 15:00 hod.
- 31. 12. 2016 zavřeno

Likvidace použitého rostlinného oleje z domácností.
Tuky a oleje do kanalizace nepatří!! Po ochlazení odpadní vody v kanalizaci dojde k vysrážení tohoto odpadu
a postupně k jeho zanesení, respektive zalepení odpadních systémů v domácnostech. Nejčastější případy
nastávají v přečerpávacích jímkách a nádržích, kde dochází po ochlazení tuků k ucpání čerpadel a to z důvodu
obalení spínacích plováků tuky. Tuky se v kanalizaci také částečně rozkládají, tím vznikají mastné kyseliny a
ty zvyšují korozi stěn kanalizačního potrubí. Současnou kombinací nečistot v odpadních vodách, kde se
střetávají vody z mycího procesu ( zbytky jídel, tuky, cukry apod.), pracího procesu ( prací prostředky ) a
splaškové vody vzniká pozitivní prostředí pro výše uvedený problém.
Nově můžete pracovnici obecního úřadu paní Fenclové nebo do určené nádoby ve dvoře Kulturního
domu odevzdávat použitý rostlinný olej z domácností. Tyto oleje odevzdávejte v PET lahvích a to
v pracovní době. Další nádoba na tyto oleje bude umístěna na vybraném místě v obci – bude
upřesněno.

ZASTUPITELSTVO OBCE HAŇOVICE ZMĚNILO SYSTÉM BLAHOPŘÁNÍ
OSLAVENCŮM OBCE.
Od 1.1.2017 nebudou zástupci obce navštěvovat oslavence obce. Jubilanti ve věku 65, 70, 75, 80 a více
budou obecním úřadem pozváni k přátelskému posezení, které bude spojené s malým pohoštěním.
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Vybráno z toho co se v roce 2016 povedlo.

Obnova parku a autobusové zastávky.
Realizovala firma INVESTOL.
Náklady 870.000,-Kč.
Dotace z MMR 600.000,-Kč.

Obnova nástupiště a odstavné plochy..
Realizovala firma Dlaždičská s.r.o..
Náklady 245.000,-Kč.
Dotace z Ol. kraje 103.000,-Kč.

Parkety na sále Kulturního domu.
Realizovala firma Mapy Machovský
Náklady 570.000,-Kč.
Dotace z MMR 400.000,-Kč.

Kontejnery Haňovice
Realizovala firma Ekozis s.r.o.
Náklady 1,250.000,-Kč-včetně popelnic
na plast a papír 300 ks.
Dotace z Ol. kraje 970.000,-Kč.
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Nová cesta ke hřišti
Realizovala firma Kareta s.r.o..
Náklady 520.000,-Kč.
Podíl Litovle 205.000,-Kč.

Mladí hasiči v rámci programu
Smart UP od O2.

Na turnaji starších žáků v Nitře
obhájily Haňovice třetí místo
z loňského turnaje.
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H

aňovské košt – občanské sdružení Haňovští vyhlašuje

X. ročník Haňovského koštu aneb CHCD – soutěž o nejlepší pálenku
z Haňovic, Kluzova a okolí. Vzorky pálenek se začnou vybírat 1.3.2017
a můžete je odevzdávat do 30.3.2017 na OÚ v Haňovicích. Závěrečné
vyhodnocení proběhne 1.4.2017 v kulturním domě. Každý, kdo odevzdá
alespoň jeden vzorek pálenky může být členem odborné poroty.
Vzhledem k tomu, že proběhne prémiový X. ročník, tak se mohou
odevzdávat vzorky ze všech deseti ročníků.
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 byla pálenka vypálena.
 Každý soutěžící může odevzdat max. 2 vzorky, každý
vzorek musí být z jiného ovoce a musí být vypálen v roce 2007
- 2017.
Bližší podmínky soutěže získáte na internetových stránkách obce
a na OÚ v Haňovicích.

.

Obec Haňovice a spolek Haňovští
vás zvou v pátek dne 11. února 2017
od 20:00 hod. na IV. Společenský
ples obce Haňovice.
Hraje skupina
FOFROVANKA z Uničova.
OD 30. 1. 2017 BUDOU NA OÚ
V PŘEDPRODEJI VSTUPENKY
S MÍSTY K SEZENÍ.
Vstupné v předprodeji 80,-Kč, na
místě 100,-Kč.

Kultura v Haňovicích a Myslechovicích v zimě a na jaře roku 2016/2017.
-

Štěpánská zábava
Sportovní odpoledne
Hasičský ples
Hasičský ples
Obecní ples
Dětský maškarní bál
Dětský maškarní bál
Maškarní bál
Taneční zábava
Taneční zábava
Haňovské košt
Velikonoční zábava

25.12.2016
21.1.2017
14.1.2017
28.1.2017
11.2.2017
5.2.2017
18.2.2017
18.2.2017
4.3.2017
25.3.2017
1.4.2017
16.4.2017

20:00 hod.
15:00 hod.
20:00 hod.
20:00 hod.
19:00 hod.
15:00 hod.
14:00 hod.
20:00 hod.
20:00 hod.
20:00 hod.
18:00 hod.
20:00 hod.

KD Haňovice – hraje sk. SAX
KD Haňovice
KD Myslechovice
KD Haňovice – ROXY
KD Haňovice – FOFROVANKA
KD Haňovice
KD Myslechovice
KD Myslechovice
KD Haňovice
KD Haňovice
KD Haňovice
KD Haňovice – hraje sk. SAX

Obecní úřad blahopřeje
V měsících leden – březen 2017 oslaví tito občané významné životní jubileum. Obecní úřad všem přeje
mnoho zdraví a úspěchů v dalších letech života.
Chytilová Anežka
Novák Jaroslav (103)
Čepová Vlastimila
Krajcová Marie
Uvízlová Vlasta
Prochásková Františka
Vogelová Marie

92
89
87
80
75
75
70
8

Otavová Ludmila
Ťujíková Marie
Procháska Zdeněk
Novák Jaroslav
Novotný Vojtěch

65
65
55
55
55

Vyroubalová Alena
Damovská Marie

55
50

Jak hodnotí spolupráci s obcí a rozvoj ZD Haňovice
předseda představenstva Ing. Václav Kuba.
Přicházíme k závěru roku a nastává období bilancování.
Pro mnohé v okolí je nepředstavitelnou záležitostí vzájemná spolupráce našeho zemědělského družstva
s obcí. Nejvýrazněji se projevuje v posledních letech. Pro naše družstvo je příjemným konstatováním, že jsme
přispěli k získání významného ocenění obce –hlavní ceny v soutěži E.ON Energy Globe - Ekologický Oscar.
Obec Haňovice tak v hlavním finále porazila naše známé kolegy zemědělce
z Čech. Konečně o sobě Morava dala vědět.
Nejvyšším přínosem pro družstvo z této soutěže, bylo vyslání zprávy o
dodávkách rajčat z Haňovice pro český trh. Projekt, umožňující prvenství
v zimním pěstování v České republice, podpořilo zastupitelstvo již
v minulém roce.
Jeho přínosem je
optimální
využití
energetického
zdroje
v podobě
bioplynové
stanice s téměř 100%
využitím tepla.
Opylování a ochrana
rostlin je zabezpečovaná
biologicky a spojená
s řízenou závlahou. To vše
zajišťuje vypěstování chutných vyzrálých plodů.
Celý proces probíhá v souladu s přísnými českými
předpisy.
Nejen zprovoznění skleníků, ale také nový provoz pro produkci plastových výrobků připravovaný souběžně
v areálu v Haňovicích, významně podporují zaměstnanost lidí. Vytvořeno je na 50 pracovních pozic, včetně
sezónních pracovníků.
Protože „Sliby se maj´ plnit o vánocích“ jak se zpívá
v jedné písničce, rajčata a kdo má rád, také mléko
z Haňovic, si můžete zakoupit v naší prodejně.
Bližší informace máme zveřejněny na webových
stránkách www: zdhanovice.cz

Věříme, že i naše vzájemná budoucí spolupráce bude
přinášet nové a nové příležitosti pro Haňovice a okolí.
Přejeme Všem příjemné prožití vánočních svátků
v kruhu nejbližších a do nového roku hodně zdraví a štěstí.
Za Zemědělské družstvo Václav Kuba, předseda představenstva.
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MŽP: Připomínáme, že každý kotel na tuhá paliva napojený na vytápění
domu musí mít revizi.
způsobilou osobu. Ke hledání kontaktu můžete využít i
internetový seznam techniků, který vede Asociace
podniků topenářské techniky a najdete ho zde:
http://www.aptt.cz/postup-vyrobcu. php. Seznam vznikl
po dohodě mezi MŽP a Hospodářskou komorou ČR,
která jej zaštiťuje skrze Asociaci podniků topenářské
techniky.
Další
seznam
techniků
je
na
httpů//www.topenaridotace.cz/.

Majitelé většiny kotlů na tuhá paliva napojených na
teplovodní soustavu ústředního vytápění domu mají
podle platného zákona o ochraně ovzduší od roku
2012 novou povinnost, kterou musí splnit do konce
letošního roku. Do konce roku musí každý spalovací
zdroj na tuhá paliva o příkonu 10–300 kW
napojený na radiátory projít kontrolou technického
stavu a provozu (revizí). Od 1. ledna 2017 si totiž
může úřad vaší obce s rozšířenou působností
vyžádat potvrzení o revizi. V případě nedodržení
povinnosti čeká domácnosti postih až do výše 20
tisíc korun. Nejpozději za dva roky je nutné revizi
kotle pravidelně zopakovat.

JAK BUDE KONTROLA PROBÍHAT
Při kontrole zkoumá revizní technik kompletně celý
kotel, jeho celistvost a těsnost, řídicí jednotku, regulátor
a havarijní termostat, ale třeba i to, co a jak se v kotli
spaluje. Během prováděné kontroly revizní technici
poskytnou další poradenskou a konzultační činnost, tedy
doporučí postupy k zajištění dalšího bezproblémového
a hospodárného provozu (např. eliminování
nadměrného kouře a šetření nákladů na palivo),
případně další opatření ke snížení jeho vlivu na ovzduší
(modernizaci nebo doplnění otopné soustavy o
regulační prvky, akumulační nádobu, zlepšení obsluhy
apod.). Základní prohlídka zabere zhruba hodinu, její
cena je individuální a není zákonem stanovená.
Pohybuje se mezi 600–1500 Kč, záleží především na
dojezdové vzdálenosti technika. Na základě proběhlé
revize vám technik vystaví doklad o kontrole, kterým se
prokážete při případné výzvě z úřadu. Jak vypadá
doklad o kontrole technického stavu kotle, najdete zde:
http://www.mzp.cz/cz/spalovaci_stacionarni_zdroje_3
00kW_sdeleni.

Lokální vytápění domácností na pevná paliva se
s ohledem na stáří spalovacích zdrojů v ČR významně
podílí na nadlimitních koncentracích znečišťujících
látek v ovzduší, a to zejména v lidských sídlech. Stará a
neudržovaná lokální topeniště produkují výrazně více
prachu, na který se váže i karcinogenní benzo(a)pyren.
Na znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem se tyto zdroje
podílejí místně až z 90 %. Pravidelnými revizemi kotlů
můžeme docílit snížení množství prachu v našem
ovzduší až o tisíce tun.
POVINNÉ REVIZE KOTLŮ
Do konce letošního roku tak má projít prohlídkou
odhadem přes půl milionu topenišť. Kontroly se dle
zákona o ochraně ovzduší vztahují na otopná zařízení s
příkonem od 10 do 300 kW a teplovodním okruhem,
tedy na většinu kotlů na uhlí, dřevo nebo jiná pevná
paliva v rodinných domech určených k trvalému
bydlení i k rekreaci. Revize platí i pro krbové vložky,
pokud jsou napojené na radiátory a s tepelným příkonem
od 10 kW výše. Zmíněný zákon o ochraně ovzduší (č.
201/2012) říká, že první revize vašeho kotle má
proběhnout do 31. 12. 2016 a pak každé dva roky. Cílem
povinných revizí domácích topenišť je plošné zajištění
dobrého stavu, hospodárného provozu a bezpečnosti
kotlů v každé domácnosti. Jedině kotel v dobrém
technickém stavu, správně provozovaný a spalující
výrobcem určené palivo vypouští do ovzduší méně
emisí a neměl
by tak mj. obtěžovat své okolí nadměrným kouřem.
Naopak kotle, které nejsou provozovány v souladu
s podmínkami výrobce, a tak i zákona o ochraně
ovzduší, vypouštějí do ovzduší i tisícinásobně vyšší
množství prachu a rakovinotvorného benzo(a)pyrenu.

ZÁŘÍ 2022: ZÁKAZ PROVOZU KOTLŮ 1.A 2.
EMISNÍ TŘÍDY
Prodej kotlů, které nejvíce škodí životnímu prostředí,
tedy nejnižších emisních tříd, skončil už před dvěma
lety. Od roku 2018 můžou být na trh uváděny jen kotle
4. emisní třídy a vyšší. Od 1.1.2020 budou muset
všechny kotle uváděné na trh splňovat ekodesign. A od
září 2022 dle zákona a ochraně ovzduší nebude možné
ani provozovat kotle nejnižších emisních tříd, tzn. první
a druhé. Tomu, kdo zákaz poruší, hrozí pokuta až do
výše 50.000 korun.
KOTLÍKOVÉ DOTACE OPŽP 2014 -2020
V roce 2014 se MŽP podařilo vyjednat u Evropské
komise 9 miliard korun na financování výměny kotlů
přímo v domácnostech. Z dotace je možné získat až
127 500 Kč na nový ekologický kotel. V roce 2016
putovaly k občanům první 3 miliardy korun. Další
výzva na výměny kotlů, bude vyhlášena v průběhu roku
2017. Žádosti administrují krajské úřady. Více
informaci
o
kotlíkových
dotacích
https://www.sfzp.cz/sekce/815/kotlíkove-dotace

JAK SEHNAT REVIZNÍHO TECHNIKA
Nejsnazší cestou je obrátit se přímo na výrobce daného
kotle na tuhá paliva. Ten by vám měl poskytnout kontakt
na příslušného proškoleného technika, tzv. odborně
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