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Hospodaření obce v roce 2016
Na únorovém zasedání zastupitelstva bylo schváleno
hospodaření obce za rok 2016. V roce 2015 obec
hospodařila s přebytkem ve výši 1.577.860,- Kč. Co se
týká hospodaření, tak to byl dobrý rok, ale příliš se toho
neudělalo, spíš se jen připravovaly projekty. Rok 2016
byl pravý opak a obec měla největší výdaje od roku
1989. Přesto skončila s přebytkem 1.542.790,-Kč.
Celkové výdaje byly 8,387.792,98 Kč a příjmy
9,930.583,44 Kč. Tento velký přebytek byl především
díky prodeji pozemků na Dolním Konci, vyšším
daňovým příjmům a daru Ministerstva zemědělství za
ocenění v soutěži E.ON Energy Globe. Část těchto
peněz bude použita v rozpočtu roku 2017. Největší
výdaje byly za výstavbu podzemních kontejnerů,
obnovu parku a autobusové zastávky, výměnu el.
rozvodů, svítidel a parket na sále KD a opravu cesty ke

hřišti a myslivecké chatě. Ty činily téměř 4 mil. Kč.
Z toho dotace více jak 2 mil. Kč.
Obec v loňském roce zaměstnávala 6 pracovníků na
VPP a 3 na OPP. Díky těmto pracovníkům mohla obec
pomáhat spolkům při údržbě jejich areálů, především
sečení trávy. Vyzvedl bych především Davida Šmída ze
Slavětína, který velkou měrou pomohl při zednických
pracích v sále kulturního domu.
Příspěvky pro spolky byly ve výši 171.000,- Kč. Již
tradičně nejvyšší příspěvek byl pro TJ Doubrava
Haňovice a to 85.000,- Kč. Příspěvek na provoz ZŠ a
MŠ Haňovice byl 560.000,-Kč.
Obec měla k 31.12.2016 na účtu 6.136.753,-Kč.
Kompletní hospodaření obce najdete na straně č. 2.

Rozpočet obce na rok 2017
Na veřejném zasedání zastupitelstva č.2/2017 dne
15.2. 2017 byl schválen rozpočet na rok 2017. Rozpočet
obce je deficitní. Předpokládá příjmy ve výši
7.618.000,-Kč a výdaji 8.288.000,-Kč. Rozdíl ve výši
670.000,- Kč bude vyrovnán příjmy z minulých let.
Pokud bychom získali dotace, o které žádáme, tak by
rozpočet vzrostl na 9,35 mil. Kč.
Začátkem letošního roku zastupitelstvo schválilo
podání žádostí o dotace na několik projektů. Pokud tyto
dotace získáme, tak se letos bude dělat:
- Klubovna KD Haňovice – jedná se o přestavbu
bývalé kotelny kulturního domu na klubovnu. Dotace
z MMR. Předpokládané náklady 750 tisíc Kč. Z toho
dotace 400 tisíc Kč.
- Nové dětské hřiště ZŠ a MŠ Haňovice – Dotace z
MMR. Celková cena 570.000,- Kč. Z toho dotace
390 tisíc Kč.
- Oprava kulturního domu – projekt spočívá ve
výměně vstupních a únikových dveří, zateplení
stropu jeviště a výměně opony. Na tyto práce byla
podána žádost o dotaci z POV Olomouckého kraje.
Celkové náklady budou téměř 0,5 mil. Kč a dotace
250 tisíc Kč. Pokud dotaci nezískáme, tak se
z prostředků obce pouze vymění opona.

- V lednu byl vlastními silami snížen a částečně
zateplen strop jeviště kulturního domu. Náklady na
tyto práce byly 25.000,-Kč.
- Ve sklepě kulturního domu se postupně opravují
prostory. Nyní se dokončují dvě místnosti, které
budou využívat pracovníci obce. Opravy jsou
prováděny vlastními silami – pracovníky obce.
- V jarních měsících dojde k výměně 14 svítidel podél
silnice III/3732 za úsporná LED svítidla. Celkové
náklady cca 140.000,-Kč. Na tyto práce bude použito
100.000,-Kč, které obec získala od Ministerstva
zemědělství za vítězství v soutěži E.ON Energy
Globe.
- Na autobusové zastávce u ZD bude pořízen
přístřešek pro cestující. Předpokládané vlastní
náklady 100.000,-Kč.
- Z drobnějších prací již bylo instalováno dopravní
zrcadlo při výjezdu z Kouta k ZD Haňovice a bude
opraven nájezd na dřevěnou lávku u kulturního
domu. Během roku dojde k rozšíření veřejného
osvětlení v části Kluzov.
- Obec připravuje projekty na přístavbu mateřské
školy, výstavbu ing. sítí na Dolním Konci, přestavbu
autobusové čekárny a nový kiosek v areálu SK
Haňovice.
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- Byla podána žádost o dotaci na kanalizaci
z Operačního programu životního prostředí. Tuto
žádost podávalo město Litovel a Haňovic se bude
týkat pouze okrajově a to části Vývoz a Dolní Konec
od RD č.3 (křížku) dále. Pokud Ministerstvo
zemědělství vyhlásí také výzvu, tak bude podána
žádost na celé Haňovice. V případě získání dotací
letos proběhne výběrové řízení a začátkem roku 2018
se začne kopat.

Letos nám Úřad práce schválil pouze jednoho
zaměstnance na plný úvazek a jednoho na částečný.
Obec tak bude muset přijmout opatření, aby zabezpečila
alespoň údržbu veřejných prostranství a kulturního
domu. Z tohoto důvodu bude přijat do zaměstnaneckého
poměru na dobu určitou jeden pracovník navíc. Zároveň
bude obec provozovat Veřejnou službu – ta se týká těch
lidí, kteří jsou na úřadu práce více jak 6 měsíců. Ti
budou muset nově odpracovat 20 – 30 hodin měsíčně.

Plánů je na letošní rok opět hodně. Projekty, na které
žádáme dotace, se budou realizovat pouze v případě
získání této dotace.
Co obec tíží, je nízká nezaměstnanost. Obec Haňovice
jé téměř na 0 a v Litovli a okolních obcích na tom
nejsou o nic lépe. Je to jistě dobrá informace, ale dopad
to má na omezení tzv. Veřejně prospěšných prací. V
posledních devíti letech takto obec zaměstnala 29 lidí.
V roce 2016 jich bylo zároveň dokonce šest. Díky tomu
mohla obec pomáhat spolkům při údržbě jejich areálů.

Obec Haňovice letos opět podala přihlášku do soutěže
Vesnice roku 2017. V květnu přijede hodnotitelská
komise. Po dvou letech se opět na vás obracím
s prosbou o pomoc pří tomto hodnocení. Předem děkuji
za vaši ochotu a pomoc.
Závěrem přeji klidné prožití zbytku postní doby a
bohatou velikonoční pomlázku.
Arnošt Vogel – starosta obce

VYBRÁNO ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 11.1.2017
schválilo:
1. Záměr darovat pozemek p.č. 124/10 k.ú. Haňovice
Lesům ČR, s.p. o výměře 36 m2.
2. Zastupitelstvo obce Haňovice po projednání
schvaluje přihlášení obce Haňovice do soutěže
Vesnice roku 2017.
3. Zastupitelstvo obce Haňovice po projednání
schvaluje podání žádosti o dotaci z POV
Olomouckého kraje na projekt „Opravy kulturního
domu v Haňovicích“.
4. Zastupitelstvo obce Haňovice po projednání ruší
Vnitřní předpis 4/2014 o stanovení cen za reklamní
sdělení na stránkách Haňovského zpravodaje.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 15.2.2016
schválilo:
1. hospodaření ZŠ a MŠ Haňovice za rok 2016 bez
výhrad.
2. převedení části přebytku ve výši 25.914,47 Kč do
Rezervního fondu ZŠ a MŠ Haňovice.
3. převedení částky 109.834,75 Kč z účtu č. 408
(Opravy předcházejících účetních období) do
Rezervního fondu ZŠ a MŠ Haňovice.
4. Výroční zprávu o poskytování informací za rok
2016.
5. hospodaření obce Haňovice za rok 2016 bez výhrad.
6. Zastupitelstvo obce Haňovice po projednání ukládá
starostovi zpracovat studii a rozpočet na opravu
kaple sv. Cyrila a Metoděje.
7. zveřejnění záměru na prodej částí pozemku p.č.
202/3 k.ú. Haňovice DK V.
8. zveřejnění záměru na prodej částí pozemku p.č.
202/3 k.ú. Haňovice DK VI
9. Rozpočet obce Haňovice na rok 2017. Obec bude
hospodařit s příjmy ve výši 7.618.000,-Kč a výdaji

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.
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8.288.000,-Kč. Rozdíl ve výši 670.000,-Kč bude
vyrovnán převodem finančních prostředků minulých
let.
Rozpočet ZŠ a MŠ Haňovice na rok 2017.
Příspěvek obce na činnost je 595 000,-Kč.
V případě, že budou náklady na plyn vyšší nebo
nižší než 200.000,-Kč, bude o tento rozdíl rozpočet
upraven.
Příspěvek pro MAS Moravskou cestu – 20,-Kč/
osoba, to je 9.180,-Kč,
Příspěvek pro Mikroregion Litovelsko – 25,-Kč /
osoba, to je 11.475,-Kč,
Příspěvek pro Odpady Olomouckého kraje – 3,-Kč/
osoba, to je 1.377,-Kč,
Příspěvek pro SPOV OK 2.000,-Kč.
příspěvky na činnost:
Spolek Haňovští 26.000,-Kč,
SK Haňovice 89.000,-Kč,
MS Haňovice 10.000,-Kč.
pověřuje: starostu obce uzavřít smlouvu mezi obcí
Haňovice firmou AGP Projekční ateliér s.r.o.
Jungmannova 153/12, Olomouc na zhotovení
projektu „Zvýšení kapacity Mateřské školy v
Haňovicích“
příspěvky na činnost pro:
Charitu Litovel částku 5.000,-Kč.
Domov pro seniory Červenka p.o. částku 2.000,-Kč
organizování veřejné služby.
schvaluje počet pracovníků na VPP v max. počtu 6.
zrušení a odúčtování odepsaných pohledávek pana
Fuglíčka z let 2006 – 2010.
Vnitřní organizační předpis č. 3/2017 o zadávání
veřejných zakázek.

Hospodaření obce k 31.12.2016 a rozpočet na rok 2017
(v tisících korunách)
Příjmy

Rozpočet Hospodaření
2016
2016

%
2016

Rozpočet
2017

1000
85
86
1.050
116
2.150
625
289,7

1111,4
104.4
76.7
1.191.8
115,3
2.184.5
590.2
287.7

111%
160%
100%
113%
99%
101%
94%
99%

1100
110
512,6
1.200
120
2.370
651
267.7

558.5

533,4

95%

467.7

82.6
103
25
1000
1,171.5
0
930.1
602,4
9,874.8

82,6
102,9
25
1000
1171,5
0
750,9
602,4
9,930.7

100%
99%
100%
100%
100%
0%
85%
100%
100%

114,5
0
0
0
0
0
164.5
540
7,618

20
395
50
318
30
365
0
812,6
15
9
86.0
93
1,300
25
10
159
5
95
1,455,7
20
190
60
45
1,180
38
755
25
990
11
1,079.1
0
36
105
347.4
10,124.8

20
352,8
0
312,7
28,9
56
0
586,6
0
7,2
76,8
84,4
1295,6
22,6
9,2
111,1
5
95
1,328,7
5,9
180,4
45,7
39,3
1,044,8
27.9
725,7
14,9
854.8
10
969.1
0
34,3
42,4
0
8,387.8

100%
89%
0%
98%
93%
15%
%
72%
%
79%
89%
90%
99%
90%
92%
40%
100%
100%
91%
29%
94%
76%
87%
88%
73%
96%
59%
86%
91%
89%
0%
95%
40
0%
82%

10
45
50
206
0
310
30
1,050
0
30
512,6
83
1295,2
100
30
370
7
124
180
10
190
50
25
165
43
805
0
1010
11
1.430
10,2
36
70
0
8,288

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
Poplatky správní, ze psů, veř. prostr, vstupného, odpadů
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 St.rozpočtu)
Dotace od Krajského úřadu
Dotace ze stát. rozpočtu -volby
Neinvestiční dotace od MPMR
Ostatní dotace z evropských fondů
Financování z rezervy minulých let
Ostatní neinvestiční dotace od úřadu práce
Příjmy z prodeje majetku

Příjmy celkem
Výdaje
Ostatní záležitosti lesního hospodař. MS
Silnice a silniční doprava
Ochrana obyvatelstva
Pozemní komunikace-chodníky
Pitná voda
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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OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU LITOVEL
Dovolujeme si Vás upozornit na plánované uzavření Městského úřadu Litovel v době od pátku 24. března do pátku
31. března 2017 z důvodu stěhování současné budovy MěÚ v ul. Havlíčkova do nového objektu na nám. Přemysla
Otakara 777 (dříve ZŠ pro slabozraké).
Prosíme Vás o informování Vašich občanů a veřejnosti, aby případné vyřizování svých záležitostí naplánovali
na dřívější termín, nebo až od 3. dubna 2017.
Bližší informace ke stěhování:
Stěhování bude probíhat ve dnech 24. - 31. března 2017, částečně již od čtvrtka 23., kdy dojde ve 12 hodin k odpojení
serverů a počítačů.
Stěhovat se budou všechny agendy MěÚ z objektu v ul. Havlíčkova a část agend ze současné radnice na nám. Přem.
Otakara 778 (dále jen „budova 1“) do nově rekonstruované budovy na náměstí Přemysla Otakara 777 po bývalé ZŠ
pro slabozraké (dále jen „budova 2“).
Mimo provoz od čtvrtka 23. března od 12:00 hodin do pátku 31. března 2017 budou tyto agendy (nově sídlo v
budově 2):
 všechny odbory a agendy z budovy Havlíčkova, tj. odbor sociální a správní (občanské průkazy, cestovní pasy,
evidence obyvatel), odbor dopravy, odbor výstavby, živnostenský odbor, odbor životního prostředí
 pokladna (v této době nebude možné přijímat jakékoliv platby v hotovosti nebo platební kartou, ale pouze
bezhotovostním převodem!)
 oddělení bytového hospodářství, oddělení IT, mzdová agenda pro školství a obce
Mimo provoz od pátku 24. března pravděpodobně do úterý 28. března (v případě potřeby déle) budou tyto agendy
(zůstávají na radnici - budova 1):
 matrika, pokladna, oddělení vnitřních věcí, finanční odbor, odbor MH a SI, odbor školství, útvar tajemníka
Ve čtvrtek 23. března od 12:00 hod. bude možné z důvodu odpojení serverů na radnici vyřídit pouze
záležitosti, které nevyžadují zpracování na PC.
Městská policie se také stěhuje. Nové sídlo bude mít na náměstí v zelené budově radnice č. 779 (kde v současné době
sídlí např. pokladna nebo oddělení bytového hospodářství). Emailové spojení na městskou policii bude v době
stěhování nefunkční, obě telefonní linky budou nepřetržitě v provozu.
Oficiální adresa Městského úřadu Litovel, respektive města Litovel, zůstává nezměněná, tj. nám. Př. Otakara
778/1b, Litovel 784 01.

Část dopisu, který přišel paní Mirce Vrzáčkové.
Krásný den Mirko, krásný den všem do Haňovic!
Už je to pár let, co jste pro naší Karolínku uspořádali charitativní den. Byla to úžasná, krásná akce, za kterou
jsme Vám byli moc vděční a na kterou stále rádi vzpomínáme.
Od té doby se udála velká spousta věcí. 😊 Karolínka hodně vyrostla, už je z ní malá
slečna, 22.4. jí bude 10 let 😊. Už 4. rokem chodí do Speciální základní školy
do Poděbrad, kde je zařazená do rehabilitační třídy. V této třídě rozhodně nejde
o klasickou výuku, učitelky ke každému z pěti dětí ve třídě přistupují individuálně,
hodně si povídají, vyrábějí, relaxují na vodní posteli (to se Kájince moc nelíbí), lenoší
ve vířivce (z toho je naopak Kája naprosto unešená), hodně zpívají a kdykoli to jde, chodí
na procházky. Také cvičí s fyzioterapeutkou. Loni v létě dostala Karolínka jako
sponzorský dar úžasný crosový kočárek, ve kterém se jí moc hezky sedí a všechny výlety
jsou mnohem příjemnější. Karolínka má mladšího brášku Martina. Toho si možná
pamatujete jako malé škvrně. 😊 I ten nám roste jako z vody, 28.4. oslaví 8. narozeniny.
Nakonec bych Vám ráda představila Karolínky nejmladšího brášku Honzíka. Je to úžasný
lumpík. Karolínku moc baví, je totiž hodně živý a akční a Karolínka ho moc ráda
pozoruje. Aby byla naše rodina kompletní, měla bych napsat něco málo o sobě a
o Pavlovi. 😊 Ale nějak nevím co. 😊 Snad jen, že jsme o pár let starší, možná trošku
moudřejší, občas maličko zklamaní, často hodně šťastní, dost často nucení řešit spoustu zbytečných problémů a
překážek, ale hlavně se bijeme jako lvi za to, aby se u nás měla Karolínka (a vlastně i Martin a Honzík) co
nejlépe!
Ještě jednou moc děkujeme za ty krásné vzpomínky, které díky Vám máme! Jste úžasní!!!
Karolínka, Martin, Honzík, Katka a Pavel.
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Statistika obyvatelstva v roce 2016
Stav obyvatel
k 1.1.2016
k 31.12.2016
Narodil se
Sezdáno bylo
Zemřeli
Přihlášeno
Odhlášeno
V obci je: muži
žen

Ve věku:

0– 5
6 – 17
18 – 29
30 – 39
40 – 49
50 – 59
60 – 69
70 – 79
80 – 89
90 – 99

Marie
Hana
Alena

17
10
9

451 občanů
459 občanů
10 občanů
1 manželství
4 občané
11 občanů
9 občanů
229 občanů
230 občanů

Nejčastější příjmení:

Novák, Nováková
Přikryl, Přikrylová
Otava, Otavová

30
22
12

Nejčastější jména:

Jiří
Zdeněk
Jaroslav

16
12
11

V obci je celkem
z toho trvale obydlených je
neobydlených je
Narozené děti v roce 2016
Mikmek Sebastián
Merten Eliáš
Stodola Marek
Stodola Martin
Studený Lukáš
Dostálová Lucie
Juřička Tadeáš
Milt Michal
Přikryl Kristián
Mazánek Matyáš

145 domů včetně bytovek
129 domů rodinných a 6 bytových domů s 22 byty
10 domů a 2 byty

*17. 3. 2016
*25. 4. 2016
*2. 8. 2016
*2. 8. 2016
*3. 8. 2016
*11. 8. 2016
*21. 8. 2016
*5. 11. 2016
*7. 11. 2016
*17. 12. 2016

Haňovice 22
Haňovice 118
Haňovice 91
Haňovice 91
Kluzov 21
Kluzov 28
Haňovice 106
Haňovice 5
Kluzov 11
Haňovice 87

Průměrný věk našich občanů k 31. 12. 2016:
Haňovice
Kluzov
počet věk
počet věk
Muži
183 39,36
46
40,51
Ženy
189 46,82
41
43,27

Celkem
počet věk
229 39,59
230 46,19

Průměr obec

459

Úmrtí v roce 2016
Přidal Jindřich
Čep Josef
Šperlichová Eva
Macháček Michal

372

43,15

*1. 3. 1924
*21. 3. 1928
*12. 8. 1960
*18. 11. 1986

87

41,81

†2. 12. 2016
†4. 8. 2016
†7. 4. 2016
†8. 5. 2016
5

42,9

92 let
88 let
55 let
29 let

Kluzov 7
Haňovice 65
Haňovice 110
Haňovice 28

29
46
70
64
59
74
49
45
20
3

ODPADY V ROCE 2016:
Celkové náklady na odpady
Celkem příjmy
Celkové nákl.bez separ.odp.
Celkem příjmy bez separov.odp.
Hrubé nákl. na 1 občana
Čisté nákl. na 1 občana
Platba vybíraná obcí na 1 občana

391.326,- Kč
287.498,- Kč
336.756,- Kč
232.928,-Kč
746,- Kč
516,- Kč
470,- Kč

TKO a velkoobjem.
stavební odpad
plasty
sklo
kov
zeleň
papír
nebezpečný odpad

105 tun = 229,00 kg/občan
78 tuny = 169,00 kg/občan
6,3 tuny = 13,73 kg/občan
3,26 tuny = 7,10 kg/občan
1,61 tuny = 3,51 kg/občan
36,2 tuny = 78,87 kg/občan
9,02 tuny = 19,65 kg/občan
0,57 tuny = 1,24 kg/občan

Při porovnání s rokem 2015 lze říci, že množství odpadů je na stejné úrovni. Díky špatné evidenci
separovaných odpadů v bývalé svozové firmě Marius Pedersen – Šternberk bylo vykázáno méně plastů a
především skla. Výrazněji vzrostly odpady u stavebního odpadu. To bylo ale díky odvážení zeminy
z výkopu pro podzemní kontejnery.
Svoz komunálního odpadu zůstává vždy jedenkrát za 14 dnů a to vždy v úterý.
Sběrný dvůr Litovel - Cholinská ulice.

Sběr odpadů a nepotřebných věcí.
Velkoobjemný odpad : 7 4.
8. 4.
Nebezpečný odpad:
8. 4.
Železný šrot
7 4.
8. 4.

2017 2017 2017 2017 2017 -

Pondělí zavřeno

15:00 - 18:00
09:00 - 11:00
10:30 - 11:00
15:00 - 18:00
09:00 - 11:00

Úterý

09.00 – 16.30 hod.

Středa 10.30 – 18.00 hod.
Čtvrtek 09.00 – 16..30 hod.
Pátek

Sběr oleje z domácností –
ve dvoře kulturního domu a u školy
stojí nová zelená popelnice
s oranžovým víkem na tyto použité
oleje. Vkládejte je v PET lahvích.

09.00 – 16.30 hod.

Sobota 08.00 – 14.00 hod.
Neděle zavřeno
Polední přestávka: 12.00 – 12.45 hod.

Do velkoobjemného a nebezpečného odpadu patří:

Revize a čištění komínů:

a / objemný odpad – odpad z domácností, který je rozměrný a není možno ho
umístit do popelnic. Staré koberce, linolea, starý nábytek, oblečení …… .
b / pneumatiky – jedná se o pneumatiky z osobních vozidel (větší
pneumatiky z traktorů, nákladních vozidel, strojů apod. po dohodě se
starostou obce)
c / nebezpečný odpad – např.oleje, tuky, zbytky barev a rozpouštědel,
spotřební chemie, ropné látky léky, agrochemický odpad včetně obalů.
d / vyřazené elektrozařízení – elektrozařízení používané v domácnostech.
Např. ledničky, televize, rádia, počítače, DVD přehrávače, mikrovlnné trouby,
rychlovarné konvice, baterie, zářivky, výbojky apod.

Ve dnech 19. dubna 2017 bude
v naší obci čistit komíny a provádět
revize komínů pan Nevrlý
z Olbramic.
Pokud máte zájem,
nahlaste se na
obecní úřad
v Haňovicích.

Stavební odpad je možné za úplatu vyvézt do ZKJD-TECH s.r.o.,
Sobáčov 49, Chudobín 78321 Provozovna: Nasobůrky za cihelnou. Můžete zde za úplatu odevzdat:
-

čistý beton, kámen,
čistá cihla s omítkou,
čistá zemina a kamení do 5%

-

znečištěná zemina s kamením
nad 5%
směsný (beton, cihla, zemina)
asfaltové směsi

-

-

stavební a demoliční odpad nad 50cm
dřevo neznečištěné stavební

dřevo znečištěné Termíny svozu plastu.
Měsíc
Den
Den

I.
16

II.
13

III.
13

Měsíc
Den
Den

I.
4

II.
1

III.
1
29

IV.
10

V.
9

VI.
5

VII.
VIII.
3
28
31
Termíny svozu papíru.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
26
24
21
19
16

6

IX.
25

X.
23

XI.
20

XII.
18

IX.
13

X.
11

XI.
8

XII.
6

Obecní úřad blahopřeje
V měsících duben – červen 2016 oslaví tito občané významné životní jubileum. Obecní úřad
všem přeje mnoho zdraví a úspěchů v dalších letech života.

Přidalová Anežka
Kašparová Blaženka
Nováková Jiřina
Čepová Ludmila
Voříšková Věra
Weberová Květoslava
Sedlářová Zdenka
Nováková Růžena

Huňková Miloslava
Otava Josef
Falcová Alena
Oháňková Ludmila
Uvízl Petr
Linhart Zdeněk
Otava Lubomír

89
87
85
83
82
82
82
75

70
65
65
55
55
55
50

Informace pro oslavence ve věku 65, 70, 75, 80 a více: Od 1.1.2017 nebudou zástupci obce
navštěvovat oslavence obce. Jubilanti (65, 70, 75, 80 a více let) budou obecním úřadem pozváni
k přátelskému posezení, které bude spojené s malým pohoštěním. Toto posezení bude 1 – 2 x do
roka, podle počtu oslavenců.

Výsledky Tříkrálové sbírky 2017 v jednotlivých obcích
Letos koledovalo 116 skupinek koledníků ve 52 obcích a vesnicích našeho regionu.

Vesnice / obec
Dubčany
Haňovice
Loučany
Vilémov
Senička
Bílsko
Bouzov
Měrotín
Olbramice
Příkazy
Červenka
Luká

Průměr na
občana

Celkem

35,-

8 569

35,35,33,30,28,28,28,27,26,25,24,-

15 844
22 721
13 841
10 511
5 850
42 120
7 728
5 900
34 186
36 363
20 452

Senice
Náměšť
Skrbeň
Slavětín
Loučka
Náklo
Cholina
Bílá Lhota
Litovel
Pňovice
Mladeč

24,-

42 531

23,23,22,21,20,19,15,14,9,8,-

46 696
23 195
4 420
4 467
30 833
13 586
16 261
135 843
6 904
5 905

Celkem bylo vykoledováno: 554.726,- Kč.
V minulé Tříkrálové sbírce bylo na Litovelsku vykoledováno celkem 529.886,- Kč a předloni 457 331,-Kč.
V Haňovicích se loni vybralo 6.582,-Kč a na Kluzově 5.469,-Kč. Část sbírky určená pro vlastní projekty
Charity ve středisku Litovel byla využita následovně:
272 000,-Kč pořízení auta pro Ošetřovatelskou službu
35 000,- Kč přímá pomoc sociálně slabým rodinám
Rádi bychom také touto cestou poděkovali všem, kteří svým darem přispěli na pomoc lidem v nouzi u
nás i v zahraničí a na rozvoj charitních projektů. Stejně děkujeme všem koledníkům a vedoucím
skupinek, kteří nám s Tříkrálovou sbírkou pomáhali.
Ing. Ludmila Zavadilová,

7

Charita Šternberk, středisko Litovel

Více o podmínkách soutěže najdete na www.hanovice.cz .

Společenský a sportovní život v Haňovicích.
Haňovské košt

1.4.2017

18:00 hod.

Kulturní dům Haňovice

Velikonoční zábava

16.4.2017

20:00 hod.

Kulturní dům Haňovice, SAX

Taneční zábava

29.4.2017

20:00 hod.

Kulturní dům Haňovice, MOTORS

Střelby na asfaltové

30.4.2017

10:00 hod.

Areál MS Doubrava

Pochod do Javoříčka

8.5.2017

09:00 hod.

Pořadatel: Haňovští

27.5.2017

15:00 hod.

Náves před kulturním domem

Rybářské závody

3.6.2017

13:30 hod.

Rybářský spolek

Hasičské závody

1.7.2017

14:00 hod.

Hřiště TJ Doubrava Haňovice

Předhodové posezení

5.8.2017

17:00 hod.

Náves před kulturním domem

Taneční zábava

30.9.2017

20:00 hod.

Kulturní dům Haňovice, MOTORS ALKEHOL

Taneční zábava

14.10.2017

20:00 hod.

Kulturní dům Haňovice

Taneční zábava

28.10.2017

20:00 hod.

Kulturní dům Haňovice

Kluzovské hody

11.11.2017

14:00 hod.

Haňovice – NÁKELANKA.

Dětský den

Vydává Obec Haňovice – Grafická úprava: Arnošt Vogel. Evidenční číslo: MK ČR E 21401.
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