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Vážení spoluobčané,
již 14 měsíců běží výstavba kanalizace v obci a určitě je to nejvíce omílané téma pro všechny. Dělají se povrchy
komunikací a domovní části kanalizačních přípojek. Zastupitelstvo se téměř každý týden schází a projednává problémy,
které s kanalizací souvisí. Na každé poradě schvaluje další a další výdaje, které jsou spojené s touto stavbou. Potěšující je,
že se podařilo získat ještě jednu dotaci a to z Olomouckého kraje. Předpokládal jsem, že bychom mohli získat dotaci ve výši
kolem 1 mil. Kč. Nakonec Haňovice získaly nejvyšší dotaci z obcí, které letos požádaly na podobné projekty, je to 2,4 mil.
Kč.
Na posledním zasedání zastupitelstva bylo schváleno, že v části obce:
o Kluzov – Žmole bude udělán kompletně nový asfaltový povrch,
o Kout – kompletně nový asfaltový povrch,
o Kerkesl – kompletně nový asfaltový povrch,
o Dolní Konec – od domu č. 38 po dům č. 40 kompletně nový asfaltový povrch,
o před bytovkami 111 – 112 – kompletně nový asfaltový povrch,
o Kluzov směrem na Myslechovice – kompletně nový asfaltový povrch.
o U výše uvedených částí obce budou vybudovány i vjezdy k rodinným domům, které leží na pozemcích obce a
kopala se v nich přípojka.
Na ostatní komunikace se začíná zpracovávat projekt a silnice budou postupně opravovány. Přáním je, aby obnova
veškerých komunikací, včetně odstavných ploch, proběhla během 5 let.
Pokud máte vjezd z žulové kostky, zámkové dlažby, asfaltový nebo betonový, bude vrácen stejný povrch. U ostatních, kde
vjezd byl z hlíny nebo štěrku, bude vjezd odebrán a vysypán asfaltovým recyklátem.
V tuto chvíli je již napojeno asi 70% domů. Stočné dle dohody s VHS Čerlinka se bude platit od 1. 1. 2020. Cena za stočné
bude stejná jako v Litovli. Od 1.1.2020 to je 34,50 Kč za 1 m3 včetně DPH. U domků, které jsou 100% napojeny na obecní
vodovod, se bude platit dle skutečné spotřeby vody. U domků, které mají studnu nebo částečně používají studnu a částečně
obecní vodovod, je stanoveno směrné číslo 35 m3 na 1 osobu a rok. To je 1.207,-Kč za rok.
Chtěl bych znova poděkovat všem, především pak občanům Kluzova, za trpělivost se stavbou. Projet na Kluzov, to je
někdy (skoro pořád) jen pro silné povahy, vysoká vozidla a silné pneumatiky. Stavba se však pomalu blíží ke konci a tak
bych vás chtěl jménem celého zastupitelstva a stavebních firem pozvat 31. října od 16:00 hodin do kulturního domu, kde
pro občany Haňovic, Kluzova a Myslechovic bude tzv. „ZÁVĚREČNÁ“. Za účasti hejtmana Olomouckého kraje, jehož
zásluhou jsme dostali tento měsíc dotaci na kanalizaci ve výši 2,4 mil. Kč, se uskuteční sousedské posezení, kde proběhne
zhodnocení stavby. Také zde budete informováni o provozu kanalizace.

Arnošt Vogel – starosta obce

SJEZD RODÁKŮ
Obec Haňovice připravuje sjezd rodáků, který by měl proběhnout ve dnech 24. -26. července 2020. Pokud můžete,
tak si na tento víkend nerezervujte žádnou dovolenou ani neplánujte žádné nemoci. Po 11 letech bychom se opět
měli sejít i s občany, kteří již dlouho Haňovice nenavštívili.
Při této příležitosti by měla vyjít kniha o Haňovicích a Kluzově. Ta bude zachycovat to, co se událo v letech 2009 –
2019. Již nyní vyplňujete dotazníky. Děkuji všem, kteří je odevzdali a především těm, kteří se již nechali vyfotit.
Kniha by měla být především souborem fotografií. Fotografování bude probíhat do poloviny října. Pokud se chcete
domluvit na focení přímo s panem Přikrylem, můžete mu zavolat na tel.: 728 108 422. Zde se také obracím na vás,
kterým v tomto období zemřel někdo z rodiny. V knize by měly být fotografie všech zesnulých od roku 2009. Pokud
máte fotografii, kterou byste chtěli v knize zveřejnit, doneste ji prosím na obecní úřad nebo pošlete mailem. Pokud
nemáte, budou použity z archivu obce.
Děkuji za obec i ty, kteří sjezd rodáků již připravují.
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V tomto roce kromě výstavby kanalizace a projektů s tím spojených proběhly nebo probíhají tyto práce:
1. Přípojky (vodovodní a kanalizační) do hasičské zbrojnice. Zde se na pracích částečně podíleli samotní hasiči.
2. Z prostředků obce byl vybudován vjezd ke kadeřnici a odstavná plocha pro auta u hasičské zbrojnice. Zde
bych chtěl požádat: pokud budete stát u hasičské zbrojnice na místě s plechovým poklopem, tak jen
krátkodobě. V případě poruchy čerpadel a udržovacích prací se může stát, že poklop bude potřeba otevřít.
3. Dokončuje se Návrh Územního plánu. Veřejné projednání tohoto návrhu proběhne do konce roku v zasedací
místnosti obecního úřadu. Celkové náklady na nový ÚP jsou 460 tisíc Kč. Podařilo se ale získat dotaci
z Ministerstva pro místní rozvoj a to ve výši 290 tisíc Kč.
4. Kromě výstavby kanalizace probíhá budování inž. sítí pro 7 RD na Dolním konci. Náklady na tyto sítě jsou ve
výši 2,2 mil. Kč. Také zde jsme získali dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj a to ve výši 560 tisíc Kč.
5. Nepodařilo se získat dotaci na novou střechu kulturního domu. Proto tato akce byla přeložena na příští léta.
6. V tomto roce se ještě má dělat osvětlení multifunkčního hřiště u základní školy.
7. Dobrá věc co se podařila – ne zásluhou obce, ale díky panu Robinovi Látalovi z Měrotína, byla rekonstrukce
sociálního zařízení v mateřské škole. Jménem obce panu Látalovi děkuji. Po všech opravách a stabách ve
školce, myslím, že mohu říct, že nikdy nebyla školka tak hezká jako nyní.
8. Drobnou dotaci ve výši 20.000,- Kč získala obec od Olomouckého kraje na částečnou výměnu regálů
v knihovně.

VYBRÁNO ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 16. 9. 2019
schválilo:
1. změnové listy a dodatek smlouvy mezi obcí
Haňovice a Sdružením Litovel 2017 na:
a) opravu komunikací v celé šíři v části Kout,
b) opravu komunikací v celé šíři v části Kerlesl,
c) opravu komunikací v celé šíři v části Kluzov
Žmole,
d) opravu komunikací v celé šíři v části před
bytovkami 111 – 112,
e) opravu komunikací v celé šíři v části Kluzov
směrem na Myslechovice,
2. vybudování asfaltových vjezdů v části Kout, Kerkesl,
a Žmole,
3. vícepráce a dodatek smlouvy mezi obcí Haňovice a
Sdružením Litovel 2017 na:
a) vytěžení zeminy a připravení podkladu pro
zámkovou dlažbu na pozemku p.č. 25/1 o výměře
122 m2 a hloubce do 50 cm,
b) vybudování kanalizační vpusti a srovnání terénu
na Kluzově u RD č. 19,
c) výměna staré betonové šachty H027 v areálu ZŠ
Haňovice za plastovou,
d) vybudování kanalizační vpusti na Dolním Konci u
RD Haňovice 31,
e) vybudování vykopu pro vodovodní přípojku k
hasičské zbrojnici,
f) náhon do rybníka pod silnicí III/3734 na Kluzově,
g) vodovodní přípojka do hasičské zbrojnice,
h) opravu komunikací v celé šíři v části Dolní Konec
od domu č.38 - HM 13 po dům č. 40 – mostek přes
potok
4. schvaluje uspořádání závěrečného setkání u
příležitosti ukončení stavby Výstavba kanalizační sítě

5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
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ve městě Litovel – místní část Myslechovice a v obci
Haňovice. Spolu podíl obce na akci bude 15,000,-Kč.
bezúplatný převod pozemku p.č. 124/9 k.ú. Haňovice
od P. Grossmanna. Na pozemku bude do 5 let od
podpisu smlouvy vybudována místní komunikace.
smlouva mezi obcí Haňovice a p. L. Kleinovou na
odkup části pozemku p.č. 150 k.ú. Haňovice o
výměře 50 m2 za cenu 10.000,-Kč.
v souladu se zveřejněným záměrem prodej:
1. Část pozemku p. č. 202/3 k.ú. Haňovice označený
jako p.č. 202/30 o výměře 1411 m2,
2. Část pozemku p. č. 202/3 k.ú. Haňovice označený
jako p.č. 202/31 o výměře 1409 m2,
3. Část pozemku p. č. 202/3 k.ú. Haňovice označený
jako p.č. 202/32 o výměře 1226 m2,
4. Část pozemku p. č. 202/3 k.ú. Haňovice označený
jako p.č. 202/33 o výměře. 1225 m2.
panu R. Ošťádalovi za cenu 1.897.560,- Kč. Kupující
na své náklady vybudují inž. sítě a komunikace. Obec
zajistí veřejné osvětlení a rozhlas.
směrnici o pronajímání Kulturního domu.
aktualizaci a revizi stránek + SSL certifikát.
vydání knihy „Proměny obce Haňovice a Kluzova I“.
přijetí daru na opravu sociálního zařízení v Mateřské
škole.
vyhotovení urbanistické studie s návrhem středu
obce.
vyhotovení projektu „Rekonstrukce kulturního
domu“ firmou AGP PROJEKČNÍ ATELIER s.r.o. za
cenu 179 297,80 Kč včetně DPH.
vyhotovení projektu pro demolici RD Haňovice –
Kluzov 2. firmou AGP PROJEKČNÍ ATELIER s.r.o.
za cenu 30.976,- Kč včetně DPH.

KULTURA V HAŇOVICÍCH V ZIMĚ 2019 /2020
Slavnostní odpoledne –
ukončení akce výstavba
kanalizace.

31. 10. 2019 16:00 hod

Kulturní dům Haňovice

Diskotéka 80. léta

16. 11. 2019 20:00 hod.

KALLIOPE

Rozsvěcování stromečku 30. 11. 2019 16:30 hod.

Náves před kulturním
domem v Haňovicích

Mikulášská zábava

7. 12. 2019 20:00 hod.

Kulturní dům Haňovice
Hudba: MOTORS

Vánoční promítání

13. 12. 2019 18:00 hod.

Kulturní dům Haňovice

Štěpánská zábava

25. 12. 2019 20:00 hod.

Kulturní dům Haňovice
Hudba: SAX

Hasičský ples

25. 1. 2020 20:00 hod.

Kulturní dům Haňovice
Hudba: ROXY

Maškarní bál pro děti

2. 2. 2020

15:00 hod.

Kulturní dům Haňovice
Show ŠAŠKA VIKYHO

Společenský ples
obce Haňovice

8. 2. 2020

19:00 hod.

Kulturní dům Haňovice
Hudba: FOFROVANKA

Haňovské košt

28. 3. 2020 18:00 hod.

Kulturní dům Haňovice

DÁREK K NAROZENINÁM
Nově zvolená starostka Sboru dobrovolných hasičů Ing. Martina Sobotová dostala ke svým kulatým
narozeninám, které tento týden slaví, mimořádný dárek od hasiček, které poprvé v historii vyhrály
Hanáckou extraligu. O vítězství rozhodlo až poslední kolo v Olešnici, kdy Haňovice skončily druhé,
ale Loučany, které doposud soutěž vedly, měly neplatný pokus. Díky tomu celkově Loučany spadly
až na 3. místo. Výsledky posledního kola v Olešnici: 1. Krasice, 2. Haňovice, 3. Dolní Libina.
Celkovým vítězem Hanácké extraligy - kategorie ženy se staly Haňovice, 2. Pěnčín, 3. Loučany.
Blahopřejeme našim hasičkám.
Více o soutěži ve vánočním zpravodaji.
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Zahájení školního roku 2019/2020
S politováním nám příroda dala najevo, že prosluněné a hřejivé dny jsou za námi a dětem nastává nový školní rok. Záhy
jsme však zjistili, že mnohé děti se do školy již velmi těšily. A což teprve prvňáčci!
Škola dostala během prázdnin nový kabát v podobě výmalby prostor a nic nám tedy nebránilo začít. V pondělí 2. září
se děti s různými očekáváními a s rozzářenýma očima dostavily i s rodiči do budovy školy. Tam jsme jim připravili
slavnostní přivítání, pan starosta Arnošt Vogel je pozdravil a popřál jim mnoho zdaru, starší spolužáci jim navíc přednesli
pár básniček.
Škola je opět dvojtřídní se spojenými ročníky. 1. a 2. ročník vyučuje ředitelka školy Mgr. Ivana Králová, 3. a 4. ročník
vyučuje Mgr. Kristýna Hladíková. Některé hodiny v obou třídách má na starosti Mgr. Zlatica Vilímcová. Do školní družiny
nastoupila nově Mgr. Miroslava Skopalová, navíc jsme přijali i asistentku pedagoga paní Miroslavu Vrzáčkovou. Úklid a
výdej stravy zastává paní Andrea Satorová.
Základní školu v tomto školním roce navštěvuje celkem 32 žáků. Z Haňovic je to 10 žáků, z Myslechovic 19,
z Nové Vsi 1 a dvě děti plnící povinnou školní docházku v zahraničí dle individuálního plánu.
První ročník letos budou navštěvovat tito žáci: Andrej Havlíček z Haňovic, Nikola Kratochvílová
z Myslechovic, David Břetislav Nevrlý z Myslechovic, Edita Obrátilová z Myslechovic, Edita Solovská z Myslechovic,
Světlana Straková z Myslechovic, Štěpán Šenkýř z Haňovic, Aneta Šperlichová z Haňovic a Adéla Vočková z Haňovic.
Do mateřské školy letos dochází 24 dětí. Z Haňovic 14 dětí, z Myslechovic 9 dětí a 1 dítě z Chudobína. Děti vyučují
učitelky Michaela Šenkýřová a Bc. Pavla Bartoňová, rovněž i zde od letošního roku působí asistentka pedagoga, paní Renata
Němcová. Výdej dovážené stravy a úklid mateřské školy zajišťuje paní Miloslava Urbanová.
Žáci obdrželi nabídku těchto zájmových kroužků: Keramika, Pohybové hry, tyto kroužky nám zaštiťuje DDM
v Litovli a dojíždějící pedagogové, dále pak Hanáčtina, kterou vede I. Králová a Hravá Angličtina pod vedením K.
Hladíkové. P. Hofman bude i nadále vyučovat v nepovinném předmětu Náboženství.
Od září žáci základní školy a předškolní děti z mateřské školy začali dojíždět na plavecký výcvik do Litovle. Během
celého roku máme naplánovanou spoustu kulturních a sportovních akcí, akce spojené s různými výročími, dílny pro rodiče
s dětmi a čeká nás spousta jiné práce.
Závěrem bych všem dětem, rodičům a zaměstnancům mateřské i základní školy popřála pohodový školní rok plný
optimismu, elánu a hlavně zdraví.
Zapsala Mgr. Ivana Králová

Letošní prvňáčci. Zleva: David Břetislav Nevrlý, Aneta Šperlichová, Andrej Havlíček, Nikola Kratochvílová, Štěpán
Šenkýř, Světlana Straková, Adéla Vočková, Edita Obrátilová, Edita Solovská.
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HOSPODAŘENÍ OBCE K 31. 8. 2019
(v tisících korunách)
Příjmy
Daň ze závislé činnosti
Daň z příjmů z podnikání fyzických osob
Daň z kapitálových výnosů
Daň právnických osob
Daň z právnických osob za obec
Daň z DPH
Daň z nemovitosti
Popl. správní, psi, veř.prostr, vstupného, hazard
Odvody za odnětí půdy
Nedaňové příjmy (pronájem z KD a hospody, z
půdy, rozhlas, knihovna, úroky, VO, zeleň, místní
správa ….
Dotace (dotace od Kr.úřadu ze Stát.rozpočtu)
Dotace ze SR - volby
Neinvestiční dotace od MMR
Ostatní investiční transfery od MMR
Příjmy celkem
Financování z rezervy minulých let
Uhrazené krát. Úvěry
Úvěry
Operace z peněž. účtů

Příjmy celkem po financování

Rozpočet
2019

UpravenýHospodaření
rozpočet k 31.8.2019

%

1 700
35.4
135
1 310
450
3 200
715
276.5
0

1 700
35.4
135
1 310
100
3 200
715
276.5
39,0

1088,6
19,2
95,6
892,9
95
2040,6
338,0
237,9
36,7

64%
54%
70%
68%
95%
63%
47%
47%
94%

342.5
128
0
58.5
20 209.1
28 700
0
-5 000
17 000
0
40 700

567,5
128
29
1 017,2
21 059,5
30 312,1
592
- 5 000
17 000
0
42 903,6

444,6
85,6
29
942,3
20 209,1
26 555,0
-1 423,2
-5 000,
1 811,6
0
21 943,4

78%
66%
100%
92%
29%
87%
0%
0%

10
37
50
670
30 754.5
5
953
130
6
470
106
1 229
5
10
0
120
300
15
245
95
5
210
70
35
711
30
960
0
1277
42
2 113
17
20
0
40.700

10
37
50
890
31 658
5
1896,7
130
6
120
116
704
5
10
0
159
440,4
15
245
95
5
228
70
60
736
50
960
29
1 441,5
42
2 653
17
20
0
42.903,6

10
32,7
0
426,8
16 315,3
0
1 478,0
1
5,4
88,9
76,2
232,7
0
0
0
92,6
9
11
95
73,7
0
144,0
48,7
40,7
434,7
25,2
620,6
19,0
975,0
4,5
659,3
15,9
7,5
0
21.943,4

100%
85%
0%
48%
48%
0%
77%
0%
89%
74%
65%
33%
0%
0%
0%
58%
4%
73%
38%
77%
0%
63%
69%
67%
37%
53%
64%
65%
67%
10%
25%
93%
37%
0%
51%

0%
51%

Výdaje
Ostatní záležitosti lesního hospodař. MS
Silnice a silniční doprava
Rezerva na krizová opatření
Pozemní komunikace-chodníky
Odvádění odpadních vod – kanalizace
Úpravy vodních toků, rybníky
Základní škola a mateřská škola
Vodní díla v zemědělské krajině
Knihovna
Platby daní a poplatků
Ostatní zál. Kultury (kronika, komise, kulturní akce)
Kulturní dům
Kaple a kostely – opravy
Místní rozhlas
Ostat. správa v obl. Kultury
Veřejné osvětlení
Územní plánování
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
Obecní úřad
Všeobecná pokladní správa
Komunální služby a územní rozvoj
Finanční vypořádání minulých let
Pojištění obce
Nespecifikované rezervy

Výdaje celkem
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PODĚKOVÁNÍ
Slovo „děkuji“ používáme v běžném
životě všichni denně, a to za cokoliv. Za
dárek, za přání, za podržení dveří. Existuje
však i „děkuji“, na které snad ani ten dárce
nečeká. Jde o poděkování za gesto, se kterým
se jen tak běžně nesetkáváme. Jde o
poděkování lidem, kterým není lhostejná
výchova dětí nebo jejich prostředí.
byť nemají v naší škole ani děti, nosí na
zahájení školního roku kytky na výzdobu,
drobné dárečky apod. Zde děkuji paní
Marušce Zlámalové z bytovek.
Rovněž velmi děkuji Ing. Zdeňkovi
Němcovi z Kluzova, který naší škole
každoročně věnuje finanční obnos na rozvoj
dětí v kroužku.
V neposlední řadě děkuji panu
Robinovi Látalovi, který nám nabídl celkovou rekonstrukci umývárny a toalet v mateřské škole
v podobě daru. V červnu letošního roku přišla nabídka, během prázdnin bylo zrealizováno. Místnosti
velmi „prohlídly“, jsou moderní a účelné. Osobně jsem již panu Látalovi poděkovala a předala dáreček
od našich dětí.
A jelikož to kouzelné slůvko je to nejmenší, co můžeme nabídnout, a jestliže by nemělo chybět ve slovníku
každého z nás, a jestliže je společně s rodiči učíme děti neustále používat a nebát se je používat, ještě jednou
všem děkuji.
Mgr. Ivana Králová, řed. ZŠ a MŠ Haňovice.

OBECNÍ ÚŘAD BLAHOPŘEJE
V měsících říjen – prosinec 2019 oslaví tito občané významné životní jubileum. Obecní úřad
všem přeje mnoho zdraví a úspěchů v dalších letech života.
Nováková Marie (103)
Němec Zdeněk
Studená Jiřina
Lakomá Aloisie
Němcová Marie
Grossmannová Božena
Vykydalová Libuše
Čikl Miroslav

93
82
82
82
80
80
80
75

Vrzáčková Miroslava
Skopal Petr
Přidalová Božena
Valouch Zdeněk
Přidal Alois
Vyhnálek Bohumil
Přikryl Zdenek
Krylová Hana

VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO.
Obec Haňovice hledá pracovníka obce s pracovní náplní úklid a údržba veřejných prostor.
Nástup 1. 1. 2020.
Plný pracovní úvazek na 2 roky.
Nástupní plat 18.000,- Kč. Po zkušební době až 22.000,-Kč.
Přihlášky o zaměstnání posílejte do 21.10.2019.
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