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Jaký byl rok 2019 …
jednoznačně plný prachu, výmolů a hluku. Možná by
se mohlo říci „konečně je tento rok za námi“. Byl to rok
velkých investic, neustálého projednávání a
vyjednávání. Zastupitelstvo sice mělo jen 7 veřejných
zasedání, ale pracovních porad bylo nejvíce za dobu, co
pamatuji. Mnohá rozhodnutí spojená s velkými výdaji
byla bezprostřední a nedalo se vyčkávat na projekty a
schválení zastupitelstva. Stavba se dotkla každé rodiny.
Někdy jen kanalizační přípojkou, jindy kanalizace vedla
v těsné blízkosti domů, zahrad a dvorů. Asi nejhorší bylo
dopravní omezení a dlouho trvající rozkopávky. Ještěže
předpokládaná životnost kanalizace je 100 let a tak
většina z nás již takovou stavbu nezažije ☺ (více o
kanalizaci na straně č. 3).
Kromě kanalizace obec budovala inženýrské sítě pro 7
rodinných domů na Dolním Konci. Tento projekt stál
téměř 2,1 mil. Kč, z toho dotace z Ministerstva pro
místní rozvoj byla 560 tisíc Kč.
Dělá se nový Územní plán obce. Ten bude dokončen
v srpnu 2020 a bude stát 530 tisíc korun a dotace je 290
tisíc Kč. Návrh Územního plánu je vyvěšen na Úřední
desce a internetových stránkách obce. Doporučuji všem,

aby si Územní plán prohlédli (můžete i na obecním
úřadě) a seznámili se s ním. Do 3. ledna je možné
písemně podat své připomínky a požadavky na doplnění
nebo změnu. Po veřejném projednání (asi květen) a
schválení zastupitelstvem již nebude možné na několik
let nic měnit.
V tyto dny se dokončuje osvětlení multifunkčního
hřiště u školy. Tato investice ve výši 160 tisíc Kč je
hrazena plně z obce. Ve škole se také dělaly nové ploty,
vyrovnal se terén kolem budov a v minulém Zpravodaji
jsme informovali o opravě sociálního zařízení ve školce,
kterou financoval pan Látal z Měrotína.
V rámci opravy ploch po výstavbě kanalizace se
vybudovalo odstavné místo pro 3 auta u hasičské
zbrojnice a u kulturního domu vjezd ke kadeřnictví.
Drobnou dotaci (20.000,-Kč) jsme získali
z Olomouckého kraje na výměnu regálů do knihovny.
Škoda jen, že čtenářů stále ubývá.
Nepovedlo se nám získat dotaci na workoutové hřiště
u školy a dotaci na novou střechu kulturního domu. Na
tuto opravu budeme znova žádat o dotaci v roce 2020.

… a co v roce 2020?
Rok 2020 by měl být rokem projektování a příprav
na léta budoucí. Prozatím ještě přesně nevíme, kolik
peněz zůstane. Začátkem roku musíme udělat čáru za
kanalizací a připravit se na budoucí projekty a opravy
cest. Přesto zastupitelé pro rok 2020 již schválili podat
několik žádostí o dotaci.
Jedná se především o :
1. Obec má již přislíbenou dotaci z Hasičského
záchranného sboru na nákup auta pro Jednotku
požární ochrany. Dotace je 450 tisíc Kč a auto by
mělo stát kolem 1. milionu Kč.
2. Bude dobíhat financování Územního plánu obce.
3. V létě obec podala žádost na rekonstrukci rybníka
za bytovkami včetně náhonů. Dotace by měla být
do 2. mil Kč a rekonstrukce bude stát víc jak 3.

mil. Kč. Tato akce se bude dělat pouze za
předpokladu získání dotace.
4. Na posledním zasedání zastupitelstva bylo
schváleno
podání
žádosti
o
dotace
z Olomouckého kraje na dofinancování auta pro
hasiče. Znova na opravu střechy kulturního
domu, na nové chodníky kolem základní a
mateřské školy a na Sjezd rodáků.
5. Velkým výdajem budou projekty na komunikace
a odstavné plochy po obci.
6. Na posledním veřejném zasedání
byly
projednány ještě některé žádosti o dotace, ale zda
bude požádáno, se rozhodne až začátkem příštího
roku.

Plánů je dost, ale v budoucích letech bude obec splácet úvěr na kanalizaci a tak se uvidí, na co dalšího zbude.
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 2020.
Arnošt Vogel.
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HOSPODAŘENÍ OBCE K 30. 11. 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 30.11.2019

%

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

1 490
30
136
1 137
95
2 805
338,0
237,9
51

88%
86%
101%
88%
95%
88%
47%
47%
132%

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

608
148
29
959
21 118
32 772
592
- 5 000
17 000
0
45 364

534
138
29
917
21 088
41 729
-1 316
-5 000
8 190
0
43 608

88%
92%
100%
96%
100%
127%
0%
0%
48%
0%
96%

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
805
33 759
5
1897
235
33
120
116
704
5
10
0
159
530
15
245
115
5
228
70
79
736
50
960
29
1 484
42
2 631
17
20
0
45 364

10
32
0
489
24 467
0
1 713,0
200
32
73
84
232,7
0
0
0
121
270
11
95
103
1
202
60
77
597
46
854
19,0
1283
17
2 164
16
11
0
43 608

100%
86%
0%
61%
73%
0%
90%
85%
98%
61%
72%
33%
0%
0%
0%
76%
51%
73%
38%
90%
16%
89%
85%
97%
81%
92%
89%
65%
87%
41%
82%
94%
53%
0%
96%

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, kulturna)
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 separ. 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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Vybráno ze zasedání zastupitelstva:
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 16.10.2019
schválilo:
1. v souladu se zveřejněným záměrem prodej
a. část pozemku p. č. 202/3 k.ú. Haňovice označený
jako p.č. 202/30 o výměře 1411 m2,
b. část pozemku p. č. 202/3 k.ú. Haňovice označený
jako p.č. 202/31 o výměře 1409 m2,
c. část pozemku p. č. 202/3 k.ú. Haňovice označený
jako p.č. 202/32 o výměře 1226 m2,
d. část pozemku p. č. 202/3 k.ú. Haňovice označený
jako p.č. 202/33 o výměře. 1225 m2
panu R. Ošťádalovi, bytem Litovel, část Nasobůrky za
cenu 1.897.560,- Kč. Kupující na své náklady vybuduje
inž. sítě a komunikaci. Obec zajistí veřejné osvětlení a
rozhlas.
2. přijetí dotace z Olomouckého kraje ve výši 2.400.000,-Kč
na projekt Výstavba kanalizace Haňovice.
3. mezi obcí Haňovice a Olomouckým krajem Dodatek č. 2
ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní
obslužnosti Olomouckého kraje.
4. jmenuje za zřizovatele členem Školské rady ZŠ a MŠ
Haňovice do 28. 2. 2020 zastupitelku M. Valouchovou.

8.
9.
10.

11.

12.

13.

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 9. 12. 2019
schválilo:
1. Urbanistickou studii středu obce.
2. Výroční zprávu a vlastní hodnocení školy ve školním roce
2018/2019.
3. příspěvek na činnost ZŠ a MŠ Haňovice ve výši 695.000,Kč. Z toho na plyn je určena částka 200 tisíc Kč. Pokud
nebude vyčerpána, bude vrácena na účet obce Haňovice.
4. Rozpočtové provizorium na rok 2020.
5. pravidla pro dohody o provedení práce pro zastupitele obce
dle zápisu.
6. s přijetím Náměště na Hané a Loučan do společnosti
Vodohospodářská společnost ČERLINKA s.r.o. Souhlasí
také se změnou SPOLEČENSKÉ SMLOUVY obchodní
společnosti s ručením omezeným Vodohospodářská
společnost ČERLINKA s.r.o. – identifikační číslo 471
50 904, spočívající v navýšení základního kapitálu na
820.000,- Kč o vklad 20.000,- Kč městyse Náměšť na
Hané a o vklad 20.000,- Kč obce Loučan.
7. kupní smlouvu mezi Robinem Látalem, bytem Litovel,

14.

15.
16.
17.
18.

19.
20.

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.
podání žádosti o dotaci z MMR na projekt „Oprava
klubovny KD Haňovice“
Obecně závaznou vyhlášku obce Haňovice č. 1/2019, o
místním poplatku ze psů.
Obecně závaznou vyhlášku obce Haňovice č. 2/2019, o
místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Obecně závaznou vyhlášku obce Haňovice č. 3/2019,
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/2010 o
místním poplatku ze vstupného.
Obecně závaznou vyhlášku obce Haňovice č. 4/2019,
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o
místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
počet zaměstnanců obce v obecním úřadu a v
organizačních složkách obce:
1. 1 zaměstnanec obecního úřadu obce,
2. 3 jiní zaměstnanci obce,
3. max. 2 zaměstnanci z programu
„Nezaměstnanost“,
4. max. 2 zaměstnanci z programu ITI s názvem
Startovací centrum Olomouce,
5. max. 2 zaměstnanci obce na Veřejně prospěšné
práce.
uhrazení podílu pokuty ve výši 9.164,- Kč obci Příkazy,
kterou dostala od SFŽP za chyby v ZVA projektu
„Předcházení vzniku BRKO v obci Příkazy a partnerských
obcích“.
zůstává členem spolku Odpady Olomouckého kraje, z.s.
prozatím
nebude
odkupovat
akcie
Servisní
společnostiodpady Olomouckého kraje a.s.
schvaluje podat žádost o dotaci z Olomouckého kraje na
projekt „Střechy kulturního domu v Haňovicích“,
schvaluje podat žádost o dotaci z Olomouckého kraje na
projekt „Chodníky v areálu Základní a mateřské školy
v Haňovicích“,
schvaluje podat žádost o dotaci z Olomouckého kraje na
projekt „Pořízení automobilu pro JPO obce Haňovice“,
schvaluje podat žádost o dotaci z Olomouckého kraje na
projekt „Sjezd rodáků obce Haňovice“.

Poplatky v obci Haňovice v roce 2020
Poplatek za komunální odpad
Pes
Stočné
Vodné

550,- Kč
splatný do 31. 5.
100,- Kč
za prvního psa – splatné do 31. 5. 2020.
150,- Kč
za každého dalšího psa – splatné do 31. 5. 2020.
3
34,53 Kč/m do 31.3.2020 a 33,03 Kč/m3 od 1.4.2020
29,60 Kč/ m3

Odpady na přelomu roku 2019 /2020

Omezení sběrného dvoru v Litovli:

Komunální odpad
Plast
Papír

- 23. 12. 2019 do 15.00 hod.
- 30. 12. 2019 do 15:00 hod.
- 31. 12. 2019 zavřeno

20.12.2019, 3.1.2020.
10.1.2020
3.1.2020
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Kanalizace
31. října v kulturním domě byla oficiálně ukončena
stavba kanalizace v Haňovicích a Myslechovicích.
Slavnostního ukončení se zúčastnili zástupci
realizačních firem, projektanti a zástupci města
Litovle. Starosta obce se starostou města Litovle
Viktorem Kohoutem informovali občany o
financování celé akce a problémech, které stavbu
provázely. Ředitelka VHS Čerlinka informovala o
napojení nemovitostí na kanalizaci a budoucím
placení za stočné. Pěkné vystoupení a hudební
doprovod zajistili žáci ze Základní školy
v Haňovicích a ze ZUŠ Litovel.

Údaje o stavbě:
Zahájení stavby:
4.6.2018
Ukončení stavby:
28.11.2019
Rozpočtovaná cena (bez DPH)
MZe – Haňovice
35 896 716,83 Kč
OPŽP – Litovel
35 948 525,32 Kč
Celkem
71 845 242,15 Kč
Skutečná cena včetně změnových listů (především komunikace a chodníky):
MZe – Haňovice
39 081 566,51 Kč + ostatní výdaje a vícepráce (2,55 mil. Kč) = 41,6 mil. Kč.
Dotace 26,1 mil. Kč, to je 62,7 %.
OPŽP – Litovel
36 186 502,48 Kč + ostatní výdaje a vícepráce (8,95 mil. Kč) = 45.2 mil. Kč.
Dotace 22,2 mil. Kč, to je 49,1 %.
Celkem
75 268 068,99 Kč + ostatní výdaje a vícepráce (11,5 mil. Kč) = 86,8 mil. Kč.
Dotace 48,3 mil. Kč, to je 55,6 %.
Přípojky a hlavní řády:
MZe – Haňovice
1050 m odboček
2 411 m hlavního řádu, 336 m výtlaků a 44 m kanalizačních vpustí
zrušeno 296 m staré kanalizace
2 čerpadla
OPŽP – Litovel
4 165 m hlavního řádu
952 m odboček
Celkem
více jak 9 km stok a odboček

Územní studie Střed, Dolní Konec a Řádka
Zastupitelstvo obce nechalo vyhotovit několik studií obce pro
přípravu projektů rekonstrukcí komunikací, odstavných ploch a
autobusové zastávky. Tyto návrhy si můžete prohlédnout na
internetových stránkách obce.
Především žádáme občany bydlící na Řádkách, aby si studie
prostudovali a případné připomínky poslali písemně na obecní úřad.
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V roce 2019 se narodili:

Štěpánka Juřičková
* 4.10.2019
Magdaléna Nováková
* 5.4.2019

Matěj Gazárek
* 17.4.2019

Karel Smetana
* 1.10.2019

V kulturním domě v Haňovicích
27. července 2019 oslavili svatbu
Šárka (Cinková) a Jan Albrechtovi.

V roce 2019 zemřeli:

Pavel Skopal
*23.9.1963 - † 27.1.2019
- 56 let.

Jaroslav Novák
*16.3.1928 - † 17.4.2019
- 91 let.

Aleš Voříšek
*30.1.1959 - † 22.8.2019
- 60 let.

Miloslav Ťujík
*30.12.1951 - † 21.6.2019
- 67 let.

Josef Přikryl
*31.7.1939 - † 30.9.2019
- 80 let.

Helena Hlubinková
*1.10.1946 - † 17.8.2019
- 73 let.

Věra Voříšková
*17.4.1935 - † 11.12.2019
- 84 let.
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SDH Haňovice ženy jsou mistryněmi Hanácké Extraligy pro rok 2019
Poslední sobotu v září se většina občanů Haňovic vydala na výlet „Po stopách předků“, hasičky však čekal úplně jiný
úkol. Jely se prát na poslední závod Hanácké Extraligy o celkové umístění. Před posledním desátým závodem bylo vše
otevřené – tedy především to, jak to bude vypadat na stupních vítězů. Po 9 závodech se na prvním místě držely holky
z Loučan se 123 body, na druhém místě naše hasičky se 122 body a za námi na třetím místě o pouhých 6 bodů holky
z Pěnčína. Jelikož je za vítězství v jednom závodu možné získat 20bodů, do poslední vteřiny mohl každý z nás doufat, že
se stane celkovým vítězem.
Jako první šly na start holky z Pěnčína a laťku nastavily
Celkové umístění HE 2019
Počet bodů
Nejlepší čas
pěknou – čas 18:51. Po nich se chystal dosud vedoucí tým
1.
Haňovice
139
17:09
– Loučany. Útok byl rozběhnutý slušně, avšak hasičkám
2.
Pěnčín
127
17:76
z Loučan praskla hadice a k jejich smůle jeden terč zůstal
3.
Loučany
123
17:11
nesestřelen, pro ně to tedy znamenalo NP. Po nich šly na
4.
Hlubočky
106
18:23
start naše hasičky – nervozita by se dala krájet. Loučanské
5.
Dolní Libina
87
17:39
6.
Cholina
83
18:53
NP bylo snad ještě horší, než kdyby Loučany daly čas. Pro
7.
Dětkovice
73
18:79
nás to znamenalo jediné - útok dokončit za jakékoliv
8.
Droždín
72
20:57
situace, protože ten bodík, co nás dělil od Loučan a od
9.
Mladeč
68
19:01
celkového prvního místa, začal mít reálnější podobu. A
10.
Olešnice
63
18:27
naše hasičky dokončily svůj útok a vlastně i celou sezónu
11.
Vojnice
52
19:14
s velkou grácií. Nepropadly panice, hodily si tam svůj
12.
Krasice
43
16:62
nejlepší čas sezóny 17:09 a všichni jsme mohli propuknout
13.
Náměšť na Hané
41
18:34
v oslavy. Tento historický úspěch ženského družstva si
14.
Dub nad Moravou
41
20:82
budeme pamatovat hodně dlouho a doufám, že příští rok se
nám podaří na tento úspěch navázat. O dva měsíce později jsme si na slavnostním vyhlášení převzaly medaile i putovní
pohár pro vítězky HE. Pokud budete mít cestu kolem hospůdky, můžete si tam prohlédnout všechny poháry, které se nám
letos podařilo vyhrát.
Nakonec bych Vám všem za celý sbor chtěla popřát krásné Vánoce, šťastný nový rok a především zdraví. Těšíme se na
Vás v roce 2020 – naší první akcí bude hasičský ples se skupinou ROXY, který se uskuteční v sobotu 25.ledna 2020.

Haňovský hasičky.

Zleva stojící: Martina Sobotová, Martina Hofschneiderová, Nicol Pospíšilová, Veronika
Číhalová, Kája Studená, Pavlína Zedničková. Dole zleva: Dáša Fialová,
Terka Novotná, Ája Kuchařová, Elča Rozmanová.
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Vyhlášky
Od nového roku se mění zákon, který upravuje vyhlášky s místním poplatkem. Z tohoto důvodu zastupitelstvo
obce provedlo revizi vyhlášek a schválilo nové vyhlášky, které budou platit od 1.1.2020:
1.Obecně závazná vyhláška obce Haňovice č. 1/2019, o místním poplatku ze psů.
- Nově navržený poplatek 100,-Kč za prvního psa a 150,-Kč za druhého psa.
- Splatnost poplatku do 31. května.
2.Obecně závazná vyhláška obce Haňovice č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
- Místní poplatek se zvyšuje na 550,-Kč za osobu.
- Třetí a každé další nezaopatřené dítě žijící v jedné domácnosti se od poplatku osvobozuje.
- Splatnost poplatku v plné výši do 31. května.
- Náklady na likvidaci komunálního odpadu na jednoho obyvatele v roce 2019 byly 580,-Kč
na jednoho obyvatele. Tento poplatek je ovlivněn odvody státu. A dle informace sběrových
firem poplatek během několika let může vzrůst až na 1500,- Kč na osobu. Další náklady na
odpady mohou nově vzniknout, pokud občané nebudou třídit odpady. Nepomůže však, když
bude třídit jen někdo. Pokud se zjistí, že v odpadech je stavební suť, zeleň nebo separované
odpady – především plast, bude se za tunu odpadu platit o 1.000,-Kč více. I když v naší obci
mnoho občanů třídí odpady vzorně, někteří občané to neřeší. Proto bude docházet
k namátkové kontrole popelnic. Pokud bude zjištěno, že v popelnici je suť, zeleň nebo plast
nebude popelnice vyvezena.
3.Ruší se – Obecně závazná vyhláška obce Haňovice č. 3/2019, o místním poplatku ze vstupného.
4.Ruší se – Obecně závazná vyhláška obce Haňovice č. 4/2019, o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství.

Klubovna pro maminky
Letos byla klubovna v kulturním domě, která je určena především pro maminky s dětmi,
hned 2x vytopena. Nyní je již opět opravena a maminky ji mohou plně využívat. Po
vytopení klubovny musely být zlikvidovány všechny hračky a plyšáky, které byly
namočeny. Obracíme se na vás, pokud máte hračky vhodné do klubovny pro
maminky a můžete je věnovat, abyste je donesli do klubovny nebo na obecní úřad.
Pokud klíče od vchodu nemáte, můžete si je vyzvednout na obecním úřadu. Pokud klubovnu nevyužíváte,
prosíme o vrácení klíčů.

Obecní úřad blahopřeje
V měsících leden – březen 2020 oslaví tito občané významné životní jubileum. Obecní úřad všem přeje
mnoho zdraví a úspěchů v dalších letech života.
Čepová Vlastimila
Krajcová Marie
Kašparová Marie
Čiklová Ludmila
Havlíčková Jaroslava
Svobodová Eliška
Lang Rudolf

90
83
82
82
75
75
65

Malý Oldřich
Smékalová Jarmila
Urbanová Miloslava
Hrabčíková Zdenka
Jiříková Pavla

Hledá se pivní set
Mnoho občanů si na rodinné akce půjčuje pivní sety z obce. Při inventurách bylo
zjištěno, že 1 pivní set chybí. Pokud jste ho někdo zapomněli vrátit, prosíme, dovezte
ho do kulturního domu.
Děkujeme.
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60
60
60
60
55

Paní Věra Voříšková – první porevoluční starostka obce
Dne 11. prosince 2019 přišla smutná zpráva, odešla velká Žena, naše první porevoluční starostka paní Věra
Voříšková. Narodila se dne 17.4. 1935 v Haňovicích v domě č.p. 22. Vychodila 5 třídní obecnou školu v Chudobíně a
pokračovala na Reálném gymnáziu J. Opletala v Litovli. Později si doplňovala vzdělání a studovala na Ekonomické škole.
V roce 1958 se vdala za V. Voříška a vychovala syna Aleše. Celý život pracovala v Papcelu v Litovli, do důchodu odešla
koncem roku 1990.
Byla to úžasná žena, která měla do poslední chvíle obrovský přehled, co se týče politiky a kultury. Dlouhá léta
spolupracovala s pěveckým souborem Kantika ( za vedení p. Nedomy), kde recitovala básně a uváděla program. Poslední
vystoupení měla v Litovli, kde recitovala verše spisovatelky p. Jarmily Cholinské, se kterou se osobně znala. Později přišly
problémy s pamětí a tak musela tuto práci odmítat.
Do funkce starostky nastoupila 24.11.1990 dnem voleb. Chystala se do důchodu, ale byla přemluvena, aby se ujala
starostování obce Haňovice a Kluzov. Začínali jsme bez zkušeností s obrovským elánem, v té době jsme měli na obci 15ti
člené zastupitelstvo a vše ukočírovat dalo obrovskou fušku. Úřad jsme zřídili ve školce. V té době byly 2 oddělení uzavřeny.
Bylo nám líto, že nejsou prostory využity a tak paní Věra Voříšková dostala nápad zřídit v těchto prostorách Základní školu.
Díky této ženě máme krásnou základní školu, kterou jsme slavnostně otevřeli roku 1992. Postupně jsme upravili prostory
na kulturním domě a úřad jsme přestěhovali tam. Práce bylo opravdu
hodně. Po čtyřech letech s funkcí starostky skončila, ale hned začala dělat
kronikářku, kterou dělala na obci až do roku 2013.
Mám jednu krásnou vzpomínku. Když jsme začínali v prostorách MŠ
tak jsme malovali a paní Věra Voříšková spolu se mnou (pracovnicí OÚ
Boženou Přidalovou ) uklízela a paní Voříšková v montérkách stála na
štaflích a umývala světlo a na úřad přijel jeden dodavatel a ptal se po
starostce a tak jsem ukázala na ni a on vykulil oči, ona slezla ze štaflí a
šla úřadovat. Nikdy na to nezapomenu, ten elán a chuť vybudovat nové
věci. O školu měla zájem celý život, chodila na besídky a jarmarky na
Vánoce, besedovala s dětmi a zdůrazňovala dětem, že čtení knížek je
základem jejich vědění.
Musím také vzpomenout na její Nezapomenutelné masky na
Kluzovských hodech, především maska Chaplina, faráře, babičky a další.
Kluzovské hody milovala a masku vždy vymýšlela 3 měsíce dopředu. Ve
spolku Haňovští pracovala po celé období a měla ohromný smysl pro
humor. Ještě bych chtěla vzpomenout na jednu historku. Bylo to asi před
10 roky, byly volby a paní Voříšková byla příkladný volič, nikdy
nechyběla. A protože věděla, že ve volební komisi je dlouhá chvíle, tak
nás chtěla pobavit, převlékla se za gangstera, vzala dětský samopal a
provedla přepadení volební komise, byla prostě úžasný člověk. Po celé
roky pracovala pro obec a měla obrovskou radost, jak naše obec vzkvétá.
Ani doma neuměla odpočívat, zahrádka ji naplňovala. Dnes 16.12.2019
jsme se s ní rozloučili, čest její památce.
Paní Voříšková, nikdy nezapomeneme, zůstaly nám Vaše kroniky, kdy
jste nám vše zapsala a proto si ty věci, které se v obci postupně podařily, můžeme přečíst. Ještě jednou, díky.
Božena Přidalová.

Kultura v Haňovicích a Myslechovicích v zimě a na jaře roku 2020.
-

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

25.12.2019
18.1.2020
25.1.2020
2.2.2020
8.2.2020
15.2.2020
22.2.2020
22.2.2020
7.3.2020
28.3.2020
19.4.2020

20:00 hod.
20:00 hod.
20:00 hod.
15:00 hod.
19:00 hod.
15:00 hod.
14:00 hod.
20:00 hod.
20:00 hod.
18:00 hod.
20:00 hod.
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KD Haňovice – hraje sk. SAX
KD Haňovice – ROXY
KD Myslechovice
KD Haňovice – šašek WIKI
KD Haňovice – FOFROVANKA
KD Haňovice
KD Myslechovice
KD Myslechovice
KD Haňovice – KALLIOPE
KD Haňovice
KD Haňovice – hraje sk. SAX

100 let knihovny v Haňovicích
Rok 1919 je rokem národní obrody a silného vlasteneckého cítění, kdy se prosazuje vše, co je české. V mnoha obcích
se zavádějí knihovny. A Haňovice patřily také k těmto obcím a knihovnu v roce 1919 založily. Zpočátku bylo
v knihovně jen málo knih, a tak na žádost čtenářů zastupitelstvo obce schválilo zvýšení ročního příspěvku na nákup
nových knih.
Za druhé světové války byla potlačována četba české literatury. Přesto
se místní občané snažili četbu české literatury zachovat a předkládali
fingované seznamy knih. Tak se podařilo většinu knih uchovat na půdě
hasičské zbrojnice a rozpůjčením občanům. Knihovník Oldřich Vydra
se, pokud to šlo, vyhýbal nákupům nacistických doporučených knih,
takže po osvobození nebylo mnoho knih, které by bylo třeba vyřadit.
Knihovna často měnila své místo, původně nebylo kde knihovnu
umístit, až v roce 1934, po postavení hasičské zbrojnice, si obec
vymínila umístění knihovny v jedné ze dvou místností zbrojnice.
V šedesátých letech byla knihovna přemístěna do kulturního domu.
K dnešnímu dni je v knihovně 1500 – 1600 svazků a knihovnu vede
paní Božena Přidalová. Knihovna má 26 registrovaných čtenářů, kteří
v tomto roce knihovnu navštívili 329 krát. Vypůjčeno bylo 692 knih pro dospělé a jen 2 knihy pro mládež.
Díky výměnnému fondu několikrát do roka knihovna v Litovli obměňuje část knih. K tomu obec každým rokem
několik desítek knih přikupuje. Jen je škoda, že čtenářů ubývá.
Knihovníci od roku 1919:
1919 – 1932 Josefa Pospíšilová z Haňovic č. 64
1932 – 1947 Oldřich Vydra z Haňovic č. 38
1947 – 1953 František Nepustil z Haňovic č. 86.
1953 – 1957 Zdenka Dokoupilová z Haňovic č. 36.
1957 – 1960 knihovna nefunguje
1963 – 19xx František Nepustil z Haňovic č. 86
1979 – 1985 Mgr. Ivana Králová(Sedlářová) z Haňovic č. 42
1985 – 1989 Marie Kotrčová z Haňovic č. 22
1989 – 1996 Jarmila Pokorná z Haňovic č. 17
1996 – 1999 Mgr. Olga Vogelová z Haňovic č. 32
1999 – 2004 Šárka Opíchalová z Haňovoic č. 80
2004 – 2006 Žaneta Zlámalová z Haňovic č. 109
2006 – 2008 Iveta Dostálová(Zlámalová) z Haňovic č. 109
2008 –
Božena Přidalová z Haňovic č. 86

H

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 1.3.2020.
Závěrečné vyhodnocení proběhne 28.3.2020 v kulturním domě.
Podmínky soutěže:
• Vybírají se vzorky pálenek z jablek, hrušek, švestek
a třešní a ostatní.
• Vzorek pálenky musí mít alespoň 0,3 l.
• Soutěžící uvede, z jakého ovoce pálenka je, který je
to ročník a kde byla pálenka vypálena.
• Kategorie ostatní bude hodnocena samostatně.
Bližší podmínky soutěže získáte na internetových stránkách
obce a na OÚ v Haňovicích.

.

Obec Haňovice a spolek Haňovští vás zvou v
sobotu 8. února 2020 od 19:00 hod. na
VII. Společenský ples obce Haňovice.
Hraje skupina
FOFROVANKA z Uničova.
Od 20.1.2020 možné zakoupit vstupenku s místenkou.

Vstupné v předprodeji 80,-Kč, na místě 100,Kč.
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Zhodnocení fotbalového podzimu 2019.
Hlavním tématem fotbalového léta bylo v našem týmu, kdo převezme tým jako nový trenér po Petru Strupkovi. Volba nakonec padla
na Zdeňka Pospíšila ze Štěpánova, který dříve trénoval Štěpánov, Mladeč nebo Drahanovice. V kádru proběhlo také několik změn a
určitě převažovaly odchody nad příchody. Z týmu odešli např. Tomáš Přikryl, který zamířil do Litovle. Do Konice potom přestoupil
Tomáš Pěruška. Martin Rozsypal našel angažmá v Lošticích. Martin Pauliny se vrátil do Mohelnice. Kariéru také přerušil Lukáš Přikryl.
Ještě větší ztráty se nakonec podařilo zažehnat, když se podařilo k pokračování kariéry přemluvit Tomáše Přikryla a Petra Hlavinku.
Milan Řezník zase chvíli koketoval s Litovlí, ale v týmu nakonec zůstal a mělo by to tak být i do konce této sezóny. V týmu nakonec
zůstal také Josef Tošenovský. Příchody byly o poznání chudší, kariéru obnovil zkušený haňovický matador Vlastimil Přidal ml.,
z Mladče se zase vrátil Lubomír Otava ml. V závěru přestupového období se pak podařilo ulovit velkou rybu, když do týmu přišel
Martin Komárek, který má zkušenosti i ze Sigmy Olomouc. V podzimní části byl ale v roli „pana skleněného“ a často byl na listině
zraněných hráčů. Také se podařilo dojednat přestup Jana Beňu z Mladče. Do týmu se ještě z dorostu přesunul Václav Dostál.
Zdravotních problémů se zbavil také Petr Přikryl a znovu se tak objevoval v naší sestavě. Do podzimní části se prakticky nezapojil
Martin Krajc, což je mi doteď záhadou a nad jeho další kariérou se dle mého stahují temná mračna, ale snad se mýlím. Vzhledem
k pohybům v kádru tak týmu v podzimní části hodně vypomáhali dorostenci.
Co se týče výkonů, tak v podzimní části to od nás byla v podstatě stejná písnička posledních sezón. Tým se celou dobu pohyboval mírně
nad sestupovým pásmem. Domácí fanoušky jsme sice navnadili v 1. kole výhrou 4:2 nad Českou vsí, ale potom už jsme jim moc radosti
nepřinesli a na další domácí bodový zisk museli čekat přes 2 měsíce na poslední domácí zápas s Náměští, který jsme vyhráli 2:1. Více
bodů jsme překvapivě získali na hřištích soupeře, kde jsme vybojovali 9 bodů. Vydřené 2 body v posledním kole na půdě České Vsi
nám dávají trochu klidu do zimní přestávky. Velkým naším problémem bylo tradičně střílet góly, když jsme ve 14 zápasech vstřelil
pouze 20 branek. Nejlepším střelcem podzimní části byl s 5 góly Rosťa Korhoň. Střílení branek nám tedy moc nešlo, ale hořelo to také
v obraně a Milan Řezník v naší brance měl asi nejednou chmurnou náladu. Skóre 20:46 mluví za všechno. Ostudou podzimní části je
výprask v Maletíně a prohra 10:0.
Co se od minulé sezóny výrazně zlepšilo, je účast na trénincích a pozitivnější atmosféra v týmu. V zimní pauze se plánuje kvalitní
soustředění. Také bychom byli rádi aktivní na přestupovém trhu, uvidíme, co se podaří a co ne.
Trenérské kormidlo u dorostenců stále pevně drží František Přikryl ml. Dorost se po loňském sestupu letos opět vrátil na vítěznou vlnu.
Dobré výkony potvrzuje postavení v tabulce, kdy se společně s Dolany přetahují o 1. místo v soutěži. V tabulce je pouze 10 týmů a
dorostům tak podstatně ubylo zápasů, což na druhou stranu vyhovuje mužům, kteří dorostence často využívají. Nejlepším střelcem
dorostenců byl v podzimní části Dominik Navrátil s 8 góly.
V trenérském složení mladších a starších žáků neproběhly žádné změny. Starší žáky vede stále Martin Podsedník, mladší Tomáš Přikryl.
Starším žákům se v podzimní části dařilo podstatně lépe, když většinu času okupovali 1. místo v tabulce, těsná prohra s Litovlí je ale
odsoudila na 2. místo. Starší žáci své soupeře střelecky vůbec nešetřili, což naznačuje výborné skóre 61:8. Mezi výsledky vyniká hlavně
výhra 21:0 nad Šternberkem B. O pozici nejlepšího střelce bojovali Vasyl Danyk s 18 góly a Lukáš Novák se 17 góly. Mladším žákům
se povedl úvod soutěže, když úvodní 2 zápasy vyhráli, potom už se jim ale příliš nedařilo a zbylé zápasy prohráli. Nejlepšími střelci
mladších žáků byli Daniel Kryl a Jakub Čačka, oba se 4 góly.
Závěrem mi dovolte popřát všem fotbalistům, funkcionářům, trenérům, ale i příznivcům hezké prožití svátků vánočních a do Nového
roku 2020 hodně pohody, štěstí a zdraví, a mnoho sportovních úspěchů.
Zpracoval: Přidal Pavel, Šperlich Radek

Muži – I.A třída

Dorost – Krajská soutěž

Starší žáci – Okresní soutěž

Mladší žáci – Okresní soutěž
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