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Vážení spoluobčané,
tento zpravodaj vychází v době, kdy celý svět ohrožuje COVID-19 a bylo přijato mnoho opatření, která v historii nikdy
nebyla a snad nebudou. Celý svět se strachuje z hrozby koronaviru a zcela se přestalo mluvit o politice, kauzách, stavbách
a různých investicích. Tím, že jsme všichni stejně ohroženi a nikdo neví, zda zrovna on nedostane tuto virózu, máme
k sobě jaksi blíž, i když právě v tuto dobu musíme být od sebe dál. Zažíváme historické období, kdy skoro všechny země
světa uzavřely školy, přestalo se sportovat, většina obchodů je zavřena, ba dokonce všechny hospody. Lidé se nesmí
navštěvovat a z domu se může vycházet jen v nutných případech. Na zahrádky, které nejsou přímo u domu, se nesmí
chodit. V tuto dobu musíme jen doufat, že veškerá opatření budou mít cenu a virus COVID-19 ustoupí. Co se týká naší
obce, tak prozatím platí veškerá nařízení a opatření vydaná v minulých dnech a týdnech. Prozatím jsou zrušeny všechny
kulturní a sportovní akce plánované na duben a květen. Další měsíce snad již bude lépe a život se opět vrátí do normálních
kolejí. Přeji nám všem, aby se COVID-19 Haňovicím vyhnul (dle informací, které mám, není evidován v Haňovicích ani
Myslechovicích žádný pozitivní případ) a po pominutí mimořádných opatření si o roce 2020 budeme jen vykládat, jako o
něčem co tu ještě nebylo a snad už nikdy nebude.
Obec Haňovice je ve velmi zvláštní situaci, kdy díky administrativní chybě nejsme v uzavřené oblasti Litovelska. Z tohoto
důvodu musíme dbát ještě více hygienických doporučení a nařízení. Smutné je, že dennodenně se dozvídám o porušování
opatření. Pořád se stává, že lidé i když nemají výjimku z KHS Olomouc, tak jezdí do Litovle a pak se setkávají s občany
Haňovic. Obracím se na vás, abyste zvážili, zda je nutné obcházet tato nařízení a svým jednáním ohrožovat zdraví nejen
svoje, ale i svých blízkých.
Arnošt Vogel – starosta
Chřipka nebo COVID-19 ???
1. Koronavirus se poprvé objevil v čínském městě Wu-chan v prosinci 2019. Zdrojem nákazy bylo zřejmě tržiště, kde se
prodávala divoká zvířata od pytláků v nehygienických podmínkách. Přenašečem mohl být netopýr nebo kaloň.
2. Koronavirus napadá nejen lidi, ale také zvířata. Může způsobit nachlazení, ale i smrtelné dýchací obtíže, které odborníci
označují jako akutní respirační syndrom (SARS) či závažnou infekci.
3. Nebezpečné u koronaviru je, že na něj neexistují protilátky. Léčit se dají pouze příznaky, které zpočátku nejsou zcela jasné.
Po nákaze koronavirem se totiž člověk cítí jako při chřipce nebo obyčejném nachlazení.
4. Příznaky chřipky jsou většinou intenzivnější a často přicházejí náhle. Mezi průvodními znaky je horečka, silná únava, bolest
těla a svalů, suchý kašel a zimnice. Nemocný se ještě ráno může cítit dobře, ale odpoledne už je mu příšerně. Chřipka se
může šířit z člověka na člověka i dříve, než se projeví první příznaky. Nejvíce nakažliví jste během prvních 3-4 dnů.
5. Onemocnění COVID-19 se oproti chřipce projevuje postupně. Většinou ho provází horečka, suchý kašel a znatelná dechová
nedostatečnost. U některých lidí může přerůst v zápal plic. Nemoc je nebezpečná hlavně pro starší osoby a ty, kteří již trpí
nějakým onemocněním, jako je například vysoký krevní tlak, obezita, cukrovka nebo potíže se srdcem. Koronavirus má
inkubační dobu týden až 14 dní a po celou dobu může být člověk nakažlivý. Samotná nemoc trvá 3 – 7 dnů, ale až 39 dnů
má člověk virus v sobě.
6. Chřipka i koronavirus se přenášejí po úzkém kontaktu z člověka na člověka, jedná se o kapénkovou infekci, která je
přenášená vzduchem.

Rady z Tchaj wanu
– Vyhýbejte se místům, kde se shromažďuje velké množství lidí.
– Kdykoliv opouštíte byt, tak pouze s rouškou.
– Pokud kašlete, tak nikdy do dlaní.
– Důležitá je obecně zvýšená hygiena rukou, noste s sebou všude kapesní dezinfekční prostředky.
– Nedotýkejte se očí. Nepodávejte si ruce.
– Denně provádějte kontrolu hlavně u starších osob (po nádechu nejméně 10 sekund zadržet dech, pokud nepocítíte potřebu
kašle, v plicích nedošlo k nákaze).
7. – Pijte jen teplé nápoje (ve shodě s tělesnou teplotou, studené nápoje tělo zatěžují).
8. – Dbejte na dostatek antioxidantů (vitamíny C, ovoce a zelenina).
9. – V dopravních prostředcích dodržujte rozestupy.
10. – Madel v dopravních prostředcích se přidržujte předloktím, nikoli rukama.
11. – Obecně dbejte, aby ústa a krk byly vlhké, ne suché. Minimálně každých 15 minut vypijte několik doušků tekutiny. I když
se virus dostane do úst, voda nebo jiná tekutina ho vypláchne skrze jícen do žaludku a tam ho žaludeční kyselina zničí.
V případě, že nepijete pravidelně hodně vody, může virus vstoupit do dýchacích cest a plící.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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VEŘEJNÁ VÝZVA – ZAMĚSTNANCI - DOPLNĚNÍ
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci (dále jen „KHS“), v souladu s § 82
odst. 2 písm. w) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na nařízení mimořádných opatření při epidemii č.j.
KHSOC/09068/2020/RED,
č.j.:
KSOC/09179/2020/RED
ze
dne
16.3.2020
a
č.j.:
KHSOC/09649/2020/RED („dále jen „mimořádná opatření“), tímto
vyzývá
všechny osoby, nacházející se od 16.3.2020 od 03:00 hod uvnitř i vně katastrálních území obcí
Chořelice, Chudobín, Litovel, Myslechovice, Nasobůrky, Nová Ves u Litovle, Rozvadovice, Savín, Tři
Dvory u Litovle, Unčovice, Víska u Litovle, Benkov u Střelic, Brníčko, Dětřichov, Dolní Sukolom, Horní
Sukolom, Nová Dědina u Uničova, Renoty, Střelice u Litovle, Uničov, Červenka (dále jen katastrální
území), a v důsledku těchto mimořádných opatření nebyly vpuštěny do těchto katastrálních území za
účelem výkonu práce,
aby v případě:



pokud jsou v pracovněprávním poměru (který zakládá účast na nemocenském pojištění), který
nemohou z důvodu vydání mimořádných opatření vykonávat,
pokud se jedná o osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které si dobrovolně hradí nemocenské
pojištění a které nemohou z důvodu vydání mimořádných opatření vykonávat tuto činnost,

podaly na KHS žádost (viz. příloha) o potvrzení karantény, která musí obsahovat:








jméno a příjmení,
rodné číslo, (pokud není přiděleno, pak datum narození či evidenční číslo pojištěnce)
adresa pobytu v době zahájení karantény,
název a adresa zaměstnavatele,
v případě OSVČ identifikační údaje firmy,
přesné časové vymezení, od kdy do kdy nemohly pracovní činnost vykonávat,
čestné prohlášení, že v rámci karantény nevykonávají žádnou výdělečnou činnost.

ŽÁDOST SE PODÁVÁ POUZE ELEKTRONICKY NA ADRESU: potvrzeni.karantena@khsolc.cz
Po obdržení žádosti vydá KHS toto potvrzení, které zašle přímo zaměstnavateli nebo na uvedenou
adresu OSVČ a dále na Okresní správu sociálního zabezpečení Olomouc.
Následně jsou tyto osoby povinny bezodkladně na výše uvedenou elektronickou adresu zaslat
informaci obsahující datum nástupu zpět do zaměstnání (u OSVČ datum obnovení výkonu činnosti),
pokud toto datum je dřívější než datum, kterým budou ukončena mimořádná opatření.
Potvrzení se nevydává v případě,


pokud tato osoba již čerpá jinou dávku nemocenského zabezpečení (ošetřování člena rodiny, dočasná
pracovní neschopnost, peněžitá pomoc v mateřství apod.)

Na internetových stránkách obce Haňovice https://www.hanovice.cz/obec/aktuality/verejna-vyzvazamestnanci-doplneni-79cs.html si můžete stáhnout formulář.

Obec zřídila novou službu „V obraze“ .
Jedná se o aplikaci do mobilních telefonů, díky které vám budou
chodit veškeré nově vložené informace z internetových stránek obce
Haňovice. Více na : https://www.online-team.cz/ .
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Hospodaření obce v roce 2019
Na únorovém zasedání zastupitelstva bylo schváleno hospodaření obce za rok 2019. Díky výstavbě kanalizace
jsme se dostali do vysokých čísel a Rozpočet i jeho plnění bylo celkem divoké a do konce roku jsme nevěděli,
jak bude vlastně hospodaření vypadat. Některé závazky z kanalizace ještě přešli do roku 2020. Obec nakonec
hospodařila s příjmy ve výši 32 638 286,00 Kč a výdaji 41 117 656,00 Kč. Obec skončila převahou výdajů nad
příjmy ve výši 8 478 930,00 Kč. Hospodářský výsledek byl záporný především díky velkým investicím ve
výstavbě kanalizace. Obec Haňovice má k 31.12.2019 na účtu celkem 7 595 645,00 Kč. Zároveň má ale úvěr
ve výši 12 999 348,00 Kč.
Největší výdaje loňského roku:
- Kanalizace: výdaje v roce 2019 byly ve výši 29 949 tisíc Kč. Z toho dotace z MZe a Olomouckého kraje
byla 16 620 tisíc Kč. Celkově kanalizace v Haňovicích stála 39,1 mil. Kč a dotace byla 26.1. mil. Kč.
- Další práce spojené s kanalizací – asfaltové povrchy, kanalizační přípojky, odstavné plochy a další – 1,55
mil. Kč.
- Dolní Konec – inženýrské sítě (plyn, splašková a povrchová kanalizace) stála 2,07 mil. Kč a dotace z MMR
0,56 mil. Kč.
- Chodník kolem obchodu stál 390 tisíc Kč.
- Osvětlení multifunkčního hřiště u školy – 160.000,- Kč.
- Zastávka u ZD – 70 tisíc Kč.
- Územní plán 280 tisíc Kč. Celá částka byla uhrazena z dotace MMR.
Kompletní hospodaření obce najdete na straně č. 7.

Rozpočet obce na rok 2020
10 ledna byl schválen rozpočet na rok 2020. Rozpočet je vyrovnaný s příjmy a výdaji ve výši 10 100 000,- Kč. V tomto
a příštích letech jej ovlivní splácení úvěru z kanalizace, ročně 1 mil. Kč + úroky 240 000,-Kč. Kromě úvěru byly do
výdajů započítány provozní náklady, závazky z minulých let a projekty projednané zastupitelstvem.
Jedná se především o:
- Nákup auta pro JPO Haňovice 500.000,-Kč + dotace 450.000,-Kč z HZSR CR a 100.000,-Kč z Olomouckého kraje,
- Chodníky v ZŠ a MŠ – 316.000,- Kč a 296.000,-Kč z Olomouckého kraje, akce se bude konat pouze v případě
získání dotace,
- Veřejné osvětlení a rozhlas Dolní Konec – 270.000,-Kč,
- Vyspravení silnic Dolní Konec – 50.000,-Kč.
- Kulturní dům – obnova interiéru – 130.000,-Kč a 420.000,-Kč z MAS Moravská cesta, akce se bude konat pouze
v případě získání dotace,
- Kulturní dům střecha – nová krytina, součástí je i odvodnění dvoru KD – 600 000,-Kč a 543.000,-Kč dotace
z Olomouckého kraje, akce se bude konat pouze v případě získání dotace,
- Projekty komunikace chodníky, autobusová zastávka … 505.000,- Kč, byla podána žádost o dotaci z Olomouckého
kraje ve výši 200.000,-Kč,
- Branka do školy ZŠ – 30.000,-Kč
- Projekt strop a suterén KD – 120.000,- Kč
- Územní plán obce 280.000,- Kč, z toho je dotace z MMR 30.250,-Kč,
- Kaple odvodnění – 37.000,-Kč, byla podána žádost o dotaci z Olomouckého kraje ve výši 35.000,-Kč,
- Rybník za bytovkami – 35.000,-Kč. Jedná se o náklady na projektovou činnost.
- Projekt na demolici domu M. Pospíšila – 40.000,-Kč
- Odstranění mostku přes potok Loučka u RD u Grossmannů – 30.000,-Kč
- Kanalizace úvěr – 1.000.008,- Kč, úrok z úvěru 240.000,-Kč
- Pomoc zdravotně postiženým 15.000,-Kč
- Dotace obce na provoz ZŠ a MŠ Haňovice – 695.000,-Kč.
V příspěvku pro PO ZŠ a MŠ Haňovice je zahrnuta částka 200.000,-Kč na plyn. Tato částka bude ponížena nebo
povýšena dle skutečné spotřeby plynu.
Je velká pravděpodobnost, že v souvislosti s COVID-19 budou nižší daňové příjmy a Olomoucký kraj přehodnotí
rozdělování dotací, což ovlivní i naše plány. Je možné, že většina investic bude letos zrušena.
Arnošt Vogel – starosta obce
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VYBRÁNO ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Část pozemku p. č. 202/3 k.ú. Haňovice označený
jako p.č. 202/30 o výměře 1411 m2,
Část pozemku p. č. 202/3 k.ú. Haňovice označený
jako p.č. 202/31 o výměře 1409 m2,
Část pozemku p. č. 202/3 k.ú. Haňovice označený
jako p.č. 202/32 o výměře 1226 m2,
Část pozemku p. č. 202/3 k.ú. Haňovice označený
jako p.č. 202/33 o výměře. 1225 m2
panu Vladanovi Černému, Politických vězňů 359/2, 779 00
Olomouc IČ: 64953441, za cenu 1 581 300,-Kč bez DPH.
Kupující na své náklady vybuduje inž. sítě a veřejně
přístupnou komunikaci. Obec zajistí veřejné osvětlení a
rozhlas.
5. firmu Josef Čačka elektro na vybudování veřejného
osvětlení a rozhlasu pro 7 RD v části Dolní Konec.
6. vystoupení ze spolku Odpady Olomouckého kraje.
7. neschvaluje nákup akcií od Servisní společnosti
odpady Olomouckého kraje, a.s.
8. Smlouvu o společném zadání vyhotovení podle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů, v rámci výběrového řízení
na projektanta stavby: „III/3732 Haňovice –
Myslechovice, III/3734 a místní komunikace
Haňovice“.
9. Smlouvu o zřízení služebnosti na kanalizační řády
vedoucí na pozemcích Olomouckého kraje.
10. výpomoc pro SK Haňovice :
1) zakoupení pračky (praček, sušiček) v maximální
částce 30.000,-Kč,
2) zajištění praní dresů a úklid šaten a hlavní budovy,
3) 1 x týdně sečení trávy,
4) dle možností a počtu obecních pracovníků práce dle
zápisu,
5) příslib výpomoci je na rok 2020,
6) jeden obecní pracovník bude max. 3 dny v týdnu
vyjma soboty a neděle udržovat areál SK – dozor
nad pracovníkem bude provádět místostarosta obce.
7) doporučuje SK Haňovice, aby rodiče žáků +
dorostenci každoročně odpracovali brigádnicky na
hřišti 20 hod. nebo uhradili poplatek ve výši 2.000,Kč. Práce bude organizovat obecní pracovník nebo
pověřená osoba SK Haňovice.
8) paní Mgr. Miroslavu Pilařovou ke zpracování
výběrového řízení pro veřejnou zakázku a provedla
výběrové řízení na nákup auta pro JSDH Haňovice.
Cena za výběrové řízení je 10.000,-Kč bez DPH.

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 10. 2. 2020
schválilo:
1. Darovací smlouvu mezi Olomouckým krajem a obcí
Haňovice, kterou se z Olomouckého kraje převádí na
obec Haňovice pozemek p.č. 294/4 ostatní plocha o
výměře 437 m2 k.ú. Haňovice.
2. Výroční zprávu o poskytování informací za rok 2019.
3. Hospodaření obce Haňovice za rok 2019 bez výhrad.
4. Zprávu o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní
bezpečnosti za rok 2019.
5. Rozpočet obce Haňovice na rok 2020. Rozpočet je
vyrovnaný. Příjmy a výdaje jsou ve výši 10 100 000,Kč.
6. Podání žádosti o dotaci na projekt „Obnova interiéru
Kulturního domu v Haňovicích“ z 5. výzvy Programu
rozvoje venkova – Fiche 8: Základní služby a obnova
vesnic ve venkovských oblastech.
7. Příspěvky:
- pro MAS Moravskou cestu – 20,-Kč/ 1 obyvatel
obce,
- pro Mikroregion Litovelsko – 25,-Kč / 1 obyvatel
obce,
- pro Odpady Olomouckého kraje – 3,-Kč/ 1
obyvatel obce,
- pro SPOV OK 2.000,-Kč,
- pro SMS 2.500,-Kč + 2,- Kč/ obyvatel.
8. Dary:
- Příspěvek pro Charitu Šternberk – středisko
Litovel ve výši 5.000,-Kč,
- mobilní hospic Nejste sami ve výši 3.000,-Kč.
9. Zrušení prodeje pozemků panu R. Ošťádalovi, jedná se
o pozemky p.č. 202/30, 202/31, 202/32 a 202/33 vše
v k.ú Haňovice dle usnesení č. 6/2019/6 ze dne
16.10.2019.
10. Zveřejnění záměru prodeje stavebních pozemků
- Část pozemku p. č. 202/3 k.ú. Haňovice označený
jako p.č. 202/30 o výměře 1411 m2
- Část pozemku p. č. 202/3 k.ú. Haňovice označený
jako p.č. 202/31 o výměře 1409 m2
- Část pozemku p. č. 202/3 k.ú. Haňovice označený
jako p.č. 202/32 o výměře 1226 m2
11. Smlouvu o dílo s firmou Dlaždičská, s.r.o. na projekt
„Odvlhčení kaple sv. Cyrila a Metoděje
v Haňovicích“.

-

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 9. 3. 2020
schválilo:
1. doporučuje městu Litovel a Osadnímu výboru
v Myslechovicích schválit vybudování nové vlakové
zastávky dle navržené dokumentace.
2. hospodaření PO ZŠ a MŠ Haňovice a účetní závěrku
za rok 2019 bez výhrad.
3. převedení nevyčerpané částky ve výši 15.785,62 Kč z
hospodaření PO ZŠ a MŠ Haňovice za rok 2019 do
Rezervního fondu školy.
4. prodej:

Svoz papíru dne 26.3.2020
a komunálního odpadu
dne 27.3.2020 proběhne
beze změn.
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HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2019 A K 28.2.2020
(v tisících korunách)
Příjmy
Daň ze závislé činnosti
Daň z příjmů z podnikání fyzických osob
Daň z kapitálových výnosů
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob za obce
Daň z DPH
Daň z nemovitosti
Popl. správní, psi, veř.prostr, vstupného, hazard
Platby spojené s odpadovým hospodářstvím
Nedaňové příjmy (pronájem z KD a hospody, z orné
půdy, rozhlas, knihovna , za telefon, prodej rekl. mat.,
úroky, VO, zeleň, místní správa, odnětí půdy
Dotace (dotace od Kr.úřadu ze Stát.rozpočtu)
Vratky Základní škola
Neinvestiční dotace ze SR
Ostatní investiční transfery ze SR
Financování z rezervy minulých let
Ostatní neinvestiční dotace od MMR
Úvěry
Příjmy z prodeje majetku

Příjmy celkem

Rozpočet
2020

Hospodaření
2020

Hospoda
ření
2019

%

1 700
40
140
1 350
110
3 200
720
52,5
250

301.5
4,7
25,4
40,8
611,2
1,5
16,5
80

.17%
12%
18%
3%
0%
19%
0%
31%
32%

1 655
44
147
1 369
95
3 083
720
67
215

2 376
131,2
0
0
30,3
0
0
0
0
10 100

59,2
21.8
0
15
0
0
0
0
0
1 155,6

1%
16%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
11%

604
2 420
0
932
21 087
6 900
0
12 999

10
135,8
50
521
397
5
1 095
35
16
465
165
1 281
20
100
355
280
15
30
115
2
225
70
27
890
530,8
1 005
0
1 127,4
15
75
0
42
1000
0
10 100

0
33,9
0
19,1
-44,7
0
180,7
0
0
- 48,1
6,7
48,9
0
0
23,2
0
8
0
46.6
0
34,2
6,3
2,7
64,1
4,8
163.6
0
215,5
2
28,6
10
28,7
166,7
0
1 001,5

0%
25%
0%
3%
-11%
0%
16%
0%
0%
-10%
4%
4%
0%
0%
6%
0%
53%
0%
40%
0%
15%
9%
10%
17%
1%
16%
0%
19%
13%
38%
0%
68%
16%
0%
10%

10
32
0
489
31 416
0
1 870
200
32
59
0
490
0
10
129
270
11
95
103
1
219
66
77
651
32
931
19
1 403
12
2 352
16
17

32638

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
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 - úroky, peněž. ústavy
Komunální služby a územní rozvoj
Finanční vypořádání minulých let
Pojištění obce
Splátky úvěru
Nespecifikované rezervy

Výdaje celkem
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0
41 117

Statistika obyvatelstva v roce 2019
Stav obyvatel:
k 1.1.2019
k 31.12.2019
Narodilo se
Sezdáno bylo
Zemřelo
Přihlášeno
Odhlášeno
V obci je: muži
žen

Úmrtí:
Pavel Skopal
Juraj Zetocha
Jaroslav Novák
Milada Špundová
František Příkopa
Stanislav Novák
František Falc

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

458 občanů
461 občanů
5 občanů
1 manželství
8 občanů
12 občanů
6 občanů
235 občanů
226 občanů

*23.9.1963
*14.4.1944
*6. 11. 1935
*23. 10. 1925
*23. 12. 1939
*6.11.1932
*14. 7. 1950

†27.1.2019
†19.2.2019
†17. 5. 2018
†9. 8. 2018
†17. 10. 2018
†19. 10. 2018
†12. 12. 2018

Nejčastější příjmení:

Novák, Nováková
Přikryl, Přikrylová
Otava, Otavová

21
21
11

Nejčastější jména:

Jiří
Zdeněk
Petr

16
12
11

Domy a domácnosti:
V obci je rodinných domů

55 let
79 let
83 let
92 let
78 let
85 let
68 let

Haňovice

Domy rozestavěné nebo v opravě

Sezdáni byli:
Jan Albrecht a Šárka Cinková

Narozené děti:
Magdaléna Nováková
Matěj Gazárek
Karel Smetana
Štěpánka Juřičková
Andrea Koudelná

obydlených
neobydlených
obydlených
neobydlených

Haňovice
Kluzov
Haňovice
Kluzov

27. 7. 2019

*5.4.2019
*17.4.2019
*1.10.2019
*4.10.2019
*10.12.2019
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2019
32
47
68
62
58
73
53
38
21
3

2018
34
45
77
57
60
76
48
41
20
3

Haňovice
Haňovice
Kluzov
Haňovice
Červenka
Haňovice
Červenka

Marie
Hana
Alena, Lucie

Kluzov
Počet bytů (domácností)

2020
36
45
67
61
65
70
52
40
24
2

Haňovice 78
Haňovice 99
Haňovice 97
Haňovice 106
Haňovice 112

15
10
9
100
13
24
2
140
31
7
0

2010
21
61
76
63
74
46
49
40
10
1

2000
28
80
80
77
60
51
42
12
3
0

ODPADY V ROCE 2019:
Celkové náklady na odpadové hosp.
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

449 772,- Kč
400.172,- Kč
346.275,- Kč
270.171,- Kč
986,- Kč
586,- Kč
490,- Kč

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

Porovnání cen a množství odpadů v minulých letech
2019
2018
2017
Náklady na občana (v Kč)
Platba na občana (v Kč)
TKO a velkoobjemný (v tunách)
Plasty (v tunách)
Papír (v tunách)
Sklo (v tunách)
Zeleň (v tunách)

586,490,79,5
15,7
15,7
6,4
18,4

591,470,81,9
16,3
16,7
6,2
34,1

506,470,93,5
12,3
11,0
11,1
33,5

79,5
13,4
15,7
6,4
1,2
18,4
15,7
1,7
0,2

tun = 174 kg/občan
tun =
29 kg/občan
tun = 34,42 kg/občan
tun = 14,03 kg/občan
tun = 2,63 kg/občan
tun = 40,4 kg/občan
tun = 34,4 kg/občan
tun =
3,7 kg/občan
tun = 0,47 kg/občan

2016

2015

2010

2005

516,470,105
6,3
9,0
3,3
36,2

511,440,113
6,55
6,37
8,37
38,28

488,440,91,5
5,44
9,86
5,9

476,390,212
4,29
2,65
4,94

Oproti minulým rokům je mírný pokles všech odpadů a to jak komunálních, tak i separovaných. Mírně vzrostl
odpad ze sutí (beton a cihly) a celkem výrazně kleslo množství BRO (zeleně). ZD Haňovice a Skleníky Haňovice
mají výrazný vliv na separované odpady. Díky tomu máme u těchto odpadů nepatrně vyšší příjmy než výdaje.
Nevíme ale co bude letos a v dalších letech, kdy firmy přestávají mít zájem o separované odpady. Upozorňujeme
občany, že stále jsou k dispozici modré popelnice na papír.

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

Sběrný dvůr Litovel - Cholinská ulice.
Pondělí zavřeno
Úterý

09.00 – 16.30 hod.

Středa 10.30 – 18.00 hod.
Čtvrtek 09:00 – 16:30 hod.
Pátek

09.00 – 16.30 hod.

Sběr odpadů a nepotřebných věcí.

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

Po dobu mimořádných opatření
s COVID-19 je sběrný dvůr
uzavřen.

Velkoobjemný odpad : 17 4. 2020 - 15:00 - 18:00
18. 4. 2020 09:00 - 10:30
Nebezpečný odpad: 18. 4. 2020 09:00 - 10:30
Železný šrot
17 4. 2020 - 15:00 - 18:00
18. 4. 2020 - 09:00 - 10:30
Tyto termíny jsou předběžné. Pokud by v Litovli a místních částech
neskončila mimořádná opatření s COVID-19, budou termíny změněny.

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%

-
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směsný (beton, cihla, zemina)
asfaltové směsi
stavební a demoliční odpad - nad 50cm
dřevo neznečištěné stavební

Výsledky Tříkrálové sbírky 2020 v jednotlivých obcích
Letos koledovalo 136 skupinek koledníků ve 59 obcích a vesnicích našeho regionu.

Celkem bylo vykoledováno: 741.243,- Kč.
Kozov, Blažov, Kadeřín,

Litovel

104 608 Svojanov, Bezděkov

Chořelice
Nasobůrky
Rozvadovice
Unčovice
Tři Dvory
Savín
Myslechovice
Víska
Chudobín
Červenka
Pňovice
Bílá Lhota, Pateřín
Hradečná
Hrabí
Měník

11 448
13 076
6 300
11 607
8 871
5 210
10 858
3 471
3 988
43 482
8 070
5 815
4 792
4 960
3 545

Olešnice
Jeřmaň
Luká
Ješov
Veselíčko,Březina
Bílsko
Vilémov
Mladeč
Slavětín
Měrotín
Loučka
Bouzov, Doly
Kovářov
Podolí
Hvozdečko

12 788
4 669
3 429
21 694
5 450
3 470
7 187
15 559
11 876
5 913
11 595
8 325
19 571
2 198
4 103
4 390

Olbramice
Dubčany
Náklo
Mezice
Skrbeň
Příkazy
Hynkov
Haňovice
Kluzov
Cholina
Senice
Cakov
Odrlice
Senička
Náměšť
Loučany

7 452
10 613
29 539
8 427
31 424
31 863
8 756
10 776
3 930
17 214
45 818
5 861
6 892
11 948
70 515
26 256

V minulé Tříkrálové sbírce bylo vykoledováno v 57 obcích na Litovelsku 660 546 Kč. V Haňovicích se loni vybralo
9.450,-Kč a na Kluzově 2.649,-Kč.
Tříkrálová sbírka je z největší části tradičně věnována na pomoc lidem v nouzi na území ČR. Jde o různé formy
pomoci pro seniory, matky s dětmi v tísni, lidi s postižením, bez domova, sociálně vyloučené či ohrožené vyloučením.
Desetina výtěžku je určena na pomoc rozvojových projektů do zahraničí (např. na udržení zdrojů obživy nebo
vzdělávání), případně jako rezerva pro případ humanitárních katastrof.
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,

Charita Šternberk, středisko Litovel

OBECNÍ ÚŘAD BLAHOPŘEJE
V měsících duben – červen 2020 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
Weberová Květoslava
Sedlářová Zdenka
Uvízl Miroslav
Vošalíková Anna

92
90
88
86
85
85
82
82

Hynková Květoslava
Čep Antonín
Chytil Jiří
Langová Jitka
Kleinová Ludmila
Přidalová Jana
Kopřivová Naděžda
Procháska Miloslav

70
60
60
60
55
55
55
55

Informace pro oslavence ve věku 65, 70, 75, 80 a více: Dne 19. června 2020 proběhne setkání oslavenců obce od
11:00 v Hospůdce u Kolmanů. O tomto setkání budete ještě informováni.
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OMEZENÍ PROVOZU OBECNÍHO ÚŘADU V HAŇOVICÍCH
Od 16.3.2020 do 3.4.2020 je obecní úřad Haňovice uzavřen pro veřejnost a komunikovat lze pouze
prostřednictvím mailu nebo telefonu.
Od 6. 4. 2020 bude obecní úřad otevřen pro veřejnost vždy v pondělí a středu od 14:00 do 17:00 hod. Popř.
si můžete domluvit schůzku telefonicky. V tyto úřední hodiny můžete vyřídit pouze změny trvalého pobytu,
ověření dokumentů nebo výpisy z registrů a katastrálního úřadu.
Poplatky za komunální odpad se prozatím nevybírají, ale můžete je poslat na účet obce Haňovice. Poplatek
za osobu je 550,- Kč., za psa 100,-Kč a každého dalšího psa 150,-Kč.
Č. účtu: 1801684339/0800, VS: 1340, SS: číslo domu.
Kontakty na obecní úřad:
Mail: obec@hanovice.cz
Telefon: 585 347 009, 724 178 500
ID Datové schránky: vfnavks

Dále upozorňujeme, že do skončení mimořádných opatření je
uzavřená knihovna a kadeřnictví.

OMEZENÍ PROVOZU POŠTOVNÍCH SLUŽEB
Z důvodu mimořádných opatřeních s nemocí koronaviru je pošta Chudobín uzavřena. Pro Haňovice je nyní
otevřena pošta Cholina. I ta má ale omezenou pracovní dobu.
Pondělí – pátek vždy od 8:00 do 11:00 hod.
Pokud čekáte balíček nebo doporučený dopis, bude vám zaslána sms zpráva, že je uložen v Cholině nebo do
schránky vložen lístek, abyste si dopis nebo balík vyzvedli.
Pokud je balíček uložen v Litovli, bude tam ležet až do skončení opatření, popř. si můžete požádat na
tel.: 954 278 401, aby vám jej přeposlali do Choliny.
Důchody – ti kteří je mívávají na poště, je budou mít na poště v Cholině. Ti co je
dostávají domů, je dostanou domů. Může se stát, že důchod přijde o den až dva dny
později.
Tel. kontakt na poštu Cholina: 585 348 025
Při návštěvě pošty dodržujte odstupy a mějte celou dobu na obličeji roušky.
Po dobu opatření nebude roznáška předplatného novin a časopisů do domů. Svůj tisk si vyzvedněte vždy od
7:00 do 10:00 hodin v obchodě.

OTEVÍRACÍ DOBA OBCHODU
Pro Haňovice: pondělí – sobota 7:00 – 10:00 hod.
Pro Myslechovice: pondělí – sobota 10:00 – 12:00 hod.

VEŘEJNÝ POŘÁDEK V

OBCI HAŇOVICE ZA ROK 2019
V roce 2019 byly spáchány 4 trestné činy, přičemž u jednoho nebyl dopaden pachatel. Dále byly spáchány 3 přestupky
majetkového rázu.
V obci Haňovice byl také v průběhu roku 2019 prováděn dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu, při
kterém bylo zjištěno 14 přestupků, přičemž 11 z nich bylo vyřešeno pokutou a 3 přestupky byly oznámeny ke správnímu
orgánu k projednání.
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Na koronavir s humorem a slivovicí

Loštěcká vézva - jak je to potřeba delat:
1. Vocmřdám si řôkȇ v lavóře. Kdȇž je potřeba, tak ȇ jiny kóskȇ těla, třeba ȇ ve vaně.
2. Tó přavó řôkó našmátřám za řegálem co pořebôjô.
3. Na kředenec postavím vȇpláchnôtó čtvřtkô.
4. Vȇdělanó flašô slivovice postavim vedle čtvřtkȇ na kředenc (nebo podle chôti ȇ jiné chlast)
5. Chȇtnô levó řôkó hadřô co mám na hôbě a dám jô bokem, abȇ nepřekážela. Na hadřȇ,
kery só na mě navěšeny nikde jinde nechȇtám, abȇch ještě nechȇtl nejakó jinó ludřô.
6. Zapnô mobil, vȇtočim kamařáda (abȇch nepřodělal gatě, tak se vȇměňôjem).
7. Nalȇjo do čtvřtkȇ slivovicô. Chȇtnô jô a čekám až se mě ozve kamařád.
8. Řeknemȇ spolô to, co ten kořonaviř uřčitě naštve (naseře): „Kȇseleno sȇřová, zdřavi
neškodná, pošlȇ ôž konečně ten kořonaviř do přdele.“
9. To co je ve čtvřtce chřstnemȇ do hôbȇ. Hôba ôž vi, co má dělat.
10. Pořádně vȇdechnemȇ, vodfřknemȇ a řeknemȇ si „ta ludřa nás nedostane“.
11. Za nejakó chvilkô toto kamařádsky potkáváni ôdělámȇ znovô.
Ôpozornění: Opakovat néni dobřy moc dlóho.
Mȇ smȇ Mȇ a Mȇ se nedámȇ, kdež čvrtko každé deň, sobě všeci dámȇ.
Dřžmȇ se a makémȇ podle vȇhláškȇ.
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Kdo to přečte
bez zadrhnótí,
je správné
„HANÁK“

