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Co bylo a co bude.
První polovina roku byla pro všechny zvláštní,
nevšední a skoro by bylo lepší ji vymazat. Zima
téměř nebyla, jaro bylo extrémně suché a obráceně
červen extrémně mokrý. „Statisticky vlastně
průměrný rok“. Do toho celý svět postihla
epidemie koronaviru a nikdo nevíme, kdy to celé
skončí.
Začalo to 11. března uzavřením škol a 13.
března byly uzavřeny hospody. 16. března byla
uzavřena Litovel a my jsme nevěděli, na čí straně
jsme, zda uzavřeni s Litovlí nebo mimo Litovel. Po
několika letech se Haňovice opět objevily na
titulních stranách novin, televizních i rozhlasových
medií. Litovelsko, především pak Litovel, se stala
centrem a symbolem této pandemie. V prvních
dnech byl absolutní nedostatek informací a velmi
špatná komunikace z Olomouckým krajem.
Jediný, kdo se o Haňovice zajímal a nebál se přijet,
byl senátor a primář Olomoucké porodnice,
MUDr. Lumír Kantor, Ph.D. Ten nám dokonce
dovezl několik desítek roušek. Naštěstí dle
dostupných informací v naší obci nebyl a není
nikdo nakažen a běžný život se pomalu vrací
zpátky.

Poděkování Olomouckému kraji.
V tomto roce Olomoucký kraj podpořil projekty:
1. Sjezd rodáků částkou 15.000,-Kč.
2. Odvlhčení kaple sv. Cyrila a Metoděje v Haňovicích.
částkou 35.000,-Kč.
3. Dopravní automobil pro JSDH Haňovice částkou
100.000,-Kč.
4. Vysílačky pro auto JSDH Haňovice částkou 17.500,Kč.
5. Oprava chodníku u ZŠ a MŠ Haňovice částkou
296.900,-Kč.
6. Oprava střechy kulturního domu v Haňovicích částkou
568.190,-Kč.

Ještě než nastala pandemie, zastupitelstvo schválilo vyrovnaný rozpočet s poměrně velkým počtem oprav a investic.
Díky očekávanému snížení daňových výnosů nevíme, zda se na vše obejde a nebudeme nuceni šáhnout do rezerv
z minulých let. To by mohlo omezit budování nových komunikací po obci. Letošní rok budou volby do krajského
zastupitelstva a bývá zvykem, že kraj dává více dotací. Zastupitelstvo schválilo podat 7 žádostí o dotace z Olomouckého
kraje a 6 jsme jich získali. K tomu ještě jednu z Ministerstva vnitra, jednu z MAS Moravská cesta a jednu z Ministerstva
zemědělství.
Co již obec letos dělá nebo dělat bude:
- Nákup auta pro JSDH Haňovice – jedná se o Ford model Transit kombi L3H2, který bude upraven na
„Dopravní automobil" kategorie podvozku 1 pro „městský provoz" a hmotnosti třídy do 3500 kg s požárním
příslušenstvím. K tomu budou dokoupeny vysílačky. Celkové náklady 997 tisíc Kč. Získali jsme dotaci
z Ministerstva vnitra ve výši 450 tisíc Kč a z Olomouckého kraje 117,5 tisíc Kč.
- Rekonstrukce chodníků v základní a mateřské škole – jedná se výměnu dlaždic starých chodníků a částečná
výstavba nových chodníků. Celkové náklady 602 tisíc Kč. Z toho z Olomouckého kraje 296 tisíc Kč.
- Rekonstrukce střešní krytiny kulturního domu – dojde k odstranění celé střešní krytiny, zbourání některých
komínů, vyspravení atiky a odvodnění dvora KD. Celkové náklady 1,155 mil. Kč. Z toho dotace
z Olomouckého kraje 568 tisíc Kč.
- Projektová dokumentace na akci: „Silnice III/3732 Haňovice - Myslechovice, III/3734 Haňovice - průtah,
místní komunikace Haňovice. Je to společný projekt naší obce a Správy silnic Olomouckého kraje. Projekt
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řeší průtah obcí od kaple až po konec Myslechovic a téměř veškeré komunikace v Haňovicích. Celkové
náklady 1,391 mil. Kč. Podíl obce je 611 tisíc Kč.
Oprava – odvlhčení kaple – jedná se o odvlhčení kaple od silnice III/3732. Celkové náklady 35.000,-Kč.
Dotace z Olomouckého kraje je též 35.000,-Kč
Územní plán – letos bude dokončen nový Územní plán obce Haňovice. 7.7.2020 v 16:00 hodin proběhne
v zasedací místnosti OÚ závěrečné Veřejné projednávání. Celkové náklady na tento ÚP jsou 460 tisíc Kč a
dotace z Ministerstva pro místní rozvoj byla 260 tisíc Kč.
Veřejné osvětlení a rozhlas na Dolním Konci - jednalo se o vybudování VO a rozhlasu k novým domkům.
Celkové náklady 270 tisíc Kč.
Obnova interiéru Kulturního domu v Haňovicích – v rámci tohoto projektu dojde k částečné výmalbě sálu,
budou instalovány závěsy u oken, nové dveře na obecní úřad, nakoupeny židle, stoly a ozvučovací souprava.
Celkové náklady 0,5 mil. Kč. Z toho dotace z MAS Moravská cesta 0,4 mil Kč.
Rekonstrukce rybníka za bytovkami – zde je to horší. Zastupitelstvo nechalo udělat výběrové řízení. Nabídky,
které přišly, činí více než 4 mil. Kč. Dotace je 2 mil. Kč a obec by zbytek musela doplatit. To by ohrozilo
výstavbu komunikací, a tak zastupitelstvo se rozhodlo od rekonstrukce rybníka odstoupit. Nyní se rozhoduje,
jak vyřešit alespoň náhon z Kluzova do rybníka a odtok vody z rybníka, který je velmi zabahněn.

Zastupitelstvo také připravuje projekty na:
1. rekonstrukci podlahy a stropu mezi jevištěm a suterénem kulturního domu. Podlaha jeviště sice vypadá dobře,
ale pod plovoucí podlahou jsou desky ve velmi špatném stavu. Předpokládané náklady na rekonstrukci jsou 2
mil. Kč.
2. novou autobusovou zastávku a okolní prostranství – o tomto projektu se mluví již několik roků. Letos by měl
být dokončen. Realizovat se bude ale pouze v případě získání dotací.
Některé projekty se budou muset předfinancovat a peníze se vrátí až v roce 2021. Proto je velmi pravděpodobné, že
letošní rozpočet bude v mínuse. Jak velkém, to ukáže ekonomická situace celé České republiky.
Pochvalu si zaslouží Myslivecký spolek, který letos bude rekonstruovat kuchyň a sociální zařízení na myslivecké
chatě. Podařilo se jim získat dotaci z MAS Moravská cesta.
Arnošt Vogel – starosta obce Haňovice

Velké deště, které v posledních
týdnech byly, zasáhly
i Haňovice a to především
18. června, kdy ranní přívalový
déšť zalil silnici kolem
zemědělského družstva
a vyplavil sklep pana Mücka.

Veřejné
projednávání
Územního plánu
obce Haňovice
proběhne 7.7.2020
v 16:00 hodin
v zasedací místnosti
obecního úřadu.

POMOC PRO SK HAŇOVICE

Zde budete
informováni o
průběhu a výsledcích
ročního projednávání
Územního plánu. Na
tomto projednávání
již nelze podávat
žádosti o změnu
Územního plánu.
Pouze faktické
připomínky.

V naší obci jsou 4 registrované a 1 neregistrovaný spolek. Celkem tyto spolky
mají více jak 150 členů, přesto na práci jich mnoho nezbývá a tak v letošním
roce požádal spolek SK Haňovice o pomoc. Poprvé v historii informoval
předseda spolku zastupitelstvo obce, že pokud obec nepomůže a nebude
udržovat areál, hrozí zánik fotbalu v Haňovicích. Z tohoto důvodu pro letošní
rok obec přislíbila pomoc a seče trávníky kolem hřiště, natírá lavičky, mění
ploty, udržuje areál, pere dresy a uklízí šatny.
Tato pomoc může být jen díky tomu, že v současné době obec zaměstnává
několik zaměstnanců dotovaných státem. Co bude příští roky, to nikdo neví. SK
Haňovice má nejvíce členů, ale taky nejvíce starostí. Fotbal se hraje každý týden
a trénuje se skoro každý den. Poděkování patří předsedovi a všem těm (není jich
mnoho), kteří se ve svém volném čase zapojují do údržby areálu SK Haňovice.

2

HOSPODAŘENÍ OBCE K 31. 5. 2020
(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
Platby spojené s odpadovým hospodářstvím
Popl. správní, psi, veř.prostr, vstupného,
hazard
Daň z nemovitosti
Dotace (dotace od Kr.úřadu ze
Stát.rozpočtu)
Neinvestiční dotace ze SR
Ostatní investiční transfery ze SR
Nedaňové příjmy (pronájem z KD a
hospody, z orné půdy, rozhlas, knihovna ,
za telefon, prodej rekl. mat., úroky, VO,
zeleň, místní správa,
Příjmy celkem
Výdaje
Ostatní záležitosti lesního hospodař. MS
Silnice a silniční doprava, dopravní
obslužnost
Pozemní komunikace-chodníky
Odvádění odpadních vod - kanalizace
Úpravy vodních toků, rybníky
Vodní díla v zemědělské krajině
Základní škola a mateřská škola
Knihovna
Ostatní zál. kultury (kronika, komise,
kulturní akce)
Kaple a kostely - opravy
Místní rozhlas
Kulturní dům
Tělovýchovná činnost - příspěvky, oprava
hřiště
Pomoc zdravotně postiženým
Nebytové hospodářství (pohostinství)
Veřejné osvětlení
Územní plánování
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr nebezpečného odpadu
Sběr komunálního odpadu
Sběr ostatního odpadu
Využívání a zneškodňování komunálních
odpadů
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Rezerva na krizová opatření
Požární ochrana
Obecní zastupitelstvo
Obecní úřad
Všeobecná pokladní správa - úroky, služby
peněž. ústavům
Pojištění obce
Platby daní a poplatků
Finanční vypořádání minulých let
Splátky úvěru
Výdaje celkem

Rozpočet
2020

Upravený
rozpočet

Hospodaření
k 31.05.2020

%

1 700
40
140
1 350
110
3 200
250

1 700
40
140
1350
110
3200
250

573
10
54
327
104
1 216
230

33%
26%
38%
24%
95%
38%
92%

52

52

32

61%

720

720

1

0%

131

131

54

41%

0
30

10
480

15
-

149%
0%

2 376
10 100

2 842
11 006

260
2 876

%
28%

10

10

0

0%

136

104

34

25%

521
397
5
35
1 095
16

521
397
5
66
1 095
16

19
84
0
65
364
5

3%
21%
0%
99%
33%
31%

165

10%

165
20
100
1 281

20
100
1 281

16
0
0
315

30

30

0

0%

15
27
355
280
75
2
225
70

15
27
355
280
521
2
225
70

8
5
31
102
148
0
91
14

53%
19%
9%
36%
28%
0%
40%
21%

115

115

80

70%

890
50
530
1 005
1 127

890
50
980
1 005
1 127

241
20
17
414
440

27%
41%
1%
41%
39%

15
42
465
0
1 000
10 100

15
42
465
10
1 000
11 006

5
29
62
10
416
2 688

36%
70%
13%
100%
41%
27%
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0%
0%
24%

VYBRÁNO ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
2. účetní závěrku obce Haňovice za rok 2019 bez
výhrad.
3. závěrečný účet obce Haňovice za rok 2019 bez
výhrad.
4. výsledky výběrového řízení na projektovou
dokumentaci "Silnice III/3732 Haňovice Myslechovice, III/3734 Haňovice - průtah, místní
komunikace Haňovice, projektová dokumentace".
5. smlouvu o dílo a obchodní podmínky mezi obcí
Haňovice a firmou Ateliér Ptáček s.r.o. na
projektovou dokumentaci projektu "Místní
komunikace Haňovice".
6. výsledky výběrového řízení na projekt „Oprava
střechy kulturního domu v Haňovicích“.
7. návrh smlouvy o dílo mezi obcí Haňovice a firmou
Michal Vyroubal – klempířství, pokrývačství na
projekt „Oprava střechy kulturního domu
v Haňovicích“. Cena za dílo je 1 154 774,39 Kč
včetně DPH.
8. výsledky výběrového řízení na projekt „ Oprava
chodníku u ZŠ a MŠ Haňovice“.
9. návrh smlouvy o dílo mezi obcí Haňovice a firmou
Dlaždičská s.r.o. na projekt „ Oprava chodníku u ZŠ
a MŠ Haňovice“. Cena za dílo je 602 114,15 Kč
včetně DPH.
10. ruší výběrové řízení na projekt „Rybník nad
mlýnem Haňovice“.
11. rozdělení majetku po výstavbě kanalizace mezi obcí
Haňovice a městem Litovel.
12. dohodu vlastníků provozně souvisejících kanalizací
mezi městem Litovel a obcí Haňovice.
13. mezi obcí Haňovice a VHS Čerlinka s.r.o. Smlouvu
o nájmu, provozování kanalizace, správě tohoto
majetku a jeho rozvoji.
14. zařazení území obce Haňovice do územní
působnosti MAS Moravská cesta na programové
období 2021 – 2027.
15. zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 100/4
k.ú. Haňovice o výměře 300 m2 za minimální cenu
200,-Kč/m2.

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 22. 4. 2020
schválilo:
1. pověřuje starostu prodloužit smlouvu s firmou ČEZ
ESCO na dodávku elektrické energie.
2. výsledky výběrového řízení na nákup auta pro
JSDH obce Haňovice. Vítěznou firmou je Auto
Trutnov s.r.o., Krkonošská 566, 541 01 Trutnov.
Cena za nákup auta je 961.900,-Kč včetně DPH.
3. návrh kupní smlouvy mezi obcí Haňovice a firmou
Auto Trutnov s.r.o. na nákup auta pro JSDH
Haňovice za cenu 961.900,-Kč včetně DPH.
4. dofinancování automobilu pro JSDH obce
Haňovice z rozpočtu obce Haňovice.
5. Zrušení výběrového řízení na projekt „Rozšíření
kapacity mateřské školy v Haňovicích ".
6. vyhotovení výběrového řízení na projekt „Rybník
nad mlýnem Haňovice“.
7. dodatek smlouvy na pronájem kadeřnictví po dobu
mimořádných opatření na 1,-Kč za každý den nájmu
v době mimořádného opatření.
8. dodatek smlouvy mezi obcí Haňovice a Pivovarem
Litovel na pronájem Hospůdky u Kolmanů –
Haňovice 30 po dobu mimořádných opatření
souvisejících s COVID-19.
9. přijetí dotace z Olomouckého kraje ve výši 568
190,00 Kč na projekt „Oprava střechy kulturního
domu v Haňovicích“.
10. přijetí dotace z Olomouckého kraje ve výši 568
190,00 Kč na projekt „Oprava střechy kulturního
domu v Haňovicích“.
11. zastupitelstvo obce Haňovice po projednání
schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti na
kanalizační řády vedoucí na pozemcích Lesů ČR.
12. přijetí dotace z Olomouckého kraje ve výši 100
000,00 Kč na nákup auta pro JSDH.
13. přijetí dotace z Olomouckého kraje ve výši 35
000,00 Kč na projekt „Odvlhčení kaple sv. Cyrila a
Metoděje v Haňovicích“.
14. přijetí dotace z Olomouckého kraje ve výši 17
500,00 Kč na projekt „Pořízení, technické
zhodnocení a oprava požární techniky a nákup
věcného vybavení pro JSDH Haňovice“.
15. přijetí dotace z Olomouckého kraje ve výši 15
000,00 Kč na „Sjezd rodáků obce Haňovice“.

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 15. 6. 2020
schválilo:
1. vedení a napojení kanalizačního řádu projektu
„Odkanalizování a likvidaci odpadních vod
místních částí Savín, Nová Ves a zásobování místní
části Savín pitnou vodou“ dle projektové
dokumentace.

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 1. 6. 2020
schválilo:
1. zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Haňovice za rok 2019 bez výhrad.
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II. Sjezd rodáků a přátel obce Haňovice
Haňovice se rozkládají na pravém okraji nivy řeky Moravy pod vrcholem Rampach, který patří k Zábřežské
vrchovině. Zemědělská obec byla založena patrně už na přelomu 11. a 12. století a dost možná ještě mnohem
dříve.
Archeologické nálezy potvrzují, že se v Haňovicích a okolí pohybovali naši předkové už od pozdní doby
kamenné. Ještě pozoruhodnější jsou pak raně středověké nálezy z nedávné doby, které napovídají, že se zde
už v 10. století patrně zpracovávala železná ruda.
Písemnou zprávu o existenci obce však máme až z listiny biskupa Jindřicha Zdíka z roku 1141, kdy mezi
vesnicemi uváděnými v majetku olomoucké diecéze najdeme i Haňovice.
Kluzov je v písemných pramenech zmíněn mnohem později. Na jeho místě stávala původně ves Dobrní či
Dobrň, připomínaná poprvé až v roce 1590. Krátce poté však zanikla, ale brzy, již roku 1608, byla obnovena pod
názvem Kluzov.
Rok končící číslem 9 je v naší obci vždy významný a měl by se vždy připomínat našim potomkům. Z důvodu
výstavby kanalizace ho však slavíme až v roce 2020. A tak si v tomto roce připomínáme:
-

879 let od první zmínky o obci
411 let od první zmínky o Kluzově,
122 let od založení Sboru dobrovolných hasičů,
111 let od založení Sokola Chudobín,
101 let od založení knihovny,
71 let od založení oddílu kopané Haňovice,
61 let od postavení kulturního domu,
41 let od postavení mateřské školy,
také za připomenutí stojí zmínka o haňovském pivovaru, který byl zbourán před 121 lety.

V roce 2009 proběhl asi historicky I. Sjezd rodáků obce. Tehdy zastupitelstvo i spolky rozhodly, že sjezd se
bude konat vždy jednou za 10 let a to rokem končícím číslem 9. Jenže v roce 2019 probíhala výstavba
kanalizace a tak se Sjezd rodáků slaví o rok později.
Rezervujte si na tento víkend volno a pozvěte celé rodiny. Sjezd rodáků začne v pátek v 16:00 hodin
výstavou v kulturním domě a od 18:00 hodin posezením v Hospůdce u Kolmanů. Kromě bohatého občerstvení
je připraveno vystoupení harmonikáře, který hrává v Praze u Fleků.
Sobota bude zahájena mší svatou za občany Haňovic a Kluzova, kterou bude celebrovat otec Metoděj
z Měrotína a následně je připraven až do nočních hodin bohatý program pro celou rodinu. Nenechte si ujít
vystoupení haňovského SHOCKU, hasičských veteránů nebo haňovských gymnastek na trampolínách. Večer
zakončí velká ohňová show.
V neděli již v 11:00 se otevře myslivecká chata a areál SK Haňovice, kde můžete zajít na oběd. Pro děti je
připraven skákací hrad. Na hlavním hřišti proběhne několik zápasů. Na tréninkovém hřišti zase bude mnoho
zvířat a dravých ptáků. Možnost focení a zapojení do předvádění těchto zvířat.

 ----------------------------------------------------------------------------------------Obec musí uzavřít smlouvu s některou jinou obcí, která vlastní hřbitov. Pokud
máte hrob v Chudobíně nebo Cholině, poznačte to níže a lístek vhoďte do
schránky OÚ. Děkujeme.
Jméno a příjmení

místo hrobu

adresa

podpis

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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Program sjezdu rodáků
Pátek 24.7.2020
16:00 – Obecní úřad – výstava ze života obce – fotodokumentace nejen posledních 10. roků
18:00 – Hospůdka u Kolmanů – posezení s Ludvou Kudrnou, harmonikářem od pražských Fleků.
Sobota 25.7.2020
9:00 – Obecní úřad – výstava ze života obce.
9:30 – Kaple sv. Cyrila a Metoděje – mše za občany Haňovic a Kluzova. Mši slouží otec Metoděj z Měrotína.
10:30 – Položení kytice k pomníku padlých z I. světové války.
10:45 – Křest knihy "Proměny v Haňovicích a Kluzově 2009 - 2019".

11:00 – Průvod obcí za doprovodu Loštické veselky.
11:30 – Proslov starosty Kluzova na Horním náměstí.
12:00 – Prohlídka ZŠ a MŠ Haňovice.
13:00 – Společný oběd v kulturním domě.
14:30 – Slavnostní proslov starosty obce.
15:00 – Hasičské závody veteránů.
16:00 – Vystoupení haňovských gymnastek na trampolínách.
16:15 – Vystoupení haňovských legend - skupina MOTORS.
17:15 – Divadelní představení – Haňovské SHOCK.
18:00 – Taneční večer se skupinou FOFROVANKA.
21:00 – Ohnivá show.
Neděle 26.7.2020
11:00 – otevření myslivecké chaty – bohatá myslivecká kuchyně + pečené makrely
možnost focení se zvířaty a dravými ptáky
12:00 – SK Haňovice – utkání žáků s rodiči
13.15 – ukázky lovu dravých ptáků a předvádění šelem a spárkaté zvěře
14.00 – přátelský zápas dorostu Haňovice a žen Sigmy Olomouc
15:30 – ukázky lovu dravých ptáků a předvádění šelem a spárkaté zvěře
16.15 – Utkání ve fotbale muži Haňovice proti výběru legend haňovské kopané
18.00 – posezení

 ----------------------------------------------------------------------------------------Objednávka obědu – vhoďte do schránky OÚ.
Mám zájem o společný oběd v den sjezdu rodáků (25.7.2020). Cena za oběd 100,-Kč.
Jméno a příjmení
adresa
podpis

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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Školního rok 2019/2020
Končí školní rok. Opět. Jaký byl? Z pohledu nás, pedagogů, ale i z pohledu dětí, určitě úspěšný. Výuka byla sice o pár
měsíců ve škole zkrácena z důvodu uzavření školy od 11. března do 22. května (šíření nákazy Covid – 19), přesto
pokračovala distančně doma. Děti se dál vzdělávaly za vydatné pomoci svých rodičů. Zde je namístě poděkování všem
kolegyním, které pravidelně
zasílaly podklady pro výuku
dětem do jejich domovů, ale
rovněž velký dík patří všem
rodičům, kteří se tohoto
nelehkého úkolu výborně
zhostili, vezmeme-li v úvahu,
že ještě navíc chodili do
zaměstnání.
Přesto jsme ve škole stihli
ale také mnoho akcí, ať už
spojených
s podzimem,
Vánocemi, jarem. Spousta akcí
se však nerealizovala z výše
uvedených důvodů. Např. si
děti neužily tolik oblíbený
školní výlet, recitační a
sportovní soutěže u nás, ale i
v okolních školách, turnaj ve
fotbálku, či závěrečný táborák
pro rodiče s následným spaním
ve
škole.
Zato musím
podotknout, že díky domácí
výuce, jsme se sblížili zase jinak: děti nám v období pandemie telefonovaly, posílaly mimo vypracovaných úkolů také
obrázky, videa, pozdravy různého typu.
Na škole i v tomto roce probíhaly kroužky Pohybové hry, Keramika, Hravá angličtina a Hanáčtina, rovněž i nepovinný
předmět Náboženství.
Školu v tomto roce navštěvovalo celkem 32 dětí, z toho 9 prvňáků, 8 druháčků, 5 třeťáků a 10 žáků čtvrté třídy. Po
zápise do 1 . třídy k nám v příštím školním roce nastoupí nových 5 prvňáčků. Bude nás méně, ale nebudeme se bát vlka,
nic. V příštích letech bude docházet k opětovnému navyšování počtu žáků.
30. červen patří k velmi oblíbeným dnům školního roku. Přesto je to do jisté míry i den plný nostalgie a loučení, neboť
nám odcházejí čtvrťáci do
litovelských škol. Nemusím
ani připomínat, že děti, které
s námi pobývaly i 7 let
(počítám-li
školku),
nám
přirostly k srdci, cítíme za ně
do jisté míry zodpovědnost a
těžko se nám s nimi loučí.
Přesto tento den je tu a já bych
chtěla poděkovat dětem za to,
že je máme a že s nimi můžeme
pracovat, rodičům za vstřícnost
a
milou
spolupráci,
pedagogickým
i
nepedagogickým
zaměstnancům
za
dobře
odvedenou práci a rovněž
zaměstnancům obecního úřadu
a panu starostovi Vogelovi za
péči o nás a hlavně všem dětem
bezstarostné
léto,
plné
očekávaných dobrodružství a
výletů.
Mgr. Ivana Králová
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Obecní úřad blahopřeje
V měsících červenec – září 2020 oslaví tito občané významné životní jubileum. Obecní úřad všem přeje
mnoho zdraví a úspěchů v dalších letech života.

Frýbort Miroslav
Procházka Maxmilián
Lakomý Josef
Nováková Marie
Procházková Zdenka
Novák Josef
Frýbortová Jarmila
Kuchařová Jarmila

Zapletalová Antonie
Dostál Hynek
Novák Miroslav
Zlámal Svatopluk
Damovský Jaromír
Bednařík Pavel
Sobota Radek
Prochásková Hana

88
88
86
84
84
82
75
75

70
70
65
65
60
55
55
50

19. července proběhlo v Hospůdce u Kolmanů setkání oslavenců obce. Na toto setkání zve obecní úřad občany, kteří
v daném roce oslavili nebo oslaví jubileum 65, 70, 75, 80 a více roků. Letošního setkání se zúčastnilo 30 oslavenců
obce. Žáci základní školy se postarali o pěkné vystoupení v hanáckém stylu. Hudební doprovod zajistil starosta s
harmonikou.
Nejstarší občankou je paní Anežka Přidalová, která letos oslavila 92 narozeniny. Letos celkem 3 oslavenci slaví více
jak 90 let a 20 oslavenců má více jak 80 let.

Zleva zadní řada stojící: Marie Kašparová, Hynek Dostál, Božena Grossmannová, Maxmilián Procházka, Ludmila
Čiklová, Jana Dragounová, Jaroslava Havlíčková, Miroslav Uvízl, Ing. Zdeněk Němec, Josef Lakomý, Rudolf Lang.
Sedící druhá řada: Zdenka Procházková, Eliška Svobodová, Jarmila Kuchařová, Marie Krajcová, Květoslava
Hynková, Helena Skopalová. Přední řada: Marie Němcová, Ludmila Čepová, Marie Nováková,
Libuše Vykydalová, Anna Vošalíková, Květoslava Weberová, Blaženka Kašparová.

Mše v kapli sv. Cyrila a Metoděje:
- v neděli 5. července 2020 v 9:00 za občany Haňovic a Kluzova
- v sobotu 25. července 2020 v 9:30 za rodáky Haňovic a Kluzova –
proběhne sbírka na opravy kaple.
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PŘÍPRAVA NA SEZÓNU 2020/2021 – SK HAŇOVICE
Fotbalisté Haňovic po vynucené půl roční přestávce se začínají připravovat na novou sezónu .
16.30
5.7.2020 neděle
Haňovice
Postřelmov
muži
hod.
doma
13.45
11.7.2020 sobota
Chomoutov
Haňovice
dorost
hod.
venku
16.30
12.7.2020 neděle
Dolany
Haňovice
muži
hod.
venku
10.00
19.7.2020 neděle
Nové Sady
Haňovice
muži
hod.
venku
26.7.2020 neděle

Sjezd rodáků -

sport. odpoledne

2.8.2020 neděle

Haňovice

Plumlov

9.8.2020 neděle

Haňovice - první
mistrovské utkání

muži

16.00
hod.

doma

muži

17.00
hod.

doma

Jak se pohybují mzdy a ceny
Většinu údajů jsme získali ve stejné prodejně jako v roce 2000, tj. v družstevní prodejně v Haňovicích.

průměrná hrubá mzda
minimální hrubá mzda
zboží
¼ kg másla
¼ tuk Hera
¼ kg tuk Lukana
1 l olej rostlinný Lukana
1 kg mouka hladká
1 kg mouka polohrubá
2 kg chléb Uničov
1 ks rohlík
1 kg sůl
1 kg rýže
1 kg cukr moučka
1 kg cukr krystal
1 l ocet
1 l mléka polotučného
¼ kg tvaroh
1 bal. tvarůžky
1 kg sýr eidam
1 kg sýr NIVA
1 ks vejce
1 ks jogurt Florian
1 kg párek loupací
1 kg salám šunkový
1 ks sardinky v oleji
2 dkg kvasnice
½ l pivo Litovel 10°
1 kg citron
1 kg pomeranč
1 kg cibule
1 krab. zápalek
1 l jaru na nádobí
1 ks nanukový dort
1 bal. pepř mletý
1 bal. sladká paprika
1 krabička cigarety SPARTA

cena v r. 2000

cena v r. 2006

cena v r. 2020

13.219
4.000

19.546
7.955

34.200
14.600

24,70
15,40
10,70
33,50
8,80
8,80
20,60
1,20
7,60
18,60
27,50
24,60
10,60
14,00
15,00
14,70
116,00
128,00
2,80
7,50
76,00
121,00
12,90
2,70
7,00
28,00
22,00
10,00
0,80
53,20
15,00
7,70
11,00
40,00

28,00
17,50
11,00
28,00
10,50
10,50
23,00
1,80
7,50
22,00
26,50
26,00
9,50
16,50
16,00
20,00
130,00
148,00
2,20
8,50
80,00
140,00
21,00
3,00
9,50
32,00
25,00
15,00
1,00
62,00
19,00
9,00
9,00
50,00
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32,00
20,50
22,30
32,00
13,00
13,00
36,00
2,40
7,50
31,00
21,00
16,00
10,00
16,00
20,00
25,00
115,00
199,00
3,70
12,00
100,00
139,00
30,00
6,00
16,10 110
60,00
40,00
20,00
1,00
46,00
28,00
10,00
10,00
111,00

Konstantin (Cyril) a Metoděj
Dvě jména nerozlučně spjatá s dějinami Moravy i slovanstva jako celku. Oba bratři
se narodili v Soluni – Thessaloniky (severní břeh Egejského moře, dnešní Řecko) v
rodině císařského důstojníka Leontiuse a jeho ženy Marie, jenž byla zřejmě
slovanského původu. Soluň byla tehdy významným obchodním i politickým
střediskem Byzantské říše.
Sourozence dělilo od sebe 11 let života. Starší Metoděj se narodil roku 815 a
Konstantin pak roku 826. Metoděj byl dle životopisu „mohutné a vznosné postavy“ a
šel ve stopách svého otce, tedy vojenské a politické kariéry. Po studiu filozofie v
Konstantinopoli (ve slovanském světě známé jako Cařihrad - dnešní Istanbul), se na
nějakou dobu stal de-facto místodržitelem soluňské provincie, což lze s trochou
nadsázky charakterizovat jako kníže makedonských Slovanů. Kvůli neustálým
nepokojům se rozhodl složit funkci a odešel do kláštera Olymp v Malé Asii.
Mladší Konstantin vystudoval stejně jako Metoděj filozofii v hlavním městě
Byzantské říše, tedy v Cařihradu. Od mládí inklinoval více k duchovnímu než k
materiálnímu světu. Při jedné ze svých mnohých cest Konstantin nalezl u břehů Černého moře údajné ostatky svatého
Klimenta, které později přinesl na Moravu.
Roku 862 dorazilo do Cařihradu poselstvo od moravského knížete Rastislava. Ten žádal byzantského monarchu o učitele
a biskupa. Pokud by mu vyhověl papež, ke kterému vyslal své diplomaty dříve než do Cařihradu, nikdo z Moravy by do
Byzance žádat nešel. Papež ale ignoroval jeho výzvu. Snad nikdo se pro daný úkol v danou dobu nehodil lépe než Konstantin.
Jako pomocníka si Konstantin vybral staršího bratra Metoděje. Oba vyrostli ve slovanském prostředí, znali mentalitu Slovanů
a oba měli s tímto etnikem bohaté zkušenosti. Ještě než se vypravili věrozvěstové na cestu, vypracoval Konstantin s vypětím
všech sil písmo (tzv. hlaholici), které mělo výstižně vyjadřovat specifika slovanského jazyka a stát se tak písmem slovanských
národů. Svěřený úkol zvládl dokonale.
Roku 863 nebo 864 dorazili soluňští bratři na Moravu. Těžko říci jaké pocity měli Konstantin a Metoděj z našeho
tehdejšího prostředí. Překvapilo je množství kamenných kostelů, když byli připravováni takřka na pohanský svět? Morava při
příchodu Konstantina a Metoděje sice nebyla pohanská, ale křesťanství se však dotýkalo převážně velmožů. Nevzdělané masy
obyvatelstva zůstávaly věrni pohanským bohům, protože nebyla vůle ani možnost, jak jim vyložit křesťanství. Konstantin a
Metoděj tento přístup změnili způsobem, že se křesťanství začalo dotýkat i obyčejných lidí. Kázali totiž jako první na Moravě
ve srozumitelné řeči a sami žili příkladným životem. Zástupci latinského kléru se tím dostávali stále více do stínu a postupně
ztráceli jakoukoli podporu ve vládnoucích kruzích. Tato podpora však pro ně byla existenčně důležitá a proto do Říma k
papeži mířily stížnosti na „kacířské“ nauky, které prý mezi Moravany šíří Konstantin s Metodějem.
Papež Mikuláš I. povolal oba bratry, aby se osobně přišli do Říma hájit. Do Říma dorazili v zimě roku 867 a byli přivítáni
s nebývalými poctami. Papež posvětil Konstantinovi překlady a vysvětil několik slovanských kněží, kteří přišli s oběma bratry
z Moravy. Samotný vrchol pak byl ve schválení slovanského jazyka v bohoslužbě, čímž se řeč Slovanů dostala po hebrejštině,
řečtině a latině na 4. místo tohoto privilegia.
Zcela vysílený Konstantin však v Římě onemocněl a pochopil, že jeho
pozemské dny se chýlí ke konci. Vstoupil do kláštera, přijal řeholní jméno
Cyril a s přáním, aby Morava nezůstala bez vůdce stáda, vydechl naposledy.
Bylo mu jen 42 let.
Metoděj byl při návratu na Moravu dokonce přepaden a zajat. Iniciátorem
tohoto skutku byl právě latinský klérus, který se odmítal dělit o církevní sféru
vlivu. Pod taktovkou východofranského krále Ludvíka II. Němce byl pak
Metoděj souzen, odsouzen na doživotí a uvězněn. Roku 874 byl na příkaz
papeže Metoděj propuštěn a vrátil se na Moravu. Ani po návratu však neměl
na růžích ustláno. Stál sice v čele moravské církve, ale jeho autorita byla
latinským klérem zpochybňována. Papež Jan VIII. potvrdil bulou: Industriae
Tuae existenci samostatné moravské církve a Metoděje jmenoval prvním
arcibiskupem tzv. Panonsko-moravské arcidiecéze. Útoky Metodějových
soků pak sice neustávaly, ale moravský metropolita si postupně vybudoval
síť přátel a žáků, kteří se za něj v kritických chvílích postavili. Slovanské
písmo a vzdělanost, tak mohly dostat stabilní základy.
Svůj nadmíru složitý a pestrý život Metoděj dovršil v dubnu roku 885.
Tělo prvního moravského metropolity ze strachu před znesvěcením od jeho
nepřátel, pochovali na tajném místě. Většina slovanských národů se k odkazu
soluňských bratrů hlásí a jsou za něj vděčni. Konstantin s Metodějem jsou
pevným bodem spojujícím Slovany jak mezi sebou, tak i s Evropou. V
christianizaci naší země sice sehráli významnou roli, ale jejich hlavní přínos byl v povznesení slovanské kultury
a vzdělanosti. My Moravané pak můžeme být právem hrdi, že prvotní impuls k jejich nesmrtelnému dílu vzešel z naší země.
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Hospodaření Zemědělského družstva Haňovice v r. 2019
Dne 26. června proběhla výroční schůze Zemědělského družstva Haňovice, na které předseda představenstva Ing. Petr Koukal
přednesl zprávu za rok 2019.
Volené orgány družstva, tj. představenstvo a kontrolní komise, pracovaly po řádných volbách 25.10.2019 v novém složení:
Petr Koukal, předseda představenstva
Naděžda Malá, předseda kontrolní komise
Pavel Obrátil, místopředseda představenstva
Eva Fuglíčková, člen kontrolní komise
Václav Kuba, člen představenstva
Jana Kellnerová, člen kontrolní komise
Gabriela Solovská, člen představenstva
Alena Kršková, člen kontrolní komise
Jan Přindiš, člen představenstva
Hana Maksantová, člen kontrolní komise
Jaroslav Balatka, člen představenstva
Marie Slánská, člen představenstva
K 31.12.2019 mělo družstvo
194 členů. Počet zaměstnanců
je 126. Družstvo hospodařilo
na výměře 2 086,64 ha
zemědělské půdy, z toho bylo
1 935,38 ha orné půdy a 151,26
ha trvalých travních porostů.
Investice v roce 2019
Nejvýznamnější
byl
do
střediska mechanizace nákup
traktoru Claas Xerion, traktoru
Fendt 720 a diskového
podmítače Horsch. Provoz
plastů byl doplněn stroji, nástroji a zařízeními na zvýšení objemu výroby. Významnou investicí byla výměna motorů kogeneračních
jednotek a úprava rozvodů tepla na bioplynové stanici. Co se týká staveb, byly modernizovány podlahy ve skladu slámy u porodny krav
v Haňovicích. Byly nakoupena zemědělská půda za 1 487 tis. Kč. Ke konci roku vlastnilo družstvo 600 ha pozemků a na výměře 114 ha
vlastnilo spoluvlastnický podíl.
Rostlinná výroba
Největší podíl na orné půdě zaujímala s 539 ha
pšenice ozimá, 404 ha ječmen jarní, 380 ha
kukuřice (z toho 260 ha pro BPS, zbytek pro
skot ve formě siláže i CCM a 4 ha na zrno), 249
ha cukrovka, 43 ha řepka, 102 ha vojtěška, 101
ha trávy na semeno, 24 ha oves, 5 ha hořčice a
zbytek (cca 85 ha) travní porosty na orné půdě.
Odbytové ceny komodit v loňském roce:
Pšenice – 4 053 Kč/t
Ječmen – 4 880 Kč/t

výměra
2018 (ha)

Plodina

výměra
2019 (ha)

výnos
výnos
2018 (t) 2019 (t)

produkce
2019 (t)

pšenice ozimá

485

539

7,85

7,48

4034

ječmen jarní

417

404

6,27

6,66

2691

cukrovka

277

249

68

65,87

16406

silážní kukuřice

335

380

79,6

96,97

32803

řepka
Řepka – 9 300 Kč/t

181

43
3,46
Cukrovka – 794 Kč/t

3,25

139

Skleníky
Pěstujeme odrůdu rajčat Angelle jako jediní v republice a
jsme držiteli ocenění Klasa, Regionální potravina
Průměrná cena
Průměrná cena
Produkce (t)
Produkce (t)
Olomouckého kraje a nově jsme získali 1. místo v soutěži o
(Kč/kg) 2018
(Kč/kg) 2019
2018
2019
nejlepší výpěstek ve skupině plodová zelenina na výstavě
95,12
97,33
621
634
Flora Olomouc.
Ke konci roku ve sklenících pracovalo 31 zaměstnanců. Celkem bylo vyprodukováno 634 901 kg rajčat, tj. produkce 22,44 kg/m2 a takřka
veškerá rajčata byla realizována přes odbytové družstvo Jizera. Mimo odbytové družstvo se rajčata prodávají pouze v podnikové prodejně
a zde bylo za rok 2019 prodáno celkem 8 402 kg (cca 1,3 %).
Velký důraz byl již tradičně kladen na biologickou ochranu. Navýšil se počet použitých parazitických vosiček, dravých ploštic a nově bylo
zavedeno feromonové matení na škůdce.
Chov prasat
V roce 2019 jsme průměrně chovali 231 prasnic, 1 429 selat a 2 022
prasat ve výkrmu. Podařilo se odchovat a prodat celkem 6 974 ks
vykrmených prasat o průměrné porážkové váze 119,5 kg, tj. celkem
833 393 kg. Do základního stáda bylo převedeno 140 prasniček.
Průměrná doba výkrmu byla zkrácena na 99,9.
Chov skotu
Ke konci roku se podařilo navýšit stav skotu na 766 ks a stav dojnic na
407 ks, a to z vlastního obratu stáda. Býčků bylo odchováno 199 ks. Ty
se prodávají při váze 60 kg. Celkem se vyrobilo 3 430 666 l mléka.
Mléko je dodáváno do Olmy Olomouc za průměrnou cenu 8,69 Kč/l, tj.
nárůst o 0,34 Kč/l oproti roku 2018. Malá část výroby, a sice 3 362 l
(0,1 %) byla prodána v podnikové prodejně. Roční průměr dojivosti je
9 868 /1 dojnice. Denní průměr u je 34 l/1 dojnice.

11

Prasnice
narozených selat na 1
prasnici
dochovaných selat na 1
prasnici

2018

2019

ks

35,84

35,9

ks

28,08

28,52

Výkrm
přírůstek

g/den

920

936

průměrná váha

kg

116

119,5

zmasilost

%

59,1

59,8

cena v živé váze
celkem prodej

Kč/kg
t

27,3
886

33,65
833

Ke konci roku se podařilo navýšit stav skotu na 766 ks a stav dojnic na 407 ks, a to z vlastního obratu stáda. Býčků bylo odchováno 199
ks. Ty se prodávají při váze 60 kg. Celkem se vyrobilo 3 430 666 l mléka. Mléko je dodáváno do Olmy Olomouc za průměrnou cenu 8,69
Kč/l, tj. nárůst o 0,34 Kč/l oproti roku 2018. Malá část výroby, a sice 3 362 l (0,1 %) byla prodána v podnikové prodejně.
Roční průměr dojivosti je 9 868 /1 dojnice. Denní průměr u je 34 l/1 dojnice.
Bioplynová stanice
V bioplynové stanici došlo k výměně motorů. Motory pracující se zapalovacím plamínkem z LTO byly nahrazeny motory spalujícími
pouze bioplyn. Také byly předělány rozvody tepla za účelem ještě vyššího využití tepelné energie.Celkem bylo vyrobeno 8 220 MWh
elektrické energie. Teplo vyráběné bioplynovou stanicí bylo využito pro vytápění provozů družstva, ohřev vody a sušení produktů RV.
Celkem bylo spotřebováno 16 909 GJ tepelné energie, tj. 36 % více než v roce 2018. Ve sklenících bylo spotřebováno 14 369 GJ, to je
dokonce o 46 % více než v roce 2018. Teplo z bioplynové stanice nyní pokrývá 41 % veškeré spotřeby tepelné energie skleníků.
Plasty Mladeč
Celkem zde pracuje 36 zaměstnanců.
V Mladči se k výrobě 3,6 mil. ks profilů pro vzduchové filtry spotřebovalo 145.812 Kg materiálu, v Haňovicích se k výrobě 166 tis. Ks
cívek filamentů pro 3D tisk spotřebovalo 189.773 Kg.
Pro Vývoj nových a inovaci stávajících výrobků bylo vynaloženo přes 6 mil Kč. Byl ukončen tříletý projekt s Technickou univerzitou
Liberec, ze kterého vzešla funkční tisková struna směsi PLA a 15% cukrovarnických vyslazených řízků. Tento produkt se nyní snažíme
uvést na světový trh jako tiskový materiál s imitací dřeva.
V květnu 2019 se nám podařil otevřít konsignační sklad v USA, přímo ve státě Virginia. Z tohoto skladu jsme schopni zásobit celý
americký kontinent našimi filamenty. Od tohoto okamžiku jsme také nechali zaregistrovat značku „Filament PM“ pro americký trh.
Životní prostředí
Ve velké míře využíváme biologické prostředky pro ochranu rostlin, především ve sklenících již jiné prostředky pro ochranu rostlin
nepoužíváme vůbec. Jinou biologickou ochranu používáme i k omezení výskytu obtížného hmyzu v chovu prasat.
Dodržováním plánu zavedení správné zemědělské praxe snižujeme emise čpavku z živočišné výroby do ovzduší o 46,5 %.
Výměnou motorů kogeneračních jednotek na bioplynové stanici jsme přispěli životnímu prostředí dalším snížením produkovaných emisí
o více než 9 000 kg/rok, přičemž ještě došlo k navýšení tepelného výkonu na 1,1 MWh.
Zadržováním srážkových vod ze střech skleníků, ale i jiných provozních budov střediska Haňovice docilujeme 80 % krytí spotřeby
zálivkové vody.
Díky výše uvedenému bylo letos naše družstvo nominováno na Cenu Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí v kategorii
Ovzduší. O vítězích rozhodne veřejnost prostřednictvím internetového hlasování, které bude spuštěno 1. července na stránkách
www.cenykraje.cz. Komunikace s veřejností se bude odehrávat i na Facebooku, tak bych Vás chtěl všechny vyzvat ke sledování, šíření a
hlasování. Závěrečné vyhodnocení a slavnostní předávání cen poté proběhne 10. září v Hranicích.

Petr Koukal – předseda představenstva.

Naše obec se účastní Evropských projektů
V letošním roce se naše obec zapojila jako partner do dvou projektů Evropského sociálního fondu. V obou případech jde o projekty
ve spolupráci se Sdružením EDUKOL z Olomouce, které nám nabídlo možnost účasti.
Od počátku tohoto roku se společně s dalšími jedenácti obcemi tzv. Olomoucké aglomerace účastníme jako partner projektu
s názvem „Startovací centrum Olomouce“, od konce ledna pak jako jeden z šesti partnerů projektu s názvem „Podpora
zaměstnanosti na Litovelsku“, který je realizován také prostřednictvím Místní akční skupiny Moravská cesta.
Oba projekty se zaměřují na pomoc osobám, které uvažují o změně povolání nebo jsou bez práce, osobám se zájmem o rekvalifikační
kurzy či osobám se zájmem o zahájení vlastní podnikatelské činnosti. Naše obec také může díky finančním dotacím v celkové výši
1 525 188,-Kč zřídit nové pracovní pozice a zaměstnat až na 22 měsíců občany, kteří nám pomohou například s administrativou
nebo údržbou veřejných prostor a zeleně. Účast v projektech také umožňuje, aby naši občané mohli bezplatně absolvovat zvolený
rekvalifikační kurz nebo poradenství spojené s hledáním zaměstnání či jejich nového uplatnění. Nemusí se přitom jednat pouze o
osoby nezaměstnané. Podporu mohou využít i lidé, kteří uvažují o změně současného zaměstnání nebo například živnostníci, kteří
potřebují získat poznatky pro zlepšení jejich podnikání v oblasti podnikatelského záměru, marketingu, daní, práva, ekonomie atp.
Pokud budete mít zájem o účast v projektech, můžete se obrátit na vedení obce nebo přímo na zástupce Sdružení Edukol paní Mgr.
Evu Masnou (tel. 777 839 177, eva@edukol.cz).
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