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Opravy komunikací v obci.
V minulých letech jsme si užili rozkopané dědiny. Byli jsme rádi, že vše je za námi a obec se vrátila do normálních kolejí.
Komunikace zůstaly však v mnohých částech obce ve velmi špatném stavu. Nyní vám mohu sdělit asi nejdůležitější informaci
tohoto Zpravodaje, a to že obec získala dotaci na opravy místních komunikací. Dotace se týká opravy komunikací Dolního
Konce, Vývozu a silnice od hospody po základní školu. Celkové náklady dle rozpočtu jsou 11,1 mil. Kč a dotace, kterou jsme
získali, je 7,5 mil. Kč. Po výběrovém řízení, které vyhrála firma KARETA s.r.o., se cena snížila na 7 802 tisíc Kč. Tím ale
také přiměřeně klesne i dotace z MMR. Tato dotace je pro nás všechny odrazovým místem pro další rozvoj celé obce. A tak
se zastupitelstvo nyní neustále schází, přemýšlí a rozhoduje jak a kdy silnice opravit. Dle posledních plánů by měly opravy
komunikací v Haňovicích probíhat dle tohoto harmonogramu:
 2021 srpen – listopad – rekonstrukce silnice od hospody po základní školu, vznikne parkoviště u hospody a u potoka
za RD u Sedlářů,
 2021 září – listopad – nová komunikace Kluzov – Ořechov (RD č. 31 – 32)
 2021 září – listopad – nová komunikace v Bahňákově (RD č. 114 – 118),
 2022 březen – srpen – rekonstrukce silnice od zbrojnice až po koleje, vzniknou parkoviště od RD 32 po RD 34,
 2022 březen – srpen – rekonstrukce silnice ve Vývozu,
 2022 červenec – srpen – nový asfaltový povrch na cyklostezce od kolejí po dálnici,
 2022 srpen – září – nová komunikace Kluzov - Na Náplavce (RD č. 5 – 34),
 2022 – 2023 – silnice III/3732 – od kaple po konec Myslechovic – investorem je Správa silnic Olomouckého kraje,
 2022 – 2023 – silnice III/3734 – od kaple Na Kluzov – Horní náměstí – investorem je Správa silnic Olomouckého
kraje,
 2022 – 2023 – odstavné plochy kolem silnice III/3734 (u kulturního domu a na Řádkách – bude realizováno současně
s opravou komunikace III/3734,
 2023 – 2024 – oprava vjezdů ve středu obce naproti kaple.
Celkové náklady na tyto opravy, stavby a rekonstrukce by měly být okolo 30 milionů Kč. Z toho asi polovinu bude hradit
SSOK a dotace z MMR bude kolem 5 mil. Kč. Obec tak bude hradit asi 10 mil. Kč. Je to o něco více, než nyní máme, ale
předpokládáme, že se snad podaří ještě získat nějakou dotaci. Také zastupitelstvo neustále probírá, jak vyřešit vjezdy k RD.
Je jisté, že pokud se vjezdy budou dělat až k domům, bude nutná spoluúčast od majitelů nemovitostí. Snažíme se nastavit
nějaké pravidlo, aby bylo ke všem stejně spravedlivé. Prozatím jsou ale stále nějaké pro a proti. Z tohoto důvodu bude
v červenci svolána pracovní porada s majiteli nemovitostí, kterých se opravy komunikací dotknou.
Obracíme se na všechny občany, kteří plánují jakékoliv výkopové práce v silnicích, aby tak učinili co nejdříve. Jedná
se především o přípojky inženýrských sítí. Po vybudování komunikací nebudou po dobu 10 let povolovány takové
práce, které by narušili nově vybudované vozovky.

Co obec letos ještě bude dělat.
Veškeré rezervy, které obec má se šetří na opravy komunikací a tak se nepřipravuje žádný nový větší projekt. Snad
jediným větším projektem je výstavba garáže hasičské zbrojnice. Po té, co bylo zakoupeno auto pro JSDH, se zjistilo,
že auto musí být trvale na nabíječce a je nutné postavit garáž. Vzorný přístup je od samotných hasičů, kteří prozatím
veškeré práce dělají brigádnicky a tak z rozpočtovaných 850 tisíc Kč přijde stavba na polovinu, možná i méně.
Pochvala také patří Mysliveckému sdružení. Získali dotaci na opravu myslivecké chaty a během zimy se jim celé dílo
povedlo udělat a kdo to neviděl, tak bude mile překvapen. Byly udělány nové sociálky, kuchyňka, výčep a nechybí ani
sprcha.
K menším opravám patří čekárna. Původně se měla stavět nová, ale náklady byly 1,5 mil. Kč a tak zastupitelstvo
rozhodlo jen o opravě stávající čekárny. Koncem léta se ještě bude dělat nové nástupiště před zastávkou. Také se
dodělávalo zatrubnění náhonu k rybníku za bytovkami. V zimě se opravil sklep kulturního domu. Rozhlas byl doplněn
o jeden amplion na Kluzově. Tyto uvedené opravy přijdou obec na 300 tisíc Kč.
Velký problém co se týká běžné údržby obce, je malý počet zaměstnanců. Na jaře dali výpověď tři zaměstnanci a
nyní nemá kdo dělat. Museli jsme částečně omezit i údržbu fotbalového areálu a praní dresů. Sečení trávy se částečně
řeší brigádníky na dohodu o provedení práce, jej jich ale málo.
Arnošt Vogel – starosta obce Haňovice
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Hospodaření obce
(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, odnětí půdy,
hazard
Daň z nemovitosti
Dotace (dotace od Kr.úřadu ze
Stát.rozpočtu)
Investiční dotace ze stát.fondů
Spl.půjč.prostř. od MS Haňovice
Nedaňové příjmy (z KD a hospody, z půdy,
rozhlas, knihovna , za telefon, prodej rekl.
mat., úroky, VO, zeleň, místní správa,
Převod z minulého roku
Příjmy celkem

Rozpočet
2021

Upravený
rozpočet

Hospodaření
k 31.5.2021

%

760
9
77
1 000
703
3 400
240

760
9
77
1 000
703
3 400
240

421
17
65
413
704
1 339
234

55%
192%
84%
103%
100%
39%
97%

57

74

72

97%

725

725

1

0%

137

155

76

48%

398
361

398
361

398
-

100%
0%

1 433
4 100
13 400

1 409
4 100
13 411

379
176
4 295

34%
4%
32%

367
85
4 214
220
70
647
16
87
5
5
410
80
15
26
230
105
659
260
80

367
85
3 944
325
190
692
16
87
5
5
446
80
15
43
230
105
683
260
80

367
35
78
95
319
3
4
1
3
97
80
8
28
70
79
199
92
39

100%
41%
2%
29%
0%

140

140

57

843
50
470
1 005
1 469
15
57
754
16
1 000
13 400

827
50
470
1 014
1 410
15
57
754
16
1 000
13 411

314
7
154
418
560
5
29
720
16
417
4 295

Výdaje
Ostatní záležitosti lesního hospodař. MS
Silnice dopravní obslužnost
Pozemní komunikace-chodníky
Odvádění odpadních vod - kanalizace
Úpravy vodních toků, rybníky
Základní škola a mateřská škola
Knihovna
Ostatní zál. kultury (kronika, kulturní akce)
Kaple a kostely - opravy
Místní rozhlas
Kulturní dům
Tělovýchovná činnost - příspěvky, údržba
Pomoc zdravotně postiženým
Nebytové hospodářství (pohostinství)
Veřejné osvětlení
Územní plánování
Komunální služby a územní rozvoj
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
Pojištění obce
Platby daní a poplatků
Finanční vypořádání minulých let
Splátky úvěru
Výdaje celkem
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46%
16%
4%
29%
63%
21%
100%
53%
65%
30%
74%
29%
35%
49%
41%
38%
13%
32%
41%
39%
36%
51%
95%
100%
41%
32%

Obecní úřad upozorňuje, že 5. července proběhne v kapli sv. Cyrila a
Metoděje mše za občany Haňovic a Kluzova. Začátek mše je 9:00 hodin.

VYBRÁNO ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
firmou je „JOKO projekt“ za cenu 169 400,- Kč bez
DPH,
2. odkoupení nemovitosti Haňovice – Kluzov 2 i s
pozemky p.č. 56 a 128/1 k.ú. Haňovice za odhadní
cenu 340.000,-Kč + náklady spojené s odhadem
nemovitosti a převodem nemovitosti,
3. schvaluje smlouvu mezi ZC a obcí Haňovice na
bezúplatný převod pozemku p.č. 100/9 k.ú. Haňovice
na obec Haňovice,
4. opravu sociálních zařízení ve staré části Mateřské
školy. Oprava bude provedena formou daru,

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 26. 4.
2021 schválilo:
1. prominutí poplatku za komunální odpad ve výši 1/3
roku 2021 paní Ladě Koutné – provozovna
kadeřnictví,
2. prodej části pozemku p. č. 202/3 k.ú. Haňovice
označený jako p.č. 202/42 o výměře 141 m2 za cenu
35 250 Kč + DPH firmě FERBO s.r.o.,
3. prodej části pozemku p. č. 202/3 k.ú. Haňovice
označený jako p.č. 202/43 o výměře 105 m2 za
cenu 26 250 Kč firmě FERBO s.r.o.,
4. prodej části pozemku p. č. 202/34 k.ú. Haňovice
označený jako p.č. 202/39 o výměře 342 m2 za cenu
171 000,- Kč panu V. Černému, Olomouc,
5. prodej části pozemku p. č. 202/3 k.ú. Haňovice
označený jako p.č. 202/44 o výměře 40 m2 za cenu
10 000 Kč + DPH panu V. Černému, Olomouc,
6. prodej části pozemku p. č. 202/3 k.ú. Haňovice
označený jako p.č. 202/45 o výměře 40 m2 za cenu
10 000 Kč + DPH panu V. Černému, Olomouc,
7. zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Haňovice za rok 2020 bez výhrad,
8. účetní závěrku obce Haňovice za rok 2020 bez
výhrad,
9. závěrečný účet obce Haňovice za rok 2020 bez
výhrad,
10. darovací smlouvu s Charitu Šternberk – středisko
Litovel na dar ve výši 5.000,-Kč,
11. marketingový průzkum na nové nástupiště
autobusového zálivu. Rekonstrukci bude realizovat
firma Dlaždičská s.r.o. Cena díla je 141 635,76 Kč,

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 23. 6.
2021 schválilo:
1. výsledky výběrového řízení na projekt „Obnova
místní komunikace Dolní Konec a Kerkesl v obci
Haňovice ". Vítěznou firmou je „Kareta s.r.o.“,
2. rozhodnutí o výběru dodavatele na projekt „Obnova
místní komunikace Dolní Konec a Kerkesl v obci
Haňovice ". Vítěznou firmou je „Kareta s.r.o.“ za
cenu 7 802 080 Kč včetně DPH,
3. smlouvu o dílo a obchodní podmínky mezi obcí
Haňovice a „Kareta s.r.o.“ na projekt „Obnova
místní komunikace Dolní Konec a Kerkesl v obci
Haňovice",
4. smlouvu o dílo a obchodní podmínky mezi obcí
Haňovice a „JOKO projekt s.r.o“ na Technický dozor
investora + BOZP na projekt „Obnova místní
komunikace Dolní Konec a Kerkesl,
5. souhlasí s přijetím obce Dubčany do společnosti
Vodohospodářská společnost Čerlinka s.r.o.,
6. darovací smlouvu Muzeum kočárů, z.ú. ve výši
3.000,-Kč,
7. návrh smlouvy o směně části pozemku ZD Haňovice
– p.č. 203/12, označená dle GP č. 469/80/2021 jako
pozemek p.č. 203/23 o výměře 97 m2 v hodnotě
2 583,-Kč za pozemek obce Haňovice p.č. 150/9 o
výměře 281 m2 v hodnotě 7 048,-Kč. Rozdíl ve výši
4 465,- Kč bude doplacen obci Haňovice,
8. návrh smlouvy o směně pozemku mezi Metropolitní
kapitulou u svatého Václava v Olomouci p.č. 203/5 –
2.722m2 , část pozemku p.č. 203/1 označená dle GP
č. 469/80/2021 jako pozemek p.č. 203/22 – 2 829 m2
a část pozemku p.č. 203/1 označená dle GP č.
469/80/2021 jako pozemek p.č. 203/24 – 9 m2 , které
mají tržní hodnotu 270 584,-Kč za pozemek obce p.č.
202/3 o výměře 8 200 m2, jehož hodnota je 270 600,Kč.
9. sponzorský dar pro sérii hasičských závodů
Olomoucké noční ligy ve výši 5 000,-Kč.

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 17. 5.
2021 schválilo:
1. pro rok 2021 vytvořit rezervu na obnovu kanalizace
ve výši 75% nájemného z kanalizace za rok 2020, to
je 45 000 Kč a doplnit o schválenou rezervu z roku
2020 ve výši 60.000,- Kč,
2. přijetí dotace z dotačního programu „Program
obnovy venkova Olomouckého kraje 2021“,
dotačního titulu 02_01_01 Podpora budování a
obnovy infrastruktury obce a uzavření této smlouvy o
poskytnutí dotace č. 2021/01844OSR/DSM na projet
„Rekonstrukce místní komunikace Haňovice –
Kluzov etapa E“ ve výši 314.000,- Kč,

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 7. 6.
2021 schválilo:
1. výsledky marketingového průzkumu na Technický
dozor investora a BOZP „Obnova místní komunikace
Dolní Konec a Kerkesl v obci Haňovice ". Vítěznou
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V měsících červenec – září 2019 oslaví tito občané významné životní jubileum. Obecní úřad všem
přeje mnoho zdraví a úspěchů v dalších letech života.

Frýbort Miroslav
Nováková Marie (Kout)
Procházková Zdenka
Kuchař Jaroslav
Pokorná Jarmila
Krylová Růžena
Špunda Miloslav

Kubát Jiří
Fencl Jiří
Přidal Vlastimil
Šperlich Zdenek
Prochásková Alena
Rozman Milan

89
85
85
80
75
75
70

65
65
65
65
55
50

Ve středu proběhlo v Hospůdce u Kolmanů již čtvrté setkání oslavenců obce. Na toto setkání zve obec občany, kteří
v daném roce oslavili nebo oslaví jubileum 65, 70, 75, 80 a více roků. Letošního setkání se zúčastnilo 25 oslavenců
obce. Žáci základní školy se postarali o pěkné vystoupení v hanáckém stylu. Hudební doprovod zajistil již starosta
s harmonikou.

Zleva zadní řada stojící: Arnošt Vogel - starosta, Zdeněk Smékal (65), Hana Strupková (70), Miroslav Uvízl (83), Pavla Nováková
(65), Marie Krajcová (84), Jaroslav Kuchař (80), Josef Prucek (75), Zdenek Šperlich (65), Miroslav Havlíček (80), Ing.
ZdeněkNěmec (84), Jaromír Damovský - místostarosta. Sedící zleva: Miroslava Šišmová (70), Marie Kašparová (83), Jaroslav
Skopal (65), Libuše Vykydalová (82), Jiří Fencl (65), Marie Nováková (85), Marie Němcová (82), Ludmila Čepová (87), Anna
Vošalíková (83) Růžena Krylová (75), Blaženka Kašparová (91), Vlastimila Čepová (91), Ludmila Čiklová (83), Květoslava
Weberová (86), Božena Grossmannová (82).

Vzpomínáme ….
Pan Josef Novák *18.9.1938 - †12.5.2021
Pan Josef Novák se narodil na Kluzově v domě č. 17, kde i celý život žil. Až v roce 2018
se ze zdravotních důvodů přestěhoval ke své dceři. Narodil se na Kluzově paní Ludmile
Novákové roz. Kuchařové z Odrlic a Jaroslavovi Novákovi z Haňovic. Měl 5 sourozenců:
Marie Skopalová – Kluzov, Ludmila Čepová – Kout, Jaroslav Novák – Kluzov, Vladimír
Novák – Kerkesl a Věra Švihlová – Třeštice. Vyučil se zedníkem a taky celý život zedničinu
dělal. Nejdříve pod zemědělským družstvem a později u firmy Mikmek. Celý život patřil
mezi nejaktivnější občany obce. Od roku 1956 (64 let) byl členem Sboru dobrovolných
hasičů. V mládí hrával kopanou za SK Haňovice a později trénoval žáky.
Za Josefa Nováka se dne 18.11.1961 provdala paní Ludmila Hrubá (*17.2.1941–†
22.11.2015) z Haňovic č. 44. V roce 1962 se jim narodila dcera Ludmila Oháňková,
která bydlí v Haňovicích na domě č. 109 a o pět let později Pavlína Věrovská, který bydlí
v Uničově. Kromě dvou dcer měl 1 vnuka, 3 vnučky a 9 pravnoučat.
4

Pan Maxmilián Procházka *17.7.1932 - †3.4.2021
Pan Maxmilián Procházka se narodil ve Svinově paní Antonii Procházkové (roz.
Gabrielové) a Františku Procházkovi z Moravské Ostravy. Pocházel ze čtyř dětí. Celý život
pracoval u ČSAD Ostrava jako řidič. V důchodovém věku se věnoval především zahrádce
a chovu domácích zvířat. Byl členem Českého svazu chovatelů.
Dne 16.4.1955 se za Maxmiliána Procházku provdala paní Zdenka Zacpalová z Měrotína.
V roce 1970 koupili v Haňovicích dům č. 40 a po jeho demolici na jeho místě postavili nový.
V roce 1957 se jim narodila dcera Marie Frélichová, která bydlí v Olomouci a o pět let
později syn Pavel, který bydlí v Litovli.

Pan Josef Lakomý *8.7.1934 - †14.4.2021
Pan Josef Lakomý se narodil v Myslechovicích paní Anně, roz. Zapletalové
z Myslechovic a Josefu Lakomému z Myslechovic. Pocházel ze dvou dětí. Byl vyučený
zedníkem, téměř celý profesní život však pracoval jako řidič z povolání u Okresní správy
silnic v Litovli. V důchodovém věku se bavil především na zahrádce a všestranným
kutilstvím. V mládí hrával fotbal za TJ Sokol Haňovice.
6. 12. 1958 se za Josefa Lakomého provdala na prostějovské radnici paní Aloisie Greplová
z Jednova. Celý společný život prožili v Haňovicích na domku č. 85. V roce 1962 se jim
narodila dcera Eva, která bydlí v Litovli, a v roce 1964 syn Ivo (zemřel v r. 1998).

Školní rok 2020/2021
ZŠ Haňovice
školní rok 2020/2021 se pomalu přiblížil ke konci. I když se do paměti nás všech zapíše spíše jako covidový, přesto nám
přinesl spoustu zážitků a příjemných dní ve škole. Pojďme se podívat, co všechno nás letos potkalo.
Již na podzim minulého roku zůstali všichni žáci doma na distanční výuce. Všechny děti i rodiče se s tímto obdobím
vypořádali výborně. Spolupráce školy a rodičů fungovala skvěle. Starší žáci se do školy dostali až v polovině dubna.
Činnost zájmových kroužků byla nejprve omezena, avšak s odstupem času se tyto činnosti opět daly do pohybu. Na naší
škole působí zájmové kroužky vedené DDM Litovel. Mezi ně patří Keramika a Pohybové hry. Ve škole nadále probíhají
kroužky Hanáčtina, Hravá angličtina, Čtenářský kroužek a Doučování. Jako nepovinný předmět působí na škole Náboženství.
Připomeňme si, jaké školní akce, přes veškerá omezení, nás letos potkaly.
Ještě před Vánocemi jsme se ve škole zúčastnili promítání podmořského světa. Dětem se kino moc líbilo.
V květnu jsme navštívili obecní knihovnu. Novou zkušeností pro všechny byla online beseda na téma třídění odpadů.
V tomto měsíci proběhl ve škole i projektový den na téma První pomoc - pod vedením záchranářky IZS v Olomouci. Dřívější
projekt nám rovněž odvedla odbornice
z praxe, a to na téma Zdraví dětem, který se
zabýval správnou výživou a pohybem.
První den v měsíci červnu patří všem
dětem. Tento slavnostní den jsme strávili
všichni spolu v rámci projektového dne
v areálu školy. Dívky 4. ročníku absolvovaly
výuku Dopravní výchovy v Litovli. Úspěšně
zvládly závěrečné přezkoušení a obdržely
průkaz cyklisty. V polovině měsíce žáci 3. a 4.
ročníku vystoupili na akci pro seniory. Zde se
mohli předvést i naši malí hanáci, kteří si
připravili humornou scénku. Na konci měsíce
jsme se vydali na turistický výšlap na chatu
Robinson. Aby nám cesta rychleji ubíhala,
plnili jsme různé úkoly v menších skupinkách.
Celé dva dny nám přálo slunečné počasí a
doufáme, že děti na tento výlet budou rády
vzpomínat.
V dalším školním roce nastoupí do 5.
ročníků v Litovli tito žáci:
Mgr. Kristýna Hladíková, Renata Němcová, Natálie Timpová, Mgr. Ivana
Dostálová Laura z Haňovic, Sedlářová
Králová, Mgr. Miroslava Skopalová, Michaela Šenkýřová, Miloslava
Zuzana z Myslechovic, Šmoldasová Adéla
Urbanová a Andrea Satorová.
z Haňovic, Špendlíková Sára z Myslechovic
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a Vodičková Klára z Myslechovic. Dívky nastoupí do Základní školy Vítězná. Všem žákyním přejeme úspěšná školní léta a
spoustu nových kamarádů.
Obsazení zaměstnanců školy a školky:
Škola: Mgr. Ivana Králová /ředitelka ZŠ a MŠ/, Mgr. Zlatica Vilímcová /učitelka/, Mgr. Kristýna Hladíková /učitelka/,
Mgr. Miroslava Skopalová /vychovatelka ŠD/, Miroslava Vrzáčková /asistent pedagoga/ a Andrea Satorová /školnice/
Na závěr bych ráda popřála všem dětem, rodičům, zaměstnancům ZŠ i MŠ a také všem spoluobčanům, pohodové letní
prázdniny, spoustu nezapomenutelných zážitků a těším na shledání v příštím školním roce.
Za kolektiv ZŠ a MŠ Haňovice Kristýna Hladíková
MŠ Haňovice
V tomto školním roce navštěvovalo mateřskou školu v Haňovicích celkem 35 dětí, z toho 24 chlapců a 11 dívek. K 1. září
2020 bylo přijato celkem 11 dětí. Během školního roku byly přijaty ještě 4 děti. Děti byly rozděleny podle věku do dvou
oddělení – Sluníčka a Želvičky. V obou odděleních se pracovalo dle školního vzdělávacího programu „Jaro, léto, podzim,
zima ve školce je přece prima.“ Třídní vzdělávací program je uzpůsoben věku dětí. Hlavně jsme kladli důraz na kamarádské
vztahy, prožitkové učení a dodržování daných pravidel.
V době od 1.3. - 9.4.2021 z důvodu šíření Covid-19 došlo k uzavření všech ZŠ i MŠ v celé České republice. I naši
předškoláčci si „vyzkoušeli“ co je distanční výuka. Dětem a rodičům jsme se snažili hravou a zábavnou formou nabízet různé
vzdělávací aktivity. Děti každý týden obdržely do poštovních schránek pracovní listy a nápady na tvořivé vyrábění, básničky,
písničky … Komunikace s dětmi a rodiči probíhala přes emailové adresy. Tímto bychom chtěli poděkovat všem dětem a
rodičům za skvělou spolupráci a zpětnou vazbu, která se nám dostávala formou zaslaných audio či video nahrávek, ať už
s básničkou, písničkou nebo jen tak s pozdravem na dálku.
V prosinci jsme si uspořádali Čertí školku, pečení a zdobení perníčků. V únoru proběhl Maškarní rej. Děti se zúčastnily
několika projektů - Zdraví dětem, První pomoc. Rodičům jsme nabídli 2 přednášky na téma Školní zralost a Učení nemusí
být mučení. V měsíci květnu proběhl v MŠ Barevný týden, kdy si děti
každý den oblékly triko v dané barvě. Paní ing. Veronika Sedlářová
nám na jeden den přinesla čmeláky v průhledném boxu, takže děti
mohly vidět, jak to v takovém úlu vypadá. To se dětem moc líbilo. Děti
se dozvěděly něco nového o tomto užitečném hmyzu. Dále se děti
zúčastnily zážitkové akce pořádané DDM Litovel Barevné bubnování
a Příroda se probouzí. 1. června jsme dětem ke Dni dětí uspořádali
sportovní odpoledne na zahradě MŠ. V červnu jsme se také zúčastnili
společně s rodiči či prarodiči školního výletu do ZOO Olomouc. Ke
konci června jsme se slavnostně rozloučili s našimi předškoláky
závěrečnou diskotékou, šerpováním a pasováním na školáky na
zahradě MŠ. Z MŠ do ZŠ Haňovice odchází 6 chlapců. Poslední akcí
byl Bobřík odvahy - spaní přes noc ve školce pro předškoláky. Pro
děti byla připravena pirátská stezka Putování za pokladem a opékaní
špekáčků. Zápis do MŠ Haňovice proběhl od 10.-14. 5. 2021. Bylo
přijato celkem 13 dětí. Jsme velice rádi, že v příštím školním roce
Předškoláci: Dominik Čep, Filip Kaňák, Josef
bude kapacita MŠ plně obsazena, a to maximálním počtem 42 míst.
Sedlář, David Dolínek, Šimon Přikryl, František
S dětmi pracovala vedoucí učitelka Michaela Šenkýřová, učitelky
Škrabal.
Bc. Pavla Bartoňová, Renata Němcová a Natálie Timpová. Provozní
pracovnicí je paní Miloslava Urbanová.
M. Šenkýřová, vedoucí učitelka

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Dne 19. 6. 2021 se konaly na rybníku u bytovek
tradiční rybářské závody. Za pěkného počasí
se zúčastnilo celkem 20 soutěžících. Pro závodníky
a další návštěvníky bylo připraveno kromě
hezkého počasí a bohaté tomboly i občerstvení
včetně pečených makrel.

Výsledky rybářských závodů byly následující:
1. místo:
2. místo
3. místo
4. místo:
5. místo:

Největší ulovenou rybou byl kapr 50 cm.
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Holý Petr, Doubravice (883 bodů)
Arnošt Vogel, Haňovice (294 bodů)
David Pokorný, Haňovice (255 bodů)
Petr Šišma, Nová Ves (244 bodů)
Martin Andrýsek, Nová Ves (210
bodů)

Zpráva o činnosti ZD Haňovice
Hospodaření Zemědělského družstva Haňovice v roce 2020
K 31.12.2020 mělo družstvo 191 členů. Proti roku předchozímu tak došlo k poklesu stavu o 3 členy.
Investice – nejvýznamnější byl do střediska mechanizace nákup řezačky Claas Jaguar 950, kompaktoru, obraceče píce
a pásového shrnovače píce. Traktor Steyer 6200 byl vybaven autopilotem. Provoz plastů byl doplněn novou linkou na
výrobu filamentů. Do střediska chovu skotu byl pořízen rozdružovač balíků slámy. Byly zrekonstruovány centrální šatny
střediska chovu skotu v Haňovicích. Také byla nakoupena zemědělská půda za 1 107 tis. Kč. Ke konci roku vlastnilo
družstvo 606 ha pozemků a na výměře 117 ha vlastnilo spoluvlastnický podíl.
Tržby družstva poklesly proti roku 2019 o 3,65 %. Nejvýraznější pokles (cca 30 %) zaznamenala rostlinná výroba, což
bylo ale způsobeno situací na trhu vlivem nařízených opatření v souvislosti s onemocněním Covid, tj. zavřením hospod,
snížením výroby piva, a tedy i sladu. Neprodaný ječmen zůstal na skladě do příštího období. Klesly i tržby za rajčata,
přestože produkce byla vyšší, ale cena byla nižší. V chovu prasat způsobila pokles tržeb také nižší výkupní cena. Naproti
tomu tržby vzrostly díky zvýšené produkci mléka v chovu skotu a také v provozu plastů, kde byla personálně posílena
propagace.
Rostlinná výroba – družstvo hospodařilo na výměře 2 063,13 ha zemědělské půdy, z toho bylo 1 917,98 ha orné půdy
a 145,15 ha trvalých travních porostů. Největší podíl na orné půdě zaujímal se 470 ha ječmen jarní, 406 ha pšenice
ozimá, 365 ha kukuřice, 269 ha cukrovka, 112 ha vojtěška, 111 ha tráva na semeno, 103 ha oves, 6 ha hořčice a zbytek
(cca 76 ha) travní porosty na orné půdě.
Odbytové ceny komodit v loňském roce:
Pšenice – 4 111 Kč/t při výnosu:
7,83 t/ha
Cukrovka – 730 Kč/t
53,35 t/ha
Ječmen – 4 660 Kč/t
5,43 t/ha
Oves – 6 351 Kč/t
3,99 t/ha
Skleníky – ke konci roku ve sklenících pracovalo 34 zaměstnanců. Celkem bylo vyprodukováno 645 000
kg rajčat odrůdy Angelle, tj. produkce 22,80 kg/m2. Mimo odbytové družstvo OZC Jizera se rajčata
prodávají pouze v podnikové prodejně a zde bylo za rok 2020 prodáno celkem 10 687 kg (cca 1,7 %).
Chov skotu – v roce 2020 se stabilizoval stav skotu na průměrných 817 ks, z toho 417 ks dojnic, tj. o 10 ks více než
předešlý rok. Narodilo se 441 ks telat, z toho 238 ks jaloviček k vlastnímu obratu stáda. Brakace činila 31,6
%. Celkem se vyrobilo 4 244 380 l mléka, do Olmy Prasnice
2020
2019
Olomouc bylo dodáno za průměrnou cenu 8,33 Kč/l.
narozených selat
ks
36,5
35,9
Z důvodu zpřísňujících se požadavků na prodej mléka byl tento prodej
dochovaných selat ks
27,5
28,52
v podnikové prodejně ukončen.
Výkrm
Chov prasat - v roce 2020 jsme průměrně chovali 238 prasnic
g/den
932
936
genetiky Topigs norsvin, 1 470 selat a 1 999 prasat ve výkrmu. přírůstek
průměrná
váha
kg
121
119,5
Podařilo se odchovat a prodat celkem 6 987 ks vykrmených prasat o
%
59,5
59,8
průměrné porážkové váze 121,05 kg, tj. celkem 845 776 kg. Do zmasilost
základního stáda bylo převedeno 134 prasniček. Průměrná
cena v živé váze
Kč/kg 30,77
33,65
doba výkrmu byla 101 dní při konverzi krmiva 3,22.
celkem prodej
t
846
833
Bioplynová stanice – Bioplynová stanice pracovala s využitím
motorů 98 %. Ze 42 699 t vstupní suroviny bylo celkem vyrobeno a spotřebováno 4 504 000 m3 bioplynu, ze kterého
bylo vyrobeno 8 612 MWh elektrické energie a 20 705 GJ energie tepelné.
Plasty Mladeč – celkem zde pracuje 42 zaměstnanců.
V Haňovicích se vyrábí tiskové struny do 3D tiskáren, v Mladči plastové profily ke kompletaci kapsových filtrů
vzduchotechniky. Obě výroby jedou na 3 směny, 5 dní v týdnu. Celkem se vyrábí na 10-ti linkách. V Haňovicích se
vyrobilo 173 943 cívek tiskových strun distribuovaných do celého světa. Velkým úspěchem je náš konsignační sklad,
který je schopen zásobit celou Severní Ameriku našimi strunami. V Mladči se vyrobilo 3 981 107 ks profilů
distribuovaných převážně v České republice, Slovensku a Německu. V obou výrobách zpracováváme i recyklovaný
materiál.
Životní prostředí – naše družstvo dodržuje technologické postupy blízké přírodě a zajišťuje bezpečnou produkci
potravin. Ve velké míře využíváme biologické prostředky pro ochranu rostlin, především ve sklenících. Jinou
biologickou ochranu používáme i k omezení výskytu obtížného hmyzu v chovu prasat. Zadržováním srážkových vod
ze střech skleníků, ale i jiných provozních budov střediska Haňovice docilujeme 80 % krytí spotřeby zálivkové vody.
V plastech zpracováváme i recyklovaný materiál a odebíráme zpět i použité cívky, které také recyklujeme.
Díky výše uvedenému bylo loni naše družstvo nominováno na Cenu Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního
prostředí a tuto cenu následně vyhrálo.
Petr Koukal – předseda představenstva
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SDH Haňovice
Hasičská sezóna pro nás vždy začíná tradičně v lednu, kdy pořádáme hasičský ples. Letos se ale tradice porušila a ples se
kvůli epidemiologické situaci konat nemohl. V březnu se opatření ještě zpřísnila a my jsme vůbec netušili, zda a kdy se
sportovní sezóna rozjede. Nakonec se štěstí přiklonilo na stranu sportovců a v sobotu 19.6. se konaly první závody v rámci
Hanácké Extraligy, a to ve Chválkovicích. Konkurence byla obrovská, soutěže se zúčastnilo 30 týmů mužů a 18 týmů žen.
Celý den svítilo sluníčko, my jsme se dostaly na řadu až okolo šesté hodiny večer. Útok se nám povedl a nakonec jsme slavily
krásné 3.místo s časy 18:87 nalevo a 17:98 napravo. Poděkování míří hlavně do Vilémova, odkud nám půjčili mašinu,
jelikož náš stroj byl v té době v servisu. Ve Chválkovicích jsme si zároveň převzaly i pohár a medaile za celkové 2.místo
v rámci Hanácké Extraligy v roce 2020 – na podzim se totiž vyhlášení kvůli covidu nemohlo konat.
Další sobotu 26.6. jsme vyrazily na druhé kolo Hanácké Extraligy do Dolní Libiny. Konkurence byla opět veliká - v ženské
kategorii bylo přihlášeno 16 týmů. My jsme zde poprvé
vyzkoušely naši mašinu, kterou jsme měly skoro 2
měsíce na kompletním servisu. Na tento servis jsme
získaly dotace z nadace Agrofert ve výši 40.000Kč.
Útok jsme předvedly, jak nejlíp umíme, a po sestřiku na
terčích jsme se mohly radovat – svítily na nás časy
16:84 nalevo a 17:50 napravo, což znamenalo 1.místo
a naše proudařka Nikča byla zároveň vyhlášena
nejrychlejší proudařkou závodu.
Další závod HE nás čeká v sobotu 3.7.
v Dětkovicích a večer přejíždíme na Olomouckou noční
ligu do Kožušan, tak nám držte palce!
Dále jste si určitě všimli, že u zbrojnice něco
budujeme – jedná se o novou garáž pro naše hasičské
auto, které momentálně parkujeme v areálu ZD
Haňovice. Kluci se nejdříve museli postarat o
přemístění stožáru za zbrojnici a teď společnými silami
staví a staví. Všem , co přiložili ruku k dílu, moc děkujeme!
Nakonec bychom Vás chtěli pozvat na předhodové posezení, které by se mělo konat v pátek 6.8. u kulturního domu. A dále
vás zveme na hasičské závody, které se u nás budou konat v sobotu 4.9., ale premiérově večer! Bude se jednat o závod
zařazený do Olomoucké noční ligy. Více informací o obou akcích se určitě dozvíte na plakátech a v rozhlase.
Martina Sobotová – starostka SDH Haňovice

Haňovští a SDH Haňovice zvou na

Náves u Kulturního domu
4. července 2021 14:00 hod.
Zábava na celé odpoledne pro všechny věkové skupiny.
(skákací hrad, bazén, silácké soutěže, vzdělávací akce)
16:00 hod. VELKÁ SHOW – UKÁZKA ZÁCHRANÁŘSKÉ AKCE

17:00 vyhlášení výsledků velikonočních procházek.
Vydává Obec Haňovice – Grafická úprava: Arnošt Vogel. Evidenční číslo: MK ČR E 21401.
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