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Hospodaření obce v roce 2012
Na lednovém zasedání zastupitelé schválili hospodaření
obce za rok 2012. Příjem obce byl 4.982.111,-Kč a výdaje
4.279.501,-Kč. Hospodaření zůstalo s přebytkem 702.610,Kč. Ale … .
Přebytek hospodaření byl především proto, že
nebyla prozatím uhrazena oprava lávky přes potok Loučka
ve výši 480.000,-Kč a projekt firmě ČEZ na rozvod el.
energie pro výstavbu RD na Dolním Konci. Zde dlužíme
necelých 150.000,-Kč.
Ještě krátce zopakuji, co se v roce 2012 udělalo.
Největší akcí a investicí v loňském roce byla výstavba
nového dětského hřiště. Celkové náklady byly 480.000,-Kč a
dotace z Ministerstva pro místní rozvoj 330.000,-Kč. Druhou

větší akcí byla oprava hasičské zbrojnice za téměř 200.000,Kč. Ta spočívala ve výměně vrat a dveří, nové střešní
krytiny, výměna okna za plastové, nový vstup na půdu a
zpevnění plochy pod stožárem. Dotace z MAS Moravská
cesta je 130.000,-Kč. Ta bude proplacena až v letošním roce.
Ve škole byl dokončen projekt za téměř 350.000,-Kč na
vybavení výpočetní technikou. V kapli byla provedena
oprava a elektrifikace zvonu za téměř 50.000,-Kč. Stejná
částka byla investována do Restaurace u Kolmanů, kde bylo
vybudováno a vylepšeno posezení ve dvoře i před restaurací.
Z drobnějších výdajů to byla oprava sítí za brankami na hřišti
u školy, kácení a ořez stromů u školy a na zastávce u ZD
bylo postaveno světlo veřejného osvětlení.

Rozpočet obce v roce 2013
V druhé polovině minulého roku Parlament ČR
schválil novelu zákona o rozpočtovém určení daní. Dle této
novely obcím bylo přidáno (nebylo toho tolik co původní
návrh sliboval a co by si obce přály, ale díky za to). Celkový
rozdíl v daňových příjmech by měl být cca 800.000,-Kč.
Kolik to skutečně bude, to se uvidí koncem roku. Dalším
zvýšeným příjmem je daň z nemovitosti. Jedná se asi o
120.000,-Kč. Poslední velký příjem v roce 2013 je z prodeje
vodovodu. Ten byl prodán VHS Čerlinka a.s. za 1.500.000,Kč. Tyto peníze budou použity na výstavbu kanalizace.
Celkové příjmy a výdaje v roce 2013 by měly být 6.950.000,Kč. V tom je rezerva 843 tisíc. Hlavní výdaje:
- Oprava 2 lávek přes potok Loučka – 1.000.000,-Kč. Po
dlouhých dohadech a nekomunikaci s firmou, pokračují
práce na opravách. Předpoklad je, že do konce dubna
budou dokončeny podle projektu obě dvě lávky – Na
Řádkách a u Kulturního domu.
- Oprava krajnice komunikace od nové lávky po výjezd
k ZŠ a MŠ. Celkové náklady jsou 700.000,-Kč a byla
podána žádost o dotaci Programu obnovy venkova
Olomouckého kraje na 300.000,-Kč. Podle toho, jakou
získáme dotaci, bude oprava probíhat.
- Oprava spadlého břehu u RD Satorů. Náklady na opravu
jsou 160.000,-Kč.
- Zateplení budovy školy. V letošním roce bude zpracován
projekt v hodnotě 72.000,-Kč a následně podána žádost o
dotaci. Samotné zateplení stěn budov proběhne nejdříve
v roce 2014. K tomuto rozhodnutí zastupitele vedou
velmi vysoké náklady na teplo. V roce 2012 byly
325.000,-Kč. Z tohoto důvodu byl změněn i dodavatel
plynu. Celkové náklady na provoz školy jsou 760.000,Kč.

Velkou, ale vratnou investicí bude příspěvek 500.000,Kč Zemědělskému družstvu na teplovod do Kulturního
domu. ZD Haňovice plní dřívější příslib a dalo obci
nabídku, která se neodmítá. Pro vysvětlení – roční
náklady na teplo KD jsou 80 – 100 tisíc Kč, z toho DPH
cca 18.000,-Kč. Teplovod bude stát 1.250.000,-Kč bez
DPH. Obec dá příspěvek 500.000,-Kč a bude za to mít
na 7 let neomezené množství tepla do celého Kulturního
domu za cenu DPH.
- Na předešlý bod navazuje zateplení stropu sálu
kulturního domu. Celkové náklady 75 – 90 tisíc Kč.
- Zaplacení dřívějšího projektu ČEZ – 150.000,-Kč.
- Spoření z prodeje vodovodu – 1.500.000,-Kč. Z této
částky letos ale bude čerpáno 375.000,-Kč na projekt
vodovodu. V roce 2011 nabylo právní moci Územní
rozhodnutí. Letos se bude pokračovat v projektové části
pro Stavební povolení, tak aby se v roce 2014 mohla
podat žádost o dotaci (to ale jen v případě, že bude
vyhlášen některý dotační titul). Celkový projekt (Projekt
pro Územní rozhodnutí a Stavební povolení) stojí necelé
3. miliony. Je společný pro Haňovice a Myslechovice a
je financován na polovinu. Náklady jsou uznatelné pro
dotaci, ale musí se předfinancovat. Prozatím obec
zaplatila 700.000,-Kč + letos zaplatí 375.000,-Kč.
- Z menších investic je to oprava chodníku kolem ZD,
který se začíná místy propadat a vyčištění náhonu od
rybníka za bytovkami.
Pokud se vše podaří podle plánu, měly by investice v roce
2013 činit 3.100.000,-Kč. Je to nejvíce od roku 1998, kdy
byla vybudována plynofikace.
A.Vogel – starosta obce
-

1

Vybráno ze zasedání zastupitelstva:
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 5.2.2013 schválilo:
1. Hospodaření obce k 31.12.2012 bez výhrad.
2. Hospodaření ZŠ a MŠ Haňovice k 31.12.2012 bez výhrad.
3. Převedení přebytku ZŠ a MŠ Haňovice ve výši 13.012,- Kč do Rezervního fondu ZŠ a MŠ Haňovice.
4. Podání žádosti o dotaci z POV Olomouckého kraje v roce 2013 na projekt „Oprava krajnice přístupové
komunikace k ZŠ a MŠ Haňovice“.
5. Příspěvky pro občanská sdružení v roce 2013:
- TJ Doubrava Haňovice – 65.000,-Kč na činnost.
- SDH Haňovice 35.000,- Kč, z toho 25.000,-Kč bude použito na provoz, nákup materiálu a opravy techniky, 5.000,jako podíl pro MAS Moravská cesta a 5.000,- na opravu omítek zbrojnice.
- MS Doubrava Haňovice 10.000,- Kč na novou vodovodní přípojku.
6. Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Haňovice na rok 2013. Příspěvek pro ZŠ a MŠ Haňovice na rok 2013 ve výši 760.000,-Kč.
V případě, že náklady na plyn budou nižší než 370.000,-Kč, bude o tuto částku ponížen příspěvek pro ZŠ a MŠ.
7. Změnu dodavatele plynu do ZŠ a MŠ Haňovice.
8. Podat žádost o dotaci z „OPERAČNÍ PROGRAMU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ“ na zateplení budovy ZŠ a MŠ Haňovice .
Odborné služby dle smlouvy č.B110009/2013 zajistí AXIOM engineering s.r.o. Náklady na projekt budou zapracovány do
rozpočtu na rok 2013.
9. Výroční zprávu o podávání informací za rok 2012.
10. Investiční záměr ”Litovel kompostárna“ za těchto podmínek: Obec Haňovice bude mít možnost zdarma vyvážet zeleň na
tuto kompostárnu, jednotlivé kroky přípravy a stavby budou projednány s obcí Haňovice.
11. Revokaci usnesení č.6/2012 bod.11 - Podat výpověď smlouvy s firmou.A.S.A. odpady Litovel a následně znova jednat
s firmou .A.S.A. odpady Litovel, firmou Unimed Medlov a TS Olomouc na odvoz komunálních odpadů.
12. Cenovou přílohu pro rok 2013 ke smlouvě o dílo č. S015910006 mezi obcí Haňovice a firmou .A.S.A. odpady Litovel na
svoz a likvidaci komunálních odpadů.
13. Návrh smlouvy na prodej vodovodu obce Haňovice (Jedná se o 303 m PVC DN 80 a 2385 m PVC DN 100)
Vodohospodářské společnosti Čerlinka s.r.o. za cenu 1.500.000,- Kč. Příjem z prodeje vodovodu bude použit na výstavbu
kanalizace v obci Haňovice.
14. Investiční záměr ZD Haňovice. Jedná se o rozšíření Bioplynové stanice Haňovice – rozšíření výroby el. energie o 500kW
el.výkonu a 464kW tepelného výkonu, sušící linku na sušení biomasy a novou posklizňovou linku se skladem obilovin.
15. Zateplení stropu sálu kulturního domu.
16. Členský příspěvek pro spolek pro obnovu venkova v roce 2013 ve výši 1.500,-Kč.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 19.3.2013 schválilo:
1. Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 2009004S,SML09/42 na pořízení projektu pro vydání stavebního povolení na stavbu
Výstavba kanalizační sítě ve městě Litovel – místní část Myslechovice a v obci Haňovice. Obec Haňovice uhradí v roce
2013 částku 375.000,- Kč a v roce 2014 druhou část projektu ve výši 375.000,- Kč.
2. Zastupitelstvo obce schválilo: Záměr obce na prodej pozemků p.č. 189/1 a 200/1.
3. Rozpočet obce Haňovice na rok 2013. Rozpočet je vyrovnaný s příjmy a výdaji ve výši 6.950.000,-Kč.
4. Dodatek č.1 k dohodě o školských obvodech mezi obcí Haňovice a městem Litovel.
5. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene č. SNM 01/110/2013/VB na plynárenské zařízení přes pozemky p.č. 289/4 a
346/1, vše v k.ú.Haňovice.
6. Zřídit navíc jedno pracovní místo pro VPP a to na období od 2.5.2013 – 31.10.2013.
7. Příspěvek pro Charitu Šternberk ve výši 4.000,- Kč na rok 2013.
8. Zastupitelstvo obce schválilo pronájem kulturního domu na akce na podzim 2013 dle zápisu a návrhu kulturního výboru.
Zastupitelstvo neschválilo:
1. Žádost p. Martina Dostála a p. Vojtěcha Novotného o odprodej pozemku par.č. 110

Jarní úklid:
železný šrot
velkoobjemný odpad
nebezpečný odpad

6.4.2013
3.5.2013
4.5.2013

09,00-11,00
15,00-18,00
10,20-10,50

a 4.5.2013
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09,00-11,00

Hospodaření obce k 31.12.2012 a rozpočet obce na rok 2013
(v tisících korunách)
Příjmy
Daňové příjmy
Daň ze závislé činnosti
Daň z příjmů z podnikání fyzických osob
Daň z kapitál.výnosů
Daň právnických osob
Daň z DPH
Daň z nemovitosti
Popl.správní,ze psů, z veř.prostr, ze vstupného,
z odpadů a ŽP
Nedaňové příjmy (pronájem z KD, z orné půdy, stočné,
za telefon, prodej rekl. mat., žel.šrot, úroky z účtů)
Dotace (dotace od Kr.úřadu ze Stát.rozpočtu)
Dotace od MV
Neinvestiční dotace od Kraje
Ostatní dotace z evropských fondů
Splátky půjček obec.prosp.spol.
Dotace na volby
Ostatní neinvestič.dotace od úřadu práce
Nein.transfery od krajů
Příjmy z prodeje vodovodu
Příjmy celkem
Výdaje
Ostatní zálež.lesního hospodař. MS
Silnice a silniční doprava, místní chodníky, komunikace
Pitná voda
Odvádění odpadních vod - kanalizace
Vodní díla v zeměděl.krajině (rybník)
Základní škola a mateřská škola
Ostatní zařízení souvis. s výchovou
Knihovna
Poř.a obnova kulturních památek
Ostatní záležitosti kultury (kronika, komise, kulturní akce)
Kulturní dům
Místní rozhlas
Veřejné osvětlení
Pomoc zdravotně postiženým
Tělovýchovná činnost - příspěvky, oprava hřiště
Využívání a zneškodňování komun.odpadů
Sběr komunálního odpadu
Nebytové hospodářství (pohostinství)
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Požární ochrana, ost.zálež.požár.ochrany
Obecní zastupitelstvo
Volby do zastupitel krajů,prezidenta ČR
Obecní úřad
Všeobecná pokladní správa - úroky, služby peněž. ústavům
Územní plánování
Komunální služby a územní rozvoj
Finanční vypořádání min.let
Pojištění obce
Nespecifikované rezervy
Výdaje celkem
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Rozpočet
2012

Stav k
31.12.12

686.5
17.9
72,1
708
1333.5
503.5

686.4
17.9
71.4
700
1320.5
503.4

99%
99%
98%
98%
99%
99%

1,050
20
70
900
1850
645

257.3

255.6

98%

259,5

399.8
159.7
335.3
187.8
130.9
250
22.5
74
10,3
0
5149.1

387.3
159.7
335.3
187.8
0
250
22.5
74
10.3
0
4982,1

976%
100%
100%
100%
60%
100%
100%
100%
100%
%
97%

375,4
82.7

10
54.7
8
12

10
45.5
6
10.2

10%
83%
75%
85%

969.8
0
4
40.7
63
360
10
130
2
67.1
50
255
55.3
641.3
255.8
387.2
22.5
824.3
10
0
730.5
2.5
23
155.1
5 149.0

967.3
0
3.5
39.9
59.7
304.8
1.8
127.9
2
67.1
46.9
255
55.1
628.7
244.7
387.2
14.6
761.8
8.1
0
205.7
2.4
19.6

99%
100%
88%
98%
95%
84%
18%
90%
100%
99%
93%
100%
99%
98%
95%
99%
65%
92%7
81%
0%
28%
96%
86%

4279.5

83%

10
1,469
0
387
24
835
0
8
0
57
970.5
5
130
5
65.1
50
220
24
138
35
387.2
26.5
790
10
0
267
7.9
21
842.8
6,950

%

Rozpočet
2013

130.9
26.5
40
1,500
6,950

STATISTIKA OBYVATELSTVA V ROCE 2012:
Stav obyvatel
k 1.1.2012
k 31.12.2012
Narodili se
z toho:
Sezdáni byli
Rozvedenoy bylo
Zemřeli
Přihlášeno
Odhlášeno

462 občanů
456 občanů
8 občané
5 občanů v Haňovicích
3 z Kluzova
4 občané
1 manželství
9 občanů
6 občanů
11 občanů

V obci je: mužů
Žen
Ve věku: 0 – 18
18 – 40
40 – 50
50 – 60
60 – 70
70 – 80
80 – 90

231
225 Celkem 456
75
141
67
66
46
44
17

ODPADY V ROCE 2012:
Celkové náklady na odpady
Celkem příjmy
Celkové nákl.bez separ.odp.
Hrubé nákl. na 1 občana
Čisté nákl. na 1 občana

302.662,- Kč
292,418,- Kč
245.497,- Kč
635,- Kč
533,- Kč

TKO a velkoobjem. 185 tun =
405 kg/občan
Plasty
4,77 tuny = 10,5 kg/občan
sklo
6,86 tuny = 15 kg/občan
kov
1,4 tuny =
3 kg/občan
zeleň
8 tun=
17,5 kg/občan
papír
10,2 tuny =
22,3 kg/občan
nebezpečný odpad 0,26 tuny =
0,5 kg/občan

Od 1. 3. 2013 se IDSOK rozšiřuje –

na železniční trati Červenka – Senice – Prostějov je nyní
umožněn na žádost cestujícího nákup jízdenky IDSOK (to znamená cenu jako v autobuse). Pokud
cestující nezažádá o odbavení v IDSOK, bude automaticky odbaven v Tarifu ČD. S jízdenkou IDSOK
může cestovat jak vlakem, tak i autobusem. Pokud cestuje jen vlakem, může si vybrat co je pro něj
výhodnější.
Tarif IDSOK nabízí jízdenky:
- občanské – jednotlivé, 7 denní a měsíční – přenosné
- zlevněné – jednotlivé, 7 denní a měsíční – přenosné
- žákovské do 15 let – jednotlivé, 7 denní a měsíční - .nepřenosné
- žákovské od 15-26 let – jednotlivé, 7 denní a měsíční – nepřenosné
- Senior 65+ – 7 denní a měsíční – nepřenosné
Více najdete na www.hanovice.cz nebo na vyžádání na obecním úřadě.

Obecní úřad blahopřeje
V měsících duben – červen 2013 oslaví tito občané významné životní jubileum. Obecní úřad všem přeje
mnoho zdraví a úspěchů v dalších letech života.
Přidalová Anežka
Kašparová Blaženka
Nováková Jiřina
Velf František
Uvízl Miroslav
Vošalíková Anna
Skládalová Jiřina
Vyhnálková Eva

Vernerová Marie
Kovářová Věra
Drabinová Květoslava
Zlámalová Marie
Otavová Oldřiška
Kuchařová Ludmila
Kopková Zdeňka
Nováková Ludmila

85
83
81
75
75
75
70
70
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70
70
65
55
55
55
50
50

Vzpomínka na akci „KAROLÍNKA“.
Ahoj Mirko a ,,Haňovští,,
tak začíná srdečný pozdrav z Jánských lázní, který přišel od maminky ,,Karolínky. Určitě zůstává
některým z vás v paměti charitativní akce pod názvem ,,Karolínka,,.
Jsou to právě dva roky, kdy jsem si dovolila oslovit své, pevně stále věřím, dobré kamarády, Vlastika
Studeného, Davida Voříška a Milana Rozmana, zda by mě nepomohli uspořádat malou charitativní akci pro
jednu holčičku, která je velice nemocná a potřebuje do školky osobní asistentku.
Rozjely se nápady, utvořil se scénář, který se pomalu, ale jistě rozšiřoval, pomohli
naši další poradci, Radek Kryl, Libor Šperlich, Míša Špičan, známí našich známých.
Lovili jsme přes internet, telefonovali, psali, navštěvovali , prosili, děkovali. Stali se
z nás nadšenci pro dobrou věc, nemohli jsme zklamat ani ty, kteří v nás věřili.
Vzpomínám si na slova otce Vlastika : „ nebojte se ničeho, to co chcete udělat, je
krásné a tak do toho jděte, byť stovka jenom byla, potěší to“ . Mnoho hodin jsme
trávili nad zdokonalením programu, ještě teď bych se měla omluvit manželkám,
přítelkyním i svému manželovi, že místo sezení v jejich společnosti, jsme hledali
koho ještě sehnat, jak program doplnit, aby byl pro veškerou věkovou kategorii.
Mohu říci - ,, jsem hrdá,,. Jsem hrdá na to, že mám takové přátele, jsem hrdá na všechny, kteří pomohli
zabezpečit organizačně klidný a bohatý průběh této akce, jsem hrdá , že v této době, kdy každý obrací korunu,
dal na ,,Karolínku,,.
Karolínka díky vám má osobní asistentku, která jí velice pomáhá, díky ní Karolínka prospívá, dokáže lézt,
dokáže mimikou dát najevo dobré a nepříjemné věci, mimikou označí barvy, prostě je z ní šikovná holka . A to
vše díky vám.
A i já vám ještě jednou děkuji.

Mirka Vrzáčková

Kultura a sport v létě
Haňovice
31.3.2013 – Velikonoční zábava
6.4.2013 – Haňovský košt
1.5.2013 –

Střelby na asfaltové terče

8.5.2013 –
1.6.2013 –
22.6.2013 –
28.6.2013 –
28.6.2013 –
30.8.2013 –
21.9.2013 –

Pochod do Javoříčka
Dětský den
Memoriál L. Vyhnálka
Rybářské závody
Letní karneval
Letní karneval
Vinobraní

Myslechovice
11.5.2013 – Námětové cvičení
21.-.23.6.2013 – Oslavy SDH

Chudobín
15.6.2013 –
20.7.2013 –

PORAZCUP

STARFEST

TJ Doubrava Haňovice, kulturní dům, hraje skupina SAX
Haňovští,o.s., kulturní dům, 18:00 – předsálí Kulturního
domu
Myslivecké sdružení, areál MS, od 15:00 hraje skupina
HAPPY END
Odchod od KD v 9:00 hod.
Haňovští,o.s., před kulturním domem
turnaj v malé kopané – hřiště TJ Doubrava Haňovice
Rybník za bytovkami.
MOTORS – hřiště TJ Doubrava Haňovice
MOTORS – hřiště TJ Doubrava Haňovice
KD Haňovice MOTORS
tradiční námětové cvičení, spojené s posezením v zahradě
za KD.
21.6.2013 – Taneční zábava MOTORS
22.6.2013 – Memoriál Fr.Vogla soutěž v požárním útoku na
návsi v Myslechovicích + HAPPY END.
23.6.2013 – Mše za občany, odpoledne RAMAHE BAND
turnaj v malé kopané. Večer taneční zábava.
hřiště.
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Zápis do 1. třídy
Dne 22. 1. 2013 se uskutečnil na Základní škole v Haňovicích zápis do 1. třídy.
Zápis probíhal hromadnou formou, tedy tak, že všichni budoucí prvňáčci s rodiči se dostavili v přesně určenou hodinu a
úkoly plnili hromadně.
Znalosti a dovednosti dětí jsme prozkoušeli na 4
stanovištích. Po úvodním seznámení a představení se
jednotlivých dětí jsme na prvním stanovišti hromadně
diskutovali nad jednotlivými pohádkami. Děti nad obrázky
z pohádek odpovídaly na dotazy, samy představovaly
jednotlivé hrdiny a dokončovaly děj pohádek. Druhé
stanoviště probíhalo u interaktivní tabule, kde v
powerpointové prezentaci určovaly jednotlivé geometrické
obrazce a samy zakreslovaly matematické odpovědi na
dotazy. Třetí stanoviště ukládalo dětem přepis některých
tvarů pro nácvik psaní a opis shluků různých obrazců.
Čtvrtý, odlehčený úkol, sestával z nakreslení libovolné
postavy. I z tohoto, zdánlivě jednoduchého úkolu, se dalo
vyčíst mnohé o jednotlivém dítěti.
Na organizaci zápisu se podílely učitelky ZŠ i MŠ.
Zdali to byly úkoly snadné či obtížné, jsem si následně zjistila v anonymním dotazníku pro rodiče. Výsledky byly téměř
shodné. Úkoly snadno zvládnutelné, každé dítě bylo přiměřeně tázáno, práce u interaktivní tabule velmi vhodná, přístup
všech učitelek velmi dobrý.
A kdo bude v příštím školním roce naší novou posilou? Čačka Jakub z Myslechovic, Dračková Marie z Chudobína,
Kryl Daniel z Haňovic, Polívková Aneta z Myslechovic, Prucková Alexandra z Myslechovic, Satorová Anežka z
Haňovic, Šperlich Jakub z Haňovic a Vykydal Martin z Kovářova, později z Myslechovic. Tedy nastoupí k nám 8
nových žáčků oproti 8 žákům, kteří letos odejdou do 5. tříd do Litovle.
Na všechny nové děti se již moc těšíme, protože ze zápisu bylo jasné, že všichni jsou hodně šikovní, že všichni
prokázali statečnost v novém prostředí a navíc, z jejich nadšení a elánu jsme vyčetly víc, než z odvedených úkolů.
Mgr. Ivana Králová, řed. ZŠ a MŠ Haňovice.

Výsledky Tříkrálové sbírky 2013 v jednotlivých obcích
Ve 45 obcích našeho regionu koledovalo
letos 103 skupinek koledníků:

Celkem bylo vykoledováno: 435 649 Kč
V minulé Tříkrálové sbírce bylo na Litovelsku vykoledováno
celkem 412 938,- Kč. Část sbírky určenou pro vlastní projekty
Charity ve středisku Litovel jsme využili následovně:
100 000,- Kč ........... pořízení auta pro Pečovatelskou službu
109 500,- Kč .......... podpora provozu Mateřského centra
30 000,- Kč ............ přímá pomoc sociálně slabým rodinám

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,
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Litovel
Chořelice
Nasobůrky
Rozvadovice
Unčovice
Tři Dvory
Savín
Myslechovice
Červenka
Pňovice
Hradečná
Hrabí
Mladeč
Sobáčov
Luká
Slavětín
Měrotín
Bouzov
Kovářov
Podolí

78 110

Hvozdečko

2 603

5 042
7 159
4 478
9 540
6 549
3 371
4 865
29 796
10 323
3 479
4 405
5 486
3 470
10 571
3 559
8 003
14 132
2 406
3 430

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

2 747
5 043
12 519
3 911
5 242
18 960
6 689
21 772
20 351
5 768
6 536
4 495
8 762
32 569
4 631
4 160
11 039
17 573
14 925

Charita Šternberk, středisko Litovel

TJ DOUBRAVA HAŇOVICE Jarní příprava a zápasy v Haňovicích.
Zeptali jsme se staronového trenéra mužů – Jiřího Kohouta z Litovle:
Opět jste se vrátil na pozici hrajícího trenéra mužů TJ Doubrava Haňovice. Jak k tomu došlo?
Byl jsem osloven vedením po odchodu P. Uvízla a rozhodl jsem se po důkladném zvažování nabídku
přijmout, asi tak. Otázkou je, do jaké míry budu pokračovat zároveň i jako
hráč plus mé současné působení u Litovelského dorostu. Na rovinu jsem
přesvědčený, že hráči chtějí a mají mít trenéra na lavičce a né, na hřišti.
Navíc mě provázely zdravotní potíže, proto mne na hřišti uvidíte už jen
sporadicky. Co se týče trénování dorostu, pak mou podmínkou bylo,
abych dodělám rozdělanou práci. Proto dojedu sezónu do konce a pomoct
mi v tom má i další trenér, který po mě dorost převezme. Každopádně
vedení Haňovic chci poděkovat za důvěru a hráčům za dosavadní přístup
k přípravě.
Jak probíhala jarní příprava a jak jste s ní spokojen?
Zimní přípravu jsme začali v polovině ledna, snažím se po celou dobu nic
nezanedbat a krom náročnosti se snažím i o pestrost přípravy. Co se týká
účasti hráčů na trénincích, pak je velice slušná, což je dobře. V současné
chvíli máme odehraných pět přípravných zápasů, dva nás ještě čekají.
Příležitost v nich dostali samozřejmě všichni hráči, bez ohledu na
výsledek, ten není v přípravě důležitý.
Během zimy došlo ke změně v mužstvu?
Přípravu s námi absolvuje třicetiletý brankář Tomáš Vala z Uničova, který je jedinou avizovanou novou tváří.
Další už jsou staronové – z hostování v Mladči se vrací Pepa Frýdl a zpět ze zahraničí je také Míša Vilímec.
Protože nakonec nedošlo k žádnému odchodu z mužstva a tito noví hráči se jeví velice slušně, věřím ve
zdravou konkurenci v týmu. Navíc se s námi připravuje i mladý brankář Míša Korhoň, který pokud na sobě
vydrží pracovat, by mohl být vzhledem k věku příslibem do budoucna.
I.B třída "B" - muži
Co očekáváte od jarního kola a jaký máte cíl?
Rk. Tým
Záp + 0 - Skóre Body
Neočekávám vůbec nic lehkého a také podle toho tým připravuji.
30
1. Chválkovice 14 8 6 0 41: 13
O důležitosti hned prvního zápasu pak také není pochyb. Realita je
28
2.
Maletín
14
8
4
2
40:
25
taková, že v tabulce pravdy máme mínus sedm bodů a chtě, nechtě
26
14 7 5 2 39: 22
se nás týká boj o záchranu. Samozřejmě každý trenér by rád viděl 3. Slavonín
24
4.
Červenka
14
7
3
4
39:
27
svůj tým co nejvýš v tabulce, ale já chci hlavně vidět, jak každý
22
5.
Kožušany
14
7
1
6
21:
31
hráč odevzdává na hřišti svoje maximum, aby prodal to, co nasbírá
20
6.
Černovír
14
5
5
4
27:
23
v tréninku. Na co to pak bude stačit, to se pak ukáže. Prostě pokud
kluci neprodají ty naběhané, našlapané, naposilované hodiny v 7. Velký Týnec 14 6 2 6 23: 25 20
19
14 5 4 5 31: 36
mistr. zápase, tak bude vše k ničemu. Co se týká cílů, tak ze 8. Doloplazy
18
9.
Brodek
u
Př.
14
5
3
6
30:
29
zkušenosti nemá cenu říkat velkohubá prohlášení. Mohou přijít
15
10.
Velká
Bystřice
14
4
3
7
20:
25
zranění, či série porážek a po pár kolech tu taky nemusíme být.
14 4 2 8 24: 31
14
V přípravných zápasech kluci ukázali, že mohou v případě 11. Haňovice
13
14 3 4 7 15: 30
disciplinovaného a obětavého výkonu zahrát solidní zápas s 12. Lutín
12
14 3 3 8 23: 27
nadupanou Mohelnicí, či Oskavou, ale zároveň také dokázali 13. Protivanov
9
14.
Drahlov
14
2
3
9
23:
52
odploužit a odfláknout poločas s Konickým dorostem tak, že
trenéra "rozčílí do běla". S podobným přístupem bychom uspět nemohli.
Výsledky jarní přípravy:
2.2.2013
10.2.2013
16.2.2013
24.2.2013

Olšany – Haňovice
1:2
Oskava – Haňovice
3:1
Mohelnice B – Haňovice 2 : 0
Haňovice. – Loštice
2:3

2.3.2013
10.3.2013
17.3.2013
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Haňovice – Hlubočky 4 : 7
Konice dorost – Haňovice 2 : 4
Paseka – Haňovice
5:4

NEDĚLE 31.3. – 15.KOLO
MUŽI : HAŇOVICE – PROTIVANOV

II.tř. žáci
15.30

NEDĚLE 7.4. – 16.KOLO
DOROST: HAŇOVICE – CHOMOUTOV

13.15

NEDĚLE 21.4. – 18.KOLO
MUŽI : HAŇOVICE – MALETÍN
DOROST: HAŇOVICE – ČERVENKA
ŽÁCI
: HAŇOVICE – ČERVENKA

16.00
13.45
12.00

NEDĚLE 5.5. – 20.KOLO
MUŽI : HAŇOVICE – V.TÝNEC
DOROST: HAŇOVICE – ÚJEZD U UN.
ŽÁCI
: HAŇOVICE – BĚLKOVICE

16.30
14.15
12.30

NEDĚLE 12.5. – 21.KOLO
ŽÁCI
: HAŇOVICE – TROUBELICE

12.30

NEDĚLE 19.5. – 22.KOLO
MUŽI : HAŇOVICE – BRODEK
DOROST: HAŇOVICE – CHVÁLKOVICE
ŽÁCI
: HAŇOVICE – TRŠICE

16.30
14.15
12.30

NEDĚLE 2.6. – 24.KOLO
MUŽI : HAŇOVICE – ČERNOVÍR
ŽÁCI
: HAŇOVICE – DUB

16.30
12.30

NEDĚLE 9.6. – 25.KOLO
DOROST: HAŇOVICE – DUB

14.15

NEDĚLE 16.6. – 26.KOLO
MUŽI : HAŇOVICE - CHVÁLKOVICE

16.30

Rk. Tým
Záp + 0 - Skóre Body
1. Sokol Troubelice 10 8 1 1 61: 13
25
2. SK Bělkovice
10 7 0 3 51: 24
21
3. Sokol Dub n.M. 10 6 1 3 68: 17
19
4. TJ Haňovice
10 4 2 4 28: 27
14
5. TJ Tršice
10 1 2 7 23: 61
5
6. SK Červenka
10 1 0 9 14:103
3

II.tř. dorost
Rk. Tým
Záp + 0 - Skóre Body
1. TJ Štěpánov
11 10 0 1 42: 8
30
2. Chomoutov
11 9 0 2 37: 6
27
3. SK Červenka 11 9 0 2 25: 14
27
4. Dub n.M.
11 6 0 5 19: 19
18
5. Újezd u Un.
11 5 1 5 22: 24
16
6. SK Chválkovice 11 5 1 5 19: 24
16
7. SK Slatinice
11 4 2 5 19: 20
14
8. SK Šumvald
11 4 1 6 23: 30
13
9. TJ Haňovice 11 2 4 5 17: 24
10
10. Sokol Střelice 11 3 1 7 14: 27
10
11. FC Hněvotín
11 2 0 9 25: 48
6
12. FK Autedemont 11 1 2 8 16: 34
5

Haňovské košt

.

občanské sdružení Haňovští vyhlašuje IV. ročník Haňovského koštu aneb CHCD – soutěž o nejlepší
pálenku. Vzorky pálenek můžete odevzdávat do 4.4.2013 na OÚ v Haňovicích. Závěrečné
vyhodnocení proběhne 6.4.2013 v předsálí kulturního domu. Každý, kdo odevzdá alespoň jeden
vzorek pálenky může být členem poroty.
Podmínky soutěže:

Vzorek musí být pouze z Haňovic, Kluzova nebo od členů Haňovští, o.s.,

vzorek pálenky musí mít alespoň 0,3 l,

soutěžící uvede z jakého ovoce pálenka je, který je to ročník a kde byla vypálena,

pálenky budou zařazeny do těchto kategorií: hruška, jablko, švestka, třešně a
meruňka,

každý vzorek musí být z jiného ovoce nebo jiného roku vypálení,

každý, kdo odevzdá alespoň jeden vzorek, může být členem odborné komise,

ten, kdo vyhraje v odborné soutěži, se zavazuje navíc odevzdat 0,5 l pálenky, která
bude vydražena na Kluzovských hodech. Výtěžek půjde na dobročinné účely.
Soutěž s doprovodným programem proběhne v sobotu 6. dubna 2013 v předsálí kulturního
domu v Haňovicích.
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