Zpravodaj obce Hněvotín
Březen 2007

Máte vlastní studnu?
Nezapomeňte na povolení.
K 1. lednu 2008 zanikne platnost povolení k odběru
povrchových nebo podzemních vod, s výjimkou povolení
k odběru podzemních vod ze zdrojů určených pro
individuální zásobování domácností pitnou vodou, a
platnost povolení k vypouštění odpadních vod do vod
povrchových nebo podzemních, která nabyla právní
moci do 31. prosince 2001.
To znamená, že každý, kdo odebírá podzemní nebo
povrchovou vodu nebo kdo do těchto vod vypouští
odpadní vodu, musí mít povolení vodoprávního úřadu.
Není podstatné, zda se jedná o rodinný dům, rekreační
chatu, chalupu či jiný objekt.
Pokračování na straně 2.

Z jednání zastupitelstva obce.
Dne 22. února 2007 proběhlo za velkého zájmu občanů
3. veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Hlavním úkolem zastupitelstva v minulém období bylo
rozpracování Strategického plánu rozvoje obce v
nejbližších letech a zabezpečení dostatečného množství
finančních prostředků.
Naší snahou zůstává získání dotací z prostředků
Evropské unie a to na rekonstrukci obou škol a mateřské
školky.
Dále na úpravu silnic procházejících obcí včetně dostatečného počtu parkovacích míst, přeložení obrubníků,
předláždění chodníků a provedení parkových úprav.
Souběžně s těmito rozhodujícími úkoly byly řešeny
otázky :
? změna územního plánu obce;
? dokončení přípojek k splaškové kanalizaci;
? provozování vodovodu a kanalizace
s přetrvávajícími problémy;
? osvětlení spojovací ulice;
? rozšíření místního rozhlasu;
? oprava střechy kulturního domu;
? podpora zájmových složek a sdružení;
? opravy v domě s pečovatelskou službou;
? veřejnoprávní smlouvy;
? skládka ve skalách;
? životní prostředí a další akce.
Víme, že někteří máte výhrady k prodeji obecních
pozemků.
Možná Vás bude zajímat že za celý rok 2006 zaplatili
občané za užívání těchto pozemků dohromady něco přes
1000,-Kč. Budeme tak dále nevýhodně hospodařit? Tyto
pozemky mají hodnotu několik miliónů korun.
Budeme kolem nich chodit i nadále po špičkách a bát se
rozhodnout?
Budeme zhodnocovat nadále jen soukromé pozemky
tím, že je zasíťujeme a obec bude prodělávat?

Nebo zhodnotíme a prodáme pozemky obce jako
stavební místa, včetně pozemků, které nám může
pozemkový fond, tedy stát, převést bezúplatně do
majetku obce.

V letošním roce nám počasí zkrátilo roční období zimy a
jarní počasí začalo již v únoru. Proto jsme se rozhodli, že
jarní plošný úklid obce naplánujeme již koncem března
a začátkem dubna. Jsme si vědomi, že s ohledem na
rozpracovanost kanalizace v obci a stav komunikací
nebude úklid jednoduchý a dokonalý, ale jaro přivítáme
s čistou obcí. O termínech úklidu budeme informovat s
předstihem.
JD

Sběr škodlivého a objemného odpadu.
V sobotu dne 31. března 2007 organizuje Obecní úřad
sběr škodlivého a objemného odpadu. Tradičně akce
proběhne před kulturním domem od 8.00 do 9.30 hod.
Sběr a likvidace jde na účet obce a pro občany je
zdarma.
JD
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Máte vlastní studnu? Nezapomeňte na povolení.
Pokračování ze strany 1.

Výjimku tvoří pouze ti majitelé studní, kteří je vybudovali buď před rokem 1955, kdy žádné vodní zákony
neexistovaly, nebo po 1. lednu 2002, kdy naopak už byla legislativa přísnější. Je také nutno zdůraznit, že povolení
není třeba, pokud se k odběru povrchové vody nevyužívá technické zařízení (např. čerpadlo).
O povolení musí tedy žádat :
? fyzická osoba, která odebírá vody k zalévání zahrady či k napájení drobného zvířectva, nebo vypouští odpadní
vody z domovní čistírny odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních
? živnostník při odběru vody pro zahradnictví, pro vypouštění předčištěných odpadních vod z technologií, myček
aut, penzionů, malých čistíren odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních
? zemědělec při odběru vody k zavlažování či k napájení zvířat
? rybníkář při odběru vody pro napouštění rybníků, sádek, líhní, vodních nádrží
? provozovatel veřejného koupaliště při odběru či vypouštění vody
? provozovatel lyžařského areálu při odběru vody k výrobě sněhu vodními děly.
O povolení je nutno zažádat do 1.7. 2007 na příslušném vodoprávním úřadě, kterým je pro obec Hněvotín odbor
životního prostředí Magistrátu města Olomouce se sídlem na Hynaisově ulici. Řízení o vydání povolení nepodléhá
správnímu poplatku a je tedy bezplatné. Těm, kteří si povolení nezajistí, hrozí pokuta až 50 tisíc korun, pokud jde o
soukromé osoby, až 10 miliónů v případě podnikatelů.
V případě potřeby dalších informací nebo dotazů se můžete v úřední dny (pondělí a středa) obracet na zaměstnance
OÚ Hněvotín nebo přímo na pracovníky odboru životního prostředí MmOl, na oddělení vodního hospodářství – tel.
588 488 320 až 325. Na výše uvedených pracovištích jsou k dispozici i příslušné formuláře.
Jelikož se jedná o hodně diskutovanou oblast, je možno řadu informací čerpat i na internetových stránkách
ministerstva životního prostředí www.zanikpovoleni.cz .

Také venčíte psa?
Již delší dobu se potýkáme s problémem psích
hovínek ( ne vždy se hodí zdrobnělina), které
znečišťují travnaté plochy, cesty a také často i
chodníky. Nejhorší je situace na průchodu ulic
Spojovací a Pod Skalou, ale i v ostatních částech obce
se s nevábnou hromádkou můžete setkat.
Vy, kteří máte pejsky rádi, tak se o ně také starejte!
Mikrotenové pytlíky jsou laciné a snadno dostupné.
Možná to Vám chovatelům pejsků není zrovna
příjemné, sbírat po nich exkrementy, ale je to jen
druhá strana mince Vašich zálib nebo původních
přání Vašich dětí.
Věříme, že nebudeme nuceni přistoupit k sankcím za
znečišťování obecního prostranství podle Zákona č.
200/1999 Sb o přestupcích.

Informace pro řidiče – výměna řidičských
průkazů
Dnem 1.7. 2005 nabyl účinnosti zákon č. 229/2005 Sb. o
silniční dopravě a o provozu na pozemních
komunikacích. Ten, mimo jiného, upravuje i lhůty pro
povinnou výměnu řidičských průkazů.
První etapa výměn končí 31.12. 2007 a týká se řidičských
průkazů vydaných do 31.12. 1993 :
typ 1 : 1.7.1964-1986

typ 2 : 1987-1991

typ : 1992-1993

Černé skládky odpadů v okolí obce.
Informovali jsme Vás v obecním rozhlase, ale vidíte to
sami při cestách mimo obec, jak někteří „také lidé“
vyhazují do příkop, do lesíků a na vjezdy polních cest
balíky starých hader, pneumatiky, plasty, staré televize,
zbytky stavebního materiálu apod.Skoro v každé ulici
jsou kontejnery na plasty a obec dvakrát za rok
organizuje sběr škodlivého a objemného odpadu. První
bude v letošním roce v sobotu 31. března.Víme, že hlavně
v prostoru Skal, silnice do Olšan a přilehlých polních cest
se na znečištění podílejí občané i jiných obcí, proto
řešíme problém i s nimi.
Výrazná je spolupráce s OO PČR v Lutíně, které zvýšilo
kontrolní činnost a šetří oznámené případy.
Za iniciativu děkujeme i členům mysliveckého sdružení
Blata.

Výměny řidičských průkazů jsou prováděny
magistrátem města Olomouce, odborem agendy řidičů a
motorových vozidel se sídlem ve 4. patře budovy na ul.
Kosmonautů č.10 v tyto úřední dny : pondělí a středa (817 hod.), úterý (8-15 hod.) a ve čtvrtek (8-12 hod.). Další
informace pak lze získat na telefonu číslo 585 510 663.
Smyslem této informace je dosažení rovnoměrnějšího
tempa výměny řidičských průkazů a zamezit tak co
nejvíce stresujícím situacím a průtahům ve frontách na
konci roku.
TD
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Základní škola.

Mateřská škola Hněvotín.
Druhé pololetí školního roku bylo zahájeno pohádkou O
Mrazíkovi a pohádkou O chlapci, který lidem vrátil
slunce. Obě představení se konala v Divadle hudby v
Olomouci. V únoru se děti seznamovaly s lidovými zvyky
a obyčeji. V karnevalovém dopoledni plném masek,
písniček a tance jsme se rozloučili s Masopustem.
Plavecký výcvik v Olomouci byl zahájen 9.února. Pod
vedením instruktorek děti překonávají strach z vody, učí
se potápět, lovit hračky , jezdit na skluzavce apod.
20.února proběhl v mateřské škole Den otevřených
dveří. Rodiče měli možnost zhlédnout činnosti během
celého dne. Nechyběla ani ukázka výtvarného kroužku a
odpolední angličtina hrou.
Na začátku března děti navštívily místní knihovnu.
Prohlédly si obrázkové knížky a leporela. Pro některé
děti nebylo prostředí vůbec cizí-chodí sem totiž spolu s
rodiči.
K zápisu do mateřské školy přišlo se svými maminkami
12 dětí, které budou MŠ navštěvovat v následujícím
školním roce. Na všechny nové děti se těšíme.

Dne 19.1.2007 se konal zápis do 1. třídy základní školy v
Hněvotíně. Zapsáno bylo 18 dětí, o odklad školní
docházky požádali rodiče tří žáků.
Ve školním roce 2007/ 2008 tak nastoupí do 1. třídy
pravděpodobně 15 dětí.
Co nás čeká v následujících měsících ?
Duben
10. 4. – Beseda s Policií ČR – 3. + 6. ročník
13. 4. – Fotografování třídních kolektivů
- Dopravní soutěž
- Soutěž v jízdě na koloběžce a na kole
Květen
2. 5. – Výchovný koncert žáků 5. – 7. ročníku v Redutě v
Olomouci
10.5. – Květinkový den – p.uč. Šebestová – prodej
květinek – výtěžek na prevenci proti rakovině
11.5. – Akademie ke Dni matek – v 17. hodin v KD v
Hněvotín
23.5. – Pěvecká soutěž – školní kolo
Školní výlety
Červen
1.6. – Den dětí – sportovní dopoledne
Školní výlety
Exkurze do Wanzlu
Na naší škole pracuje 16 zájmových kroužků, které vedou
naše paní učitelky.
Anglický jazyk se vyučuje od MŠ až po 9. ročník a to buď
jako kroužek - MŠ, 1. + 2. třída nebo jako povinné
předměty a volitelné předměty.
Mgr. Vlasta Nováková, z. ř.

Co připravujeme?

23.4. Představení v kině Metropol – S kamarády za pokladem
Fotografování
11.5. Akademie ke Dni matek v kulturním domě - vystoupení
dětí
23.5. Školní výlet – Zoopark, Dinopark Vyškov
1.6. Oslava MDD- hry, soutěže, opékání špekáčků
11.6. Představení v kině Metropol v Olomouci – pohádka
Princezna se zlatou hvězdou
28.6. Sportovní dopoledne – nafukovací atrakce – hrad na
školní zahradě
Rozloučení s předškoláky

Adaptační program – postupné zvykání dítěte s
rodinným příslušníkem ještě před nástupem dítěte do
mateřské školy.Po domluvě s vedoucí učitelkou si rodiče
mohou přijít po odpoledním odpočinku se svým dítětem
pohrát do MŠ, nebo mohou využít společného pobytu
dětí v dopoledních hodinách na školní zahradě.
Provoz mateřské školy je v současné době od 6.30-16.00
hodin.Pokud tato doba rodičům nebude vyhovovat, je
možné ji přizpůsobit od nového školního roku potřebám
rodičů. Své požadavky a připomínky prosím sdělte
vedoucí učitelce MŠ.
Jarmila Dostálová – vedoucí učitelka MŠ

Pořádání kurzu základních dovedností
práce s počítačem.
Zastupitelstvo obce se na Vás občany obrací s námětem
pořádání základního kurzu pro práci na počítači a
internetu. Kurz by probíhal v učebně základní školy
jeden měsíc, jednou týdně po dvou hodinách výuky ve
večerních hodinách v době prázdnin v jednom nebo
dvou cyklech podle zájmu. Kurz by byl hrazen z
prostředků obce.
Pokud máte o tuto akci zájem, přihlašte se do konce
dubna na Obecním úřadu telefonicky, e-mailem nebo
osobně a zanechte kontakt pro další jednání.
VŠ

Český svaz žen.
Český svaz žen uspořádal, ve spolupráci se základní
školou, dne 8.2. 2007 pod vedením paní Mádlové pro
děti zábavné malování. Čokoládové medaile pro malé
kreslíře sponzoroval obchod se smíšeným zbožím „U
Mlčochů“. Výbor za to děkuje.
JP
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Sbor dobrovolných hasičů Hněvotín.
Činnost a změny v SDH obce.
Zastupitelstvo obce Hněvotín na svém zasedání dne
22.2.2007 jmenovalo nového velitele jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce a další členy omlazené, nově
se rodící zásahové jednotky. Velitelem JSDH byl
jmenován Lukáš Procházka. Valná hromada SDH
Hněvotín dne 26.1.2007
schválila rovněž změnu ve
funkci starosty SDH. Novým
s t a r o s t o u s b o r u
dobrovolných hasičů v obci je
Alois Špičák. Od těchto změn
očekáváme aktivnější přístup
k plnění zákonných
povinností stanovených pro
o b e c n a ú s e k u p o žární
ochrany. První vlaštovkou
zvýšené aktivity byl úklid a vymalování požární
zbrojnice, instalace skříněk, oprava vody, nákup
zásahových ochranných oděvů a obuvi pro JSDH. V
loňském roce naše jednotka vyjela ke 2 požárům v obci, a
to k požáru střechy kulturního domu dne 1.1.2006 a k
požáru stohu dne 12.9.2006. Mimo katastr obce
zasahovala jednotka v měsíci březnu při záplavách v
Olomouci a dne 15.9.2006 při požáru odchovny prasat v
Nedvězí. Největší akcí SDH v roce 2006 bylo již tradiční
kácení máje s netradičním průvodem od sochy
sv.Floriána, patrona hasičů, k místní požární zbrojnici.
Tato akce proběhne i v letošním roce koncem května.
Všichni jste zváni.

Hasiči varují! Zima je pryč, s jarem
roste počet požárů.
Po letošní kratší a teplejší zimě bez sněhu již definitivně
přichází jaro. Každým rokem na jaře však roste počet
požárů v přírodním prostředí. Na zvýšeném počtu
požárů v jarních měsících se již tradičně značnou měrou
podílí vypalování porostů a neopatrnost při spalování
odpadů nebo klestí. Lidé na svých zahradách a
pozemcích uklízejí po zimě a připravují svůj majetek na
jaro a léto a přitom často podceňují rizika spojená s
rozděláváním ohně na otevřeném prostranství. Množí se
tak požáry trávy, keřů, odpadů atd. Někteří lidé rovněž
nedodržují zákaz plošného vypalování porostů.
Kvůli neopatrnosti při pálení klestí či odpadu v rámci
jarních prací dochází každoročně ke vzniku požárů, které
způsobí četné újmy na zdraví a mnohamilionové škody
na majetku. I zdánlivě tak bezpečná činnost jako je
spalování shrabaných porostů mívá mnohdy neblahé
následky. Při silném větru dochází velice snadno k
rozšíření ohně mimo ohniště a lidé mohou v takovýto
okamžik podlehnout panice nebo ztrátě orientace.
Oheň v otevřeném prostoru se může velice snadno
vymknout kontrole a způsobit nejenom značné škody na
zdraví a majetku, ale také závažné ekologické následky např. v podobě ztráty části porostů či úhynu živočichů.
Podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve
znění pozdějších předpisů, je vypalování porostů
striktně zakázáno.

Omezením však podléhají i další typicky jarní aktivity,
jako např. spalování listí nebo shrabané trávy na
zahrádce. Zákon tyto činnosti sice výslovně nezakazuje,
ale spalování jakýchkoliv hořlavých látek na volném
prostranství (pálení většího množství materiálu) je
nutné předem ohlásit příslušnému Hasičskému
záchrannému sboru kraje a dbát přitom jeho pokynů. Při
ohlášení byste měli uvést místo a čas pálení, osobu
odpovědnou za pálení včetně kontaktu na ní a také
přijatá protipožární opatření.
Vždy je však třeba dodržovat základní bezpečnostní
pravidla a především oheň pozorně hlídat, aby se
nevymknul kontrole a nedošlo k jeho
nekontrolovatelnému šíření a vzniku požáru.
V zájmu bezpečnosti své i druhých proto při
pálení biologického odpadu dodržujte tato
pravidla:
- velikost hromad klestu, případně zbytků po úklidu je
nutno volit tak, aby shořely v době, kdy je na místě
přítomen dozor
- při náhlém zhoršení počasí - silném větru - pálení ihned
přerušte a oheň uhaste
- místo pro pálení ohraničte kameny, případně izolujte
pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny
hořlavé materiály až na minerální půdu (zeminu) při
spalování odpadu mějte vždy po ruce dostatek vody
popř. jiné hasební látky
- ohniště důkladně uhaste a pravidelně kontrolujte
- klest či odpad spalujte jen v bezpečné vzdálenosti od
obytných nebo hospodářských objektů
- osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez
přítomnosti osoby starší 18 let
- příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být
zataraseny.

Nezapomínejte, že oheň je dobrý sluha, ale zlý pán - a v
přírodním prostředí, kde se "červený kohout" velice
špatně ovládá, to platí dvojnásob. Sebemenší podcenění
situace, např. v podobě silného větru či hustého kouře,
může způsobit četná neštěstí a značné materiální a
ekologické škody s mnohdy nevratnými následky.
JN
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Český červený kříž.

Myslivost v Hněvotíně.
Mohlo by se zdát, že
myslivcům s příchodem jara
končí veškeré starosti a
povinnosti. Jenže opak je
pravdou, neboť dnešní
myslivost opravdu představuje
celoroční péči o krajinu a zvěř v
ní žijící.
Doba, kdy malá políčka a
šetrné zemědělství nabízelo
ideální podmínky pro život
drobné zvěře, kdy časté remízky a široké meze byly
nedílnou součástí krajiny, je již dávnou minulostí. Je ale
na nás, a nejen na myslivcích, abychom dnešní jednotný
zemědělský ráz krajiny v našem okolí změnili k lepšímu.
V minulém roce jsme začali výsadbou dvou alejí na
polních cestách mezi obcemi Hněvotín a Lutín, o
celkové délce 2 km. Bylo vysazeno 200 vzrostlých
stromů, výhradně původních listnatých druhů (dub,
javor, jeřáb, lípa…). Celkové finanční náklady činily více
než 100.000,-Kč, z nichž většinu pokryla přidělená státní
dotace. Zbývající část pak financovalo myslivecké
sdružení z vlastních zdrojů, a také firma Wanzl, která
nám poskytla na tyto liniové výsadby sponzorský dar. I v
tomto roce plánujeme další výsadbu zeleně v okolí
obce, a budeme rádi, když pro tuto činnost najdeme
pochopení a podporu široké veřejnosti. Musíme si totiž
uvědomit, že nejde o zájem malé skupinky lidí, ale že tyto
aleje budou v budoucnu kouskem hezké přírody pro
každého z nás.
Myslivci se v letošním roce také chystají vybudovat asi
20 napáječek pro zvěř, která v suchých letních měsících
strádá nedostatkem vody. Chceme v honitbě umístit
několik nových přikrmovacích zařízení pro zimní období,
a když k tomu přidáme péči o již vysazené stromy,
přípravu zásob krmení pro zvěř a nutnou údržbu
veškerého mysliveckého zařízení, jistě uznáte, že
podzimní hony jsou myslivcům zaslouženou odměnou.
Velká část činnosti mysliveckého sdružení se také
odehrává v našem areálu Výrovka. Na střelnici, která
nabízí jedinečnou vyhlídku, každý rok pořádáme malé
střelecké soutěže, a na umělou noru se k nám sjíždí
kynologové z celého okolí, aby zde mohli své čtyřnohé
pomocníky připravit k práci pod zemí. Letos u nás
pořádá Okresní myslivecký spolek zkoušky z norování, a
jestliže vás zajímá, jak vypadá kvalifikace loveckých psů
norníků, přijďte se 6.července podívat. Celou akci bude
provázet bohaté občerstvení a kouzlo tradice české
myslivosti.
Doufám, že vám tento krátký článek dovolil nahlédnout
do činnosti našeho mysliveckého sdružení, které se
snaží být přínosem především naší přírodě.
Za MS Blata Hněvotín napsal Stanislav Ošťádal

Kronika obce.
Kronikářka obce Hněvotín paní Jindřiška Flašarová
prosí spoluobčany, kterým orkán Kyrill (nebo jiný
přírodní živel) poškodil majetek, o informace. Orkán
Kyrill byl mimořádný, a proto zmínka o následcích jeho
řádění patří do obecní kroniky.
JF

Začátkem měsíce února jsme úspěšně uspořádali ples
místní organizace ČČK. Již pět roků nám jeho program
zpestřuje vystoupení mažoretek. Výbor ČČK poděkoval
naší člence paní Janě Mrkusové za úsilí při vedení
mažoretek a zakládajícím děvčatům za jejich
vystupování po celých pět roků. Těšíme se na další
spolupráci, neboť z malých dívek v naší obci vyrůstají
další dvě skupiny mažoretek.

Výbor ČČK svolal na 18.3. 2007 členskou schůzi s
tímto programem:
- zahájení-volba návrhové komise
- zpráva o činnosti za rok 2006 a výhled na rok 2007
- zpráva o hospodaření organizace
- doplnění výboru-volba členů
- diskuze
- usnesení a závěr
Na schůzi si bylo možno prohlédnout fotodokumentaci o
činnosti naší organizace od roku 1958. Vzpomínkového
pobesedování a posezení se zúčastnily i členky
zakládajícího výboru.
V neděli 27. května 2007 se pojedeme podívat na „Jízdu
králů“ do Vlčnova. Na tento zájezd se mohou občané
Hněvotína hlásit do konce dubna u paní Čechové a paní
Mrkusové.
JP

Mateřský klub Beruška.
Mateřský klub Beruška získal za tři měsíce existence své
místo mezi volnočasovými aktivitami pro rodiče s
nejmenšími dětmi. Díky stále rostoucímu počtu
návštěvníků jsme Berušku otevřeli i ve čtvrtek, můžete si
tedy přijít s námi hrát dvakrát týdně. Děkujeme tímto
vedení Základní školy i Obecnímu úřadu za velmi
pozitivní postoj a ochotu vyjít vstříc potřebám nejmladší
generace.
Naše zvláštní poděkování patří panu Zdeňku Kubíčkovi,
jehož sponzorský dar nám nově umožní užívat si s dětmi
každý měsíc i vodních radovánek.
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Oznámení Římskokatolické farnosti
Hněvotín.
Pořad bohoslužeb ve Svatém týdnu a o
Velikonocích ve farním kostele sv. Leonarda v
Hněvotíně:
08:30 Květná neděle – mše svatá se svěcením
1.4.
ratolestí a s pašijemi
14:00 příležitost k velikonoční zpovědi – zpovídá cizí
zpovědník
18:00 Zelený čtvrtek – mše svatá na památku
5.4.
Večeře Páně, přenesení Nejsvětější svátosti, adorace v
Getsemanské zahradě
16:00 Velký pátek – bohoslužba slova,
6.4.
odhalení a uctívání sv. kříže, sv. přijímání
20:00 Bílá sobota – svěcení ohně, bohoslužba
7.4.
světla, bohoslužba slova, svěcení křestní vody, křest
katechumenů, velikonoční bohoslužba
8.4.
08:30 Neděle Zmrtvýchvstání – slavná
hodová mše svatá, při ní sbírka na kněžský seminář
9.4.
08:30 Pondělí velikonoční – sváteční mše
svatá
15.4. 08:30 Druhá neděle velikonoční – nedělní
mše svatá
Přejeme všem farníkům i ostatním
spoluobčanům radostné svátky velikonoční!
EK

Okénko zahrádkáře
O užitečnosti vlastního kompostu na zahradě již dnes
nikdo nepochybuje. Šetříme životní prostředí, ale také
vlastní kapsu. Na kompost dáváme nejen zelený odpad
ze zahrady, ale také z domácností, kterým bychom jinak
plnili popelnice. Dobře rozleželý kompost nám výrazně
zlepšuje kvalitu půdy a tak dodává živiny všem
rostlinám, které na zahradě pěstujeme.
Kompostu se můžeme věnovat i v zimním období,
třebaže to letošní je nezvykle mírné. Jednak můžete
kompost přeházet a tím urychlit jeho rozložení. Navíc
právě v tuto dobu máme možnost výrazně vylepšit
kvalitu kompostu popelem ze dřeva. Ten obsahuje
kromě malého množství organické hmoty také důležité
živiny – například vápník, draslík, fosfor a hořčík.
Dřevěný popel je výborným hnojivem téměř ke všem
plodinám mimo rododendrony. Naopak do kompostu
ani k rostlinám nepřidáváme saze, popel z uhlí nebo
briket.
Kromě rostlin na zahradě, můžeme i pokojové květiny
přihnojovat přírodními prostředky, kterých je v každé
domácnosti víc než dost. Například je to usazenina z
kávy. Káva nakypřuje půdu a váže vodu podobně jako
rašelina. Buďto ji přímo přidáváme do půdy, nebo ji
dáváme do konvičky s vodou, kterou květiny zaléváme.
Výborné jsou také slupky z cibule. Připravte z nich výluh
pro všechny rostliny. Látky obsažené ve slupkách udržují
rostliny zdravé a zabraňují napadení škůdci. Stejně
působí zbytky vyluhovaného čaje. Až začne opravdové
jaro, použijte mulčovací vrstvu ze zbytků čaje k růžím.
Tím je budete nejen vyživovat, ale také chránit před
napadením plísněmi.
NK

Velikonoční svátky.
Velikonoce jsou za dveřmi,tak si připomeňme něco o
jejich historii.
Jsou to nejvýznamnější křesťanské svátky, spojené s
památkou na umučení a vzkříšení Krista. Název
velikonoc připomíná Velkou noc ze soboty na neděli,
kdy se odehrál zázrak zmrtvýchvstání.
Velikonoce jsou pro všechny také symbolem jara,
života a zrození. Na rozdíl od vánoc jsou svátky s
pohyblivým datumem, připadají na neděli následující
po prvním jarním úplňku.Velikonoce předznamenávají
postní neděle, které vystřídaly masopusty. Ta poslední
neděle před velikonocemi se nazývá Květná, protože je
vyhrazena svěcení kočiček a vrbových prutů.
Mezi symboly velikonoc patří beránek, vajíčka, zajíček
a pomlázka. Beránek symbolizuje památku Krista.Ten
byl jako nevinný beránek obětován na kříži. K našim
velikonocům patří beránek v podobě sladkého pečiva.
Pro většinu lidí jsou velikonoce spojeny s barvením
vajíček. Vajíčka jsou symbolem plodnosti a života a
jejich zdobení patří k lidové tradici . Někteří v tom
dosahují opravdu mistrovských výkonů. Typické barvy
jsou ty, které je možné získat i z přírodních zdrojů –
červená, žlutá, zelená. Pokud nechcete používat při
barvení chemii, tady je pár tipů na přírodní barviva :
červená barva z červené řepy
žlutá barva
žluto –oranžová rezavá barva
hnědá barva
tmavě zelená -

odvar ze slupek červené cibule,šťáva
šafrán
odvar z cibulových slupek
čaj
odvar z dubové kůry
voda ze špenátu

Pokud cibulové slupky vylouhujete, odvar přecedíte a
kápnete do něho 2 – 3 kapky oleje, budete mít vajíčka
mramorovaná. Do zdobení vajíček se může zapojit celá
rodina a v tom je určitě velké kouzlo velikonoc.
Pomlázka patří zvláště u ženského pokolení k méně
oblíbeným stránkám velikonoc. O pomlázce v době
velikonoc se ale zmiňují už kronikáři ve 14. století.
Umění uplést pomlázku se předávalo z otce na syna.
Pomlázky se pletou různě velké. Ty největší, tzv.
obřadní, jsou až 2 m dlouhé. Ty dnes už uvidíte
pravděpodobně na Slovácku, kde je tradice velikonoc
stále ještě silná. Do pomlázky se vplétala červená stuha
a každá dívka nebo žena by nějakou stužku měla mít
doma, aby s ní ozdobila pomlázku. Pouze jednou v roce
mohou dostat chlapci a chlapi za vyšlehání dárky, pro
ty menší vajíčka a sladkosti, větší jsou odměněni něčím
ostřejším. I to je možná druh určité ženské pomsty,
neboť odpoledne je již často vidět mumlající postavy,
které zdaleka nepřipomínají pána tvorstva.
Víte ,že nejmenší pomlázka, vystavená v Muzeu
rekordů v Pelhřimově, je z 8 vrbových proutků a měří 13
mm ?
Velikonoce slaví věřící i nevěřící. Pro všechny společně
znamenají konec někdy i hodně krušné zimy. Ta letošní
byla sice naopak mírná, ale na jaro se těšíme všichni.
NK
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Slibovaný rozvoj obce dostává první
obrysy.
Záměry zastupitelstva, směřující k obnově a rozvoji
obce, se začínají pomalu naplňovat.
Jedním z prvních malých kroků bylo dokončení napojení
základní školy na rozvody sítí v obci. Taktéž bylo
zrealizováno odkanalizování budovy obecního úřadu. V
jeho suterénních prostorách započaly i práce na
vybudování šaten a sociálního zázemí pro pracovníky
obecního úřadu.
V současné době se zpracovávají studie na rozšíření a
rekonstrukci mateřské školy a rekonstrukci školy
základní. K nemalým úpravám dojde v prostoru „U sv.
Jána“, svoji podobu již má návrh na přeložení silnice za
účelem rozšíření stávajícího chodníku.
Příznivé klimatické podmínky umožnily v měsíci únoru
dokončit osvětlení „spojovací“ ulice, které je nyní
zajišťováno osmi novými lampami. Došlo i na ozvučení
této části obce místním rozhlasem, když byly
nainstalovány čtyři nové tlampače.
MA

Vodné a stočné nově.
Nová pravidla čekají na občany při placení vodného a
stočného.
Do konce června 2007 budou se všemi domácnostmi
nově uzavřeny smlouvy. Od 1.7. 2007 budou ceny
vodného 16 Kč a stočného 20 Kč za 1m3. Spotřeba vody
bude zjišťována odpočtem z vodoměrů, tam kde
domácnost vodoměr nemá bude stanovena paušálně. Do
30.6. 2007 budou tedy zachovány ceny stávající a obec je
v tomto období bude dotovat.
MA

Naši noví občánci.
Dne 24.3.2007 proběhlo slavnostní vítání nových
občánků naší obce. Za přítomnosti starosty byly
slavnostně v obřadní síni přivítáni do obce tyto děti :
Dadák Dominik
Dostálová Natálie
Dvořáková Viktorie
Glauderová Leona
Janušová Tereza
Komárová Michaela
Koníček Tomáš
Mlynář Jiří
Ošťádal Adam
Petráňková Natálie
Slehová Martina
Slováková Lucie
Suchánková Nela
Sušila Karel
O slavnostní rámec akce se postarali žáci naší základní
školy.
TD

Cvičení žen - aerobik.
Po několika letech odmlky bylo koncem března opět
zahájeno cvičení žen – aerobik. Cvičení probíhá ve
středu v 19 hod v tělocvičně školy. Zájemci jsou vítáni.
TD
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Od dubna na kopanou
Po zimní přestávce
se začátkem dubna
opět rozjedou boje
v
n i ž š í c h
fotbalových
soutěžích. Všechna
naše mužstva
(muži, dorost,
starší žáci) zahajují
jarní část soutěží o
„velikonočním“
víkendu zápasy na
domácím hřišti a
do jarních bojů jim
nezbývá než popřát
jen ty nejlepší
výsledky.
Největší pozornost bude určitě upřena na tým mužů,
který přezimoval na prvním místě tabulky 1.A třídy
skupiny „B“, a bude se na jaře určitě snažit přinejmenším
navázat na své podzimní výkony ve snaze vybojovat
postup do vyšší soutěže – do krajského přeboru.
Dovolujeme si vás tedy tímto pozvat na zápasy našich
mužstev a přijďte je podpořit svými hlasivkami do
příjemného prostředí sportovního areálu FC Hněvotín.
Kompletní rozpis zápasů, včetně utkání venku, najdete
na nástěnce na hřišti.
Rozpis domácích utkání :
datum den
7.4. sobota
7.4. sobota
8.4. neděle
14.4. sobota
21.4. sobota
21.4. sobota
22.4. neděle
1.5. úterý
5.5. sobota
5.5. sobota
6.5. neděle
13.5. neděle
19.5. sobota
19.5. sobota
27.5. neděle
2.6. sobota
2.6. sobota
10.6. neděle
16.6. sobota
16.6. sobota

čas
14.00
16.00
10.00
14.00
14.30
16.30
10.00
16.30
14.30
16.30
10.00
10.00
14.30
16.30
10.00
14.30
16.30
10.00
14.30
16.30

družstvo
starší žáci
muži
dorost
starší žáci
starší žáci
muži
dorost
starší žáci
starší žáci
muži
dorost
dorost
starší žáci
muži
dorost
Starší žáci
muži
dorost
Starší žáci
muži

soupěř
Slatinice
Slatinice
Slavonín
Dub n. Moravě
Červenka
Náměšť n. Hané
Velký Újezd
Doloplazy
Bělkovice
Býškovice
Nedvězí
Příkazy
Dolany
Mostkovice
Chválkovice
Lužice
Plumlov
Slatinice
Bohuňovice
Lipník n. Bečvou

Že to se svojí účastí myslí opravdu vážně dokládají níže
uvedené údaje o výsledcích, které v jednotlivých
ročnících soutěže dosáhli:
. ročník 2003-2004 – 4.liga, 1.místo a postup do 3.ligy
. ročník 2004-2005 – 3.liga, 1.místo a postup do 2.ligy
. ročník 2005-2006 – 2.liga, 3.místo
. ročník 2006-2007 – 2.liga, 7.místo po podzimní části
soutěže.
Z původní sestavy hráčů v současné době hrají pouze
Petr Poledníček, Milan Horyl a Roman Skácel, které v
průběhu dalších ročníků doplnili Karel Brachtel, Tomáš
Opálka, Josef Fiala, Petr Krejčí, Lumír Toufar, Jiří
Punčochář, Jan Stašek, Mojmír Doležal a Vladimír
Mačák. Mužstvo je v současné době stabilizované a
připravuje se dvakrát týdně na nastávající jarní část
sezóny – každý čtvrtek v hale gymnázia v OlomouciHejčíně a o víkendech zápasy „zimní“ ligy, pořádané na
umělé trávě v obci Bystrovany, při kterých mužstvu
vypomáhají i současní nebo bývalí hráči velké kopané z
FC Hněvotín – Jan Šulc, Michal Barčík, Dušan
Romanovský, David Benko a Jan Haník. Turnaj má
velmi dobrou úroveň, o čemž svědčí i účast celé řady
bývalých prvoligových hráčů velké kopané.
Pro zpestření přípravy se mužstvo dále zúčastnilo i
halového turnaje veteránů, tedy hráčů starších 35-ti let,
konaného v Lošticích a při účasti sedmi týmů obsadilo
pěkné druhé místo.
Velkému zájmu se těšilo uspořádání dopoledního
silvestrovského fotbalového turnaje pro všechny, kteří se
kolem kopané v Hněvotíně točí. Velký úspěch této akce
dává předpoklad, že se rodí nová tradice.
Na závěr nám dovolte poděkovat za dosavadní činnost
všem výše zmíněným hráčům, za veškerou podporu
sponzorovi a našim fanouškům a pozvat vás na jarní boje
ve druhé lize. Na domácím hřišti v areálu FC Hněvotín
začínáme 6. dubna 2007 v 17.45 hod., soupeřem nám
bude tým S.K. Kopeček. Informace o termínech dalších
zápasů zjistíte z nástěnek FC umístěných ve sportovním
areálu a na zdi obchodu se smíšeným zbožím „U
Mlčochů“.

Pro fanoušky malé kopané
V roce 2003 bylo pod záštitou oddílu kopané FC
Hněvotín založeno stejnojmenné družstvo malé kopané
a na podzim vstoupilo do okresní soutěže, konkrétně do
4. ligy. Počínaje rokem 2006 pak působí po názvem FC
Periol.

Sestava: horní řada - Petr Poledníček, Roman Skácel,
Lumír Toufar, Milan Horyl, dolní řada - Tomáš Opálka,
Ladislav Ječmen, Karel Brachtel a Josef Fiala.

Vydává : Obecní úřad Hněvotín, IČO 00298913. Adresa : Hněvotín 47, 783 47. E-mail : redakce@hnevotin.cz

Vychází : čtyřikrát ročně v nákladu 450 ks. Povoleno : MK ČR E 12642. Redakce si vyhrazuje právo na úpravu příspěvků.

Strana 8

