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Slovo úvodem.

Vážení spoluobčané.
Oproti zvyklosti o měsíc dříve dostáváte do rukou první 
letošní vydání Zpravodaje obce Hněvotín. Ten by se vám 
měl letos ve vašich schránkách objevit každý druhý měsíc, 
celkem tedy šestkrát ročně. Jde o společné rozhodnutí 
vedení obce a redakční rady přijaté jednak na základě 
ohlasů na Zpravodaj, především však vedené snahou o 
větší aktuálnost uváděných informací. Věříme, že tuto 
změnu uvítáte.

Za redakční radu Zpravodaje Milan Krejčí

Střípky z 15. zasedání zastupitelstva obce.
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Střípky z 15. zasedání zastupitelstva obce.

Dne 19.února 2009 proběhlo 15.zasedání zastupitelstva 
obce Hněvotín, kterého se zúčastnilo 8 zastupitelů a 25 
hostů-občanů obce. Mimo jiného byly projednány a 
schváleny tyto záležitosti :
1. závěrečný účet obce za rok 2008, který byl 
schválen bez výhrad.
2. příspěvky obce Římskokatolické farnosti v 
Hněvotíně na restaurování kamenného kříže před 
kostelem ve výši 80 000,- Kč (po pětileté přestávce tím 
opět přispíváme na památky obce) a na opravu ohradní 
zdi  kostela ve výši  300 000,- Kč (zde je podmínkou  
spolufinancování obce přidělení dotace Olomouckým 
krajem, státem nebo EU).

3. příspěvek Základní škole ve výši 15 000,- Kč na 
týden ekologické výchovy ve středisku Sluňákov.
4. žádosti o dotace – z programu LEADER Regionu 
Haná na výměnu oken v DPS, celkový rozpočet je necelých 
900 000,-Kč, máme šanci získat až 500 000,-Kč. 
- z rozpočtu Olomouckého kraje částku ve výši 50 000,- Kč 
na nákup věcného vybavení zásahové jednotky SDH 
Hněvotín.
- z Programu obnovy venkova na kompletní opravu 
centrálního vytápění a sanitárního vybavení budovy 
mateřské školy. 
5. smlouvy obce např. – s firmou SHARP CENTRUM 
OLOMOUC s.r.o. na pronájem  kopírovacího zařízení MX 
2300 N s příslušenstvím. Budeme sami tisknout 
Zpravodaj a s dalšími tiskovinami z běžného života obce 
vyjdeme levněji
- smlouvu se společností ELEKTRO-BAU Olomouc na 

zhotovení veřejného osvětlení v části Kout.                 
- smlouvu se Správou silnic Olomouckého kraje o 
sdružení prostředků na stavební úpravy povrchu 
komunikace  III/5709 v  ulici Topolanská a Velký Klupoř.

6. zřízení kontaktního místa pro komunikaci s 
informačními systémy veřejné správy - Czech pointu - 
občané budou moci přímo vyžadovat údaje např. z 
katastru nemovitostí, výpisy z rejstříku trestů, body na 
účtu  řidičů apod. EU poskytne cestou Ministerstva vnitra  
finanční podporu 85 000,- Kč, obec se bude podílet 
přibližně 15 000,-Kč. Realizace záměru v srpnu 2009.
7. prodej pozemku a záměr pronájmu pozemků 
obce - jedná se o prodej pozemku o výměře 3m2, který 
umožní dodržet rovnou linii zástavby v obci.
- u pronájmu se jedná o zaorané polní cesty a parcely o 
výměře cca 5 ha. Nyní je obdělává ZD Hněvotín. 
- žádáme o převod dalších pozemků státu do majetku 
obce. Jedná se o malé parcely tvořící veřejné prostranství 
na Topolanské ulici. Další pozemky v hněvotínských 
skalách žádáme od s.p. Lesy ČR.
8. místostarosta Miloslav Antl projednal další výstavbu 
v obci.      
9. zastupování obce v soudním sporu - v soudní 
kauze s odvolaným ředitelem ZŠ a MŠ Hněvotín bude 
obec zastupovat Mgr. Ilja Spurný.
10. aktualizace Strategického plánu obce na léta 
2007-2014.

Dále byla posouzena žádost společnosti SKANSKA 
DS a.s. o vyjádření k záměru změny užívání obalovny 
asfaltových směsí na katastrálním území Hněvotín z 
dočasné stavby na trvalou. Zastupitelstvo dalo prozatím 
zamítavé stanovisko. Po objasnění záměru firmy a dalších 
jednání se k záležitosti vrátí. 
Důležitým bodem bylo i usnesení o zahájení prací na 
aktualizaci Územního plánu obce a projednání 
3.změny tohoto plánu.

Jaroslav Dvořák, starosta

Starší snímek ukazuje kamenný kříž umístěný před kostelem. Jeho 
místo je v současné době prázdné, kříž čeká na svoji opravu v 
restaurátorské dílně.
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Pokračování výstavby v obci.
Plánovaná rekonstrukce mateřské školy 

byla zahájena.

Malých dětí v obci stále přibývá. Je to pro naši obec velice 
slibný a povzbudivý ukazatel. Stávající prostory mateřské 
školy díky tomu ale praskají doslova ve švech. Nevyhovují 
tak prostory pro hraní, spaní i stravování a nesplňují 
přísné hygienické normy. Ani zázemí již není dostačující.
Po dvou letech projekčních příprav spojených s četnými 
diskuzemi s projektanty, zástupci Krajské hygienické 
stanice v Olomouci i vedením mateřské školy jsme v 
polovině měsíce ledna přistoupili k celkové rekonstrukci 
bývalé „obecné školy“ (budova č. 101 – u kostela), kde se 
přestěhováním nižších ročníků školy do nových učeben 
uvolnily místnosti.
Bylo připraveno staveniště včetně zřízení stavebního 
výtahu a průrazů ve zdech pro snadnější vyvážení stavební 
suti. 

První práce ale ukázaly, že rekonstrukce bude složitější. 
Například na základě sond provedených do stropů více 
než 200 let staré budovy muselo dojít k jejich odlehčení a 
statickému zajištění pomocí tří ocelových sloupů, které 
ponesou ocelové nosníky podpírající stropy. Dva sloupy 
jsou umístěny v herně a proto byla místnost po dohodě s 
vedením školky po dobu trvání prací uvolněna. 
Pokud budou práce postupovat dle námi stanoveného 
plánu, budou ukončeny do začátku prázdnin. V červenci a 
srpnu pak na řadu přijdou stávající prostory mateřské 
školy. Na začátku nového školního roku tak budeme mít v 
budově k dispozici tři samostatná oddělení s vlastními 
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Jedním z našich hlavních úkolů je dát do pořádku obecní 
majetek a dalšími promyšlenými investicemi zvýšit 
celkovou úroveň a podmínky života v obci. V obci je v 
současné době rozpracováno několik významných 
zakázek.  
Ke svému konci se zdárně blíží celková revitalizace 
historicky nejvýznamnější části obce Kout. Hotová je 
komunikace se živičným povrchem a obrubníky s 
předlažbou. Je vyčištěna dešťová kanalizace, pokračuje 
budování chodníků a parkovacích ploch. Začaly první 
práce na výstavbě veřejného osvětlení. 

V dubnu předpokládáme výsadbu zeleně a závěrečné 
povrchové úpravy. Kolaudace je naplánována na květen 
2009.
V dubnu také plánujeme zahájení výstavby sítí v lokalitě 
ulic Za hřištěm a Topolanská. Ukončena by měla být v 

měsíci červnu 2009. Na ni by mělo navazovat zahájení 
celkové rekonstrukce ulice Topolanská. 
Tyto práce však budeme muset velice pečlivě koordinovat, 
abychom zde žijícím spoluobčanům zabezpečili snesitelné 
životní podmínky. Ve stejné době bude navíc v areálu FC 
Hněvotín probíhat výstavba hřiště s umělým povrchem. 
Topolanská ulice by měla být hotová v září 2009.
V měsících září až listopad bychom pak rádi dokončili 
rekonstrukci ulice Velký Klupoř.

Miloslav Antl, místostarosta pokračování na straně 4

Po odkrytí podlahy a kontrole stropu se ukázalo statické zajištění jako 
nezbytnost.
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hernami, prostory pro spaní a jídelnami, novými 
sociálními zařízeními a například i s nákladním výtahem 
pro dopravu stravy do vyšších podlaží. Vše vybavené 
novým moderním nábytkem a zařízením. Celkově bude 
moci mateřskou školu po provedené rekonstrukci 
navštěvovat až 75 předškolních dětí, v každém oddělení 
25. Navíc bude v budově i samostatný prostor  pro velmi 
populární předškolkovské zařízení Beruška, kam mohou 
docházet rodiče s dětmi do tří let.
Stavební práce zabezpečuje firma REKOS, celkové 
náklady ve výši 5,5 miliónů korun jsou plně hrazeny z 
obecního rozpočtu.
Na závěr bychom touto cestou chtěli požádat rodiče dětí 
navštěvujících mateřskou školu o trpělivost a toleranci k 
možným organizačním opatřením, které mohou být po 
dobu rekonstrukce přijímány. O všech budou vedením 
školy zavčas informováni.

 Tomáš Dostál, místostarosta

pokračování ze strany 3

Nový ředitel Základní a Mateřské školy.

Ve čtvrtek 18. prosince 2008 proběhl konkurs na funkci 
ředitele Základní a Mateřské školy v Hněvotíně.
Obec Hněvotín, jako zřizovatel školy, jmenovala 
konkursní komisi, která posoudila vhodnost dvou 
uchazečů pro výkon funkce ředitele. V komisi byli v 
souladu s právními předpisy dva členové určení 
zřizovatelem, jeden člen určený ředitelem krajského 
úřadu, jeden člen z oblasti státní správy, jeden 
pedagogický pracovník, jeden školní inspektor České 
školní inspekce a jeden člen školské rady.
Do konkursu se přihlásili dva uchazeči. Oba byli shledáni 
vhodnými pro výkon funkce ředitele, a proto každý člen 
komise sestavil vlastní pořadník. Předseda komise 
následně vyhlásil konečné pořadí uchazečů, které mělo 
pro zřizovatele doporučující charakter.
Na podkladě konkursního řízení jmenoval následně 
zřizovatel školy do funkce ředitele pana Mgr. Vladimíra 
Čuku.

Vratislav Šulc, předseda školské rady

Aktualizace Strategického plánu obce.

Po dvou letech od přijetí Strategického plánu obce, což je 
dokument hovořící o všestranném rozvoji Hněvotína, 
byla řada úkolů splněna, některé se řeší průběžně, u 
některých naopak došlo ke zdržení.
V roce 2007 jsme uvažovali o menších úpravách v 
intravilánu obce, v budovách Základní a Mateřské školy, 
chodníků apod. Dlouhodobě neřešené problémy a 
skutečný stav nás nakonec  přinutily provádět opravy a 
rekonstrukce celých ulic a budov. Je to záležitost daleko 
složitější na organizaci, stojí to i více finančních 
prostředků, ale je to z dlouhodobého hlediska mnohem 
rozumnější.
Vzhledem k vyvíjející se situaci a novým možnostem je 
proto rozumné přizpůsobit plán nové realitě. Na 
posledním veřejném zasedání zastupitelstva obce proto 
byli občané rámcově seznámeni s vyhodnocením všech 
kapitol Strategického plánu, což je vlastně takový malý 
účet složený občanům v polovině volebního období, a s 
jeho aktualizací, kterou zastupitelé na místě schválili.
Nová podoba Strategického plánu obce Hněvotín na roky 
2007 – 2014 je zveřejněna na webových stránkách obce 
anebo je připravena k nahlédnutí na Obecním úřadě.

Tomáš Dostál, místostarosta 
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Plánovaná rekonstrukce mateřské školy 
byla zahájena.

Čištění dešťové kanalizace.

Mnozí z vás jste si jistě všimli, že společnost SEZAKO 
Prostějov provádí v těchto týdnech čištění celé dešťové 
kanalizace pomocí velice nákladné techniky ve všech 
páteřních rozvodech v obci. Jedná se o nemalý úkol. Ani 
pamětníci si totiž nepamatují, zda byla vůbec někdy 
čištěna. Některé úseky jsou zaneseny nánosy usazenin až 
do dvou třetin svého objemu. Je to také daň z doby, kdy 
jsme ji používali jako „ kanalizaci smíšenou“ a odváděli do 
ní kromě dešťové vody i přepady ze septiků, žump, 
silážních jam apod. Kdo ví, co do ní všechno teklo. Tato 
„stoka“ končila za obcí a za znečišťování potoka jsme 
platili každoročně pokutu.

V současnosti máme kanalizace dvě – novou splaškovou, 
která je vyústěna za obcí a její obsah je přečerpáván do 
Lutína na čističku a tu výše zmíněnou starší původní, 
která dnes slouží jako dešťová.
Její probíhající čištění spolu s čištěním zatrubněných 
úseků potoka bude stát obec bezmála jeden milion korun a 
je součástí prací směřujících k celkovému zlepšení stavu 
obecního majetku.

Jaroslav Dvořák, starosta
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Buďme navzájem ohleduplní.

Na základě oprávněných  stížností občanů ve více ulicích 
se na vás -  motoristy obracíme s požadavkem, abyste 
neparkovali ve vjezdech tak, že blokujete průchozí 
chodníky obcí. Tento nešvar je nejvíce běžný na ulicích 
Lutínská a Topolanská, v menší míře i v dalších ulicích. Je 
to dáno nejen přibývajícím počtem aut, ale i malou 
ohleduplností především vůči matkám s kočárky a starším 
lidem, kteří musí mezi auty zaparkovanými ve vjezdech 
přes páteřní chodníky neustále kličkovat. 

Z pohledu silničního zákona se jedná o nedovolené 
parkování (na chodníku) a zbytečně tím jitříme 
mezisousedské vztahy. Situace s parkováním se má v 
brzké době v řadě ulic zlepšit. 
V rámci rekonstrukcí a oprav silnic v jednotlivých ulicích  
jsou naprojektovaná i podélná parkoviště před domy. O 
postupu oprav jste průběžně informováni ve Zpravodaji a 
nejlépe na pravidelných veřejných zasedáních.

Tomáš Dostál, místostarosta   

Aktuálně.

Co, kdy a jak se platí?

Připomínáme tomu, kdo ještě nezaplatil.

www.hnevotin.cz

Poplatek za svoz komunální odpadu za rok 2009 – 
poplatek činí 300,- za osobu a rok a je splatný do 28. 
února 2009. Můžete jej uhradit hotově na OÚ Hněvotín, 
nebo převodním příkazem: č. účtu: 5423811, kód banky 
0100 (KB Olomouc), VS xxx2310 (xxx je číslo popisné 
domu poplatníka - například VS za poplatek za občana z 
čísla domu 499 je 4992310).
Poplatek za psa za rok 2009 – činí 100,- za prvního 
psa/rok, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 
150,-/rok a je splatný do 31. března. Uhradit jej můžete 
zase hotově nebo převodním příkazem. Číslo účtu je 
stejné jako u platby za komunální odpad, VS je xxx1341, 
při čemž xxx je opět číslo popisné domu držitele psa 
(poplatek za psa platí tedy držitel, což je  osoba, u které pes 
skutečně žije a ne majitel psa, pokud u něho pes nežije).
Záloha na vodné a stočné – můžete ji uhradit zase buď 
hotově nebo převodním příkazem. Číslo účtu je stejné 
jako u předešlých plateb, VS je 20090xxx2310 (xxx je opět 
číslo popisné domu plátce).  Zálohu můžete uhradit do 
31.5. 2009 a její výše může být cca 1/3 až 1/2 z vaší 
skutečné spotřeby za minulé období (od 7/2007 do 
6/2008). Odečet vodoměrů bude prováděn k 30. červnu 
2009 a vyúčtování doplatků budeme vybírat koncem 
července a v srpnu 2009 (přesný termín vyhlásíme a 
zveřejníme na našich .)
Cena za vodné je 20,-/m3, cena za stočné je 22,-/m3. 

Jana Svobodová

Kácení stromů a plánovaná výsadba v obci.

Po dohodě s FC Hněvotín a s ohledem na plánovanou 
zástavbu přikročila obec v minulých dnech k vykácení 32 
topolů tvořících jihozápadní okraj sportovního areálu. 
Jedná se o přerostlé a nebezpečné stromy křížence topolu 
černého a kanadského. Tyto stromy jsou pozůstatkem 
sázení rychle rostoucích dřevin v padesátých letech a kácí 
se i v dalších obcích. V Hněvotíně byly v minulých letech 
vykáceny tyto nepůvodní stromy podél říčky Blaty a podél 
hněvotínského potoka. 
Současně budou v areálu FC vykáceny i stromy podél 
Topolanské ulice, rostoucí na místě plánovaného hřiště s 
umělým povrchem.

Za pokácené stromy bude v této lokalitě vysazeno 
během tří následujících let 100 nových stromů a 
keřů. 
Dále bude proveden bezpečnostní řez přerostlé lípy u 
východní strany kostela. V jarních měsících pak zahájíme 
parkové úpravy části Kout a středu obce.
Veškeré výše uvedené kácení a prořezy byly, na 
základě místního šetření, odsouhlaseny  
odborníky z Agentury ochrany přírody a krajiny 
České republiky. Z jejich posudku jednoznačně 
vyplývá, že jsou stromy přestárlé a ve špatném zdravotním 
stavu. Opakované vylamování větví a částí korun je velmi 
nebezpečné, především v areálu hřiště FC.

Jaroslav Dvořák, starosta

Ilustrační foto.
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Zajištění lékařské péče v Hněvotíně.

Dostupná lékařská péče je dnes pro občany obce 
samozřejmostí. Někteří z vás navštěvujete své lékaře 
například v Olomouci či Lutíně. 
Lékařská služba je ale zajištěna i v Hněvotíně v prostorách 
Kulturního domu. Praxi pro dospělé, výhodnou zejména 
pro důchodce, vykonává MUDr. Jiří Novák a to v těchto 
termínech :

Pondělí 13.15 – 15.45 hod.
Středa  8.45 – 11.15 hod.  

Za výhodu považujeme to, že pan doktor bydlí v 
Hněvotíně a v nutných případech se tudíž na něj můžete 
obrátit i mimo ordinační dobu.

Ordinaci pro děti a mládež provozuje již několik let paní 
MUDr. Hana Köcherová. Ordinačními dny jsou :

Úterý 8.00 – 13.00 hod.
 Čtvrtek  8.00 – 11.00 hod. a 14.00 – 16.00 hod.

Pátek  15.30 – 16.00 hod.
Rovněž paní doktorka bydlí v naší obci.

Zastupitelé obce ve spolupráci s ordinujícími lékaři 
připravují pro zdravotní středisko nové prostory v rámci 
chystané rekonstrukce budovy Kulturního domu a tím i 
účelnějšího využití jeho prostorů.

Jaroslav Dvořák, starosta

Kam se starým papírem?

I když jsou v poslední době s vykupováním starého papíru 
potíže, můžete ho i nadále nosit do přístřešku na dvoře 
Základní školy Hněvotín č.p. 250 na „Topolanské ulici. O 
jeho odvoz se postará Obecní úřad.  

Nezbavujte se jej tedy spalováním nebo dokonce jeho 
vyhazováním do popelnic. Obec nebude muset platit za 
jeho likvidaci a tím ušetříme obecní, tedy naše peníze.
Ve škole na Topolanské ulici jsou také umístěny sběrné 
nádoby na vybité baterie a malou nefunkční elektroniku - 
mobily, kalkulačky. Stejná nádoba je i v mateřské škole.   

Jana Svobodová

únor 2009

Prevence proti povodním.

Poslední větší povodeň postihla obec v roce 1962, kdy 
došlo při bouřkových srážkách k rozlití hněvotínského 
potoka, zřícení části domu č.p. 56 a značným škodám na 
majetku občanů i na majetku obce.

Koryta potoka nyní obhospodařuje Zemědělská 
vodohospodářská správa Prostějov. Na úpravy horní části 
v minulých měsících vynaložila 300 000 Kč. Splnila tím 
svůj slib obci. Bylo nezbytné, aby bylo nejdříve vyčištěno a 
upraveno koryto začínající od areálu firmy Wanzl až po  
Malý Válkov.

Až po odkalení může obec efektivně investovat do 
vyčištění zatrubněných částí hněvotínského potoka, které 
jsou majetkem obce. Zatrubněné části potoka mají 
zajišťovat při přívalových srážkách bezpečný průtok vody 
o objemu 2m3 za sekundu. V současné době jsou však 
zanesené nánosy bahna, hnijícími usazeninami, větvemi i 
různým harampádím.   Nemohou tedy pohltit plánované 
množství vody.
Společně s potokem odvádí 
dešťové srážky také dva souběžné 
kanalizační sběrače. Levý z 
prostoru od hřbitova, před 
kulturním domem a před poštou 
do části Kout. Pravý sběrač odvádí vodu za hasičskou 
zbrojnicí k bývalé provozovně firmy Kalorie a pokračuje 
přes uvedený objekt. Je zajímavostí, že tyto sběrače jsou 
ve vesnici ve větší hloubce, než je dno potoka. Využívají 
pozvolnějším spádem výškový rozdíl 4m mezi východní a 
západní částí potoka.
Řešení přijaté v tehdejší době bylo velice prozíravé a 
částečně zvyšuje ochranu vesnice.  Oba sběrače vyúsťují 
až za vesnicí, kde se dostaly do spádu s potokem.

Miloslav Antl, místostarosta
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Aktuálně.

Víte, že …

?velikost katastru obce Hněvotín je 1173 ha a samotná 
obec je vlastníkem 59,5 ha půdy, z nichž většinu tvoří 
ostatní komunikace a orná půda?
?hněvotínský potok nemá vlastní pramen? V minulosti 
vyvěraly za zahradami směrem k Olomouci tři meliorační 
vývody. Dva byly upraveny a byly nazvány německými 
názvy Nebotein (Hněvotín) a Sobolin (Slavonín). Potok 
sloužil k odvádění dešťových srážek. Protéká vesnicí a 
vtéká u Ústína do potoka Stoučka, která se stává u Těšetic 
levobřežním přítokem říčky Blaty.
?dešťová kanalizace obce je dlouhá více než 6 km a byla 
budována za války od roku 1940? V archivu obce jsou 
podrobné plány i s platy dělníků z té doby.
?splašková kanalizace měří více než 11 km? Rozdíl je dán 
pokračováním kanalizace za vesnicí do přečerpávací 
stanice, výtlakem do ČOV Lutín, přivaděčem z 
průmyslové zóny a sběračem v nových ulicích, kde ještě 
není kanalizace dešťová.

únor 2009

Vánoční svátky pro svůj význam, jedinečnost, krásu i 
nostalgii vnímáme a prožíváme všichni, děti i dospělí. 
Jejich nejčastějším symbolem je vánoční stromek. Tradicí 
se v posledních letech stává i výzdoba domů a prostranství 
kolem nich.

Chceme proto touto cestou poděkovat všem majitelům 
rodinných domů, kteří nelitovali sil, času ale i peněz  na 
pořízení výzdoby a na úhradu  elektrické energie. 
Zejména pak Dofkovým a Hejtmanovým na ulici 
Lutínská, Dostalíkovým, Samcovým a Dostálovým na 
ulici Za školou, Holubovým na ulici Pod Skalou,  
Mádlovým Za hřištěm ale i všem vám ostatním.
Největší obdiv si právem zasloužila nádherná světelná 
výzdoba porostů a domu  manželů Rozsívalových u hlavní 
křižovatky na ulici Olomoucká.
Děkujeme a blahopřejeme.
                                                          Jaroslav Dvořák, starosta

Ohlédnutí za vánočními svátky.

Víte, že …

?obec je vlastníkem  budovy kulturního domu čp. 47, 
dvou budov základní a mateřské školy čp. 101 (u kostela) a 
čp. 250 (na topolanské ulici), budovy čp. 253  (sídlo 
pošty), domu s pečovatelskou službou čp. 38 (vedle pošty) 
s 18-ti byty, budovy hasičské zbrojnice čp.179, budovy 
bývalé mandlovny (u hasičské zbrojnice) a budovy 
márnice na hřbitově?
?od loňského roku jsme vlastníkem podzemního úkrytu 
ve „skalách“, který jsme získali převodem  z ministerstva 
obrany (nepřístupný veřejnosti)?

Stav obyvatelstva k  31.12.2008   byl  1397 osob. Narozeno 
13 dětí (6 chlapců, 7 dívek). V loňském roce se obecní úřad 
ve spolupráci se Sborem pro občanské náležitosti 
rozloučil alespoň formou věnce s věnováním od občanů 
Hněvotína s těmito spoluobčany :
Táborský Leonard, Tomanová Julie, Ondráčková 
Růžena, Růžičková Anna, Šulcová Hana, 
Švachová Božena, Englová Marie, Maršálková 
Jarmila,  Šimek Tomáš, Adamíková Emilie.

Víte, že v obci provozují bezdrátové připojení k 
internetu tyto společnosti:
?ONYX engineering, spol. s r.o. www.onyx.cz
?FOFRNET spol. s r.o. www.fofrnet.cz
?WinSoft Company s.r.o. www.wsc.cz
?Tučnák.org www.tucnak.org

Iveta Vyroubalová

Právě probíhající práce na čištění děšťové kanalizace odhalily její 
velkou míru zanešení.
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Dne 16. ledna 2009 se konal zápis dětí do 1. třídy.  
Samotnému zápisu předcházela návštěva předškoláčků v 
1. třídě a schůzka s rodiči budoucích prvňáčků. Zdá se, že 
škola získává zpět důvěru rodičů, protože k zápisu se 
dostavilo 21 dětí. Rodiče 4 dětí žádají o odklad školní 
docházky, v září tedy v 1. třídě uvítáme 17 školáčků, na 
které se už teď moc těšíme. Děkujeme za důvěru a těšíme 
se na spolupráci.

Ivana Filkászová

Ve dnech 22. 2. - 27. 2. 2009 se žáci 7. a 8. ročníku spolu s 
paní učitelkou Klusákovou, Kratochvílovou a paní 
ředitelkou Vlastou Novákovou zúčastnili lyžařského 
výcviku. Ubytování bylo zajištěno na chatě Polance 
nedaleko Jablunkova v Beskydech. Díky množství sněhu 
se začátečníci naučili lyžovat a ti pokročilí si pořádně 
zajezdili, všichni dohromady jsme se na něm vyřádili.
Na „lyžák“ jsme se strašně moc těšili, důležité je, že jsme se 
všichni vrátili v pořádku.

Kateřina Ječmeňová a Kateřina Koníčková
žákyně 7.ročníku 

V letošním školním roce se poprvé děti 1. – 3. třídy 
zúčastní Týdne ekologické výchovy v Centru ekologických 
aktivit města Olomouc ve Sluňákově. Jedná se o 
ekologicko – vzdělávací akci, při níž je kladen důraz na 
prožitkové a rukodělné aktivity. Věříme, že pro děti budou 
tyto aktivity a nádherné prostředí areálu natolik zajímavé, 
že zvládnou,mnohé z nich poprvé, odloučení od rodiny a 
naopak se budou  těšit na další školní rok, v němž se 
podobné akce budou jistě realizovat.

Ivana Filkászová

V sobotu dne 31. ledna 2009 se konal v Kulturním domě 
Společenský večer SRPŠ při ZŠ Hněvotín. Na organizaci se 
podíleli nejen rodiče, ale také paní učitelky, které v sobotu 
dopoledne vyráběly chuťovky a připravovaly tombolu.
Touto cestou děkujeme všem sponzorům za jejich dary do 
tomboly. Výtěžek z plesu slouží na podporu výchovných 
akcí pro žáky naší školy.

Vlasta Nováková, statutární zástupce ředitele

Zápis do 1.třídy.

Základní škola a Mateřská škola.

Lyžařský výcvik.

únor 2009

Společenský večer SRPŠ.

Týden ve Sluňákově.

Třebaže je měsíc leden pro většinu žáků měsícem 
prověrek a zkoušení, bylo pro ně připraveno i  několik 
mimoškolních akcí. Žáci 9. třídy absolvovali besedu s 
pracovnicí olomouckého Úřadu práce, žáci 6. a 7. se 
zúčastnili výukového programu Země a vesmír. Členové 
Hasičského záchranného sboru uspořádali pro žáky 1. a 2. 
stupně besedu přímo ve škole.
Ve středu 28.ledna 2009 se žákyně 9. třídy Michaela 
Krikelová zúčastnila okresního kola Dějepisné olympiády 
a obsadila velmi pěkné 15.místo.

 Jaroslava Bajgarová, zástupce ředitele

V lednu se jenom nezkoušelo.

Stejně jako v prvním pololetí, tak i ve druhém pololetí 
školního roku jsme pro děti připravili plno zajímavých 
aktivit.
Letos poprvé měli rodiče předškoláků možnost přihlásit je 
do gymnastického kroužku pod vedením Mgr. Novákové z 
FTK UP Olomouc. Každý čtvrtek si v tělocvičně základní 
školy rozvíjejí své pohybové dovednosti.
Ve středu 17.ledna 2009 se předškoláci v budově základní 
školy  mohli poprvé vžít do role žáků. V první třídě s paní 
učitelkou Filkászovou poznávali různé geometrické tvary, 
zazpívali a pracovali u interaktivní tabule.
Již třetím rokem organizujeme ve spolupráci s občanským 
sdružením Rok s pohybem dopolední kurz lyžování v 

Mateřská škola Hněvotín.

Herna mateřské školy se sloupy zajišťujícími statiku.

pokračování na straně 9
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Zájmové organizace.

Poděkování za Tříkrálovou sbírku.
Děkujeme tímto všem spoluobčanům, kteří přispěli letos 
do Tříkrálové sbírky na projekty olomoucké arcidiecézní 
Charity a na její humanitární pomoc v zahraničí. 
Tříkrálová sbírka vynesla v naší obci 12.224 Kč. V 
olomouckém děkanátě vynesla celkem 931.670 Kč, v celé 
olomoucké arcidiecézi něco přes 19 miliónů Kč a v celé 
České republice přes 64 miliónů Kč.

Ekumenická bohoslužba.
V neděli 25. ledna 2009 se konala v našem kostele sv. 
Leonarda v Hněvotíně ekumenická bohoslužba spojená s 

Mateřská škola Hněvotín.

Základní škola a Mateřská škola.

areálu v Hlubočkách, který je zasněžován umělým 
sněhem. Přihlásilo se devět dětí. Letošní sezóna se 
vydařila, sněhové podmínky k lyžování byly dobré. Kurz 
byl ukončen v únoru.
Pro starší děti byla opět zahájena výuka plavání v malém 
bazénku Plavecké školy Olomouc. Plaveme každý pátek 
od 11.15 – 12.00 hodin. Cílem předplavecké výuky je 
vštěpovat dětem základní hygienické návyky, seznamovat 
je s vodou a přivykat je na pobyt ve vodě, nebát se vody a 
naučit co možná nejvíce dětí některým plaveckým 
dovednostem. Na konci kurzu obdrží každé dítě „Mokré 
vysvědčení“.
Ve čtvrtek 19.února jsme v Olomouci navštívili Divadlo 
hudby. Děti zhlédly pohádku Smolíček. Hodně radosti jim 
udělal i maškarní karneval v mateřské škole, který proběhl  
v úterý 24.února 2009.

Mateřská škola děkuje rodičům, kteří si během 
probíhajících stavebních úprav v budově 
ponechali děti doma a tím umožnili snadnější 
průběh prací v mateřské škole.

Dostálová Jarmila, vedoucí učitelka

Oznámení Římskokatolické farnosti 
Hněvotín.

modlitbami za jednotu křesťanů. Této bohoslužby se 
zúčastnili duchovní i věřící ze čtyř křesťanských církví 
přítomných v Hněvotíně, totiž římskokatolické, 
pravoslavné, českobratrské evangelické a československé 
husitské. Po bohoslužbě proběhlo přátelské setkání 
duchovních i věřících všech zúčastněných církví na faře. 
Děkujeme všem, kdo se zúčastnili ekumenické 
bohoslužby a kdo pomohli připravit setkání na faře.

Pohřební obřady v kostele.
V rámci ekumenické spolupráce mezi křesťanskými 
církvemi nabízíme věřícím z ostatních církví možnost 
vypravení pohřbu z našeho kostela, a tím i vykonání 
pohřebních obřadů v kostele. V zimním období je kostel 
vytápěn a poskytuje důstojné prostředí pro vykonání 
obřadu posledního rozloučení, po kterém může 
následovat průvod na hřbitov nebo aspoň ke hřbitovu v 
případě, že je rakev odvážena do krematoria. Katolické 
věřící zvláště vyzýváme, aby i v případě kremace 
nezařizovali pohřební obřad v krematoriu, ale využili 
důstojnější prostředí kostela, kde je možno slavit mši 
svatou za zemřelého a vykonat obřad posledního 
rozloučení, po kterém může následovat převoz rakve do 
krematoria, ať už s průvodem ke hřbitovu nebo přímo od 
kostela. Za použití kostela k pohřebnímu obřadu 
účtujeme režijní poplatek 600,- Kč. Dobu konání 
pohřebního obřadu v kostele je třeba nejprve dohodnout 
na faře a teprve potom zařizovat další služby spojené s 
pohřbem.

Obřady Svatého týdne a Velikonoc.
Svatý týden a Velikonoce jsou vrcholné svátky církevního 
roku, neboť si v tyto dny připomínáme vykupitelské dílo 
Ježíše Krista, jeho utrpení, smrt a vzkříšení. Proto zveme 
na tyto obřady všechny věřící. Pořad velikonočních 
obřadů v našem kostele bude následující :

Květná neděle – 5. dubna: 8.30 hod.
? mše svatá se svěcením ratolestí a s průvodem do kostela, 
zpráva o umučení Ježíše Krista (pašije)

Zelený čtvrtek – 9. dubna: 18.00 hod.
? mše svatá na památku poslední večeře Páně, přenesení 
Nejsv. svátosti, adorace v Getsemanské zahradě

Velký pátek – 10. dubna: 16.00 hod.
? bohoslužba slova se zprávou o umučení Krista, uctívání 
sv. kříže, přijímání, modlitba u Božího hrobu

Bílá sobota – 11. dubna: 20.00 hod.
? svěcení ohně a velikonoční svíce, průvod se svícemi do 
kostela, velikonoční chvalozpěv, bohoslužba slova, 
svěcení křestní vody, obnova křestního slibu, slavení 
eucharistie

Velikonoční neděle – 12. dubna: 8.30 hod.
? slavná velikonoční mše, požehnání pokrmů

Velikonoční pondělí – 13. dubna: 8.30 hod.
? další velikonoční mše, požehnání věřících 

P. Eduard Krumpolc, farář

Oznámení Římskokatolické farnosti 
Hněvotín.
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Oznamujeme tímto 
spoluobčanům, že s 
platností od 1.března 
2009 se restaurace 
N a  h ř i š t i  v e  
sportovním areálu 
FC Hněvotín stává ve 
všech prostorách 
n e k u ř á c k o u .  P o  
dohodě s nájemcem 
restaurace o tom 
jednomyslně rozhodl 
výkonný výbor FC. 

Na toto rozhodnutí 
již od poloviny měsíce února upozorňují návštěvníky 
restaurace cedulky na stolech, koncem února pak byla na 
budově restaurace umístěna informační tabule. Věříme, 
že tímto rozhodnutím velkou měrou přispějeme ke 
zkulturnění prostředí v restauraci. Kuřáky žádáme o 
respektování tohoto zákazu. Na kouření je na terase před 
restaurací vyčleněno kryté místo.

za výkonný výbor FC Milan Krejčí

Zájmové organizace. únor 2009

Ohlédnutí za mysliveckým plesem.

Již tradičně plesovou sezónu v naší obci zahájili myslivci.  
Intenzivní a poctivá příprava vyvrcholila v sobotu 17. 
ledna 2009, kdy se dveře Kulturního domu otevřely 
prvním návštěvníkům, kterých během večera přišlo skoro 
200.  Letošní ples byl ale v něčem trochu jiný. Po 
předchozích sezónách, kdy se na organizaci podílel i 
místní hostinec, jsme se rozhodli vzít ples opět do 
vlastních rukou.
„Když myslivecký, tak myslivecký!“ S touto myšlenkou 
jsme se snažili hostům připravit krásný večer plný zážitků 
a zábavy.  Prostory Kulturního domu se rázem proměnily 
ve voňavý les, ve kterém nechyběla ani zvěř a myslivecká 
zařízení.  V krmelci jsme nabízeli  zvěřinové pochoutky,  
srnčí řízky, guláš a nebo pečeného divočáka. Ve studánce 
pak k životu potřebné tekutiny a v noře U starého jezevce 
si přišli na své milovníci nápojů ostřejších.

Samotný ples byl zahájen mysliveckými fanfárami, 
kterými trubači dotvářeli atmosféru i během celého 
večera.  Když se rozezněl hlas lesnic před půlnocí, začalo 
losování myslivecké tomboly, ve které bylo více než 70 
cen. Pravda, losování se malinko protáhlo, což do příště 
napravíme, ale počkat si na 60kg těžkého divočáka nebo 
na jízdní kolo, se určitě vyplatilo. Novinkou bylo také 
slosování vstupenek, při kterém měli naši hosté šanci 
vyhrát kus srnčího. 
Hudba hrála až do časných ranních hodin,  jídlo se snědlo, 
pití vypilo a ze spokojených výrazů našich hostů si 
troufám tvrdit, že se ples vydařil a že se nám podařilo 
naplnit očekávání dobré zábavy. To vše nás opravdu velice 
těší a motivuje pokračovat v tomto i pro příští sezónu, kde 
budeme chtít náš myslivecký ples udělat zase ještě o něco 
lepší a dokonalejší. 

Stanislav Ošťádal

Kluziště.

Koncem měsíce prosince a v první polovině ledna vybízelo 
mrazivé počasí ke každoročnímu vytvoření prostorného 
kluziště ve sportovním areálu FC Hněvotín.
Zhostili se toho členové zásahové jednotky hasičů Lukáš 
Burdák, Petr Krupáš, Luboš Vymazal společně s dalšími 
dobrovolníky a zaměstnanci obce. Bylo instalováno i 
osvětlení pro umožnění provozu i ve večerních hodinách. 

Nekuřácká restaurace.
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Škoda, že teploty v dalších týdnech udělaly své dříve, než 
přišlo jaro. Tyto výkyvy počasí jsou v posledních letech 
bohužel časté a pracně vytvořená ledová plocha tak nemá 
delší životnost.
Přesto patří všem výše uvedeným poděkování a to 
především jménem mnoha spokojených dětí, které 
využily každou chvilku k příjemnému bruslení. 

Tomáš Dostál, místostarosta

Kluziště.

Podobný „fešák“ byl k mání v tombole.

pokračování ze strany 9


