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Obecní samospráva.

S t r a n a 2

V pořadí třetí veřejné zasedání zastupitelstva obce se 
konalo 17. února 2011 již opět ve velkém sále Kulturního 
domu. Zúčastnilo se jej 8 zastupitelů (omluvil se p. Jurtík) 
a  25 hostů z řad občanů.
Po úvodu přednesl zprávu o plnění usnesení předseda 
kontrolního výboru Petr  Rosmaník.
Následovala zpráva starosty obce o činnosti obecního 
úřadu od posledního veřejného zasedání. Předseda 
finančního výboru  Petr Niessner seznámil zastupitele a 
hosty s výsledkem auditu hospodaření obce v roce 2010 a 
se závěrečným účtem obce. Audit nezjistil žádná 
pochybení  a závěrečný účet byl schválen bez výhrad 
(podrobněji na jiném místě zpravodaje).
Bylo přijato rozpočtové opatření a rozdělen příspěvek 
Olomouckého kraje na přenesený výkon státní správy ve 
výši půl milionu korun.
Dále byla projednána a schválena obecně závazná 
vyhláška, kterou se  snižuje poplatek za užívání veřejných 
prostranství z 20 na 10 Kč za m2 na rok. Byly projednány 
další žádosti obce o přidělení dotací. Starosta obce 
seznámil přítomné s návrhy a doplňky smluv obce.
Předsedkyně výboru pro životní prostředí ing. Naděžda 
Krejčí podrobně informovala občany o třídění a likvidaci 
biologického odpadu v obci (od dubna budou po obci 
rozmístěny kontejnery na biologický odpad).

Jednalo se o věcných břemenech, příspěvku na dopravu, 
smlouvách o dílo apod. Smlouvy i dodatky byly schváleny 
jednomyslně.
V další části programu byla projednána „Výroční zpráva o 
poskytování informací“, schválen způsob vedení 
účetnictví základní školy a rozpočet Mikroregionu 
Kosířsko. Předsedkyně výboru pro občanské záležitosti 

Poznámky z 3. zasedání zastupitelstva obce.

paní Miroslava Dadáková projednala žádosti o poskytnutí 
finančního příspěvku a přidělení obecního bytu. 
Schváleno bylo snížení odměn členům zastupitelstva a 
zadání zpracování projektových dokumentací (mimo 
jiného cyklostezky Hněvotín-Topolany a Hněvotín-
průmyslová zóna, oprava Kulturního domu).
Místostarosta Miloslav Antl seznámil přítomné s 
rozpracovanou výstavbou obce i plánovanými stavebními 
akcemi na nejbližším období.
V diskusi informoval místostarosta Tomáš Dostál o 
připravovaných kulturních a společenských akcích v
1. pololetí tohoto roku. Rozvedla se diskuse o 
probíhajících rekonstrukcích Malého a Velkého Válkova, 
zaniklé tradici výroby Hněvotínských tvarůžků a 
problémech v dopravní obslužnosti.
Podrobnější informace o projednávaných záležitostech 
naleznete na obecních webových stránkách v Usnesení a 
Zápisu ze 3. zasedání zastupitelstva obce. Další zasedání 
proběhne v měsíci dubnu 2011.

Ing. Jaroslav Dvořák, starosta

Jak dál na Válkovech?

Na Malém a Velkém Válkově právě probíhá rozsáhlá 
rekonstrukce elektrických rozvodů, kterou hradí firma 
ČEZ.
Největší změnou je přemístění všech venkovních rozvodů 
elektrické energie do země. Ke každému domu je 
přivedena nová elektrická přípojka a instalován venkovní 
rozvaděč. Na domech dochází k demontáži železných  
konzol elektrického vedení. Prováděcí firmy musí po 
odstranění konzol zdarma opravit prostupy do střech a 
fasád domů. V této souvislosti byla i obec nucena vyřešit 
přemístění veřejného osvětlení ze stávajících nosníků na 
budovách. Museli jsme uvolnit peníze na nové osvětlení 
(nové samostatné stožáry a celé rozvody elektrického 
vedení), které by mělo být hotové do konce měsíce května.
Plánovanou rekonstrukci komunikací jsme však nuceni 

posunout do druhé poloviny roku 2012. Severomoravské 
plynárny nám totiž oznámily, že plánují v roce 2013 v 
těchto ulicích výměnu plynových rozvodů a domovních 

Rozvody elektrické energie na železných konzolích vydržely bezmála 
50 let. Na snímku z roku 1962 je právě pracovníci Elektrických 
rozvodných závodů přemísťují z tehdejších dřevěných sloupů.

Pokračování na straně 3.

únor 2011
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Obecní samospráva.

Jak dál na Válkovech?

přípojek. Důvodem výměny je ukončení životnosti materiálu potrubí, ze kterého se dělaly první etapy plynofikace obce. 
Obec není ani majitelem těchto rozvodů, ani zadavatelem této výměny potrubí. Aby se mohly oba Válkovy dokončit 
(silnice, chodníky), vyjednali jsme posunutí termínu celé akce na rok 2012.
Mimochodem - rozvody plynu se v tomto termínu budou měnit i na trase Hřbitov – kostel a částečně v ulici Topolanská 
(po základní školu). Naší snahou bude uhlídat provádějící firmy tak, aby naše již opravená prostranství (chodníky, 
silnice, sadové úpravy) byly v maximální míře vráceny do původního stavu.
Nemáme z tohoto zdržení radost a občanům Malého a Velkého Válkova se prodlouží bydlení a nepříjemnosti s  
rozkopanými ulicemi. Po ukončení všech prací však budou mít již nové sítě, budou odstraněny pozůstatky po 
nadzemním vedení a předpokládáme, že i nový bezdrátový rozhlas se zahradnickými úpravami učiní z této části hezkou 
lokalitu.

Miloslav Antl, místostarosta

Každoroční  audit hospodaření obce.

Jako každý rok i letos se naše obec Hněvotín podrobila 
kontrole hospodaření s finančními prostředky. Auditor 
ing. E. Kepák především kontroloval, zda obec 
hospodařila podle schváleného rozpočtu pro rok 2010. 
Dále auditora zajímalo,  zda při čerpání dotací obec 
dodržela veškeré podmínky přidělených dotací.  Úkolem 
kontroly bylo také zjistit správnost účetních operací a 
dodržování veškerých platných právních předpisů. Po 
ukončení auditu byla vystavena závěrečná zpráva 
auditora, která neshledala v hospodaření obce v roce 2010 
žádná pochybení. Chtěl bych touto cestou poděkovat 
zaměstnankyním obce paní Ivetě Vyroubalové a paní Janě 
Svobodové za tyto výsledky.

Protože se audit obecní pokladny skládá převážně z 
„nudných“ čísel,  snažil jsem se pro vás vybrat ty částky, 
které jsou nejzajímavější:
- převážně stavební činností zhodnotila (navýšila) obec 
svůj majetek v roce 2010 o 25 mil. Kč
  čímž hodnota obecního majetku k dnešnímu dni činí cca 
172 mil. Kč;
- obec má rozpracovaná stavební díla v hodnotě 18 mil. Kč 
a po jejich dokončení se hodnota
   majetku opět navýší, celkově na hodnotu 190 mil. Kč;
- pro výstavbu splaškové kanalizace si v roce 2007 obec 
vypůjčila 9,6 mil Kč, každý rok  
  splácíme cca  1mil. Kč. Obci zbývá do splacení této půjčky 
ještě 5,8 mil. Kč.

- rekonstrukce ulice Velký Klupoř;
- zasíťování lokality U Zahrádek;
- vybudování veřejného osvětlení v lokalitě Za Hřištěm.

Petr Niessner, finanční výbor

Na závěr stručný výčet loňských největších akcí :

Rekonstrukce ulice Velký Klupoř.

S ohledem na termínové průtahy se schválením 
stavebního povolení se rekonstrukce ulice Velký Klupoř 
realizovala až v závěru loňského roku. Nejdůležitější část 
prácí, položení asfaltového koberce, se stihla. Na 
chodnících a parkovištích se pracovalo až do doby, kdy 
nízké teploty znemožnily pokračování v práci. Prioritně 
byly upraveny vjezdy do garáží a přístupové chodníky, aby 
občané v této části obce měli do jara co nejméně problémů 
s nedokončeným.

Tak, jak nám nepřálo počasí ke konci roku, tak teplotní 
vrtochy v lednu umožnily všechny stavební práce 
dokončit. Pokud někde zbyly drobné nedodělky, 
nebránící v celkovém provozu na ulici, budou odstraněny 
na jaře současně s provedením úprav volných prostorů 
(výsev trávy, výsadba okrasných dřevin).
Celkové náklady revitalizace činily 2,2 mil. Kč a byly v celé 
výši hrazeny z rozpočtu obce.

Ing. Tomáš Dostal, místostarosta

Pokračování ze strany 2.

únor 2011
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Základní škola a Mateřská škola. únor 2011

Konec 1. pololetí.

Vánoční prázdniny utekly jako voda a než se žáci nadáli, 
zase se vraceli do školních lavic. A protože se blížil konec 
prvního pololetí, měli plno práce se čtvrtletními 
písemnými pracemi, zkoušeními a opakovacími testy, aby 
byli odměněni zasloužilými známkami na vysvědčení. 
Výsledky svého pětiměsíčního snažení pak v písemné 
podobě obdrželi v pondělí 31. ledna.  Odměnou žákům 
7.ročníku byla dopolední návštěva minigolfu a žáci 
9.ročníku si užili zábavu při hraní bowlingu.

V pátek 4.února mohli všichni dát budíky stranou a 
patřičně si vychutnat jeden den pololetních prázdnin.

Mgr. Lenka Čuková

Sběr papíru - pomozte škole
v soutěži.

Soutěž „Volá tapír, třiďte papír“ se chýlí ke konci. Naše 
škola je zatím ze všech zúčastněných škol na průběžném 
1.místě. Podpořte, prosím, tuto akci. Starý papír můžete 
vozit na školní dvůr do přístřešku za tělocvičnou. 
Ukončení soutěže je 22.dubna 2011, vyhodnocení pak 
bude 1. května 2011 v rámci Ekojarmarku na Horním 
náměstí v Olomouci.
Pokud by si naše škola 1.místo udržela, získala by odměnu 
10 000 Kč.

Mgr. Vlasta Nováková, zástupkyně ředitele

Literární soutěžení s radiem Apollo.

V období před Vánočními svátky nám byla do naší 
základní školy doručena nabídka zapojení se do zajímavé 
tvořivé literární soutěže, kterou pořádalo známé 
olomoucké rádio Apollo.  Učitelé českého jazyka hned 
neváhali a přednesli tuto informaci svým zvídavým 
žákům.
Někteří z nich s nadšením souhlasili a pustili se do tvoření 
nevšedních příběhů s vánoční tématikou.  O tom, že byly 
práce našich žáků opravdu nápadité, originální a 
propracované, nás přesvědčilo i vítězství naší milé žákyně 
ze sedmého ročníku Kateřiny Zítkové. Ta si dala se svým 
výjimečným dílkem opravdu práci a navíc do něj vložila i 
vlastní pocity o důležitosti lásky mezi lidmi a sblížení o 
Vánocích. Hodnotila rodinné štěstí jako ten nejkrásnější 
dárek pro každého člověka, čímž zřejmě porotu naprosto 

okouzlila.
Krásné překvapení si pro Kačku připravili i učitelé ve 
spolupráci s organizátory z radia Apolla. Ve čtvrtek 
6.ledna 2011 vstoupila najednou do hodiny českého 
jazyka delegace v čele s moderátorem z radia Apolla a ta 
přišla Kačku osobně pochválit a pogratulovat jí k vítězství 
přímo před spolužáky a předat jí hodnotné ceny. Nakonec 
namluvili s překvapenou Kačkou i rozhovor, který 
uveřejní v rádiu stejně jako její úspěšnou pohádku.

Mgr. Barbora Vrbíková

Zápis do 1.třídy.

Dne 21.ledna 2011 se v naší základní škole konal zápis do 
1.třídy, ke kterému se dostavilo 22 dětí. Ty plnily na pěti 
stanovištích různé úkoly a učitelé tak získávali podklady 
pro posouzení jejich školní zralosti.
Někteří rodiče ještě možnost odkladu povinné školní 
docházky zvažují, ale předpokládáme, že do budoucí 
1.třídy nastoupí 18 žáků.

Mgr. Ivana Filkászová

Pozvánka.

Zveme všechny rodiče s dětmi mateřské školy a 1.stupně 
základní školy na Maškarní karneval, který se koná v 
pátek 11.března 2011 od 16.00 hodin ve velkém sále 
Kulturního domu Hněvotín. Předtančení Mažoretek, 
bohatá tombola a občerstvení zajištěno. K tanci a poslechu 
hraje pan Zdeněk Foukal formou Karaoke.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Návštěva Úřadu práce v Olomouci.

P r o  ž á k y  
9 . r o č n í k u  
nastává důležité 
období. Blíží se 
termín odevzdání 
p ř i h l á š e k  n a  
střední školy a 
učiliště, a tak se 
m u s í  r o z -
hodnout ,  kam 

budou směřovat jejich kroky po dokončení povinné školní 
docházky. Nápomocná jim mohla být návštěva Úřadu 
práce v Olomouci, kde absolvovali besedu zaměřenou na 
volbu povolání.

Mgr. Lenka Čuková
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Zápis dětí do mateřské školy proběhl v pátek 21.ledna 
2011. Zapsáno bylo 22 dětí, 13 dětí bylo k 1.září školního 
roku 2011/2012 přijato. Při přijímání se rozhodovalo 
podle stanovených kriterií.

Kulturní pořady a akce pro děti ve druhém 
pololetí školního roku 2010-2011.

Od měsíce září školního roku 2010/2011 je zajištěn pro 
děti v naší mateřské škole keramický a hudební kroužek, 
angličtina hrou a gymnastický kroužek v základní škole.
Ve spolupráci s občanským sdružením „Rok s pohybem“ 
proběhl v lyžařském areálu v Hlubočkách kurz lyžování. 
Letos se přihlásilo 11 dětí.

V Pátek 11. února 2011 bylo zahájeno plavání v malém 
bazénku Plavecké školy SK UP Olomouc, v pondělí 
21.února se děti zúčastnily v Kulturním domě pořadu pod 
názvem „Africká pohádka“.

11. 3. Maškarní karneval v Kulturním domě, začátek v 
16.00 hodin
16. 3. Večerníčkova pohádka – pořad v mateřské škole
18. 4. Psí princezna  - pohádka v mateřské škole
1. 6. Školní výlet – historický areál Bouzov, odjezd od MŠ 
v 7,30 hod.
8. 6. Skákací hrad na školní zahradě v dopoledních 
hodinách.

Dostálová Jarmila, zástupkyně ředitele pro MŠ

Další program pro děti ve druhém pololetí:

Školní dílna.

V tomto školním roce využíváme v rámci vyučovacího 
předmětu pracovní činnosti i naši školní dílnu. Žáci 7. a 
8.ročníku uplatnili své teoretické znalosti z minulého 
školního roku při práci se dřevem. Naučili se základním 
způsobům jeho opracování, jako je řezání, rašplování, 
pilování, broušení a spojování.

Výsledkem jejich práce jsou více či méně zdařilé výrobky. 
K těm posledním určitě patří ptačí budky žáků 8. ročníku.

Mgr. Iveta Šutová

Zápis do mateřské školy.

Tak, a hurá do školky.

únor 2011

V pondělí 7.února děti v mateřské škole shlédly pořad „Zimní 
radovánky veverky Zrzečky“.

Ples SRPŠ - poděkování.

V sobotu dne 26. února 2011 pořádaly SRPŠ ve spolupráci 
se ZŠ a MŠ Hněvotín tradiční společenský ples. Touto 
cestou chceme poděkovat všem našim sponzorům, kteří 
přispěli svou cenou do tomboly. Výtěžek z plesu bude 
použit pro žáky naší  školy na zakoupení odměn do soutěží 
a jako příspěvek na kulturní a sportovní akce.

Mgr. Vlasta Nováková, zástupkyně ředitele
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Aktuálně.

Vítání občánků.

Dne 19. února přivítal starosta obce Ing. Jaroslav Dvořák v 
obřadní místnosti Kulturního domu ve spolupráci s paní 
Miroslavou Dadákovou a paní Janou Mádlovou devět z 
deseti nových hněvotínských občánků (manželé Sovovi se 
s dcerou Gabrielovou nezúčastnili).

O kulturní vystoupení se postarali žáci naší školy pod 
vedení Mgr. Vlasty Novákové. Dlouholetou dobrou 
spolupráci máme i s autorem fotografií panem 
Miroslavem Ponížilem. Všem dětem přejeme hodně 
zdraví a lásky rodičů, těm zase spoustu radosti a co 
nejméně starostí při výchově jejich ratolestí.

Iveta Vyroubalová 

Informace z evidence obyvatel r. 2010.
V naší obci bylo k 31. prosinci 2010 hlášeno k trvalému pobytu 1518 občanů. V roce 2010 se přistěhovalo 76 a 
odstěhovalo 18 občanů, narodilo se 10 dětí. V obřadní místnosti obecního úřadu jich ale uvidíme více, protože u nás rádi 
přivítáme i děti rodičů, kteří tu sice bydlí, ale nejsou zde hlášení k trvalému pobytu. Za zmínku možná stojí, že 
rozvedených žen je u nás 44, mužů 66. Opačné je to v případě ovdovění - žen  vdov je 66, ale ovdovělých mužů jen 13.
Bohužel loňský rok zemřelo 17 našich spoluobčanů, což je vysoký počet. Jmenovitě to byli tito občané: Květoslava 
Mlčochová, Miloslav Michalec, Květoslava Hariňová, Vladimír Tengler, Zdeněk Crha, Miroslav Březina, Marie 
Osladilová, Anděla Břízová, Zdeňka Švachová, Miloslav Srneček, Josef  Čtvrtlík, Marie Dorazilová, Alexandr Samek, 
František Husařík, Josefa Špičáková, Roman Bobek a Marie Vogelová.
Bylo uzavřeno 5 sňatků a rozvedeno 6 manželství. Průměrný věk obyvatel je stále celkem nízký – 37,94 let. Poměr mužů 
a žen je vyrovnaný.

Ke dni 26.března 2011 se uskuteční na celém území České 
republiky „Sčítání lidu, domů a bytů 2011“. Rozhodným 
okamžikem, k němuž se vztahují všechny zjišťované 
údaje, je půlnoc z pátku 25. na sobotu 26. března 2011. Za 
každou osobu musí být vyplněn sčítací list osoby, za 
každou domácnost jeden bytový list a za každý dům 
určený k bydlení jeden domovní list.
Po obdržení „Oznámení o SLDB 2011“ od ČSÚ Vás 
budeme informovat na úřední desce a na stránkách 

  o vymezení sčítacích obvodů, jménech 
a číslech služebních průkazů a o spojení na příslušné 
sčítací komisaře. Poprvé bude také možnost vyplnit sčítací 
formuláře v elektronické podobě. Podrobné informace 
budou na letácích vydaných ČSÚ doručených do každé 
domácnosti a na internetových stránkách , 

. 

- každá domácnost obdrží předem do své poštovní 
schránky letáček o sčítání a lístek s informací o jméně a 
příjmení sčítacího komisaře s jeho služebním číslem a 
termín první návštěvy k předání sčítacích formulářů;
- sčítací komisaři budou plnit svoji funkci většinou v 
uniformě České pošty (poštovní doručovatelé);
- sčítací komisař musí být označen služebním průkazem s 
fotografií, jménem a příjmením a služebním číslem a 
současně předloží svůj osobní průkaz;
- občan může požádat o návštěvu sčítacího komisaře v 
termínu, kdy s ním bude v bytě další osoba;
- občan není povinen vpouštět sčítacího komisaře do 
svého bytu či domu.

Upozorňujeme, že dle zákona o obcích č. 128/2000 jsou 
vlastníci domu povinni označit dům číslem popisným.
Nesplnění povinnosti podrobit se sčítání je přestupkem. 
Odmítnutí sdělení zákonem stanovených údajů, 
popřípadě úmyslné uvedení nepravdivých údajů může být 
v přestupkovém řízení sankcionováno pokutou do
10 000 Kč.

Iveta Vyroubalová

www.hnevotin.cz

www.scitani.cz
www.czso.cz

Některé další informace:

únor 2011

Na této fotografii zleva: Nikol Navrátilová, Patrick Cikryt, Denis 
Koláček a Natálie Housková.

Sčítání lidu.

Naši noví spoluobčánci s maminkami zleva: Patrik Lintner, Aneta 
Procházková, Martin Šarközi, Kristýna Segeťová a Patrik Horák.

http://www.hnevot�n.cz
http://www.scitani.cz
http://www.czso.cz
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Na základě loňského příznivého ohlasu připravujeme na 
pátek 24. března 2011 druhý ročník hněvotínského koštu 
Josefovského. Jedná se o soutěžní ochutnávku pálených 
produktů – slivovice, meruňkovice, hruškovice a řady 
dalších. Soutěž orga-
nizujeme i navzdory 
téměř  l ikvidačním 
přírodním podmín-
kám, které pro pěstitele 
v loňském roce byly.
Protože v té době již 
bude ukončena plesová 
sezóna a nastane doba 
netrpělivého očekávání 
jara, chceme zájemcům 
nejen z řad odborníků, 
ale i třeba opravdovým 
amatérským znalcům, 
připravit setkání nad 
p ř e d e s t i l o v a n ý m i  
produkty loňské sezóny 
nebo i těch starších.  
Podmínky soutěže: od 8. do 21. března odevzdají 
zájemci o soutěž půllitr soutěžního moku, pokud možno v 
bílé skleněné láhvi, na obecním úřadu, kde bude označen 
číslem. Pod tímto číslem pak bude vzorek po celou dobu 
anonymně soutěžit. Zájemci o účast v soutěži mohou 
přihlásit i více vzorků. Podle počtu vzorků a druhů 
pálenek se stanoví soutěžní kategorie. 
První část soutěže proběhne ve čtvrtek 23. března, kdy 
budou jednotlivé vzorky vyhodnoceny komisí, která bude 
sestavena z „odborníků“ delegovaných jednotlivými 
obecními složkami, či z řad občanů obce a která vybere 
deset finalistů.

Druhá část soutěže se uskuteční v rámci veřejné 
ochutnávky, která začne v pátek 24. března od 18 
hod. ve velkém sále Kulturního domu a bude trvat 
přibližně 3 hodiny. Porota zde vybere vítězné pálenky a 
své favority budou moci určit i příchozí. Ti zaplatí 50 Kč za 
vstupenku, která bude zároveň poukazem k ochutnání 
vzorků, přiloženým kupónem se pak mohou zúčastnit 
veřejného hlasování. Vstupným chtějí pořadatelé 
soutěžícím částečně pokrýt náklady za vypálení. 
Ochutnávka pro veřejnost bude spojena i s malým 
občerstvením.
I když se jedná o druhý ročník této akce, předpokládají 
pořadatelé opět určitou dávku recese od soutěžících, 
neuplatitelných porotců a hlavně návštěvníků z řad našich 
občanů. Další informace k 2. hněvotínskému koštu 
Josefovskému vám budou sděleny prostřednictvím 
obecního rozhlasu a na webových stránkách obecního 
úřadu. 

Ing. Tomáš Dostál, místostarosta 

Aktuálně.

2. hněvotínský košt Josefovský.
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Na snímku Renáta Ječmeňová, zamyšlená členka loňské poroty.

Jak třídíme odpad?

V loňském roce došlo k výměně firmy odvážející odpad a 
výměně kontejnerů na tříděný odpad. Pro porovnání zde 
uvádím pár čísel: 

Náklady 2009 2010
Svoz komunálního odpadu 508 972,50 487 457,40
Tříděný odpad 172 725,60 130 277,60
celkem 681 698,10 617 735,00

Příjmy
občané 445 420,00 461 910,00
EKO-KOM 84 164,50 113 580,00
celkem 529 584,50 575 490,00

Co se týče objemu, množství komunálního odpadu se 
snížilo o 25,27 t, objem  skla se zvýšil o 0,18 t a množství 
vytříděného plastu se zvýšilo o 2,25 t. 
Z těchto čísel je zřejmé, že náklady na odvoz odpadu se 
snížily a vytřídily jsme více odpadu, což je vidět na výši 
odměny za vytříděný odpad od firmy EKO-KOM. Výše 
příspěvku od této společnosti za sběr čtyř komodit (plasty, 
sklo, papír, nápojový karton) je závislá na množství 
vytříděného odpadu a na hustotě sběrné sítě (máme 14 
stanovišť). Náklady, které obec doplácí na občana, se v 
loňském roce snížily, a proto zastupitelé nemuseli 
přistoupit ke zvyšování poplatku za svoz komunálního 
odpadu. 
Stále tedy platí, že třídit odpad se společensky i 
finančně vyplácí.

Sběr objemového a nebezpečného odpadu se uskuteční 
v sobotu 23. dubna 2011 od 8.45 hod. na již obvyklém 
místě u mandlovny.

Jana Svobodová

Sběr objemového
a nebezpečného odpadu.
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Zumba pobláznila Hněvotín a okolí.
 

Pro zájemkyně i zájemce o kultivovaný pohyb při hudbě 
máme zajímavou nabídku. Od ledna probíhá ve velkém 
sále Kulturního domu dvakrát týdně cvičení ZUMBY.
Zumba fitness program vznikl v daleké Kolumbii, když si 
její tvůrce Alberto "Beto" Perez na lekci zapomněl tradiční 
hudbu. Zaimprovizoval tedy a použil latinsko-americkou 
hudbu, kterou zrovna poslouchal v autě. A zázrak byl na 
světě. Lekce zumby spojuje tradiční aerobní cvičení se 
základními kroky salsy, merengue, cumbie, reggaetonu a 
dalších. To vše na veselou a zábavnou hudbu. Po hodině 
sice propotíte všechno oblečení, ale na tváři máte úsměv 
od ucha k uchu a nemůžete se dočkat další lekce.

Dle počtu návštěvnic lze konstatovat, že zájem je veliký a 
tím i účast hojná. Velký podíl na úspěšnosti akce má i elán 
a zápal instruktorky Svatky Bařinové z Hněvotína, která se 
svojí sestrou cvičení probíhající v úterý od 18.30 do 19.30 
hod. a ve čtvrtek od 19.00 do 20.00 hod. vede. Zájemci o 
cvičení nechť si s sebou vezmou přezutí, pití a 40 Kč, které 
se za jedno cvičení na místě hradí.

Ing. Tomáš Dostál, místostarosta

Pozvánka.

Dovolujeme si vás v následujících dnech a týdnech pozvat na tyto níže uvedené akce:

Již od prvních úterních lekcí byl sál Kulturního domu zcela zaplněn 
zájemci o cvičení, proto musel být přidán i termín čtvrteční.

Prohlídka kronik.

Slet čarodějnic.

Babinec.

Obecní úřad zve všechny zájemce na prohlídku obecních 
kronik, která se bude konat ve dnech 14.-15. dubna na 
obecním úřadu vždy od 15 do 18 hodin. Přijďte se dozvědět 
něco více z historie obce.

V souvislosti s pozváním na prohlídku kronik prosíme 
touto cestou občany o pomoc při získávání jakýchkoliv 
informací (ústních, listinných nebo fotografií či 
předmětů) vázajících se k historii výroby tvarůžků v naší 
obci, kterou bychom rádi podrobně zmapovali. Oslovit 
můžete pracovníky obecního úřadu nebo redakci 
Zpravodaje.

Již po páté se v hněvotínských skalách sletí čarodějnice z 
blízkého i vzdálenějšího okolí. Termínově se letos svým 
příletem krásně „trefily“ do soboty 30. dubna, kdy jejich 
rej začíná ve 14 hodin. Připraven bude bohatý doprovodný 
program včetně občerstvení, o jehož podrobnostech 
budete zavčas informováni prostřednictvím rozvěšených 
plakátů a obecního rozhlasu.

Milan Krejčí

Český svaz žen zve na tradiční jarní „Babinec“ konající se 
ve čtvrtek 10. března od 18 hodin v malé zasedací 
místnosti v Kulturním domě. Na programu bude mimo 
jiného i  nabídka zajímavého kurzu.
Po několikaletých dobrých zkušenostech se zájezdem do 
lázní maďarského Györu upozorňuje výbor zájemce, že 
termín zájezdu je stanoven na 17. dubna. Podrobnosti 
budou uveřejněny na plakátech v obci koncem března.

Jindřiška Flášarová

V kronikách lze nalézt řadu zajímavých informací. Jako například zde 
uvedený děkovný dopis Klementa Gottwalda z roku 1949, jako 
poděkování za udělení čestného občanství.
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Myslivost, byť je řazena mezi 
z á j m o v o u  č i n n o s t ,  j e  b e z  
jakýchkol iv  nadsázek  ve lmi  
významnou součástí ochrany 
přírody a myslivci jsou prakticky 
jediným nástrojem pro udržování 
rovnováhy mezi volně žijící zvěří a 
jejich životním prostředím. I proto 
je legislativa kolem myslivosti 

poměrně obsáhlá a dotýká se také oblastí s myslivostí 
zdánlivě nesouvisejících.  Z celé řady zákonů, vyhlášek a 
předpisů, je pro myslivost nejdůležitější Zákon č. 
449/2001 Sb. o myslivosti, podle kterého lze tuto činnost 
vykonávat pouze v rámci uznané honitby. Vlastní vznik a 
založení honitby je právně a zejména administrativně 
náročný a zdlouhavý proces.  Opravdu velmi 
zjednodušeně lze ale říci, že majitelé souvislých pozemků 
se spolu dohodnou a založí tzv. honební společenstvo. 
Jejich polnosti v součtu tvoří společenstevní honitbu a 
všichni se podílí na rozhodování o jejím chodu a 
mysliveckém využití.  Nejčastěji bývá honitba 
pronajímána, což je i případ honitby Hněvotín 
–Topolany, kterou od samotného vzniku užívá myslivecké 
sdružení Blata Hněvotín. Mezi mysliveckým sdružením a 
honebním společenstvem je uzavřena nájemní smlouva a 
to vždy na zákonem stanovené období 10 roků. Hlavním 
smyslem je tedy umožnit vlastníkům rozhodovat o tom, 
kdo a za jakých podmínek bude na jejich pozemcích právo 
myslivosti vykonávat.
V katastru naší obce vždy hospodařilo Myslivecké 
sdružení Blata Hněvotín, jehož historie sahá až do roku 
1946. O tom, že existuje skupinka osob, která tuto tradici 
hodlá změnit, jsme z různých zdrojů slýchali již delší 
dobu. Jelikož se ale tímto nikdo veřejně neprezentoval, 
nemohli jsme jakkoliv jednat. Dne 14.1.2011 nám však na 
členské schůzi mysliveckého sdružení starosta honebního 
společenstva předložil jasný záměr: Po skončení platnosti 
současné smlouvy o pronájmu, což bude v roce 2013, má 
být honitba rozdělena odtržením části Topolan, nebo 
bude celá pronajata jinému subjektu. Samotné rozdělení 
honitby ještě nemusí nutně představovat zásadní problém 
a za jistých okolností se dá svým způsobem i chápat. 
Jenže…!  Konkrétní vize strůjců této myšlenky již 
vypovídá o něčem jiném a vyvolává celou řadu 
pochybností a otázek. Odtržená „topolanská“ část totiž v 
jejich plánech sahá až po říčku Blatu u Lutína a ze 
současné honitby o rozloze 1718ha by měla uzmout 
přibližně 1140ha. Hněvotínským myslivcům bude tedy z 
milosti ponecháno asi 580ha. „Z milosti“ píši proto, neboť 
tato varianta o rozdělení stávající honitby je podmíněna 
tím, že budeme s návrhem souhlasit a nebudeme bránit 
jeho uskutečnění. V opačném případě nám honitbu z 
užívání chtějí odebrat celou. Bez ohledu na způsob jejich 
jednání a absenci morálních zábran, i samotný fakt, že 
významná část výměry z pro nás plánovaných 580ha je 
součástí průmyslové zóny, nás nutí na vzniklou situaci 
reagovat a okamžitě jednat. Jakkoliv se tedy zdá být 
nadpis tohoto příspěvku nadnesený, v jistém slova smyslu 
boj o honitbu již skutečně začal.
Samozřejmě nás zajímal i pohled samotných vlastníků 
pozemků. K našemu překvapení ale nikdo z oslovených 
neměl nejmenší tušení o skutečném záměru těchto osob. 

Zájmové organizace.

Začal boj o honitbu?

Z toho důvodu se domníváme, že byla zneužita důvěra a 
neinformovanost členů honebního společenstva, kteří byť 
v dobré víře dávali těmto osobám plnou moc pro jednání 
na valné hromadě. Díky tomu získali hlasovou převahu a 
mohli přetvářet honební společenstvo k naplnění svých 
cílů. Z pozice samovládců snadno schválili snížení počtu 
členů výboru a sami sebe dosadili do strategicky 
důležitých funkcí. V tuto chvíli je tedy v obecném zájmu, 
aby o vzniklé situaci byla pravdivě informována veřejnost 
a nedocházelo k dalšímu nechtěnému posilování pozice 
těch, kteří chtějí honitbu získat ve svůj prospěch. Všem 
členům honebního společenstva byl již rozeslán dopis a 
rádi jsme využili i nabídku obce na zveřejnění tohoto 
článku. Považujeme totiž za správné, aby o fungování 
honitby rozhodoval skutečně většinový názor všech 
vlastníků a ne jednotlivci zneužívající špatnou 
informovanost ostatních nic netušících členů honebního 
společenstva.

V našem mysliveckém sdružení je dnes 23 myslivců 
především z Hněvotína a Topolan. Zda je to moc či málo 
nevím, ale rozhodně nejsme uzavřenou společností. 
Naopak. Náš spolek byl vždy otevřený, zejména pak 
místním držitelům loveckých lístků, kteří mají skutečný 
zájem pracovat pro přírodu a zvěř, ale i pro udržení 
mysliveckých tradic a kulturního dění v obci. Nejsme 
bezchybní ani nejchytřejší. Jsem ale zcela přesvědčen o 
tom, že kdokoliv jiný zde nemůže myslivost vykonávat 
svědomitěji, nežli zdejší obyvatelé zapojení do činnosti 
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Pokračování na straně 10.
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Poděkování za Tříkrálovou sbírku.

Ekumenická bohoslužba.

Oprava zvonů a zahájení
pravidelného zvonění.

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 24.553,- Kč (loni to 
bylo 15.154,- Kč). V olomouckém děkanátě vynesla tato 
sbírka celkem více než 1 milión Kč, v celé olomoucké 
arcidiecézi něco přes 20 miliónů Kč a v celé České 
republice asi 72,5 mil. Kč (loni něco přes 67 miliónů Kč). 
Je potěšitelné, že přibývá těch, kteří chápou potřebu 
pomáhat lidem, kteří se octli v nouzi, a to u nás i ve světě.

V neděli 23. ledna 2011 se konala ve farním kostele sv. 
Leonarda v Hněvotíně ekumenická bohoslužba spojená s 
modlitbami za jednotu křesťanů. Této bohoslužby se 
zúčastnili stejně jako loni duchovní i věřící ze čtyř 
křesťanských církví zastoupených v Hněvotíně, totiž 
římskokatolické, pravoslavné, českobratrské evangelické 
a československé husitské. Při bohoslužbě byla vykonána 
sbírka na pomoc křesťanům ve Svaté zemi. Tato sbírka 
vynesla 797,-Kč. Po bohoslužbě proběhlo přátelské 
setkání duchovních i věřících na faře. Děkujeme všem, 
kdo se zúčastnili ekumenické bohoslužby a kdo pomohli 
připravit občerstvení na faře.

Ve dnech 18.-19. února 
2011 proběhla generální 
o p r a v a  d v o u  o c e l o -
litinových zvonů na věži 
kostela. Oba zvony měly 
vytahané závěsy a otlučená 
srdce, u jednoho bylo srdce 
dokonce prasklé. Srdce 
obou zvonů byla vymě-
něna, bylo nutné vyměnit také opotřebenou a 
deformovanou hřídel jednoho zvonu. Větší z obou zvonů 
byl přemístěn na zvonovou stolici do vyššího patra, odkud 
bude zvonění lépe slyšitelné. Zároveň byl k tomuto zvonu 
dodán elektrický pohon lineárním motorem a ovládání 
spínání zvonění pomocí podle časového programu 
nastaveného na elektrických hodinách. Opravu zvonů a 
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Začal boj o honitbu?

řadou let prověřeného a dobře fungujícího mysliveckého 
sdružení. Ačkoliv si nemyslím, že existuje oprávněný 
důvod proč chtít myslivost v Hněvotíně a Topolanech 
vykonávat jiným způsobem, chtěl jsem poznat příčinu, 
která může vést k přesvědčení, že získání honitby do 
vlastního užívání je správné a užitečné. Osoby stojící za 
tímto plánem, schované za štítem starosty honebního 
společenstva, se však diskusi vyhýbají a nepřipouští 
jakoukoliv dohodu. Jejich nám známé argumenty jsou 
tedy pouze jakési osobní neshody, které nemají v této věci 
žádnou váhu a podle mne jsou pouhou záminkou a 
směšnou obhajobou jinak nepodloženého jednání. 
Nemohu se proto vyhnout otázce, zda za vším nestojí 
obyčejná lidská chamtivost a touha rozhodovat o 
myslivosti bez názoru druhých, neřku-li zájem s 
finančním prospěchem. Já ale neznám jejich skutečné 
důvody a neboť není správné o tomto spekulovat, vyzývám 
je, aby své jednání veřejně vysvětlili a obhájili. Sdělte nám 
vaše argumenty a úmysly. Představte lidem vaše vize o 
myslivosti, která má být lepší než ta naše.

Vzniklá situace je skutečně vážná a nesmíme ji brát na 
lehkou váhu. Do konce nájmu sice zbývají 2 roky, nicméně 
nemůžeme připustit, aby již nyní docházelo k pozvolnému 
přebírání kontroly nad honebním společenstvem sebe 
zvolenou skupinkou lidí. Je důležité si uvědomit, že tato 
věc se netýká pouze samotných členů honebního 
společenstva a mysliveckého sdružení. Jakákoliv činnost 
prováděná v přírodě se odráží na každém z nás. Všichni 
majitelé polností v katastru obce Hněvotín a Topolany, 
kteří chtějí ovlivnit myslivecké hospodaření na jejich 
nemovitosti, mohou požádat o přijetí do honebního 
společenstva a v něm pak svůj názor hájit. Budeme 
opravdu vděčni za jakoukoliv pomoc a přízeň. Rádi 
podpoříme váš zájem o dění kolem myslivosti a 
poskytneme vám všechny dostupné informace. V tuto 
chvíli již připravujeme další kroky a aktivity, kterými 
chceme zajistit objektivitu a transparentnost všech 
příštích jednání kolem honitby Hněvotín-Topolany a i 
nadále vás budeme o všem pravidelně informovat. 
Děkuji za Váš zájem a pevně věřím, že v tomto boji 
o honitbu zvítězí zdravý rozum a správná věc.

Stanislav Ošťádal, MS Blata Hněvotín

Pokračování ze strany 9.

Oznámení Římskokatolické farnosti 
Hněvotín.

Pokračování na straně 11.
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elektrifikaci pohonu včetně ovládání zvonění provedla 
firma Bouchal z Brodku u Přerova. 
Díky této modernizaci zvonění budeme tedy nyní zvonit 
pravidelně nejen před začátkem nedělních a pátečních 
bohoslužeb, ale i k ranní, polední a večerní modlitbě 
Anděl Páně, kterou se věřící mají při tomto zvonění 
modlit; a také v pátek odpoledne o 3. hodině, kdy si 
připomínáme smrt Krista Pána na kříži, která byla 
smírnou obětí za hříchy všech lidí.

Postní doba je dobou přípravy na Velikonoce. Křesťané se 
v této době více postí nejen od masa, ale také od jiných 
požitků (kouření, alkoholu apod.) a zábav (plesy, taneční 
zábavy apod.). Zato se více soustřeďují na tajemství spásy 
skrze Kristovo utrpení, smrt a vzkříšení. Postní doba 
začíná Popeleční středou, která letos připadá na 9. březen. 
Na Popeleční středu se v kostele při bohoslužbě světí 
popel, kterým se pak uděluje věřícím popelec na znamení, 
že chtějí postní dobu prožívat v křesťanském duchu postu 
a pokání. Tato bohoslužba se bude  v našem kostele slavit 
ve středu 9. března v 18.00 hodin. Všichni, kdo chtějí 
postní dobu prožít jako duchovní přípravu na Velikonoce, 
jsou na tuto bohoslužbu srdečně zváni.

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

Začátek postní doby: Popeleční středa.

Obřady Svatého týdne a Velikonoc.
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Květná neděle – 17. dubna: 
9.30 hod.  – mše svatá se svěcením ratolestí a s průvodem 
do    kostela, zpráva o umučení Ježíše Krista (pašije);
Zelený čtvrtek – 21. dubna:
18.00 hod. – mše svatá na památku poslední večeře Páně, 
přenesení Nejsv. svátosti, adorace v Getsemanské 
zahradě;
Velký pátek – 22. dubna:
16.00 hod. – bohoslužba slova se zprávou o umučení 
Krista, uctívání sv. kříže, přijímání, modlitby u Božího 
hrobu;
Bílá sobota – 23. dubna:
po celý den je kostel otevřený pro možnost adorace u 
Božího Hrobu;
Velikonoční vigílie (večer):
20.00 hod. – svěcení ohně a velikonoční svíce před 
kostelem, průvod se svícemi do kostela, velikonoční 
chvalozpěv, bohoslužba slova, svěcení křestní vody, 
křestní obřad a obnova křestního slibu, slavení 
eucharistie, požehnání;
Velikonoční neděle – 24. dubna:
9.30 hod. – slavná velikonoční mše, požehnání pokrmů;
Velikonoční pondělí – 25. dubna:
9.30 hod. – další velikonoční mše, požehnání věřících;

P. Eduard Krumpolc, farář

Přejeme všem věřícím i ostatním spoluobčanům 
radostné Velikonoce, svátky vzkříšení našeho 
Pána a Spasitele Ježíše Krista, slavného Vítěze 
nad hříchem a nad smrtí!

Oznámení Římskokatolické farnosti Hněvotín.
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