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Poznámky ze 3. zasedání zastupitelstva obce
V pořadí 3. zasedání Zastupitelstva obce 
Hněvotín proběhlo v úterý 10. února 
v zasedací místnosti Kulturního domu. 
Jednání se zúčastnilo 8 zastupitelů, 
omluven byl pouze Miloslav Antl. 
Zasedání zahájil starosta obce. Po volbě 
z a p i s o v a t e l e ,  n á v r h o v é  k o m i s e  
a ověřovatelů byl odsouhlasen program 
jednání. V jeho úvodním bodě starosta 
Ing. Jaroslav Dvořák přednesl zprávu 
o činnosti obecního úřadu od posledního 
zasedání. Poté předseda finančního výboru 
Petr Niessner seznámil přítomné s účetní 
závěrkou příspěvkové organizace Základní 
škola a  Mateřská škola Hněvotín 
a s výsledky hospodaření obce v minulém 
roce (více v samostatném článku na jiném 
místě zpravodaje).
Projednáno a schváleno bylo rozpočtové 
opatření č. 1/2015, kterým jsme přijali 
dotaci z Krajského úřadu Olomouckého 
kraje ve výši 306 100 Kč, určenou na opravy 
budov a majetku obce. Starosta seznámil 
p ř í t o m n é  s  v ý r o č n í  z p r á v o u  
o poskytování informací podle zákona 
č. 106/1999 Sb. V roce 2014 byly dle tohoto 
zákona podány 3 žádosti o informaci, 
nedošlo k žádnému odvolání,  ani  
k přezkoumávání soudem.

Během zasedání zastupitelé dále projednali 
a schválili:
- prodej 34 m2 pozemku obce panu Zdeňku 
Zapletalovi mladšímu, na dorovnání 
stavebního pozemku;
- záměr žádat o přímý odprodej pozemku 
v Hněvotínských skalách, který je 
momentálně v majetku státu;
- poskytnutí částky ve výši 20 000 Kč 
příspěvkové organizaci Sociální služby pro 
seniory Olomouc, která poskytuje 
pečovatelskou službu pro 13 občanů naší 
obce;  
- záměr obce přihlásit se do soutěže Vesnice 
roku 2015;
- podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro 
místní rozvoj na výstavbu nového dětského 
hřiště ve sportovním areálu;
- žádost obce o dotaci z Úřadu práce na 
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V sobotu 14. února se uskutečnil 3. ročník 
"Pyžamového plesu", kterého se zúčastnilo 
130 odvážlivců v pyžamech, nočních 
košilích nebo županech.
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Čištění vrtů – zdrojů 
pitné vody
Vzhledem k tomu, že nám klesá výtěžnost 
pitné vody z vrtů na hřišti a za Malým          
Klupořem, zastupitelé obce schválili 
mechanickou regeneraci vrtů. 
Po konzultacích s odbornou společností 
ALTEC navrhujeme čištění vrtů HV 
15 a HV 1. Tuto zakázku zadáme Janu 
Antošovi z Břestu za sjednanou cenu 
68 089 Kč včetně DPH. 

Ing. Jaroslav Dvořák, starosta

V jednom z hlavních bodů jednání přednesl 
předseda výboru pro zaměstnanost a služby 
Roman Piňos návrh obecně závazné vyhlášky 
o zákazu podomního a pochůzkového prodeje 
v obci, která byla vzápětí schválena. Platí od 
1. března tohoto roku a podrobněji se s ní můžete 
seznámit v samostatném článku na jiném místě 
zpravodaje.

7 uchazečů o zaměstnání v roce 2015, výše 
dotace činí 13 000 Kč na osobu a měsíc; 

- nákup prefabrikovaných garáží pro 
potřeby obecního úřadu, nákup čekáren na 
autobusové zastávky, provedení terénních 
úprav rozhrnutím zeminy v Hněvotínských 
skalách a ceník za pronájem prostorů 
v objektech obce pro rok 2015. 
V následné diskuzi zazněly podněty od 
občanů k zimní údržbě, k pořadí ulic při 
odklízení sněhu, ke zpevnění nájezdů na 
obslužné komunikace a k místu pro 
přecházení  u kruhové křižovatky.  
Zastupitelé odpověděli i na otázky občanů 
týkající se současné situace na ubytovně.
Na závěr zasedání bylo přijato usnesení a 
starosta zasedání ukončil. Podrobnější 
informace o projednávaných záležitostech 
naleznete na obecních webových stránkách 
v usnesení ze 3. veřejného zasedání 
obecního zastupitelstva. 

Iveta Čechová                     

Zastupitelé odsouhlasili i podání žádosti o dotaci 
z Regionálního operačního programu na opravu 
komunikace a parkovací  plochy před 
provozovnou firmy FAMO.

Přihláška do soutěže 
Vesnice roku 2015
Soutěž „Vesnice roku“ umožňuje nejen 
porovnání naší obce s ostatními vesnicemi 
Olomouckého kraje, ale umožňuje také 
vzájemnou spolupráci, předávání dobrých 
nápadů a zkušeností.  
V předchozích letech jsme se soutěže 
s úspěchem zúčastňovali, když jsme v roce 
2011 obdrželi ocenění „Bílá stuha“ za práci 
s mládeží a v roce 2013 ocenění „Modrá 
stuha“ za bohatý kulturní život v obci. 
V minulém roce jsme se do soutěže 
nepřihlásili z důvodu značné rozestavěnosti 
v obci, především okolo průtahu na trase 
Olomoucká ulice – kruhová křižovatka – 
Lutínská ulice. 

Letos zastupitelé rozhodli, že se po loňské 
přestávce opět v tomto roce soutěže 
zúčastníme. S přípravou začneme hned 
v jarních měsících, kdy chceme s vaší 
pomocí uklidit obec a okolí, vysadili zeleň 
a instalovali květinové truhlíky. Pro 
hodnotitelskou komisi si připravíme 
střípky ze života v obci a ukážeme to, o čem 
se domníváme, že již můžeme ukazovat 
i ostatním obcím. 
Nejde nám samozřejmě o hromadění stuh 
a diplomů na chodbě obecního úřadu. 
Domníváme se, že jde především o to 
dokázat si u nás v Hněvotíně, že nejsme 
žádná „ořezávátka“ a za barvy obce  jsme 
ochotni i zabojovat.  
Půjdeme do toho?

zastupitelé obce

Zlepšíme podmínky 
pro materiální 
zázemí obce
Z důvodu nevyhovujících podmínek 
musíme vyřešit garážování techniky obce a 
prostory na práci zaměstnanců údržby.  
P lánujeme proto  zakoupení  2  ks  
betonových, prefabrikovaných garáží typ G  
81 o rozměrech 5 950 x 3 140 x 2 300 mm. 
Cena za 1 ks je  60 000 Kč včetně DPH.

Garáže zamýšlíme umístit na pozemku za 
obecním úřadem, s malým oploceným 
prostorem pro uložení materiálu a také 
kotcem pro zatoulané psy.

Ing. Libor Blaťák, místostarosta



Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o zákazu 
podomního a pochůzkového prodeje na  
území obce
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Pokračující výstavba v obci
I když byla výstavba v obci v měsících lednu 
a únoru ovlivněna nástupem zimního 
počasí, pokračovali jsme v pracích na 
několika akcích:
- začátkem ledna jsme při relativně 
příznivém počasí provedli předláždění 
dolního chodníku na Lutínské ulici (podél 
„Hegerového“), při kterém byla dle 
požadavku majitelů snížena jeho niveleta 
pod úroveň izolace sousedního domu. 
Po zlepšení počasí byly práce dokončeny 
vybudováním ocelového schodiště. 

- pokročily i stavební práce na rekonstrukci 
služebního bytu v hasičské zbrojnici. 
Zbývají ještě dokončit vchodové dveře, 
obkladačské a  podlahařské práce  
a malování. Předání bytu do užívání se 
předpokládá k 1. dubnu. Po dokončení bytu 
budou pokračovat opravy fasády zbrojnice 
včetně odizolování soklu;
- vyměnili jsme část svítidel veřejného 
osvětlení na ulici Za školou, na Malém 

a Velkém Klupoři. Na Lutínské ulici jsme 
doplnili další svítidlo v zatáčce u odbočky 
k Floriánku. Celkové náklady na zlepšení 
veřejného osvětlení dosáhly částky 
88 000 Kč. Současně jsme pracovali i na 
odstranění poruchy veřejného osvětlení 
v ulicích Spojovací a Zámková, kde nám 
v zaměření a opravě přerušeného kabelu 
bránila sněhová pokrývka.

V jarních měsících budou stavební práce 
opět pokračovat a tak připravujeme:
- celkovou rekonstrukci komunikace na 
parcele číslo 1151/1 (Mrazírny – Jezírka 
Banat), za přispění okolních firem, které se 
budou podílet na financování této 
rekonstrukce;
- rekonstrukci komunikace od bytovky 
zemědělského družstva po ulici Hřbitovní;
- po nabytí právní moci stavebního povolení 
revitalizaci ulice Západní
Každá z těchto akcí bude vyhlášena 
a vysoutěžena jako zakázka malého 
rozsahu. Pro zlepšení kultury cestování 
připravujeme v rámci nákupu venkovního 
inventáře pořízení nových prosklených 
čekáren u vybudovaných autobusových 
zastávek.

Ing. Libor Blaťák, místostarosta

V Hněvotíně se podobně jako i v sousedních 
obcích objevují u vašich dveří různí dealeři, 
obchodníci a v neposlední řadě také 
podezřelé  osoby,  nabízej íc í  často  
nevybíravým způsobem služby nebo zboží 
pochybného původu. Jsou známy i případy 
okradení občanů.

Domníváme se, že přijetím obecně závazné 
vyhlášky zvýšíme bezpečnost především 
starších občanů Hněvotína. 
Pokud někdo nezvaný bude i přesto nabízet 
u vašich dveří nebo na ulici zboží nebo třeba 
změnu dodavatele elektřiny, plynu apod., 
máte možnost se obrátit na kteréhokoliv ze 
zastupitelů obce nebo zaměstnance 
obecního úřadu, případně na policii České 
republiky Obvodní oddělení Lutín. Pokud si 
však sami tyto osoby sjednáte, je to 
samozřejmě vaše svobodná volba a vaše 
osobní věc.
Vyhláška je vyvěšena na úřední desce obce, 
na webových stránkách obce a k nahlédnutí 
je v kanceláři obecního úřadu.

Roman Piňos, 
předseda výboru pro podnikání a služby       

Hospodaření obce 
v roce 2014 a jeho 
kontrola
Na přelomu tohoto roku se obecní 
„pokladna“ podrobila finanční kontrole. 
Auditora ing. Kepáka opět zajímalo, zda se 
obec v průběhu roku 2014 řídila 
schváleným rozpočtem a zda byly 
dodržovány veškeré právní předpisy při 
účtování. Závěrem účetního auditu byla 
obci vystavena tzv. Zpráva auditora, která 
neshledala v hospodaření obce žádné 
nedostatky. Rád bych jménem finančního 
výboru tímto poděkoval zaměstnankyním 
Janě Svobodové a Ivetě Čechové za 
celoroční práci. 
Na 3. zasedání zastupitelstva obce byl 
projednán a schválen hospodářský 
výsledek obce za rok 2014. Zisk  ve výši 
5 970 497,96 Kč bude převeden na účet 
„nerozdělený zisk z minulých let“. 
Předkládám nejza j ímavě jš í  údaje  
z hospodaření obce za uplynulý rok 2014:                       
- na účet obce byly připsány získané dotace 
v celkové výši 8 487 000 Kč;
- v průběhu roku jsme hospodařili 
s celkovou částkou 30 044 606 Kč;
- hodnota obecního majetku na počátku 
minulého roku byla cca 206 mil. Kč;
- převážně stavební činností se tento 
majetek navýšil o 22 mil. Kč;
- obec od roku 2007 splácí úvěr ve výši 
9 680 933 Kč získaný od Státního fondu 
životního prostředí, který byl čerpán při 
výstavbě splaškové kanalizace. Roční 
splátka činí 972 000 Kč a do roku 2017 
zbývá doplatit 1 944.000 Kč. Žádné jiné 
půjčky obec nemá.                                                     
Petr Niessner, předseda finančního výboru

Co dětská hřiště 
v obci?
Zastupitelé projednali stav dožívajícího 
dětského hřiště ve sportovním areálu 
FC Hněvotín a rozhodli, že v tomto roce 
vybudujeme s pomocí dotace z Ministerstva 
pro místní rozvoj dětské hřiště nové. Je 
oceněno na necelých 800 000 Kč včetně 
DPH. 
U  h ř i š t ě  b u d e  
provedena výsadba 
vzrostlejší zeleně, 
protože zde chybí 
zastíněný prostor, 
což je nepříjemné 
zejména v létě. Počítá 
se i s instalováním 
laviček pro posezení 
rodičů hrajících si 
dětí. 
Některé funkční prvky budou použity na 
rozšíření dětských hřišť u hasičské 
zbrojnice a za farou. Tato dvě zbývající 
hřiště budou následně také doplněna o další 
herní prvky a lavičky.

Ing. Vilém Koníček, 
předseda výboru pro školství a mládež    
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V pátek 6. února 2015 proběhl na naší 
základní škole zápis dětí, které od září 
tohoto roku začnou povinnou školní 
docházku. 
Pokud budou v termínu dodány řediteli 
školy všechny zákonem stanovené 
dokumenty, nastoupí 1. září 2015 do 1. třídy 
celkem 21 žáků. Osm rodičů žádá pro své 
dítě odklad povinné školní docházky 
o jeden rok.

Mgr. Vladimír Čuka, ředitel školy

Tváře velké války

V měsíci lednu navštívili žáci 5. třídy 
edukační program vlastivědného muzea 
„Tváře velké války“. Skupinky dětí 
pracovaly pod vedením lektorky a při 
praktických činnostech se seznamovaly s 
významnými osobnostmi 1. světové války a 
se způsobem boje v zákopech, který si 
mohly samy vyzkoušet. Viděly, jak vypadala 
polní nemocnice, kde se léčili zranění 
vojáci. Poznávaly zbraně i oblečení 
legionářů různých zemí. V závěru programu 
si děti nabyté poznatky zapsaly do 
pracovních listů, které jim paní lektorka 
rozdala. Budeme se jimi znovu zabývat při 
probírání tohoto učiva novodobé historie v 
hodinách vlastivědy.

Mgr. Eva Pospíšilová

V tomto školním roce naše škola navázala 
spolupráci s organizací KAPPA-HELP, 
která nabízí a zajišťuje programy specifické 
primární prevence pro žáky, které usilují 
o předcházení vzniku a případně rozvoji 
rizikových jevů a rizikového chování.
Programy, které učitelé pro své třídní 
kolektivy vybrali, jsou zaměřené na 
prevenci zneužívání návykových látek, 
kyberšikany, závislosti na sociálních sítích, 
chatech a internetu, kriminality a na 
podpoře zdravého třídního kolektivu. 
Cílem programů je prostřednictvím 
i n t e r a k t i v n í c h  b e s e d ,  w o r k s h o p ů  
a prožitkových lekcí v maximální možné 
míře předcházet výskytu rizikového 
chování a současně co nejvíce omezit míru 
rizik spojených s konkrétními projevy 
rizikového chování. U všech programů 
primární prevence je podporován zdravý 
životní styl a hodnotová orientace našich 
žáků.
Programy jsou vedeny týmem odborných 
lektorů. Interaktivní výuka je zaměřena 
nejen na získávání nových informací, ale 
rovněž na osobní prožitek, jako důležitý 
prvek výuky. 
Velmi nás těší spokojenost našich žáků 
s programy prevence, které byly doposud na 
škole realizovány.

Mgr. Ivana Filkászová, 
metodik prevence rizikového chování

Třída SKI na Sluňákově

Odměnou pro kolektiv třídy skupinové 
integrace (zkráceně SKI) před předáváním 
pololetního vysvědčení byla návštěva 
ekologického domu Sluňákov v Horce na 
Moravě, která se uskutečnila ve středu 
28. ledna. Zde se žáci zapojili do 
vzdělávacího programu s názvem „Zelený 
ostrov“. Jednalo se o přírodovědný výukový 
blok zaměřený na prožitkové vnímání 
a smyslovou výchovu. 

Žáci si udělali jednoduchý pokus – sopečný 
výbuch, jehož příčinou byla příprava 
octovo-sodové substance a pečlivé dodržení 
postupu při její výrobě. Pod vedením paní 
lektorky měly děti možnost poznat, jak se 
ostrov Krakatoa znovuobnovoval a jak se na 
něj postupně vracel život poté, co ohlušující 
exploze sopky vše zničily. Tato událost se 
před více než 130 lety skutečně odehrála 
a dodnes představuje největší přírodní 
katastrofu.

Všechny praktické činnosti, které si děti 
vyzkoušely, byly zaměřeny na jejich smysly 
a byly propojeny aktivní hrou podněcující 
jejich vzájemnou spolupráci.  Více 
informací naleznete na blogu třídy SKI. 
(http://www.integracata.blogspot.cz/).

Mgr. Radmila Linková

Základní a mateřská škola

Zápis do 1. ročníku základní školy 
ve školním roce 2015/2016

Návštěva knihovny

V pátek 23. ledna jsme s dětmi opět 
navštívili hněvotínskou knihovnu, kde se 
nám ochotně věnovala  paní knihovnice 
Jarmila Dostálová. 
Seznámila nás s životem a dílem malíře 
a ilustrátora Josefa Lady. Děti velmi 
zaujalo, že se Lada vyučil malířem pokojů 
a divadelních  dekorací,  a to i přes to, že 
neviděl na jedno oko.

Kreslit se učil sám, používal silnou linku 
a  jeho postavy byly zaoblené. Pro děti  
napsal a ilustroval Kocoura Mikeše a knížku 
O chytré kmotře lišce. Paní knihovnice 
dětem ukázala další knihy s obrázky Josefa 
Lady a na závěr jim i malý úryvek přečetla.  
Protože děti ve 3. třídě velmi rády čtou, 
možná je čeká i pozvánka na spaní 
v knihovně.

Mgr. Dana  Andrlíková

Programy prevence pro 
naše žáky

Výuka hry na klavír

S radostí oznamujeme, že se na naši školu 
opět vrátila výuka hry na klavír. Výuku 
povede paní učitelka Iveta Arnoldová, která 
také vyučuje v Olomouci na Základní 
umělecké škole Iši Krejčího.
Lekce klavíru se budou konat každé 
pondělí. Vyučovací jednotka trvá 45 minut 
a její cena činí 200 Kč.
Mgr. Vlasta Nováková, zástupkyně ředitele
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V letošním školním roce chystá školní 
družina ve spolupráci se všemi ochotnými 
zaměstnanci školy a ochotnými dětmi 
výstavu „Velikonoční inspirace“. K vidění 
připravujeme velikonoční dekorace 
a ozdoby, které potěší a věříme, že i svátečně 
naladí před těmito svátky jara každého 
návštěvníka naší výstavy.
Součástí této inspirace bude i prodej 
drobných předmětů, které s dětmi 
vyrobíme. Výtěžek chceme věnovat 
depozitu Pomocné ruce, které vede paní 
veterinářka Jitka Tesaříková v Olomouci. 
Bylo by totiž příliš jednoduché vybrat 
nějaké peníze od rodičů. A proč zrovna 
tomuto zařízení? V minulém školním roce 
děti nalezly před školou promoklé 
vyhladovělé koťátko, kterému jsme našli 
dočasný domov právě v tomto depozitu. Je 
úžasné, jak samy děti chtějí svým snažením 
pomoci opuštěným kočičkám a pejskům. 
Do Velikonoc je ještě docela daleko, ale my 
už nějakou dobu sbíráme vyfouklá vejce 
a začínáme vyrábět. 
Zveme všechny, aby se přišli podívat 
a podpořili naše snažení. Kdy přesně akce 
proběhne, bude uvedeno na letáčcích 
a v místním rozhlase.

vychovatelky školní družiny

Základní a mateřská škola

Zápis dětí do 
mateřské školy
Předkládám tímto informace k zápisu dětí 
k předškolnímu vzdělávání (zápisu do 
mateřské školy) od školního roku 
2015/2016.
Ve středu 8. dubna 2015 si rodiče v době od 
12 do 17 hodin v mateřské škole pouze 
vyzvednou potřebný formulář „Žádosti 
o přijetí“ a zapíší se do časového rozpisu pro 
zápis, který se koná ve středu 22. dubna 
2015 opět v době od 12 do 17 hodin. 
Samotný zápis (přijetí vyplněného 
formuláře „Žádosti o přijetí“ a vydání 
registračního čísla) proběhne v kanceláři 
zástupkyně ředitele pro mateřskou školu, 
Hněvotín č.p. 101, podle časového rozpisu.

K zápisu si rodiče přivedou dítě (pokud 
tomu nebrání jeho zdravotní stav), které 
chtějí do mateřské školy umístit, vezmou 
s sebou jeho rodný list, potvrzení lékaře 
o řádném proočkování dítěte a občanský 
průkaz zákonného zástupce.
Do přijímacího řízení budou zařazeny jen 
zcela vyplněné žádosti. Přijímány budou 
děti zdravé a řádně očkované (ve smyslu 
§ 50 zákona č. 258/2000 Sb.). Bez potvrzení 
dětského lékaře o řádném proočkování je 
žádost o přijetí neplatná. Celkový zápis je 
zpracován až po ukončení zápisu všech dětí 
ve stanovený den, nezáleží tedy na pořadí 
zapsaných dětí.

Mgr. Vladimír Čuka, ředitel školy

V loňském roce jsme museli oba termíny 
lyžařského kurzu odvolat. Nejprve nebyl 
sníh v lednu a pak ani v březnu. Proto jsme 
letos vsadili na únor a jsme velice rádi, že 
tento termín na sněhové podmínky 
v Jeseníkách vyšel. 
V pondělí 16. února 2015 odjelo 22 žáků 
druhého stupně za doprovodu tří  
pedagogických pracovníků do Karlova pod 
Pradědem. Naším cílem byla chata Marion 
v těsné blízkosti SKI areálu Karlov. Již první 
den odpoledne byli žáci rozděleni do dvou 
skupin podle úrovně lyžování. Ty, kteří už 
nějaké zkušenosti s lyžováním měli, si 
převzala Mgr. Jitka Vlčková a po celý zbytek 
výcviku pilovali techniku jízdy. Ty 
nezkušené a ty, kteří na lyžích stáli poprvé si 
převzala vedoucí lyžařského kurzu 
Mgr. Radka Dudová a ta je postupně 
zasvěcovala do krásy tohoto zimního 
sportu. Věřte, že není nic hezčího, než když 
vidíte naše začátečníky v úterý ráno jezdit 
v lyžařské školce, a pak ty samé vidíte ve 
čtvrtek odpoledne, jak s jistotou sjíždí 
modrou sjezdovku. A ti největší odvážlivci si 
troufli i na červenou. 

Kromě SKI areálu Karlov se čtyřsedačkou, 
pomou a kotvou, jsme navštívili i SKI areál 
Klobouk a vyzkoušeli zdejší dvousedačku 
s červenou sjezdovkou Olomoučák. 
Samozřejmě, že se ozývaly hlasy, aby se jela 
i jediná černá sjezdovka v Karlově. Vedoucí 
kurzu však rozhodla, že je pro nás 
nebezpečná a tak jsme se provětrali pouze 
na sousední červené. Velkou výhodou bylo 
přistavení Skibusu, který nás převážel 
z chaty na sjezdovku a zpátky. A to jsme si 

Velikonoční inspirace

Školní lyžařský kurz 2015

mohli ještě nechat lyže a hůlky v lyžárně 
přímo pod sjezdovkou. Týden uběhl jako 
voda a byl tu poslední den, pátek 20. února. 
Na odpoledne připravila vedoucí kurzu 
s chlapci z 8. a 9. třídy slalom. Toho se 
dvoukolově zúčastnili všichni účastníci 
kurzu. Počasí nám po celý týden přálo. 
Volné chvilky na chatě byly vyplněny 
osobním volnem a večerním programem 
s četnými soutěžemi a hrami. V pátek jsme 
ještě vyhodnotili soutěže ve slalomu 
a úklidu na pokojích. To už nás čekal 
přistavený autobus, který nás přemístil do 
večerního Hněvotína. 
Nikomu se po dobu lyžařského kurzu nic 
vážného nestalo, což bylo pro nás všechny 
největší odměnou. A tak závěrem hláška 
naší lyžařky: "No, můžu za to, že jsem 
spadla?" 

Vladimír Čuka, denní a noční ostraha

Zpravodaj obce Hněvotín | únor 2015
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Jako každý rok i letos proběhnou v obci dva 
svozy nebezpečného a velkoobjemového 
odpadu. Ten první se bude konat 18. dubna 
2015 od 8.30 hod. Stanoviště je v ulici před 
hasičskou zbrojnicí.

Společně s tímto bude ve stejný den 
probíhat sběr starého železa. Organizátoři 
jsou místní hasiči, kontejner bude přistaven 
před hasičskou zbrojnicí. Kdo bude mít 
větší množství, může ho zanechat v sobotu 
ráno 18. dubna před domem. Hasiči budou 
projíždět obcí a železo sbírat. Výtěžek bude 
použit pro maše mladé hasiče.
Bližší  informace budou vyhlášeny 
rozhlasem a na webových stránkách obce.

Iveta Čechová

Aktuálně Zpravodaj obce Hněvotín | únor 2015

Svoz nebezpečného a 
objemového odpadu

Statistické údaje 
z evidence obyvatel

Na začátku roku 2014 měla naše obec 1706 
obyvatel, na konci roku to bylo již 1735. 
Z toho bylo 1680 s českým a 55 s cizím 
státním občanstvím. Průměrný věk 
obyvatel se nám od loňska trošku zvýšil na 
38,33 let. 

Celkem 54 občanů se přistěhovalo, 16 dětí 
se narodilo (z toho 9 kluků a 7 holčiček). 
Odstěhovalo se 36 občanů a bohužel 
10 našich spoluobčanů zemřelo. Ještě 
jednou si vzpomeňme na ty, kteří již nejsou 
mezi námi: 
Karel Husár (85), Karel Navrátil (90), 
Růžena Srnečková (89), Bohumil Dosoudil 
(64), Emilie Paráková (88), Leonard Chytil 
(88), Vladislav Kabilka (43), Radomil 
Ištvánek (66), František Hanák (70) 
a Marie Klevarová (87).

Iveta Čechová

Hněvotínské složky a zájmové kroužky 
společně připravují 1. ročník letního 
zážitkového tábora na téma INDIÁNI, pro 
který byl vybrán prázdninový termín 
15. - 21. srpna 2015. 
Místem jeho konání se stane malá obec 
s názvem Žďárský potok na Jesenicku. 
Zajistili jsme pronájem areálu společnosti 
„STAN“ a celkem 80 hněvotínských dětí 
a 14 „našich“ táborových vedoucích bude 
ubytováno v pensionu s názvem RELAXA. 

Areál splňoval všechny naše požadavky na 
ubytování a stravování a také má dostatek 
prostoru pro volnočasové aktivity, 
v neposlední řadě se nachází v těsné 
blízkosti lesa. 

Je vybaven venkovním bazénem, ohništěm, 
lanovým centrem, hřištěm pro fotbálek 
a plážový volejbal a také horolezeckou 
stěnou. V dopoledním programu jsme pro 
děti připravili s ohledem na počasí různé 
zábavné a sportovní hry. V odpoledních 
hodinách pak bude probíhat celotáborová 
hra s tématem „INDIÁNSKÉ LÉTO“. 
Rodiče dětí, které navštěvují některý 
hněvotínský spolek nebo kroužek, měli 
možnost své ratolesti přednostně přihlásit 
do konce ledna 2015.  Po této uzávěrce 
zůstává ještě 17 volných míst a proto 
dáváme tímto možnost k přihlášení 
i ostatním dětem. Podmínkou je věk dítěte 
od 8 -13 let s bydlištěm v Hněvotíně.                                                                     
Naše táborové motto: SPOLEČNĚ SE  
POBAVIT A ZASMÁT. Cena tábora je 
2 900 Kč/dítě a přihlásit se můžete na 
emailové adrese . 
Podrobnější informace o místě konání 
tábora naleznete na webové adrese 
www.relaxa.istan.cz.

Petr Niessner, zastupitel

petr.niessner@seznam.cz

Hněvotínské spolky 
pro vás připravují 
tábor

Hněvotínský košt
V pořadí již 6. ročník tradiční ochutnávky 
pálených produktů pořádané pod názvem 
„Hněvotínský košt“ připravujeme na pátek 
6. března od 18. hodin v sále Kulturního 
domu Hněvotín.

Jaké jsou letošní soutěžní podmínky? 
Soutěžit se bude ve dvou kategoriích, 
vybraní obecní odborníci (rozuměj porota) 
budou hodnotit zvlášť švestkové pálenky 
a zvlášť ostatní ovocné destiláty. Zájemci 
o účast v soutěži odevzdají 0,5 litru 
soutěžního vzorku v lahvi z čirého skla 
nejpozději 4. března 2015 do 17 hodin 
v kanceláři obecního úřadu. Zde mu bude 
přiděleno číslo a tím bude zajištěna 
anonymita celé soutěže. Jeden účastník 
může přihlásit i více vzorků.
Porota se poprvé sejde ve čtvrtek 5. března, 
kdy bude vzorky hodnotit v prvním kole 
soutěže a určí finalisty odborné části.
Hlavní soutěž, které se již zúčastní 
i veřejnost, proběhne v pátek 6. března. 
Porota určí vítěze „odborné“ části, 
návštěvníci akce pak degustací všech 
dodaných vzorků rozhodnou v hlasování 
o udělení nejváženější ceny nazvané „Hlas 
lidu“.   
Vstupné na Hněvotínský 
košt činí 50 Kč, soutěžící 
získá za každý dodaný 
v z o r e k  p á l e n k y  
vstupenku zdarma. Ta je 
zároveň poukázkou na 
o c h u t n á v k u  1 5  
soutěžních vzorků a kupónem pro 
hlasování veřejnosti. 
V doprovodném programu je připraveno 
kulturní vystoupení a zabíjačkové 
speciality.

Ing. Tomáš Dostál

mailto:petr.niessner@seznam.cz
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Zájmové organizace

Oznámení Římskokatolické farnosti Hněvotín
Ohlédnutí za Tříkrálovým koncertem

Poděkování za Tříkrálovou sbírku

Ekumenická bohoslužba

V neděli 4. ledna 2015 se v našem kostele 
konal Tříkrálový koncert chrámového 
s b o r u  C h o r u s  M a r i a n u s  z  T r š i c  
a Svatocecilského komorního kvarteta pod 
vedením Jiřiny Navrátilové a Jana 
Gottwalda. Koncert byl mimořádně krásný 
a je jenom škoda, že se ho zúčastnilo pouze 
asi 40 posluchačů z řad hněvotínského 
i mimohněvotínského publika.

Děkujeme tímto všem spoluobčanům, kteří 
letos přispěli do Tříkrálové sbírky na 
projekty olomoucké arcidiecézní Charity 
a na její humanitární pomoc v zahraničí. 
Tříkrálová sbírka vynesla v naší obci 38 029 
Kč (loni to bylo 29 147 Kč). V olomouckém 
děkanátu vynesla tato sbírka celkem 1 305 
813 Kč (loni to bylo 1 189 700 Kč), 
v olomoucké arcidiecézi celkem 23 863 276 
Kč a v celé České republice 89 107 704 Kč 
(loni asi 82,6 mil. Kč). Je potěšitelné, že 
stále přibývá těch, kteří chápou potřebu 
pomáhat lidem, kteří se octli v nouzi, a to 
u nás i ve světě.

se konala letos ve farním kostele v neděli 
25. ledna ve 14 hodin, a to za účasti 
4 duchovních ze 4 různých církví. Společné 
modlitby za jednotu křesťanů byly 
prokládány zpěvy, které rovněž vyjadřovaly 
touhu po dokonalé jednotě pod vedením 
Ducha Svatého. Kázání pronesl farář 
Husova sboru Církve československé 
husitské Jaroslav Křivánek, který také 
připomněl husovské výročí 600 let od smrti 
Jana Husa, které připadá na letošní rok. 
Po bohoslužbě následovalo přátelské 
posezení s našimi hosty na faře ve farním 
sále.

Zpravodaj obce Hněvotín | únor 2015

Postní doba a sbírka Postní almužna

Obřady Svatého týdne a Velikonoc

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 
připadla na 18. únor. Na Popeleční středu se 
v kostele při bohoslužbě světí popel, kterým 
se pak uděluje věřícím popelec na znamení, 
ž e  c h t ě j í  p o s t n í  d o b u  p r o ž í v a t  
v křesťanském duchu postu a pokání.
Na postní dobu Charita vyhlásila sbírku 
Postní almužna, která se bude konat ve 
všech kostelích České republiky. Do 
pokladniček se sbírají příspěvky na pomoc 
chudým lidem a zejména rodinám s více 
dětmi. Tato sbírka končí na Květnou neděli 
(letos 29. března). Dárci mohou vyjádřit 
přání, na jaký účel má být tato sbírka 
použita v jejich farnosti.

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 bude 
následující:
Květná neděle – 29. března: 9.30 hod. – 
mše svatá se svěcením ratolestí s průvodem 
do kostela, zpráva o umučení Ježíše Krista 
(pašije);
Zelený čtvrtek – 2. dubna: 18.00 hod. – mše 
svatá na památku poslední večeře Páně,
přenesení Nejsvětější svátosti, adorace 
v Getsemanské zahradě
Velký pátek – 3. dubna: 16.00 hod. – 
bohoslužba slova se zprávou o umučení 
Krista, uctívání sv. kříže, přijímání, 
modlitby u Božího hrobu;
Bílá sobota – 4. dubna: po celý den je kostel 
otevřený – koná se 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, obnova křestního 
slibu, slavení eucharistie, požehnání;
Velikonoční neděle – 5. dubna: 9.30 hod. – 
slavná velikonoční mše, požehnání 
pokrmů;
Velikonoční pondělí – 6. dubna: 9.30 hod. – 
další velikonoční mše, požehnání věřících. 
Přejeme všem věřícím i  ostatním 
spoluobčanům radostné Velikonoce, svátky 
vzkříšení našeho Pána a Spasitele Ježíše 
Krista, slavného Vítěze nad hříchem a nad 
smrtí.

P. Eduard Krumpolc, farář

Hasičský ples
V sobotu 21. února uspořádal Sbor 
dobrovolných hasičů Hněvotín „Hasičský 
ples“, který byl velmi úspěšný. Dle údajů 
pořadate lů  se  to t iž  dostav i lo  na  
350 návštěvníků, o jejichž dobrou náladu se 
střídavě staraly skupina Via Paběda 
a Dechová kapela F. Pavlíčka. Zpestřením 
programu bylo i vystoupení tanečního 
souboru Alyaschca Crew a mužského 
pěveckého souboru Slavíci ze Slatinek.

Petr Krupáš

Takto vypadal sál Kulturního domu před 
začátkem plesu …

… a takto v době jeho největšího vrcholu.
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Vítání občánků
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V sobotu 21. února proběhlo v obřadní 
místnosti Obecního úřadu Hněvotín 
s lavnostní  uví tání  našich nových 
nejmenších spoluobčanů. Z deseti  

Na snímku zleva: Ludmila Šrámková, Matyáš Kochrda, Adéla Bušinová, 
Beáta Muranyi a Sára Dohnalová.

Na tomto snímku zleva: Filip Kravčík, Jindřich Banasinski a David Krikl.

pozvaných se pro nemoc nedostavili 
Vincent Werner a Karolína Lachmannová, 
na fotografiích vidíme osm ostatních.
Všem dětem přejeme hodně zdraví a lásky 

rodičů, těm pak hodně trpělivosti při jejich 
výchově.

 Milan Krejčí

Starší žáci v Nitře
Jak jste již byli informováni v prosincovém 
zpravodaji, vybojovali si starší žáci 
FC Hněvotín účast na mezinárodním 
turnaji v Nitře, kde ve dnech 23. – 25. ledna 
společně s mužstvem Sokola Haňovice 
reprezentovali olomoucký okres. Tým na 
Slovensku vedli trenéři Michal Barčík 
a David Benko. Turnaje se zúčastnilo 
20 celků, rozdělených do čtyř skupin po pěti 
mužstvech. 
Našim se však nevedlo nejlépe. Ve svém 
prvním vystoupení prohráli s týmem 
Žitavan 3:2, když dokázali v průběhu 
zápasu srovnat po brankách Michala 
Šestáka a Matěje Samka z 0:2 na 2:2, ale 
30 sekund před koncem inkasovali třetí gól. 
V následných zápasech sice dokázali zvítězit 
nad Čeľadicemi 2:0 (obě branky vsítil Matěj 
Holub) a nad Vlčany 4:3 (branky Matěj 
Holub 2, Jakub Holub a Jan Mazal po 1), ale 
hladká prohra s Lukáčovcemi v poměru 
3:0 jim postup ze skupiny zhatila a tím 
jejich účast v turnaji i ukončila.

O něco lépe se vedlo Haňovicím, které 
nakonec skončili čtvrté. I když se naši 
chlapci domů vraceli zklamáni, zkušenosti 
načerpané v konfrontaci se slovenskými 
soupeři se jim můžou hodit v jarním boji 
o vítězství ve své skupině okresního 
přeboru.

Milan Krejčí

Pozvánka na fotbal
S blížícím se jarem „vyhlížíme“ i začátek fotbalové sezóny, kterou již tradičně odstartují na 
konci března naši muži. 

Zde je pozvánka na úvodní domácí zápasy našich týmů:

21.3. SO 15.00 muži Sokol Klenovice
4.4. SO 12.30 starší žáci TJ Tršice

15.30 muži Tatran Litovel
5.4. NE 15.30 dorost SFK Nedvězí
18.4. SO 10.00 mladší žáci Tatran Litovel  

13.00 starší žáci Sokol Chomoutov
16.00 muži TJ Medlov

19.4. NE 15.30 dorost TJ Mladějovice
1.5. PÁ 14.30 mladší žáci Sokol Troubelice
2.5. SO 10.00 mladší žáci TJ Haňovice

13.00 starší žáci Sokol Dub nad Moravou
16.30 muži Sokol Lázně Velké Losiny

Milan Krejčí

datum den čas tým soupeř
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Pyžamový ples 
nezklamal
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Potřetí se letos v Hněvotíně sešli všichni, 
kteří se nebojí předvést v nočním úboru. 
V Kulturním domě se totiž v sobotu 
14. února konal možno říci, že již tradiční 
Pyžamový ples, jehož zásluhou se za dobu 
pořádání v řadě nejen hněvotínských ložnic 
„provětral“ šatník s pyžamy, nočními 
košilemi či župany.
I přes počáteční obavy pořadatelů 
z  f o t b a l o v é h o  k l u b u ,  p l y n o u c í  
z probíhajícího termínu jarních prázdnin 
a četných chřipkových onemocnění, si cestu 
na ples našlo, k jejich plné spokojenosti, 
přibližně 130 návštěvníků. Pro ty bylo 
připraveno pestré občerstvení a bohatý 
program, v jehož rámci se asi největší 
pozornosti těšilo vystoupení místního 
tanečního uskupení BABA. 
O tom, že se všichni napříč generacemi 
výborně bavili svědčily spokojené reakce 
účastníků, takže za rok v únoru opět 
v Hněvotíně - a „všichni do pyžam“.

Milan Krejčí
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Ples 
fotbalistů

FC Hněvotín

Sobota 14. března 2015,  
20.00 hodin

Kulturní dům v Hněvotíně.
Vstupné – 100,- Kč.

  Losování o ceny, bohaté občerstvení.
Vstup pouze 

ve společenském obleku.

K poslechu i tanci hraje
skupina  L.I.F.


