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Jak pokračujeme ve výstavbě obce.
V minulém zpravodaji (červen 2007) jsme Vás
informovali o zamýšlených akcích.
? v měsíci červenci proběhla za řízení místostarosty p.
Miloslava Antla, plánovaná výměna oken v budově
Základní školy č. 250 na Topolanské ulici
? na přivaděč vody ze Skal proběhlo zjednodušené
územní řízení a současně probíhá stavební řízení.
Předpokládáme, že obci poskytne dotaci stát ve výši 3 mil.
korun, podíl obce bude přibližně 400 000,- Kč. Státní
dotace je podmínkou zahájení stavby. Realizace je
plánována v měsíci listopadu 2007.
? bylo započato s rekonstrukcí opěrné zdi, chodníků a
vpustí dešťové kanalizace na ulici Velký Klupoř ( práce
budou přibližně na tři týdny přerušeny a úpravy se
dokončí po dodání protiskluzových schodů a květinových
nádob).
? pokračovat budeme úseky chodníků, které nevyžadují
územní řízení od hlavní křižovatky ke kostelu, obecnímu
úřadu a směrem od hřbitova do středu obce. Zbývající
chodníky kolem komunikace III.tř. plánujeme upravit do
poloviny měsíce listopadu.
? projednáváme se společností SKANSKA a STRABAG
položení živičné vrstvy na silnici u hřbitova a uprostřed
obce.
? jsou zpracovány studie na opravy obou budov škol,
zpracovává se studie na komunikaci II.tř. Olomouc-Lutín
a je zpracována projektová dokumentace pro územní
řízení a realizaci na vybrané úseky silnice III. tř.
!!!! Omlouváme se Vám spoluobčanům, kteří
musíte snášet hluk strojů, prach, skládky
stavebního materiálu a další nepříjemnosti,
které provázejí tuto stavební činnost.
Miloslav Antl

Humanitární sbírka.
Obecní úřad v Hněvotíně organizuje humanitární sbírku.
Občané mohou odevzdávat níže uvedené věci, zabalené do
igelitových pytlů nebo krabic do bývalé mandlovny v
Hněvotíně ve dnech 19. a 21. listopadu od 9.00 do
11.00 hod a od 15.00 do 17.00 hod, dále v sobotu
24. listopadu od 9.00 do 11.00 hod.
Sbírá se peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře, deky,
letní a zimní oblečení ( dámské, pánské a dětské),
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, bílé a
černé nádobí, skleničky – vše jen funkční.

Výměnu oken na budově základní školy zrealizovala firma VPO
PROMA. Bylo osazeno přibližně 95% z celkového počtu oken.
Zbývající okna nacházející se ve vnitřním traktu objektu vyměněna
nebyla z důvodu plánované přístavby. Celkem bylo proinvestováno
2,2 miliónu korun.

Poděkování.
22. srpna ve večerních hodinách postihly naši obec
přívalové srážky. Během hodiny došlo k přeplnění
kanalizačního systému i Hněvotínského potoka. Obci
hrozila povodeň. Pokud by množství vody protékající
potokem překročilo 2 m3 za vteřinu, došlo by k přelití
vody přes zatrubněné části potoka. Ještě, že déšť začal
ustávat. Škody vzniklé zatopením sklepů a garáží se dají
odhadnout „jen“ na desetitisíce.
Chci touto cestou poděkovat Vám všem, kteří jste se
jakkoliv podíleli na odstraňování následků.
Zejména oběma místostarostům, kteří okamžitě
prověřovali zdroje pitné vody a funkci infrastruktury
obce. Mne osobně velmi povzbudilo, když jsem se po
rychlé prohlídce obce, brodil sklepy kulturního domu, a v
zápětí za sebou slyšel hlasy přibíhajících dobrovolných
hasičů a dalších, kteří již venku připravovali techniku. Je
to fajn, když máte kolem sebe spoluobčany, kteří na sebe
obléknou kombinézu a s úplnou samozřejmostí
zachraňují zatopené věci, čerpají vodu a uklízejí bahno.
Bez jakýchkoliv podmínek, bez nároku na odměnu, bez
očekávání vděku, prostě jen proto, že to považují za své
poslání a to co dělali, bylo prostě normální.
Jste fakt dobří! Děkuji Vám !

Tomáš Dostál
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Co uděláme s kdysi vyhledávaným cílem procházek Hněvotínskými skalami ?
Po velkých diskusích vidíme jediné rozumné řešení:
nezlomit hůl nad touto částí našeho katastru a pustit se do
její obnovy. Nic lepšího tu nemáme. Tato oblast značně
utrpěla zasypáním vápencového lomu komunálním
odpadem a negativními jevy, které tuto činnost po 20 let
provázely. Příroda tam zůstala pořád zajímavá, s hezkými
zákoutími, rostlinami, skalními stěnami i třeba výhledy
do okolní krajiny.Skládka ukončila činnost již před dvěma
roky, nyní se rekultivuje. Práce, včetně osázení zelení,
mají být ukončeny do konce roku 2008.

ochránců přírody a nadšenců, kterým není lhostejno,
v jakých přírodních podmínkách budeme žít.
Pokud Vám jsou takové úvahy lhostejné, mávněte
rukou a nenechte se rušit.
Pokud jsme Vás zaujali,
tak Vám místo mzdy nabízíme jen uzené cigáro s chlebem
a limonádou. Akci „ Čisté okolí Hněvotína“ organizujeme
až v období vegetačního klidu, za příznivého počasí
(upřesníme případně před akcí obecním rozhlasem)
v sobotu 13. října v 8.00 hod, ukončení do 14.00 hod.
a v sobotu 20. října v 8.00 hod, ukončení do 14.00 hod.

Sraz vždy u závory na počátku panelové cesty. Pracovní
oblečení, ochranné rukavice, pytle a pomůcky zajistí
obecní úřad.
Odměnou nám všem bude pohyb na zdravém vzduchu,
hezké okolí obce a pocit, že nejsme jen lhostejní pojídači
televizních seriálů. Očekáváme také pomoc dětí – žáků 8.
a 9. tříd. Možná nás podpoří účastí i členové MS Blata,
kdo ví?
Jaroslav Dvořák a Výbor pro životní prostředí a zemědělství

Myslíte si, že jsme blázni nebo slušněji - mimo realitu,
když chceme:
? prořezat a vyčistit lesíky, které jsou majetkem
obce,
Nabízíme zájemcům o palivové dříví možnost vlastního
natěžení prořezávkou označených porostů motorovou
pilou. Podmínka - jen pod dohledem určeného
zaměstnance obecního úřadu, včetně likvidace větví.
Odvoz vlastní. Podrobnější informace poskytne
zájemcům starosta obce. Zamýšlíme sběr odpadků do
igelitových pytlů a jejich uložení do přistavených
kontejnerů Technických služeb. Naložení větví a dřevin
na traktorovou vlečku a spálení v určeném prostoru.
Vytvořit lesní stezku napříč lesíky.
? vyčistit a upravit zadní lom (jezírka),
zbudovat kamenné schod yse zábradlím pro
starší spoluobčany
Dokončit sběr odpadků, spálení větví a vytěžených
náletových dřevin, obnova jezírka, zpřístupnění
přírodním schodištěm, upevnění bezpečnostního řetězu,
zábradlí, vytvoření plochy pro možné kulturní akce v
přírodě apod.
? obnovit zaoranou cestu do Žerůvských skal,
které jsou přírodní památkou
Jsou díky ochráncům přírody již krásně upravené,
prořezané. Zpřístupnili bychom jen stezku vedoucí
údolím uprostřed lokality.
? obnovit zaoranou cestu z Žerůvských skal k
nejvyššímu místu Hněvotínského katastru „Pod
lipkou“a napojení na polní cestu na Malý
Klupoř.
? celý okruh určený k procházkám a relaxaci
osadit odpočívadly a informačními tabulemi.
To vše by mělo sloužit především nám občanům obce.
Víme, že akce „Z“ a vše co bychom měli udělat zdarma je
přežito a možná to vzbuzuje u řady z Vás úsměvy. Tak jako
v jiných zemích i u nás je spousta dobrovolných sdružení a

Problémy s odvozem plastů.
V měsíci červenci a srpnu se v obci hromadily plasty kolem
nevyvezených kontejnerů. I když jsme situaci urgovali a
řešili s vedením Technických služeb Olomouc, podařilo se
ji uvést do normálu až začátkem září.
Jsme již jedinou vesnicí v okolí, která používá zastaralé
kontejnery na sběr plastů a Technické služby mají pro

tento typ tzv. „zvonů“ jeden starý automobil s lisem. Ten
je značně poruchový. Ostatní vesnice se prozíravě zbavily
těch starých a nakoupily s předstihem plastové kontejnery
s odklápěcím víkem, kam se dají vhazovat celé pytle s
plasty a také větší kusy např. plastového nábytku, hraček
apod. Svoz je levnější, protože nové typy sběrových
automobilů zvládnou denně několik vesnic najednou,
zatímco pro Hněvotín jezdí sólo.
Zastupitelstvo se situací zabývá a zřejmě budeme muset
staré zvony zlikvidovat ( vyjma skla) a vynaložit cca
250 000,- Kč v příštím roce na nákup kontejnerů nových.
Máme přislíbenu dotaci ve výši 30 % od Olomouckého
kraje.
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Začínáme opravovat chodníky.

Začátek školního roku v mateřské škole.

Během prázdnin byly dokončeny poslední domovní
přípojky kanalizace. V součastné době je před každým
domem v obci přípojné místo – kanalizační šachta. Velké
procento domů je již na kanalizační řád napojeno a každý
den těchto domů přibývá. Výkopové práce ve vjezdech,
chodnících i komunikacích jsou na mnohých místech
viditelné a postupně se budou opravovat.
V součastné době se již začalo s opravou chodníků na ulici
– Velký Klupoř. Do konce roku se chystá postupně oprava
ve středu obce a další. Některé opravy chodníků souvisí s
plánovanými opravami cest, které chceme začít opravovat
ještě v tomto roce.

Na začátku roku jsme přivítali 12 nových dětí, které možná
poprvé v životě přijdou do jiného kolektivu a prostředí
bez rodičů. Pedagogický kolektiv mateřské školy (MŠ) se
snaží tuto nejednoduchou změnu každoročně zvládnout
tak, že si děti během krátké doby zvyknou na nové
prostředí, nový režim i nový kolektiv. Mateřskou školu
navštěvuje v tomto školním roce 45 dětí ve věku od tří do
šesti let. Od ledna 2008 nastoupí další dvě děti. Ve starším
oddělení máme 13 předškoláků.
Od 1.září 2007 naše mateřská škola pracuje podle
Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní
vzdělávání. Tento dokument je směrodatný pro všechny
pedagogy předškolního vzdělávání. Vymezuje hlavní
požadavky, podmínky a pravidla pro institucionální
vzdělávání dětí předškolního věku.
V současné době předškolní děti opět pracují ve
výtvarném kroužku a od října zahájí činnost kroužek
anglického jazyka.
Od začátku září máme velkou změnu v organizaci dovozu
stravy do školky. Po mnoha letech dovážení na vozíku
máme dovoz obědů zajištěn prostřednictvím firmy
Apetit. Touto cestou chceme poděkovat panu Stanislavu
Holinkovi za tuto službu, kterou nám zajišťuje bezplatně.
Jarmila Dostálová, ved. učitelka MŠ

Jelikož řada z vás si před svým domem úpravy provádí
sama, žádáme vás pokud tyto opravy provádíte na
pozemcích obce, přijďte se informovat o záměrech a
plánovaných aktivitách před vašim domem (zámková
dlažba vjezdů, betonování vjezdů). Nechceme, aby někdo
investoval nemalé peníze do těchto aktivit a za krátký čas
se tyto práce dělaly při plánovaných opravách.
Tomáš Dostál

Oznámení Římskokatolické farnosti Hněvotín.

Pozvánka na dětské hřiště.
Přes letní prázdniny byla pozornost Obecního úřadu
zaměřena i na dětské hřiště nacházející se v areálu
fotbalového oddílu FC Hněvotín.
Opraveny nebo vyměněny byly všechny poškozené prvky,
některé byly nově přidány. Došlo i na úklid nejbližšího
okolí hřiště, které shledal bez závad i přizvaný
bezpečnostní technik.
Přijďte i Vy se svými dětmi strávit chvilky volna do
příjemného prostředí.
Miloslav Antl

Slavnost sv. Václava
oslavíme v naší farnosti slavnou mší svatou v pátek 28.
září v 8.30 hodin, při které zazpíváme svatováclavský
chorál – Svatý Václave.
Svátky Všech svatých a Dušiček
Svátek Všech svatých oslavíme ve čtvrtek 1. listopadu
zpívanou mší svatou v 17.00 hodin.
Památku Všech věrných zemřelých – Dušiček oslavíme v
pátek 2. listopadu mší svatou za všechny věrné zemřelé v
17 hodin.
Za naše zemřelé se budeme společně modlit i na hřbitově,
a to už v neděli 28. října ve 14.00 hodin.
Slavnost patrona farního chrámu sv. Leonarda
oslavíme ve farním kostele slavnou mší svatou v neděli
4. listopadu v 8.30 hodin.
Při této mši zazpívá chrámový sbor z Tršic pod vedením
sbormistra Jana Gottwalda z Olomouce latinskou mši s
polyfonními vloženými skladbami. Zpěvy budou
doprovázeny varhanami a symfonickým orchestrem.
Eduard Krumpolc

Fotbalisté zatím nevýrazní.
V plném proudu jsou fotbalové soutěže. Do ročníku
2007/2008 letos vstoupila 4 mužstva – týmy mužů,
dorostu, starších žáků a nově tým mladších žáků.
Výsledky všech jsou zatím velmi nevyrovnané. Přijďte nás
proto podpořit i Vy svými hlasivkami. Program domácích
střetnutí je uveden v kalendáři akcí na straně číslo 8.
Termíny venkovních zápasů jsou pak pravidelně
zveřejňovány na obvyklých nástěnkách.
Milan Krejčí
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Základní škola.

Sdružení dobrovolných hasičů.

Vítání prvňáčků.
Dne 3. září 2007 rozšířilo řady žáků naší školy 15
prvňáčků, kteří byli slavnostně přivítáni na Obecním
úřadě Hněvotín. Prvňáčci byli ředitelem školy J.
Tomanem šerpováni a starosta obce J. Dvořák předal
dětem hodnotné dárky, které jim budou připomínat tento
výjimečný den.
Ivana Filkászová

Voňavá školička.
Ve snaze zpříjemnit dětem pobyt ve škole se na 1. stupni
začalo využívat pozitivních účinků aromaterapie. Ve
třídách tak děti cítí vůni eukalyptu, borovice, citronu a
dalších éterických olejů. Kouzlo přirozených vůní přírody
pomáhá dětem upevnit a obnovit duševní i tělesné zdraví.
Ivana Filkászová

Poděkování sponzorům.
Díky pochopení a štědrosti rodičů žáků můžeme zkvalitnit
výuku, ale i prostředí tříd. Na 1. stupni mohou díky
sponzorskému daru učitelé využívat laminátor, prvňáčci
mohou část vyučování trávit mimo školní lavice – u
velkého oválného stolu. Mnohokrát děkujeme.
Ivana Filkászová

Noc ve škole.
Dne 14. září 2007 se děti 1. – 3. třídy sešly ve škole ve
večerních hodinách a strávily zde společnou noc. Nejdříve
šly se svými učitelkami na procházku večerním
Hněvotínem, pak se pokusily nakreslit, jak vypadá jejich
strach. A protože cílem bylo děti strachu zbavit,
následovalo posezení u ohýnku, při němž děti své výkresy
se strachem spálily a nic jim nebránilo v tom, aby ve škole
strávily spokojenou a bezstarostnou noc.

Sdružení dobrovolných hasičů pořádalo dne 29.června u
hasičské zbrojnice akci pro děti i dospělé k ukončení
školního roku. Pro děti jsme připravili celkem 6
soutěžních stanovišť zaměřených na sport – střelba,
přetahování lanem, běh s míčkem po oblečení hasičské
blůzy a přilby, umění – zpívání, malování, dovednost –
házení kroužkem. Na každého čekala v cíli sladká odměna
a vítězové obdrželi drobné upomínkové předměty dle
možnosti SDH. Tento den se vydařil, vyšlo výjimečně i
počasí, takže na své si přišly jak děti, tak i rodiče, pro které
bylo nachystáno tradiční bohaté občerstvení.

Ivana Filkászová

Předání certifikátů.
V pátek 14. září 2007 se na Pedagogické fakultě UP v
Olomouci uskutečnilo slavnostní předávání certifikátů
mezinárodní zkoušky v německém jazyce Fit in Deutsch.
Tuto zkoušku pořádá Goethe Institut v Praze. Jsme velmi
rádi, že mezi úspěšnými účastníky zkoušky byli i žáci naší
základní školy Barbora Fischerová, Klára Kocourková a
Lukáš Koníček. Blahopřejeme jim k velmi dobrému
výkonu a zároveň děkujeme za reprezentaci školy.
Mgr. J. Bajgarová, vyučující NJ

Cvičení v přírodě.
V pátek 14. září 2007 se všichni žáci naší ZŠ Hněvotín
zúčastnili cvičení v přírodě. Žáci 1. - 3. roč. se před
vycházkou posilnili svačinkou - opékáním špekáčků,
potom pokračovali vycházkou po blízkém okolí. Ti, kteří
jsou ve vyšších ročnících, si vyzkoušeli rychlé opuštění
školy po vyhlášení poplachu. Žáci 4. - 8. roč.navštívili v
blízkém okolí Hněvotína ústínský lesík, žáci 9. roč.
lokalitu Na Skale. Součástí cvičení v přírodě bylo i plnění
plánu - Ochrana člověka za mimořádných událostí
(Osobní bezpečí).
Mgr. Věra Vymlátilová, třídní učitelka 4.ročníku

Po delším půstu se dobrovolní hasiči obce Hněvotín
zúčastnili soutěží v požárním útoku, a to v Náměšti na
Hané a Třebčíně. Naše jednotka bojovala na těchto
soutěžích s nadšením a předvedla výkony, které
odpovídají současným možnostem a technickému
vybavení sboru (16.místo z dvaceti družstev).
Jozef Novák

Sběr papíru.
Na naší škole sbíráme starý papír. V minulém školním
roce 2006/2007 jsme nasbírali 35 tun. Náš dík patří
nejenom žákům naší školy, ale také místním občanům,
kteří se ve velké míře na sběru podíleli.
Finanční prostředky ze sběru odvádíme do pokladny
SRPŠ. V loňském školním roce jsme za ně zakoupili
venkovní lavičky do školního parku, CD přehrávač,
sluchátka do PC učebny, ceny a odměny za soutěže,
přispíváme také na jízdné na výchovné pořady, aj. Naše
spolupráce se SRPŠ je velmi dobrá.
Mgr. Vlasta Nováková, zást. ředitele ZŠ
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Zahájení topné sezóny - prevence před vznikem požárů.
Začíná podzim a občané mají po teplém létu znovu starost
o to, jak si své domovy dostatečně vyhřát. S používáním
topných těles a topidel obecně (ať už na plynná, kapalná,
tuhá paliva či elektrické spotřebiče) se však pojí četná
nebezpečí a může dojít nejen k újmám na zdraví nebo
značným škodám na majetku, ale i k úmrtí.
Ještě před topnou sezónou by si měl každý vyčistit
kamna a seřídit kotel topení. Topí-li se pevnými palivy,
zanesený komín vede nejen ke špatnému hoření, ale roste
i nebezpečí vznícení sazí, při škvírách v komínovém plášti
zase hrozí vznik požáru na půdě. U plynových kotlů je
navíc nutná jak čistota komínových průduchů tak
předepsaného tahu komína. Mnoha neštěstím může
zabránit to, když si sami zkontrolujete, zda máte řádně
upevněný kouřovod, zda není někde spotřebič nebo
kouřovod propálený nebo zda fungují uzávěry
komínových dvířek. Splněny by měly být také povinné
revize a kontroly. Zatímco u elektrických spotřebičů
můžeme leccos zkontrolovat sami (např. přívodní šňůry,
zásuvky i dimenzování pojistek proti případnému zkratu),
pravidelnou prohlídku u tepelných spotřebičů na plyn a
revizi komínu ponecháme raději na odborníkovi.
Při samotném užívání topidel bychom neměli
zapomenout na dodržování několika
bezpečnostních zásad:
? zvýšenou pozornost je třeba věnovat správné
instalaci a údržbě topidel. Pokud se jedná o nové
spotřebiče, vždy bychom se měli striktně řídit návodem
výrobce, který musí být připojen k výrobku. Topidla
nepodrobujte jakýmkoliv domácím "vylepšením" nebo
úpravám, zvyšuje se tím riziko vzniku požáru, výbuchu či
jiného neštěstí.
? vždy je třeba dodržovat zásadu bezpečné
vzdálenosti od dalších zařízení v místnosti (ale i od
stěny!!!). Na ni pamatujte již při instalaci nového
tepelného spotřebiče, a to i s ohledem na stavební
konstrukci a podlahovou krytinu.
? topné těleso na tuhá paliva bychom měli zabezpečit
nehořlavou podložkou pod topidlem, které znemožní
vznícení podlahy tvořené hořlavými materiály a zabrání
také žhavým uhlíkům vypadlým z kamen zapálit okolní
předměty.
? pokud máte plynové vytápění, dodržujte lhůty revizí
plynových spotřebičů (zpravidla 1 krát za 3 roky) a
pravidelně kontrolujte, zda správně fungují.
? topidla potřebují pro svou správnou funkci
dostatečný přívod vzduchu. U některých druhů
topidel (např. u karmy) hrozí v případě nesprávného
větrání otrava oxidem uhelnatým.
Každé topidlo a komín je konstruováno na určitý
druh paliva a jeho používání je nutné dodržovat. Pokud
přejdete z jednoho druhu paliva na druhý (např. z
plynového vytápění na topení dřevem), vždy si nechte u
odborníků zkontrolovat, zda je váš komín pro tuto změnu
vhodný. Pro topení nepoužívejte nic, co do kamen
nepatří - např. biologický či jiný odpad (sláma,
umělohmotné lahve apod.). To má nejen nezanedbatelné
ekologické důsledky, ale zvyšuje to riziko poškození kotle,
kamen, kouřovodu nebo komína, čímž roste i nebezpečí
vzniku požáru.

POZOR !!! Chraňte své okolí. Při pálení plastů
vzniká oxid uhelnatý, jedovatý plyn schopný vázat se na
krevní barvivo hemoglobin místo kyslíku. Tím
znemožňuje přenos kyslíku krví, což může vést k
vnitřnímu zadušení. Spalováním plastů se uvolňují
látky, které mají schopnost hromadit se v lidském těle.
Nejnebezpečnější je spalování PVC, při němž vzniká
kyselina chlorovodíková, která silně dráždí horní cesty
dýchací, a vinylchlorid, který je rakovinotvorný. Kouř
obsahuje i karcinogenní dioxiny a plynný chlor či
fosgen. Vysoké koncentrace mají za následek poleptání
plic a okamžitou smrt.
Při nedokonalém hoření umělých vláken, například
silonu nebo nylonu vzniká čpavek. Ten už při nižších
koncentracích dráždí oči, sliznice nosu, působí
nevolnost a bolesti hlavy. Uniká i kyanovodík, který i v
malých koncentracích vyvolává škrábání v krku,
zarudnutí spojivek, prudké bolesti hlavy až závratě.
Pálením gumy vznikají oxidy síry, které dráždí
dýchací cesty a saze. Ty obsahují polyaromatické
uhlovodíky, mezi nimiž se nacházejí silné jedy i látky
rakovinotvorné.
K výrobě dřevotřísky se jako tmely používají
formaldehydové pryskyřice. Při hoření uvolňují
formaldehyd a fenoly. Tento jed nepříjemně zapáchá a
silně dráždí.
S rostoucími cenami plynu a elektřiny stále více občanů
topí dřevem nebo uhlím. S tím se pojí i požární rizika.
Kamna na tuhá paliva nesmíte nikdy zapalovat pomocí
vysoce hořlavých kapalin (např. benzínu), vždy hrozí
vznícení hořlavých par.
V případě topidel na tuhá paliva je nutno dávat pozor na
žhavý popel. Nechte jej zcela vychladnout a pak uložte do
nehořlavých nádob, které jsou neporušené, uzavíratelné a
umístěné v bezpečné vzdálenosti od hořlavých látek a
stavebních konstrukcí z hořlavých hmot. Tuhá paliva se
musí skladovat odděleně od ostatních druhů paliv. V
průběhu skladování je třeba sledovat, zda se nevyskytují
příznaky samovznícení (např. při skladování lisovaných
briket, apod.). V případě zjištění příznaků samovznícení
(vytváření vodní páry, dýmu, apod.), je majitel objektu
povinen provést potřebná opatření k odstranění
nebezpečí vzniku požáru.
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Zahájení topné sezóny
- prevence před vznikem požárů.

Zajímavosti z evidence obyvatel obce
Hněvotín.

Komíny a kouřovody s připojenými tepelnými spotřebiči
se musí udržovat v řádném stavebně technickém stavu.
Konkrétně to znamená například udržování celistvosti a
neprodyšnosti komínového pláště, i starší komín by
měl být řádně vyspárován a pokud možno omítnut. Požáry
často vznikají například od trámů zazděných v
komíně (obvyklé zejména u starších staveb).
Pamatujte, že sebemenší nečistota v komíně může

způsobit velké nepříjemnosti, ať již dlouhodobé žhnutí a
následný otevřený požár nebo otravu lidí jedovatým
oxidem uhelnatým. Pravidelné vymetení sazí v
komíně a vybrání odpadu by mělo být proto
samozřejmostí, stejně jako kontrola jeho technického
stavu.
V případě vzniku požáru sazí v komíně urychleně
odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti
komínového tělesa. Nikdy nehaste případný požár
sazí v komíně vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání
nebo dokonce výbuchu. Do příjezdu hasičů se můžete
pokusit zkrotit plameny pomocí vhazování písku
vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína.
Pokud dojde k požáru, snažte se vždy jednat v klidu, s
rozvahou a bez paniky. Nejdříve chraňte život a zdraví,
teprve potom majetek. Pomáhejte starým a nemocným
lidem, invalidům, dětem, sousedům, svému nejbližšímu
okolí.
Pamatujte, že čas věnovaný pozornému dodržování
pravidel bezpečného nakládání s topidly a
komíny se vám mnohokrát vyplatí. Důsledná
preventivní opatření ochrání zdraví vaše i vašich dětí a
zabezpečí váš majetek před požáry.

Stav k 31.8.2007
Počet obyvatel
Průměrný věk
Počet žen
Počet mužů
Občanů na 80 let
Z toho nad 90 let

1337
37,77 let
664
673
39
7

Celkem 251 druhů křestních jmen. Asi 85 jmen se
vyskytuje pouze jedenkrát.
Nejčastější jména:

Nejčastější příjmení:

Jiří
Jan
Petr
Pavel
František
Josef
Michal

45
36
35
29
26
25
25

Marie
Jana
Anna
Alena
Eva
Věra
Michaela

41
37
17
17
17
16
16

Čtvrtlík(ová)
18
Ženožička (ová) 17
Dvořák (ová) 16
Zapletal (ová) 16
Král (ová)
15
Mačák (ová)
14
Dostál (ová)
13
Kubíček (ová) 13
Kočí
12
Doležal(ová)
12
Procházka (ová)12
Lepař (ová)
12
Krejčí
11
Iveta Vyroubalová

Návrat ke sportovnímu odpoledni obce.
Dne 23. června 2007 se v areálu FC Hněvotín uskutečnilo
Sportovní odpoledne obce. Bohatý program, na kterém se
podílely Obecní úřad Hněvotín a FC Hněvotín, přilákal
velké množství účastníků všech věkových kategorií.

Jozef Novák

Opravy elektrických rozvodů a
zařízení.
Všichni víme, že nás navždy opustil pan Antonín Beneš,
který se léta staral o tuto oblast. Byl spolehlivý a ochotný
kdykoliv, v neděli, či pozdě večer vzít svoji brašnu a
pomoci. Ještě jednou Ti Toňo za práci pro obec moc
děkujeme. Budeš nám chybět. Přejeme Ti aby Tě světýlko
z Hněvotína provázelo navěky.
Obecní úřad tedy musel nasmlouvat firmu
„Elektromontáže BLESK, s.r.o.“, která bude nyní opravu
elektrických rozvodů a zařízení v majetku obce
zabezpečovat. Jakékoliv poruchy ohlašujte prosím na
Obecním úřadě.

Ti byly svědky tuhých bojů v kopané, v odbíjené a v tenisu,
ukázkou, určenou pro ty nejmenší, se prezentovali naši
hasiči, ozdobou programu pak byl přílet vrtulníku
Záchranné služby. Nedočkali jsme se pouze parašutistů,
jejichž seskok zhatilo nepříznivé počasí. Snad nám seskočí
na třetí pokus (ani loni se nepovedlo). Program pak
zakončilo vystoupení country kapely D-efekt. Celá akce
byla velice úspěšná a dobrý dojem z ní nepokazily ani dvě
dešťové přeháňky.
A kdo vyhrál ? Všichni, kteří se zúčastnili.

Jaroslav Dvořák
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Z historie naší obce.
Hněvotín leží jihozápadně od Olomouce ve vzdálenosti 6
km v mělkém dolíku návrší nejvýchodnějšího výběžku
Drahanské vysočiny, sklánějící se dost rázně k jihozápadu
do údolí říčky Blata. K jihu se terén ještě mírně zvedá ke
kótě Pod lipkou ve výšce 275 m n.m. Obcí protéká k
severozápadu potok Stouska, což je levobřežní přítok říčky
Blata. Katastr obce měří 1173 ha.
V historických záznamech se naše obec pod původním
názvem Gnewotín objevuje poprvé při založení kláštera
Hradisko v roce 1 078, příští rok to bude již 930 let od první
zmínky. Název svědčí o původním slovanském původu
obce. Německými kolonizátory byl název obce změněn na
Nebotein nebo Nebetein. Až za první republiky se název
změnil na původní s malou změnou – Hněvotín. Později se
obec z majetku kláštera dostala do majetku města
Olomouce , o čemž svědčí záznam z roku 1291- privilegium
českého krále Václava II., které potvrzuje původní rozsah
pozemkového vlastnictví města, do něhož patřil i
Hněvotín.
Hněvotín byl součástí tak zvaného jazykového ostrova
německého, přiléhajícího z jihu a jihozápadu k území
města Olomouce. Byly to obce Nové Sady, Povel, Slavonín,
Kyselov, Nemilany, Nedvězí a Hněvotín, který byl největší
obcí a po Slavonínu i nejdůležitější.
České obyvatelstvo po kolonizaci bylo v menšině - asi 20%
, teprve po vzniku první republiky se začal poměr měnit a z
13 % v roce 1913 už to bylo v roce 1930 40%. Po válce v roce
1946 bylo 625 německých občanů vysídleno a obec byla
dosidlována od roku 1947 českými občany a volyňskými
Čechy. V součastné době má obec Hněvotín 1337 obyvatel.
Nemovité kulturní památky :
farní kostel sv Leonarda s ohradní zdí a bránou –
klasicistní architektura z let 1774 –77, upravená v roce
1849. Věž je v jádru gotická.
kamenný kříž v ohradní zdi za presbytářem farního
kostela – klasicisní kamenické dílo z roku 1800
kamenný kříž za obcí u silnice k Lutínu – rokoková
kamenická práce z roku 1765
litinový kříž u silnice do Lutína poblíž domu č.p. 225 –
klasicisní dílo z roku 1851
kaple se zvonicí u silnice do Olšan – lidová architektura
z počátku 19. století
kamenný kříž u fary – klasicisní práce z roku 1798
socha Panny Marie s arkádovou kaplí – barokní socha z
roku 1775 v arkádové kapli z roku 1870. Renovována
nepodařeně v roce 1984 a znovu opravena – spíše
restaurována v roce 2004
farní budova nepatří mezi vybrané památky, ale je dosti
stará, pochází z roku 1757, později renovovaná
Jindřiška Flášarová

Historii nelze přeskočit.
Citace z pamětí obce Hněvotín :
V Knihách půhoných se dochovaly zápisy o častých
sporech Hněvotínských ( i jejich vrchností) s okolními
vesnicemi o místní pastviny zvané podle blízké říčky
Blata. První rozepře vzplanula mezi Hněvotínem a
obyvateli nedalekého Lutína, kterou ukončilo v roce 1487
( letos slavíme 520 let ) soudní rozhodnutí o společném
užívání sporných pastvin, neboť prý nelze stanovit
přesné hranice mezi oběma vesnicemi. Již v roce 1492
pak sám pan Vilém z Pernštejna podal žalobu na
purkmistra a radu města Olomouce, neboť lidé z jejich
panství
( tj. Hněvotína ) brání lidem pana Viléma z nedalekých
Slatinic pást svůj dobytek na Blatech. A ke všemu prý
ještě Hněvotínští poddaní v blízkosti Olšan rozorávají
nebo je přeměňují v louky, a tak škodí poddaným pana
Viléma – konec citace.
Poznámka :
S ohledem na výročí těchto sporů ( 520 let ) nabídneme
dotčeným obcím v blízké době smírné jednání v podobě
sportovního klání – kopaná či volejbal, které rozhodne o
právoplatném rozdělení pastvin v okolí naší obce . . .
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Plán kulturních, společenských a sportovních akcí ve 4.čtvrtletí.
Říjen
září 2007
datum

název akce

pořadatel

sobota 6.10. - 19.00 hod.
pátek 12.10.
sobota 13.10.
sobota 13.10. - 08.00 hod.
sobota 13.10. - 13.00 hod.
sobota 13.10. - 15.00 hod.
neděle 14.10. - 13.00 hod.
neděle 14.10. - 15.00 hod.
sobota 20.10. – 08.00 hod.
sobota 20.10.

Cimbálová muzika RADOVAN
Bazárek – prodej zimních věc
Bazárek – prodej zimních věcí
Úprava prostoru skal – brigáda
Hněvotín-Haňovice – kopaná, mistrovský zápas starších žáků
Hněvotín-Čechovice – kopaná, mistrovský zápas mužů
Hněvotín – Nedvězí – kopaná, mistrovský zápas mladších žáků
Hněvotín – Mladějovice – kopaná, mistrovský zápas dorostenců
Úprava prostoru skal – brigáda
Divadelní zájezd – Těšetice, hra Slaměný klobouk

Obecní úřad
klub Beruška
klub Beruška
OÚ + složky
FC Hněvotín
FC Hněvotín
FC Hněvotín
FC Hněvotín
OÚ + složky
Červený kříž

Listopad
datum

název akce

pořadatel

sobota 3.11. - 11.30 hod.
sobota 3.11. - 13.30 hod.
sobota 3.11.
neděle 4.11. - 11.30 hod.
neděle 4.11. - 13.30 hod.
sobota 10.11 - 13.30 hod.
pátek 16.11.
sobota 17.11.
pátek 30.11.

Hněvotín – Dub n. Moravou – kopaná, mistrovský zápas starších žáků FC Hněvotín
Hněvotín – Kožušany – kopaná, mistrovský zápas mužů
FC Hněvotín
Country večer - hodová – moto : zabijačkové speciality
Obecní úřad
Hněvotín – Paseka – kopaná, mistrovský zápas mladších žáků
FC Hněvotín
Hněvotín – Přáslavice – kopaná, mistrovský zápas dorostenců
FC Hněvotín
Hněvotín – Lipník n. Bečvou – kopaná,mistrovský zápas mužů
FC Hněvotín
Prohlídka obecních kronik
Obecní úřad
Prohlídka obecních kronik
Obecní úřad
Rozsvícení vánočního stromu obce + školní dětský karneval
Obecní úřad

Prosinec
datum

název akce

pořadatel

pátek 14.12.
Sobota 15.12.

Setkání seniorů obce – sál KD
Diskohrátky pro děti – sál KD

Obecní úřad
Červený kříž

U akcí kde chybí údaje o čase a místě konání budou tyto sděleny s dostatečným předstihem
obecním rozhlasem a na plakátech.
Výbor pro kulturu, sport a informace
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