obce Hněvotín

únor 2013

Uvnitř vydání najdete:

Vydařená premiéra Pyžamového plesu ... str. 10
Hospodaření obce v roce 2012 ... str. 3
Zákon, občan a pes ... str. 7
Pozvánka na 4. Hněvotínský košt ... str. 12

Obecní samospráva.

únor 2013

Poznámky ze 17. zasedání zastupitelstva.
Zasedání proběhlo 12. února za účasti 8 zastupitelů,
Vladimír Jurtík byl omluven pro nemoc. Přítomno bylo
17 hostů.
Po zahájení zasedání a přivítání hostů starostou obce byly
řešeny procedurální otázky a program jednání.
Podrobnou kontrolu usnesení z minulého zasedání
zastupitelstva provedl předseda kontrolního výboru Petr
Rosmaník. Starosta obce pak přečetl zprávu o činnosti
obecního úřadu a jeho zaměstnanců za uplynulé dva
měsíce.
S výsledkem ukončeného auditu hospodaření obce za rok
2012, závěrečným účtem základní školy a závěrečným
účtem obce seznámil přítomné předseda finančního
výboru Petr Niessner. Závěrečný účet obce byl schválen
bez výhrad. Projednána a schválena byla dvě rozpočtová
opatření (příspěvky obci na prezidentské volby a na
přenesený výkon státní správy).

výstavbu zastávky pro IDOS;
- žádost obce o převod majetku, který je ještě veden v
evidenci Pozemkového fondu ČR jako státní (s právem
hospodaření Místním národním výborem Hněvotín),
nebo je ještě v majetku Místního národního výboru
Hněvotín, do majetku obce;
- zřízení dalšího účtu obce, tentokráte u České národní
banky v Ostravě (pro příjem dotací – nařízení vlády),
běžný účet vedený u Komerční banky v Olomouci byl
ponechán, zde budou převáděny prostředky z Finančního
úřadu (daňové výnosy);
- smlouvy uzavřené mezi obcí Hněvotín a právními
subjekty.
Zamítnuta byla žádost o udělení výjimky z místní úpravy
provozu na veřejně přístupné, účelové komunikaci na p. č.
213/20 v k.ú. Hněvotín (u požární zbrojnice) pro nákladní
automobil. Obec situaci řeší již poněkolikáté včetně
podpisové akce občanů bydlících v okolí. Zamítnuta byla i
žádost Římskokatolické farnosti Hněvotín o příspěvek
obce na dodávku a osazení kamenného obkladu soklu
kostela ve výši 150 000 Kč. O důvodech vedoucích
k zamítnutí žádostí budou žadatelé informováni dopisem.
Místostarosta obce ing. Tomáš Dostál přítomné seznámil
s „Plánem společenských akcí a kulturní činnosti v obci na
rok 2013“ a se záměrem obce přihlásit se do soutěže
„Vesnice roku 2013“. Druhý místostarosta obce Miloslav
Antl podrobně informoval o pokračující výstavbě v obci.
Zastupitelka ing. Naděžda Krejčí představila záměr obce
zakoupit 30 ks kompostérů a rozšířit počet košů na
odpadky. Většině výše uvedených příspěvků se

Zastupitelé rozhodli, že na stavební úpravy opěrné zdi s ohrádkou
sochy p. Marie zažádají o dotaci ze Státního zemědělského
intervenčního fondu.

Starosta ing. Jaroslav Dvořák poté přednesl „Výroční
zprávu o poskytování informací dle zákona
č. 106/1999Sb. za rok 2012“, která byla vzápětí schválena.
Dále informoval o změně v žádosti o dotaci z Programu
obnovy venkova. Původní záměr užití dotace na
revitalizaci části obce Velký Válkov se změnil na
revitalizaci ulice Před hřištěm. V této souvislosti starosta
navrhl vyhlásit výzvu na zakázku malého rozsahu pod
názvem „Revitalizace místní části Velký Válkov“, dle
schválené metodiky.
Zastupitelstvo v dalším průběhu zasedání projednalo
a schválilo:
- prodej části pozemku obce, p.č. 213/7 o výměře 325 m2
(ostatní plocha), žadatelům manželům Kejdušovým,
Hněvotín č. 98, za cenu 400 Kč/m2 a směnu části
pozemku manželů Kejdušových, p.č. 1193, zahrada
o výměře 71 m2, za stejnou část pozemku obce p.č. 213/7;
- prodej části pozemku obce p.č. 213/31 o výměře 3 m2
(ostatní plocha) žadatelům manželům Oračkovým,
Hněvotín č. 158, za cenu 400 Kč/m2;
- odkoupení části pozemku p.č. 436/1 o výměře 368 m2
(orná půda) do majetku obce, za cenu 400 Kč/m2, na
výstavbu dalšího zdroje pitné vody v souladu se
zpracovanou projektovou dokumentací a územním
řízením na akci „Intenzifikace vodovodní sítě obce
Hněvotín“;
- odkoupení části pozemku p.č. 392/7 o výměře 100 m2
(orná půda) do majetku obce, za cenu 400 Kč/m2 na

Na zasedání byly prezentovány i návrhy parkových úprav středu obce,
které byly schváleny.

podrobněji věnujeme v samostatných článcích na jiném
místě zpravodaje.
V různém byly řešeny žádosti občanů a právnických osob.
Připomínky a náměty z následné diskuse budou řešeny a
na dalším zasedání v měsíci dubnu budou ve zprávě
obecního úřadu vyhodnoceny.
Na závěr bylo přijato usnesení zastupitelstva a starosta
zasedání ukončil. Podrobnější informace
o projednávaných záležitostech naleznete na obecních
webových stránkách v Usnesení ze 17. zasedání
zastupitelstva obce.
Iveta Vyroubalová
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Žádosti o dotace.

Hospodaření obce v roce 2012.

Zastupitelstvo obce se ve snaze
o co nejefektivnější realizaci
plánovaných stavebních
aktivit rozhodlo o podání
žádosti o dotace z Evropské
unie cestou fondů jednotlivých
ministerstev a Olomouckého kraje takto:
- žádost obce o dotace z Programu obnovy venkova
(Olomoucký kraj) na revitalizaci místní části Před
Hřištěm;
- z Ministerstva pro místní rozvoj na výstavbu
komunikace Kratochvíl a výstavbu komunikace
a chodníku v lokalitě U Zahrádek;
- ze Státního fondu životního prostředí na intenzifikaci
vodovodní sítě obce Hněvotín a na zateplení budovy
základní školy Hněvotín;
- z Regionálního operačního programu Střední Morava na
revitalizaci centrální části obce (průtah SO-II.);
- ze Státního fondu dopravní infrastruktury
na cyklostezku Nedvězí –Hněvotín- Topolany;
Petr Niessner, předseda finančního výboru

V měsíci lednu se naše obec jako každý rok podrobila
kontrole hospodaření s finančními prostředky. Auditor
ing. Kepák sledoval, zda obec dodržovala v uplynulém
roce schválený rozpočet a zda při nakládání s finančními
prostředky byly dodrženy veškeré předpisy a správnost
účetních operací vedeného účetnictví obce. Auditora také
zajímalo, zda byly dodrženy veškeré podmínky pro
čerpání přidělených dotací a zda je nakládáno s obecním
majetkem předepsaným způsobem.
Závěrem kontroly byla obci vystavena „Zpráva o výsledku
přezkoušení hospodaření obce Hněvotín za r.2012“, která
neshledala žádné nedostatky v hospodaření obce.
Zastupitelé na 17. veřejném zastupitelstvu dne 12. února
tuto závěrečnou zprávu bez výhrad schválili.
Zde je výčet těch nejzajímavějších údajů z hospodaření
obce v roce 2012:
- rozestavěné stavby v obci k 1.1. 2012 13 599 769 Kč;
- za rok 2012 bylo prostavěno 10 144 226 Kč;
- dokončené a zkolaudované stavby k 31.12.2012
15 713 360 Kč;
- zaplacené, ale nedokončené stavby pro rok 2013
8 030 634 Kč;
- hodnota majetku obce k 1.1. 2012 182 143 127 Kč;
- navýšení majetku obce za rok 2012 (převážně stavební
činností) 18 709 156 Kč;
- hodnota obecního majetku k 31.12. 2012
200 852 283 Kč;
- dotace získané za rok 2012 (z toho 600 tis. Kč za vesnici
roku) 907 344 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, do roku 2017 obci zůstává doplatit
3 848 933 Kč.
Petr Niessner, předseda finančního výboru

Poruchy veřejného osvětlení.
Již více jako dva měsíce řešíme havarijní stav veřejného
osvětlení v lokalitě U Floriánku. Položený zemní kabel je
na mnoha místech porušený a neodborně opravovaný.
Neustálé zkratování vypínalo i celou Lutínskou ulici,
Velký a Malý Klupoř. Nouzově se podařilo situaci částečně
vyřešit dočasným nadzemním vedením.

Přihláška do soutěže Vesnice roku 2013.

V současné době zadáváme projektovou dokumentaci
k územnímu řízení na nové veřejné osvětlení, které
chceme realizovat na jižní straně ulice v roce 2014 před
celkovou revitalizací této lokality.
Za nepříjemnost se občanům omlouváme.
ing. Jaroslav Dvořák, starosta

Rozhodli jsme se, že letos
opět porovnáme naši obec
s ostatními vesnicemi
Olomouckého kraje. Soutěž
Vesnice roku 2013 je také
jedním z hnacích motorů
naší práce.
V neposlední řadě je tu
i možnost spolupráce,
předávání dobrých nápadů a zkušeností. Podmínky pro
bydlení a celkový rozvoj vesnic jdou velmi rychle dopředu.
Pokud bychom přešlapovali na místě, tak Hněvotínu,
obrazně řečeno, ujede vlak.
V roce 2011 jsme obdrželi „Bílou stuhu za práci s mládeží“
(úroveň Berušky, mateřské školky, pavilon a vybavení
školy, mladí fotbalisté, mladí hasiči atd.). Letos bychom se
chtěli poměřit v oblasti kultury a společenského života, za
kterou se uděluje „Modrá stuha“. Nezaháleli jsme také
s výsadbou stromů, remízků, úklidem skal, parkovými
úpravami, revitalizací celých ulic, což by mohlo být
oceněno „Stuhu zelenou“.
Bez aktivního zapojení složek obce, zájmových sdružení,
mládeže a vás občanů se však rozvoj Hněvotína i vlastní
soutěž neobejde. Myslíte, že obyčejná hrdost na vesnici, ve
které žiji, je v dnešní době prázdným pojmem?
ing. Tomáš Dostál, místostarosta
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Pokračující výstavba v obci.

Začneme kompostovat?

V měsících prosinci a lednu jsme se samozřejmě omezili
pouze na projektovou přípravu, nezbytnou pro povolení
úřadů a také zajištění finančního krytí akcí pro rok 2013.
Pro obstrukce ze strany Severomoravských plynáren se
zdrželo položení plynovodu v nové lokalitě na Topolanské
ulici a tím i zpevnění obslužné komunikace. Obě akce
dokončíme hned v jarních měsících, kanalizace a vodovod
jsou již hotovy. Obec přikročila k úpravě nevyhovujícího
sociálního zařízení a vstupní chodby v objektu pošty. Na
žádost základní školy dále upravujeme prostory ve
sklepení budovy pro potřeby technického personálu.

S rostoucím zájmem občanů o kompostování
biologického odpadu rozhodlo zastupitelstvo o zakoupení
prvních 30 ks plastových kompostérů o objemu 600 litrů.
Cena jednoho kompostéru je přibližně 1 500 Kč, včetně
DPH. Zastupitelé schválili, aby obec na cenu přispěla
částkou 1 000 Kč a občan 500 Kč.

Po skončení územního řízení v jarních měsících ihned „osvítíme“
ulici vedoucí od domu Studených až po křižovatku u rodinného domu
Zigmundových.

Mezi občanem a obcí bude uzavřena smlouva darovací
a smlouva o závazku kompostování. Kompostér po pěti
letech přejde do vlastnictví občana.
Zájem zatím projevilo přibližně 30 žadatelů. Podle dalšího
zájmu budeme dokupovat kompostéry další. Přispějeme
tak k další ochraně životního prostředí i k snížení nákladů
obce na odvoz a likvidaci tohoto odpadu.
ing. Naděžda Krejčí,
předsedkyně výboru pro životní prostředí

Množství úprav čeká Kulturní dům. V únoru již bylo
provedeno přeložení plynového kotle a rozvodů topení
z malé zasedací místnosti. Mezi další plánované akce patří
vybudování schodiště na balkón ze sálu, úprava místnosti
pro zasedání zastupitelstva, naaranžování vstupního
prostoru, schodiště a chodby před kanceláří obecního
úřadu. Na úpravy čekají prostory pod pódiem (bývalé
peklo), kde vznikle vinárna s kavárnou s možností
samostatného použití díky vybudování vchodu z boku
budovy. Zastropnění se dočká i jeviště, kde vznikne i šatna
a skladové prostory.

Budeme konečně jezdit autobusem
také přes Topolany?
Probíhá již několikáté jednání s Krajským úřadem,
KIDSOKEM (Krajským integrovaným dopravním
systémem Olomouckého kraje), Magistrátem města
Olomouce (odborem dopravy) a dopravcem, firmou
Veolia Transport.

Navrženy jsou, při zachování stávajícího počtu linek na
původní trati Slatinice – Olomouc, zatím dva nové ranní
spoje vedoucí přes Topolany, požadujeme však více.
Jak jsme vás již informovali, jakmile to počasí dovolí, Po dobudování zastávek u mrazíren (projekt na obrázku)
budeme v jarních měsících pokračovat v revitalizaci a firmy Gemo ve směru na Olomouc a v opačném směru
Velkého Válkova, včetně prodloužení komunikace u firem Gemo a Wanzl, budou zřejmě od září tyto zastávky
k novým rodinným domům na konci ulice.
k dispozici pro všechny spoje na znamení.
Miloslav Antl, místostarosta
ing. Jaroslav Dvořák, starosta
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Základní škola a Mateřská škola.

Vánoční laťka v Těšeticích.

Zápis do 1. třídy.

Ve čtvrtek 20. prosince 2012 vyjeli žáci naší školy do
Těšetic na soutěž ve skoku vysokém. V předvánočním
nečase nám některá „želízka v ohni“ skolila nemoc, proto
se soutěže nakonec zúčastnilo jen šest žáků a ve starších
kategoriích žáci do úplného družstva chyběli. Proto nám
chyběly i body do celkového pořadí a naše škola tak
nemohla bojovat o přední umístění.

V pátek dne 18. ledna 2013 proběhl ve 2.třídě základní
školy zápis budoucích prvňáčků. K tomuto, jistě pro
všechny významnému aktu, přišlo 30 dětí v doprovodu
svých nejbližších.
Učitelky 1. stupně zjišťovaly pomocí testů zralost dětí
k nástupu školní docházky pro školní rok 2013/2014. Děti
kreslily, obtahovaly, zpívaly, přednášely a snažily se
předvést svoje schopnosti a vědomosti. Po ukončení
zápisu každého dítěte proběhl vždy krátký rozhovor
s rodiči dítěte a bylo oznámeno stanovisko školy ohledně
možného přijetí.

Jak závody viděla žákyně 6. třídy Marie Vojáčková:
„Ve čtvrtek 20. prosince jsme se zúčastnili Vánoční laťky.
Ráno jsme odjížděli z Hněvotína v 7:16 hod. a jeli jsme do
školy v Těšeticích. Tam jsme měli připravenou šatnu, ve
které jsme se převlékli a odložili si věci. Pak jsme šli do
tělocvičny a bylo tam vše vzorně připraveno pro soutěž ve
skoku vysokém.
Nejdřív jsme se rozcvičili a pak jsme přišli postupně na
řadu. Na každé výšce jsme měli tři pokusy. Navzájem jsme
se povzbuzovali, abychom boj nevzdali při neúspěšném
skoku. Skákali jsme, jak jsme mohli, a nakonec vyhrál
1. místo Honza Kreuzer. I všichni ostatní skákali výborně,
ale neumístili se. Ale užili jsme si spoustu zábavy“.
Nejlepším výkonem v mladších žácích zabodoval Jan
Kreuzer, který čistým skokem na 140 cm přeskočil své dva
poslední soupeře v souboji a získal tak zlatou medaili.
Kvůli změně autobusového spoje a našemu rychlému
odchodu ze závodů, jsme se nezúčastnili vyhlášení
výsledků a Honza si nemohl vyzkoušet pocit stát na
nejvyšším stupínku vítězů. Věříme, že příští rok v
kategorii starších žáků opět jeho forma naroste, svůj
vynikající výkon zopakuje a tento pocit bude moci zakusit.
Ostatní žáci dosáhli také pěkných výkonů, někteří
překonali svoje osobní maxima. Podíl na tom měla i
výborná atmosféra v tělocvičně, kterou zajistilo publikum
z řad tříd školy i ostatní soutěžící. Kristýnka Klimková
zdolala výšku 110 cm a Maruška Vojáčková 115 cm za
mladší žákyně, Monika Peřinová 115 cm za starší žákyně,
Michal Staňo 125 cm za mladší žáky a Vlaďa Ječmeň pak
pěkných 130 cm za starší žáky.
Mgr. Radka Dudová

Z celkového počtu 30 dětí bylo přijato do 1. třídy zdejší
základní školy 24 dětí. Nikdo neodešel s prázdnou - za
snahu, statečnost a píli čekaly na všechny děti "Domečky
plné překvapení", kočičí zapichovátka, ptáčci s logem na
připnutí, čokoláda a bonbony.
Všem budoucím prvňáčkům přejeme šťastné vyšlápnutí
do školního života!
Mgr. Alena Zapletalová

Soutěž v psaní na klávesnici.
V úterý 5. února jsme jeli na soutěž v psaní na klávesnici.
Konala se v budově Obchodní akademie v Olomouci.
Po příchodu nás studentky seznámily se školou
a průběhem soutěže, potom byla v sále úvodní řeč. V devět
hodin jsme šli do učebny informatiky, kde soutěž, která
trvala půl hodiny, probíhala.

Tři králové.
Na začátku nového roku si každoročně připomínáme
svátek Tři králové. U příležitosti tohoto svátku si některé
žákyně 2. a 3. ročníku základní školy připravily krátké
pásmo, se kterým vystoupily v pondělí 7. ledna ve třídách Chvíli po soutěži jsme měli přestávku. V deset hodin se
školy. Tímto připomenuly tento svátek a zároveň popřály konala druhá soutěž - hledání informací o obchodní
hodně štěstí a zdraví do nového roku všem žákům, akademii. V jedenáct hodin byly vyhlášeny výsledky obou
učitelům a zaměstnancům školy. S tříkrálovou koledou soutěží. I když jsme se neumístili na předních místech,
a přáním všeho nejlepšího v tomto roce děvčata také soutěž se nám líbila a v příštím roce pojedeme zase.
navštívila obecní úřad a poštu.
Marie Vojáčková, Nikola Toufarová,
Mgr. Věra Vymlátilová
Kristýna Klimková, 6. třída
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Školní družina.
Činnost školní družiny je opravdu pestrá.V novém
kalendářním roce, kdy dětem zima přináší tu správnou
bílou atmosféru, jsme s dětmi chodily na zdravotní
vycházky a na školní zahradu, kde se naši družináčci
pořádně vyřádili.
Pomohli jsme také s výrobou drobných dárků pro budoucí
prvňáčky, vyrobili jsme srdíčka k Valentýnovi, podílíme
se na výzdobě školy. Teď se chystáme na družinový
maškarní discorej, na který si děti vyráběly škrabošky.
V brzké době proběhne vědomostní soutěž Riskuj a volba
Miss a Missáka školní družiny 2013.
Chtěly bychom letos začít novou tradici – pití čaje. Dětem
bychom uvařily různé druhy čajů, povídali bychom si
o jejich původu a chuti a k tomu by nám, po naší prosbě,
maminky a babičky napekly něco dobrého. Uvidíme, jestli
se vše vydaří.
Mgr. Kateřina Kuchrýková, Mgr. Věra Vymlátilová

Výuka plavání.
Součástí výuky tělesné výchovy bývá již tradičně ve
2. pololetí plavání. Žáci 1. a 2. ročníku absolvují povinný
základní plavecký výcvik. Pro dobrovolníky z řad žáků
3. ročníku škola zajistila zdokonalovací výcvik. Ostatní
třeťáci mají tělesnou výchovu v tělocvičně školy.
Celkem se plaveckého výcviku účastní 51 žák, jejich
bezpečnost zajišťují 3 pedagogové. Na plavecký výcvik
žáků přispívá dětem zřizovatel školy, obec Hněvotín.
Mgr. Ivana Filkászová

Karneval mateřské školy.
Mateřská škola pořádala v sobotu 16. února v Kulturním
domě maškarní karneval. Pro děti byl připraven
tříhodinový program plný veselých písniček, scének,
soutěží a malování na obličej. Tématem letošního
karnevalu byli piráti a pirátky, ale srdečně byly vítány
i masky všech druhů.

Deváťáci v kuchyni.
V úterý 12. února jsme absolvovali dvě hodiny vaření.
Rozhodli jsme se připravit bramboráky. Recept jsme si
vyhledali na internetu a podle něj jsme pak postupovali
i při samotné přípravě pokrmu.

Na vaření se podílela celá třída - od loupání brambor až po
finální ochutnávání. Nikdo naštěstí nepřišel k žádnému
vážnému úrazu. Všichni jsme si na bramborácích moc
pochutnali a už se těšíme na další hodiny vaření.
Kateřina Zítková a Klára Nováková, 9. třída

I letos se o bohaté občerstvení postaraly maminky Pavlína
Kenická, Kateřina Mádlová. Oběma patří velký dík. Účast
dětí byla obrovská, těšíme se na příští karnevalové veselí.

Budoucí asistentky zubního technika
opět v akci.

Lyžování v Hlubočkách.
Již poněkolikáté jsme využili nabídky lyžařské školy „Rok
s pohybem“ uskutečnit pro děti z naší mateřské školy
lyžařský kurz. Akce proběhla od poloviny ledna do konce
února. Cílem bylo zvládnout základní pohybové
dovednosti na lyžích.

Pokud si vaše ratolesti nerady čistí zoubky, tak těmto
dnům už rozhodně odzvonilo! Své o tom vědí studentky
Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy
Emanuela Pöttinga z Olomouce, které v mateřské škole
zábavnou formou dětem ve věku 3-6 let prezentovaly
správné čištění zubů.
Nejprve děti zlákaly pohádkou, potom děti hravě
poznávaly obrázky. Na modelech ukázaly správné čištění
Děti lyžovaly pod odborným vedením instruktorů zubů. To se dětem nejvíce líbilo. Každé dítko se pochlubilo
z lyžařské školy. Zvládly jízdu na vleku, sjezd i zatáčení. svým kartáčkem a za odměnu dostalo omalovánky
Letošní lyžařská sezona se vydařila, podmínky k lyžování a pexeso.
byly ideální. Děti přijížděly unaveny, ale spokojeny.
Jarmila Dostálová, zástupkyně ředitele pro MŠ
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Statistika z evidence obyvatel.

Zákon, občan a pes.

Následující informace jsou sice jen čísly, ale nejsou
nezajímavá.
Na konci roku 2011 měla obec Hněvotín 1 595 obyvatel, na
konci roku 2012 to již bylo 1 657 obyvatel. Počet tedy
vzrostl o 62 osob. Celkem se 101 občanů přistěhovalo
a 20 dětí narodilo (13 kluků a 7 holčiček). Odstěhovalo se
48 občanů a bohužel 11 našich spoluobčanů zemřelo. Ještě
jednou si vzpomeňme na:
Vojtěcha Smolku, Štěpánku Krčkovou, Dobromilu
Vlčkovou, Růženu Onderkovou, Karla Flášara, Jarmilu
Ježkovou, Františka Jurníka, Jaromíra Hýbla, Josefu
Váňovou, Stanislavu Bartlovou a Zdenku Trávníčkovou.
V obci bylo v roce 2012 10 sňatků a 5 rozvodů. Průměrný
věk obyvatel je 38,25 let. Z celkového počtu obyvatel
je přibližně 700 osob svobodných, 740 vdaných
a ženatých, 130 rozvedených, 80 vdov a vdovců.

Nejdříve trochu strohá citace zákona:
„Kdo nezajistí zvíře proti úniku, porušuje zákon dle §13
ods. 1 zákona č. 264/1992 Sb. na ochranu zvířat proti
týrání a dopouští se dle §27 ods. 2 písm. f) téhož zákona
přestupku. Za tento přestupek lze dle téhož zákona ods.
10 písm. c) uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

My, pejsci, jsme také součástí naší vesnice. Prosíme, naučte nás
chodit po chodnících, jako chodíte vy lidé. Často nás uvolňujete
z řetízků a řemínků, abychom si odskočili do okrasných keříků,
kterých v poslední době kolem chodníků v naší obci přibylo. Tam rádi
děláme „své potřeby“, ale nikdo po nás nechce uklízet. Také ty keříky
svými výkaly ničíme a jsme nepříjemní k lidem, kteří v blízkosti
chodníků bydlí. Chceme si nějak porozumět, najít k sobě cestu, až se
budeme potkávat. Vaši pejsci.

Nejčastějšími jmény jsou u mužů Jíří (57), Jan (41), Petr
(36), Pavel (35). U žen se nejvíce opakují jména Jana (41),
Marie (37), Lucie (30), Eva a Hana (21). Nejčastějšími
příjmeními jsou Dvořákovi (20), Procházkovi (17),
Čtvrtlíkovi (16), Pospíšilovi (16), Svobodovi (16),
Zapletalovi (15), Dostálovi (14), Kočí (13), Krejčí (10)
a Hanákovi (10).
V naší obci stojí a je zkolaudováno 493 domů. Ale čísel
popisných bylo přiděleno již 546. Rozdíl asi 50 domů
představují domy rozestavěné. Jen pro zajímavost,
54 občanů má hlášen trvalý pobyt na úřední adrese
obecního úřadu.
Iveta Vyroubalová

Majitelé těchto zvířat také porušují obecně závaznou
vyhlášku č. 2/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb
psů na veřejném prostranství v obci Hněvotín. Dále se dle
§47 ods. 1 písm. d) zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích
dopouští přestupku ten, kdo znečistí veřejné prostranství,
veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení,
anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství.
Za tento přestupek lze dle §47 odst.2 tohoto zákona uložit
pokutu do výše 20 000 Kč“ (pozn.: tyto přestupky řeší
Magistrát města Olomouce, který má na starosti
přestupkovou agendu naší obce).

Blahopřání.

Na letošní první schůzce klubu seniorů jsme společně popřáli hodně
zdraví a štěstí do dalších roků paní Věrce Šindlerové a paní Jindřišce
Flášarové k jejich kulatému životnímu jubileu.

I přes přijetí obecní vyhlášky v roce 2011 se stále objevují
stížnosti občanů na pobíhající psi, kteří se bez dozoru
volně pohybují na veřejných prostranstvích. Důrazně
tímto žádáme majitele psů, aby si své miláčky zabezpečili
a neporušovali zákona na ochranu zvířat proti týrání
a obecně závaznou vyhlášku obce Hněvotín č. 2/2011.
Dalším nešvarem jsou pak majitelé psů, kteří svého
Pokračování na straně 8.
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Volba prezidenta České republiky.

čtyřnohého přítele sice venčí pod dozorem, ale tzv. „na
volno“. Mnozí z nich nejsou schopni na výzvu psa přivolat,
natož pak dohlédnout na to, aby po nich někde nezůstala
„hromádka“. Často také od majitelů psů slýcháme
argument, že nebudou nosit psí exkrementy v kapse přes
půl vesnice do nejbližšího koše. Všichni víme, že není
jednoduché zavděčit se všem, ale také si přejeme žít v čisté
a bezpečné obci. Proto budou v nejbližší době do obce
přidány odpadkové koše, abychom majitelům psů úklid
exkrementů usnadnili.

Ještě malé ohlédnutí za volbou prezidenta České
republiky v naší obci.
V prvním kole bylo na voličském seznamu v Hněvotíně
zapsáno 1 243 občanů, voleb se zúčastnilo 795 občanů, což
znamenalo účast 64 % voličů, kteří hlasovali takto:

Pokračování ze strany 7.

1. Miloš Zeman
2. Karel Schwarzenberg
3. Jan Fischer
4. Jiří Dienstbier
5. Vladimír Franz
6. Zuzana Roithová
7. Jana Bobošíková
8.-9. Taťana Fischerová
8.-9. Přemysl Sobotka

224 hlasů (28,35 %)
164 hlasů (20,75 %)
132 hlasů (16,70 %)
113 hlasů (14,30 %)
52 hlasů ( 6,58 %)
44 hlasů ( 5,56 %)
21 hlasů ( 2,65 %)
20 hlasů ( 2,53 %)
20 hlasů ( 2,53 %).

Psí ráj. Ptáte se, kde takový ráj je? No přece v naší vesnici. Tady máme
možnost volně pobíhat, kde se nám zachce, rozhrabávat pečlivě
upravenou mulčovací kůru kolem keřů a stromků a ulevovat si do ní.
A co teprve takový psí záchod, jaký je na snímku.

Z výše uvedených důvodů musíme přistoupit k účinnějším
prostředkům, jak zabezpečit dodržování vyhlášky
o pohybu psů, a proto budou v dohledné době vytvořeny
podmínky pro případný odchyt volně pobíhajících psů.
Každá taková opatření zvyšují výdaje obecní pokladny,
a proto veškeré náklady spojené s odchytem volně
pobíhajícího psa, včetně jeho vyšetření a dalšího zajištění
budeme požadovat po jeho majiteli.
Na závěr ale také chceme poděkovat všem
slušným majitelům psů, kteří venčí nebo začali
venčit své miláčky na vodítku a poctivě dohlíží na
to, aby nikde nezůstaly psí exkrementy
a případně je i nosí po kapsách „přes půl vesnice“
do koše. Moc si toho ceníme!
Milan Krejčí, Petr Niessner

Sběrová sobota.
Sběr nebezpečného a objemového odpadu se v naší obci
uskuteční v sobotu 20. dubna 2013 od 8.45 hodin
u hasičské zbrojnice.

Prezidentské volby doprovázela vysoká účast voličů, v Hněvotíně
byla v obou kolech téměř stejná – 64 % v prvním a 63 % ve druhém
kole.

Ve druhém kole voleb bylo na voličském seznamu zapsáno
1 246 občanů, odvolit jich přišlo 786, což znamenalo
volební účast ve výši 63 %, výsledky byly následující:
1. Miloš Zeman
453 hlasů (57,78 %)
2. Karel Schwarzenberg
331 hlasů (42,21 %).
Iveta Vyroubalová

Slet čarodějnic.
Oblíbený „Slet čarodějnic“ se letos koná v sobotu
27. dubna v oblíbeném areálu Hněvotínských skal.
Začátek je stanoven na 14 hodin, podrobnější informace
vám budou sděleny prostřednictvím obecního rozhlasu
a plakátů na obci.
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Ohlédnutí za přelomem roku.
Silvestr 2012
S rokem 2012 se do Kulturního domu v Hněvotíně přišlo
v poslední den roku rozloučit přibližně 120 osob. Taneční
zábavou účastníky doprovázela na této akci již tradičně
skupina L.I.F. Občerstvení bylo přichystáno osvědčenou
formou rautu. Nový rok 2013 byl uvítán ohňostrojem před
budovou Kulturního domu, kam se dostavilo i množství
spoluobčanů. Zábava pak pokračovala do ranních hodin.

Novoroční výšlap
Letošního novoročního výšlapu do Hněvotínských skal
se zúčastnilo kolem tří set zájemců, nejvíce v historii
pořádání této akce. Nádherné počasí i příznivé teploty
přilákaly na čerstvý vzduch celé rodiny i z Olomouce.
Pro účastníky bylo připraveno občerstvení pro toto roční
období charakteristické – horký grog, svařené víno, ale
i gulášová polévka. Nechybělo i něco „tvrdšího“. Všichni
zúčastnění si odnesli symbolický pamětní přívěšek.
Odměnou jim byly nádherné pohledy na Olomouc,
Jeseníky a Svatý Kopeček, na opačné straně na
Drahanskou vrchovinu.
Ing. Tomáš Dostál, místostarosta
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Pyžamový ples poprvé.
Úspěšnou premiéru má v Hněvotíně za sebou „Pyžamový
ples“, pořádaný pod hlavičkou FC Hněvotín. Přes
počáteční obavy pořadatelů, plynoucí z probíhající
chřipkové epidemie a z mnoha omluv účasti na plesu, se
nakonec dostavilo do Kulturního domu přibližně
100 odvážlivců, což bylo tajným přáním organizátorů.

Milým překvapením byla pro pořadatele kreativita, s kterou účastníci
plesu k zadanému oblečení (pyžamo, noční košile, či jiný úbor určený
ke spaní) přistoupili.
Hněvotínská variace na téma Křemílek a Vochomůrka.

Hudební složku obstarala skupina RIO (mimochodem také
v pyžamech), plesem provázeli Ondra Filip a Mira Ponížil, v jehož
osobě Hněvotín našel vycházející konferenciérskou hvězdu.

Dle ohlasu účastníků lze ples hodnotit jako velice úspěšný
a
již nyní mohu za pořadatele prohlásit, že se pomalu
Překvapením večera bylo taneční seskupení TRIOLA, reprezentující,
chystá jeho 2. ročník.
jak název napovídá, předlistopadového výrobce pyžam.
Milan Krejčí
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Oznámení Římskokatolické farnosti
Hněvotín.
Poděkování za Tříkrálovou sbírku
Děkujeme tímto všem spoluobčanům, kteří přispěli letos
do Tříkrálové sbírky na projekty olomoucké arcidiecézní
Charity a na její humanitární pomoc v zahraničí.
Tříkrálová sbírka vynesla v naší obci 32 146 Kč (loni to
bylo 27 232 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 76,9 mil. Kč (loni něco přes 74,2 miliónů Kč).
Je potěšitelné, že přibývá těch, kteří chápou potřebu
pomáhat lidem, kteří se octli v nouzi, a to u nás i ve světě.

Ohlédnutí za přelomem roku.
13. února. 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. Na postní dobu Charita vyhlásila
sbírku Postní almužna, která se bude konat ve všech
kostelech České republiky. Do pokladniček se sbírají
příspěvky na pomoc chudým lidem a zejména rodinám
s více dětmi.

Ekumenická bohoslužba
V neděli 20. ledna 2013 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 v Indii. Tato
sbírka vynesla 862 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.

Postní doba a sbírka Postní almužna
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
začala Popeleční středou, která letos připadla na

Obřady Svatého týdne a Velikonoc
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:
Květná neděle – 24. března: 9.30 hod.
– mše svatá se svěcením ratolestí a s průvodem
do kostela, zpráva o umučení Ježíše Krista (pašije)
Zelený čtvrtek – 28. března: 18.00 hod.
– mše svatá na památku poslední večeře Páně, přenesení
Nejsv. svátosti, adorace v Getsemanské zahradě
Velký pátek – 29. března: 16.00 hod.
– bohoslužba slova se zprávou o umučení Krista, uctívání
sv. kříže, přijímání, modlitby u Božího hrobu
Bílá sobota – 30. března:
po celý den je kostel otevřený pro možnost adorace
u Božího hrobu
Velikonoční vigílie (večer): 19.00 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 – 31. března: 9.30 hod.
– slavná velikonoční mše, požehnání pokrmů
Velikonoční pondělí – 1. 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
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Old Boys.

Vyhlížíme jaro.

Jestliže jsem v prosincovém vydání
zpravodaje hovořil v souvislosti
s podzimním hodnocením výsledků,
o týmu mužů, jako o nejstarších
zástupcích fotbalistů, bylo to
nepřesné. Druhým rokem již totiž
u FC Hněvotín působí mužstvo
veteránů, neboli starých pánů.
Nejraději ale mají oslovení „Old
Boys“.
Tým dal v roce 2011 dohromady jeho
současný vedoucí Miroslav Hariň. Bylo to u příležitosti
oslav 60-ti let kopané v Hněvotíně a křest byl opravdu
náročný – utkání proti českým internacionálům.
Od té doby tým stihl sehrát čtyři přátelské zápasy a vyhrát
turnaj v Kožušanech. Jeho páteř tvoří především hráči,
kteří se podíleli na historickém postupu do krajského
přeboru: M. Doležal, R. Kaštyl, A. Vánský, J. Bartoš,
L. Keluc, I. Planička, D. Romanovský, M. Barčík. Soupisku
týmu dále tvoří: M. Horyl, L. Toufar, K. Okleštěk,
T. Jelínek, Jiří Šulc, Z. Filip, P. Kop, P. Šlosar, P. Trhlík,
R. Skácel, L. Stoličk a nejstarší člen kádru V. Mačák
(62 - číslo neoznačuje rok narození, ale věk).
Mužstvo má podporu firem Intop, Clean 4 You, Periol
a Autodoprava Poledníček. První letošní akcí „Old Boys“
je velice atraktivní zájezd do Prahy, kde se na slavné
Julisce utkají s výběrem Dukly Praha. Přejme hráčům
hodně úspěchů a zdraví.
Milan Krejčí

Hřiště s umělým povrchem ve sportovním areálu je, i díky
umělému osvětlení, v zimních měsících poměrně hojně
využívané, je tak i zdrojem příjmů za pronájem. Je proto
nutné jej neustále udržovat v odpovídajícím stavu.
Zejména měsíc únor nás však několikrát „obdařil“
sněhovou nadílkou, a to je potom každá ruka dobrá.

Stačí pak 15 cm mokrého, těžkého sněhu a při ploše více
jak 2 000 m2 je tu najednou masa 300 m3 sněhu.
K dispozici sice máme motorovou sekačku s přidělanou
malou radlicí, ale většina práce se stejně musí udělat
ručně. Díky všem, kteří nám s údržbou hřiště pomáhají.
Milan Krejčí
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