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Výsledky voleb do Zastupitelstva obce

Ve dnech 10. a 11. října 2014 se uskutečnily 
volby do obecních zastupitelstev, které mají 
ze  všech voleb na život  obcí  asi  
nejzásadnější vliv.
V naší obci se z celkového počtu 1 309 
oprávněných voličů dostavilo k volební 
urně 730 občanů, což znamenalo volební 
účast ve výši 55,77 % (pro srovnání v r. 2010 
to bylo 65 % a v r. 2006 68 %). Dohromady 
bylo odevzdáno 6 029 platných hlasů mezi 
tři kandidující uskupení, a to takto:
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V listopadu byly ukončeny podzimní 
fotbalové soutěže, k jejich hodnocení se 
vrátíme v prosincovém vydání zpravodaje.

Obecní samospráva

Titulní strana
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Volby do Senátu 
Parlamentu ČR
Ve stejném termínu jako volby obecní se 
v našem senátním volebním obvodě 
Olomouc, do kterého obec Hněvotín náleží, 
konalo i první kolo voleb senátních, ovšem 
za nepoměrně menšího zájmu občanů. Hlas 
pro svého kandidáta do volební urny hodilo 
446 voličů (volební účast 34,07 %) a do 
druhého kola tak poslali kandidátku strany 
KDU-ČSL MUDr. Alenu Šromovou 
(48 hlasů) a kandidáta hnutí ANO 2011 
Ing. Jana Zahradníčka (142 hlasů).
Druhé kolo, jež se konalo o týden později ve 
dnech 17. a 18. října, bylo z pohledu volební 
účasti tristní. Přišlo 115 občanů (volební 
účast 8,79 %), kteří dali 84 hlasů 
kandidátovi hnutí ANO 2011 a 31 hlasů 
kandidátce strany KDU-ČSL. Přesto se po 
součtu všech hlasů stala senátorkou 
za obvod 66 - Olomouc MUDr. Alena 
Šromová.  

Milan Krejčí

Kandidátní listina strany č.1
„OPĚT ZA JEDEN PROVAZ“
Platné hlasy celkem:  1 299  (21,55 %)
Počet získaných mandátů:  2

poř. Kandidát Počet hlasů
číslo příjmení, jméno, tituly abs. v %
1 Niessner Petr 208 16,01
4 Novák Jozef Ing. 184 14,16
3 Skácel Martin 153 11,77
2 Přikrylová Lucie Mgr. 152 11,70
9 Ošťádal Stanislav 147 11,31
7 Hariň Miroslav 138 10,62
5 Dudová Radka Mgr. 130 10,00
6 Zapletal Zdeněk 103 7,92
8 Mlčochová Jana 84 6,46

Kandidátní listina strany č.2
„ZA OBEC HNĚVOTÍN“
Platné hlasy celkem:  980  (16,25 %)
Počet získaných mandátů:  1

poř. Kandidát Počet hlasů
číslo příjmení, jméno, tituly abs. v %
8 Koníček Vilém Ing. 153 15,61
1 Jurtík Vladimír 138 14,08
3 Skřivánek Milan Ing. 126 12,85
4 Novotníková Romana Ing. 115 11,73
5 Onderka Miroslav 90 9,18
6 Jež Jaroslav 93 9,48
7 Čunderlová Vladimíra Mgr. 92 9,38
2 John David 88 8,97
9 Veselý Milan 85 8,67

Kandidátní listina strany č.3
„ZA DALŠÍ ROZVOJ OBCE“
Platné hlasy celkem:  3 750  (62,20 %)
Počet získaných mandátů:  6

poř. Kandidát Počet hlasů
číslo příjmení, jméno, tituly abs. v %
1 Dvořák Jaroslav Ing. 533 14,21
5 Krejčí Naděžda Ing. 491 13,09
4 Hluší Pavla MUDr. 430 11,46
2 Antl Miloslav 429 11,44
3 Blaťák Libor Ing. 427 11,38
6 Piňos Roman 399 10,64
9 Doležal Mojmír Mgr. 358 9,54
7 Rosmanik Petr 346 9,22
8 Dadáková Miroslava 337 8,98

Zvolenými zastupiteli obce se tak na další 
čtyřleté období stali (abecedně):
Antl Miloslav, Blaťák Libor Ing., Dvořák 
Jaroslav Ing., Hluší Pavla MUDr., Koníček 
Vilém Ing., Krejčí Naděžda Ing., Niessner 
Petr, Novák Jozef Ing. a Piňos Roman. 
Všem gratulujeme a zároveň přejeme, aby 
se jim práce ve prospěch naší obec dařila.

Milan Krejčí

Snímek zachycuje volební komisi při posuzování 
obsahu volebních uren. Obálky formátu A4 pro 
obecní volby se ukázaly jako velice nepraktické.

Po říjnových obecních volbách se ustavující 
zasedání Zastupitelstva obce Hněvotín 
uskutečnilo ve čtvrtek 30. listopadu 2014 ve 
velkém sále Kulturního domu. Zasedání 
řídil dosavadní starosta ing. Jaroslav 
Dvořák.

Ten na úvod jednání vyzval jednotlivé 
zastupitele, aby v souladu se zákonem 
o obcích a zákonnými podmínkami výkonu 
funkce zastupitele složili níže uvedený 
předepsaný slib:
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na 
svou čest a svědomí, že svoji funkci budu 
vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejich 
občanů a že se budu řídit Ústavou a zákony 
České republiky“. Poté bylo projednáno 
složení volební a návrhové komise 
a odsouhlasena zapisovatelka a ověřovatelé 
zápisu. 
V dalším bodě programu zastupitelé ze 
svého středu zvolili  starostu, dva 
místostarosty a předsedy jednotlivých 
komisí:
starosta obce – Ing. Jaroslav Dvořák;
1. místostarosta a předseda výboru pro 
kulturu, sport a práci se zájmovými kroužky 
– Miloslav Antl;
2. místostarosta a předseda výboru pro 
výstavbu a dopravu – Ing. Libor Blaťák;
předseda kontrolního výboru – Ing. Jozef 
Novák;
předseda finančního výboru – Petr 
Niessner;
předsedkyně výboru pro životní prostředí – 
Ing. Naděžda Krejčí;
předsedkyně výboru pro občanské 
záležitosti – MUDr. Pavla Hluší;
předseda výboru pro školství a mládež – 
Ing. Vilém Koníček;
předseda výboru pro zaměstnanost a služby 
– Roman Piňos.
Následně byly na jednání v souladu 
s Nařízením vlády č. 37/2003 Sb., přílohy 
č. 1, navrženy a schváleny odměny 
neuvolněným zastupitelům. Zastupováním 
obce v občanském sdružení Region Haná 

Pokračování na straně 3.

Ustavující zasedání 
Zastupitelstva obce 
Hněvotín
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Nově zvolení zastupitelé obce Hněvotín. Horní řada zleva: Ing. Jozef Novák, Roman Piňos, Petr 
Niessner, Ing. Vilém Koníček, Miloslav Antl a Ing. Libor Blaťák. Dolní řada zleva: Ing. Naděžda Krejčí, 
MUDr. Pavla Hluší a Ing. Jaroslav Dvořák.

(sdružuje 48 obcí) a ve svazku obcí 
Mikroregion Kosířsko (sdružuje 9 obcí) byl 
pověřen starosta obce. Důležitými body 
zasedání byly návrh rozpočtu obce na rok 
2015 a návrh strategického plánu obce na 
léta 2014 – 2018, o kterých je podrobněji 
pojednáno na jiných místech ve zpravodaji.
V závěrečné diskuzi přítomné občany 
nejvíce zajímali informace o kvalitě 
dodávané pitné vody, o různých variantách 
zásobování vodou a případných jiných 
zdrojích. 

Po schválení usnesení z ustavujícího 
zasedání starosta obce občanům poděkoval 
za účast na jednání a první zasedání nově 
složeného zastupitelstva ukončil.

Milan Krejčí

Hodně dotazů v diskuzi se týkalo dopravní 
situace v obci, dopravní obslužnosti a zajištění 
autobusové dopravy v roce 2015. 

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva byli občané seznámeni i s návrhem rozpočtu obce 
na rok 2015. Rozpočet je, tak jako každým rokem, navržen jako vyrovnaný a počítá na 
straně příjmů a výdajů s částkou ve výši 23 270 000 Kč. A jaké položky jej tvoří?

 
Příjmová část rozpočtu je navržena ze tří zdrojových oblastí:
18 328 000 Kč - daňové příjmy, z toho mimo jiných:  
4 090 000 Kč daň z příjmu fyzických osob; 
3 300 000 Kč daň z příjmu právnických osob; 
7 360 000 Kč daň z přidané hodnoty;
   700 000 Kč poplatek za likvidaci komunálního odpadu;
2 400 000 Kč daň z nemovitosti.
4 914 000 Kč - nedaňové příjmy, z toho mimo jiných:
1 300 000 Kč příjmy z poskytování služeb (vodné);
2 500 000 Kč příjmy z poskytování služeb (stočné);
   400 000 Kč příjmy z poskytování služeb (byty);
   500 000 Kč příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (byty).
28 000 Kč - financování, z toho:
1 000 000 Kč změna stavu na bankovních účtech (přebytek z r. 2014);
-  972 000 Kč úhrada splátek dlouhodobých přijatých prostředků.

Výdajová část rozpočtu je tvořena nepoměrně větším množstvím položek než příjmová, 
z největších uvádíme:
5 410 000 Kč doprava (činnosti spojené se správou, údržbou a výstavbou silnic, 
zajištění dopravní obslužnosti apod.);
5 101 000 Kč vodní hospodářství (činnosti související se zásobováním pitnou vodou 
odvádění odpadních a srážkových vod apod.);
2 260 000 Kč základní a mateřská škola
 1 012 000 Kč kultura (např. knihovna, zpravodaj obce, zachování a obnova kulturních 
památek, podpora společenských akcí, vítání občánků apod.); 
2 500 000 Kč tělovýchova (podpora sportovních oddílů, akcí, rozvoj sportovního 
areálu);
   626 000 Kč bytové hospodářství (výdaje vzniklé v souvislosti s provozem obecních 
bytů);
   670 000 Kč veřejné osvětlení;
   800 000 Kč sběr a odvoz komunálních odpadů;
1 490 000 Kč péče o vzhled obce a veřejnou zeleň;
    915 000 Kč zastupitelstvo obce (výdaje na činnost zastupitelů, výborů a komisí);
1 956 000 Kč činnost místní správy (náklady spojené s činností obecního úřadu).

Příjmy

Výdaje 

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu 
na rok 2015
Návrh rozpočtu na rok 2015 je vyvěšen na 
úřední desce a zveřejněn na webových 
stránkách obce, opět v oddílu úřední deska. 
Případné připomínky k návrhu rozpočtu 
mohou občané podat na obecním úřadu 
nebo poslat e-mailem. Schvalování 
rozpočtu bude probíhat na prosincovém 
veřejném zasedání zastupitelstva.

Milan Krejčí



Strana 4

Strategický plán rozvoje obce Hněvotín
pro roky 2014 – 2018 s výhledem do roku 2022

Zpravodaj obce Hněvotín | listopad 2014Obecní samospráva

Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva 
obce Hněvotín dne 30. listopadu 2014 byli 
občané seznámeni také s návrhem 
„Strategického plánu rozvoje obce 
Hněvotín pro roky 2014 – 2018 s výhledem 
do roku 2022“. Dokument byl zpracován 
z a s t u p i t e l i  o b c e  v e  s p o l u p r á c i  
s jednotlivými výbory, složkami a občany 
obce. Konzultační podporu při jeho tvorbě 
poskytli pracovníci Magistrátu města 
Olomouce a Krajského úřadu Olomouckého 
kraje.
Cílem strategického plánu je intenzivní 
pokračování rozvoje Hněvotína na 
moderní, prosperující obec, která plně 
zabezpečí požadavky a nároky občanů na 
kvalitu bydlení a životního prostředí, na 
prostor pro relaxaci, kulturní a sportovní 
vyžití. Na obec s dobrou dopravní 
obslužností, sítí obchodů a služeb, 
s kvalitním předškolním zařízením 
a moderním základním školstvím. Na obec 
s promyšlenou i dotovanou péčí o mládež 
a starší spoluobčany, podporující historické 
i kulturní tradice hanáckého regionu 
skloubené se současnými požadavky 
a trendy. V neposlední řadě i na obec 
s  r o z v í j e j í c í  s e  ž i v n o s t e n s k o u  
a podnikatelskou sférou s dostatkem 
pracovních příležitostí.
Plán je rozvržen do jedenácti kapitol, které 
po jednávaj í  o  záměrech  č innost í  
v jednotlivých oblastech rozvoje obce na 
výše uvedené období. Je obsažen na 21-ti 
stránkách a zde je výčet jednotlivých kapitol 
a některých plánovaných aktivit:

I. Rozvojové a plánovací dokumenty
-  n á v r h ,  z p r a c o v á n í  a  s c h v á l e n í  
strategického plánu;
- dokončení 4. změny územního plánu obce 
(2015), příprava nového územního plánu 
a jeho předložení ke schválení (2016-2018); 
- pasportizace komunikací, veřejného 
osvětlení a dopravního značení obce a se 
zpracováním elektronické databáze všech 
inženýrských sítí.

II. Bydlení
- zvýšení počtu obecních bytů o 2 byty v DPS 
a o 4 byty v budově pošty (při obsazování 
bytů upřednostňovat seniory a mladá 
manželství);
- odkoupení domu č.p. 88, kde by vznikl 
Dům pro seniory  s  dalš ími  10 -  

12 malometrážními byty (r. 2016 – 2018);
- výstavba rodinných domů pouze v již 
rozestavěných lokalitách, v zastavěné části 
obce na uvolněných pozemcích po 
demolicích a v prolukách, nové lokality 
otevírat výjimečně.

III. Infrastruktura
- celkové rekonstrukce komunikací 
a chodníků v částech Malý Klupoř, 
K Floriánku, ve středu obce a v dalších 
lokalitách;
- ve směru na Olomouc výstavba nových 
autobusových zastávek a chodníků;
- výstavba stezek pro chodce a cyklisty ve 
směru na Olomouc (po obalovnu) a do 
Topolan;
- zabezpečení lepšího zásobování obce 
pitnou vodou;
- realizace protipovodňových opatření na 
ř í č c e  B l a t a ,  v y d l á ž d ě n í  k o r y t a  
Hněvotínského potoka.

IV. Životní prostředí
- výsadba nové zeleně, květinová výzdoba 
objektů, sloupů veřejného osvětlení apod.;
- výsadba nové zeleně a obnova poškozené 
v okolí obce, výsadba biokoridorů;
- navýšení kapacity svozu biologického 
odpadu velkoobjemovými kontejnery 
kompostárny Bystročice;
- vybudování cvičiště pro psy.

V. Školství a mládež
- obměna výpočetní a audio techniky, 
nábytku a vybavení pavilonu a školní 
družiny;
- opravy a rekonstrukce dětských hřišť 
v intravilánu obce;
- podpora činnosti zájmových kroužků 
a reprezentantů školy.

VI. Kultura a zájmová činnost

- finanční a materiální podpora kulturních
a společenských akcí, spolků, zájmových 
skupin a kroužků;
- v r. 2016 rekonstrukce střetu rakouských 
a pruských vojsk u Hněvotína a Nedvězí 
z roku 1866 (150. výročí);
- péče o památky obce.

VII. Sport a rekreace
- výstavba sportovního areálu (2014-2018);
- podpora členění FC Hněvotín na další 
oddíly (volejbal, tenis, malá kopaná atd.);
- údržba fitstezky, podpora vzniku 
turistického oddílu a organizovaných 
cvičení, soutěží.

VIII. Podpora podnikání a vytváření 
nových pracovních míst
- slaďování územního plánu se zájmy firem 
a potřebami obce, společné řešení 
zásobování vodou a odvodu splaškových 
vod a odpadů;
- propagace podnikatelů se sídlem v obci 
(reklama, otevírací doba, sortiment zboží 
a služeb atd.);

IX. Spolupráce s ORP a okolními 
obcemi
- pokračování v práci obce v Mikroregionu 
Kosířsko a Regionu Haná;
-  společná spolupráce  při  řešení  
o d p a d o v é h o  h o s p o d á ř s t v í ,  
protipovodňových opatření, výsadbě 
a údržbě zeleně, řešení cyklostezek, otázek 
dotací;
- spolupráce při zachovávání kulturních 
a historických tradic Hané.

X. Různé
- řešení bezpečnostní situace v obci, 
opatření ke zvýšení bezpečnosti dětí 
v mateřské a základní škole;
- řešení ubytování sociálně vyčleněných 
a nepřizpůsobivých občanů v obci.

XI. Poznámky
- tato kapitola je „otevřená“ pro další 
nápady a náměty.
Návrh strategického plánu je uveřejněn na 
webových stránkách obce v oddílu úřední 
deska. Případné připomínky, nápady nebo 
náměty mohou občané podávat na obecním 
úřadu. Schválení plánu by mělo proběhnout 
na prosincovém veřejném zasedání 
zastupitelstva. Tím ale k jeho „uzavření“ 
nedojde, dokument lze doplňovat nebo 
upravovat i v dalším období.

Milan Krejčí
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Dne 17. října 2014 obdrželi rodiče našich 
žáků ve své emailové poště „Příkaz ředitele 
školy k zabezpečení provozu a bezpečnosti 
žáků a zaměstnanců školy“ s platností od 
20. října 2014. 
Toho dne začala Česká školní inspekce 
kontrolovat, jak jsou školy zabezpečeny 
proti vniknutí nepovolaných osob do školy. 
Je mi velice líto incidentu, který se odehrál 
ve Žďáru nad Sázavou. Musíme si ale 
uvědomit, že útočící osoba napadla před 
dvěma lety v havířovské základní škole 
školačku a těžce zranila družinářku. Nikdo 
z nás si ani nedovede představit, že by 
taková situace nastala na naší základní 
škole. Jsem tu ale především od toho, abych 
chránil nejen naše žáky, ale i zaměstnance. 
Z tohoto důvodu jsem vydal Příkaz ředitele, 
kterým škola přijala opatření k ochraně 
a zajištění bezpečnosti žáků a zaměstnanců 
školy. Obzvláště v době, kdy rodiče 
přicházeli se svými dětmi do školy nebo kdy 
si pro své děti chodili do školní družiny, 
pohybovalo se v přízemí školy příliš mnoho 
osob. 

Tento příkaz ředitele zásadně mění i činnost 
dětí před vyučováním nebo při odchodu ze 
školní družiny. Dítě vchází a odchází samo 
z budovy školy a s tím je spojená i velká míra 
samostatnosti, která má být u dětí věku 
1. a 2. ročníku samozřejmostí. Rodiče jistě 
později ocení, že jejich dítě je samostatnější 
při převlékání, přezouvání, či dalších 
činnostech. Zvláště ve druhém pololetí, kdy 
bude 1. a 2. ročník jednou týdně odjíždět na 
plavání do Olomouce, se bude tato 
samostatnost a snad i odpovědnost hodit. 
Dalším krokem k zajištění bezpečnosti 
provozu školy bude pořízení kamerového 
systému v co nejbližší době. Tato záležitost 
je již prokonzultována se zřizovatelem 
školy, který přislíbil finance na jeho 
pořízení.
Velice mě mrzí reakce několika málo 
rodičů, kteří v omezení přístupu do školy 
vidí narušení vztahů mezi školou a rodiči. 
Naopak, každý rodič si může dohodnout 

Základní a mateřská škola

schůzku se svojí učitelkou, vychovatelkou 
apod. Je to jen věc domluvy, jakou formou 
k setkání dojde. Toto opatření má za cíl 
poskytnout rodičům i zaměstnancům školy 
možnost klidového a časově nestresujícího 
jednání. Současně je třeba respektovat 
pracovní povinnosti učitelů, asistentů 
a vychovatelů, jejichž prvořadým úkolem je 
vyučovat (vychovávat) a na vyučování 
se připravovat. 

A poznámka o právu povolat Polici ČR 
v případě porušení tohoto příkazu? Znám 
r o d i č e ,  k t e r ý m  b y l o  m n o h o k r á t  
připomínáno nařízení o nevstupování 
rodičů do pavilonu školy (1. – 3. ročník), 
a přesto si dělali, co chtěli. Ve svém 
zaměstnání by si takové jednání nikdy 
nedovolili, tak proč porušují pravidla ve 
škole svých dětí? Zde jsou nejdůležitější 
pravidla pro zajištění bezpečnosti žáků 
a zaměstnanců:
- ráno před vyučováním přicházejí žáci do 
školy sami nebo v doprovodu svých rodičů – 
rodiče však vyčkají, pokud chtějí, v prostoru 
mezi hlavními a prvními turniketovými 
dveřmi, v pátek ráno mají možnost 
nahlédnout do skříňky dítěte;
- žáci, kteří přicházejí do školy sami nebo 
v doprovodu rodičů v době vyučování, 
použijí zvonek Zástupce ředitele a vyčkají 
příchodu zaměstnance školy;
- při odchodu dětí ze školní družiny vyčká 
rodič nebo pověřená osoba v prostoru mezi 
hlavními a prvními turniketovými dveřmi 
na příchod svého dítěte;
- návštěvy do školy se ohlašují pouze na 
zvoncích Ředitel nebo Zástupce ředitele.
Nastalá situace po žďárském incidentu 
vyžadovala rychlé řešení a tím byl příkaz 
ředitele. Po zavedení kamerového systému 
a zřízení recepce školy určitě najdeme 
optimálnější řešení k zamezení vstupu 
cizích osob do školy a zároveň důstojného 
kontaktu s rodiči žáků, včetně úpravy 
termínu kontroly skříňky žáka.

Mgr. Vladimír Čuka, ředitel školy

Beseda s panem starostou

Planeta Země

Žáci třetí třídy navštívili v rámci učiva o své 
obci na Obecním úřadě v Hněvotíně pana 
starostu Ing. Jaroslava Dvořáka. Děti se 
alespoň částečně dozvěděly o práci starosty, 
o fungování obecního úřadu a o tom, s čím 
se občané obracejí na pracovníky obecního 
úřadu.

Pan starosta dětem přiblížil, co se v naší 
obci událo a co nového se chystá. Ukázal 
dětem plán hřiště s dalšími nápady na  
trávení volného času dětí. Děti byly nadšené 
a neustále se zajímaly o podrobnosti. 
Děkujeme za čas, který s námi pan starosta 
strávil a za bonbony, ze kterých děti měly 
velkou radost.

Mgr. Dana Andrlíková

Jako každoročně se na začátku září vydali 
žáci 2. stupně naší školy do olomouckého 
kina Metropol, aby se stali svědky putování 
reportéra a zároveň zakladatele projektu 
Planeta Země 3000 Adama Lelka, tentokrát 
po daleké Indonésii. Poutavé vypravování o 
zemi, kterou tvoří 17 tisíc ostrovů, začalo 
základními historicko - zeměpisnými údaji. 

Dále byli žáci svědky putování po 
nejznámějších ostrovech jako je Borneo, 
kde se vydali do národního parku sledovat 
orangutany, na ostrově Jáva viděli „žluté 
peklo“ v kráteru sopky, ze kterého tamní 
horníci dennodenně vynesou na vlastních 
bedrech tuny síry. Následovaly silné 
emoční scény pohřebních obřadů na 
ostrově Sulawesi a celá výprava končila 
dobrodužným putováním do nitra 
tropických pralesů mezi lidojedy.
Žáci se mohli přesvědčit o důležitosti 
vnímání okolního světa jako celku, 
z a m y s l e t  s e  n a d  j e h o  o c h r a n o u  
a v neposlední řadě rozvíjet tolerantní 
způsob našeho uvažování.

Mgr. Iveta Šutová
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Ze života školy
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Ze života školy
5.  třída na dopravním hřišti  
a ve sklenících

Neviditelná Olomouc

Žáci 5. třídy jezdili v měsíci září na dopravní 
hřiště v Olomouci, kde se učili pravidlům 
silničního provozu a praktické zvládání 
jízdy na kole v různých dopravních 
situacích. Mnozí poznali, že jejich znalosti 
a hlavně praktické dovednosti ještě nejsou 
na takové úrovni, aby mohli samostatně 
vyjet na silnici. 

Ve středu 8. října navštívili žáci 5. třídy 
skleníky výstaviště Flora Olomouc 
v Bezručových sadech, aby prakticky 
p o z n a l i  r o s t l i n y  t r o p i c k é h o  
a subtropického podnebného pásu. Zažili 
jsme nevšední komentovanou prohlídku, 
na níž nás průvodkyně seznámila se 
zajímavostmi skleníků a ukázala dětem 
rostliny, o kterých se učí v přírodovědě. 
Většina žáků si poznatky zapisovala, někteří 
si rostliny také fotili. 
Dokumentaci z exkurze využijeme 
v připravovaném projektu o podnebných 
pásech. V závěru prohlídky si děti mohly 
zakoupit exotickou rostlinku pro vlastní 
pěstování.

Mgr. Eva Pospíšilová

Se školou jsme vyrazili do Olomouce na 
výstavu „Neviditelná Olomouc“. Dojeli 
jsme tam, před námi stály dveře s plakátem 
„ N e v i d i t e l n á  O l o m o u c ,  v ý s t a v a  
nevidomých“. Otevřeli jsme dveře a hned 
nás vítala paní u pokladny. Na stolečcích 
před námi ležely různé slepecké hry. 
Odložili jsme si batohy. Sedli jsme si ke 
stolečkům a vyzkoušeli jsme si, jaké je být 
slepý. 

Lektoři, kteří žáky v závěru testovali, doporučili 
procvičovat jízdu na kole pod kontrolou rodičů.

Najednou se otevřely dveře a dovnitř vběhl 
pes a hned po něm vešla naše průvodkyně – 
byla nevidomá. Její vodící fena Andy nás 
vesele přivítala. Do tmavé místnosti vešla 
první skupina. Poté vešla druhá skupina, 
včetně mě. Po vstupu za hranice světla jsme 
se chytli za ramena a šli. Cítil jsem se 
zvláštně, míchaly se ve mně nejrůznější 
pocity. Před námi byly nejrůznější 
předměty všech velikostí a my jsme je 
museli poznat hmatem. Od nich vedly 
provazy, podle kterých jsme šli. Poté přišel 
na řadu labyrint. Na zemi byla čára z jiného 
povrchu. Botami jsme šoupali o zem 
a hledali cestu.
Konečně jsme viděli denní světlo. Oči nás 
štípaly a byli jsme rádi, že jsme na denním 
světle. Mohli jsme si vyzkoušet Braillovo 
písmo a další věci. Bylo to úžasné, ale stejně 
jsme rádi, že nejsme slepí. Teď už vím, jak 
těžký život mají slepí lidé.

Jakub Jašek, 4.třída

…tak nějak by se dala nazvat další noc dětí 
ve škole, která se tentokrát konala z 31. října 
na 1. listopadu 2014.
Letos byla uspořádána pro děti 1. a 2. 
ročníku, stejně jako vloni za velké pomoci a 
podpory všech rodičů. Někteří z nich se 
proměnili v pohádkové bytosti, které čekaly 
děti na různých místech školy a děti zde 
plnily zajímavé a netradiční úkoly. Děti 
tentokrát putovaly školou jako Večerníčci, a 
to s tradiční novinovou čepičkou na hlavě. 
Pohádkovou atmosféru podtrhla záře z 
lucerniček, která dodala, jinak známým 
prostorám školy, zcela jedinečnou 
atmosféru.
Poděkování patří všem rodičům, kteří se na 
akci podíleli nejen jako pohádkové bytosti, 
ale také zajištěním bohatého občerstvení 
pro děti.

Mgr. Ivana Filkászová 

S Večerníčkem z pohádky do pohádky

Školní družina pracuje v letošním školním 
roce opět ve třech odděleních a navštěvuje ji  
82 dětí. Pro ně máme připraveny naše 
pravidelné sportovní, výtvarné, hudební 
a vědomostní soutěže. V tomto školním 
roce plánujeme i soutěžní odpoledne, kde 
budou soutěžit nejen děti, ale i týmy složené 
z rodičů a dětí. 

D o u f á m e ,  ž e  s e  n á m  v š e  p o d a ř í  
zorganizovat a zažijeme klání v opravdu 
netradičních a zábavných disciplínách.                                                                                                                                                 
V září  proběhla např. Kuželkiáda 
a Skřivánek,  o nichž si můžete přečíst na 
školních webových stránkách. Pěkně se 
zapojili i prvňáčci, což nás velmi těší. 
Věřme, že se nám v naší práci bude dařit 
a odměnou nám bude spokojenost dětí.

vychovatelky školní družiny

Práce ve školní 
družině

Základní a mateřská škola

Podzimní dílničky v mateřské škole

Podzim v mateřské škole patřil tvořivým 
dílničkám. Ve středu 8. října si děti
z oddělení Broučků s rodiči a sourozenci  
přišli nalepit  papírové jablíčko. Všem to šlo 
velmi od ruky a brzy bylo hotovo. Zbyl i čas 
na hraní v herně.  Další dílničky proběhly 
22. a 23. října. V oddělení Motýlků si děti  
pod vedením paní učitelky vytvořily

z keramické hlíny krásný 
vánoční dárek. Včeličky 
vyráběly  pečivo  ze slaného 
těsta. Všichni přítomní 
projevili nemalou kreativitu 
a šikovnost,  o čemž  se 
mohou přesvědčit ti, kteří 
b u d o u  n a k u p o v a t  n a  
V á n o č n í m  j a r m a r k u .  
Společné tvořivé setkání 
přispělo ke zpříjemnění 
podzimního odpoledne.
A co připravujeme pro 
děti do konce roku?

4.12. Veselé pohádky z čertovy zahrádky – 
představení v MŠ
5.12. Mikuláš v MŠ
11.12. Představení v KD – Předvánoční čas
11.12. Vánoční besídka v KD, začátek 
v 17.00 hodin.

Dostálová Jarmila, 
zástupkyně ředitele pro MŠ
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V krátké době se po několikáté změnila 
vyhláška o kácení dřevin. Protože se to týká 
i našich občanů, informuji o podmínkách 
nové vyhlášky, která platí od 1. listopadu 
2014. Podle ní se podmínky kácení 
zpřísňují a je třeba je dodržovat.
Ovocné stromy – lze kácet bez povolení, 
nezáleží na velikosti kmene.
Okrasné dřeviny (listnaté i jehličnany) - 
zde záleží na obvodu kmene stromu, který 
se měří ve výšce 130 cm nad zemí. Pokud má 
strom obvod do 80 cm, není potřeba 
povolení, s obvodem nad 80 cm se však 
může kácet pouze na základě povolení! 
V takovém případě si občané Hněvotína 
podají žádost na obecní úřad, kde uvedou 
všechny důležité údaje.

Informace k vracení 
truhlíků z květinové 
Prázdné a vysypané truhlíky od květinové 
výzdoby můžete vracet na obecní úřad 
v pátek 21. listopadu a dále v týdnu 
od 24. do 28. listopadu. Odebrání od vašeho 
domu si můžete domluvit se zaměstnanci 
obce.

Příští rok necháme truhlíky opět naplnit 
novou zeminou, osadit květinami a zase je 
vám předáme k vyzdobení vašich domů 
a ulic. Zájemce o tuto květinovou výzdobu 
prosíme, aby se do konce roku přihlásili na 
obecním úřadě buď osobně, nebo 
telefonicky na čísle 585 944 808, případně 
e-mailem na adrese .

Jana Svobodová
uo.hnevotin@volny.cz
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Kácení stromů na zahradách
Žádost o povolení podává vlastník, pokud 
by o kácení žádal uživatel pozemku (třeba 
v případě pronájmu), musí mít souhlas 
vlastníka. Obec by měla o povolení 
rozhodnout do 30 dnů. K žádosti musí být 
doručeno i označení parcely a katastrálního 
území, na kterém se dřevina nachází, včetně 
situačního nákresu. Obvykle se kácení 
povoluje v době vegetačního klidu, což je od 
1. listopadu do 31. března. Obecní úřad po 
projednání v komisi životního prostředí 
vydá rozhodnutí o povolení ke kácení. 
Pokud bude kácení provádět někdo jiný než 
žadatel, je potřeba, aby měl u sebe kopii 
rozhodnutí.
Obecní úřad také může stanovit povinnost 
zajistit náhradní výsadbu. V případě 
soukromých zahrad se to ale děje 
výjimečně, většinou se náhradní výsadba 
řeší na veřejném prostranství. Vlastní 
kácení stromu může provést jakákoliv 
právnická nebo fyzická osoba, pokud si na 
to žadatel sám netroufne. Nespoléhejte na 
to, že na vlastní zahradě si můžete dělat co 
chcete. Vyhláška o kácení dřevin  platí pro 
všechny soukromé osoby a instituce a její 
porušení se trestá pokutou.

za komisi životního prostředí 
Ing. Naděžda  Krejčí

Zájmové organizace

Oznámení Římskokatolické farnosti Hněvotín

Ohlédnutí za dětským farním dnem
Dětský farní den se konal na faře v sobotu 
13. září odpoledne od 15 hodin. 
Zúčastnilo se ho asi 30 dětí, jejich rodiče 
a přátelé. Pro děti byla připravena řada 
soutěží a závodů s poučným i zábavným 
programem. Součástí programu bylo 
i seznámení s životem sv. Leonarda, 
patrona naší farnosti, který byl představen 
i živě, takže mu děti mohly klást dotazy, na 
které on odpovídal. Rodiče přinesli s sebou 
různé dobroty k ochutnání při společné 
svačině. Jídelníček byl zpestřen porcemi 
grilovaného masa a uzenin. Program byl 
zakončen táborákem na farním dvoře, 
spojeným s opékáním špekáčků a se zpěvem 
písní s doprovodem kytary. Všem se 
program farního dětského dne líbil a děti se 
již těší na další.

Slavnost patrona farního chrámu 
sv. Leonarda

Dušičková sbírka na Charitu

Z a č á t e k  a d v e n t u  -  ž e h n á n í  
adventních věnců

jsme letos oslavili v neděli 9. listopadu 
slavnostní bohoslužbou ve farním kostele. 
Při slavné mši svaté zpíval chrámový sbor 
Salve z kostela Panny Marie Sněžné 
v Olomouci pod vedením Ing. Ladislava 
Kunce. Při mši svaté byla vykonána sbírka 
na potřeby farnosti.

se uskutečnila v neděli 16. listopadu při 
farní mši svaté. Kdo chtěl na projekty 
Charity přispět mimo tuto bohoslužbu, 
učinil tak odevzdáním svého daru na faře 
v pondělí 17. listopadu.

Adventní doba přípravy na Vánoce začíná 
letos v neděli 30. listopadu. V tento den 
bude možné si zakoupit ráno v 9.15 hodin 
v kostele adventní věnce připravené 

pracovníky Charity, které budou na začátku 
bohoslužby v 9.30 hodin požehnány. Cena 
jednoho adventního věnce je 250 Kč. 
Výtěžek z prodeje adventních věnců bude 
použit na podporu sirotčince v Ulan-bátaru 
v Mongolsku, zřízeného Charitou. Je však 
možné si přinést na žehnání věnců i vlastno-
ručně vyrobené věnce, které si po 
bohoslužbě odnesete domů a ozdobíte jimi 
své příbytky. Adventní věnce připomínají 
blížící se Vánoce – svátky narození Ježíše 
Krista.

V adventní době bude vykonána sbírka 
potravin pro Charitu, která z nich připraví 
štědrovečerní večeři lidem bez domova. Do 
sbírky je možno přispět trvanlivými 
potravinami a konzervami, ale i penězi. 
Dary pro tuto sbírku se budou odevzdávat 
v předsíni kostela do připravených beden 
před ranní bohoslužbou v 9.30 hodin, 
a to o nedělích 14. a 21. prosince.

P. Eduard Krumpolc, farář

Potravinová sbírka „Krajíc chleba 
pro chudé“

mailto:uo.hnevotin@volny.cz
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Senioři na Kosířsku
Letošní poslední výlet našeho klubu začal 
v Konici. Mají zde v zámku krásnou expozici 
řemeslného nářadí, mezi jiným největší 
sbírku sekyrek všeho druhu na světě. Stojí 
za to přijet se podívat.
Po dobrém obědě naše cesta směřovala na 
Velký Kosíř. Autobus nás dovezl téměř 
až pod vyhlídkovou věž, ti statečnější 
vystoupali po schodech až nahoru, ale okolí 
bylo pod mlhou a proto jsme nic neviděli. 

Na zpáteční cestě jsme se zastavili ve 
Slatinicích a prohlédli si expozici vozů 
Mercedes-Benz. Velmi působivá prohlídka. 
Výlet měl sladké zakončení při kávě 
a zákusku. Neodoláte, vždyť vchod do 
muzea aut je přes cukrárnu.
I přes nepřízeň počasí jsme byli spokojeni. 
Dík patří panu starostovi, který nám 
umožnil výjezd až na Kosíř. Ne všichni naši 
členové by mohli výšlap absolvovat. Teď 
nás už čekají běžná měsíční setkání, oslava 
krásných kulatin jedné naší členky, která se 
narodila pod vánoční stromeček a Silvestr 
s harmonikou, abychom se důstojně 
rozloučili s letošním rokem.
Neláká vás, milí spoluobčané, přijít mezi 
nás?

za Klub seniorů Jana Mrkusová
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Pozvánky na prosincové akce

Pozvánka na taneční 
zábavu

Sbor dobrovolných hasičů v Hněvotíně 
si vás dovoluje pozvat na předvánoční 
taneční zábavu se skupinou Sax Rock, která 
se koná v sobotu 20. prosince v sále 
Kulturního domu. Začátek je ve 20 hodin, 
vstupné 60 Kč.

Petr Krupáš


