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V pořadí 24. zasedání hněvotínských za-
stupitelů uskutečněné v úterý 15. srpna 
bylo posledním v tomto volebním období. 
Přítomno bylo 7 zastupitelů. Omluven byl 
Petr Niessner (vedoucí dětského tábora)  
a Roman Piňos (služební důvody). Zúčast-
nilo se jej také 16 hostů.
Po zprávě předsedy kontrolního výboru  
o plnění usnesení a zprávě starosty obce 
o činnosti obecního úřadu od 23. zasedá-
ní byli přítomní seznámeni s rozpočtovým 
opatřením č. 4/2018, které bylo následně 
schváleno. Byly projednány žádosti fyzic-
kých a právnických osob. 
Rozhodnutí o žádosti společnosti ARKO 
Brno o zvážení možnosti provozování 
obecního vodovodu a kanalizace v obci 
Hněvotín odložili zastupitelé na období po 
říjnových volbách, kdy se k ní vyjádří nově 
zvolené zastupitelstvo. Žádost Římskoka-
tolické farnosti Hněvotín o příspěvek na  
2. etapu opravu střechy kostela ve výši  
200 tis. Kč schválena nebyla.

Z důvodů vyhnutí se provizoriu ve finan-
cování obce na počátku roku 2019 schválili 
zastupitelé zpracování návrhu rozpočtu na 
rok 2019 ještě současným finančním výbo-
rem a vedením obce. Návrh bude projed-
nán na říjnovém ustavujícím zasedání za-
stupitelstva a následně na zákonnou dobu 
vyvěšen na úřední desce k připomínkování 
spolky a občany. Rozpočet by pak měl být 
schválen na prosincovém zasedání do kon-
ce kalendářního roku 2018.
V dalším bodě jednání byla projednána  
a odsouhlasena smlouva o pronájmu spor-
tovního areálu. Starosta následně informo-
val občany o likvidaci odpadů a o výstavbě 
v obci hovořil místostarosta a předseda vý-
boru pro výstavbu a dopravu Libor Blaťák. 

Poznámky z 24. zasedání zastupitelstva obce Hněvotín Účet zastupitelů obce  
za uplynulé volební období

Obecní samospráva

Více informací o uvedených tématech na-
leznete v samostatných článcích na jiném 
místě Zpravodaje.
V kapitole různé byl projednán a schválen 
příspěvek manželům Pavlíně a Jiřímu Do-
ležalovým z Olomouce na úpravu a odvod-
nění vjezdu a chodníku k rodinnému domu 
a manželům Andree a Jaromíru Slehovým 
z Hněvotína na úpravu oplocení, která byla 
vynucena realizací stavby komunikace  
a chodníku v majetku obce. Schváleno bylo 
uzavření smluv obce s právnickými a fyzic-
kými subjekty.

V souvislosti s ukončením zakázky do 
ustavení nového zastupitelstva a nutnosti 
sanačních omítek a dalších případných ví-
cepracích při úpravách stravovacího úseku 
základní školy uložili zastupitelé komisi 
pro zadávání veřejných zakázek a starosto-
vi obce uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo 
se společností REKOS do maximální výše 
200 tis. Kč.
V posledním bodě jednání starosta obce 
seznámil přítomné s účtem zastupitelstva 
za uplynulé volební období (viz samostat-
ný článek), poděkoval spolkům a občanům 
za spolupráci a zastupitelům za podíl na 
dalším rozvoji obce. Diskusní připomínky  
a podněty byly zaznamenány a o jejich ře-
šení budou občané informováni na dalším 
zasedání zastupitelstva. 
Návrhová komise přečetla návrh usnesení, 
který byl následně schválen. Starosta Jaro-
slav Dvořák poděkoval všem za účast a za-
sedání ukončil.
Podrobnější informace o projednávaných 
záležitostech naleznete na obecních webo-
vých stránkách v Usnesení z 23. zasedání 
zastupitelstva obce.

Iveta Čechová

Čtyři roky uběhly jako voda a je legitimní, 
aby zastupitelé složili občanům obce účet. 
Co se podařilo od roku 2014 a co ne?
- byl dokončen a slavnostně i otevřen Prů-
tah obce s okružní křižovatkou;
- průběžně byl upravován kulturní dům 
(přestavba vinárny, jeviště, bufetu, schodi-
ště ze sálu, obřadní místnosti a kanceláří);
- postupná rekonstrukce služebního bytu 
v hasičské zbrojnici, prakticky celá pře-
stavba strojovny, zhotovení přístavku  
ke zbrojnici, úprava venkovních ploch;

- celková revitalizace části obce Malý Klu-
poř s výstavbou čisticích šachet, nové ko-
munikace, chodníků s parkovacími stáními 
a veřejného osvětlení;
- zateplení budovy základní školy, celková 
oprava šaten v suterénu a nyní i stravovací-
ho úseku s obslužným výtahem, nové oplo-
cení severní části dvora; 
- rekonstrukce dětských hřišť ve sportov-
ním areálu, u hasičské zbrojnice a za farou;
- další vylepšení podmínek bydlení v Domě 

s pečovatelskou službou (výměna většiny 
vstupních dveří, oken, zateplení západní 
strany budovy a půdy, rekonstrukce dvou 
podkrovních bytů)
- celková revitalizace ulice Západní;
- celková revitalizace ulice K Floriánku;
- rekonstrukce ulice před kostelem  
(od Sklenářového po dům č. p. 9);   
- péče o kulturní dědictví - restaurování 
Božích muk, sochy a oplocení sv. Flori-
ánka, ohradní zdi a glorietu p. Marie, po-
mníku obětem 1. světové války, kříže k Ol-
šanům, sousoší piety na Velkém Klupoři, 
podíl obce na zhotovení pomníku přísluš-
níků RAF v Topolanech, atd.;  

Pokračování na straně 3.
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Účet zastupitelů obce za uplynulé volební období

Pronájem sportovního areálu
Zastupitelé obce vedeni snahou o vytvo-
ření co nejpříznivějších podmínek pro 
sportovní vyžití občanů a zejména mlá-
deže obce a po několika měsících jednání  
s vedením TJ FC Hněvotín z.s.,  projednali  
a odhlasovali návrh nájemní smlouvy 
Sportovního areálu Hněvotín. Navázali tak 
na kupní smlouvu, o které jsme vás infor-
movali v minulém vydání Zpravodaje. Nej-
důležitější body smlouvy o pronájmu:
- pronájem celého areálu na 20 let spolku 
TJ FC Hněvotín za 1 Kč ročně; 
- nájemce může pronajímat dlouhodobě 
restauraci a krátkodobě (do 3 dnů) areál 
nebo jednotlivá sportoviště, ceník proná-
jmu podléhá schválení pronajímatele;
- příjmy z pronájmů budou příjmy TJ FC 
Hněvotín; 
- obec bude zajišťovat celoroční provoz, 

Obecní samospráva

Pokračování ze strany 2.

údržbu a investice do sportovního areálu;
- obec Hněvotín a Základní a Mateřská ško-
la Hněvotín budou užívat sportovní areál 
bezplatně; 
- bezplatný bude přístup občanů obce  
na dětské hřiště a sportoviště mimo ta, kte-
rá podléhají rozvrhu a poplatkům;
- nájemce je povinen mít uzavřenou pojist-
nou smlouvu;
- obec bude dotovat i nadále činnost spolku 
TJ FC Hněvotín částkou 500 tis. Kč ročně;
- smlouvu nelze vypovědět bez udání důvo-
du;
- platnost smlouvy od 1. ledna 2019; 
Obec tímto přebírá veškerou materiální 
péči a platby za energie. Očekáváme tak,  
že se budou moci členové vedení TJ FC 
věnovat více organizační činnosti a budou 
mít více času i na vlastní sportovní vyžití.

Jaroslav Dvořák, starosta

- výstavba sportovního areálu (nové šatny 
pro mládež, automatická závlaha hrací plo-
chy, vybudování víceúčelového hřiště s tar-
tanovým povrchem, workoutového hřiště, 
dvou nových tenisových kurtů, hřiště pro 
plážový volejbal);

- komunikace, parkoviště a chodníky u plá-
novaných 15 rodinných domů na ul. Topo-
lanská;
- autobusové zastávky u firmy WANZL  
s chodníkem a veřejným osvětlením (finan-
cováno z 95 % společností WANZL).
Ona to jsou třeba dvě, tři slova nebo řádek, 
za kterými jsou ovšem měsíce nebo i roky 
vyřizování a vlastní realizační práce. Drob-
nějších akcí v nákladech desítek nebo sto-
vek tisíc Kč, například úpravy dvora v ma-
teřské škole, garáže a dvora vedle obecného 
úřadu, prodloužení kanalizací a vodovodní-
ho řadu, veřejného osvětlení za Válkovem, 
na hřišti, U Zahrádek apod., by byly další 
desítky a nemá je smysl ani vyjmenová-
vat. Celková hodnota těchto akcí přesahuje  
50 miliónů korun.  

Nepodařilo se nám uspokojivě dořešit zá-
sobování pitnou vodou (ČVUT Brno v sou-
časné době zpracovává projektovou doku-
mentaci), přechody pro chodce u kruhové 
křižovatky a u základní školy (probíhá sta-
vební řízení), chodník pro pěší a cyklisty  
do Topolan, výstavbu vodní nádrže v jižní 

části katastru a také revitalizaci poslední 
ulice v obci Za Zbrojnicí (zde nám Odbor 
koncepce a rozvoje Magistrátu města Olo-
mouce zablokoval stavební řízení, proto-
že parkovací stání budou na úkor zeleně. 
Pozn.: Tak ho uděláme uprostřed silnice).
Za největší úspěch zastupitelstva a samo-
zřejmě i vás občanů obce však považujeme 
získání titulu Vesnice Olomouckého kraje 
roku 2016, kdy se Hněvotín zařadil mezi 
nejlépe hodnocené obce v České republice. 
Oceněním naší práce byla i návštěva prezi-
denta republiky Miloše Zemana.  
Děkujeme všem zapsaným spolkům, zá-
jmovým sdružením, pedagogům a žákům 
základní a mateřské školy, spolupracujícím 
firmám a zejména vám občanům Hněvotí-
na za podíl na dalším rozvoji naší obce.

zastupitelé obce
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měně oken se musíte obrátit na sklenář-
skou firmu. V budoucnu nám asi vyvstane 
povinnost odebírat oleje. Moc si to zatím 
nedovedeme, s ohledem na zápach, hořla-
vost i životní prostředí, představit.
Za vesnicí se začaly objevovat černé sklád-
ky, za jejichž likvidaci vynakládáme de-
setitisícové částky, v převážné většině  
je zakládají firmy a podnikatelé, kteří mají 
demolice, úklid objektů apod. v náplni 
podnikání. 
Je to naše příroda. My zde žijeme. Budete-
-li svědky tohoto jednání, prosím, upozor-
něte obecní úřad, policii České republiky  
nebo přímo inspekci životního prostředí. 
Děkujeme Vám.

Lukáš Koníček, referent pro vodní   
a odpadové hospodářství 

Obecní samospráva / Základní a mateřská škola

Co s odpady?

Výstavba obce
O prázdninových měsících se hlavní sta-
vební práce soustředily do budovy základní 
školy a na dokončování rozestavěných akcí:
- pokračujeme v zahradních úpravách na 
Topolanské ulici;

Víme co! Nejlepší je jim předcházet!  
Ne vždy to však jde.
V současné době je tříděný odpad (plas-
ty, sklo, bioodpad) shromažďován na  
16 stanovištích, na 7 z nich je i kontejner 
na papír. Komunální odpad je vyvážen spo-
lečností AVE 1x za 14 dnů. Plasty se v létě 
vyvážejí 1x týdně a v ostatních obdobích  
1x za 14 dnů. Bioodpad je vyvážen 2x týdně, 
sklo a papír na vyzvání.
Opakují se požadavky občanů na další 
navýšení kontejnerů. Nemyslíme si, že je 
zrovna sada kontejnerů s odpadky okrasou 
každé ulice. I kolem sběrných míst s více 
kontejnery je často nepořádek, který je sice 
částečně pochopitelný, ale většinou je způ-
soben přístupem občanů naší obce. Ve spě-
chu tam pohodíte pytel s plasty a spěcháte 
na autobus. 

O tom, že musíte sešlápnout plastové oba-
ly, zejména od nápojů, jsme se již zmiňo-
vali. Do kontejneru se toho vejde daleko 
více a nebude potřeba ukládat plasty do 
pytlů vedle kontejnerů. Do biologického 
odpadu je třeba ukládat již zpracovaný ma-
teriál, ne celé rostliny, větve apod. Rostlin-
ný materiál je potřeba nejdříve rozstříhat  
na menší kusy, pak se ho do kontejneru vejde  
daleko víc. 
V měsíčním plánu práce pro zaměstnance 
obce je kontrola a úklid stanovišť odpadů 
každý pátek a dále vždy při měsíčním úkli-
du v každé ulici. Každé pondělí též probíhá 
kontrola a úklid dětských hřišť. Vyskytují 
se problémy s velkými kontejnery za fir-
mou FAMO a na výjezdu z obce na Bystro-
čice, kam občané ukládají pařezy, celé túje, 
velké větve, dokonce i pleny a plasty, házejí 
odpady vedle kontejneru apod. Obec rov-
něž pořídila sběrné kontejnery na odpad 
(pneumatiky, elektro zařízení, kovoodpad) 
vedle areálu společnosti Müller. Dále dva-
krát ročně organizujeme sběr nebezpečné-
ho a velkoobjemového odpadu.
S ohledem na výše uvedenou škálu mož-
ností se domníváme, že má obec problema-
tiku z velké části vyřešenou. Likvidaci ta-
bulového skla se pokusíme dořešit alespoň 
na jednom místě v obci, protože se jedná 
o značně nebezpečnou manipulaci. Při vý-

- dokončená a před kolaudací je rekon-
strukce hasičské zbrojnice;
- u hasičské zbrojnice máme ještě rozesta-
věný přístřešek a odvětrávací sokl;
- zcela dokončené je již oplocení dvora zá-
kladní školy se sousedním pozemkem;

- finišují stavební práce na úpravě stravo-
vacího úseku základní školy s malým výta-
hem;
- dokončuje se přestavba bytu v budově zá-
kladní školy na sborovnu;
- autobusové zastávky u firmy WANZL jsou 
již zaregistrovány v seznamu zastávek Čes-
ké republiky a předpokládáme, že v měsíci 
září již bude upraven jízdní řád;

Dále jsme zvažovali provést před oslavami 
100. výročí vzniku republiky opravu levé-
ho pilíře pomníku před obecním úřadem. 
Ukázalo se však, že stav pomníku je mno-
hem problematičtější a vyžaduje jeho kom-
pletní demontáž, novou základovou desku 
a stavbu nové konstrukce pomníku ve stá-
vající podobě s využitím pískovcových ob-
kladů. Cena je odhadována na 500 tis. Kč 
a opravu tak bude nutno zahrnout do roz-
počtu obce v následujících letech.

Libor Blaťák, místostarosta
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Základní a mateřská škola

Příměstský tábor 2018
1. turnus
Už pátým rokem se stalo zvykem, že se  
s dětmi prostě musíme vidět i o prázd-
ninách — na příměstském táboře. I letos 
jsme zažili spoustu zábavy, pohybu a nabyli 
nové zkušenosti. 
V pondělí jsme začali tradičně na školním 
pozemku, abychom pomohli rostlinkám  
od dozrálých plodů a také od plevele a za-
vlažili je. Odpoledne jsme kuličky malin, 
angreštu a jahod vyměnili za koule bow-
lingové. Ostřílení borci již kouleli s velkou 
bravurností, zato naši nejmenší často má-
lem letěli do dráhy i s koulí. Vše proběhlo 
ale podle regulí a bez úrazu. 

V úterý jsme měli naplánovanou cestu do 
Brna. Jako první nás čekaly dvě hodiny  
v JumpParku, skákacím centru plném 
trampolín. Tekutiny se řinuly do hrdla  
a opět hojně opouštěly organismy dětí  
v podobě nadměrného pocení. Nikdo se ne-
nudil, každý chtěl skákat, skákat a zase ská-
kat. Přesto nebyly děti unavené, protože po 
vydatném posilnění bagetou se již za chvíli 
neúnavně proháněly v námi oblíbeném 
zábavním centru Bruno. Zde jsme mohli 
trávit čas také venku v nově vybudovaném 
venkovním areálu plném vodních atrakcí  
a fontán. Ještě než začalo pršet, byli někteří 
i tak celí mokří.   
Středa byla ve znamení sportu. Sportovní 
areál v Hněvotíně se proměnil v barevné 
hemžení našich svěřenců. Náhodné, ale 
spravedlivé rozlosování do čtyř družstev 
proběhlo ještě ve školním pavilonu, pak  
už se šlo běhat a závodit. Prostřídali jsme 
několik her, které děti nadchly a podnítily 
ke zdravému soutěžení. Vítězné družstvo 
bylo náležitě odměněno, ale ani ti poslední 
neodešli s prázdnou. 

Ve čtvrtek jsme vyjeli do přírody. Na hra-
dě Sovinec jsme si prošli vnitřní prostory, 
vyběhli na věž a rozhlíželi se do kraje. Té-
měř na každém nádvoří jsme také stihli 
posvačit. Odpoledne jsme pak strávili v ne-
daleké Pradědově galerii u Jiříkova, kde si 
děti mohly pohrát na venkovních hřištích, 
prohlédnout si, ale i osahat tamější sochy 
v životní velikosti, osedlat dřevěné koně, 
osla nebo dokonce slona a velblouda. Vždy 
si našly nějakou zábavu a spokojeně si uží-
valy společných chvil. Ani z této výpravy  
se dětem nechtělo domů. 
V pátek už na nás čekali v centru Semafor 
v Olomouci. Rozšířené hřiště a spousta šla-
pacích kár, koloběžek a kol nám byly plně 
k dispozici. Ve chvíli odpočinku se nám 
věnoval opravdový záchranář, který nám 
ukázal správnou resuscitaci, a každý si 
mohl záchranu vyzkoušet. A co že chutná 
našim dětem nejvíc? Přece špagety a zmrz-
lina. 

2. turnus
Po víkendovém odpočinku jsme se zase 
opět sešli plni očekávání na další týden tá-
bora. Hned první den nás čekala Ostrava 
a její Svět techniky v areálu bývalých Vít-
kovických železáren. Prohlédli jsme si dvě 
budovy plné fyzikálních jevů, které člověk 
může zakusit na vlastní smysly, zajíma-
vosti ze světa vědy a techniky proložené 
přírodními úkazy ze světa vesmíru a fau-
ny. Nechyběla celá řada rébusů a velmi nás 
zaujala sekce Klamária s optickými klamy. 
V divadle vědy jsme mohli zhlédnout před-
stavení z oblasti fyziky, při kterém jsme vi-
děli v akci nejen kapalný dusík, ale i naše 
žáky, kteří si vyzkoušeli uvnitř Faradayovy 
klece i Teslův transformátor. 

Odhalili jsme tajemství technických vyná-
lezů a v budově U6 jsme se prošli historií 
technického pokroku od průmyslové re-
voluce po současnost. Díky interaktivitě 
exponátů jsme mohli vědu a techniku zažít 
doslova na vlastní kůži. Co nám ale nejvíc 
chybělo, byl dostatek času na prozkoumání 
všech zákoutí celého areálu. 
V úterý jsme se vydali do Olomouce na mi-
nigolf a v krásném počasí si prověřili svou 

pevnou ruku a přesnost v odpalu. Výherci 
byli ověnčeni medailemi.  V odpoledním 
čase jsme se pak opět potili v množství 
atrakcí v zábavním centru Krokodýlek.

Středa byla vyhrazena návštěvě Velkého 
Kosíře, a to za každého počasí. Vloni nám 
déšť tuto výpravu znemožnil, letos jsme 
byli přesvědčeni, že vrchol zdoláme. Výlet-
ní vláček byl pro nás přistaven přímo před 
školu a my odjeli do Čech pod Kosířem. 
Zde nás na zámku provedla princezna, kte-
rá nám ukázala své komnaty i ostatní poko-
je panství, na kterém kdysi žili. Počasí nám 
přálo, ale jakmile jsme vyšli ze zámku, roz-
pršelo se a celou cestu nahoru pršelo a pr-
šelo. Nás to ale neodradilo, zahaleni v pláš-
těnkách a stále s úsměvem na rtech jsme  
se dostali až na vrchol. Rozdělali jsme 
si oheň a každý si opekl svůj špekáček, 
chléb a jiné dobroty. Po stylovém jídle se 
umoudřila i obloha, opar se zvedl a my tak 
z rozhledny mohli vidět široko daleko. Na 
zpáteční cestě jsme se nechali zase z oblo-
hy mírně zalévat a domů jsme pak unaveni 
docestovali opět vláčkem. 
Ve čtvrtek nás čekala olomoucká Pevnost 
poznání, která se stala naším pravidelným 
cílem a kde jsme i letos měli zajištěn výuko-
vý program. Zábavnou formou se tak děti 
mohly dozvědět něco o geoparku, vesmíru 
a opět jsme si prošli všechny expozice, kte-
ré Pevnost poznání nabízí. Tak jako každý 
rok ani letos nám vyměřený čas nestačil.
A byl tu pátek, poslední společný den. Odje-
li jsme do Mladečských jeskyní. Obdivovali 
jsme krápníkové útvary a představovali si, 
co by který asi mohl znázorňovat. Dětská 
fantazie byla veliká. Když nás jeskyně pro-
pustila opět na čerstvý vzduch, vydali jsme 
se po naučné stezce po okolí. Vystoupali 

Pokračování na straně 6.
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Ihned po odchodu žáků a na prázdniny  
a pedagogů na dovolenou začaly plánované 
vnitřní stavební úpravy a malování učeben 
školy.  
Hlavní činností byla celková rekonstrukce 
školní jídelny a výdejny spojená s vybudo-
váním výtahu pro převoz jídla z kuchyně 
ve zvýšeném patře do výdejny v suterénu. 
V současné době finišují stavební práce  
a instalace gastrozařízení pro výdej stravy  
a příjem použitého nádobí. 
Zřizovatel školy zajistil z vlastních zdrojů 
rekonstrukci jednoho ze služebních bytů 
na společnou sborovnu pro pedagogické 
pracovníky školy. Kromě svého pracovní-
ho prostoru a zázemí budou mít k dispozici  
i nové sociální zařízení se sprchou a ku-
chyňku. V červenci byly vymalovány 
všechny učebny v patře, chodba na patře  
a schodiště. Zbývající prostory budou vy-

Základní a mateřská škola

Příměstský tábor 2018

Cirkus Happy Kids

Velké manévry v základní škole o hlavních prázdninách 2018
Pokračování ze strany 5.

Vážení občané, milí rodiče,
teď už je to konečně tady! Cirkus Happy 
Kids přijede do naší školy! Naši žáci a děti 
z mateřské školy budou trénovat různá cir-
kusová vystoupení a v závěru projektu nám 
všem své dovednosti předvedou ve dvou 
velkých slavnostních představeních v areá-
lu zemědělského družstva Hněvotín. Všich-
ni jste srdečně zváni. 
Na bezpečnost dětí bude v dostatečném 
počtu dohlížet tým profesionálních artistů. 
Žádné z nacvičovaných čísel není pro děti 
nebezpečné a vždy je trénováno za účasti 
a dohledu zkušených trenérů. Čísla jsou 
přizpůsobena věku a zručnosti dětí a upra-
vena tak, aby v žádném případě nemohlo 
dojít k úrazu. 
Ve čtvrtek 6. září proběhne od 10 hodin 
generální zkouška před žáky z okolních 
základních škol. Premiéra pro rodiče a ve-
řejnost se uskuteční také ve čtvrtek 6. září 
od 17 hodin a závěrečné představení pak  
v pátek 7. září opět od 17 hodin. Vstupné 
pro děti od 3 do 14 let činí 50 Kč, pro do-
spělé 200 Kč.
Chtěli bychom poděkovat panu Josefu Do-
fkovi, předsedovi Zemědělského družstva 
Hněvotín, který nám umožnil tento projekt 
v areálu družstva uskutečnit.

Vlasta Nováková, zástupkyně ředitele

jsme k již dávno rozbořené Rytířské síni 
a prošli tajuplnou volně přístupnou jesky-
ní Podkova, která nás všechny překvapila 

svou délkou a klikatostí. Zase jsme odjíždě-
li plni dojmů a bohatých zážitků. Tak zase 
za rok.

Radka Dudová 

malovány o příštích velkých prázdninách. 
Po pondělí 20. srpna započal velký úklid 
školy, na kterém se podílí pracovní skupina 

složená z našich paní uklízeček a brigádní-
ků. Jim patří poděkování za dosavadní od-
vedenou práci s tím, že to zásadní je teprve 
čeká, úklid v suterénu školy po stavební 
firmě.

Vladimír Čuka, 
ředitel základní a mateřské školy

SOBOTA 8.9. OD 14 hod. 
SESTAVTE  ŠESTIČLENNÉ  SMÍŠENÉ  

DRUŽSTVO DO 18 LET. 

  GLADIÁTORSKÁ  KLÁNÍ : 

1. LIDSKÝ STOLNÍ FOTBAL 
2. HASIČSKÝ ÚTOK 
3. HOD OŠTĚPEM 
4. JÍZDA NA DVOJKOLE 
5. KOP MÍČE DO SÍTĚ 
6. HOD TENISÁKEM 

 

 

PRO DĚTI BUDE PŘIPRAVEN BEZPLETNĚ  

SKÁKACÍ HRAD 

PO UKONČENÍ ZÁPASŮ BUDE JIŽ TRADIČNÍ  

HOD VEJCEM PO SVÉM PŘÍTELI 

OBČERSTVENÍ ZAJISTÍ RODIČE FOTBALISTŮ  

S VÝTĚŽKEM PRO BENJAMINKY 
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Aktuálně

Volby do zastupitelstev obcí

Kandidáti do Zastupitelstva obce Hněvotín
Letošních voleb do Zastupitelstva obce Hněvotín, které je devítičlenné, se zúčastní dvě sdružení nezávislých kandidátů:

Číslo 1     SPOLEČNĚ PRO HNĚVOTÍN

Číslo 2     ZA DALŠÍ ROZVOJ OBCE-SNK

poř. Kandidát   Navrhující Politická
číslo příjmení, jméno, tituly věk strana  příslušnost Povolání  Bydliště
2 Černý Ivo Ing.  52 NK  BEZPP  technický náměstek Hněvotín
9 Doležal Mojmír Mgr. 47 NK  BEZPP  technik   Hněvotín
8 Dudová Radka Mgr. 43 NK  BEZPP  učitelka základní školy Hněvotín
5 Filip Zdeněk  55 NK  BEZPP  podnikatel  Hněvotín
7 Krejčí Milan  54 NK  BEZPP  úředník   Hněvotín
1 Krejčí Naděžda Ing. 62 NK  BEZPP  průvodkyně  Hněvotín
3 Niessner Petr  46 NK  BEZPP  technik   Hněvotín
4 Přikrylová Lucie Mgr. 43 NK  BEZPP  středoškolská učitelka Hněvotín
6 Svaček Ondřej  36 NK  BEZPP  právník   Hněvotín
 JUDr. Ph.D., LL.M.

poř. Kandidát   Navrhující Politická
číslo příjmení, jméno, tituly věk strana  příslušnost Povolání  Bydliště
2 Antl Miloslav  54 NK  BEZPP  vedoucí výroby  Hněvotín
3 Blaťák Libor Ing.  54 NK  BEZPP  vedoucí obchod. úseku Hněvotín
1 Dvořák Jaroslav Ing. 67 NK  BEZPP  starosta obce  Hněvotín
4 Hluší Pavla MUDr. 46 NK  BEZPP  lékařka   Hněvotín
6 Koníček Vilém Ing. 52 NK  BEZPP  technolog  Hněvotín
7 Novák Jozef Ing.  64 NK  BEZPP  ředitel HZS Prostějov Hněvotín
5 Piňos Roman  43 NK  BEZPP  příslušník AČR  Hněvotín
9 Procházka Petr Ing. 41 NK  BEZPP  procesní analytik  Hněvotín
8 Šutová Iveta Mgr. 46 NK  BEZPP  učitelka ZŠ  Hněvotín

Letošní volby do zastupitelstev obcí se ko-
nají ve dvou dnech, v pátek 5. října 2018 
od 14 do 22 hodin a v sobotu 6. října 2018 
od 8 do 14 hodin. Hlasování probíhá pouze 
ve volebních místnostech na území České 
republiky. 
Voličem je státní občan České republiky, 
který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 
nejméně 18 let a který je v den voleb v této 
obci přihlášen k trvalému pobytu, a státní 
občan jiného státu, který v druhý den voleb 
dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb 
v této obci přihlášen k trvalému pobytu.  
Ve volební místnosti bude na viditelném 
místě vyvěšen hlasovací lístek označený ná-
pisem „vzor“, prohlášení o vzdání se nebo 
odvolání kandidatury, pokud bylo doručeno  
do 48 hodin před zahájením voleb. Hlaso-
vací lístek je starostou obce distribuován 
voličům nejpozději 3 dny přede dnem vo-
leb. V případě, že dojde k jeho poškození 
nebo ztrátě, je možné požádat ve volební 
místnosti okrskovou volební komisi o vy-
dání nového hlasovacího lístku. Volič po 
příchodu do volební místnosti prokáže 
okrskové volební komisi svou totožnost  
a státní občanství. Totožnost a státní ob-
čanství prokážou občané České republiky 
platným občanským průkazem nebo plat-
ným cestovním pasem České republiky, 

občané z jiného členského státu průkazem 
o povolení k pobytu. 
Po obdržení úřední obálky, případně hla-
sovacího lístku, vstoupí volič do prosto-
ru určeného k úpravě hlasovacího lístku.  
Volič může upravit hlasovací lístek jedním 
ze způsobů: 
1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví 
sloupce před názvem volební strany pouze 
jednu volební stranu. Tím je dán hlas kan-
didátům této volební strany v pořadí dle 
hlasovacího lístku v počtu, kolik činí po-
čet členů zastupitelstva obce, který má být  
v obci volen. 
2. Označit v rámečcích před jmény kandi-
dátů křížkem toho kandidáta, pro kterého 
hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nej-
výše však tolik kandidátů, kolik členů za-
stupitelstva obce má být zvoleno. 
3. Kromě toho lze oba způsoby, popsané  
v předchozích bodech, kombinovat, a to 
tak, že lze označit křížkem jednu volební 
stranu a dále v rámečku před jménem kan-
didáta další kandidáty, pro které hlasuje,  
a to v libovolných samostatných sloupcích, 
ve kterých jsou uvedeny ostatní volební 
strany. V tomto případě je dán hlas jednot-
livě označeným kandidátům. Z označené 
volební strany je dán hlas podle pořadí na 
hlasovacím lístku pouze tolika kandidá-

tům, kolik zbývá do počtu volených členů 
zastupitelstva obce. Volič vloží hlasovací 
lístek šedé barvy do úřední obálky šedé 
barvy. Po opuštění prostoru určeného pro 
úpravu hlasovacích lístků vloží volič tuto 
úřední obálku před okrskovou volební 
komisí do volební schránky. Každý volič 
hlasuje osobně, zastoupení není přípust-
né. S voličem, který nemůže pro tělesnou 
vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo 
nemůže číst nebo psát, může být v prosto-
ru určeném pro úpravu hlasovacích lístků 
přítomen jiný volič, nikoliv však člen okr-
skové volební komise, a hlasovací lístek 
za něho vybrat a vložit do úřední obálky,  
a popřípadě i úřední obálku vložit do voleb-
ní schránky. Volič může požádat ze závaž-
ných, zejména zdravotních, důvodů obecní 
úřad a ve dnech voleb okrskovou voleb-
ní komisi o to, aby mohl hlasovat mimo  
volební místnost, avšak pouze v územním 
obvodu stálého volebního okrsku, pro  
který byla okrsková volební komise zříze-
na. V takovém případě okrsková volební 
komise vyšle k voliči 2 své členy s přenos-
nou volební schránkou, úřední obálkou  
a hlasovacím lístkem.

Jana Svobodová
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Aktuálně

Naříká skoro celá země, zasedá vláda, 
problém řeší odborníci. Jako většina obcí   
i Hněvotín zakázal zalévání trávníků a na-
pouštění bazénů. Jistě vás netěšil pohled 
na suchou zahradu. I jako zaměstnanci 
obecního úřadu jsme si takzvaně podřezali 
větev. Uschlo nám několik desítek strom-
ků a částečně zeleň v obci. Poprvé až letos 
jsme několikrát zažili vyschnutí Hněvotín-
ského potoka.
Kladem je, že se po instalaci výkonnější-
ho čerpadla ve vodárně Skaly situace drží 
na únosné míře. Strádají však občané by-
dlící v nejvyšších částech obce. Zejména 
Malý  Klupoř a  ulice se zámkovou dlaž-
bou. Dobrou zprávou je, že je v možnostech 
obce situaci uspokojivě řešit. Samozřejmě,  
že jsme konzultovali problém s odborníky 
a zadávali zpracování projektových doku-
mentací. Ti kalkulovali s investicí přesa-
hující značně 10 mil. Kč nebo směřovali  
k tomu, aby provozovali vodovod v naší 
obci sami. 
Nyní zpracovávají obci projektovou do-
kumentaci odborníci z Vysokého učení 
technického z Brna. Ta zahrnuje hlavně 
vybudování vodojemu o kapacitě 120 m3  

(4 x 30 m3) za Malým Klupořem, napojení 
hydrogeologického vrtu do systému, posí-
lení výkonu čerpadel a zajištění jen mini-
málního kolísání tlaku. Obec plánuje znovu 
provést chemické vyčištění potrubí a přípoj-
ky k rodinným domům na Malém Klupoři. 
Předpokládáme, že se vodní kámen vysráží  
z větší části na betonových stěnách vodo-
jemu. 
Obec plánuje vyčištění desíti nepoužíva-
ných obecních studní, jejich osazení čer-

Kulturní a společenské akce
Proběhlo:  
22.— 24.června Dny obce Hněvotín a sjezd rodáků 
  Akci považujeme za vydařenou. Vycházíme z vyjádření hostů a hněvo- 
  tínských rodáků. Bohužel nás zaskočilo počasí. Nemohli jsme počítat  
  s poklesem teploty o 15 stupňů. To znamenalo výrazně menší počet
  diváků na kulturních programech pořádaných ve sportovním areálu.  
  Ještě jednou chci poděkovat spolkům, zájmovým sdružením a zaměst- 
  nancům obce za zvládnutí tohoto úkolu. 
28. června Rozloučení se žáky 9. třídy v obřadní a zasedací místnosti obecního 
  úřadu. 
21. července Hanácký okruh – závod veteránů, na jehož organizaci jsme se již  
  podruhé podíleli. 
28. července Účast taneční skupiny BABA na přehlídce ve Velkém Týnci

Připravujeme:
24. srpna Výlet vláčkem pro seniory, děti a občany obce na Velký Kosíř
1. září  Pivní festival u hasičské zbrojnice
3. září  Slavnostní zahájení školního roku 2018/2019  sále kulturního domu 
8. září  Sportovní den obce ve sportovním areálu

Miloslav Antl, místostarosta  

Přetrvávající problémy se zásobováním vodou a k tomu ještě nebývalé sucho

Zastávky autobusu WANZL

padly nebo klasickými pumpami pro zalé-
vání a údržbu zeleně obecních prostranství  
i zahrádek občanů.

Značnou kapacitu má studna u glorietu  
p. Marie, která kdysi zásobovala vodou 
polovinu vesnice, ale bohužel u ní nešlo 
vytvořit ochranné pásmo. U nových domů 
je již povinná retenční nádrž na srážko-
vé vody. Státní fond životního prostředí 
zmírnil v připravované výzvě podmínky  
a Hněvotín je zařazen do Seznamu prově-
řených obcí, a pokud si jako občané obce 
požádáte o příspěvek na akumulační ná-
drž dešťové vody, můžete získat dotaci až  
55  tis. Kč. Možná vám to neozdobí zahrád-
ku, ale například plastová nádrž o objemu  
1 m3 (cca 1 tis. Kč) pod okapem vám vytvoří 
zásobu 100 zalévacích konví. K akumulaci 
se dají využít i zrušené septiky apod. 

Prostě musíme se naučit s vodou hospoda-
řit. O postupných krocích a doporučeních 
vás bude obecní úřad průběžně informovat.

Miloslav Antl, místostarosta 

Po úpravě jízdních řádů příměstské dopra-
vy budou nově zastavovat od 2. září toho-
to roku autobusy na zastávkách WANZL. 
Ve směru do Olomouce u mrazírenských 
skladů firmy  SAFI Olomouc a ve směru od 
Olomouce u retenční nádrže před firmou 
WANZL.  

Upozorňujeme, že zastávky jsou pouze na 
znamení. Při záměru vystoupit na těchto 
zastávkách je proto potřeba řidiče upo-
zornit tlačítkem v autobusu, pokud bude-
te chtít na těchto zastávkách nastupovat, 
je nutné dát přijíždějícímu řidiči znamení 
rukou. 
Předpokládáme, že investice společnosti 
WANZL a částečně obce Hněvotín překra-
čující částku ve výší 4 mil. Kč přinese oče-
kávané zvýšení bezpečnosti a omezení po-
čtu chodců na krajnicích komunikace. 

Jaroslav Dvořák, starosta
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Aktuálně / Zájmové organizace

Výlet na Velký Kosíř
V pátek 24. srpna uspořádal obecní úřad 
pro občany Hněvotína výlet na nedaleký 
Velký Kosíř. O to atraktivnější, že dopra-
va známým vláčkem byla Hněvotínským  
zdarma.

Plně obsazené vagónky se na cestu vydaly  
v 15 hodin a po přibližně hodinové jízdě do-
razily pod rozhlednu na Velkém Kosíři. Zde 
již bylo pro 60 výletníků uchystané občers-
tvení. Roztáčelo se pivo a nealkoholické ná-
poje, na stolech čekal na největší hladovce 
skvělý kabanos, který si mohli nad rozdě-
laným ohněm připravit dle libosti a chuti. 

K dispozici bylo i něco ostřejšího, třeba 
pro ty, kteří si pro výstup na rozhlednu po-
třebovali dodat kuráž. Posezení z pivních 
setů s dostatečnou kapacitou byla pro pří-
pad nepříznivého počasí zastřešena stany.  
K tomu všemu vyhrávala kapela Miš Maš.
A protože se počasí i přes škarohlídské 
předpovědi umoudřilo, akci nic nechybělo. 
Zaslouženě tak sklidila obdiv i u ostatních 

Vláček byl pasažéry doslova nadupaný a někteří 
museli volné místečko chvíli hledat.

Útvar za spokojeným starostou není nový způ-
sob vytváření zákaznické fronty za účelem za-
mezení předbíhání. Jedná se pouze o žíznivý 
taneční had kroužící kolem stánku s nápoji.

návštěvníků tohoto 442 metrů vysokého 
kopce. Někteří nadšenci si na rozhlednu 
vyšlápli dokonce i několikrát. Další zase 
neváhali a pod taktovkou kapely to roztan-
čili, až se rozhledna otřásala, což její statice 
asi nepřidalo. 

Po 2,5 hodinovém pobytu se všichni výbor-
ně naladěni na víkend poskládali do vagón-
ků a vydali se zpět do Hněvotína.
Za tuto organizačně náročnou a velmi po-
dařenou akci nezbývá než všem, kteří se na 
ní jakkoli podíleli, poděkovat.

Milan Krejčí  

Starosta obce mezi myslivci
První červencovou neděli zavítal mezi hně-
votínské myslivce starosta obce Hněvo-
tín pan Jaroslav Dvořák. Na toto setkání, 
uskutečněné přímo v mysliveckém areálu 
zvaném Výrovka, již myslivci delší dobu 
čekali. A tak se ihned po uvítání hosta za-
vzpomínalo na dobu hojnosti drobné zvěře 
v hněvotínském revíru, kdy se na honech 
lovívalo až 600 kusů bažantů, koroptví  
a zajíců. Dnes mají myslivci u jednotlivých 
druhů drobné zvěře problém udržet kme-
nové stavy, a to i přesto, že do ochrany  
a krmení dávají nemalé peníze. Proto se 
obrátili na starostu s prosbou o pomoc při 
zajištění klidu v honitbě alespoň v době, 
kdy zvěř klade vajíčka a chrání mláďata. 

Velmi často dochází k nadměrnému použí-
vání polních cest jako veřejných komuni-

kací, k jejich zaorávání a tím snižování šíře 
meze, která slouží k hnízdění. Ke spolu-
práci při ochraně přírody a zvířat bychom 
chtěli zapojit také místní zemědělce, obča-
ny, a to nejen starousedlíky, ale také, jak se 
někdy hanlivě říká, i náplavu, která není  
s obcí ještě zcela sžita. Veřejnost žádáme  
o omezení vycházek pejsků na volno  
do polí, neboť zvěř zvláště v tomto období 
potřebuje klid. 
Již úvodní slova starosty k problémům 
týkajícím se myslivosti a ochrany příro-
dy ukázala, že obec jako největší majitel 
pozemků vyjde myslivcům vstříc. Nejed-
nomu z účastníků setkání z toho srdéč-
ko zaplesalo. Myslivci ale rozhodně ne-
patří k těm, kteří by měli jen požadavky  
a nataženou ruku. 

Vždyť jen letos zakoupili 1000 kusů sazenic 
rybízů, které vysadili, pro zvěř 2 tuny obilí, 
jež uložili do sudů jako zásobu pro zimní 
období. Jsou i ochotni se podílet na výsad-
bě zeleně prováděné obcí. Pro občany obce 
a návštěvníky slavnostních Dnů obce při-
pravili tři stánky a navařili 100 litrů kančí-
ho guláše a 45 kg gyrosu. A co by myslivci 
například chtěli po občanech obce, kteří 
mají často problém při prořezávání ovoc-
ných stromků? Aby větve nepálili, ale uklá-
dali je v některých lokalitách z jedné stra-
ny polní cesty. Vznikne tím úkryt pro zvěř  
a v zimě i ohryz. Uvidíme, jak se myslivci 
dohodnou s obcí.
Co říci závěrem? Byla projednána celá řada 
otázek týkajících se myslivosti, myslivců  
a jejich součinnosti s občany a obcí.  
Ty teď čekají na projednání v zastupitelstvu  
a pak s nimi jistě budou seznámeni ob-
čané. Všem nám jde přece o stejnou věc. 
Uchovat přírodu a zvěř i pro následují-
cí generace. Aby se jejich děti nemuse-
ly třeba na zajíce polního chodit dívat do 
zoologické zahrady. „Víme, co vás tíží,  
a začneme na tom společně pracovat,“ 
těmito slovy ukončil společné setkání  
s myslivci starosta a vyslovil přesvěd-
čení, že v nastoupené cestě půjde i jeho  
nástupce.

Rudolf Krč 
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Výprava do pravěku - 4. ročník pobytového tábora

Tradičně v polovině měsíce srpna, kon-
krétně od soboty 11. do soboty 18., mělo 
80 hněvotínských dětí již počtvrté možnost 
strávit část prázdnin v trochu jiném světě, 
než na jaký jsou zvyklí. Po seznámení se 
s životem severoamerických indiánů, po 
proniknutí do tajů vesmíru a po loňské zá-
chraně pohádkového světa je čekala malá 
výprava do pravěku. 

A stejně jako loni se odehrávala ve Výcvi-
kovém středisku UP Olomouc Pastviny  
a jeho nejbližším okolí. Průvodci pravěkem 
dětem byli dětem hněvotínská Hněvuše  
a mamutík Hněvík. Nejdříve se pračlovíč-
kové rozdělili do šesti pravěkých tlup a ka-
ždá si vytvořila účesy, vlastní znak, pokřik, 
či oslavný tanec. Každá z tlup si postupně 
postavila kolem posvátné svatyně, kterou 

představovalo indiánské týpí, svoje vlast-
ní sídlo tvořené chýší, zahrádkou s kozou, 

pecí na vypalování keramiky a ohništěm. 
Vzniklo tak oppidum, jakési pravěké síd-
liště. Zde byly postupně společně uloženy 
vlastní vyrobené nástroje, zbraně, šperky 
a další posvátné předměty. Především ale 
zásoby, tolik důležité na přežití. 
V průběhu pobytu se děti někdy ve větší, 
někdy v menší míře snažily osvojit někte-
ré dovednosti nezbytné pro přežití v této 
těžké době. Prostřednictvím různých her 
se například snažily nashromáždit vodu, 
rozdělat oheň, tiše vystopovat a ulovit zvěř 
nebo v souboji s jinou tlupou uhájit záso-
by. Program pobytu zahrnoval i celodenní 
výlet do Archeoparku Všestary, kde byly  
se životem v pravěku obeznámeni prostřed-

nictvím videoprojekce, výstavy a reálně vy-
tvořené pravěké vesnice, ve které si mohly 
vyzkoušet práci s pravěkou sekerou, mletí 
obilí na kamenném mlýně, hod oštěpem na 
malého mamuta aj. Své zážitky pak další 
den zachytily do kreseb na „stěnu jeskyně“ 
a nabyté vědomosti využili při výrobě před-
mětů z keramické hlíny. Našel se i čas na 
uspořádání pralympiády, kde se poměřili 
v sedmi disciplínách. Za většinu činností 
byly děti odměňovány odznaky nebo zuby 
z pravěkých zvířat.
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Život v pravěku však všem ztěžovala sku-
pina hladových goril, která pravidelně 
napadala oppidum, aby získala praklíč  
od posvátné svatyně a dostala se tak k záso-
bám. Každá z tlup praklíč hlídala jeden den 
a všechny úspěšně. A tak se gorily posled-
ní den rozhodly unést mamutíka Hněvíka  
a zásoby potravin za něj vyměnit. Všechny 
tlupy byly nuceny vydat se na výpravu po 
stopách goril. Cestou nashromáždily po-
třebné potraviny a Hněvíka uvězněného na 
Býčí skále vysvobodily. Ten se jim odměnil 
nalezením velkého pokladu, který byl po 
zásluze mezi všechny zachránce rozdělen.

V pořadí 4. ročník pobytového tábora  
organizovaného spolkem ProVás Hněvotín 
se opravdu vydařil. Počasí mu bylo naklo-
něno a co je důležité, v pravěku se nikdo 
neztratil a všichni se ve zdraví vrátili domů. 
Velké poděkování patří všem, kteří se na 
jeho přípravě, průběhu i ukončení podí-
leli. Byli jimi vedoucí Markéta Dulovcová, 
Radka Dudová, Miroslava Kočí, Kamila 
Motzke, Ilona Niessnerová, Hana Oštáda-
lová, Pavel Dostalík, Jaromír Duda, Milan 
Horák, Milan Krejčí, Petr Krejčí, Radek 

Kwaczek, Petr Niessner a Radovan Psotka, 
zdravotnice Ludmila Hejtmánková a Lucie 
Přikrylová, dokumentaristé Samuel Duda 
a Adam Niessner. Technický tým  tvořili 
Michala Crhová, Matouš a Miroslav Dora-
zilovi, Matěj Dulovec, Marcel Motzke a To-
máš Svoboda. Poděkování za podporu patří  
i rektorovi UP Olomouc Jaroslavu Mille-
rovi a samozřejmě i všem sponzorům, bez 
kterých by to „prostě nešlo“.

Milan Krejčí

Členy všech tlup během týdne doprovázeli hněvotínská Hněvuše (nejstarší hněvotínská vykopávka  
nedávno nalezená) a její kamarád mamutík Hněvík.
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Oznámení Římskokatolické farnosti Hněvotín

Nový stravovací úsek základní školy

Farní setkání rodičů a dětí i ostat-
ních farníků
se bude letos konat v neděli 23. září od-
poledne od 15 hodin na faře v Hněvotíně. 
Zveme na něj děti a jejich rodiče, a rovněž 
ostatní farníky. Pro děti bude připravena 
soutěž o nejlepší zážitek z prázdnin. Děti 
mohou nakreslit něco, co o prázdninách 
prožily a co je nejvíc oslovilo. Rodiče a dal-
ší farníci mohou přinést s sebou domácí 
pečivo k ochutnání při společné svačině. 
Káva a čaj budou k dispozici. Na tomto  
setkání bude přítomna paní katechetka 
Mgr. Danka Pazderová, která bude děti vy-
učovat náboženství. Náboženství se bude 
vyučovat na faře, na setkání bude domlu-
ven rozvrh vyučování a budou vyplněny pí-
semné přihlášky. Pro děti pak bude promí-
tán zajímavý film, zatímco pro rodiče bude 
připraven diskusní večer o dalším směřo-
vání naší farnosti. Rádi si také vyslechne-
me vaše připomínky a přání.

Výuka náboženství dětí
bude probíhat na faře od 24. září, kdy bu-

dou mít děti rozvrh výuky nepovinných 
předmětů a kroužků. Vyučovat bude paní 
katechetka Dana Pazderová z Olomouce. 
Do náboženství se mohou přihlásit školní 
děti od 1. do 9. třídy. Děti pak budou rozdě-
leny podle věku do skupin tak, aby zvlád-
ly předkládanou výuku a připravily se na 
svátosti církve (křest, svatá zpověď, první 
svaté přijímání, biřmování).

Oprava farního kostela
Již jsme začali provádět důkladnou opravu 
krovu a střechy kostela. Při odborné pro-
hlídce bylo zjištěno, že některé části krovu, 
zejména pozednice, ale i některé vaznice, 
jsou narušené a potřebují výměnu. Zatím 
jsme provedli částečnou výměnu krovu 
nad presbytářem. Celý krov potřebuje ná-
ročnou opravu a opatření proti dřevokaz-
nému hmyzu a houbám.  Plechová krytina 
dosluhuje, je nutná její výměna za pálenou 
tašku – bobrovku, tj. stejný typ krytiny jako 
je na ohradní zdi kostela. Oprava krovu  
a výměna krytiny bude technicky i finančně 
náročná a bude muset probíhat po etapách. 

Investicí překračující 2 mil. Kč jsme zase 
posunuli podmínky pro stravování dětí  
v základní škole k lepšímu. 

Po úpravě bývalé výdejny, jídelny a přileh-
lých sklepních prostor, doplněných výta-
hem pro přepravu surovin a stravy vzniklo 
důstojné prostředí, které odpovídá plně 
hygienickým předpisům. 

V kostele organizujeme každý měsíc sbír-
ky na tuto opravu. Kdo by chtěl na opravu 
přispět z ostatních spoluobčanů, může svůj 
dar odevzdat na faře. Na požádání může-
me vystavit potvrzení o přijetí daru, kte-
ré může dárce použít pro snížení základu 
daně z příjmu.

Společné modlitby za zemřelé
vykonáme v neděli 28. října na hřbitově,  
a to odpoledne ve 14 hodin u hlavního kří-
že. Uvítáme, když se připojí i ostatní spo-
luobčané.

Oslava svátku patrona farnosti  
sv. Leonarda
proběhne letos v neděli 4. listopadu při 
farní mši svaté v 9.30 hodin. Při slavné li-
turgii zazpívá Velkobystřický sbor z kostela  
sv. Jana Křtitele ve Velké Bystřici pod vede-
ním sbormistryně Ivany Juráňové. Všichni 
zájemci o duchovní prožití této slavnosti 
jsou srdečně zváni. Při této mši bude také 
vykonána sbírka na opravu kostela.

Mons. Eduard Krumpolc, farář

Zvýšila se kapacita míst, prostor pro hygi-
enu rukou, nově je vyřešen samotný výdej 
obědů, chlazení a ohřívání nápojů a úlož-
né prostory pro nádobí. Strava již nebu-
de před výdejem přenášena po schodišti  
a chodbách. Budou z toho mít radost pře-
devším žáci školy, pedagogové a také per-
sonál školní kuchyně. 

Společně s loňskou úpravou šaten se po-
dařilo účelově a esteticky vyřešit prostředí 
suterénu základní školy, které se prakticky 
neměnilo od jejího otevření v roce 1929.

Vilém Koníček, předseda školské rady


