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Poznámky ze 14. zasedání zastupitelstva
Poslední letošní veřejné zasedání zastupitelstva naší obce se konalo v úterý 8. prosince za zpřísněných hygienických podmínek v kulturním sále obecního úřadu. Zúčastnilo se jej 8 zastupitelů, omluven byl
pan starosta Jaroslav Dvořák, který je od
20. října nemocen. Přítomno bylo 11 hostů. Zasedání zahájil místostarosta Miloslav
Antl, který všechny přivítal a konstatoval,
že je zastupitelstvo usnášeníschopné.
Zastupitelé schválili program jednání, zprávu Kontrolního výboru přednesl
ing. Ivo Černý a oba místostarostové se
podělili o zprávu o činnosti obecního úřadu od 13. zasedání.
V dalších bodech programu zastupitelstvo projednalo a schválilo:
–	Návrh rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Hněvotín na rok 2021 ve výši
2 079 000 korun (rozpočet se po schválení stává součástí rozpočtu obce na
rok 2021).
–	Návrh rozpočtu obce Hněvotín na rok
2021 ve výši 38 772 000 korun, který
přednesl předseda finančního výboru
Libor Blaťák.
–	Střednědobý rozpočtový výhled na léta 2022 – 2024.
–	Rozpočet Základní školy a Mateřské školy se pro letošní rok 2020 snížil o 165 600
korun kvůli zrušení zájmových kroužků kvůli platnosti opatření proti šíření
nemoci COVID-19.
Následně přednesl místostarosta obce
Petr Niessner žádosti právnických a fyzických osob a navrhl poskytnutí dotací, darů
a příspěvků z rozpočtu obce na činnost
spolků, zájmových sdružení a právnickým
osobám pro rok 2021. Zastupitelé je schválili v celkové výši 1 266 160 korun, z toho
půjde 250 000 korun například na opravu
střechy kostela svatého Leonarda. Dále in-

Zastupitelé i hosté museli na 14. zasedání dodržovat patřičné rozestupy

formoval přítomné o podaném vyúčtování
spolku TJ FC Hněvotín, který vrátí do obecního rozpočtu 274 240 Kč, protože musel
v části roku kvůli hygienickým opatřením
pozastavit sportovní činnosti.
V dalším průběhu jednání zastupitelé
projednali a schválili smlouvy obce a dodatky k uzavřeným smlouvám, navýšení
poplatku za odvoz a likvidaci komunálního odpadu na 600 Kč na rok a občana. Poté Mgr. Lucie Přikrylová seznámila přítomné s Výroční zprávou o činnosti školy a přednesla žádost o udělení souhlasu
se zařazením Základní školy Hněvotín do
projektu MAP III, kterou zastupitelé odsouhlasili.
Místostarosta Miloslav Antl všechny
seznámil se zakázkami malého rozsahu
a pokračující výstavbou v obci. Projednána
byla i žádost obce o mimořádné pokácení
souboru dřevin mimo les s obvodem větším než 80 centimetrů dle předloženého
posudku, který vypracoval ing. Kubík, Ph.D.
Zastupitelé odsouhlasili záměr s podmín-

Obec poskytne 250 000 korun na opravu střechy kostela svatého Leonarda

kou bezplatného poskytnutí takto vytěženého dřeva spolkům a občanům obce
Hněvotín. Zájemci o bezplatný odběr dřeva se mohou hlásit na obecním úřadě do
20. ledna 2021.
Místostarosta Petr Niessner informoval o zrušení kulturních akcích a dofinancování nákupu dopravního vozidla s přívěsným vozíkem pro hněvotínské hasiče.
Navrhl také zplnomocnění 1. místostarosty Miloslava Antla k zastupování obce
Hněvotín při soudním jednáním s Olomouckým krajem, které bylo odročeno na
neurčito.
Podnětná diskuse
Posledním bodem jednání byla diskuse.
Občany zajímaly informace o daňových příjmech v letošním roce, podrobnosti o kapacitě kontejnerů na tříděný odpad, a to
hlavně na plasty. Obyvatele z místní části
Válkov zajímal názor zastupitelů na plánovanou výstavbu rodinných domů u Fit stezky. Otázky se týkaly také nekvalitního internetového signálu v budově školy, plánovaného místa pro přecházení před základní
školou a způsobu čištění komunikací v obci. Místostarostové na tyto připomínky
v diskusi reagovali, jejich řešení bude součástí Zprávy o činnosti obecního úřadu na
únorovém 15. zasedání zastupitelstva.
Na závěr jednání zastupitelé přijali
usnesení a místostarosta Miloslav Antl
všem poděkoval za účast a popřál jménem
zastupitelstva přítomným příjemné a pohodové vánoční svátky. Podrobnější informace o projednaných záležitostí naleznete na dalších stránkách Zpravodaje a na
obecních webových stránkách v Usnesení
ze 14. zasedání zastupitelstva Obce Hněvotín.
Aneta Glogarová
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Rozpočet obce Hněvotín na rok 2021
Zastupitelé schválili rozpočet obce na rok
2021 ve výši 38 772 000 Kč s příjmovou
stránkou 31 398 000 Kč. Rozdíl – 7 374 000
korun – pokryje přebytek hospodaření
z roku 2020, který po navýšení odložených investic na rok 2021 očekáváme okolo 10 milionů korun.
Na rozdíl od mnoha obcí a krajů tak
nemusíme řešit razantní škrty v rozpočtu
z důvodů nižších daňových příjmů, jejichž
snížení odhadujeme oproti loňskému roku
o 4,5 milionu. V roce 2021 si obec Hněvotín může dovolit i přes snížené příjmy
investovat částku téměř 11 milionů korun.
V první řadě chceme prodloužit komunikaci v ulici U Zahrádek a vybudovat

osvětlený chodník od zemědělského družstva po mrazírny SAFI, což jsme kvůli průtahům se stavebním řízením byli nuceni
odložit na rok 2021. Rovněž plánujeme
dobudovat nádrže u vodárny Malý Klupoř
a dokončit veřejné osvětlení ulice Za Zbrojnicí. Nového osvětlení se v příštím roce
dočká i Velký a Malý Klupoř.
Malí sportovci se zase mohou těšit na
dokončení atletického oválu a travnaté
plochy s umělou závlahou. Na řadu přijde
i úprava vjezdu do dvora základní školy
a parkoviště u sportovního areálu. Kromě
toho plánujeme opravu střechy mateřské
školy a nebudeme zbytečně odkládat
v současné době více než nutnou instala-

ci kabelových rozvodů v budově základní
školy umožňující lepší přístup na internet.
Kromě těchto investic zahrnutých v rozpočtu na rok 2021 jsme připraveni zahájit
výstavbu rozjezdových bytů v budově pošty, stavbu cyklostezky Lutín–Hněvotín
a naší největší připravenou investiční akci – výstavby sportovní haly s přestavbou
tělocvičny základní školy. Tyto investice
jsou však podmíněny tím, jestli se na ně
obci podaří získat dotace.
Schválený rozpočet na rok 2021 včetně střednědobého výhledu bude zveřejněn na úřední desce a webových stránkách obce.
Ing. Libor Blaťák,
předseda finančního výboru

Vánoční dárek pro hasiče – osmimístný MAN
Celý tento rok se nesl v duchu shánění dotací pro pořízení nového automobilu s přívěsem pro SDH Hněvotín. V okamžiku příslibu dotace ve výši 449 999 korun z Ministerstva vnitra se připojil i Olomoucký kraj
s dotací 100 000 korun.
Společně se starostou hasičů ing. Jozefem Novákem a velitelem zásahové jednotky Lukášem Burďákem jsme stanovili
technické podmínky pro pořízení vozidla
a oslovili šest firem. Nabídku zaslaly pouze
dvě firmy, z nichž vybrala Komise pro zakázky malého rozsahu firmu ZHT Group, s. r. o.,
Hranice, která nabídla cenu 1 265 055 korun včetně DPH. S ohledem na získané
dotace obec doplatí částku 715 056 korun
ze svého rozpočtu.
Díky tomu obdrželi hněvotínští hasiči
v pondělí 14. 12. 2020 nádherný dárek
pod stromeček – osmimístný MAN na podvozku 4x4 Volkswagen s přívěsným vozíkem. Doufáme, že se vozidlo osvědčí a bude našim hasičům dobře sloužit.
Petr Niessner, místostarosta

Díky příspěvku z Ministerstva vnitra ČR, Olomouckého kraje a obce Hněvotín mají dobrovolní hasiči nový automobil s přívěsem

Za vodu budou platit občané zálohově
Plánované inovace v oblasti vodního hospodářství obce zkomplikovala v říjnu a listopadu druhá vlna koronaviru. Kvůli vládním nařízením jsme museli omezit kontakt s občany, pozastavit práce na inovaci
sítě a posunout několik akcí.
Zálohové platby
V únorovém zpravodaji bude leták A4 s dotazníkem ohledně aktualizace Vašich údajů, zejména emailu a telefonního čísla. Též
se domluvíme na tom, jakou částku jste
ochotni platit měsíčně jako zálohu, stejně

jako je tomu u plynu a elektřiny. Jelikož
pro zálohové platby je potřeba s každým
občanem uzavřít novou smlouvu a každý ji
musí dvakrát podepsat, budete se muset
postupně dostavit na obecní úřad. Odběratelé s malou spotřebou zálohy platit nemusí, zůstane u nich klasický systém.
Výstavba a opravy
I přes koronavirová omezení pokračujeme s výstavbou vodojemu v obci. Zapojili
jsme nový vrt, opravili jsme vodárnu na
Klupoři. Udělali jsme nové podlahy, vy-

čistili nádrže od vodního kamene, vymalovali, zapojili nové technologie… Doufáme, že tyto kroky nás učiní méně závislými na dodávce vody z Lutína a zlepší
stabilitu tlaku ve vodovodu.
Na příští rok máme, krom pravidelné
údržby, v plánu kontrolu těsnosti vodovodu, kontrolu správného zapojení dešťové
kanalizace u odběratelů a rekonstrukci
vodárny Na Hřišti.
Lukáš Koníček,
referent vodního
a odpadového hospodářství
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Další pohled na stavbu veřejného osvětlení v Lutínské ulici

Co vše podnikl obecní úřad od 13. zasedání
Pandemie koronaviru se od jara dotýká každého z nás a od 20. října se zásadním způsobem dotkla i vedení obce. Našim úkolem je
i za ztížených podmínek zajistit bezproblémový chod obce tak,
abychom plynule navázali na práci pana starosty, za kterou mu
děkujeme.
Činnost obce v bodech:
–	16. listopadu začala inventarizace obecního majetku, na které se aktivně podílejí zaměstnanci i zastupitelé.
–	20. listopadu jsme se zúčastnili Valné hromady Mikroregionu
Kosířsko, kde se podařilo získat 500 tisíc korun pro zbudování cyklotrasy z Lutína do Těšetic podél toku říčky Blaty.
–	13. listopadu jsme společně s finančním výborem uskutečnili
plánovanou kontrolu v ZŠ Hněvotín se zaměřením na hospodaření v roce 2020. Kontrola proběhla BEZ ZÁVAD.
–	Obec se podrobila kontrole Hasičským záchranným sborem
Olomouckého kraje s výsledkem BEZ ZÁVAD.
–	Od 30. listopadu probíhal dílčí Audit hospodaření obce za rok
2020 vzdáleným způsobem. Každý den společně s paní ekonomkou Lenkou Kořistkovou a slečnou Anetou Glogarovou
jsme zasílali na Olomoucký kraj ke kontrole různé dokumenty a poskytovali jsme telefonicky různá doplnění a vysvětlení. Výsledkem je, že dílčí přezkoumání hospodaření obce za
rok 2020 nezjistilo chyby a nedostatky.
–	Advokátní kancelář Frank Bold Advokáti, s. r. o. která nás zastupuje v soudním sporu s Olomouckým krajem, nás informovala o odročení soudního jednání na neurčito s ohledem na
vládní hygienická opatření.
–	V součinnosti se starostou Lutína ing. Jakubem Chrástem
a majiteli předmětných pozemků připravujeme podmínky pro
výstavbu cyklostezky do Lutína.

Oprava veřejného osvětlení na kruhové křižovatce u obchodu

–	Ke konci listopadu jsme ukončili svoz biologického odpadu
z jednotlivých ulic. Tento odpad je však možné celoročně
umístit do velkoobjemového kontejneru v technickém areálu
obce u firmy FAMO Hněvotín.
–	Rozšířili jsme hlášení místního rozhlasu do lokality U Zahrádek a posílili v místě před prodejnou QUANTO.
–	V těchto dnech probíhá rozesílání faktur pro platbu vodného
a stočného za druhé pololetí roku 2020.
–	Vzhledem k tomu, že jsme neobdrželi dotaci na výstavbu nové vodárny, dokončujeme celkovou rekonstrukci vodárny na
Malém Klupoři, kterou svépomoci uskutečňují naši zaměstnanci společně s místními firmami. Práce koordinuje vodohospodář Lukáš Koníček.
–	Dokončili jsme zpracování dokumentů nutných pro předání
nového hasičského automobilu s přívěsem a připravujeme
dokumenty pro vyúčtování získaných dotací z Olomouckého
kraje a Ministerstva vnitra.
–	Kompletujeme dokumentaci pro podání žádosti o dotace na
výstavbu tělocvičny, bytů v DPS ,chodníku od zemědělského
družstva k firmě Spro stavby, obchod, dopravu a služby, s. r. o.,
a rekonstrukci klubovny SDH Hněvotín.
–	Každodenně poskytujeme různá vyjádření k existenci sítí občanům a firmám. Podali jsme žádosti ke stavebnímu úřadu
pro vydání územního řízení pro stavby veřejného osvětlení
v ulici Velký Klupoř a Za Zbrojnicí.
–	Techničtí zaměstnanci obce zajistili zazimování sportovních
hřišť včetně vypuštění závlahy, nainstalovaní vánoční výzdoby v obci i nazdobení stromu před obecním úřadem a u Mateřské školky Hněvotín.
–	Obecní zahradníci – naši senioři – ošetřili okrasné keře a rostliny před příchodem zimy. Připravujeme také objednávku u firmy
FLORCENTRUM pro květinovou výzdobu v obci v příštím roce.
Žádáme ty z vás, kteří doposud nevrátili obecnímu úřadu
zapůjčené truhlíky, aby tak učinili v úřední dny – pondělí,
středa.
–	Dokončili jsme opravu nefunkčních lamp veřejného osvětlení
v obci i na fotbalovém hřišti s umělým povrchem.
–	Zaměstnanci obce instalovali novou nástěnku na hřbitově.
–	V zimních měsících zajistí zimní údržbu komunikací v obci firma Spro stavby, obchod, dopravu a služby, s. r. o.
Všem zaměstnancům, brigádníkům a kolegům velice děkujeme za jejich obětavou práci při správě a údržbě naší obce v roce 2020.

Petr Niessner, místostarosta
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Deváťáci rozsvítili vánoční strom
Všichni jsme s napětím sledovali podzimní vývoj situace kolem koronaviru a do poslední chvíle jsme si nechtěli připustit možnost, že bychom se letos opravdu společně
nesešli před obecním úřadem a ve sváteční
atmosféře s punčem v ruce přihlíželi tomu,
jak žáci 9. třídy slavnostně rozsvěcují hněvotínský strom.
Vhodný strom každoročně hledal a vybíral pan starosta, jemuž bohužel zdravotní stav letos neumožnil tento úkol dotáhnout do zdárného konce. Nemohl nám
sdělit ani své tipy, a tak jsem se v listopadu rozhodl zmapovat okolní lesy a bloudit
jimi tak dlouho, dokud ten pravý nenajdu. Jednu slunečnou neděli jsem tedy
vyvezl rodinu na výlet na Pohořany s jasným cílem – objevit strom pro naši obec.
Nebylo to tak jednoduché, protože musel
splňovat několik důležitých kritérií: růst
na soukromém pozemku, být dostatečně
vysoký, ze všech stran rovnoměrně hustý
a hlavně musel býti u cesty. Mise se naštěstí zdařila, neboť jsme na vhodný smrk
narazili už po dvou hodinách přírodovědné vycházky. Oslovený majitel lesního
pozemku, pan Kouřil z Dolan, byl velmi
ochotný a dokonce vybraný strom věnoval Hněvotínu bezplatně. Moc děkujeme.
Naši zaměstnanci společně s firmou Spro,
stavby, obchod, dopravu a služby pak minulý týden strom v lese bezpečně skáceli,
naložili, převezli, vztyčili a nazdobili.
Epidemiologická situace bohužel skutečně nedovolila, aby se první prosincový
pátek uskutečnila tradiční vánoční akce
plná dobrot, vánočních dekorací, masek
a punče. Naši deváťáci se i tak vpodvečer
4. 12. u stromku přece jen sešli a alespoň
symbolicky jej bez účasti veřejnosti rozsvítili. Atmosféru podpořily vánoční koledy puštěné do obecního rozhlasu a krátké
pohoštění v hospůdce za obecním úřadem. Mile nás také překvapilo sdělení deváťáků, že připravují pro sobotní večer
pochůzku Mikuláše, anděla a čerta (Marek
Niessner, Kateřina Hejtmanová, Nikola Viravec), aby roznesli dobroty hodným dětem a trošku postrašili hněvotínské zlobivce. Děkujeme deváťákům za rozsvícení
stromu obce i odvážné Mikulášské trojici.
Petr Niessner, místostarosta

Vánoční strom daroval Hněvotínu pan Kouřil z Dolan. Děkujeme!

Zaměstnanci obecního úřadu společně s firmou Spro strom skáceli, převezli, vztyčili a nazdobili

Slavnostní rozsvěcování se letos nekonalo, strom rozsvítili alespoň symbolicky žáci deváté třídy

SPOLEČNÉ PODĚKOVÁNÍ
Vedení obce, zastupitelé, zaměstnanci obce spolu s redakční radou a kronikářem děkují
všem občanům, kteří se v roce 2020 podíleli na šítí roušek, údržbě zeleně, výstavbě a správě
obce nebo zlepšení životního prostředí kolem nás, za aktivní práci ve spolcích a přispěli tak
ke zkvalitnění života v obci Hněvotín. Přejeme Vám klidné prožití vánočních svátků, mnoho
zdraví, štěstí, spokojenosti a osobních i pracovních úspěchů v roce 2021.
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Za likvidaci odpadů zaplatí lidé Smutný výčet
zrušených akcí
od ledna 600 korun ročně
Na svém 14. zasedání zastupitelé zrušili
Obecně závaznou vyhlášku číslo 3/2019
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů ke dni 31. 12. 2020.
Po propočtu všech nákladů spojených
s likvidací odpadů budou platit obyvatelé
Hněvotína od ledna příštího roku 600 korun
ročně. Vyplývá to z nové Obecně závazné vyhlášky číslo 1/2020 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování ko-

munálních odpadů, kterou zastupitelstvo
schválilo 8. 12. 2020.
Roman Piňos

UPOZORŇUJEME,
že firma AWE změnila pravidelný vývoz
komunálního odpadu v roce 2021 na
LICHÉ TÝDNY.
První vývoz v r. 2021 se uskuteční
v úterý 5. 1. a periodicky se bude
opakovat po 14ti dnech.
Miloslav Antl, místostarosta

v Hněvotíně

Kulturní, společenské i sportovní akce zásadně poznamenala koronavirová opatření. A bohužel se budeme muset smířit
s tím, že v brzké době to lepší nebude.
Zrušeno:
– Podzimní vítání občánků
–	Tréninky i zápasy v kopané
při TJ FC Hněvotín
– Lampiónový průvod SR při MŠ
– Hodová zábava SR při MŠ
– Cvičení TABATA
– Cvičení taneční skupiny BABA
–	Slavnostní rozsvícení
vánočního stromu
– Výstava spolku ProVás Hněvotín
– Hasičská zábava SDH
–	Pečení s dětmi a seniory
v Kulturním sále s ČČK
– Turnaj ve stolním tenise
–	Novoroční výšlap
do Hněvotínských skal
– Novoroční ohňostroj před OU
V případě změny situace během ledna
a února 2021 vás budeme informovat
obecním rozhlasem.
Petr Niessner, místostarosta

Velkoobjemový odpad nepatří ke kontejnerům, ale do sběrného dvora v areálu firmy Müller

Sešlápnout krabici nebo plastovou
lahev snad není taková dřina
Z diskuze na 14. zasedání zastupitelstva
obce Hněvotín znovu vyplynuly stížnosti
na množství sběrných míst v obci a chování občanů při likvidaci odpadů. Především
jde o naše životní prostředí. Musíme si
zvykat a zvýšit svoji odpovědnost a ukáznit se při shromažďování a likvidaci odpadů. Produkuje je každý z nás. Je nezbytné
se přizpůsobit vyšším nárokům na třídění
odpadu. Pocítíme také, že další manipulace s odpady a jejich likvidace v budoucnu bude stát více peněz. Proto se také
zvyšuje cena za likvidaci odpadů (viz článek Za likvidaci odpadů…) v příštím roce.
Položme si ohledně tohoto tématu několik otázek. Je takový problém sešlápnout plastové lahve? Proč někteří z nás
bezohledně zaplní kontejner na papír ne

složenými krabicemi, takže ostatní mají
smůlu? Někdo považuje za úplně normální vhodit do bioodpadu celé větve. Proč
by je měl rozsekat? Vždyť on se nakonec
najde někdo, kdo to za ně udělá…
A také znovu opakujeme: obec má pronajaté 4 velké kontejnery v areálu společnosti Kontejnery Müller na velkoobjemový
odpad, jako je nábytek, koberce, matrace,
pneumatiky (bez disků), elektrospotřebiče, kovový odpad a další. Za jejich využití
lidé nic neplatí, náklady hradí obec Hněvotín. Sběrový dvůr je otevřen od pondělí
do pátku, vždy od 7.00 do 15.30 hodin, ale
není určen pro právnické osoby a občany
jiných obcí.
Miloslav Antl,
místostarosta

Restaurace
Za Kulturním domem
vaří i v sobotu
Budoucnost provozu restaurací je nejistá
a Vláda ČR rozhodne až po uzávěrce tohoto čísla. Stejně jako všichni ostatní musela i restaurace Za Kulturním domem
omezit otevírací dobu od 10 do 20 hodin
– otevřeno máme od pondělí do soboty,
v neděli je zavřeno.
Každý pracovní den a v sobotu pro Vás
připravujeme denní menu s výběrem dvou
jídel včetně polévky. Stálý jídelní lístek
zatím k dispozici nebude. Cena pro seniory bude jednotná – 80 korun. Při předplácení na celý týden bude platit akční cena
75 korun. Menu lze odebírat i sebou do
vlastních nádob nebo do menu boxu, polévka jen do vlastní nádoby.
Omlouváme se za nynější omezenou nabídku sortimentu. Pokud se situace zlepší,
nabídku znovu rozšíříme. Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši návštěvu.
personál restaurace
Za Kulturním domem
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I zakázky malého rozsahu mění tvář obce k lepšímu
Rekonstrukce ulice
Za Zbrojnicí
Po dvou letech příprav a zdlouhavého vyřizovaní stavebního povolení jsme zahájili a v prosinci dokončili rekonstrukci ulice
Za Zbrojnicí. Vznikla zde nová parkovací
místa, jsou opravené chodníky a komunikace má nový povrch. V jarních měsících
také dokončíme zahradní úpravy celé ulice.
Miloslav Antl, místostarosta

Po vyřízení všech potřebných dokladů jsme
v listopadu zahájili práce na třech zakázkách malého rozsahu.
Místo pro přecházení
u okružní křižovatky
Oslovili jsme firmu Dušan Ježorský, Realizace-Olomouc, která vyčíslila stavbu na
377 520 korun včetně DPH. Komise pro
zadávání veřejných zakázek v rámci své
pravomoci rozhodla o zadání této zakázky firmě Dušan Ježorský, Realizace-Olomouc, Na Zábraní 537/9, Olomouc-Holice.

Budování atletického oválu
ve sportovním areálu
Ještě před zhotovením obvodu atletického oválu z betonových obrub a zhotovení
podkladních vrstev před položením živice
jsme museli nechat upravit plochu budoucího sportoviště. Dodávku štěrků a rovnání povrchu jsme zadali společnosti Spro.
stavby, obchod, dopravu a služby, s. r. o.,
Dolní Novosadská 516/84, Olomouc-Nové
sady 779 00.

Kupte si obecní kalendář na rok 2021
Při rozsvěcování vánočního stromu si lidé mohli každoročně zakoupit v kanceláři obecního úřadu u paní Svobodové kalendář
s fotografiemi z obecních akcí pro následující rok. Letos je vše jinak, ale kalendář pro rok 2021 je pro vás připraven k prodeji za
symbolických 30 korun.
V jeho úvodu najdete základní údaje o obecním úřadu, otevírací doba na poště, ordinační hodiny lékařů, užitečná telefonní
čísla, plán vývozů odpadů i odvozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Termíny kulturních akcí uvedených v kalendáři
berte jako orientační s ohledem na epidemiologickou situaci.
Díky fotografiím v kalendáři si můžete připomenout kulturní, sportovní a společenské akce pořádané obcí, místními spolky a školou či školkou v Hněvotíně z minulých let.
Petr Niessner, místostarosta

Nový kalendář obce Hněvotín si můžete zakoupit za symbolických 30 korun v kanceláři obecního úřadu
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Sváteční bohoslužby

Narození Ježíška v Betlémě na fresce v kostele svatého Leonarda v Hněvotíně

Čtvrtek 24. 12. 2020, Štědrý den
14.00–16.00 Betlémské světlo
15.00–16.00 Varhanní koledy
21.00
Mše svatá
Pátek 25. 12. 2020, narození Páně
8.30
Mše svatá
Neděle 27. 12. 2020, Svatá rodina
8.30
Mše svatá
Čtvrtek 31. 12. 2020, Silvestr
14.00–16.00 Návštěva Betléma
17.0
Mše svatá
Pátek 1. 1. 2021, Nový rok
8.30
Mše svatá
Neděle 3. 1. 2021
8.30
Mše svatá

Předvánoční zamyšlení, čas na hledání odpovědí
Každý člověk si musí odpovídat během života na tři otázky:
– proč jsem tady na světě?
–	co dělat s vinou, kterou cítím ve svém
svědomí?
– kam půjdu, až zemřu?
Vánoce našeho dětství se odehrávaly
v 50. letech, v době kolektivizace. Maminka se jako dojička starala o naše krávy,
které už nebyly našimi krávami. Tatínek
jezdil s naším traktorem, který už nebyl
naším traktorem, po našem poli, které už
nebylo naše. Vychovávali nás – své vlast-

ní děti, které už ale tak trochu nebyly jejich, předurčeny za budoucí pohúnky na
poli. Na Štědrý den jsem šel do našeho lesa, který už nebyl náš, ukrást se strachem
vánoční stromek.

fejeton z fary
Večeře: hrachová polévka, filety, švestková omáčka. Dárky nebyly, nebylo je za
co koupit. Těšili jsme se, že až… až budou peníze. Dnes ale zjišťuji, že to „těšení“ mě naplňovalo více, než když má člověk všechno.

Dnes už neposílám dárky, pohledy,
sms… Těším se na osobní setkání. Těším
se, že vím, proč jsem na světě. Těším se,
že když něco provedu, vím, že odpouští
Bůh a nemusím se veřejně falešně kát
a posílat dary na charitu. Peníze se staly
novým bohem, peníze odpouštějí – hurá,
boháči a politici. Těším se, že vím, kam
půjdu a kdo mě čeká po smrti.
Snad to dítě v jeslích bude odpovědí,
to přeji všem. Buďme sobě navzájem darem a životem v lásce.
PF 2021 přeje Vojtěch Kološ, farář
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Škola v čase podzimně-kovidovém
Na tomto místě obvykle najdete články
o tom, co se děje ve škole kromě klasického vzdělávání. Jenže škola byla od 14. října 2020 uzavřená a momentálně vše běží
podle systému rotačního vzdělávání.
O čem máme psát, když jsou kroužky,
plavání, školy v přírodě, sportování a zpěv
ve škole zakázány? Ještě jsme stihli
ozdravné pobyty v Horní Lipové, Drakiádu, ale už ne rozsvícení vánočního stromu v naší obci či zpívání koled a Mikuláš
s čertem a andělem byli pouze venku
a omezeně. Nemůžeme vyrazit ani do
Olomouce, přitom právě v tomto období
tam učitelé s žáky jezdili, aby si prohlédli místní památky a prošli se také po vánočních trzích. V útlumu jsou i projektové dny, protože je provádějí jednotlivci
nebo organizace, které nyní do školy nemohou.
Řešíme změny v činnosti školní družiny (spojování ročníků), zajišťování a vydávání obědů pro žáky v prezenčním, ale
i distančním vzdělávání. Učitel přijde ze
své klasické hodiny (díky za ni) a usedá
k notebooku, aby zahájil výuku v distančním vzdělávání pro třídu, která je momentálně doma. Vše se dá zvládnout, ale
asi budete všichni souhlasit s tím, že žák
patří do školy, aby se mu učitel věnoval

právě tam. Jaká může být objektivita
hodnocení v distančním vzdělávání, když
se co chvíli z notebooku ozývá: „Pane učiteli, vy se mi sekáte!“, „Můžu jít na záchod?“, „Můžu se napít, od rána jsem nepil? (je 9:30 hod.)“.
Blíží se doba vánoční, pokud to vláda
nerozhodne jinak, tak vánoční prázdniny
začínají ve středu 23. 12. 2020 a žáci se ve
škole objeví v pondělí 4. 1. 2021. Jaký PES
bude štěkat v lednu, nikdo neví. V tuto
chvíli chci vyslovit přání, aby to bylo aspoň
tak, jak je to nyní – 1. stupeň a deváťáci ve
škole, zbývající ročníky střídavě navštěvují školu nebo se vzdělávají z domova.
Přeji všem občanům Hněvotína krásné
vánoční svátky a děkuji obzvláště rodičům
našich žáků za jejich trpělivost v distančním vzdělávání svých potomků. Krásné Vánoce přeji taktéž žákům a nežádám od nich
nic jiného, než intenzivnější práci při vzdělávání.
Všem zaměstnancům naší organizace
(je nás 44) přeji pohodové svátky a zároveň
připojuji poděkování za odvedenou práci
v tomto skutečně zvláštním roce 2020.
S přáním návratu doby bezkoronavirové vás zdraví
Mgr. Vladimír Čuka,
ředitel školy

Školní pozemek
je připraven na jaro
K tradičním podzimním pracím na poli patří hnojení a také orba. S tím nám
již tradičně pomohl Pepíček Studený, kterému mockrát děkujeme. Příští
měsíce budou pro půdu vítaným odpočinkem.
Iveta Šutová

Žáci přispěli na sbírku Vánoční hvězda téměř 20 tisíci
Už po patnácté se zapojila naše základní
a mateřská škola do charitativní sbírky
Vánoční hvězda, kterou pořádá olomoucké sdružení Šance. Vánoční hvězda se stala symbolem nejkrásnějších svátků v roce
i v naší republice, má přinášet lásku a klid
do rodiny.
„Epidemie má samozřejmě následky
zdravotní, ale přináší také velké komplikace v běžném životě. Vnímáme to všichni, ovšem malí pacienti a jejich rodiny
důsledky nouzového stavu pochopitelně
pociťují mnohem výrazněji. Proto má
sbírka letos obzvláště velký smysl a ochota lidí pomoci druhým je v těchto nelehkých časech enormně důležitá,“ zdůrazňuje Herta Mihálová, ředitelka sdružení
Šance Olomouc.
Moc děkuji vám všem, kteří jste si
i v této nelehké době pandemie COVID-19
vánoční hvězdičky zakoupili a pomohli
malým pacientům Dětské kliniky Fakultní
nemocnice Olomouc na cestě za zdravím.
Letos jsme společně přispěli částkou
19 450 Kč. Poděkování patří i žákyni Kristýnce Motzke a kolegyním Miladě Bernatové, Petře Heřmánkové, Gabriele Čunder-

Nejvíce hvězd si zakoupili žáci 8. třídy

lové, Barboře Anně Štěpánkové a Veronice
Chudobové, které se postaraly o balení
hvězd a platby.

Přeji vám krásné prožití vánočních svátků ve zdraví a v pohodě!
Iveta Šutová
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Na školáky si letos Mikuláš s čertem a andělem výjimečně počíhali venku. S páťáky se nakonec vyfotili před altánkem.

Mikuláš, anděl a čert nakonec odměnili i zlobivé žáky
Výjimečně letos nevstoupili Mikuláš, anděl a čert do budovy školy, ale přesto se
nemohla tato vzácná návštěva nedostavit. A tak si tato trojice počkala v pátek
4. prosince na žáky 1. až 5. třídy ve venkovním areálu školy.
Jednotlivé třídy se postupně dostavily
k altánu školní zahrady. Zlobiví žáci si vyslechli pokárání a slíbili, že se polepší.
Každá třída měla připravené pěkné povídání, kterým Mikuláše obměkčila, a tak se
rozhodl, že odmění dárkovým balíčkem
všechny žáky. Také slíbil, že se za rok určitě přijde za dětmi zase podívat.
Mgr. Kateřina Vališová

S druhou třídou

S první třídou

Se čtvrtou třídou
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Ohlédnutí za rokem 2020 ve školce:
děti byly rády za každou uskutečněnou akci
První akcí SRPŠ letošního roku ve školce byl
karneval pro děti, který se konal 7. března.
Následovala vládní opatření v souvislosti
s covidem včetně uzavření mateřské školy
na dva měsíce. Znovuotevření 18. 5. bohužel neznamenalo uskutečnění naplánovaných kulturních akcí a pořadů – všechny
jsme museli odvolat. Na Den dětí alespoň
SRPŠ rozdalo dárky (panenku a propisku),
předškoláci obdrželi knihy a výtvarné kufříky. Na závěr školního roku každý dostal
vstupenku do zoo, která je platná až do
25. 6. 2021, tak ji neváhejte využít.

Předvánoční
atmosféru
jsme si užili
Adventní čas, který si pravidelně každý
rok plnými doušky příjemně užíváme a bývá pro nás obdobím, pohody, je letos pro
každého z nás poněkud zvláštní a netradiční. V mateřské škole však pracujeme
s dětmi, pro které je toto období jedno
z nejšťastnějších a je naším cílem, aby si
ho zaslouženě užily.
Přípravě na Mikuláše a Vánoce proto
věnujeme velkou pozornost. Děti všech
věkových kategorií s velkým zájmem tvořily malované čertíky, vyráběly jejich postavičky z keramické hlíny i z různorodého výtvarného materiálu, který zakoupilo
SRPŠ. Učily se básničky, písničky, tanečky
i říkadla s čertovskou, mikulášskou i vánoční tematikou. Svými vydařenými pracemi budou dělat radost nejen svým rodičům, ale budou se podílet i na výzdobě
šaten v mateřské škole.
Jako každý rok si pěkně vyzdobíme třídy, nazdobíme vánoční stromeček a budeme společně s dětmi čekat, až se pod stromečkem objeví vánoční nadílka v podobě
různých hraček a stavebnic. Příchod Vánoc si zpříjemníme zpěvem koled a vánočních písní nebo poslechem vánočních pohádek a příběhů. Nemine nás ani ochutnávka cukroví, o kterou se nám jako vždy
postarají naše šikovné maminky.
Všichni z naší mateřské školy Vám přejeme krásné a pohodové Vánoce plné klidu, pohody a příjemné atmosféry. Užijte
si naplno ty nejhezčí chvilky u stromečku
společně s vašimi rozzářenými a spokojenými dětmi.
Ivona Vrbíková,
zástupkyně ředitele MŠ

Zahájení dalšího školního roku bylo plné nadějí a příprav. V září jsme zorganizovali schůzi SRPŠ na dvoře školky. Do konce
září se děti zúčastnily Divadla Šikulka, focení s vánoční tématikou, pořadu Zábavná školka s Pavlem Novákem a tradiční
Drakiády.
Od října jsou bohužel kulturní akce
omezeny. V plánu byl lampionový průvod,
vánoční dílny a další pořady pro děti. Paní učitelky vlastními silami skvěle zorganizovaly Mikulášskou nadílku, děti dostaly od SRPŠ balíček s ovocem a sladkostí.

V předvánočním čase od nás děti dostaly
figurku anděla a čertíka.
Na rok 2021 se těšíme společně s našimi
dětmi. Věříme, že nám karneval naplánovaný na 16. 1. 2021 vyjde a pořádně si zařádíme. Chtěly bychom za SRPŠ poděkovat
celému učitelskému sboru a provozním zaměstnancům naší mateřské školy za jejich
práci i za to, že naši školku drží stále otevřenou, plnou dobré nálady a optimismu.
za SRPŠ při MŠ Hněvotín
Zuzana Šínová, Renata Přidalová,
Žaneta Andrésová a Hana Minářová
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Děti si sestavily pana „Kostru“
Téměř celý listopad nám trvalo, než jsme
si s předškoláky rozebrali téma lidské tělo. První týden jsme se zabývali pojmenováváním jednotlivých částí a rozdíly mezi
zvířecím a lidským tělem. Druhý týden
jsme už zabrousili i do složitějších věcí,
jako je kostra, trávicí systém či narození
miminka.
Také jsme otestovali naše smysly. Děti
poznávaly vypichované obrázky podle
hmatu či sluchově rozlišovaly běžné zvuky. Díky všeobecnému nadšení se nám ve
školce sešlo několik knížek s Albi tužkou,
které si děti přinesly z domova a my jsme
je hned s nadšením zařadily do programu. Jelikož nám ve školce chybí model
kostry, rozhodli jsme se, že si jednoho
pana „Kostru“ vyrobíme. Někteří nadšenci se hned pustili do skládání z připravených papírových ruliček a plně využili své
znalosti o stavbě lidského těla z předchozích dnů, kterých se nechtěli vzdát. Bohužel k nespokojenosti některých jsme
museli omezit počet žeber, aby se nám
pan „Kostra“ vešel na podložku.

Poslední týden se děti na toto téma dozvěděly o zdravém životním stylu a jak postupovat v případě, když se stane nějaký
úraz. A to už bylo z tohoto nabitého téma-

tu vše. Chtěli bychom poděkovat rodičům,
kteří se zajímají o aktuální vzdělávací témata a nosí nám knížky. Často jsou inspirací i pro učitelky.
Kateřina Velclová

Ve školce dostal každý od Mikuláše balíček dobrot
Za oknem nám počasí a příroda dávají jasně najevo, že se nezadržitelně blíží zima
a tedy i sváteční čas Vánoc.
Mikulášská nadílka patří k oblíbeným
rituálům života v mateřské škole. Je spojena s návštěvou Mikuláše, který zavítal
do naší školky v pátek 4. prosince. Přivedl
si i své pomocníky – dva čerty a anděla.
Jejich příchod děti netrpělivě očekávaly,
i když se mnozí ve skrytu své dušičky čertů trochu obávali. Po zazpívání písniček
a zarecitování básniček každý dostal malou
odměnu a všichni dostali balíček dobrot.
Děti ten den spokojeně odcházely domů s pocitem pěkně prožitého dopoledne.
Dostálová Jarmila
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V e s e l é V á no c e
Přejeme příjemné prožití svátků vánočních,
dětem spoustu radosti v jejich srdcích,
rodičům trpělivost a pochopení.
Děkujeme za Vaši přízeň.
Výbor SRPŠ při MŠ Hněvotín

PF 2021
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z historie obce

NAHOŘE: S velkou pravděpodobností místo původního nálezu jeskyně po 95 letech, stopy po zasypání vchodu stále mírně patrné.
VLEVO: Geologická mapa okolí Hněvotína, dobový nákres ze spisu
o jeskyni doktora Augusty.

Od nalezení jeskyně ve Skalách uplynulo 95 let
Až do 7. prosince 1925 neměl nikdo ani
tušení, že se v blízkosti Hněvotína nachází jeskyně. Tehdy se zaměstnancům lomu
v dnešních Skalách při jednom z odstřelů
podařilo odkrýt vchod do záhadného podzemního prostoru.
O překvapivém objevu se zmiňuje i naše
nejstarší dochovaná kronika: „…byla objevena v lomech u Hněvotína jeskyně, která
vzbudila v okolí a v časopisech více pozornosti, než ve skutečnosti zasluhovala… její
délka obnáší 17 m, klesala do hloubky 12 m.
Uvnitř byly nalezeny krápníky… avšak byly
z větší části poškozeny blízkou střelbou.“
Průzkum provedl mladý Josef Augusta,
později proslulý paleontolog
Na průzkum jeskyně přijel tehdy 22letý
asistent Geologického ústavu brněnské
Masarykovy univerzity RNDr. Josef Augusta, pozdější významný paleontolog, vysokoškolský pedagog a spisovatel. Ve třicátých letech navázal spolupráci s malířem
Zdeňkem Burianem a společně vydali řadu
knih s pravěkou tématikou, které sklízely
úspěchy u nás i v zahraničí. Po válce obdržel profesorský titul a léta byl vedoucím
katedry paleontologie na PřF UK v Praze.
Jako odborník spolupracoval také na natáčení dnes již kultovního filmu Cesta do
pravěku režiséra Karla Zemana.
Augusta si jeskyni prohlédnul a podrobně popsal. Kopie jeho spisu o jeskyni
je dodnes uložena v archivu Obecního

úřadu Hněvotín. Augusta jeskyni situuje
do jižní části vápencového lomu a v základě ji popisuje takto: „Chodba jest 14 m
dlouhá a velmi úzká, v nejširším místě dosahuje 1 m šířky. Vchod do jeskyně byl v době mé návštěvy (16. 12. 1925) velmi úzký
a příkře spadal do hloubi.“
V práci Augusta poměrně přesně popsal svou cestu do útrob jeskyně. Po 4 metrech od vstupu začala být chodba natolik
úzká, že se dál dostal pouze plazením.
Strop byl v těchto místech vysoký pouhého půl metru. Na dně se povalovala suť
a odstřelné kameny, které se do prostor
sesypaly. Po pár metrech začala být dutina prostornější, strop dosahoval do výšky
až 3 metrů. Augustově pozornosti neunikly počínající krasové jevy: „Stěny jeskynní jsou pokryty vrstvou krystalického
vápence a maličkými krápníčky, z nichž
největší dosahují asi 2 až 3 cm při šířce 1/2
až 1 cm; zcela výjimečné šířky, asi 4 cm,
nalezl jsem stalagmit na velikém balvanu
na konci jeskyně; tento nebyl však vyšší
než 3 cm.“ Dále doktor Augusta zmiňuje
počátek vytváření tzv. krápníkových záclon či krasových vodopádů. Na stropu jeskyně byly pozorovatelné komíny vyhloubené vodou a směřující k povrchu.
Poslední část Augustovy práce má
vcelku tajemné vyznění: „Ve výši 4 až 5 m
nad vchodem do jeskyně nacházíme úzký
otvor, který snad představuje vchod do jiné, nové dutiny vyššího patra, které pak

komíny bylo by spojeno s patrem dolejším.
Nepřístupnost zamezuje bližší probádání.“ Nicméně k dalšímu probádání po Augustově návštěvě již zřejmě nedošlo. Kronika obce zmiňuje, že dal správce lomu
z bezpečnostních důvodů pokyn k uzavření a zasypání vchodu do jeskyně. Všechna
další neobjevená tajemství tak zůstala
zasypána pod zemí.
Neztrácejte čas hledáním vstupu
do jeskyně, pátrali byste marně
Podle Augusty máme co do činění s malým jeskynním systémem v počátečním
stádiu krasové výzdoby a nelze podle něj
očekávat velké podzemní prostory, protože „mocnost místních střednodevonských vápenců je celkem nepatrná“. Nicméně na závěr svého pojednání doporučuje, že by bylo vhodné hlásit veškeré
další objevy podzemních prostor během
těžby a také by bylo vhodné zamezit poškozování malých krápníků. Co kdyby přeci jen šlo o počátek dalších, dosud neznámých, podzemních prostor?
Dnes byste ve Skalách vstup do jeskyně hledali marně. Byl zasypán natolik důkladně, že se jen můžeme domnívat, kde
se tehdy opravdu nacházel. Hněvotínská
jeskyně zmizela, ale její příběh úplně nekončí – trpělivě vyčkává na nové speleologické nadšence, kteří se pokusí její tajemství odhalit.
Adam Niessner, kronikář obce
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Reprízu soutěže O pohár sv. Václava
narušil vítr, ale myslivci to nevzdali
Střelecká soutěž O pohár sv. Václava se nakonec přece jen uskutečnila, a to v sobotu
3. října. Soutěž měla být původně součástí
5. ročníku setkání myslivců a přátel myslivosti v areálu na Výrovce u Hněvotína
26. září, ale kvůli silnému dešti a částečně
i kvůli karanténě ji pořadatelé zrušili.
Při soutěžní repríze sice nepršelo jako
minule, ale zase vál silný vítr až 80 km
v hodině, což také nebylo pro střelbu na
lehké asfaltové terče moc vhodné. Jenže
čekat v říjnu na lepší počasí by bylo bláhové, navíc blížící se datum zahájení
zpřísněných hygienických opatření kvůli
covidu 19 nedovolilo již druhý termín
střelecké soutěže znovu zrušit. Vzhledem
k probíhající pandemii byla účast na této
soutěži slabší, a tak nikterak nepřevyšovala nařízené počty pro venkovní akce.
Střelci si poradili
i přes nepříznivé podmínky
Nastoupené střelce, které prakticky tvořili jen domácí členové MS Blata Hněvotín, přivítal MUDr. Pavel Andrš, předseda spolku a zástupce Koruny České v jedné osobě, který všem popřál mnoho
úspěchů ve střelbě. Po nezbytném zápisu
střelců, seznámení s pravidly, bezpečností a zacházení se zbraní na stanovišti začala soutěž provoláním „Myslivosti zdar“.
Silný vítr si s vrženými terči pohrával
jako s kousky papíru a udával jim neskutečný směr – hned doprava, doleva, nahoru, dolů. Takže trefit se nebylo vůbec
snadné.
Přesto byl výsledek střeleb uspokojivý.
Připravené poháry a věcné ceny převzali
po závěrečném sečtení zásahů nejlepším
střelcům. Vítězem se stal Rudolf Krč, druhý skončil Vladimír Lukáš a třetí příčku
vybojoval Bc. Libor Orava a čtvrtý se umístil Luděk Nezhyba.
Poháry s gratulaci a věcné ceny předal předseda Mysliveckého spolku Blata
MUDr. Pavel Andrš, který těm nejlepším
popřál a ostatním poděkoval za ukázněnost a účast. Provoláním „Myslivosti zdar“
pátý ročník reprízované střelecké soutěže ukončil a všechny pozval na menší pohoštění.
Silný vítr a začínající déšť bohužel akci
opět předčasně ukončil, a tak musíme jen
doufat, že pandemie brzy ustoupí. Nezbývá tedy nic jiného, než si popřát pevné
zdraví a doufat, že covid 19 brzy porazíme.
Rudolf Krč

Společné foto – zleva: předseda mysliveckého spolku doktor Pavel Andrš, vítěz Rudolf Krč, druhý
Vladimír Lukáš, třetí Bc. Libor Orava a čtvrtý Luděk Nezhyba.
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ProVás Hněvotín z.s. pořádá 7. ročník zážitkového tábora
v areálu Pastviny Univerzity Palackého

se Sherlockem Holmesem

provashnevotin@email.cz
Více informací na webu www.provashnevotin.cz
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