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Zasedání zastupitelstva bylo nabité
a občas i třaskavé

Už máme zase o něco více obyvatel

Nabitý byl program druhého veřejného 
zasedání nově zvoleného hněvotínského 
zastupitelstva v úterý 6. 12. 2022 v sále 
kulturního domu. Zúčastnilo se jej cel-
kem 8 zastupitelů, MUDr. Pavla Hluší se 
řádně omluvila. Podívat se přišlo celkem 
15 hostů z řad občanů.

Pan Miloslav Antl přednesl zprávu kont-
rolního výboru, starosta Petr Niessner pak 
zprávu o činnosti obecního úřadu od 1. za-
sedání zastupitelstva obce. Paní Iveta Šu-
tová seznámila přítomné s „Rozpočtem 
ZŠ a MŠ na rok 2023“ a s „Rozpočtovým vý-
hledem na léta 2024–2026“. V dalším bodě 
pan Libor Blaťák podrobně informoval ne-
jen o „Rozpočtu obce na rok 2023“, ale ta-
ké o „Střednědobém rozpočtovém výhledu 
obce na léta 2024–2026“. Dále zastupitelé 
projednali a schválili „Strategický plán roz-
voje obce“ a „Plán rozvoje sportu“.

Nové občánky Hněvotína nám bylo ctí při-
vítat i s jejich rodiči v sobotu 12. 11. 2022. 
Pošmourné počasí mělo jistě vliv na méně 
hojnou účast a rodiče několika dětí se 
kvůli nemoci z účasti omluvili, ale přesto 
přišly čtyři rodiny s dětmi Dianou Dostá-
lovou, Michalem Jurečkou, Ninou Plakin-
ger a Eliškou Šinclovou. 

Miminka i rodiče přivítala paní Mgr. Zu-
zana Šínová (za výbor pro sport a kultu-

Zastupitelé vyhověli žádosti fyzické 
osoby o souhlas obce se stavebním zámě-
rem na pozemku p. č. 608/1 v k. ú. Hně-
votín.

Dále schválili dvě smlouvy o směnách 
pozemků kvůli vybudování vodní plochy 
v lokalitě Skály a pozemku, který je v bu-
doucnu určen k výstavbě cyklostezky, po-
př. chodníku do Topolan. Potvrdili také 
prodej pozemku obce z důvodu revitaliza-
ce ulice Západní a dále nákup pozemku do 
majetku obce pod chodníkem vedoucím 
od ZD k MaDe.

Paní Iveta Šutová přednesla „Výroční 
zprávu o činnosti školy ve školním roce 
2021/2022“. Starosta Petr Niessner in-
formoval přítomné o výsledcích 1. části 
auditu, který ve dnech 28. a 29. 11. 2022 
na obecním úřadě provedli pracovníci 
olomouckého krajského úřadu. Občané 

Zleva: Diana Dostálová, Nina Plakinger, Eliška Šinclová, Michal Jurečka

byli také seznámeni s pokračující výstav-
bou v obci či s uskutečněnými i připravo-
vanými kulturními a společenskými ak-
cemi. 

V dalších bodech zastupitelé odhlaso-
vali zvýšení cen vodného a stočného, zvý-
šení ceny za odvoz komunálního odpadu 
a upřesnili, od kterého data platí již schvá-
lené zvýšení ceny za pronájem hrobového 
místa. V závěru zasedání došlo k volbě čle-
nů jednotlivých výborů a v diskuzi dostali 
prostor k vyjádření názorů a podnětů sa-
motní občané. (K většině bodů z jednání 
zastupitelstva najdete ve Zpravodaji samo-
statné články.)

V závěru mohu jen konstatovat, že za-
sedání bylo velmi pestré a atmosféra chví-
lemi velice třaskavá. Přeji nám všem, aby 
se rozbouřené vody brzy uklidnily.

Lenka Slehová
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ru) a přizvala děti z mateřské školy, které 
maličkým zazpívaly, zarecitovaly i zatan-
čily pod vedením paní učitelek Vyrouba-
lové a Nevrlé. Všem za milé vystoupení 
moc děkujeme.

Poté představila děti paní místosta-
rostce Lucii Přikrylové a proběhl samotný 
akt vítání. Rodiče se podepsali do obecní 
kroniky ke jménu svého dítka, dostali pa-
mětní list, symbolickou růži a děti roztomi-

lého plyšáka Krtečka, o kterého byl hned 
velký zájem, především z řad starších sou-
rozenců. Následovalo společné focení a fo-
cení jednotlivých dětí v dřevěné kolébce 
obecního úřadu na památku. 

Přejeme vám šťastné dětství plné ra-
dosti a smíchu a laskavou péči vašich ro-
dičů. Vítejte naši noví občané v obci Hně-
votín!

Lucie Přikrylová, místostarostka
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Uctění památky
válečných veteránů
Společně jsme si v pátek 11. 11. 2022 při-
pomněli a uctili památku válečných ve-
teránů u památníků v Topolanech a Hně-
votíně. Vedení obce Hněvotín společně 
s několika místními občany u pomníků vy-
slechli slavnostní proslov pana starosty. 
Den válečných veteránů si připomíná ce-
lý svět, protože 11. listopadu 1918 pode-
psaly příměří vítězné státy Dohody a po-
ražené Německo. Tento akt tak ukončil 
čtyři roky trvající první světovou válku. 

Mír bohužel nevydržel dlouho a za dvě 
desítky let vypukl další světový konflikt, 
do něhož se zapojili i hněvotínští občané. 
Pan cyril Sklenář sloužil za II. světové vál-
ky v královském letectvu RAF u 310. pe-
rutě a pan Jan Maršálek ve službách RAF 
v roce 1941 padl a je pochován ve Skotsku. 
Na pamětní desce jsou uvedení i další 
veteráni, například Alois Klevar působil 

v partyzánském odboji ve Francii a pan 
František Muzikant z Topolan bojoval 
v britské obrněné armádě. Na jejich po-
čest byl k památníku uložen věnec v sym-
bolických v barvách trikolory, zapáleny 
svíčky a uctěna památka minutou ticha. 

Hroby vojáků padlých na západní frontě 
první světové války pokrývaly květy vlčího 
máku, a tak se tyto květy staly symbolem 
tohoto významného dne. Pamětní deska 
pomníku v Hněvotíně čítá 42 jmen hrdinů, 
jejichž činy během 2. světové války by ni-
kdy neměly být zapomenuty. Za každým 
jménem je životní příběh, který se vepsal 
do dějin. Osmnáct lidí zaplatilo cenu nej-
vyšší, ať už na poli válečném nebo v zaja-
teckých a vyhlazovacích táborech.

Děkujeme všem zúčastněným za dů-
stojné uctění památky našich hrdinů.

Lucie Přikrylová, místostarostka

Na Nový rok 
si nenechte ujít 
výšlap do Skal 
a večerní ohňostroj
Téměř každý týden se během listopadu 
a prosince konala v Hněvotíně nějaká kul-
turní či společenská akce a na přelomu ro-
ku to nebude jiné. Například na Nový rok 
zveme všechny občany ve 13 hodin na tra-
diční výšlap do hněvotínských Skal a od 
17 hodin také na ohňostroj před obecním 
úřadem. Plesovou sezonu pak odstartuje 
11. února 2023 ples Mysliveckého sdruže-
ní Blata.

Uskutečněné akce:
4. 11.  Hodová zábava 

ZŠ a MŠ Hněvotín
6. 11.  Hněvotínské hody s kapelou 

Hněvanka
10. 11.  Valná hromada Regionu Haná 

ve Slatinicích
11. 11.  Uctění památky válečných 

veteránů – kladení věnců 
v Topolanech a Hněvotíně

11. 11.  Lampionový průvod SR 
při MŠ Hněvotín

12. 11.  Myslivecký hon sdružení 
Blata Hněvotín

12. 11.  Vítání nových občánků 
Hněvotína v obřadní místnosti

2. 12.  Slavnostní rozsvícení vánočního 
stromu před obecním úřadem

5. 12.  Mikulášská jízda spolku ProVás 
v obci Hněvotín 

10. 12.  Slavnostní hon mysliveckého 
sdružení Blata

16. 12.  Pečení s dětmi a seniory 
v kulturním sále s večerní 
kinokavárnou

Připravované akce:
20. 12. 2022  Valná hromada 

Mikroregionu Kosířsko
29. 12.  Taneční zábava SDH 

Hněvotín v kulturním sále
1. 1. 2023  Novoroční výšlap do 

hněvotínských Skal 
od 13.00 

1. 1.2023  Novoroční ohňostroj před 
obecním úřadem od 17.00 

11. 2. 2023  Ples mysliveckého sdružení 
Blata v kulturním sále

28. 2. 2023  Pozvánka na 3. veřejné 
zasedání Zastupitelstva 
obce Hněvotín

Lucie Přikrylová, místostarostka

 

 

Obecní úřad Hněvotín Vás srdečně zve na 

VÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU V HNĚVOTÍNĚ 

dne 1. ledna 2023 
 TRADIČNÍ VÝŠLAP DO SKAL  

PRO CELOU RODINU 
Od 13.00 ochutnáme výtečný guláš,                                
děti si budou moci opéct připravené             

špekáčky a obdrží  sladké překvapení. 
  

 
 

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ 
PŘED OBECNÍM ÚŘADEM 

Sraz v 17.00  před obecním úřadem.               
Ochutnávky punče. 

V 18.00 slavnostní ohňostroj. 



Nástup do úřadu byl poněkud „hektický“
ze starostova zápisníku
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na tři hodiny, z čehož diskuse s občany 
tvořila pouhých 15 minut. co se tedy poda-
řilo? Povedlo se dokončit nákup starono-
vého, plně vybaveného, hasičského vozi-
dla Mercedes Benz. Ovšem způsob, jakým 
nám jej slovenský jednatel prodával, by 
vydal na samostatný článek. Pro zaměst-
nance jsme pořídili dva nové sekací trak-
tůrky, které jim výrazně ulehčí práci. 
Umožňují vysypávání trávy rovnou do kon-
tejneru nebo na vlečku, pracovníci tak ne-
musí hromady trávy neustále přehazovat 
ručně. Zajistili jsme výsadbu 52 stromů ja-
ko náhradu za pokácené topoly směrem na 
Ústín. 18 stromků bylo vysazeno i ve spor-
tovním areálu. Hotová je renovace litino-
vého křížku v zatáčce na Lutínské. Pro vrt 
HVH2, který posílí dodávku pitné vody, 
jsme vysoutěžili odbornou firmu.

Vydáváme se cestou digitalizace úřa-
du. Rozjíždíme komunikaci přes aplikaci 
„Rozhlas v mobilu“ a software UZOb, kte-
rý zpřehlední agendu ze zasedání zastu-
pitelstva. Připravili jsme, nebo již pode-
psali, nespočet smluv, ať pracovních, pro 
věcná břemena, nebo příkazních, licenč-
ních, kupních a směnných. Poslední zmí-
něné nám umožní budování cyklostezky, 
biotopu nebo splnění dotačních podmí-
nek pro stavbu chodníku u ZD. Převedli 
jsme 10 milionů Kč na termínovaný ban-
kovní účet s úrokem 5,3 %. Za tři měsíce 
z něj získáme asi 133 tisíc Kč. Snížíme tím 
finanční ztráty při současné 15% inflaci. 
Peníze z tohoto účtu využijeme v příštím 
roce na financování cyklostezky do Lutí-
na. V této souvislosti jsme využili uzavír-
ky silnice II/570 a zajistili jsme podél ní 
razantní prořezy přestárlých topolů, kte-
ré jsou v majetku obce. Byli jsme v sou-
činnosti se Správou silnic Ol. kraje která 

Večerní ustavující schůze zastupitelstva 
proběhla tak, jak někteří kolegové avizo-
vali. Předání agendy od pana exstarosty 
Dvořáka jsme následujícího dne ráno 
zkrátili s ohledem na jeho počínající plicní 
chorobu asi na hodinu. Když jsem se roku 
2018 rozhodl pro obec pracovat naplno, 
podobně jako místostarosta uvolněný, 
mohlo se zdát, že budu se vším seznámen. 
Kromě detailů některých rozpracovaných 
stavebních zakázek nebo nedodržených 
podmínek přidělené dotace jsem se nově 
dozvěděl i o netransparentně zadaných 
stavebních zakázkách sjednaných pouhou 
ústní dohodou, bez jediného dokumentu. 
Občané obce, kteří se na stavbě podíleli, 
mne kontaktovali s požadavkem platby za 
provedené práce bez předložení objednáv-
ky nebo smlouvy. V této souvislosti jsem 
na posledním zasedání požádal zastupite-
le o možnost vypracování externího au-
ditu, abychom dále postupovali s platnou 
obecní metodikou ve věci zadávání zaká-
zek malého rozsahu. 

Již první týden ve funkci byl nabitý, 
spolu s kolektivem obecního úřadu jsme 
mapovali většinu realit. Začali jsme tak 
připravovat všechny podklady pro blížící 
se audit z Olomouckého kraje. Přitom 
jsme se řídili naším heslem „dle pravidel“, 
hlavním úkolem bylo auditorům předložit 
veškeré dokumenty řádně dle zákonů, 
předpisů, směrnic a metodik. Díky tomu-
to přístupu a úsilí byl pro první část kont-
roly vystaven výsledný záznam s výsledkem 
„bez závad“. Touto cestou děkuji externí 
účetní Lence Kořistkové, DiS., hlavní účet-
ní Bc. Anetě Glogarové, pokladní Lence Sle-
hové a vodohospodáři Lukáši Koníčkovi za 
jejich kvalitní a obětavou práci pro obec.

Pokusím se vám, občanům, složit účet 
za prvních šedesát dní v úřadu. Prakticky 
by stačilo přečíst si program 2. zasedání 
zastupitelstva z 6. prosince. To se protáhlo 

zajistila vykácení některých z nich. Záleží 
nám na tom, aby byla komunikace a bu-
doucí cyklostezka pro občany co nejbez-
pečnější. Zadali jsme vypracovat odborný 
posudek i na další nebezpečné stromy po 
vsi a následně je odborně prořežeme ne-
bo pokácíme, abychom předešli jejich 
možnému pádu. Zajistíme i náhradní vý-
sadbu stromů.

Společně se členy stavební komise jsme 
vytipovali stavby v majetku obce, které jsou 
vhodné k umístění FVE. Obecní rozpočet 
by díky nim ušetřil za spotřebu elektřiny. 
Zadali jsme energetické audity, které nám 
poslouží při podání případné žádosti o do-
tace na stavbu fotovoltaických elektráren, 
které by byly umístěny na střeše vodáren, 
přečerpávací stanice nebo např. obecního 
úřadu. Pokročili jsme ve vyřešení někte-
rých dlouhotrvajících sporů mezi občany 
a obcí, které by jinak zřejmě dospěly ve 
spory soudní. Naší prioritou se nyní stalo 
získání stavebního povolení pro komuni-
kaci „U Zahrádek“, na nějž čekáme již čtvr-
tým rokem. Obec má v této lokalitě pode-
psanou smlouvu s občany o termínované 
výstavbě místní komunikace, kterou tímto 
bohužel neplní. Nepřejeme si v tomto pří-
padě vznik soudního sporu. 

Je toho mnohem víc, ale není zkrátka 
možné popsat kompletní činnost obecního 
úřadu za uplynulé dva měsíce v jediném 
Zápisníku starosty. Dovolte mi, abych vám 
všem závěrem popřál klidné svátky v kru-
hu rodinném a do nového roku 2023 
hodně štěstí, lásky a porozumění.

I když se zdá, že dobře a levně už by-
lo, zůstaňme i nadále společně optimis-
ty a věřme, že se k nám dobré časy opět 
brzy vrátí. Jsem s vámi!

Petr Niessner, starosta

Obec zakoupila hasičům plně vybavený záchranářský vůz značky Mercedes

Jeden ze dvou nových sekacích traktůrků
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Rozsvícení vánočního stromu bylo radostné a pohodové
Radostně můžeme konstatovat, že po dvou 
letech nám nikdo a nic nezabránil a mohli 
jsme se tradičně všichni sejít na náměstíč-
ku před obecním úřadem a společně roz-
svítit vánoční strom. Ten letošní pochází 
z regionu obce Loučka u Senice na Hané 
a byl nám věnován. Zaměstnanci obce ho 
pokáceli a firma Spro dovezla, nainstalo-
vala a zaměstnanci nazdobili. To hlavní 
tedy bylo hotovo a teď už zbývalo zajistit 
občerstvení a program. Od rána probíhal 
v místě čilý ruch a vrcholily přípravy na 
odpolední a večerní program. 

Stalo se již tradicí, že občerstvení za-
jišťují jednotlivé spolky a nejinak tomu 
bylo i letos. Je milé, že jsou věci, na které 
je možné se s jistotou spolehnout, a tím 
je právě ona spolupráce s členy spolků. 
Fc Hněvotín se postaral o skvělé brambo-
ráky, po kterých se jen zaprášilo. Myslivci 
navařili srnčí guláš, jaký umí jen oni a na-
ši hasiči připravili výbornou kýtu na rož-
ni. Spolek ProVás Hněvotín přispěl také 
výborným punčem a ještě lepším gyro-
sem. Odtajnil zde také téma dalšího let-
ního tábora.

Sdružení rodičů při ZŠ k tomu všemu 
navařilo spoustu výborného punče pro 
dospělé i děti a Sdružení rodičů při MŠ za-
jistilo občerstvení uvnitř kulturního do-
mu, kde od 16 hodin probíhal program 
ZŠ a MŠ. Letos si pro rodiče připravili pre-
zentaci jednotlivých tříd od těch nejmen-
ších ve školce až po 9. třídu, představili 
jednotlivé kroužky a bylo tam tak plno, že 
se tam jen stěží dalo prodrat, aby člověk ta-
ky něco viděl. Pestrý program, skvělý nápad 
a výkony dětí pod vedením učitelů byly po 
zásluze odměněny upřímným po tleskem 
a neskrývaným dojetím přítomných v sá-

le. Sdružení rodičů při MŠ nezůstalo po-
zadu s občerstvením a v podstatě nemělo 
konkurenci v šíři nabízeného sortimentu. 
Děti si pochutnávaly na vaflích se šlehač-
kou, palačinkách, hranolkách, langoších 
a dětský punč samozřejmě nechyběl. Pro 
dospělé bylo i něco ostřejšího, takže my-
slím, že si každý přišel na své.

Za doprovodu kapely Hněvanka, která 
jako krásnou kulisu na podtržení atmo-
sféry zahrála sérii vánočních koled, se 
venku od 17 hodin konal vánoční jar-
mark. V 19 hodin zaznělo vánoční blaho-
přání starosty a obou místostarostů ob-
čanům a poté všichni odpočítali moment 
slavnostního rozsvícení vánočního stro-
mu, který tradičně společně rozsvítili na-
ši deváťáci. K tomu zazpíval nově vzniklý 
dospělý smíšený sbor při ZŠ pod vedením 

paní učitelky Moniky Zichové a svými an-
dělskými hlásky přispěly i dívky Nicol Mi-
riam Mazánková a Kristýna Branžovská ze 
ZŠ Hněvotín. Následovala volná zábava 
venku na jarmarku, ale i v kulturním do-
mě, kde „hrábli“ do strun Trifidi a zábava 
pokračovala až do brzkých ranních hodin. 

Jsme si vědomi, že všichni, kteří jakko-
liv přispěli k organizaci a přípravě této ak-
ce, jste obětovali mnoho hodin (přípra-
vou, realizací a úklidem), které jste mohli 
trávit např. se svou rodinou. Investovali 
jste ochotu, chuť i velkou dávku nadšení 
a za to vám patří obrovské díky. Děkujeme 
a moc si vaší pomoci vážíme, protože bez 
vás by to nešlo. Věnovali jste pro zdárný 
průběh celé akce to nejcennější – svůj čas.

Lucie Přikrylová,
místostarostka

Vážení občané, přichází čas adventu a vánočních svátků. 
 Nesnáze, které v posledních letech sužují naše životy, místo aby pomíjely, stále více zkouší, co všechno jsme schopni  Nesnáze, které v posledních letech sužují naše životy, místo aby pomíjely, stále více zkouší, co všechno jsme schopni 
ještě zvládnout. Jako bychom se vraceli v čase do dob minulých, jen naše těla nemládnou, ale naopak obava z toho, 
co přijde nám dělá starosti a přidává šedivých vlasů. Svět už asi nebude takový, na jaký jsme byli zvyklí, ale tak jak 
horší časy přišly, tak jistě zase také pominou. Střídání dobrého a zlého bylo vždy zákonitostí tohoto světa, a proto 

tomu tak musí být i nyní. Vedení našeho státu se snaží s různými úspěchy vzniklou situaci řešit. Má životní 
zkušenost je nespoléhat se na pomoc druhých, nýbrž se sám dle svých možností snažit odolávat nástrahám, které 

přijdou. Popravdě ale ne všichni mají dost sil problémy překonat. V těchto nelehkých časech je tedy ještě více 
důležité, abychom nezapomínali na své blízké a na ty, kteří na problémy dnešní doby zůstali sami.

Vždyť pomáhat je tak krásné a člověku to dává ten skutečný smysl života.
Vážení občané, dovolte mi, abych Vám popřál v nadcházejících časech vše dobré. Vánoce naplněné klidem a 

pohodou a do nového roku 2023 pevné zdraví, mnoho sil a především návrat do klidnějších časů.
 

Marek Ošťádal, senátor za obvod 66.

Senátní kancelář Náklo 13, 783 32 Náklo, mail: ostadalm@senat.cz, telefon: 603 777 284Senátní kancelář Náklo 13, 783 32 Náklo, mail: ostadalm@senat.cz, telefon: 603 777 284
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Obsazení výborů obce
Zastupitelé zvolili členy jednotlivých 
výborů:

Kontrolní výbor
Předseda Miloslav Antl, 
Členové: Roman Piňos, Mgr. Petr Šuta

Finanční výbor
Předseda: ing. Libor Blaťák
Členové: Vladimíra Piňosová, 
Ing. Marek Dvořák

Výbor pro školství a mládež
Předseda: Mgr. Iveta Šutová
Členové: Mgr. Jiří Moláček, 
Bc. Marcela Piňosová

Výbor pro výstavbu a energetiku
Předseda: JUDr. Ondřej Svaček
Členové: Zdeněk Filip, Ing. Ivo Černý, 
Ing. Jiří Zatloukal, ing. Radek Lepař

Výbor pro sport, kulturu a práci 
se spolky
Předseda: Mgr. Lucie Přikrylová
Členové: Mgr. Zuzana Šínová, 
Jiří Osladil, Jan Šulc, 
Mgr. Kateřina Navrátilová

Výbor pro životní prostředí
Předseda: ing. Jaromír Sleha
Členové: Libor Kočí, Mgr. Hana Ži-
votská

Výbor pro občanské záležitosti
Předseda: MUDr Pavla Hluší

Petr Niessner, starosta

Obec Hněvotín vytvořila stolní kalendáře s důležitými daty na nový rok 2023. Kalendá-
ře jsou dostupné na obecním úřadě v úřední hodiny (pondělí a středa od 8.00 do 17.00) 
za 30 korun. Zásoba je omezena, proto doporučujeme přijít co nejdříve.

Lukáš Koníček, referent vodního a odpadového hospodářství

Můžete si koupit hněvotínský kalendář

Obec poskytne více než milion na dotace a dary
Zastupitelé obce Hněvotín v úterý 6. pro-
since 2022 schválili program pro poskyto-
vání dotací a darů z rozpočtu obce v roce 
2023 následovně:

a) Dotace:
•	 FC	Hněvotín	–	550	000	Kč
•	 	Spolek	ProVás	na	zajištění	prázdnino-

vého tábora – do 80 000 Kč
•	 	Římskokatolická	farnost	Hněvotín	

– oprava střechy 250 000 Kč
Dotace podléhají kontrole poskytova-

telem, povinností vyúčtování, dodržení 
podmínek dotační smlouvy i vracení do-
tací při jejím porušení.

b) Dar na činnost: 
•	 SDH	Hněvotín	–	5000	Kč	
•	 SDH	(ml.	hasiči)	–	5000	Kč

•	 MS	Blata	–	5000	Kč
•	 ČČK	–	10	000	Kč
•	 ProVás	Hněvotín	–	5000	Kč	
•	 	Senioři	–	5000	Kč	
•	 	BABA	taneční	skupina	–	10	000	Kč
•	 	Beruška	–	5000	Kč	
•	 	Římskokatolická	farnost	Hněvotín	

– 10 000 Kč
•	 	3	oddíly	mažoretek	–	20	000	Kč	

(proplacení předložených dokladů)
•	 	Spolek	volyňských	Čechů	a	jejich	

přátel – 5000 Kč
•	 Spolek	rodičů	při	MŠ	–	8000	Kč
•	 Spolek	rodičů	při	ZŠ	–	15	000	Kč	
•	 	ZŠ	Vrbátky	na	organizaci	soutěže	ZŠ	

(Starostův vdolek) – 10 000 Kč
•	 Hospic	na	sv.	Kopečku	–	10	000	Kč
•	 	Mobilní	hospici	„Nejste	sami“ 

– 10 000 Kč 

•	 	Sociální	služby	pro	seniory 
Olomouc, p. o. – 10 000 Kč 

c) Příspěvek na činnost:
•	 SMO	ČR	–	10	000	Kč	
•	 	Na	činnost	Mikroregionu	Kosířsko	ve	

výši (dle počtu obyvatel) – 183 200 Kč 
•	 Na	činnost	regionu	Haná	–	54	060	Kč

Celková částka činí 1 275 260 Kč

Spolky a organizace si mohou žádat o do-
tace od 8. 1. 2023 a čerpat dotace a dary 
po podpisu příslušných smluv. Veřej-
noprávní smlouvy nad 60 000 Kč budou 
zveřejněny na úřední desce po dobu tří 
let od uzavření smluv. Vyúčtování dotací 
provedou žadatelé dle podmínek Dotační 
smlouvy.

Lucie Přikrylová, místostarostka
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Nový vrt posílí 
zdroje pitné vody
Čtyři společnosti vyzvala obec v za-
dávacím řízení dne 31. 10. 2022 k po-
dání nabídek na akci „Hněvotín, Vrt 
HVH2, posilovací zdroj vody pro obec 
– hydrogeologický průzkum“. Nabíd-
ky nakonec podaly dvě firmy. 

Nejlépe vyhověla společnost ALTEc 
Internationál, s. r. o., IČ: 25313134, 
Boženy Němcové 908/6 Holešov za 
nabídnutou cenu 741 742,– Kč, včet-
ně DPH. Zastupitelé na svém 2. zase-
dání 6. 12. 2022 souhlasili s doporu-
čením Komise pro zadávání veřejných 
zakázek a pověřili starostu uzavřít 
s touto společnosti smlouvy o dílo. 
Na tuto akci jsme získali 60procentní 
dotaci od SFŽP ve výši 442 432,– Kč.

JUDr. Ondřej Svaček, předseda 
Výboru pro výstavbu a energetiku

Pokračující 
výstavba v obci
Vzhledem k ročnímu období ukonču-
jeme venkovní stavební akce v obci. 
Přerušili jsme práce na posílení vo-
dovodního řádu na Velkém Klupoři.
Dokončené či pokračující projekty:
–  oprava elektrického přívodního 

vedení do vodárny ve Skalách;
–  oprava vedení venkovního osvětle-

ní v ulici Za Školou v délce 50 metrů;
–  dokončení revitalizace Fit stezky 

(oprava, výměna a doplnění 
sport. jednotek);

–  dokončena byla oprava křížku 
v zatáčce Lutínská – u zrcadla;

–  oprava chodníku na Topolanské 
ulici;

–  instalace vánočního osvětlení 
v dalších ulicích obce;

–  požádali jsme o prodloužení 
stavebního povolení pro výstavby 
pěti bytových jednotek nad 
místní poštou.

JUDr. Ondřej Svaček

Jak jste se mohli dozvědět již na zastupi-
telstvu obce 6. 12. 2022, bude se od 1. led-
na 2023 zvyšovat cena za vodné (na 41 Kč 
bez DPH za m3) a stočné (na 49 Kč bez 
DPH za m3). celkově tedy – včetně deseti-
procentního DPH – bude cena za vodné 
i stočné činit 99 Kč za m3.

ceny se navyšují pouze do výše, aby vod-
né/stočné bylo dotováno stejně jako teď. 
Společnost Arko nám navýšila poplatky, 
zvyšují se ceny energií, narůstá inflace. 
Navýšení nákladů bylo skutečně razantní, 
ale podařilo se nám dojednat lepší ceny. 
Díky tomu máme jeden z nejnižších poplat-
ků v okolí. Například obyvatelé Olomouce 
budou platit 107,15 Kč s DPH za m3, Prostě-
jov dokonce 115,25 Kč. Vodné a stočné pod 
100 korun je opravdu raritou.

Z tohoto důvodu bylo přeloženo odečí-
tací období na 1 týden po novém roce, te-
dy od 2. 1. 2023 až 8. 1. 2023. Prosím 
všechny, aby za okno dali stavy svých vo-
doměrů. Platí to hlavně pro domácnosti 
se studnou.

Zároveň bych chtěl znovu zveřejnit pa-
tero správného vodohospodáře, protože 
je nyní více aktuální než dříve.

Patero správného vodohospodáře
1.  Kontrolujte stav přetlakového 

ventilu na boileru
Přetlakové ventily na boileru bývají častou 
příčinou ztrát vody, kterou potom musí 
odběratel platit. Nejčastější chybou je sve-
dení z boileru hadicí do kanalizace, kdy 
ovšem neprobíhá žádná další kontrola. Po-
škodí-li se přetlakový ventil, voda postup-
ně vytéká, aniž by si toho někdo všiml. Ta-
ková ztráta může být až 100 kubíků za rok! 
Správně by měla voda kapat do nádoby 
a z ní do kanálku, aby šlo lehce zjistit, jest-
li ventil teče a je ho potřeba vyměnit.

2. Veďte si deník
Každý uživatel veřejného vodovodu by měl 
vést „provozní deník“, umístěný u vodo-
měru. Pravidelným zapisováním stavu 
vodoměru a porovnáváním průměrného 

Vodné a stočné bude stát
99 korun za kubík

stavu lze předejít ztrátám na vnitřním vo-
dovodu. Ideální je stav zapisovat jednou 
týdně, ale postačí i dvakrát nebo jednou 
měsíčně (třeba vždy první den v měsíci). 
Při výrazné změně průměrného stavu lze 
snadno dohledat protékající toaletu nebo 
prasklinu v potrubí. Jedna propiska, je-
den sešit a minuta měsíčně může v řádu 
let ušetřit desetitisíce korun.

3. Využívejte dešťovou vodu k zalévání
Jelikož v posledních letech v našem kraji 
panuje období sucha, je vhodné snažit se 
vodu, která nám zdarma občas padá na 
střechy, zachycovat a používat k závlaze. 
V obci stále platí zákaz zalévání, ulehčí to 
tedy i zátěži na vodovodní síť. Dešťová 
voda též není chlorována, je tedy k závla-
ze rostlin vhodnější. K retenci se výborně 
hodí vyčištěné staré septiky nebo plasto-
vé nádoby.

4. Pohněte ventily
Jednou za čas, ideálně při zapisování sta-
vu vodoměru, je třeba pohnout ventily 
a promazat je mazivem (třeba WD-40). Ne-
mluvím pouze o ventilech před a za vodo-
měrem, ale o všech ventilech na vnitřním 
vodovodu. Jsou-li ventily stále otevřeny 
nebo zavřeny, zatuhnou. A až budou třeba, 
už fungovat nebudou. Nastávají potom 
problémy nejen při výměně vodoměrů, ale 
též při různých haváriích. 

5. Ochrana obecní vody
Poslední bod se týká pouze majitelů stud-
ní. Je třeba překontrolovat, že se voda 
z vaší studny nedostává do našeho obec-
ního vodovodu. Dle nové vyhlášky již není 
dovoleno mít obě sítě spojeny. Víme však, 
že to tak plno lidí má. Samozřejmě nikoho 
nebudeme nutit překopat celý vnitřní vo-
dovod, je ovšem potřeba nemít nikdy 
puštěnou obecní a vlastní vodu zaráz. Obě 
sítě musí být odděleny ventily. Též se mu-
sí kontrolovat stav zpětné klapky. Tímto 
opatřením chráníte vodní řád celé obce.

Lukáš Koníček, referent vodního 
a odpadového hospodářství



Rozpočet obce 
bude 50 milionů

Sváteční mše
Sobota
24. 12. 2022
ŠTěDRÝ DEN

HNěVOTíN 15:00 dětská mše, 
lucernička na Betlém-
ské světlo s sebou

HNěVOTíN 21:00 12–16 Betlémské světlo
Neděle
25. 12. 2022
NAROZENí PáNě

HNěVOTíN 8:30 9–12 návštěva betléma

LUTíN 10:00

Pondělí
26. 12. 2022
SVATÉ RODINY

HNěVOTíN 8:30 9–12 návštěva betléma

TOPOLANY 10:00

Pátek
30. 12. 2022

HNěVOTíN 17:00 14–16 návštěva 
betléma

Sobota
31. 12. 2022
SILVESTR

HNěVOTíN 17:00 14–16 návštěva 
betléma

Neděle
1. 1. 2023
NOVÝ ROK 
– MATKY BOŽí

HNěVOTíN 8:30 9–12 návštěva betléma

TOPOLANY 10:00

Jak se mám?
Ani se neptej, celkem to ujde, někdy jsem K.O.
Mám všechno, ale cosi mi chybí.
Nevím co mám dělat, co je pro mě dobré a co zlé?
Kdo mi to řekne?
Jak to bude se mnou dál v 2023?
Při setkání s dobrým člověkem 
poznávám, že moje srdce se vzdálilo dobru.
Sedím v čekárně u lékaře,
všichni mobilují, rádio řve
a krade mi moje myšlenky.
Prý se něco stalo v Betlémě?  Nevíš?
Půjdeš se tam podívat? Ne.

V prázdném kostele se modlila žena. 
Přišel náhodou kněz a slyšel tichý pláč.
Poklepal jí na rameno a ptá se: Mohu nějak pomoci?
Děkuji otče, já už jsem pomoc našla.
Kněz si sedl dozadu a po chvili slyší:
Pane Ježíši, jak to bude se mnou dál
a kde jsme to vlastně přestali, než nás ten kněz vyrušil?

Vojtěch Kološ, farář

fejeton z fary

Zastupitelé schválili rozpočet obce na rok 
2023 v celkové výši 50 000 000 Kč. Původ-
ní návrh rozpočtu ve výši 46 350 000 Kč 
byl zejména z důvodu výrazného zdražení 
nákladů na vodné a stočné společností 
ARKO a zvýšení zálohových plateb za ener-
gie navýšen celkem o 3 650 000 Kč. 

Příjmová stránka rozpočtu byla po zvý-
šení předpokládaných daňových příjmů 
i po započtení navýšených příjmů za výběr 
vodného, stočného a poplatků za odpady 
navýšena o 2 650 000 Kč na celkovou část-
ku 37 000 000 Kč. Zbývajících 13 000 000 Kč 
pokryjí výsledky hospodaření roku 2022. 
Tyto prostředky zastupitelé vyčlenili na 
investice; nemůžeme je tak utrácet na ne-
úměrné dotování rostoucích cen vodného 
a stočného nebo nákladů na likvidaci od-
padu. Proto jsme byli nuceni opětovně zvý-
šit poplatky za tyto služby (viz samostatné 
články).

Rok 2023 nebude z finančního hlediska 
ani pro obec jednoduchý. Není sice důvod 
k výrazným škrtům v rozpočtu, ale ani ten 
není bezedný. Vysoká inflace, která nám 
v roce 2022 zvyšovala příjmy, již začala 
o hodně více ovlivňovat náklady a projevo-
vat se ve zvýšených výdajích. Jejich výraz-
ný růst však můžeme ovlivnit svým chová-
ním, omezením plýtvání a hledáním úspor.

Ing. Libor Blaťák,
předseda Finančního výboru
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Poplatek za odpad se zvýší na 700 korun za rok
Zimní období, tak jako každý rok, zavítalo 
i do naší malebné obce. S tím se pojí i pra-
videlný úklid sběrných míst a zazimování 
malých hnědých kontejnerů a zelených 
velkokapacitních kontejnerů. Jak jste si 
mohli již všimnout, kontejnery jsou již 
zazimovány a kontejnery odvezeny.

Zůstává ovšem kontejner na hřišti, kte-
rý je dostupný pro všechny občany po ce-
lou zimu. Prosíme ovšem občany, aby do 
něj dávali jen nezbytně nutné biologicky 
rozložitelné věci. Kontejnery se zase vrátí 

na svá místa od dubna roku 2023, budete 
o tom informováni v dalším Zpravodaji.

Zastupitelstvo 6. 12. 2022 schválilo 
novou vyhlášku týkající se místního po-
platku za odpad. cena od roku 2023 bude 
700 za osobu za rok, přičemž skutečné 
náklady se pohybují kolem 1060 korun na 
občana. Obec tedy svoz odpadu z velké 
části dotuje.

Během příštího roku ovšem budeme 
s naší svozovou společností AVE řešit 
přechod na nový systém placení svozu 

komunálního odpadu, jak nám nakazuje 
nový zákon Evropské unie. V praxi by mě-
la každá domácnost vlastnit očipovanou 
popelnici, která bude vždy zvážena a ob-
čané budou platit na konci roku podle 
skutečného odevzdaného množství směs-
ného komunálního odpadu za celý rok.

Zatím si neumíme situaci plně v praxi 
představit a doufáme, že tento přechod 
nepovede k tvorbě černých skládek.

Lukáš Koníček, referent vodního 
a odpadového hospodářství

V polovině ledna
budeme volit
nového prezidenta

Jako každou zimu i letos bude prováděna 
kontrola a stav obecních stromů. Na zákla-
dě posudku stavů dřevin již dnes víme, že 
kvůli bezpečnosti bude potřeba pokácet 
alespoň 10 stromů v majetku obce a dřevo 
bude tudíž tradičně rozdáno občanům.

Abychom stromy pouze nekáceli, v tom-
to čtvrtletí jsme vysadili 52 nových stro-
mů vedle cyklotrasy na Ústín a 18 nových 
stromů na hřišti. V budoucnosti též plá-

nujeme osazovat další polní cesty v ma-
jetku obce.

chtěli bychom proto požádat občany, 
kteří by o případné dřevo měli zájem, aby 
dali vědět na e-mail konicek@hnevotin.cz, 
případně poslali SMS na telefonní číslo 
775 199 231. Až budeme kácet, budeme 
vás kontaktovat.

Lukáš Koníček, referent vodního
a odpadového hospodářství

Lidé mohou získat dřevo
z pokácených stromů

Začátkem roku 2023 nás čeká volba prezi-
denta republiky, která se bude s největší 
pravděpodobností konat ve dvou kolech. 
V prvním kole budeme vybírat z několika 
kandidátů a pokud ani jeden z nich nezís-
ká přes 50 procent hlasů, bude se konat 
druhé kolo – závěrečný souboj mezi dvě-
ma nejúspěšnějšími kandidáty z kola prv-
ního. V Hněvotíně bude volební místnost, 
tak jak je zvykem, v kulturním domě.

Informace o jednotlivých kandidátech 
získáte prostřednictvím médií. Volební 
lístky obdržíte do poštovních schránek 
nejpozději 3 dny před konáním volby.

Informace k volbám:
•	 	První	kolo:	v	pátek	13.	ledna	od	14.00	

do 22.00 a v sobotu 14. ledna 2023 
od 8.00 do 14.00 v sále kulturního 
domu v Hněvotíně.

•	 	Druhé	kolo:	v	pátek	27.	ledna	od	14.00	
do 22.00 a v sobotu 28. ledna 2023 od 
8.00 do 14.00 v sále kulturního domu 
v Hněvotíně.

•	 	Pokud	v	danou	dobu	nebudete	na	úze-
mí obce, kontaktujte obecní úřad o vy-
dání volebního průkazu, abyste mohli 
volit na celém území České republiky, 
případně i na českých ambasádách 
v zahraničí.

•	 	Pokud	se	nemůžete	například	ze	zdra-
votních důvodů k volbě dostavit, kon-
taktujte obecní úřad. Komise za vámi 
přijde v sobotu po 12. hodině s přenos-
nou volební schránkou.
Doufáme, že Vás uvidíme ve volební 

místnosti a přejeme šťastnou volbu.

Lukáš Koníček,
referent vodního 

a odpadového hospodářství
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Kolem Hněvotína roste dalších pět desítek nových stromů.



Jestlipak děti z naší mateřské školy zlobí, 
o tom se přišli přesvědčit čerti v čele s Mi-
kulášem a andílky.

Všechny děti se sešly v oddělení Včeli-
ček a už netrpělivě čekaly, kdy nám ta 
vzácná návštěva asi dorazí. Některé z nich 
se velmi těšily, jiné se bály a pár jich do-

Děti ubránily paní učitelku před čerty

Divadlo kouzel – Duo Waldini – zavítalo ve 
čtvrtek 1. 12. 2022 do mateřské školy. 
Pan Miroslav Vildomec se svojí asistent-
kou vykouzlili například živého králíka 
nebo holubičku. Některé děti dokonce 
asistovaly při kouzlení s kartami, penízky 

a kouzelným měšcem. Ostatní sledovaly 
každý tajemný pohyb kouzelníka, aby jim 
nic neuniklo. Nezahálela ani paní učitel-
ka, která hledala ztracenou kuličku. 

Vystoupení plné kouzel a triků se dětem 
moc líbilo a po zásluze odměnily pana kou-

zelníka potleskem. Nakonec všechny obdr-
žely dárek vytvořený z nafukovacího balon-
ku v podobě meče, kočičky, pejska aj. 

Tímto Duo Waldini mockrát děkujeme 
za úžasné zpestření dopoledne.

 paní učitelka Renata Kýrová

Při kouzlení asistovaly i některé děti
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konce upustilo i pár slz. Obavy byly ale 
zbytečné. Hned jak Mikuláš s andílky a čer-
ty přišli, většina dětí pochopila, že se není 
čeho bát. Dobrovolně šly zazpívat písničku 
nebo přednést básničku. Každé oddělení si 
pro návštěvu nachystalo malé vystoupení. 
Jako odměnu dostaly všechny děti miku-

lášský balíček, který obsahoval sladkosti, 
ovoce a další drobnosti. 

Jenže potom se čerti dozvěděli, že ně-
kdy zlobí i paní učitelka, a proto si ji chtěli 
vzít do pekla. Děti však byly tak odvážné, 
že paní učitelce pomohly a osvobodily ji. J

Všechno bylo zorganizováno díky spo-
lupráci se základní školou v čele s paní uči-
telkou Mgr. Radkou Dudovou. Moc za tuhle 
spolupráci děkujeme a budeme se těšit na 
další. 

Martina Duchoňová, paní učitelka 
z Broučků + žákyně a žáci 9. třídy



Zámek rozzářil dětské oči Projektový den 
školní jídelny
„Objev chutě světa“

Každým dnem se naši deváťáci přibližují 
svému velkému dni, kdy padne jejich roz-
hodnutí ohledně střední školy, kterou si 
vyberou, tedy jakému povolání půjdou 
další roky vstříc.

Návštěva úřadu práce
V pondělí 14. listopadu jsme se vydali na 
Úřad práce v Olomouci, kde se na besedě 
„Volba povolání“ dozvěděli, jakým způso-
bem zjistit pro jaké povolání se hodí. Do-
stali odkazy na webové stránky, na kterých 
si mohou otestovat svou profesní orienta-

Jaké si zvolíme povolání?

A už jsou tady Vánoce! Kdo by je nechtěl 
prožít na zámku? My tedy ano. Proto jsme 
se s dětmi 1. stupně vypravili 8. prosince 
2022 na zámek Čechy pod Kosířem, aby-
chom tady zažili zámecké Vánoce. A byla 
to opravdu nádhera.

Už při vstupu na nás dýchla předvánoční 
atmosféra, všude vonělo jehličí a tradiční 
výzdoba nenechala nikoho na pochybách, 
že již brzy zazvoní zvoneček a přijde Ježí-
šek. Ale to si musíme ještě chvíli počkat.
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Vánoce pomalu klepou na dveře, dny se 
zkracují a denní teploty atakují bod mra-
zu. Prosluněné letní dny provoněné moř-
ským vzduchem, kouzlem objevování no-
vých krajů včetně ochutnávání cizí gast-
ronomie se proměnily ve vzpomínky.

A jelikož pěkné věci bychom si měli při-
pomínat, navštívil naši školu certifikova-
ný kuchař Ing. Václav Šmiček, člen Asocia-
ce kuchařů a cukrářů ČR, který roky praco-
val v Itálii. Pro školu uvařil nejen pravé 
italské menu, ale účastnil se i výdeje obě-
dů. Děti mohly ochutnat polévku mine-
strone, pravé italské rizoto se sýrovou 
omáčkou a citronovou kostku jako dezert.

Pro navození správné atmosféry byla vý-
dejna vyzdobena mapou a vlaječkami Itá-
lie. Jestli je naše tradiční česká kuchyň lep-
ší než odlehčená italská, je na posouzení 
každého z nás. Nicméně děti si tento den 
užily, dokonce i na autogramiádu došlo.

Pavlína Forstová, vedoucí ŠJ

A z malinkého zasnění se vraťme zpát-
ky na zámek. Děti si užily povídání o tra-
dicích s nejrůznějšími úkoly, čtení vánoč-
ní pohádky, v dílničkách si mohly vyrobit 
drobný dáreček a také si zakoupit něja-
kou ozdobu na stromeček.

Po příjemně stráveném dopoledni 
jsme se vrátili do školy a už jen můžeme 
očekávat pro děti nejkrásnější den v roce 
– Štědrý den.

 Mgr. Leona Zábojová

ci, dozvěděli se všechny důležité náleži-
tosti spojené s podáním přihlášek a jak 
k výběru střední školy vůbec přistupovat.

Zase jsou naši nejstarší žáci moudřejší 
a lépe se jim bude rozhodovat.

Mgr. Radka Dudová

Veletrh Scholaris
Po dvouleté odmlce mohli žáci devátého 
ročníku opět navštívit Scholaris, přehlíd-
ku středních škol v Olomouckém kraji. Je-
jím cílem je poskytnout žákům základních 
škol i jejich rodičům informace o střed-

ních školách, učilištích a o situaci na trhu 
práce, tedy jaká je uplatnitelnost zvole-
ných profesí v praxi. 

Naši deváťáci tento veletrh středních 
škol navštívili ve středu 23. listopadu. Díky 
široké nabídce různých studijních oborů 
si každý našel to, co jej zajímalo, a získal 
potřebné množství informací. Na všechny 
jejich dotazy jim odpovídali pedagogové, 
ale také samotní studenti, kteří již mají 
se studiem na daných školách osobní zku-
šenost.

Mgr. Iveta Šutová



Stejně jako každý rok i letos si naši deváťáci zahráli na čerty, 
anděly a jeden na svatého Mikuláše. Naše pekelno-nebeská vý-
prava započala 2. prosince v kulturním domě, kam nás přilákala 
hudba, a když pára bloudila zemí, vynořili se z ní hrůzostrašní 
čerti a Mikuláš s krásnými anděly. Čerti zlobivé děti honili a chy-
tali a poté museli zlobivci odříkat básničku nebo zazpívat pís-
ničku Mikuláši. Děti dostaly od andělů sladkou odměnu. V sedm 
hodin Mikuláš a jeho skupina rozsvítili vánoční strom před zraky 
všech přítomných diváků a přitom krásně sněžilo.

V pondělí 5. prosince se Mikuláš vydal do základní školy. Když 
děti slyšely rachot čertovských řetězů za dveřmi své třídy, bály 
se, protože věděly, co je čeká. Přestože bylo hodně zlobivých 
dětí, čerti odešli do pekla s prázdnou a andělé obdarovali všech-
ny děti sladkou odměnou.

Další den se Mikuláš podíval do mateřské školy, ale to už je ji-
ný příběh, který jste si přečetli na straně 10.

Všichni máme hezké zážitky a moc jsme si to užili.
žákyně a žáci 9. třídy

Mikuláš nadílel ve škole

Hněvotínskou nadvládu ukončily Vrbátky

Florbalisté ze 6. a 7. třídy 
brali v Lutíně bronz
Okrskové kolo florbalového turnaje chlapců III. kategorie hosti-
la v úterý 15. listopadu ZŠ Lutín. Kromě domácích byly do naší 
skupiny nalosovány týmy ze Senice na Hané a Olomouc zastupo-
vala ZŠ Stupkova. Hrál se velký florbal na malém hřišti – brankář 
a tři hráči v poli. Kapitánem a ochráncem naší svatyně v jedné 
osobě byl Radim Vánský ze 7. třídy. O obranu  a útočné akce se 
starali šesťáci Jan Přikryl, Matěj Šulc, Jakub Švéda, Ondřej Zá-
boj a sedmáci Tomáš Lakomý, Miroslav Látal a Pavel Zedníček.

V prvním utkání jsme se střetli s olomouckou základní ško-
lou, a přestože první poločas nabídl nespočet vyložených šancí, 
skončil hlavně zásluhou našeho brankáře 0:0. Ve druhé půli se 
našim podařilo vstřelit 5 gólů. Dvě branky vsítil Ondřej Záboj, 
který se později stal i naším nejlepším střelcem. Velký podíl na 
výhře má z mého pohledu hlavně náš brankář.

Druhým protivníkem byl tým ZŠ Senice na Hané. Oproti ZŠ Stup-
kova byl po florbalové a u některých hráčů i fyzické stránce mno-
honásobně vyspělejší. I když se naši hráči snažili, inkasovali 7 bra-
nek. Skóre alespoň trochu vylepšil jedním gólem Pavel Zedníček. 

V posledním zápase jsme se utkali s domácím týmem z Lutí-
na. I zde se objevili hráči, kteří hájí barvy místního florbalové-
ho klubu. Zápas se tedy nesl v podobném duchu jako ten druhý. 
Opět jsme chybovali v obraně a dopláceli jsme také na rychlé ro-
zehrávky soupeře. Sílící frustrace a neproměněné šance náš vý-
kon pochopitelně nezlepšovaly. Vysokou prohru opět 7:1 ales-
poň trochu korigoval Ondra Záboj.

Naši žáci se po jedné výhře a dvou prohrách umístili na 3. mís-
tě se skóre 7:14. Vítězem turnaje a jediným postupujícím byla ne-
poražena ZŠ Lutín. Naši hráči podali dobré výkony. Do příště ur-
čitě zapracujeme na obranné fázi a bojování až do konce.

Mgr. Štěpán Dancinger

Ve středu 30. listopadu se opět konala každoroční soutěž „Sta-
rostuv hanácké vdolek“. A stejně jako každý rok se zúčastnilo 
9 škol – pořádající Vrbátky, Bedihošt, Bystročice, Hrubčice, Kle-
novice, Kralice, Olšany, Smržice a naše škola. Hlavní náplní sou-
těžního klání byly rychlostní a obratnostní disciplíny, ve kterých 
soutěžilo družstvo 20 žáků složené po čtyřech žácích z 1. – 5. tří-
dy. Letos soutěž doznala změn ve výběru pořadí disciplín, mezi 
soutěže, které byly dlouhá léta zažité, se dostala technická sou-
těž „Výletníci“, kdy museli žáci doběhnout k batohu, rozepnout 
ho, vložit do něj tři míčky, zapnout, dát na záda, oběhnout kužel 
a cestou zpět proceduru opakovat, akorát s vyndáním míčků. 

Ranní zaspání jednoho našeho reprezentanta, drobné čachry 
s velikostí dresů, divný pocit, jestli jsme něco nezapomněli, ne-
bo malé nedorozumění při dopravě do Vrbátek, už mohly věstit 
něco nestandardního. Na žácích byla znát jistá nervozita, ale 
příznivý los, který nám přiřadil druhý rozběh spolu s ideální 
první disciplínou, naznačily, že by to mohlo klapnout i letos. 
První disciplínu jsme vyhráli! Rychlé tempo soutěže zpomalili 
výše zmínění „Výletníci“ a tam už se nám tolik nedařilo. Tato 
soutěž trvala oproti rychlostním soutěžím 5x déle, jinak to byl 
opravdový „fičák“. Ani jsme se nenadáli a byly za námi 3 disciplí-
ny a tolik vytoužená svačina. Poté nás čekalo ještě 5 disciplín. 
V těch se nám bohužel nedařilo tak, jak bychom si přáli. Drobné 
chybky a zazmatkování, ale také kvalitní domácí soupeři, kteří 

očividně měli letos natrénováno, zapříčinili, že se nám nakonec 
vítěznou sérii prodloužit nepodařilo. Díky bojovným výkonům 
našich žáků jsme obsadili krásné druhé místo.

Soutěžili: prvňáčci Evička Čupalková, Davča Sosna, Peťa Šuráň, 
Tom Volák; druháčci: Majda Luxová, Simča Zavadilová, Kuba Do-
fek, Maty Kochrda; třeťáčci: Filda Vocilka, Kuba Šulc, Ustym Ku-
zyk, Tom Ježek; čtvrťáčci: Mia cikryt, Davča Dvořák, Joel Vízi, Tom 
Kovařík a páťáčci: Barča Barabášová, Kristýnka Ježek, Míša Dostál 
a Jirka Pfof. Mgr. Radka Dudová, Mgr. Štěpán Dancinger
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Děti dostaly na Mikulášování sladkosti a odměny
V pátek 2. prosince se celé odpoledne v sá-
le kulturního domu Hněvotín ozývala hud-
ba, zpěv, potlesk a pochvalný pokřik nad 
vystoupeními a kulturními výkony našich 
dětí. Malí i velcí se sešli na bohatém pro-
gramu všeho druhu a kdo se nepřišel po-
dívat na to, co naše děti umí, ten pro-
hloupil. Probíhalo totiž dětmi tolik oče-
kávané MIKULáŠOVáNí, kdy se všechny 
těšily, jak svoje nacvičené sestavy, zpěvy, 
tance, malování, šití a háčkování… před-
vedou svým nejbližším. Sjeli se babičky 
a dědečkové, tetičky a strýcové, rodiče 
přijeli dřív z práce, aby snahu svých dětí 
mohli zhlédnout a patřičně ohodnotit.

Všichni účinkující ze sebe vydali to 
nejlepší a byli odměněni hlasitými ovace-
mi. O to víc se jim bude v příštích týdnech 
a měsících v kolektivu svých tříd a krouž-
ků pracovat. Mnoho dětí se zapojilo také 

Moravské divadlo Olomouc – Královna Koloběžka První

do společných tanců a soutěží a budou si 
společný zážitek jistě dlouho pamatovat. 

Nakonec přišel i Mikuláš se svými hod-
nými pomocníky. cestou do sálu se k ně-
mu nějak připojili i ti zlí záškodníci, kteří 
ale mezi našimi hodnými dětmi neměli co 
na práci. A tak Mikuláš s anděly rozdal 
mnoho sladkostí a odměn. 

Organizátoři děkují všem rodičům a přá-
telům školy, kteří svou milou přítomností 
a podporou svých dětí přispěli ke krásné-
mu průběhu celé akce. Děkujeme za klad-
né ohlasy od rodičů, prarodičů i nezávis-
lých diváků, které nás podněcují k další 
činnosti s Vašimi dětmi.

Velké poděkování za práci s našimi dět-
mi patří kolektivu pedagogů naší mateř-
ské a základní školy a sdružení rodičů při 
mateřské škole za zajištění bohatého ob-
čerstvení. Mgr. Radka Dudová

Učesaná – neučesaná, obutá – neobutá, 
přijede – nepřijede…

Ve středu 2. listopadu 2022 navštívili 
žáci 3. ročníku Moravské divadlo v Olo-
mouci. Tamní činoherní soubor ztvárnil 
pohádku Královna Koloběžka První od au-
tora a vypravěče Jana Wericha, kterou 
napsal na motivy příběhu chytrá horáky-
ně od Boženy Němcové. Příběh rybářovy 
chytré dcery Zdeničky, která se po mnoha 
peripetiích stane královnou, je krásnou 
možností, jak poodhalit svět divadla i těm 
nejmenším divákům. Během představení 
nechyběly ani chytlavé písničky a spousta 
zábavy. Kromě zážitku z pohádky si děti 
mohly prohlédnout i prostory jeviště.

 Mgr. Zdeněk Bábek

Podzim je v plném proudu, a tak se nevy-
platilo sedět doma. Mnoho občanů Hně-
votína i přespolních využilo lákavou na-
bídku a přišlo se pobavit na Hodovou zá-
bavu do kulturního domu.

Úvod tradičně zajistily pomponistky 
a mažoretky ze základní školy. Děvčata 
vystoupila celkem s pěti novými skladba-
mi a choreografiemi a roztleskala tak pl-
ný sál diváků. Opět si svým uměním vyho-
dit a chytit hůlku nebo se pod ní dokonce 
otočit získaly dívky nejedno uznání. No-
váčky na našich akcích překvapilo půso-
bivé vystoupení se světly ve tmě a nově 
se nám vykrystalizovalo duo dvou dívek 
ze 6. třídy, které představily svou vlastní 
sestavu. 

Na zábavě se nikdo nenudil
Tentokrát nikdo moc neotálel a vydal se 

hned s prvními písněmi DJ Rosyho na ta-
neční parket, kde i písně na přání roztanči-
ly všechny věkové kategorie.

Úderem dvaadvacáté hodiny svou po-
zornost přilákala skupina BABA se svou pr-
vorepublikovou sestavou, jejíž přídavek si 
vyžádalo silně aplaudující publikum. Na 
všech vystupujících skupinách je krásné to, 
že se společně pravidelně v týdnu schází 
a baví se společným zájmem a utužují vzta-
hy mezi sebou. Na skupině dříve narozených 
je pak nutno ocenit jejich houževnatost 
a snahu pobavit i mladší ročníky. Kéž i my 
mladší máme celý život vitalitu neschovat 
se doma u televize, ale chtít být někdy i tro-
chu vidět a zapojit se aktivně do dění obce.

Výborné kvalitní občerstvení zajistil 
spolek rodičů a paní kuchařky ze školní jí-
delny. Tradiční gulášek, řízek s brambo-
rovým salátem nebo kávička s variací ro-
lád všechny nasytila. Tančilo se do rána 
a všechno proběhlo ke spokojenosti snad 
opravdu všech. Mgr. Radka Dudová
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V letošním posledním historickém pří-
spěvku nahlédneme do minulosti kostela 
sv. Leonarda, nejcennější architektonic-
ké památky naší obce, která je registrová-
na i jako kulturní památka ČR. 

Nejstarší dochovanou zmínku o zasvě-
cení kostela svatému Leonardu, který je 
patronem mj. sedláků, kovářů, zajatců 
a též ochráncem dobytka, máme z roku 
1425. Veškeré starší písemné zmínky byly 
v nedávných letech vyvráceny jako myl-
né, což ale nezaručuje, že u se u nás kos-
tel nenacházel již před tímto datem. Nej-
starším doloženým farářem je Václav, kte-
rý zdejší farnost spravoval k roku 1478.

Pokud se však zaměříme na dějiny kos-
tela v podobě, ve které jej známe dnes, mu-
síme se přenést do 70. let 18. století. Teh-
dy se nacházel ve skutečně špatném stavu, 
čehož si byl vědom i tehdejší farář Johann 
Joseph Kylian (působil zde v letech 1753 až 
1777). Z jeho popudu došlo k celkové pře-
stavbě svatostánku a rovněž výstavbě no-
vé budovy fary. Věřících navíc přibývalo 
a místní malý kostel již svou kapacitou ne-
dostačoval. Za finanční podpory olomouc-
ké konzistoře, osobního daru faráře Kylia-
na a vlastního majetku farnosti práce za-
počaly. Základní kámen farář posvětil 
14. června 1774, stavba započala v červen-
ci. Hlavní kostelní loď byla hotova za dva 
roky, z původního kostela tehdy ještě stála 
předsíň a část hlavní věže. Nová věž byla 
kompletně dokončena v červnu 1777. Na-
místo přestavby tak došlo ke stavbě zcela 
nové budovy v barokním slohu. Do věže by-
ly umístěny tři nové zvony, areál tehdejší-
ho hřbitova obehnala ohradní zeď s bra-
nou a pod hlavní lodí byla zřízena krypta.  

Dějiny významné památky
– kostela sv. Leonarda
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Totožnost architekta stavby nám není 
známa. Dochovaly se pouze informace, že 
řezbářské práce zhotovila firma Jana Mi-
chaela Scherhaufa, oltářní obrazy nama-
loval Josef Korompay z Brna (kromě ob-
razu na hlavním oltáři, ten byl během 
pozdějších let buď přemalován nebo vy-
měněn). Roku 1787 byly ze zrušeného 
kláštera v Olomouci zakoupeny varhany, 
které vyrobila firma Josefa Staubingera.  

V roce, kdy byla stavba dokončena, 
umírá také její hlavní iniciátor, farář Kyli-
an. Jako symbol vyjádření úcty byl jako 
jediný ze všech místních farářů pohřben 
v kostelní kryptě. Jeho nástupcem se stal 
dosavadní kaplan v olomouckém kostele 
sv. Mořice Laurenz Kubenka. Ten zajistil 
opravu střechy fary, která však v roce 1783 
při požáru vesnice shořela. Kostel požá-
rem zřejmě zasažen nebyl. O téměř 50 let 
později se už ale ani on ohni nevyhnul. Vy-
hořela horní patra věže, zvony vlivem žáru 
praskly a společně s věžními hodinami 
spadly dolů.  

Z pozdějších dějin místního kostela je 
třeba vyzdvihnout osobnost faráře Jana 
Lochmanna, čestného občana Hněvotína, 
který zde působil během let 1916 až 1936. 
Výrazně se podílel na podpoře místního 
spolkového života, patřil k nejaktivnějším 
členům odboru Národní jednoty. Podpo-
roval zřízení české školy a po celou dobu 
první republiky se stavěl za zájmy hně-
votínské české menšiny. 

Od roku 1963 do 1994 neměla místní 
farnost vlastního faráře. Její správu měli 
na starost administrátoři ze Slavonína 
a následně z Těšetic. Až v polovině 90. let 
se stal místním farářem Eduard Krumpolz. 

Během jeho správy došlo na rozmezí let 
1995 až 1998 ke kompletní rekonstrukci 
kostela. Opravena byla věž, průčelí, bá-
ně, věžní hodiny, chrámová loď, presbytář 
a proběhla celková sanace zdiva. Rekon-
strukce přišla obec na 5 milionů korun. 

Neustále se znovu přesvědčujeme, že 
úsloví: „je na tom práce jak na kostele“, 
není pouhou frází. Památka velkého vý-
znamu, jakou místní kostel dozajista je, 
vyžaduje neustálou péči. Tou prozatím po-
slední je letošní generální oprava střešní 
krytiny a renovace malé věžičky, tzv. sank-
tusníku. 

Veškeré informace pro tento článek 
jsem čerpal z publikace Historie Hněvotí-
na autorské dvojice Lubomír Novotný a Da-
vid Papajík, kterou všem z vás vřele dopo-
ručuji k přečtení. Dozvíte se v ní o našem 
kostele (a nejen o něm) ještě mnoho dal-
ších zajímavostí, na které už zde bohužel 
nezbyl prostor.

Adam Niessner, kronikář

Pohled na kostel přes objekt faryKostel obklopený lešením Oplechovávání kostelní báně v roce 1956

Aktuální oprava sanktusníku

z historie obce



Ani mrazivý vítr nezabránil stavbě kazatelny 

Hněvotínští hasiči vyhráli

Pracovní brigádu uspořádala v sobotu 5. listopadu skupinka čle-
nů MS Blata Hněvotín pod vedením předsedy sdružení MUDr. Pav-
la Andrše a mysliveckého hospodáře Pavla Tomana. Počasí sice 
nebylo přívětivé, ale co v listopadu můžeme lepšího čekat. Silný 
vítr štípal do tváří a profukoval oblečení. Plánovaná stavba šesté 
kazatelny, zpožděná z důvodů covidových opatření, musí být do 
prvního sněhu postavena.

Letošní letní brigády byly z toho samého důvodu také omeze-
ny. Vždyť i myslivci jsou také jen rodiče a konečně po dvou letech 
se mohli naplno věnovat svým rodinám a cestovat. A tak po po-
slední společné akci, konané koncem září, se sešla skupinka mys-
livců ve složení Alois Hrubý, Luděk Nezhyba, Richard Krč a Ond-
řej Šohaj, aby tento poslední společný závazek splnila. Nerad bych 
zapomněl na Standu Ošťádala, který na myslivecké chatě Výrovka 
topil a připravoval k obědu zamražený guláš z poslední akce. 

V místech stavby kazatelny je již delší dobu sledován zvýšený 
počet lišek, které dělají velké škody zvláště na stavech drobné 
zvěře a zajíců, přikyvoval hospodář Alois Hrubý, který letos do 
začátku listopadu odlovil již 21 lišek. Podstavec pod kazatelnu 
se podařilo postavit a na kost zmrzlí myslivci, spokojení se svou 
prací, se mohli přesunout do tepla na Výrovku. chvilka posezení 
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Stavba podstavce pod kazatelnu. Foto: Rudolf Krč

Netradiční silová soutěž s hasičskou tema-
tikou Holické kombajn se konala 10. října 
v olomoucké části Holice. Hněvotínský čtyř-
členný tým vybojoval 1. místo v kategorii 
družstev; v jednotlivcích zvítězil Vojtěch 
Šrom a pátý se umístil Lukáš Burďák. 

Na snímku zleva: Lukáš Burďák, Domi-
nik Piňos, Vojtěch Šrom, Libor Polák. Dě-
kujeme. Lukáš Burďák

Mikulášská nadílka spolku ProVás sklidila úspěch
Jakmile 5. prosince na Hněvotín padla tma, vydala se do ulic na-
še mikulášská jízda. Povoz zdobený barevnými světýlky vezoucí 
moudrého Mikuláše s andělem byl tažen skupinkou neposed-
ných čertů a čertic. Na trase je čekalo 16 domácností s celkem 
36 dětmi, na práci toho tak měli opravdu dost a dost. 

Všude družinu vřele přijali, leckde se dočkala i drobného po-
hoštění. Mikuláš ze své vševědoucí knihy dětem vytknul vše-
možné prohřešky, na druhou stranu je ale pochválil za jejich vel-
ké úspěchy. Čerti tak ve všech případech odcházeli s prázdnou. 
Do pekla nikoho nového, kdo by jim drbal záda, drhnul kotle ne-

bo skládal uhlí, nezískali. Děti si své hříchy odčinily vzornou re-
citací básniček, za které si následně od andělů vysloužily nadíl-
ku v podobě balíčků se sladkostmi. Rodiče byli z naší návštěvy 
nadšeni a s radostí přijali možnost vyfotit si své ratolesti s miku-
lášskou družinou.

Velmi děkujeme všem rodičům, kteří nám projevili důvěru a po-
zvali nás k sobě. Děkujeme také těm, kteří se k naší jízdě v mas-
kách andělů, čertů a čertic připojili. Budeme se těšit na příští rok, 
kdy se náš Mikuláš opět vydá napravovat neposlušná dítka.

Adam Niessner, za spolek ProVás Hněvotín

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
V HNĚVOTÍNĚ
VÁS ZVE NA

HASIČSKOU ZÁBAVU
HUDEBNí SKUPINA: SAX ROcK
KDY: čtvrtek 29. prosince 2022
KDE: kulturní dům v Hněvotíně
ZAČáTEK: 20.30 hodin
VSTUPNÉ: 100 Kč

v teple a vůně srnčího guláše zvedla náladu i chuť. Po jeho kon-
zumaci jsme ještě poseděli u kávičky a povídali si. 

Práce však bude pokračovat ještě v následujícím týdnu, kdy in-
stalujeme na podstavec již připravenou horní část kazatelny. Vy-
užijeme při tom zvedací techniku člena výboru zdejšího honební-
ho společenstva Romana Koutka. Za jeho pomoc a spolupráci mu 
Myslivecké sdružení Blata Hněvotín děkuje. Rudolf Krč
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Hněvotínský písek vyhráli Buček s Dorazilem

Titul v malé kopané se stěhuje do Hněvotína
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Deset párů nastoupilo v sobotu 10. 9. 2022 
ke druhému turnaji 3. ročníku beach volej-
balového Hněvotínského písku. Za ideál-
ního počasí všichni sportovci předvedli, 
že se každým ročníkem zlepšují a kvalita 
turnaje má vzrůstající tendenci.

Po celodenním snažení, které zpříjem-
nil výborný oběd v restauraci Na Hřišti, se 
o 3. místo utkal ambiciózní pár Dominik 
Ritli a Denisa Hřebíčková versus Zoltán 
Murányi s dcerou Veronikou, kdy se ko-
nečně dočkal úspěchu na našem turnaji 
Dominik s Denčou. O prvenství se utkal 
pár Petr Buček s Matoušem Dorazilem 
proti Radkovi Navrátilovi se skokankou a 
milým překvapením tohoto turnaje Mar-

Velkého úspěchu dosáhl tým malé kopané Kovo dřevo, když do-
kázal vyhrát letošní ročník 1. ligy a stal se tak potřetí v historii 
přeborníkem olomouckého okresu. Předchozí tituly získal v le-
tech 1992 a 2001. 

Kovo dřevo je nejdéle hrajícím mužstvem historie malé kopa-
né na Olomoucku. Vzniklo v roce 1972 (tehdy pod názvem Kovo-
opravny) a patří k zakládajícím mužstvům soutěže. Výročí 50 let 
trvání tak nemohlo oslavit lepším způsobem. Posledních 15 let 
působí v Hněvotíně. Všichni hráči jsou členové spolku TJ Fc Hně-

votín, z. s., který tým podporuje. Za dobu svého trvání mužstvo 
odehrálo v olomouckých soutěžích 1 294 zápasů, 833 z nich ode-
hrálo v 1. lize.

V historické tabulce 1. ligy mu celkově patří 3. místo se ztrá-
tou 13 bodů na druhou příčku.

Letošní ročník 1. ligy stojí za zmínku i toho důvodu, že byl 
premiérovým pro druhý hněvotínský tým United Players. V ko-
nečném účtování obsadil krásné 7. místo, což je ve velké konku-
renci kvalitních týmů také skvělý úspěch. Milan Krejčí

Horní řada zleva: Jiří Punčochář, Michal Skopalík, Jiří Strouhal, Antonín 
Vánský, Jakub Krčál a vedoucí týmu Jakub Krejčí. Dolní řada zleva: Ra-
dovan Svak, Vojtěch Pazdera, Pavel Kryl, Vladimír Mačák a Jiří Šulc.

 
Výbor TJ FC Hněvotín, z.s. děkuje  
všem sportovcům, trenérům  
a členům za práci v roce 2022.  
Obci Hněvotín, sponzorům  
a příznivcům velmi děkujeme  
za podporu a přízeň.  
Všem výše uvedeným  
a dalším hněvotínským  
spoluobčanům pak přejeme  
příjemné prožití vánočních svátků  
a hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v roce 2023. 
 

Děkujeme TJ Fc Hněvotín, který věnoval 
do turnaje hodnotné ceny pro nejlepší pá-
ry a také poděkování všech ostatním, kteří 
také přispěli dalšími pozornostmi, a to ze-
jména Mirkovi Dorazilovi, který pravidelně 
daruje krásné cyklistické láhve. Velké po-
děkování patří všem účastníkům za jejich 
sportovní a přátelský přístup k celému tur-
naji. Samozřejmě děkujeme všem fanouš-
kům, kteří po celý den neúnavně povzbu-
zovali své favority. Již tradičně proběhla 
v průběhu turnaje dětská soutěž o zajímavé 
ceny, které jistě naše nejmladší potěšily.

Už teď se všichni těšíme na 1. turnaj 
4. ročníku, který bude v červnu 2023.

Radek Navrátil, pořadatel turnaje

Celkové pořadí:
1. Petr Buček + Matouš Dorazil
2. Radek Navrátil + Markéta Budinová
3. Dominik Ritli + Denisa Hřebíčková
4. Zoltán + Veronika Murányi
5. Jiří Sova + Kateřina Hrochová
6. Renča, Kája, Pavel
7. Michal Zoltán + Hanka Opravilová
8. Ivoš Černý + Petr Filkasz
9. Petr Budina + Šárka Kasalová
10. Antonín Breznicky + Klárka Šulcová

kétou Budinovou. Po dramatickém zápa-
se, a to i ze strany fanoušků, se mohli ra-
dovat z celkového vítězství Buk a Matouš.


