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Pro život každé obce jsou volby do místního zastupitelstva 
dùležitou událostí, ovlivòující dìní v obci na další ètyøi 
roky. Je proto zpravodajskou povinností pøipomenout si 
jejich výsledky, a to i s mìsíèním odstupem.
Volby se konaly ve dnech 15.-16.øíjna 2010. V obci 
Hnìvotín bylo v seznamu volièù zapsáno celkem 1 149 
obèanù. K volební urnì se jich dostavilo 743 (což je 
bezmála úèast 65%), pro šest volebních stran odevzdali 
celkem 6 372 platných hlasù a to takto: 

Ohlédnutí za volbami do obecního zastupitelstva.

Kandidátní listina è.1: Kandidátní listina è.2: Kandidátní listina è.3:
„Za další rozvoj obce“ „Opìt za jeden provaz“ „Pro všechny bez rozdílu“
celkem 2 821 hlasù (44,30%) celkem 798 hlasù (12,52%) celkem 379 hlasù (5,94%)
1. Dvoøák Jaroslav Ing. 529 1. Niessner Petr 176 1. John David 45
2. Antl Miloslav 387 2. Mifková Ivana Mgr.   90 2. Skøivánek Milan Ing. 67
3. Krejèí Nadìžda Ing. 410 3. Novák Jozef Ing. 161 3. Pospíšil Pavel 72
4. Rosmanik Petr 252 4. Mlèochová Jana   46 4. Šulc Martin 46
5. Dadáková Miroslava 244 5. Jeèmeòová Renáta 106 5. Havlík Zdenìk  30
6. Bla�ák Libor Ing. 252 6. Piòos Roman   54 6. Svoboda Tomáš Bc. 47
7. Kreuzer Radomír 238 7. Hariò Miroslav   75 7. Burïák Lukáš 32
8. Filkászová Ivana Mgr. 291 8. Skácel Martin   37 8. Vymìtal Bohuslav 15
9. Filip Zdenìk 218 9. Doležal Mojmír Mgr.   53 9. Jurtíková Eva 25

Kandidátní listina è.4: Kandidátní listina è.5: Kandidátní listina è.6:
„Za obec Hnìvotín“ „Chceme dokonèit zapoèaté“ „Obyèejní lidé“
celkem 755 hlasù (11,84%) celkem 1 054 hlasù (16,54%) celkem 565 hlasù (8,86%)
1. Jurtík Vladimír 158 1. Dostál Tomáš Ing. 259 1. Mrkusová Jana Mgr. 142
2. Onderka Miroslav   65 2. Oš�ádal Stanislav 145 2. Mrkus Petr 114
3. Jež Jaroslav   68 3. Marešová Jana PhDr. 128 3. Krupáš Dušan   48
4. Köcherová Hana MUDr.  119 4. Dostálová Dana Mgr.   85 4. Koníèek Roman Ing. 101
5. Novotníková Romana Ing.   89   5. Špièák Alois   53 5. Slovák Ladislav   35
6. Krupáš Petr   60 6. Mádlová Jana Mgr.   78 6. Ètvrtlík Jaroslav   42
7. Sohr Radek   70 7. Macoun Jiøí Ing.  111 7. Parák Rostislav   28
8. Veselý Milan   56 8. Pokorný Petr   91 8. Horáèek Vít   28
9. Jurtíková Jitka   70 9. Horyl Milan 104 9. Krupáš Petr   27

Svými hlasy tak volièi rozhodli o následujícím rozdìlení 
mandátù pro jednotlivé strany a tím i o složení obecního 
zastupitelstva, které má tuto podobu:

1. „Za další rozvoj obce“ 5 mandátù (Ing. Jaroslav 
Dvoøák, Antl Miloslav, Ing. Nadìžda Krejèí ,Rosmanik 
Petr, Miroslava Dadáková);

2. „Opìt za jeden provaz“ 1 mandát (Petr Niessner);

3. „Za obec Hnìvotín“ 1 mandát (Vladimír Jurtík);

4. „Chceme zakonèit zapoèaté“ 1 mandát 
     (Ing. Tomáš Dostál);

5. „Obyèejní lidé“ 1 mandát (Mgr. Jana Mrkusová).

 

 

 

 

Milan Krejèí
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Ustavující zasedání zastupitelstva obce Hnìvotín.

listopad 2010

Ustavující zasedání zastupitelstva obce Hnìvotín se 
konalo v úterý 9.listopadu 2010 ve velkém sále Kulturního 
domu. Na úvod pøivítal ing. Jaroslav Dvoøák zastupitele a 
obèany obce a všem podìkoval za úèast ve volbách a za 
podporu zvolených zastupitelù, kteøí byli poté pøítomným 
v sále pøedstaveni:
Ing. Jaroslav Dvoøák, Miloslav Antl, Ing. Nadìžda Krejèí, 
Petr Rosmanik a Miroslava Dadáková za stranu „Za další 
rozvoj obce“, Petr Niessner za stranu „Opìt za jeden 
provaz“ a Ing. Tomáš Dostál za stranu „Chceme dokonèit 
zapoèaté“. Zajímavá situace nastala u strany „Obyèejní 
lidé“, kde na získaný mandát postupnì rezignovali jak 
Mgr. Jana Mrkusová, tak i 1.náhradník Petr Mrkus a 
2.náhradník Ing. Roman Koníèek. Zastupitelem se tak stal 
3.náhradník Dušan Krupáš. Poslední zastupitel za stranu 
„Za obec Hnìvotín“ pan Vladimír Jurtík se z dùvodu 
pracovního zaneprázdnìní z jednání omluvil.
Dalším bodem programu bylo složení slibu. Text „ Slibuji 
vìrnost Èeské republice. Slibuji, že svoji funkci budu 
vykonávat svìdomitì, v zájmu obce a jejích obèanù a øídit 
se Ústavou a zákony Èeské republiky“ stvrdil každý ze 
zastupitelù prohlášením „Slibuji“ a podpisem.

Vítìzná volební strana poté pøednesla návrhy na místa 
starosty a místostarostù. Protože jiné návrhy nepadly, byli 
na další ètyøleté období zvoleni starostou Ing. Jaroslav 
Dvoøák, místostarosty pak Miloslav Antl a Ing. Tomáš 
Dostál.
Následnì starosta všechny obeznámil se složením výborù 
obce (první jmenovaný je zároveò pøedsedou výboru):
kontrolní výbor: Petr Rosmaník, Mgr. Ivana 
Filkászová,  Alois Špièák;
finanèní výbor: Petr Niessner, Ing. Josef Novák, 
Mgr. Ivana Mifková;
výbor pro rozvoj bydlení a dopravy: Miloslav Antl, 
Ing. Libor Bla�ák, Zdenìk Filip, Milan Horyl, Ing. Jiøí 
Macoun;                                                          
výbor pro kulturu, sport, informace a práci se 
zájmovými složkami: Ing. Tomáš Dostál, Milan Krejèí, 
Stanislav Os�ádal, Mgr. Dana Dostálová, Mgr. Martin 
Pospíšil;

výbor pro životní prostøedí: Ing. Nadìžda Krejèí, 
Josef Studený, Miroslav Hariò, Renáta Jeèmeòová,  
Radovan Bajgar;
výbor pro obèanské záležitosti: Miroslava 
Dadáková, Jana Mádlová, Jana Mlèochová, Jaroslava 
Mikšíková, PhDr. Jana Marešová.

V další èásti zasedání se zastupitelé rozhodli, že se budou 
na pracovních poradách scházet dle potøeby, nejménì 
však jedenkrát za mìsíc (vždy první úterý v mìsíci), 
veøejné zasedání zastupitelstva se pak budou konat 
nejménì jedenkrát za dva mìsíce. Pøedseda finanèního 
výboru Petr Niessner pøedstavil návrh rozpoètu obce na 
rok 2011 ve výši 18 680 000 Kè, návrh je vyvìšen na úøední 
desce a na webových stránkách obce, obèané jej mohou 
pøipomínkovat, projednáván bude na prosincovém 
zasedání. V souladu s naøízeními vlády ÈR ve všech 
znìních došlo ke schválení odmìn neuvolnìným èlenùm 
zastupitelstva. Zastupováním obce v místní akèní skupinì 
Region HANÁ, o.s. byl povìøen starosta obce, byly už 
schváleny i nìkteré smlouvy.
V následné diskuzi  
n e j p r v e  s t a r o s t a  
informoval obèany o 
i n v e s t i c í c h  p ø i p r a -
vovaných na pøíští roky, 
zejména co se týèe úprav 
komunikací  v obci.  
I n g . D o s t á l  p o z v a l  
o b è a n y  n a  s e t k á n í  
d ù c h o d c ù  a  n a  j i ž  
tradièní akce rozsvícení vánoèního stromu a 
silvestrovskou zábavu. Poté se ke slovu postupnì dostali 
p.Onderka (údržba pozemkù u Zahrádek, osvìtlení 
vozovek vedoucích k firmám), p.Osladil (návrh vykácení 
bøíz u høbitova), p.Procházka (otázka kvality prací na 
rekonstruovaném Velkém Klupoøi), p.Januš a p.Kaláb 
(dopravní znaèení pøi výjezdu od Lutína, oznaèení boèní 
ulice se zámkovou dlažbou) a p.Mlèoch (návrh na obecní 
znak a prapor).
Podrobnìjší informace o projednávaných záležitostech 
naleznete na obecních webových stránkách v Usnesení a 
Zápisu z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce.

Iveta Vyroubalová

Zastupitelé obce Hnìvotín, horní øada zleva: Petr Niessner, Miloslav 
Antl a Dušan Krupáš. Dolní øada zleva: Jaroslav Dvoøák, Nadìžda 
Krejèí, Miroslava Dadáková, Tomáš Dostál a Petr Rosmanik. Chybí 
Vladimír Jurtík. 

Velký sál Kulturního domu byl pomìrnì slušnì zaplnìný, zasedání se 
zúèastnilo 49 obèanù. 

Zpravodaj obce Hnìvotín



Zpráva o postavení a posvìcení nového oltáøe ve farním kostele sv. Leonarda
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Nedìle 7.listopadu 2010 vstoupila do historie naší 
farnosti významnou událostí trvalého významu. V tento 
den byl totiž slavnostnì posvìcen nový mramorový oltáø v 
obnoveném presbytáøi kostela, který odpovídá církevním 
pøedpisùm pro obnovu liturgie po Druhém vatikánském 
koncilu a bude od nynìjška trvale sloužit ke slavení 
liturgie.

Návrh nového oltáøe vypracoval ing. arch. Pavel Øihánek z 
Prahy, který také navrhl celkovou úpravu presbytáøe a 
jeho nový mobiliáø, tj. ambon (pult pro pøedèítání Božího 
slova), sedes (sedadlo pro pøedsedajícího knìze), oba 
abaky (pomocné stolky pro liturgické pøedmìty) a sedadla 
pro pøisluhující. Tento návrh byl posouzen subkomisí pro 
sakrální umìní Liturgické komise Arcibiskupství 
olomouckého v roce 2006 a po zohlednìní pøipomínek 
definitivnì schválen hlavním architektem Arcibiskupství 
olomouckého Ing. Josefem Indrou v roce 2007.

Nová úprava presbytáøe (mramorové stupnì a dlažba se 
zabudovaným podlahovým topením a rozvody 
mikrofonních kabelù) byla realizována v roce 2008 
stavebními firmami INTOP Olomouc, Stavební 
spoleèností Navrátil a kamenickou firmou Kámen 
Morava. Nový oltáø byl postaven v roce 2010 stavební 
firmou SOPOS – Vítìzslav Køesina z Dubu n. Mor., 
mramorovou oltáøní desku dodala firma Kamenoprùmysl 
Komárek z Letovic a obklady podstavce z umìlého 
mramoru zhotovili a na místì osadili mramoráøi Pavel 
Svatoš a spol. z Prahy. Mobiliáø presbytáøe dodala 
nábytkáøská firma Lachman Interier Design z Prostìjova.
Posvìcení nového oltáøe vykonal sám olomoucký 
arcibiskup Mons. Jan Graubner za asistence svého 
generálního vikáøe Mons. Josefa Nuzíka a za pøítomnosti 

dalších tøí knìží, jáhna a 12 pøisluhujících pøi slavnostní 
bohoslužbì, která zaèala v 9.30 hodin. Úèastníci této 
slavnosti byli seznámeni s jejím významem a celkovým 
prùbìhem v rámci pøipraveného programu, který v 
kostele probíhal od 9.00 hodin. Arcibiskup byl po 
pøíchodu z fary do kostela pøivítán nejprve dìtmi, pak 
starostou obce a nakonec místním faráøem. Následovalo 
žehnání vody, kterou byl pokropen nový oltáø, nový 
mobiliáø i všichni pøítomní. Potom následovala 
bohoslužba slova, pøi níž byla pøeètena liturgická ètení, 
naèež sám arcibiskup vysvìtlil význam svìcení oltáøe ve 
své promluvì, kterou od nového oltáøe pronesl. Po 
vyznání víry a vzývání svatých byla arcibiskupem 
pronesena modlitba zasvìcení oltáøe, oltáø byl pomazán 
svatým olejem (køižmem), bylo na nìm zapáleno kadidlo a 
byl okouøen, naèež byl oèištìn od oleje, pokryt plachtou, 
ozdoben kvìtinami a opatøen køížem a svícemi. Potom 
byla na novém oltáøi sloužena první mše svatá. Pøi celém 
obøadu zpíval chrámový sbor SALVE z kostela Panny 
Marie Snìžné v Olomouci pod vedením svého sbormistra 
Ing. Ladislava Kunce liturgické zpìvy a pøi pøijímání 
Mozartovo „Ave verum“. Na závìr slavnosti místní 
duchovní správce podìkoval všem, kdo se zasloužili o 
stavbu nového oltáøe a kteøí pøipravili slavnost jeho 
posvìcení, pøedevším pak samému svìtiteli, kterému 
pøedal nádhernou kytici kvìtù. Zástupci vìøících pak 
podìkovali místnímu knìzi za jeho úsilí o zvelebení 
kostela i nový oltáø a za pøípravu této slavnosti. Nakonec 
arcibiskup udìlil všem pøítomným své požehnání a za 
zpìvu mariánské písnì odešel v doprovodu knìží a 
pøisluhujících do fary. Pøed kostelem zahráli místní 
hudebníci všem úèastníkùm slavnosti nìkteré duchovní 
skladby.
Úèastníci bohoslužby posvìcení nového oltáøe se shodli 
na tom, že tato slavnost byla pro nì povznášejícím 
duchovním zážitkem a zapsala se na trvalo do jejich 
pamìti i do dìjin zdejší farnosti a celé obce Hnìvotín.

P. Eduard Krumpolc, faráø v Hnìvotínì
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Pøijdte i vy na rozsvícení stromu obce ...Pøijdte i vy na rozsvícení stromu obce ...
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... bývá zde velmi veselo !!!
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