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Vážení spoluobčané, 

 
dostáváte do rukou mimořádný výtisk Zpravodaje 
obce. Mimořádný v tom, že vychází v tomto 
předvánočním čase, mimořádný v tom, že je první 
tiskovinou, kterou vám přináší nově zvolené 
zastupitelstvo obce a nová redakční rada. Svými 
informacemi se vrací k dění v naší obci za poslední tři 
měsíce tohoto roku.   
   A konečně za třetí je mimořádný v tom, že vychází 
poprvé a naposledy pod tímto názvem. V příštím roce 
2007 budete ve svých schránkách čtvrtletně nacházet 
informace z obce opět pod staronovým názvem Obecní 
zpravodaj, ovšem v nové grafické úpravě,  
s rozšířeným obsahem a všemi náležitostmi nutnými 
při vydávání periodického tisku.  
   A i když budeme možná z počátku „hledat svoji 
tvář“, pevně věříme, že budete s formou a obsahem 
spokojeni.  
____________________________________________    
    

Komunální volby 2006 
 

   Ve dnech 20. až 21. října 2006 se konaly volby do 
obecních zastupitelstev. Do devítičlenného 
zastupitelstva obce se v Hněvotíně o hlasy voličů 
ucházelo v pěti volebních stranách celkem 45 
kandidátů. K volební urně se dostavilo 68% zapsaných 
voličů a svými hlasy rozhodli o tomto složení obecního 
zastupitelstva : 
                                                       počet 
 věk   hlasů 
     
1. Antl Miloslav 42        148 
2. Dostál Tomáš, Ing. 51        165 
3. Dvořák Jaroslav, Ing. 55        257 
4. Filkászová Ivana, Mgr. 41        180 
5. Jurtík Vladimír 44        258 
6. Mrkusová Jana 63        266 
7. Sleha Jaromír, Ing. 26        163 
8. Studený Josef 52        181 
9.  Šulc Vratislav, MVDr. 51        246 
 
   Nové zastupitelstvo se sešlo dne 6.11. 2006 na 
veřejném ustavujícím zasedání v sále kulturního domu  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a za velké účasti občanů obce zvolilo ze svého středu 
starostu a dva místostarosty. Jsou jimi : 
 
starosta obce : Ing. Jaroslav Dvořák 
1. místostarosta : Miloslav Antl 
2. místostarosta : Ing. Tomáš Dostál 
 
Dále bylo zvoleno osm výborů v následujícím složení : 
 

kontrolní výbor : 
předseda : Mgr. Ivana Filkászová 
členové : Václav Šulc, Antonín Marek 
 

finanční výbor : 
předseda : Ing. Jaromír Sleha 
členové : Ing. Tomáš Hejtman, Mgr.Ivana Mifková 
 

výbor pro rozvoj bydlení a dopravy : 
předseda : Miloslav Antl 
členové : Ing.Libor Blaťák, Zdeněk Filip, Petr Niessner,   
              Radovan Trybula 
 

výbor pro kulturu, sport a informace : 
předseda : Ing. Tomáš Dostál 
členové : Ing. Petr Procházka, Milan Krejčí, Mgr. Dana  
              Dostálová, Miroslav Hariň 
 

výbor zdravotní a sociální : 
předseda : Jana Mrkusová 
členové : Jaroslava Mikšíková, Anna Hejtmanová 
 

výbor pro rozvoj obchodu a služeb : 
předseda : Vladimír Jurtík 
členové : Zdeněk Čtvrtlík, Zdeněk Zapletal 
 

výbor pro školství a vzdělávání : 
předseda : MVDr. Vratislav Šulc 
členové : Jiří Toman, Jarmila Dostálová 
 

výbor pro životní prostředí a zemědělství : 
předseda : Josef Studený 
členové : Ing. Naděžda Krejčí, Radomír Kreuzer, 
Radovan Bajgar, Ing. Jozef Novák 
 
Všem členům zastupitelstva a jednotlivých komisí 
přejeme do nového čtyřletého volebního období 
v jejich nelehké práci hodně zdaru a úspěchů, 
vedoucích k co největší spokojenosti občanů. 
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Informace z jednání 
zastupitelstva 

 
   Jednání zastupitelů se uskutečnilo od ustavujícího 
zasedání dvakrát, z toho jednou jako pracovní porada 
a 14. prosince 2006 jako v pořadí druhé veřejné 
zasedání. 
   Mimo řešení běžných a správních otázek bylo 
rozhodnuto : 
- o přijetí rozpočtového provizoria pro nejasnosti 
v dofinancování rozpracovaných zakázek a zejména 
kvůli řádnému promyšlení finančního zabezpečení akcí 
v roce 2007 ( rozpočet obce na rok 2007  bude 
projednán v měsíci únoru ). 
- o   přerušení    prací    na     veřejných     přípojkách,  
pokračovat budeme v následujících dvou letech 
výběrovým způsobem podle zájmu občanů o urychlené 
připojení ( jedna přípojka stojí obec 30 000 – 40 000,-
Kč ). 
- o schválení ceny vodného na 16,-Kč za 1m3 a ceny 
stočného  na 20,- Kč za  1 m3  s platností od 1.1.2007. 
U občanů s vlastní studnou bude  stočné účtováno 
paušálně za 46 m3 na osobu a rok  ( je možno 
nainstalovat vodoměry i na vlastní čerpací zařízení ). 
- o přijetí 1. změny územního plánu obce ( rozšíření 
plochy pro výstavbu, rozšíření biokoridorů a cyklistická 
stezka ). 
- o prodeji polních cest v majetku obce ( průmyslová 
zóna ). 
- o bezúplatném převodu parcel, které jsou součástí 
stávajícího hřiště z majetku obce ve prospěch FC 
Hněvotín. 
- o vybudování komunikace v ulici Za školou ( nová 
výstavba ). 
- o zhotovení osvětlení ulice Spojovací. 
- o rozšíření obecního rozhlasu do ulic Za školou, 
Spojovací a Pod skalou. 
- o opravě střechy KD. 
- o zastupování obce při zpracování závěrečné zprávy 
o splaškové kanalizaci a jejím předložení na Státním 
fondu životního prostředí. 
- o zamítavém stanovisku k těžbě písku fy AGIR 
v prostoru u Lutína ( přeprava vytěženého štěrku                     
je uvažována kolem obce po dobu asi 20 let, ale nelze 
jim ze zákona zabránit jezdit přes obec ).   
o zamítavém stanovisku k přístavbě tělocvičny ZŠ. 
- o odložení rozhodnutí k budování kompostárny 
případně skládky biologického odpadu. 
- o zadání provozování obecní kanalizace a vodovodu 
oprávněnou firmou. 
…………………………………………………………………………….. 
 
 
   Obecní úřad se touto cestou obrací na 
všechny občany Hněvotína s prosbou 
včasného a pravidelného čištění chodníků 
v případě napadnutí sněhu. 

Obecní úřad dále děkuje občanům za pěknou 
vánoční výzdobu domů a předzahrádek a tím 
k přispění příjemné sváteční atmosféry v obci. 
____________________________________________ 

 

Vážení spoluobčané. 
Zastupitelstvo obce, pracovníci 
obecního úřadu a starosta obce 

vám přejí příjemné prožití 
vánočních svátků a v novém roce 

2007 hodně zdraví a štěstí 
v osobním životě. 

______________________________________ 
 

Webové stránky obce Hněvotína 
 
   Někteří z vás ví o tom, že i naše obec je od druhého 
pololetí roku 2005 provozovatelem vlastní internetové 
stránky www.hnevotin.cz. V této souvislosti bychom 
vás chtěli informovat a ujistit, že i nedávno zvolené 
zastupitelstvo a členové komisí vám budou 
prostřednictvím těchto stránek podávat informace o 
dění v naší obci. 
   Naleznete zde také veškeré dokumenty, které je 
obecní úřad ze zákona povinen uveřejnit na své úřední 
desce. Taktéž zde budou uveřejňovány pozvánky na 
důležité akce pořádané obecním úřadem a zájmovými 
složkami působícími v obci, důležitá místní hlášení a i 
jiné příspěvky tak, aby i občané, kteří jsou časově 
velmi zaneprázdněni a vracejí se kolikrát do svých 
domovů později, mohli být kvalitně informováni o 
současném dění v obci. Své místo na internetových 
stránkách nalezne samozřejmě i Obecní zpravodaj. 
   Pokud budete mít jakýkoliv námět, připomínku nebo 
se budete chtít aktivně podílet na chodu naší obce, 
můžete ke komunikaci s námi využít i elektronické 
pošty. V případě témat týkajících se Obecního 
zpravodaje pište na adresu redakce@hnevotin.cz. 
Pokud budete mít zájem, můžete se nechat informovat 
o dění v obci i prostřednictvím elektronické pošty. 
Stačí pouze zažádat o zasílání těchto zpráv na adrese 
admin@hnevotin.cz. Tato adresa dále současně 
slouží i pro vaše případné podněty k provozu 
internetových stránek obce a další dotazy z této 
oblasti. Emailová adresa obecního úřadu 
ou.hnevotin@volny.cz je vám pak k dispozici pro 
dotazy, připomínky, náměty a další záležitosti, které se 
přímo dotýkají chodu obce. 
   Věříme,    že  i  s   využitím   moderních    komunikačních 
nástrojů, které jsou v dnešním světě k dispozici, vám 
nabídneme zajímavé informace o obci, a že se budete 
na internetové stránky rádi vracet.  
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Ohlédnutí  za rozsvícením vánočního 
stromu obce 

 
   Letos se i občané Hněvotína konečně dočkali svého 
vánočního stromu. Jeho slavnostní rozsvícení se, 
společně s mikulášským karnevalem pro děti, 
vánočním jarmarkem, výstavkou betlémů i vánoční 
výzdoby stolu, odehrálo v pátek 1. prosince 2006. 
   Celou akci připravila komise pro kulturu, sport a 
informace ve spolupráci s pedagogy a pracovníky 
mateřské a základní školy v Hněvotíně. 
   Ale připravit takovou akci nebylo vůbec jednoduché. 
Zajistit, přivést a vyzdobit vánoční strom, nachystat 
vše potřebné na mikulášský karneval, vyrobit a roznést 
plakáty, domluvit prodej na vánočním jarmarku, 
nachystat občerstvení. Tohle všechno a ještě celou 
řadu dalších věcí by v žádném případě nezvládla jedna  
komise. A tak se na akci podílela celá řada nadšenců, 
kteří nelitovali vynaloženého času ani námahy. Všichni 
měli jeden společný cíl – připravit akci, která by 
přitáhla a potěšila občany Hněvotína od těch 
nejmenších až po ty nejstarší. 
      A věřte, že se jim to podařilo na jedničku 
s hvězdičkou. Děti i dospělí se po celé odpoledne i 
podvečer báječně bavili. 
   Zatímco uvnitř kulturního domu probíhal veselý rej 
nejrůznějších masek, venku postávali rodiče, příbuzní 
a další návštěvníci, popíjeli punč a nasávali vůni 
bramboráků. Prodávající u stolů s keramikou, perníčky, 
vánočními vazbami a dalšími výrobky se také pořádně 
zapotili, neboť zájem byl velký. A komu bylo přece 
jenom zima, mohl se jít podívat na ukázku nádherných  
betlémů a nebo se nechat inspirovat vánoční výzdobou 
stolů. 

             V 19 hodin byl slavnostně  rozsvícen  vánoční  strom,    
           všechny přítomné pozdravil starosta obce Hněvotína a   
           společně jsme  si  poslechli  dokonce i vánoční koledy.      

              
           Ti, kteří  akci  připravovali,  byli  rádi, že  se podařila.   

A návštěvníci nešetřili chválou. Kdo nemohl nebo 
možná nechtěl přijít, mohl jenom litovat.  

    
Všichni společně věříme, že tato akce byla první 
vlaštovkou ve snaze o oživení dění v naší obci. 
 

Naděžda Krejčí 
____________________________________________ 
 

 

Římskokatolická farnost Hněvotín 
 
zve všechny věřící i ostatní spoluobčany na vánoční 
bohoslužby v kostele sv. Leonarda : 
 24. prosince ve 22.30 hod. – půlnoční mše 

svatá s koledami a vánočními skladbami 
(zpívá chrámový sbor z Těšetic pod vedením 
Jana Moravce) 

 25. prosince v 8.30 hod. – slavná vánoční 
mše s lidovým zpěvem koled 

 25. prosince ve 14.00 hod. – vánoční pobožnost u 
jesliček (vhodná pro rodiče s dětmi) 

 26. prosince v 8.30 hod. – svatoštěpánská mše 
svatá 

 31. prosince v 8.30 hod. – děkovná mše svatá za 
uplynulý rok (zvláště za rodiny farnosti) 

 1.ledna v 8.30 hod. – novoroční mše za Boží 
požehnání pro farnost a obec Hněvotín 

 
Vánoční koncert se koná v neděli 7. ledna ve farním 
kostele v 16 hodin. 
 
Ve dnech 5.-7. ledna chceme uspořádat Tříkrálovou 
sbírku na domácí i zahraniční charitativní činnost 
České katolické charity. 
 
Přejeme všem našim farníkům, přátelům, 
dobrodincům i ostatním spoluobčanům 
radostné a pokojné svátky narození Ježíše 
Krista a Boží požehnání po celý rok 2007. 
 
____________________________________________ 
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Podzim v mateřské škole 
 
   V naší mateřské škole by jistě podzim nebyl 
podzimem bez draků a dráčků, které jsme s dětmi 
v mateřské škole vyráběli. Stalo se již tradicí 
organizovat pro děti a rodiče společně se ZŠ 
„Drakiádu.“ Tato pěkná akce  byla zakončena 
rozdáváním bonbonů a opékáním buřtů. 
   Další den k nám do mateřské školy přijelo divadlo s  
pohádkou „Jak se veverka Zrzečka připravuje na 
zimu“. Děti byly potěšeny i pohádkou Mrazík v kině 
Metropol. 
   Podzimní čas byl naplněn výtvarnými činnostmi dětí. 
Kromě výroby bramborových razítek a tvořením z listů 
ve výtvarném kroužku děti barvily a otiskovaly 
podzimní listy, vystřihovaly, nalepovaly a vyrobily 
z dýně krásné strašidýlko. Ve třídě jsme mohli 
obdivovat výstavku ovoce a zeleniny. 
   Vždy na konci roku nás čeká čas adventní. Měl by to 
být čas klidu a odpočinku, ale většinou to tak nebývá. 
   V pátek 1.prosince se děti těšily na „Mikulášský 
karneval“ v kulturním domě. Masek přišlo opravdu 
hodně. Hrály se oblíbené soutěže a samozřejmě se i 
tančilo. 
   Každoročně 6.prosince dopoledne přichází do naší 
školky Mikuláš. Letos byl pozván  i s andělem a 
čertem. Děti jim zazpívali písničky, aby čert neodnesl 
„zlobivé“ děti, ale možná i ty, které byly celý rok 
hodné. A co by to bylo za Mikuláše, kdyby s sebou 
neměl nějakou tu dobrotu? Dětem se rozdávaly balíčky 
se sladkostmi. Následující den byl  pro děti připraven  
pořad v kině Metropol „O zimě“. Je to pořad plný 
písniček, pohádek a vyprávění. Působivým závěrem 
bylo i zpívání klasických vánočních koled. 
   K Vánocům ve školce patří i seznámení dětí 
s tradicemi a zvyky. Zazpíváme si koledy u vánočního 
stromečku. Vánoční atmosféra vyvrcholí vánoční 
nadílkou nových hraček do školky a poslední pohádkou 
v mateřské škole v tomto roce.  
 
Všichni se moc těšíme a všem přejeme krásné 
Vánoce. 

Jarmila Dostálová, vedoucí učitelka 
____________________________________________ 

 
      Místní knihovna 

   Místní knihovna je otevřena každé úterý od 16.00 
do 19.30 hod. v budově kulturního domu. Celoroční 
poplatek pro dospělé činí 50 Kč, pro děti a důchodce 
30 Kč. 
   Knihovna vlastní velké množství základního fondu 
knih všech žánrů. Dvakrát do roka je ve spolupráci 
s Okresní knihovnou Olomouc obměňován čtenářský 
fond o nové a aktuální knihy. Jedná se o cca 100 - 150 
nových knih pro dospělé a děti.   

   V knihovně je zapojen  veřejný internet, který je pro 
přihlášené zájemce zdarma. Tato služba je nejvíce 
využívaná dětmi. 
   V knihovně je možno zakoupit brožuru  Paměti 
obce Hněvotína, vydané v roce 1998. Tato brožura 
chronologicky mapuje celou historii naší obce až do 
současnosti, včetně popisu památek a návazných 
událostí v okolí obce, obsahuje i obrazovou přílohou.  
   Cena brožury – 20 Kč. 
____________________________________________ 

 
 

Skončila podzimní část fotbalových 
soutěží 

 
   V podzimní části sezóny 2006/2007 se našim 
fotbalistům dařilo se střídavými úspěchy. 
   Soutěží se zúčastnily celkem tři týmy – mužstvo 
mužů hrající jednu ze skupin 1.A třídy, mužstvo 
dorostu hrající II. třídu a konečně tým starších žáků 
hrající opět II. třídu. 
 
 

    
Výborně si vedli na podzim naši muži, kteří 
v konečném podzimním účtování obsadili první příčku. 
Celý podzim nepoznal poměrně úzký kádr hráčů 
porážku, jejich prvním přemožitelem se stalo až 
v předehrávaném utkání prvního jarního kola mužstvo 
Přerova. Nebýt několika remízových zaváhání 
v domácích utkáních, mohli se na týmy pod sebou 
dívat s větším odstupem než jsou aktuální dva body. 
   Individuálního úspěchu dosáhl Jan Šulc, který vsítil 
13 branek a je v poločase soutěže jejím nejlepším 
střelcem. 
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   O něco hůře  se vedlo  našim mládežnickým týmům. 
Mužstvo dorostu na většinu svých soupeřů nestačilo a 
obsadilo třináctou, předposlední příčku, když 
především v první polovině soutěže byly prohry někdy 
až příliš kruté. Ke konci podzimu však postupně 
přicházelo   zlepšení   hry  a   řada   zápasů    byla   již  
vyrovnanější. Střelecky se dařilo Markovi Vyroubalovi, 
autorovy 8 gólů. 
   O opaku lze hovořit u týmu starších žáků, kteří sice 
výborně začali, dlouho se drželi v tabulce s minimálním 
odstupem na druhém místě, ale ke konci soutěže už 
při konfrontaci s nejlepšími týmy tak úspěšní nebyli. 
S dílčím pátým místem však lze nakonec vyjádřit 
spokojenost, zvlášť když si uvědomíme, že ve většině 
zápasů jejich řady musely posílit naše nadějné žačky. 
   K nejlepším kanonýrům soutěže patří naši Jakub 
Krejčí s Michalem Mrákavou, kteří  vstřelili 24 
respektive 21 branek. 
 
      Na závěr nám dovolte poděkovat za vaši 
hojnou diváckou přízeň a popřát vám 
příjemné prožití vánočních svátků a hodně 
štěstí a zdraví v roce 2007.     

          

 

Naše tabulky :  
MUŽI 

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Hněvotín 15 8 6 1 31: 16 30 
2. Opatovice 15 8 4 3 29: 19 28 
3. Štěpánov 15 7 6 2 32: 21 27 
4. Čechovice 15 8 3 4 30: 20 27 
5. Býškovice 15 8 3 4 21: 17 27 
6. FKM Přerov 15 8 2 5 31: 21 26 
7. Slatinice 15 6 5 4 20: 19 23 
8. Kožušany 15 7 1 7 33: 33 22 
9. Troubky 15 4 4 7 23: 28 16 
10. Plumlov 15 4 3 8 28: 35 15 
11. Brodek u Přerova 15 4 1 10 28: 36 13 
12. Lipník nad Bečvou 15 3 4 8 21: 39 13 
13. Mostkovice 15 3 3 9 22: 27 12 
14. Náměšť na Hané 15 3 3 9 23: 41 12 

 
DOROST 

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Nemilany 13 10 2 1 45: 14 32 
2. Chválkovice 13 10 1 2 66: 18 31 
3. Slatinice 13 8 3 2 47: 15 27 
4. Velká Bystřice 13 8 3 2 39: 17 27 
5. Slavonín 13 7 5 1 42: 10 26 
6. Doloplazy 13 8 2 3 38: 20 26 
7. Nedvězí 13 8 0 5 29: 20 24 
8. Velký Týnec 13 5 2 6 25: 30 17 
9. Grygov 13 5 0 8 25: 37 15 
10. Příkazy 13 4 0 9 26: 39 12 
11. Dub nad Moravou 13 3 0 10 18: 38 9 
12. Velký Újezd 13 2 2 9 18: 39 8 
13. Hněvotín 13 2 0 11 24: 69 6 
14. Těšetice 13 1 0 12 12: 88 3 

 
STARŠÍ ŽÁCI 

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Bohuňovice 13 11 0 2 79: 7 33 
2. Haňovice 13 9 4 0 55: 4 31 
3. Chomoutov 13 10 1 2 53: 21 31 
4. Slatinice 13 9 3 1 59: 12 30 
5. Dolany 13 8 1 4 76: 30 25 
6. Hněvotín 13 7 2 4 64: 32 23 
7. Dub na Moravě 13 6 3 4 48: 19 21 
8. Doloplazy 13 5 3 5 32: 23 18 
9. Štěpánov 13 5 1 7 40: 42 16 
10. Grygov 13 4 1 8 22: 53 13 
11. Lužice 13 2 4 7 20: 42 10 
12. Příkazy 13 2 0 11 12: 61 6 
13. Bělkovice 13 1 1 11 18: 88 4 
14. Červenka 13 0 0 13 11:155 0 

 
____________________________________________ 

 
Plesová sezóna je za dveřmi 

 
a proto vám přinášíme informace o termínech plesů 
konajících se v kulturním domě a jejich pořadatelích : 
 
 20. ledna 2007 – Myslivecké sdružení Blata 
                          Hněvotín 
   3. února 2007 – Český Červený kříž 
 24. února 2007 – FC Hněvotín 
 10. března 2007 – SRPŠ ZŠ Hněvotín 
_____________________________________ 


