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Další nové ulice v Hněvotíně.

V závěru roku 2008 dokončuje obec úpravy nových ulic Za 
školou a K potoku. Někteří stavebníci tu bydlí již druhým 
rokem, někteří se stěhují do hotových domů a další domy 
se dokončují.
V létě proběhlo prodloužení přípojek plynového rozvodu, 
kanalizací a vodovodu. Aby nebyly stavební činností 
ničeny investice obce, přikročili jsme až v tomto stadiu k 
osazení obrubníků a položení přídlažby a živičného 
povrchu. V této lokalitě nám ještě zbývá prodloužení 
veřejného osvětlení, obecního rozhlasu a zbudování 
zpomalovacích retardérů.
Řešíme zde ještě položení neplánovaného chodníku s 
realizací v roce 2009 nebo 2010. Dlužíme vyřešení 
systému dopravy (jednosměrné ulice, omezení 
obousměrného provozu), rozšíření mostu a průjezd do 
místní části Kout a úpravu  povrchu komunikace zbývající 
části ulice, tj. od Topolanské až po novou část. Musíme zde 
však nejdříve zbudovat dešťovou  kanalizaci. Obavy také 
máme z poškozování povrchu stavebními aktivitami, 
které tuto část v nejbližších letech čekají.

Ulice Za školou. Při vjezdu do lokality nových rodinných domů je 
vozovka osazena zpomalovacím retardérem.

Byl by zájem o garáže?

V poslední době jsme se na  obci vrátili k dřívější myšlence 
– vybudovat se zájemci garáže na Olomoucké ulici v 
prostoru za firmou FAMO. Součástí garáží by mohla být i 
menší myčka aut.
Víme, že v řadě starších domů nelze umístění garáže 
vyřešit. Problémy s parkováním jsou zejména na ulicích 
Velký Válkov, Malý Válkov, Velký a Malý Klupoř. Někteří 
jezdíte jen v letní sezóně a Vaše auto je po zbytek roku 
zbytečně vystaveno povětrnostním vlivům.
Cenu jedné garáže odhadujeme na 100 až 130 tisíc korun, 
svépomocí pak 80 až 100 tisíc korun. Velmi bychom proto 
přivítali nějakou formu aktivity Vás občanů, například 
založení občanského sdružení, družstva garážníků apod. 
Žádáme tímto případné zájemce, aby své žádosti posílali 
na obecní úřad.

Miloslav Antl, místostarosta

Úpravy veřejných prostranství.

I když je rozpracována řada aktivit (základní škola, 
mateřská škola, ulice Za školou, K potoku, Kout apod.), 
postupně připravujeme i úpravy veřejných prostranství. 
Dohodli  jsme se na prořezání přestárlých a nebezpečných 
stromů, výsadbu nových stromů, okrasných keřů a květin. 
 Chodníky v parkových a relaxačních částech budeme řešit 
zhutněnými sypanými cestičkami, aby nebyla naše obec 
jen beton a asfalt. Doplněny budou i o lavičky, odpadkové 
koše, prvky dětských hřišť apod.
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Co s překopy cest po kanalizaci? Co nového s průtahem Olomouc – Lutín.

Víme, jak nás to všechny zlobí. Za současný stav se 
omlouváme, ale jen pro objektivitu připomínáme, že 
přípojky splaškové kanalizace by si měli, ve smyslu 
stavebního zákona,  majitelé domů zhotovit sami na své 
náklady.

Dokážete si to v praxi představit? Minulé zastupitelstvo 
proto zvolilo pro obec dražší variantu ( 10 miliónů – bez 
dotace ) a přípojky až po kontrolní šachtu ke každému 
domu zhotovilo. Mohli jsme nechat  překopy přeplátovat 
firmou, která pokládala přípojky. Bylo to i součástí 
zakázky. Vyplatili bychom na to však další miliony. 
Protože jsme již plánovali rekonstrukce a souvislé opravy 
v jednotlivých ulicích, považovali jsme to za mrhání 
prostředky. Rozhodli jsme se proto udržovat přijatelný 
stav vlastními silami až do doby, než budou v ulicích 
pokládány kompletně nové povrchy. 
Nový živičný povrch bude ještě do konce tohoto roku 
položen v Koutě, v jarních měsících přijdou na řadu ulice 
Topolanská a Velký Klupoř. Tyto dvě akce jsme letos 
bohužel nestihli pro složitosti územního a stavebního 
řízení ( soukromí majitelé, platby za přeložky sítí, směna 
majetku mezi obcí a Správou silnic Olomouckého kraje a 
další většinou administrativní podmínky) a živičný 
povrch se v zimě pokládat nemůže.
Podle získaných dotací chceme dále pokračovat v ulicích 
Velký Válkov, Malý Válkov a Malý Klupoř a opravou ulice 
K Floriánku. 

Práce v Koutě intenzivně pokračují. Na snímcích je vidět část 
komunikace v původním stavu a po opravě.

Obec Hněvotín spolupracuje s Krajským úřadem 
Olomouckého kraje a společností IDOP Olomouc na 
zpracování projektové dokumentace pro nezbytné 
územní řízení. Toto proběhne v režii obce v zimních 
měsících. Stavební povolení zajistí Olomoucký kraj. 
Realizace této náročné akce proběhne za finanční 
spoluúčasti obce. 
Byli bychom rádi, kdyby byly práce zahájeny v roce 2009, 
nejpozději v roce 2010.

Opět k volně pobíhajícím
a zaběhnutým  psům.

Každý majitel psa je povinen jej zajistit tak, aby 
neohrožoval a neobtěžoval své okolí, zejména osoby nebo 
ostatní zvířata. Množí se ale i případy ohrožování 
plynulosti dopravy.
Pes je majetkem majitele a obec nemá zákonnou možnost 
ani povinnost  pobíhajícího psa odchytit, pokud nikoho 
neohrožuje. Není na to ani vybavena a nedisponuje 
osobami pro odchyt těchto zvířat. Přece jen to, že někdo 
zapomenete zavřít branku a pes uteče neznamená, že 
všichni zaměstnanci obecního úřadu nechají práci a 
budou psa nahánět. Pokud nám zavoláte, že po vesnici 
pobíhá volně pes,  tak to zpravidla vyhlásíme rozhlasem a 
snažíme se vytipovat majitele. Mnohdy psa znáte a víte, čí 
je. Obec Hněvotín nemá útulek, ani se ho nechystá zřídit. 
Zvažujeme pouze zbudování kotce. Evidentně zaběhnuté 
psy prosím nekrmte, ani nám je nevoďte na obecní úřad. 
Napadne-li někoho, potom využijeme i krajní možnosti 
jeho utracení.

Postarat se o psa zaběhnutého nebo odloženého svým  
majitelem znamená pro obec zaplatit poplatek za odchyt, 
dalších 2 500 korun za veterinární prohlídku a odčervení a 
130 korun za  každý den pobytu v útulku. Pokud se 
nepřihlásí majitel a pes tam bude na dožití, tak to bude 
stát nás občany obce třeba i 250 tisíc korun. A to se ročně 
jedná i o několik psů. 
My hospodaříme s prostředky obce, tak  nám nevyčítejte 
absenci lásky k těmto zvířatům.

Jaroslav Dvořák, starosta

Volně pobíhající psi přinášejí i jiné „radosti“. Takové překvapení na 
vás může jednoho rána čekat doslova před prahem.

prosinec 2008
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Daň z nemovitosti zatím nezměníme.

V souvislosti s vydáním novely zákona o dani z 
nemovitosti je obcím dána pravomoc stanovit obecně 
závaznou vyhláškou na území obce místní koeficient ( až 
pětinásobek ) pro výpočet daně z nemovitosti.
Vzhledem k navýšení poplatků za vodné a stočné v tomto 
roce a skutečnosti, že došlo těsně před nabytím účinnosti 
ke změně (orná půda, chmelnice) zastupitelstvo obce 
zatím vyčkává. Zvýšení daně zatím realizovalo jen  
přibližně 7% obcí ČR.

Jaromír Sleha, předseda finančního výboru

Zastupitelé Obce Hněvotína, 
zaměstnanci obecního úřadu 

a redakční rada
vám všem přejí veselé vánoční svátky, 

mír a pohodu do vašich domovů.
V novém roce 2009 přejeme

nezbytné zdraví a štěstí
při realizaci vašich předsevzetí.

Základní škola a Mateřská škola.

Základní škola Hněvotín.

Základní škola Hněvotín.

Otevření nového pavilonu.
Doba školních prázdnin byla i letos v Základní škole 
Hněvotín dobou budování, která vyvrcholila 21.listopadu 
otevřením nového pavilonu pro žáky prvních až třetích 
tříd. Mimo toho byla v obou podlažích školy vybudována 
sociální zařízení, paní uklízečky získaly nové úklidové 
komory a učitelé pracují v nových sborovnách.  

Sborovnu základní školy tvoří několik menších místností, které jsou 
vybaveny novým nábytkem. Ten je laděn do tmavomodré barvy.

Největší radost však máme z vybudování nového 
pavilonu. Obec zde investovala tři miliony korun 
především proto, aby byla škola atraktivnější a rodiče 
neposílali své děti do jiných škol, především v Olomouci. 
Součástí slavnostního otevření byl i Den otevřených dveří, 
určený především pro hněvotínské rodiče dětí 
navštěvujících mateřské školy.
V opravené části školy jsou tři tematicky zaměřené 
učebny. První třída zahrnuje svět lidí, druhá svět zvířat a 
třetí svět techniky.

Vlasta Nováková, Ivana Filkászová

O tematickém zaměření třídy vypovídá krásná malba na zadní stěně.

Každá místnost je specifická i svým uspořádáním. Prvňáci 
mají v zadní části odpočinkovou zónu se sedací 
soupravou. Během dne si mohou žáci vzít polštářek a na 
chvíli si odpočinout nebo mají k dispozici hračky. 
Záměrem bylo, aby byl pro ty nejmenší přechod z 
mateřské do základní školy co nejjednodušší.

Druháci mají zase akvárium s rybičkami a jeden počítač. 
Čtyři počítače určené pro volný čas žáků jsou umístěny ve 
třídě třetí. Nové třídy mají interaktivní tabule, které 
kombinují výhody běžné popisovatelé tabule a velké 
dotykové obrazovky ve spojení s počítačem.
O přestávkách slouží dětem k relaxaci chodba se stolečky a 
židličkami. Tam mají hračky nebo velké skákací balony. 
Ty mohou žáci používat nejen k zábavě, ale také místo 
židlí. K dispozici jsou i nová sociální zařízení. Chlapci 
chodí na modré toalety, holčičky na růžové.

Vlasta Nováková, Ivana Filkászová
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Základní škola Hněvotín.

prosinec 2008Základní škola a Mateřská škola.

Žáci i učitelé tak získali nejen nové prostory, které jsou 
vybavené tou nejmodernější technikou, ale také krásné a 
příjemné prostředí, ve kterém se všichni moc dobře 
cítíme. O tom, že jsou nové prostory opravdu netradiční a 
kultivované, svědčí kladná odezva mezi návštěvníky, kteří 
využili výše zmíněného Dne otevřených dveří a přišli se do 
školy podívat.

Vlasta Nováková, Ivana Filkászová

Mateřská škola Hněvotín.

Mikuláš v mateřské škole.
Jako každý rok, tak i letos jsme v naší mateřské škole 
přivítali Mikuláše, čerta a anděla. Již od samého rána bylo 
v očích všech dětí vidět očekávání a u některých dokonce i  
trochu  strachu. Čert vypadal dost pekelně. Nestrašil, jen 
tak škádlil ty trochu statečnější. Děti návštěvě zarecitovaly 
básničku nebo zazpívaly písničku a právem si tak 
zasloužily Mikulášovo  uznání a pochvalu.
Odpoledne zábava pokračovala v Kulturním domě , kde  
se děti dobře bavily na maškarním karnevale. Byly pro ně 
připraveny hry, soutěže, tanec a tombola. Všichni byli po 
příjemně stráveném odpoledni spokojeni a  těšili se na 
rozsvícení vánočního stromečku.

Z tváří dětí je poznat respekt, ale nakonec návštěva dopadla dobře.

Vánoční besídka.
Na pátek 12. prosince jsme pro rodiče a prarodiče 
připravili vánoční besídku. Děti  rodičům zarecitovaly 
básničky, zatančily tanečky a zahrály pohádku. Zpěvem 
vánočních koled se podařilo vytvořit neopakovatelnou 
náladu a atmosféru.
Další dny jsme se těšili na rozzářená očka našich dětí u 
vánočního stromečku a  vánoční nadílky. Děti rozbalovaly 
dárky, hrály si s novými hračkami a ani nechtěly jít domů. 
Krásný předvánoční čas.

Zápis dětí do mateřské školy.
Zápis dětí do mateřské školy proběhne v pátek 13. března 
od 12. 00 do 17. 00 hodin v prostorách mateřské školy.
Zapsány budou všechny děti, které dovrší k 1.9. 2009 tři 
roky. Dětí mladší tří let, které nastoupí v průběhu 
školního roku 2009-2010, budou zapsány pouze 
předběžně. O přijetí se bude rozhodovat podle 
stanovených kritérií. 

Jarmila Dostálová

Mateřská škola Hněvotín.

Beruška
Jsou to již dva roky, co díky úsilí a obětavosti paní Pavlíny 
Millerové vznikl mateřský klub Beruška. Během této doby 
prošlo klubem téměř 30 dětí. Spousta z nich již Berušce 
odrostla a navštěvuje mateřskou školu. Maminky se 
vrátily do zaměstnání, právě tak jako zakladatelka klubu 
paní Millerová, které za vše, co pro klub udělala patří velký 
dík a přání rodinné pohody a pracovních úspěchů.

O vedení Berušky se teď dělí Petra Ženožičková a Pavla 
Augustinová. S koncem letošního roku se budeme loučit 
se školní družinou, v níž jsme se díky vstřícnosti 
ředitelství školy dvakrát týdně scházeli. Stejně jako škola 
na Topolanské ulici, projde i tato budova rozsáhlou 
rekonstrukcí. O tom, že se s Beruškou i do budoucna 
počítá, svědčí fakt, že po rekonstrukci získá mateřský klub 
vlastní prostory, které budeme moci užívat bez časového 
omezení. Nadále budeme pokračovat v pravidelných 
setkáních, bude zde probíhat cvičení rodičů s dětmi a do 
budoucna uvažujeme i o nových aktivitách.
S radostí a s díky jsme přijali nabídku pana starosty, 
scházet se během rekonstrukce v zasedací místnosti 
obecního úřadu a společně se těšit na nové prostory, které 
bychom mohli během jara začít užívat.
S přáním klidného prožití Vánočních svátků mi dovolte 
kratičkou básničku z dětské knížky:

Co nám nikdo nenadělí?
Abychom se rádi měli.
Abychom se často smáli
a nikdy jsme neplakali.
Aby bolest přebolela
a utekla rychle z těla.
Aby láska doma kvetla
a radost nám neulétla.
Aby štěstí při nás stálo.
A to vůbec není málo.

Hana Ošťádalová
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Aktuálně.

Prohlídka obecních kronik. Oznámení Římskokatolické farnosti 
Hněvotín.
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Na začátek příštího roku  je plánovaná prohlídka obecních 
kronik. Konkrétně byly zvoleny tyto termíny :
pátek 6. února 2009 od 15 do 18 hod.
sobota 7. února 2009 od 14 do 17 hod. 
Prohlídka bude probíhat v malé zasedací místnosti 
obecního úřadu.

V této souvislosti se objevila zajímavá zpráva z jiných 
kronik: v knize 33 olomouckých nej je psáno, že 
,,výtvarnou podobu slavných Englerových varhan v 
chrámu sv. Mořice vytvořil v 18.století Jan Jiří Ehrlich z 
Hněvotína“. Protože varhany svými kvalitami patří k 
nejlepším v Evropě, můžeme být na svého krajana pyšní.

Jindřiška Flášarová 

Vítání občánků.

Dne 22.listopadu 2008 byli slavnostně přivítáni noví 
občánci naší obce.  Za přítomnosti starosty  ing. Jaroslava 
Dvořáka bylo v obřadní místnosti přivítáno 9 dětí :

Dvořáková Karolína, Horák Alexandr, Hladiš Daniel, 
Kaplánková Valerie, Kubíčková Andrea, Rokytovi Ivo a 
Nella, Venc Radim, Vlček Milan

.

Rodičům blahopřejeme a dětem přejeme hodně štěstí a 
zdraví do života.
S kulturním vystoupením přispěli žáci naší základní školy. 

Iveta Vyroubalová

Pořad bohoslužeb ve vánočním období
2008-2009 ve farním kostele

sv. Leonarda v Hněvotíně.

24.12   20.30  Štědrý večer – vánoční mše svatá 
(půlnoční) – zpívá chrámový sbor z Těšetic

25.12. 08.30 Hod Boží vánoční – vánoční mše svatá 
(pastýřská) se zpěvem vánočních koled

14.30  - vánoční besídka u jesliček – pásmo 
vánočních koled zazpívají děti

26.12. 08.30 Svátek sv. Štěpána – svatoštěpánská 
mše svatá, koledy

27.12. 07.30 Svátek sv. Jana – svatojanská mše se 
svěcením a ochutnávkou vína

28.12. 08.30 Neděle – svátek sv. Rodiny – mše 
svatá za rodiny farnosti, obnovení manželských slibů a 
požehnání manželům

31.12. 17.00 Památka sv. Silvestra – děkovná mše 
svatá za uplynulý rok

01.01. 08:30 Nový rok – slavnostní novoroční mše 
svatá sloužená za farnost Hněvotín

04.01.  08.30   2. neděle po Vánocích – nedělní mše 
se zpěvem koled

06.01.  18.00   Slavnost Zjevení Páně – sv. Tří 
králů – tříkrálová mše se svěcením zlata, kadidla, vody a 
křídy 

11.1. 08.30 Svátek Křtu Páně – nedělní mše na 
zakončení vánočního období s obnovou křestních slibů

Vánoční koncert v kostele
sv. Leonarda v Hněvotíně

se bude letos konat v neděli 28.12. v 17.00 hodin. 
Účinkovat bude Chorus Marianus z Tršic pod vedením 
sbormistra Jana Gottwalda z Olomouce. Program 
koncertu bude uveden na plakátech. Vstupné na koncert 
je dobrovolné, výtěžek bude použit na režijní výlohy 
spojené s koncertem a na úhradu topení v kostele.

Tříkrálová sbírka na Charitu
se bude tentokrát konat o víkendu po svátku sv. Tří králů, 
tj. ve dnech 9.-11. ledna 2009. Prosíme farníky i ostatní 
spoluobčany, aby podle svých možností do této sbírky 
přispěli a tím pomohli lidem, kteří jsou odkázáni na 
pomoc a služby katolické Charity. Nikdo z nás neví, zda 
nebude jednou tuto pomoc a tyto služby také sám 
potřebovat.

Přejeme všem farníkům i ostatním spoluobčanům 
radostné a duchovně bohaté prožití vánočních svátků a 
hodně Božího požehnání, zdraví a spokojenosti v novém 
roce!

P. Eduard Krumpolc, farář
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Aktuálně.

Pozvánka na plesovou sezónu.

prosinec 2008

Obecní úřad Hněvotín Vás společně se všemi 
složkami a zájmovými organizacemi obce

zve na

SILVESTROVSKOU
ZÁBAVU

kterou pořádá ve středu 31. prosince 2008 
od 20.00 hodin

v sále Kulturního domu v Hněvotíně

Vstupné 350,- Kč/os. - vstupenky jsou zároveň místenkami
s číslem stolu a jsou slosovatelné.

Předprodej v kanceláři Obecního úřadu  Hněvotín od 17. prosince 2008.

V ceně vstupného je:  večeře, obložený chlebíček, chuťovky,
nealko, káva zdarma po celý večer,

drobné občerstvení (oříšky, brambůrky, tyčinky apod.),
novoroční přípitek!!!

Deset minut po půlnoci velkolepý ohňostroj !!!
Silvestrovskou zábavou bude provázet hudební skupina  

„BOLERO“

Plesová sezóna je v posledních letech v Hněvotíně velice 
bohatá, nejinak tomu bude i v roce 2009. Odstartována 
prakticky bude Silvestrovskou zábavou, poté budou v 
prostorách Kulturního domu v Hněvotíně následovat tyto 
plesy:

pořadatel termín
Myslivecké sdružení Blata 17.1. 2009
Sdružení rodičů a přátel školy 31.1. 2009
Sbor dobrovolných hasičů 14.2. 2009
Český červený kříž 28.2. 2009
FC Hněvotín 14.3. 2009

Pořadatelé z FC Hněvotín se již nyní těší, že je navštívíte 14. března 
2009 v "jejich pekle”.
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Již potřetí jsme rozsvítili vánoční strom.

Aktuálně. prosinec 2008

Rozsvícení vánočního stromu obce se letos konalo v 
předvečer Mikuláše v pátek 5. prosince a stává se pomalu 
tradicí. Sešli jsme se totiž již potřetí v řadě. 
S ohledem na rozsah akce se do příprav s předstihem 
zapojila již tradičně skupina dobrovolných nadšenců.
Od 16 hod. byl v sále Kulturního domu zahájen 
mikulášský karneval dětí z mateřské a základní školy. 
Masek čertů, andělů a různých pohádkových postav bylo v 
letošním roce opravdu hodně. 

Na parketu velkého sálu bylo velmi těsno, při reji masek se do kola 
dostal i nejeden rodič“.

Před Kulturním domem byly v tu dobu pro příchozí 
zároveň otevřeny stánky s občerstvením a vánočním 
zbožím. S ohledem na zkušenosti z minulých ročníků jsme 
v letošním roce posílili stánky s občerstvením. V režii obce 
byl kromě již tradičního pečeného selete, o které se staral 
pan Kreuzer s kolektivem, i prodej domácích 
zabijačkových pochoutek, ty měli na starosti manželé 
Horáčkovi. Bramboráky opět připravili specialisté z 
fotbalového oddílu pánové Hariň a Krejčí, maso z udírny  
a roštované speciality pak naši hasiči. V dalších stáncích 
bylo k dostání ovoce, zelenina a vánoční čokoládové zboží. 

Ještě poslední naběračku a je konec. Po bramborácích, na které se 
spotřebovalo 50 kg brambor, se za dvě hodinky zaprášilo.

Tradičně jedním z nejvyhledávanějších byl stánek s 
výborným punčem připraveným panem Horylem a jeho 
již zkušeným týmem a dále stánek pana Niesnera  s pivem. 
Výtěžky z těchto stánků se staly sponzorskými dary .  
Pro radost a potěšení oka bylo možné si zakoupit i drobné 
keramické dárky s vánoční tématikou nebo dárky 
vyrobené drátkovou technikou. 
V obřadní síni připravil kolektiv nadšenkyň krásnou 
výstavku s tématikou zvyků od adventu, Mikuláše, přes  

Lucii, vánoce až po Tři krále, včetně ukázky dobových 
předmětů, betlémů, vánočního stolování i pokrmů.

Rozsvícení stromu proběhlo za velkého zájmu spoluobčanů, 
návštěvníci se dostavili i z okolních obcí, nezřídka i z nedaleké 
Olomouce.

Samotný akt rozsvícení vánočního stromu, který proběhl 
v 19 hod., byl provázen vystoupením dětí ze základní 
školy, nově troubením fanfár dvou členů mysliveckého 
sdružení a hraním koled dechovou hudbou pana Pavlíčka. 
Překvapením pro naše malé čertíky, mikuláše, anděle a 
určitě i rodiče byl bezprostředně po rozsvícení stromu 
připravený ohňostroj. Celý večer mohli účastníci potkávat 
hostesky, které mezi zájemce roznášely cukroví napečené 
členkami Českého svazu žen a Červeného kříže. 
Symbolické perníkové čertíky napekla paní Čechová.
Přibližně půl hodiny po rozsvícení stromu byla na sále 
Kulturního domu pro zájemce zahájena hudební 
produkce skupiny Zdeňka Zapletala. Tato akce, pořadateli 
zkoušená jako novinka, přerostla v plnohodnotnou 
hudební zábavu, která by počtem účastníků mohla směle 
konkurovat i velmi slušně navštěvovaným plesům.

Mikuláš se dostavil s hrůzu nahánějící pekelnou trojkou, kterou 
naštěstí zjemňovali svojí přítomností dva půvabní andělé.

Závěrem bychom rádi jménem obecního úřadu 
poděkovali všem zájmovým složkám v obci, všem 
nadšencům z řad občanů a zaměstnancům obce, kteří se 
nějakou měrou podíleli na přípravě, průběhu a nakonec i 
úklidu akce. Zadostiučiněním pro pořadatele byla ještě 
větší účast návštěvníků než loni a věříme, že i 
spokojených.  

Jana Svobodová, Tomáš Dostál 
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Setkání seniorů obce.

Aktuálně. prosinec 2008

Dne 31. října 2008 proběhlo ve velkém sále Kulturního 
domu v Hněvotíně setkání seniorů obce. Pro účastníky 
bylo připraveno malé občerstvení, kulturní program, 
který zajistili žáci mateřské a základní školy a hudební 
produkce. K celé akci se vracíme několika fotografiemi:

Setkání se zúčastnilo přibližně 60 seniorů. Ti s velkým zájmem. 
sledovali doprovodný program.

Se svým vystoupením se přišli pochlubit i ti nejmenší. A jak je vidět na 
záběru, bavili se u toho náramně.

Tanečnímu reji, který se odehrál na závěr večera nezůstala ušetřena 
ani vystupující zpěvačka.

Český svaz žen.

Český svaz žen tímto zve na jarní Babinec, který bude v 
březnu na téma ,, Jak se nenechat ošidit, a jak reklamovat 
vadné zboží , když obchod nechce o reklamaci slyšet“. 
Výbor přeje svým členkám příjemné prožití svátků 
vánočních a v roce 2009 dobrou náladu , hodně zdraví a 
stálé osobní úspěchy. Dále děkuje členkám, které se 
postaraly o pečení na vánoční jarmark a na naše Babince.

Jindřiška Flášarová 

V minulém vydání Zpravodaje jsme si na úvod článku o 
tom, jestli se vyznáme v obci, krátce připomněli, že se 
první zmínka o Hněvotíně datuje z 11.století. Dnes se k 
této skutečnosti vrátíme podrobněji.
   V roce 1078 olomoucký přemyslovský údělný kníže Ota 
I.Sličný s manželkou založili svůj klášter zvaný Hradisko. 
Nově vzniklý klášter kníže obdaroval, jak bývalo zvykem, 
nemalým počtem obcí (např.: Hejčín, Lašťany, Žárovice, 
Ústín, Těšetice, Topolany, Bohuňovice, Senice…). Tato 
zakládací listina se bohužel nedochovala v originále, ale 
pouze v hodnověrném opise z 18.století. Jako celek je 
zakládací listina pokládána za pravou. Pouze některé její 
pasáže jsou pozdějším doplňkem. 
Takovým doplňkem je i tzv. Nákelský odstavec, který 
obsahuje soupis vesnic patřících klášteru. Jsou ovšem 
důkazy, že Nákelský odstavec nemohl být původní. Byl 
doložen později, protože jsou v něm uvedeny dvě vesnice, 
které klášter získal někdy v polovině 12.století. Srovnáním 
hradišťských listin z let 1078, 1126 a 1160 je zjištěno, že 
nejužší a nejpůvodnější vsuvka Nákelského odstavce je 
právě v listině z roku 1160. Měli bychom si uvědomit, že 
klášter Hradisko postupem doby získával mnoho majetků 
a na některé neměl ani písemné doklady. Proto se často 
pokoušel dodatečně vyhotovit listiny potvrzující mu tyto 
statky. Námi sledovaný odstavec v listině krále Vladislava 
z roku 1160 měl klášteru potvrdit držbu, kterou do té doby 
získal z jiných než knížecích zdrojů. Závěrem tedy vyplývá, 
že z dosud známých zdrojů nelze přesně určit rok vzniku 
obce Gnewotin. Můžeme za toto považovat první zmínku o 
obci z roku 1078 nebo vsuvku Nákelského odstavce z roku 
1160.
Za druhou zmínku o obci lze považovat údaj z listiny, 
vydané olomouckým biskupem Jindřichem Zdíkem 
zřejmě v roce 1141, kde se výslovně uvádí, že tři popluží v 
Hněvotíně („Gnewotine“) náleží jako majetek 
katedrálnímu kostelu sv.Václava v Olomouci. V obou 
případech - Gnevotin, Gnewotin – je jméno uvedeno v 
českém tvaru, nikoliv posléze užívaný německý tvar 
Nebotein  či Nebetein, což jasně ukazuje na její slovanský 
původ. Pozdější převahu obyvatel německé národnosti lze 
snad nejvěrohodněji vysvětlit jejich přílivem v období tzv. 
kolonizace v průběhu 13. stol., kdy král Přemysl Otakar II. 
Povolal do českých zemí právě německé osadníky.

Zdroj: Paměti obce Hněvotína, Dějiny obce Topolany

 Iveta Vyroubalová

Nákelský odstavec.
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Sbor dobrovolných hasičů v Hněvotíně a její zásahová jednotka.

Sbor dobrovolných hasičů v Hněvotíně navazuje svojí 
činností na více než stoletou tradici tohoto sdružení. 
Funkci starosty v současné době zastává pan Alois Špičák. 
Tato složka sehrává nezanedbatelnou roli ve 
společenském dění obce. Ať už se jedná o pořádání 
společenského plesu, nebo, a to zejména, opakovaných 
sobotních posezeních  při živé hudbě, dobrém pivu, 
pochoutkách z udírny a z grilu, které vhodně doplňují 
pohodu letních měsíců. Nejvýznamnější akcí je však 
každoroční kácení máje spojené již tradičně s položením  
kytice k soše patrona hasičů - Sv. Floriánka  a následným 
průvodem hasičů obcí.

Ceníme si také hojné účasti a pomoci při prořezávání 
stromů a čištění prostoru Skal. Významná je také práce s 
dětmi. Nejsou to jen ukázky pro děti, ale také jejich 
zapojení. Jsme rádi, že se činnost v dětském požárním 
družstvu těší tak velkému zájmu. 

Rozhodující pro obec je však připravenost  
zásahové jednotky. Jejím velitelem je pan Lukáš 
Procházka. Členové jednotky musí splňovat požadavky 
zákona o požární ochraně. Jsou jimi pravidelné lékařské 
prohlídky,  pravidelná školení a praktický výcvik. 
Zúčastnili se mimo jiné soustředěných zaměstnání s 
profesionálními příslušníky Hasičského záchranného 
sboru Olomouckého kraje ve Vojenském výcvikovém 
prostoru Libavá a školení specialistů v Jánských lázních. 
Využívají také zkušeností profesionálních hasičů

Ing. Josefa Nováka, Petra  Pokorného i služebně starších  
členů jednotky pánů Josefa Studeného, Ladislava Lepaře 
a dalších.
Pro osobní ochranu při zásahu byli členové jednotky 
vybaveni novou zásahovou výstrojí - botami s nehořlavou 
podrážkou, přilbami, lékárničkou pro popáleniny a 
dýchacím přístrojem.
Pro nácviky a plnění běžných úkolů potom pracovní 
výstrojí. Z vozidel je to potom zásahové vozidlo AVIA s 
požární stříkačkou, hadicemi, motorovou pilou a dalším 
potřebným nářadím.

Pro zvýšení akceschopnosti zastupitelstvo obce vyčlenilo z 
obecního rozpočtu peníze na celkovou opravu dalšího 
vozidla LIAZ s cisternou.

Svoji připravenost zásahová jednotka prokázala již 
mnohokrát - namátkou při čerpání zamořených studní 
nebo při odstraňování spadlých stromů a škod při letní 
vichřici, nebo při letních záplavách způsobených 
přívalovými dešti. Například pro svoji rychlost a 
profesionalitu při zásahu po vichřici pokračovala 
jednotka ještě v nočních hodinách na výjezdech z obce a ve 
prospěch města Olomouce.

Josef Novák, Jaroslav Dvořák
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Velké změny čekají sportovní areál fotbalového oddílu FC 
Hněvotín. Byl zpracován projekt, který řeší jeho 
dobudování a dostavbu. Jedná se především o rozšíření a 
zkvalitnění venkovních hracích ploch, dostavbu objektu 
šaten a řešení statické dopravy.
U venkovních hracích ploch bude ze stávajících sportovišť 
zachováno travnaté fotbalové hřiště s mírným posunutím 
hrací plochy jižním směrem (do obce), tenisový kurt a 
hřiště na volejbal, obě s antukovým povrchem. Na 
ostatních volných plochách a plochách hřišť bude 
vybudováno tréninkové hřiště s umělým povrchem, dva 
tenisové kurty rovněž s umělým povrchem a s možností 
zimního zastřešení a univerzální víceúčelové hřiště s 
asfaltovým povrchem. Tato sportoviště by měla být 
doplněna o doskočiště pro skok daleký a  rozšířeným 
dětským hřištěm s prolézačkami.
Stávající objekt šaten bude rozšířen tak, aby zde mohly být 
umístěny další šatny klubu, šatny pro veřejnost, posilovna 
a malé rehabilitační centrum. Cílem přestavby je rovněž 
provozní oddělení restauračního provozu od objektu 
šaten.
Řešení statické dopravy je zaměřeno na stávající 
nevyhovující způsob parkování kolmo k průjezdné 
komunikaci. Jsou zde navržena podélná stání podél 
komunikace a uzavřené parkoviště s novým sjezdem z 
komunikace pro potřeby klubu, odstavení autobusu a 
zásobování hostince.
Vzhledem k celkovým nákladům, které se pohybují na 
hranici 35 miliónů korun, je celá akce rozdělena do 
několika etap, logicky v návaznosti na finanční možnosti 
investora, kterým je fotbalový oddíl. Kompletní realizace 
projektu je pak závislá na míře úspěšnosti získání 
finančních prostředků z vypsaných dotací a grantů. Dva 
roky chystaná modernizace areálu začne na jaře příštího 
roku první etapou – vybudováním hřiště s umělým 
povrchem. Umístěno bude za budovou restaurace, podél 

Topolanské ulice. Ihned poté by měly následovat první 
práce spojené s rozšířením objektu šaten.
První známkou chystaných prací však bude vykácení 
stromů v prostoru chystaného hřiště s umělým povrchem 
a vzrostlých stromů na vzdálenější podélné straně hřiště 
(zde především z bezpečnostních a hygienických důvodů), 
které proběhne na přelomu ledna a února 2009. S 
náhradními výsadbami je v projektu samozřejmě 
počítáno.

Milan Krejčí

prosinec 2008Zájmové organizace.

Nová tvář sportovního areálu.
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Fotbalisté si pro jarní část soutěže nasadili laťku vysoko.

Poř. Tým Záp V R P Skóre Body (Prav)
1. FK Mikulovice 17 12 2 3 41: 17 38 ( 11)
2. TJ Tatran Litovel 17 12 0 5 44: 18 36 ( 9)
3. FC Dolany 17 9 5 3 33: 20 32 ( 5)
4. FC Hněvotín 17 10 2 5 34: 22 32 ( 5)
5. 1.HFK Olomouc "B" 17 10 2 5 25: 15 32 ( 8)
6. TJ Sokol Určice 17 8 6 3 31: 23 30 ( 6)
7. FC Kralice na Hané 17 7 3 7 23: 25 24 ( 0)
8. TJ Zlaté Hory 17 6 5 6 19: 21 23 ( -1)
9. FK Šternberk 17 6 3 8 27: 29 21 ( -3)
10. TJ Sokol Ústí 17 6 3 8 24: 31 21 ( -6)
11. FC Želatovice 17 6 2 9 36: 39 20 ( -7)
12. TJ Jeseník 17 5 3 9 18: 29 18 ( -9)
13. 1.FC Přerov 17 5 2 10 18: 23 17 (-10)
14. Sokol Leština 17 3 5 9 14: 35 14 (-10)
15. FK Kozlovice 17 4 2 11 21: 43 14 (-10)
16. SK Loštice 17 2 5 10 17: 35 11 (-13)

Tabulka po podzimní části

Do soutěžního ročníku 2008-2009 vstoupili fotbalisté FC 
Hněvotín poprvé jako účastník krajského přeboru a s 
předsevzetím odehrát jej se ctí a předvádět co nejlepší 
výkony. V průběhu podzimní časti si nepočínali vůbec 
špatně a v součtu se dvěmi předehrávanými jarními koly 
jako nováček skončili s 32.body na velice pěkném čtvrtém 
místě.
Před startem soutěže přišlo v průběhu přípravy na 
hostování či přestup z jiných oddílů pět hráčů (Běhalík, 
Fiala, Chabičovský, Šulc Jiří, Ovad), čímž se podařilo kádr 
kvalitně doplnit a vytvořit tak i větší konkurenci v týmu. 
Kvalita širšího kádru se potvrdila zejména na konci 
podzimní části, kdy ať z karetních či zdravotních důvodů 
chybělo hned několik hráčů, ale výsledkově se to  
neprojevilo.

Start do soutěže Hněvotínu vyšel náramně, když v 1.kole 
porazil doma ambiciózní Mikulovice 2:1 a v dalším kole 
přivezl tři body ze hřiště druhého nováčka Loštic. Tým si 
začal více věřit a dokázal si, že jako nováček nemusí hrát ve 
vyšší soutěži druhé housle. V průběhu soutěže uhrál 
překvapující výsledky (výhra v Dolanech 5:1), ale na 
druhou stranu zůstal v některých utkáních výsledkově za 
očekáváním (ve Zlatých Horách 1:3). Základem úspěchu 
bylo pro hněvotínské domácí hřiště, když z možných 27-ti 
uhráli plných 22 bodů, ztratili pouze v utkáních s 
Kralicemi a s Ústím (Kralice 0:1, Ústí u Hranic 2:2). 
Hra mužstva byla postavena na zkušených fotbalistech 
(Barčík, Fiala, Keluc), jejichž kvalitní výkony dovolily 
nejen růst nových osobností (Bartoš, Benko, Jan Šulc, Jiří 
Šulc), ale i zapojovat do hry naše mladé odchovance 
(Čech, Tiep Than). Kvalitu měl Hněvotín i v brance, kde se 
úspěšně střídali Běhalík s Romanovským. O vyrovnanosti 
kádru svědčí i fakt, že se o střílení branek rozdělilo celkem 
rovnoměrně hned několik hráčů (5 Jan Šulc, Jiří Šulc, 4 
Barčík, Benko, 3 Fiala, Keluc, Miroslav Vánský, 2 Novák, 1 
Antonín Vánský).  
   
A jak hodnotí po polovině soutěže vystoupení 
svých svěřenců trenér Radek Šindelář? 
"Základ, který se snažím svým svěřencům vštípit, je hrát 
pro radost, beze strachu ze soupeře a hrát s nasazením do 

FC Hněvotín - 1.FC Přerov 2 - 1. Míč z kopačky Barčíka směřuje na 
přerovskou bránu, gól z toho ale nakonec nebyl.

poslední minuty zápasu. Troufám si říci, že se nám to ve 
většině utkání dařilo a potvrzuje to kvalitní přístup 
každého z hráčů. Byly i zápasy, které nám nevyšly podle 
našich představ, ale to k fotbalu patří a důležité bylo vzít 
si z toho ponaučení do dalších utkání.
Cílem pro jarní část soutěže nadále zůstává snaha 
předvádět atraktivní fotbal nejen na domácím hřišti, ale 
i na hřištích soupeřů. Chtěl bych touto cestou i poděkovat 
místním fanouškům, kteří nám vytvářejí báječnou 
diváckou kulisu a jsou vidět a slyšet i na utkáních venku. 
Nemalé poděkování patří i sponzorům a věřím, že nám 
pro jarní část soutěže zachovají i nadále svoji přízeň".

Michal Barčík

Jan Šulc na smímku vypomáhá obraně při standartní situaci.

Výbor fotbalového oddílu FC Hněvotín

děkuje všem příznivcům kopané

za jejich podporu a přízeň

a přeje jim příjemné prožití

vánočních svátků a hodně štěstí

a zdraví v novém roce 2009.
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