obce Hněvotín

Uvnitř vydání najdete:

Dny obce Hněvotín ... str. 8
Chci stavět na svém pozemku ... str. 3
Country přehlídka a dračí lodě ... str. 5
Psí zamyšlení-pohled maminky ... str. 6

srpen 2012

Obecní samospráva.

červen 2012

Poznámky ze 14. zasedání zastupitelstva obce.
Srpnové veřejné zasedání zastupitelstva obce zahájil a
řídil starosta obce ing. Jaroslav Dvořák. Zúčastnilo se jej
šest zastupitelů, omluveni byli z důvodu čerpání dovolené
Vladimír Jurtík a Petr Niessner, Dušan Krupáš byl v
zaměstnání. Přítomno bylo 26 hostů.
Kontrolu usnesení z minulého zasedání provedl předseda
kontrolního výboru Petr Rosmaník a konstatoval, že
usnesení zastupitelstva jsou plněna. Starosta obce
seznámil přítomné s prací obecního úřadu a jeho
zaměstnanců od posledního zasedání. Poté bylo
projednáno rozpočtové opatření č. 5/2012, kterým byla
upravena aktuální příjmová a výdajové stránka rozpočtu
obce. Následně si vzal slovo opět Petr Rosmaník, aby
občany seznámil s aktualizovaným požárním řádem obce,
který je vydáván formou obecně závazné vyhlášky.
Místostarosta a předseda výboru pro rozvoj bydlení a
dopravy Miloslav Antl zdůvodnil a doporučil
zastupitelům odložení rekonstrukce komunikace na
Velkém Válkově na rok 2013, až po sesednutí výkopů
provedených v souvislosti s rekonstrukcí sítí v této
lokalitě. Dále doporučil neprovádět předláždění chodníku
po východní straně Malého Válkova, ale na základě
cenového průzkumu trhu zadat zakázku stavební
společnosti.

Pokud by zakázka nepřekročila výši 300 tis. Kč, mohla by
se celá rekonstrukce Malého Válkova dokončit ještě v
tomto roce a nenatahovali bychom rozestavěnost této
části obce do roku 2013. Na závěr svého vystoupení
Miloslav Antl navrhl, aby se obec při této akci finančně
podílela na vybudování čtyř vjezdů k rodinným domům
(obdobně obec v minulosti přispěla občanům v části Kout
a v Topolanské ulici). Všechna tato doporučení byly
zastupiteli akceptovány a schváleny v usnesení.
V další části zasedání došlo k projednání
a schválení:
- příspěvku ve výši 20 tis. Kč družině mladých myslivců
„Vlčata“ na vybavení klubovny v zadním traktu
Kulturního domu;
- prodeje stavebního pozemku p.č. 276/55 o výměře 650
m2 manželům Hlaváčkovým z Olomouce;
- směny 1 m2 pozemku obce p.č. 213/2 s manželi
Snídalovými za 1 m2 jejich parcely č. 1230;
- úhrady obci za věcné břemeno u plynovodních přípojek
k rodinným domům (výkup přípojek SMP od jednotlivých
vlastníků) ve výši 120 Kč za každý započatý metr;
- složení inventarizační komise pro inventarizaci majetku
obce k 31.12. 2012;

- žádosti k pozemkovému fondu ČR o převod pozemků do
majetku obce. Jedná se o p.č. 917 o výměře 3 272 m2
(zarostlá zahrada směrem na Lutín po pravé straně
naproti biokoridoru) a p.č. 1012/1 o výměře 2 127 m2
(školní zahrada).
Starosta ing. Jaroslav Dvořák pak přítomné seznámil s
navrhovanými smlouvami obce, které byly následně
zastupiteli odsouhlaseny (mezi jinými to byla i darovací
smlouva obce „Mikroregionu Kosířsko“ na vybudování
rozhledny na Velkém Kosíři ve výši 10 tis. Kč - přispívají
všechny obce mikroregionu a to symbolickým nákupem
jednoho schodu právě v ceně 10 tis. Kč, na kterém bude
umístěna cedulka se jménem dárce). Místostarosta
Miloslav Antl poté obsáhle informoval o pokračující
výstavbě v obci (podrobněji viz samostatný článek).
Do programu zasedání bylo zařazeno i řešení
žádostí vznesených na obec:
- žádost na odkoupení pozemku obce o výměře 12 m2 na
parkování osobního auta podaná panem Alešem
Punčochářem a paní Lenkou Mikulcovou - žádost byla
prozatímně zamítnuta, řešena bude v rámci projektové
dokumentace revitalizace části Malý Klupoř;
- žádosti politických stran a hnutí o inzerci v obecním
zpravodaji - žádosti byly zamítnuty. Povoleny byly
reklamní nosiče za zálohový poplatek 1 tis. Kč, který bude
politickým stranám a hnutím po odstranění nosičů
vrácen;
- žádost společnosti GEMO a.s. Olomouc o pořízení změny
územního plánu č. 4, z důvodů zahrnutí pozemků pro
výstavbu technologického parku do územního plánu obce
– žádost byla schválena. Finanční náklady na změnu
územního plánu ponese společnost GEMO.
Na závěr jednání proběhla bohatá diskuze. Připomínky z
ní vzešlé budou řešeny na příštím, 15. zasedání
zastupitelstva obce, které proběhne v měsíci říjnu.
Podrobnější informace o projednávaných záležitostech
naleznete na obecních webových stránkách v Usnesení ze
14. zasedání zastupitelstva obce.
Iveta Vyroubalová

Kritizujeme.

Parkujeme i na místech, kde je to zakázané.
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Výstavba v obci.

Já chci stavět na svém pozemku!

Dne 8. srpna započaly praktické práce na revitalizaci
Malého Válkova a výstavbě parkoviště na ulici Hřbitovní.
Celou ulici dokončíme se společností STRABAG, i když
jsme původně zamýšleli předláždit původní chodník
vlastními silami. Revitalizaci Velkého Válkova pro rizika
se sesedáním zásypů po uložení plynovodu odložíme na
prvním pololetí roku 2013.
Odsoutěžíme a po nabytí právní moci stavebních povolení
zahájíme výstavbu sítí v lokalitě Topolanská (skrývka
ornice, vybudování dešťové a splaškové kanalizace,
vodovodu, plynovodu, přívodů elektrické energie a
podkladní vrstvy komunikací). Vše bychom chtěli
stihnout do konce listopadu 2012.

V souvislosti se změnami územního plánu předkládají
majitelé pozemků žádosti o zahrnutí polí a zahrad v
osobním vlastnictví do územního plánu obce jako
pozemky k zastavění. Územní plán však musí odpovídat
potřebám a dlouhodobé koncepci rozvoje obce, nejen
přání majitelů pozemků.
Kdo z vás by nechtěl zvýšit současnou hodnotu l m2
zahrady ze 100 Kč nebo 200 Kč na, dejme tomu, 1 500
Kč? Problém je však v tom, kdo to všechno zaplatí. To
všechno představují dešťová a splašková kanalizace,
vodovod, plynovod, přívod elektrické energie, veřejné
osvětlení, silnice, parkoviště, chodníky, výsadba zeleně.
Obec? Myslíte, že bychom mohli investovat peníze obce na
zhodnocení vašeho soukromého majetku? Zřejmě si to
neuvědomujete, ale nechcete po nás nic jiného, než
abychom se dopouštěli trestné činnosti.

Stavbou lešení byly zahájeny práce na zateplení přední části
Kulturního domu s úpravou balkónu, schodiště a prostranství včetně
realizace přeložky elektrického vedení.

U zateplení budovy základní školy čekáme na uzavření
smlouvy se Státním fondem životního prostředí,
rozhodnuto by mělo být ještě v září 2012.
Máme informace z Regionální rady Střední Morava, že
žádost o dotaci u průtahu obcí ve směru z Olomouce na
Lutín postoupila v Regionálním operačním programu do
krajské části, ta by měla proběhnout v roce 2013. Obecní
část žádosti budeme předpokládat v letech 2013 – 2014.
Žádost obce o dotaci v roce 2012 byla zamítnuta.
Rozpracovány jsou následující akce:
- intenzifikace vodovodu;
- revitalizace ulice „Před hřištěm“;
- cyklostezka Hněvotín – Olomouc (v roce 2012 dotaci dle
Rozhodnutí Rady Regionu soudržnosti Střední Morava
neobdržíme);
- cyklostezka Hněvotín – Topolany;
- chodník hřbitov - rozcestí k Olomouci;
- komunikace a veřejné osvětlení v lokalitě „U zahrádek“;
- komunikace v části obce „Za Válkovem“ (prodloužení k
novým rodinným domům);
- pokračování ve vnitřních úpravách Kulturního domu.
I nadále v obci samozřejmě probíhají práce firmy RWE na
výměně plynovodu a domovních přípojek.
Uvědomujeme si, že vás stavební činnost často obtěžuje.
Jiná dostupná technologie bohužel není a chceme-li dát
Hněvotín do pořádku, musíme to vydržet.
Miloslav Antl, místostarosta

Letecký pohled na střed obce z roku 2010.

Požadujete-li zahrnutí vašich pozemků do územního
plánu, potom budeme po vás chtít územní studii s
napojením na sítě a komunikace (stanoviska firem ČEZ,
RWE, SSOK, DI PČR, O2 apod.) s odhadem nákladů a
navrženým způsobem financování sítí a dopravní
dostupnosti. To předkládá investor. Tím jste v tomto
případě vy. V neposlední řadě je to i souhlas s dělením a
slučováním pozemků na přibližně stejné stavební parcely
a také souhlas s předáním části pozemků obci na veřejné
prostranství. Pokud nebude mít ulice šíři 10 m, územní
rozhodnutí nikdo nevydá. Pokud budete mít tyto
podmínky vyřešeny, je obec připravena o vašem
požadavku jednat se Stavebním úřadem v Lutíně a s
Odborem koncepce a rozvoje na Magistrátu města
Olomouce. Musíme respektovat jejich připomínky a
teprve následně jednat v zastupitelstvu obce o podobě
změny územního plánu. Poslední změna územního plánu,
třetí v pořadí, se řešila dva roky.
V případě vašeho zájmu vám doporučujeme poradit se s
odborníky, dále projednat návrh v diskuzi s ostatními
občany na zasedáních zastupitelstva, osobní jednání na
obecním úřadě, apod. Potom budeme hledat možná
řešení.
Ing. Jaroslav Dvořák, starosta obce
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Základní škola a Mateřská škola.

Vítězství ve sběrové soutěži.

Dny otevřených dveří.

Jak jsme vás již v říjnu loňského roku informovali, naše
škola se přihlásila do soutěže společnosti van
Gansewinkel, jejímž nosným mottem bylo „Nic není
odpad“. V celkovém součtu jsme za období od 1.9. 2011 do
15.6. 2012 nasbírali 22 tun starého papíru. Tím jsme
dosáhli největšího množství sebraného sběrného papíru v
průměru na jednoho žáka a v soutěži tak zvítězili.
Odměnou nám byl finanční bonus 20 000 Kč. Této
soutěže se zúčastnilo 59 základních a mateřských škol.
Tyto peníze, jakož i ty získané za každý odevzdaný

Od pátku 27. července do neděle 29. července byly
veřejnosti v dopoledních i odpoledních hodinách
otevřeny v rámci „Dnů obce Hněvotín“ prostory Základní
školy a Mateřské školy Hněvotín.

kilogram (2,27 Kč/kg) budou použity ve prospěch žáků
školy. Děkujeme touto cestou všem za pomoc ve sběru,
dosáhnout na vedoucí místa spojená s peněžitou
odměnou je rok od roku obtížnější a bez pomoci občanů
obce bychom nezvítězili. Ve sběrové aktivitě nadále
pokračujeme, protože každá utržená koruna je velkým
přínosem pro naši školu.

Je chvályhodné, že sběrný papír končí tam, kde končit má,
o čemž svědčí často přeplněné kontejnery rozmístěné v
obci. Avšak mnohdy by nebylo tak obtížné a zatěžující
shromážděný sběrový papír (noviny, reklamy, kartóny,
obaly…) odnést, či příležitostně odvézt přímo do
přístřešku pro sběrný papír nacházejícím se za budovou
školy a tím přímo finančně pomoci škole a nepřímo žákům
k případnému dalšímu vítězství.
Mgr. Vlasta Nováková-zástupkyně ředitele,
Petr Rosmaník

V budově školy v 1. podlaží ve třech třídách a na chodbě
probíhala výstava dějin obce. Návštěvníci mohli
zhlédnout expozici vývoje obce od nejstarších dob až po
současnost. Zájem o tuto akci byl u bývalých žáků i
místních občanů opravdu velký.

V sobotu 28. července se dopoledne v Kulturním domě
konalo, opět u příležitosti „Dnů obce Hněvotín“,
slavnostní shromáždění místních občanů spojené s
udělením čestného občanství in memoriam panu Rudolfu
Albrechtovi. Na toto setkání si žáci základní školy se svými
učitelkami připravili krátký kulturní program, který
završili písní „Chválím tě, Země má“, doprovázenou
videoprojekcí.
Mgr. Vlasta Nováková, zástupkyně ředitele
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Ukončení nájmu restaurace
v prostorách Kulturního Domu.

Country přehlídka –
Hněvotínské Skaly 2012.

Dne 1. prosince 2012 končí nájemní smlouva s
dosavadním nájemcem restaurace v zadní části
Kulturního domu a je možné její pronajmutí zájemcům na
další období. Podrobnější informace podá starosta obce.

V sobotu 18. srpna jsme uspořádali akci pro příznivce
country muziky. S ohledem na tento žánr jsme přehlídku,
ve spolupráci s obcí Olšany u Prostějova, připravili v
Hněvotínských skalách.
Během slunného odpoledne vystoupily čtyři country
kapely – Piráti, Country Expres, Country All a Trampgrass
Band. Jedná se o kapely, které dlouhodobě působí v
našem regionu v žánru folkové muziky.

Sběr velkoobjemového
a nebezpečného odpadu.
Obecní úřad odsouhlasil společnosti van Gansewinkel
navrhovaný termín pro sběr velkoobjemového a
nebezpečného odpadu, který se bude konat v sobotu
20. října 2012 od 8.45 hod. u bývalé mandlovny.
Jana Svobodová

Oznámení ordinace praktického lékaře.
Ordinace praktického lékaře pro dospělé MUDr. Jiřího
Nováka v Hněvotín (tel. 721 754 521, ordinační hodiny pondělí 13.15-15.45, středa 8.45-11.15) oznamuje, že:
- přijímáme do péče nové pacienty;

- od pondělí do pátku poskytujeme návštěvní službu, tzn.
že i ve dnech, kdy neordinujeme v Hněvotíně, návštěvy lze
případně nahlásit i do ordinace ve Slavoníně na tel. 585
413 338;
- provádíme odběry krve (středa ráno), máme zajištěný
svoz do laboratoří v Olomouci;
- provádíme veškerá předoperační vyšetření a aplikace
injekcí dle doporučení odborných ambulancí a nemocnic;
- zajišťujeme dovoz léků a zdravotního materiálu (např.
vložek a plenkových kalhotek) domů, pokud o tuto službu
pacienti projeví zájem – ZDARMA!
Jana Svobodová

Pro návštěvníky bylo připraveno bohaté občerstvení a pro
tancechtivé taneční parket zapůjčený z Olšan.
S ohledem na zájem posluchačů pokračovala přehlídka do
pozdních nočních hodin. Chtěli bychom podobnou akci
uspořádat i příští rok a zájem o spolupráci při jejím
organizování projevil i Lutín. Pokud bude divácký zájem,
může akce našich tří sousedních obcí založit tradici
setkání příznivců country muziky ve skalách. Je
skutečností, že nádherné prostředí této lokality je pro
podobné akce ideální.
Ing. Tomáš Dostál, místostarosta

Dračí lodě – 25. srpna –
přehrada Skalička u Hranic.
Obec Skalička nás, jako loňské účastníky, opět pozvala na
závody dračích lodí, které pořádá na malebné přehrádce v
sousedství obce. Samotná organizace této akce, které se
pouze z řad závodníků účastní přes 700 osob (posádku
lodě tvoří 20 veslařů, jeden kormidelník a jeden bubeník),
je z pohledu pořadatelů velice náročná, ale stejně jako
loni, byla perfektně zvládnutá.

Něco málo o slušnosti.
Zalidněnost obce roste, soused k sousedovi má blíže. Na
druhé straně, jako bychom se od sebe vzdalovali. Vytrácí
se ta, zejména cizími návštěvníky obce obdivovaná,
elementární slušnost začínající pozdravem. Ano, ještě
před 5-6 roky nejedna z mých návštěv v údivu zastavila,
když jí na procházce pozdravilo každé dítě, kdy mladší
pozdravil staršího bez ohledu, zda jej zná či nikoliv. I tím
se život na vesnici lišil od života ve městě. Nebylo by nám
všem ke škodě na tento hezký zvyk zapomenout? Přitom
stačí tak málo. A nevymlouvejme se na děti! Právě ty jsou
nám dospělým v mnoha případech příkladem. Až
pozdraví, nebuďme líní jim na pozdrav odpovědět a
nerozpakujme se pozdravit i jeden druhého.
Petr Rosmaník
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Dračí lodě – 25. srpna – přehrada Skalička u Hranic.
Pokračování ze strany 5.

Protože je akce celodenní, půjčili jsme si od našich hasičů velký stan a pivní sety. V letošním roce jsme ostatní účastníky
zaskočili úplnou novinkou – vlastním kuchařem. Jestliže jsme se sportovními výsledky nedostali do horních pater
pořadí, alespoň jsme naprosto originálně zaujali výrobou vlastního kotlového guláše. Pozvánku na guláš neodmítla ani
ředitelka závodů a starostka obce Skalička a sklidili jsme hodně chvály.
Soutěže se letošního ročníku zúčastnilo ještě více družstev než v loňském roce, na přehradu vyplulo na 36 posádek.
Organizace soutěže zůstává podobná. Ve čtyřech rozjížďkách se na dráze dlouhé 200 metrů utká součastně šest lodí a ty
se dle dosažených časů zařadí do rozjížděk lodí s podobnými časy. Ve srovnání s loňskými výsledky a časy jsme si
nepolepšili, ale možná nás to vyprovokuje připravit se na příští ročník nějakým „suchým“ tréninkem. Jedná se
především o secvičení tempování a techniky stejného záběru pádel. Jak jsme od zkušených posádek zjistili, secvičování
provádí i na sucho, tak uvidíme.
Podobné akce jsou pro nás suchozemce bez vlastní vody velkým zážitkem a všichni draci-závodníci byli velmi
spokojeni.
Miloslav Antl, místostarosta

Psí zamyšlení – pohled maminky.
Je hezký jarní den, tak co doma, popoháním své dvě děti s
oblékáním, nejmladší dávám do kočárku a vyrážíme do
hněvotínských ulic. Všechno je fajn, děti pobíhají a
pokřikují, poskakují, nejmladší taky nechce zůstat v
kočárku, tak se batolí kolem nás. A proti nám jde pes!
Není to žádná malá rasa, odhaduju ho na dobrých 40 kg
živé váhy, o výšce ani nemluvě. Černé zvíře s nečitelným
výrazem v očích jde proti nám, náš dům je v nedohlednu,
na hlavní ulici daleko, nikde nikdo, zleva pole, zprava
velká vrata k bývalým statkům. Rychle se rozhlížím kolem
a doufám, že se odněkud vynoří majitel, který svého psa
chytne za obojek a ohlídá si ho. Tak smůla, pes nemá ani
obojek. Děti už si ho všimly, rozběhnou se ke mně a hledají
u mě ochranu, nejmladší beru do náruče a odhaduji své
možnosti.
Uvědomuji si, že jsou velmi mizivé. Mám u sebe
samozřejmě telefon, ale co s ním, nikde žádný dům a
branka, kam bych mohla děti strčit, popřípadě zazvonit,
aby mi někdo pomohl. S hrůzou si uvědomuji, že já a mé
děti jsme vydáni napospas rozhodnutí toho neznámého
zvířete. To není sakra dobrý pocit! Klopíme zraky,
nedíváme se mu do očí a snažíme se jít klidně. Děti se
dožadují jistoty, že nám nic neudělá, já je ubezpečuji, že
určitě ne! Pes míří k nám, děti zvyšují povyk a já už vím, že
to setkání bude hodně zblízka. Kdybych mohla, dám si
všechna děcka za krk, ale to bohužel nezvládám. Takže ty
zvíře, je to na tobě, jak s námi naložíš? Přijde až k nám,
strká tu svou oslintanou tlamu k mým dětem a čichá, co
jsme zač. Motá se kolem nás, lustruje kočárek a mou
tašku. Stojím jako přimražená a jen hloupě čekám. Trvá to
pár vteřin, ale pro mě je to celá věčnost. Úleva, odchází
pryč. Těší se ze své nově
nalezené svobody,
rozběhne se vstříc dalším
dobrodružstvím a žene ho
naděje, že někde určitě
najde něco dobrého. Však
určitě brzy zase někoho
potká. Tentokrát jsme
měli štěstí. Mě to ale nutí k
zamyšlení – co když příště
ne??!!
Za deset let žití v Hněvotíně jsem zažila už bezpočet
setkání se psy i jejich majiteli. Tak jako oni venčí své
pejsky, já chodím s dětmi téměř každý den ven, aby se
„vyvenčily“. Velmi často potkáme někoho se psem, a
pokud ho má majitel tzv. na volno, ihned svolávám děti k
sobě a většinou slýchám větu, kterou na mě pokřikují:

,,Paní, on vám nic neudělá, on je hodnej!!“ Cítím v jejich
hlase rozhořčení, že jsem si dovolila dát najevo obavu z
jejich psa. Klidně ho nechají dojít až k nám, aby nás
prolustroval. Abychom to přece pochopili, že má pravdu,
je přece hodnej. Můžu o tom s nimi diskutovat, ale zřejmě
to budou vždycky dva odlišné názory. Já prostě vždycky
budu chránit své děti a rozhodně si nepřeji je seznamovat
s cizími psy. Nedávno nám jeden velmi tolerantní majitel
psa doporučil, abychom si udělali co nejdříve plot kolem
domu, protože pak rozhodně nemůže zabránit tomu, aby
se jeho dva psi venčili na naší zahradě, kadili nám do
pískoviště, popřípadě nám otevřenými dveřmi na terasu
vlezli až do kuchyně. Jiný majitel
v nové zástavbě za hřištěm má
psa u domu, který ale také nemá
plot. Pes tím pádem získal
dojem, že jeho teritorium je
neohraničené a ochotně vybíhá
na ulici a velmi zběsile štěká na
každého kolemjdoucí.
Tak to je jen pár pohledů
maminky z Hněvotína. Na naše „venčení“ vyrážím vždy s
telefonem, pepřovým sprejem a bouchacími kuličkami v
kapse. Jak jsem si zjišťovala, jiná rada není. Obec
nezajišťuje odchyt psů, protože na to nemá podmínky,
finance ani lidi a policie věc řeší, až se „něco“ stane. Tak
čekáme…
Nedávno jsem zažila nový rozměr tohoto problému, kdy
jsem měla doma na hlídání psa svého bratra, který odjel
na dovolenou. Je to malá těžkotonážní rasa, velmi čilý a
rozlítaný tvor. Na procházce on táhne mě a mám co dělat
ho zvládnout. No, nedej bože, když potkáme jiného
pejskaře, který prostě venčí opět „na volno“, asi ze zásady,
a jeho pejsek se s tím mým na vodítku rozhodne
seznamovat. A tak se teď zase hrozím, že potkáme velkého
psa s majitelem v dáli a to už vůbec nevím, koho budu dřív
chránit.
Velmi proto apeluji na všechny pejskaře v naší obci, buďte
prosím tolerantní k nám maminkám. Neseznamujte vaše
pejsky s našimi dětmi, nenechte je očichávat nás a nenuťte
nás je hladit, mějte je vždy na vodítku, dodržujte vyhlášku,
nechte je proběhnout jen na místech vyhláškou k tomu
určených a nejlépe s košíkem, kdyby se někde zaběhli. U
domu zabezpečte psa tak, aby nemohl utíkat a volně se
pohybovat po obci. My maminky vám budeme velmi
vděčné, užijeme si procházky po vesnici beze strachu a
určitě vás pejskaře budeme rádi potkávat.
maminky z ulice „Za školou“
Strana 6

Zájmové organizace.

srpen 2012

Oznámení Římskokatolické farnosti Hněvotín.
Oprava ohradní zdi kostela
Počátkem července byla dokončena oprava ohradní zdi
kostela se dvěma vstupními bránami a vestavěnou pietou.
Náklady na tuto opravu se vyšplhaly na 1,05 mil. Kč. Obec
Hněvotín přispěla na tuto opravu částkou 300 tis. Kč. Na
přislíbenou dotaci od státu teprve čekáme. Zatím jsme si
museli na úhradu nákladů vypůjčit a konáme v kostele
sbírku na splacení dluhu.
Do sbírky je možno přispět v kostele nebo na faře, na
požádání vystavíme potvrzení o daru.

Vyučování náboženství školních dětí
bude v novém školním roce probíhat opět na faře stejně
jako v roce předchozím. Prosíme rodiče, aby do vyučování
náboženství přihlásili děti, které nechali pokřtít a které
proto mají právo i povinnost vzdělávat se ve víře a
dostávat křesťanskou výchovu. Přihlásit se do výuky
náboženství je možné buď přímo na faře nebo i
prostřednictvím školy, která nám přihlášky předá. Je
možno také využít příležitosti konání Farního dětského
dne, na kterém bude přítomna i paní katechetka, která
bude náboženství vyučovat. Děti budou rozděleny do
skupinek podle věku a náboženské vyspělosti. Do
náboženství je možno přihlásit i nepokřtěné děti, které by
jejich rodiče chtěli nechat pokřtít a pro které bude výuka
náboženství znamenat vhodnou přípravu na křest a na
první svaté přijímání.
Ohlédnutí za Dny obce Hněvotín 2012
U příležitosti Dnů obce Hněvotín 27. - 29. 7. 2012 si
prohlédlo prostory našeho kostela (věž, kryptu, interiér
kostela, kůr, varhany) ještě mnohem více návštěvníků než
při akci Noc otevřených kostelů. Umožnila to také
poměrně dlouhá doba prohlídek, rozložená do více dnů.
Mimořádný zájem o prohlídku prostor kostela projevila
zásahová jednotka Sboru dobrovolných hasičů v
Hněvotíně, která si prohlédla a fyzicky vyzkoušela zvláště
půdní prostor věže kostela až po vstup do lucerny věže.
Byla dohodnuta možnost uspořádání mimořádného
cvičení hasičů v těchto prostorách.
Farní dětský den
se bude letos konat v sobotu 8. září odpoledne od 15
hodin na faře v Hněvotíně. Zveme na něj děti a jejich
rodiče, případně i další přátele naší farnosti a
spolupracovníky, zvláště vedoucí skupinek a dětí, které se
zapojují do Tříkrálových sbírek. Pro děti bude připravena

řada soutěží a závodů s poučným i zábavným programem.
Rodiče mohou přinést s sebou domácí speciality k
ochutnání při společné svačině. Program bude zakončen
táborákem na farním dvoře, který bude spojen s
opékáním špekáčků a se zpěvem písní při kytaře.

Vzpomínka na zemřelé a slavnost sv. Leonarda
Na naše zemřelé vzpomeneme při společné pobožnosti na
hřbitově v neděli 28. října ve 14 hodin, zatímco mše
svatá za všechny věrné zemřelé bude sloužena ve farním
kostele v pátek 2. listopadu v 18 hodin.
Hodovou slavnost sv. Leonarda, patrona našeho
farního kostela a celé naší farnosti, oslavíme letos již
v neděli 4. listopadu slavnostní bohoslužbou ve
farním kostele v 9.30 hodin. Program této slavnosti
bude upřesněn na plakátech. Zveme na tuto slavnost
nejen naše farníky, ale i ostatní spoluobčany a přátele naší
farnosti z Hněvotína i okolí.
P. Eduard Krumpolc, farář

Nabídka kurzů
latinsko-amerických tanců.
Hledáte netradiční aktivitu pro volný čas? Nabízíme vám
kurzy latinsko-amerických tanců pro skupiny, páry i
jednotlivce. Každá lekce se bude nést v duchu jiného
tanečního stylu jako jsou chaha, samba, rumba, jive, salsa.
Propojením hudby a dynamického pohybu se nejen
odreagujete, ale naleznete v sobě skrytý taneční talent. Dle
zájmu uchazečů lze lekce navštěvovat 1-2x týdně. Délka
každé lekce je 45 minut. Lekce určené pro páry lze rozšířit
o výuku standardních tanců (walz, tango, valčík, foxtrot).
Časový rozvrh lekcí: 17:00 – 17:45, 18:00 – 18:45, 19:00 –
19:45, 20:00 – 20:45
Ceník lekcí:
jednotlivá lekce
osob)
permanentka
páry
jednotlivci

1 osoba/ 50 Kč/ 45 min. (skupina max. 30
1 osoba/10 lekcí/ 450 Kč
cena dle počtu zájemců
1 osoba/ 400 Kč/ 60 min.

Jedna lekce je složena z rozcvičky, z hlavní taneční části a z
protažení. Lektorem je Pavel John, osobní trenér
latinsko-amerických tanců. Aktivně tancuje devět let,
dlouhodobě působí v taneční škole Coufalovi Olomouc a je
několikanásobným účastníkem mistrovství ČR.
Kontaktní údaje: Pavel John, tel. 605 532 712, e-mail:
pavel.john@gmail.com.
Iveta Vyroubalová
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Dny obce Hněvotín.
Ve dnech 27.-29. července proběhla v obci společenskokulturní akce pod názvem „Dny obce Hněvotín“, která
byla spojená se sjezdem rodáků, bývalých občanů a přátel
obce. K celé třídenní akci se vracíme obrazem.

Část sobotního programu se odehrála ve sportovním areálu FC
Hněvotín. Velký úspěch sklidilo vystoupení skupiny Dumping
Drums, sehráno bylo žákovské exhibiční fotbalové utkání,
vyvrcholením pak byla večerní taneční zábava s ohňostrojem.

I když program akce běžel od pátku, oficiální zahájení oslav proběhlo
v sobotu 28. července v 10 hodin ve velkém sále Kulturního domu,
kde starosta obce ing. Jaroslav Dvořák přivítal občany a hosty.
Přítomné krátce seznámil s historií obce a jejím dalším plánovaným
rozvojem. Při této příležitosti bylo uděleno čestné občanství panu
Rudolfu Albrechtovi.

Za centrum oslav lze označit prostory v okolí hasičské zbrojnice, kde
program probíhal po všechny tři dny. Postupně se zde představily
Hudební skupina Jiřího Pavlíčka, Country skupina L. Vetešníka a
Michal Tučný revival band. Návštěvníci mohli být svědkem ohňové
show nebo kouzelnického vystoupení.

V budově základní školy mohli návštěvníci, kromě prohlídky školy,
shlédnout výstavu „Historie a současnost obce“. K vidění byly
archeologické nálezy zapůjčené olomouckým vlastivědným muzeem,
nebo i nejstarší listinné dokumenty vztahující se k historii obci dávné
i nedávné.

Přeborníkem obce v pojídání tvarůžků se stal Lubomír Vymazal,
kterému na spořádání 12-ti tvarůžků s chlebem a vypití půllitru piva
stačily 2 minuty a 32 sekund (k soutěži se ještě vrátíme v dalším
vydání zpravodaje). Celý program oslav uzavřel svým vystoupením
populární bavič, zpěvák a imitátor Vladimír Hron.
Velká část programu byla určena dětem. K dispozici jim byly pouťové
atrakce, herní konzole, velkou část neděle strávily v improvizovaném
kině. Úspěch mělo populární Pejskování ve velkém sále Kulturního
domu

Na závěr je určitě nutné poděkovat všem, kteří se
jakýmkoliv způsobem podíleli na úspěšné organizaci
oslav, ať už osobně nebo sponzorsky.
Milan Krejčí
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