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Poznámky ze 7. zasedání zastupitelstva obce
Zasedání zastupitelstva se uskutečnilo 
v úterý 13. října v zasedací místnosti 
Kulturního domu. Přítomno bylo osm 
zastupitelů. Omluven byl Roman Piňos. 
Jednání se zúčastnilo celkem 22 občanů 
obce. 
Po přivítání hostů starostou Jaroslavem 
Dvořákem, volbě komisí a schválení 
programu vyhodnotil předseda kontrolního 
výboru Jozef Novák plnění usnesení. 
Starosta obce seznámil přítomné s činností 
obecního úřadu a jeho zaměstnanců od 
posledního zasedání. Předseda finančního 
výboru Petr Niessner přednesl návrh 
rozpočtového opatření č. 5/2015, kterým 
došlo dle skutečné  potřeby k přesunu 
částek mezi jednotlivými kapitolami 
rozpočtu, a kterým byly do příjmové části 
rozpočtu obce zahrnuty další finanční 
prostředky. 
V dalším bodě programu bylo projednáno 
financování příspěvkové organizace 
Základní škola a Mateřská škola Hněvotín 
v roce 2016. 

Poté se dostal ke slovu opět předseda 
finančního výboru, protože hlavním bodem 
jednání zastupitelů byl návrh rozpočtu obce 
na rok 2016. Petr Niessner informoval hosty 
o položkách jednotlivých kapitol. Rozpočet 
je vyrovnaný, plánované příjmy a výdaje 
jsou ve výši 26 100 000 Kč. Návrh je vyvěšen 
na úřední desce obce, jednotlivé složky, 
o r g a n i z a c e  i  o b č a n é  j e j  m ů ž o u  
připomínkovat až do jeho projednání na 
prosincovém zasedání zastupitelů, které 
plánujeme na 15. prosince (podrobnější 
informace o obou navrhovaných rozpočtech 
naleznete v samostatných článcích na jiném 
m í s t ě  z p r a v o d a j e ) .  P r o j e d n á n o  
a odsouhlaseno bylo:
- zvýšení poplatku za odpady;
- schválení plánu inventarizace majetku 
obce za rok 2015;
- hledání vhodného pozemku pro družinu 
mladých myslivců „Vlčata“, obec bude 
jednat o možném dlouhodobém pronájmu 
pozemku od fyzických osob nebo 
o možnosti směny za jiný obecní pozemek;
- zakoupení grafického počítačového 
programu primárně pro zpracovávání 
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obecního zpravodaje (předejde se tak 
technickým problémům, které byly 
příčinou opožděné distribuce minulého 
vydání);
- uzavření smluv obce týkajících se 
odsouhlasených bodů programu zasedání.

V průběhu jednání zastupitelů byli hosté 
informováni i o pokračující výstavbě v obci. 
Mimo jiného došlo na Topolanské ulici vedle 
sportovního areálu k předláždění parkoviště 
a dobudování chybějícího chodníku vedoucího 
k lokalitě „Za hřištěm“.

O veřejných zakázkách obce na zasedání hovořil 
místostarosta Libor Blaťák. Zmínil i akci 
„Komunikace lokalita Západní – Hněvotín“. 
Bylo osloveno devět společností, návrhy podaly 
dvě, nejlépe uspěla společnost SKANSKA a.s., se 
sídlem v Praze – Chodově za cenu díla ve výši 
1 268 089,99 Kč, včetně DPH.

Mimo dalšího byl projednán i záměr 
bezúplatného převodu pozemků obce 
Olomouckému kraji. Je vyvěšen na úřední 
desce. V loňském roce jsme vybudovali ve 
spolupráci s Olomouckým krajem celý 
průtah obcí, včetně kruhového objezdu. 
Stavba silnice, parkovišť a chodníků byla 
realizována bez ohledu na to, zda se jedná o 
pozemky kraje nebo obce. Nyní musíme 
situaci narovnat. Olomoucký kraj nám již 
převedl pozemky a část veřejného osvětlení 
v hodnotě přes 6 mil korun. Obec zase 
převede pozemky pod silnicí Olomouckému 
kraji.
Diskuze byla převážně informativního 
charakteru, na příspěvky a dotazy občanů 
bude reagováno na dalším zasedání. Na 
závěr zastupitelé odhlasovali usnesení 
a starosta zasedání ukončil. Podrobnější 
informace o projednávaných záležitostech 
naleznete na webových stránkách obecního 
úřadu v Usnesení ze 7. veřejného zasedání 
zastupitelstva obce. Naposledy v tomto roce 
by se zastupitelé měli s občany sejít v úterý 
15. prosince (termín bude ještě potvrzen).

Iveta Čechová

Zahájení prací 
lokalita Západní 
a Propojovací ulice
Konečně jsme započali s revitalizací ulice 
„Západní“. I když se nejedná o dlouhý úsek, 
takřka denně však znepříjemňuje život 
občanům, kteří v dané lokalitě bydlí nebo jí 
projíždějí.
Společnost SKANSKA zde provede zemní 
práce, odvodnění a položení podkladních 
vrstev. Následně vybuduje chodník, 
parkovací stání, ale hlavně zhotoví 
komunikaci s živičným povrchem. Stavbu 
protáhneme až za stávající most a sousedící 
křižovatku. 

Do příchodu prvních mrazů bychom také 
rádi stihli provést dlouho odkládanou 
opravu povrchu  často  používané cesty, 
spojující lokality „Za Hřištěm“ a „Kout“. 
Výrazně se tak  všem zkrátí cesta do školky, 
do obchodu i na zastávky autobusů.

Jaroslav Dvořák, starosta

Dotace na činnost 
FC Hněvotín
Z a s t u p i t e l é  p r o j e d n á v a l i  ž á d o s t  
FC Hněvotín o poskytnutí dotace na činnost 
klubu v roce 2016 a rozhodli se přidělit 
dotaci ve výši  400 000 Kč v tomto členění:
- náklady spojené s vedením a vybavením 
sportovních družstev ... 110 000 Kč;
- náklady vynaložené na rozhodčí včetně 
poplatků Fotbalové asociaci České 
republiky ... 70 000 Kč;

- náklady spojené s dopravou družstev na 
utkání mimo obec ... 100 000 Kč; 
- náklady spojené s úklidem a praním dresů 
... 60 000 Kč;
- náklady na vodné, stočné, elektrickou 
energii a plyn ... 60 000 Kč; 
Příjemce se zaváže, že nejpozději do konce 
února 2017 předloží obci zprávu o použití 
dotace včetně přehledného vyúčtováním.

Jaroslav Dvořák, starosta
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Návrh rozpočtu obce na rok 2016

Předpokládané rozpočtové příjmy:

Plánované rozpočtové výdaje:

Třída 1 - Daňové příjmy 19 153 000 Kč
Seskupení 11 - daně z příjmů, zisku a kap. výnosů 16 000 000,-
Seskupení 13 - poplatky a daně z vybraných čin. a služeb 923 000,-
Seskupení 15 - majetkové daně 2 230 000,-

Třída 2 - Nedaňové příjmy 5 819 000 Kč
Seskupení 21 - příjmy z vlastní činnosti 5 819 000,-   
Seskupení 23 - příjmy z prodeje nekapitálového majetku

     a ostatní nedaňové příjmy 0,-

Třída 3 - Kapitálové příjmy 0 Kč
Třída 4 - Přijaté dotace 0 Kč

Třída 8 - Financování 1 128 000 Kč
Změna stavu na bankovních účtech 2 061 000,-    
Úhrada splátky dlouhodobých půjčených prostředků - 933 000,-

----------------------------------------

Rozpočtové příjmy celkem: 26 100 000 Kč

fin. skupina                                                                                         
2212 silnice 5 465 000,-
2221        provoz veřejné dopravy 130 000,-
2310          pitná voda 3 445 000,-
2321         odvádění čištění odpadních vod 1 572 000,-
3113        základní škola 3 046 000,-
3314        činnosti knihovnické 75 000,-
3319        ostatní záležitosti kultury 662 000,-
3322         zachování a obnova kulturních památek 0,-
3326         pořízení, zachování a obnova hodnot nár. historie 80 000,-
3399         ostatní záležitosti kultury 285 000,-  
3412        sportovní zařízení v majetku obce 2 500 000,-
3419         ostatní tělovýchovná činnost 700 000,- 
3429         ostatní zájmová činnost a rekreace 150 000,-
3511 všeobecná ambulantní péče 40 000,-
3525         hospice 5 000,-
3612         bytové hospodářství 501 000,-
3631        veřejné osvětlení 704 000,-
3632        pohřebnictví 10 000,-
3635       územní plánování 0,-
3639 komunální služby a územní rozvoj 5 000,-
3721 sběr a svoz nebezpečného odpadu 20 000,- 
3722 sběr a svoz komunálního odpadu 920 000,-
3745        péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 350 000,-
5512        požární ochrana 380 000,-
6112 zastupitelstva obcí 800 000,-
6171 činnost místní samosprávy 1 955 000,-
6310        obecné příjmy a výdaje z finančních operací 50 000,-
6320 pojištění funkčně nespecifikované 100 000,-
6399        ostatní finanční operace 150 000,-
                                                                                               ----------------------------------------

Rozpočtové výdaje celkem: 26 100 000 Kč

Petr Niessner, předseda finančního výboru

Na 7. veřejném zasedání obecního 
zastupitelstva informoval předseda výboru 
pro výstavbu a dopravu zastupitele 
a přítomné občany o vyhlašování 
a vyhodnocení aktuálních veřejných 
zakázek malého rozsahu:
- akce „Automatická závlaha hřiště 
Hněvotín“. Byly osloveny čtyři společnosti, 
návrhy podaly tři, nejlépe uspěla společnost 
EUROGREEN CZ s.r.o., se sídlem v Jiřetíně 
za cenu díla ve výši 394 190 Kč, včetně DPH;

- akce „Propojovací komunikace - oprava 
povrchu“. Vzhledem k nezájmu firem 
v soutěži „Komunikace lokalita Západní“ 
a návrhu nacenění prací společností 
SKANSKA, zvážili zastupitelé situaci, 
a rozhodli se zadat dlouho odkládanou akci 
na zpevnění povrchu propojovací ulice, 
která spojí lokalitu Za hřištěm s částí Kout, 
opět společnosti  SKANSKA, která 
souhlasila se stejnými cenami jako v ulici 
Západní, cena zakázky je 486 704 Kč, 
včetně DPH;

- akce „Oprava povrchu obslužné 
komunikace u Kulturního domu“.  
S ohledem na cenové relace a přítomnost 
strojů a techniky navrhl výbor pro zadávání 
a vyhodnocování veřejných zakázek opravu 
povrchu obslužné komunikace vedle 
Kulturního domu, což zastupitelé vzápětí 
schválili. Oprava bude zadána společnosti 
SKANSKA za cenu do 200 000 Kč, včetně 
DPH.

Libor Blaťák, místostarosta 
a předseda výboru pro výstavbu a dopravu            
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Jaký bude sportovní areál ?
V letošní roce jsme poprvé investovali větší 
částku do výstavby sportovního areálu. 
Dohodli jsme se s vedením FC Hněvotín, 
že si klub ponechá ve svém majetku hřiště 
s umělou plochou a budovu šaten 
a restaurace včetně pozemků pod těmito 
objekty. Většina pozemků ve sportovním 
areálu patří obci a ostatní jí byly z majetku 
FC převedeny.  Jinak by ze zákona obec 
nemohla do areálu investovat. O novém 
dětském hřišti, nových šatnách pro 
„umělku“ a oddíly mládeže, nové kanalizaci, 
vodovodu, automatické zálivce hrací 
plochy, úpravám vjezdů a oplocení jsme vás 
již informovali. 
V rozpočtovém roce 2016 plánujeme 

výstavbu víceúčelového hřiště pro 
cca 10 druhů sportů, které bude v zimě 
sloužit jako kluziště. Pro školní tělesnou 
výchovu to zase bude tolik potřebné hřiště 
s tartanovým běžeckým oválem, úsekem 
pro sprint, doskočištěm, sektory pro hody 
a vrhy a další atletické sporty. 
Opravíme stávající kurt pro volejbal 
a nohejbal. Chtěli bychom ještě na jižní 
straně travnatého hřiště vybudovat tribunu 
s WC a zázemím pro kluziště. FC Hněvotín 
si vedle tribuny instaluje jimi zakoupené 
střídačky a kovová sedadla místo již 
dožívajících dřevěných laviček.
V roce 2017 plánujeme v rozvoji areálu 
pokračovat vybudováním 800 m dlouhé in-

linové dráhy pro kolečkové bruslení 
a skateboardy, výstavbou dalších dvou 
kurtů pro tenis a hřiště pro plážový volejbal. 
Často slyšíme: „Proč tolik peněz do 
fotbalu?“ Vidíte, že to není zdaleka jen 
fotbal. Máme také družstvo volejbalu, 
florbalu, hrajeme tenis, máme hřiště pro 
nejmenší. Připravujeme podmínky pro 
atletiku. Na sportovní den obce sportují celé 
rodiny. V pěti oddílech mládeže sportuje  
kolem 70 dětí. Bude lepší, když je necháme 
sedět u počítačů a tabletů, chodit 
bezprizorně po vesnici nebo kouřit trávu?

Miloslav Antl, místostarosta 
a předseda výboru pro kulturu, sport  

a práci se zájmovými složkami    

Financování provozu příspěvkové organizace 
Základní škola a Mateřská škola Hněvotín v roce 2016
Návrh rozpočtu vycházel z výdajů minulého 
roku a skutečných potřeb organizace. 
Schválením rozpočtu má škola k dispozici 
1 506 000 Kč. Z toho je na provoz základní 
a mateřské školy vyčleněno 1 356 000 Kč, 
na zabezpečení zájmových kroužků pak 
zbývajících 150 000 Kč.
Díky zateplení školy se výrazně podařila 
snížit spotřeba energií a tím i ušetřit nemalé 
finanční prostředky. Proto chce obec ještě 
letos školní areál oplotit ze západní strany, 
upravit některé části ploch na školní 
pozemky, další pak pro zamýšlenou 

výstavbu letní učebny. Též se pokusíme do 
příchodu prvních mrazů vyklidit  
a předláždit dvůr v mateřské škole.
Příští rok obec investuje další prostředky 
do zlepšení  stavu budov.  Dojde 
na dokončení hydroizolace budovy na 
Topolanské ulici, výměnu dožívajících 
a neúsporných plynových kotlů, instalaci 
termoventilů do celé budovy a zabudování 
rekuperační jednotky do připraveného 
systému vytápění a větrání tělocvičny. To 
vše za přibližně 1 490 000 Kč.  

Bohužel musíme na rok 2017 odložit 
konečné vyřešení přezouvání dětí (přeměna 
80 let starého klecového drátěného 
systému na šatní skříňky), dořešení větrání 
kuchyně a dokončení úpravy školního 
dvora. V dalších letech potom plánujeme 
přístavbu šaten, sprch, školní družiny, 
půdní vestavby atd. Je toho hodně, ale naše 
děti si pro své vzdělávání zaslouží co 
nejlepší podmínky.

Vilém Koníček, 
předseda výboru pro školství a mládež
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Pokračování výstavby v obci
V uplynulých týdnech jsem zase posunuli 
některé objekty „k lepšímu“ a dali další věci 
do pořádku. Představíme si je především 
obrazově:
- ve sportovním areálu proběhla realizace 
systému automatické závlahy travnaté 
hradí plochy,  dokončeno bylo vydláždění 
chodníku k novým šatnám a osazení 
obrubníky a vyasfaltování vjezdu do areálu 
ze severní strany;

- začala realizace chybějící zastávky pro 
směr Topolany;
- byla zpevněna plocha pod kontejnery 
v areálu Domova s pečovatelskou službou;

- vedle Kulturního domu vzniklo parkoviště 
především pro potřeby obecního úřadu;
- ukončena byla rekonstrukce Božích muk 
v západní části katastru obce;

- vyřešilo se zásobení vodou u fontánky 
umístěné v sousedství kostela;
- začala oprava sochy sv. Floriánka;
- proběhla oprava vodovodního řadu na 
Olomoucké ulici.

Libor Blaťák, místostarosta 
a předseda výboru pro výstavbu a dopravu           

Výstava terarijních zvířat
Ve středu 7. října se 7. třída vydala do 
Vlastivědného muzea na výstavu terarijních 
zvířat. Žáci si mohli na vlastní kůži 
vyzkoušet, jaké to je mít na ruce pavouka 
sklípkana, nebo kolem krku zavěšenou 
krajtu královskou.

Iveta Šutová

Týden ekologické 
výchovy
Ve dnech 21. až 25. září se žáci 2. a 4. ročníku 
zúčastnili „Týdne ekologické výchovy“ 
v Centru ekologických aktivit Sluňákov. Byl 
zde pro ně připraven velmi zajímavý 
a přínosný program s názvem „Zelený 
ostrov“. Program přiblížil žákům přírodu ve 
vazbách a souvislostech. Vzbudil v nich 
touhu poznávat přírodu a podpořil 
přirozený vztah k ní. Všechny činnosti byly 
velmi pestré a poutavé, důraz byl kladen na 
prožitkové a rukodělné aktivity. Vše 
se odehrávalo nejen v atraktivní budově 
Sluňákova, ale zejména v areálu Domu 
přírody Litovelského Pomoraví. Díky 
krásnému počasí a vynikající úrovni lektorů 
se celý týden vydařil, žáci si domů odváželi 
mnoho krásných zážitků.

Ivana Filkászová
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Netradičně, týdnem nabitým turistikou, 
hrami a soutěžemi, zahájila nový školní rok 
6. třída. A proč právě 6. třída? Přechod na 
druhý stupeň s sebou nese pár změn, na 
které si žáci musí během docela krátké doby 
zvyknout. Prvního září se před ně postaví 
nová třídní paní učitelka a v dalších dnech 
přibydou ještě další vyučující z nových 
předmětů. Také se poprvé představí nově 
příchozí žáci a je třeba zvládnout i nové 
přesuny do různých učeben. Pokud je ale 
třída zvyklá fungovat jako tým, ve kterém si 
jednotliví „hráči“ pomáhají a vychází si 
vstříc, pak se i nové a nečekané situace 
zvládají lépe. A právě toto bylo úkolem 
adaptačního kurzu, který proběhl ve Vrbně 
pod Pradědem.    

Vrbno nás v pondělí 7. září přivítalo deštěm. 
Naštěstí pro nás se počasí od tohoto dne už 
jen zlepšovalo a čas od času vykouklo 
i sluníčko. Že jsou hory co do počasí 
nevyzpytatelné, nám však ukázal Praděd. 
Výšlap jsme absolvovali v mlze, sestup 
potom v dešti se sněhem. Slunce se 
samozřejmě ukázalo, zatímco jsme seděli 
na svačince uvnitř tepla restaurace. To ale 
k horám patří a k mému překvapení si 
i všechny děti výšlap užily. Stezka Údolím 
Lapků z Drakova byla sice dlouhá, v nohách 
jsme na konci dne měli asi 18 km, ale i na ní 
jsme se bavili. Začali jsme malou zastávkou 
ve sklářské huti, kde nám tajemství svého 
krásného řemesla odhalili dva místní skláři. 
V lese jsme pak objevili a prozkoumali staré 
válečné bunkry, po cestě pohladili koně, co 
stahovali dříví z lesa a v rámci bojové hry 
pak hledali, ale nenašli, pozůstatky onoho 
hradu Drakov, podle kterého byla celé 
stezka pojmenována. Zdaleka s největším 
nadšením se ale setkala Bílá Opava. 
Původně jsme ani neplánovali, že ji zdoláme 
celou. V půli jsme však už tušili, že nebude 
cesty zpět. Vždyť tam bylo tak krásně a to 
nejlepší – všechny ty žebříky a mosty – bylo 
ještě před námi. Třída fungovala jako jedna 
velká parta, vzájemně se podporovali 

Adaptační pobyt ve Vrbně pod Pradědem
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a pomáhali si, takže jsme tuto náročnou 
stezku nakonec ve zdraví pokořili. 

Adaptační pobyt ale nebyl jen o chození. 
V odpoledních hodinách jsme se sešli u her 
a aktivit, které měly všechny pobavit, ale 
také ukázat, že v jednotě je síla a že společně 
jde všechno lépe. Hry jako „čokoládožrout“, 
„citrón“ nebo „Hu-tu-tu-tú“ si děti oblíbily 
natolik, že je chtěly hrát znovu. Můj dík zde 
patří především paní učitelce Hance 
Orságové, která volnočasové aktivity „ušila“ 
přesně na míru a potřeby třídy. 
Závěrečné slovo už přenechám samotným 
žákům a ocituji zde pár z jejich postřehů: 
„Jedním slovem super. Adaptační tábor 
jsem si moc užil.“
„Nejlepší byly soutěže, nejvíc se mi líbil 
„čokoládožrout“, ale „živé člověče, nezlob 
se“ taky nebylo špatné. Chodili jsme také na 
různé túry, například na Praděd, ten byl 
nejlepší. Byla tam sranda a moc se mi tam 
líbilo.“
„Paní učitelky nám to vymyslely tak, 
abychom se nenudili. Pořád jsme něco 
dělali.“
„Adaptační kurz se mi moc líbil. Nejvíc 
aktivita „čokoládožrout“ a Bílá Opava. Co 
mě zrovna nebavilo, byl (psychomotorický) 
padák. Padák jsme totiž dělali skoro každý 
den ve školce.“
„Na adapťáku jsme ukázali, že jsme super 
třída!“
„A ze všeho nejlepší a nepřekonatelně dobrý 
byl ten „duch“, co nás tam po celou dobu 
pobytu strašil.“

Andrea Macíková a kolektiv 6. třídy

Ze života školy

V  p o n d ě l í  1 9 .  ř í j n a  z h l é d l i  ž á c i  
3. a 4. ročníku naší základní školy velmi 
poutavé baletní představení v olomouckém 
Moravském divadle s názvem "Tarzan". 

Děj příběhu o chlapci ponechaného divoké 
přírodě po ztroskotání na moři byl protkán 
myšlenkou, že bez porozumění a lásky by 
byl každý život prázdný. Děkujeme za 
hodnotný kulturní zážitek. 

Alena Zapletalová

Drakiáda
Jelikož k podzimu neodmyslitelně patří 
pouštění draků, uspořádala 30. září 
základní a mateřská škola Drakiádu. Za 
doprovodu maminek a tatínků se děti 
vydaly na hřiště FC Hněvotín. Okolo 
šestnácté hodiny se začaly objevovat na 
obloze různé druhy pestrobarevných 
a veselých draků a dráčků. 

Některé děti si je vyrobily samy s pomocí 
dospělých, jiné je měly kupované. 
Vyhodnoceni však byli pouze doma 
zhotovení  dráčci. Zábavné odpoledne 
zpestřila diskotéka, kterou vedly paní 
učitelky z mateřské školy. Občerstvení 
zajistili rodiče ze Sdružení rodičů a přátel 
školy při mateřské škole. 

O pouštění draků byl letos mezi dětmi velký 
zájem. Počasí jim přálo, takže se celá 
Drakiáda opravdu vydařila. Děti si určitě 
odnesly pěkné zážitky ze společně 
stráveného odpoledne. Všem, kteří se na 
akci podíleli, patří velký dík.

S dráčkem na Kosíř

Ve čtvrtek 10. září pořádal Mikroregion 
Kosířsko pro předškolní děti den plný 
zábavy, poučení a překvapení v překrásném 
prostředí Velkého Kosíře. 

Této akce se zúčastnily i naše předškolní 
děti. Základní myšlenkou bylo seznámit 
je s okolní přírodou, funkcemi lesa 
a  pravidly ochrany přírody. Překvapením 
byla návštěva rozhledny. Akce se všem 
líbila.
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Pracovní dílničky
I v letošním školním roce jsme na podzim 
připravili pro rodiče a děti oblíbené 
pracovní dílničky. Děti z oddělení Broučků 
tvořily s papírem a lepidlem, Motýlci 
a Včeličky se pustili do vánočního výrobku
 z keramické hlíny.
Paní učitelky připravily malé pohoštění, 
které přišlo k chuti během tvořivé práce. 
Děkujeme všem za krásně prožité společné 
odpoledne.

4. listopadu
Popletená pohádka v mateřské škole

9. listopadu
Lampionový průvod

4. prosince
Mikuláš, čert a anděl v mateřské škole

7. prosince
Honza zbavil čerta blech – představení 
v mateřské škole

9. prosince
Vánoční besídka v MŠ – Motýlci

10. prosince
Vánoční besídka v MŠ – Broučci

11. prosince
Vánoční besídka v MŠ – Včeličky

za kolektiv MŠ Dostálová Jarmila

A co připravujeme pro děti 
do konce roku?

Zpravodaj obce Hněvotín | říjen 2015

Vážení rodiče a přátelé školy, 
zveme vás na „ Podzimní taneční 
zábavu“, která se koná v pátek 
13. listopadu od 20 hodin 
v Kulturním domě Hněvotín. 
K tanci a poslechu hraje hudební 
skupina L.I.F.
Předtančení zajistí mladší a starší 
mažoretky. Tombola, bohaté 
občerstvení  a  zabi jačkové  
speciality budou připraveny. 
Srdečně zvou pořadatelé – 
Sdružení rodičů a přátel školy, 
základní škola a obec Hněvotín.

POZVÁNKA

Zelená  sobota

Na sobotu 24. října zorganizovali 
zastupitelé obce Hněvotína další „Zelenou 
sobotu“. Tentokrát byla zaměřena na oblast 
Hněvotínských skal. I když v týdnu nebylo 
počasí moc příznivé, počet brigádníků byl 
dostatečný. Na pomoc přírodě v okolí naší 
obce dorazilo 58 osob. Zvlášť nás potěšilo, 
že mezi nimi bylo 14 dětí, které se s chutí 
a vervou pustili do plnění úkolů. 

Brigádníci byli rozděleni do několika 
skupin, které pod vedením některého 
ze zastupitelů  vysazovali stromy, keře, likvidovali náletové dřeviny a také čistili les 

od naházeného odpadu. Celkem bylo 
vysázeno 206 stromků – buky, duby, 
borovice, smrky a také ovocné  stromy.
Byl upraven prostor u umělé nory, kde byl 
dokončen trativod a také se podařilo 
odbagrovat vchod do bývalého  vojenského 
bunkru.
Část brigádníků pracovala na opačném 
konci  obce,  kde stavěla  oplocení  
sportovního areálu. Zelená sobota se 
vydařila, protože i počasí nám nakonec 
přálo. I když sluníčko svítilo, všem přišlo 
vhod občerstvení, které vzorně připravily 
pracovnice obecního úřadu – čaj, káva pro 
dospělé a hlavně vynikající obložené 
housky.
Všichni jsme se rozcházeli s dobrým 
pocitem, že jsme přispěli ke zkrášlení okolí 
naší obce.

Naděžda Krejčí, 
předsedkyně výboru pro životní prostředí      
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Modernizace 
webových stránek obce

Je takřka nezbytné po letitém užívání 
modernizovat webové stránky naší obce, 
které jsou již zastaralé a plně nevyhovují 
poskytování aktuálních informací. 

Zastupitelé proto oslovili Společnost WSO 
CZ se sídlem v Olomouci, zastoupenou Mgr. 
Šárkou Olivíkovou,  která stránky 
přepracuje. Cena je  22 022 Kč včetně DPH.

Petr Procházka

Zpravodaj obce Hněvotín | říjen 2015

Informace o odpadech

Od 1. ledna se zvyšuje poplatek za odpady
Náklady na  shromažďování, třídění a odvoz veškerého odpadu tvoří významnou položku 
rozpočtu obce Hněvotín. Občané přitom platí pouze za svoz komunálního odpadu, tato 
částka byla v posledních 3 letech ve stejné výši, tj. 380 Kč na osobu za rok. 
Při sledování výdajů jsme tolerovali skutečnost, že i na odvoz komunálního odpadu obec 
stále doplácí. Například v roce 2013 to bylo 16 299 Kč, v roce 2014 se částka vyšplhala už na 
63 718 Kč (viz tabulka).

Sice se nejedná o horentní sumu, ale obec ze 
svého rozpočtu navíc platí 2x ročně svoz 
nebezpečného odpadu a především se 
neustále navyšuje částka za odvoz 
biologického odpadu. Nejenže jsou na 
stanovištích rozmístěny hnědé kontejnery 
na tento odpad, ale vzhledem ke stále se 
zvyšující potřebě občanů byly rozmístěny 
ještě velkoobjemové kontejnery na 
biologický odpad. To všechno stojí nemalé 
peníze.

Náklady 2012 2013 2014
Svoz komunál.odpadu 515 352,00 546 912,00 598 476,00
Tříděný odpad 229 800,00 292 830,00 292 936,00
celkem 745 152,00 839 742,00 891 412,00

Příjmy
občané 598 619,00 672 024,00 670 385,00
EKO-KOM 158 627,00 151 419,00 157 309,00
celkem 757 246,00 823 443,00 827 694,00

Zastupitelé jsou si vědomi, že na odpadech 
nebude obec nikdy vydělávat, ale nemůže 
také tuto oblast donekonečna dotovat. 
Proto bylo na  posledním veřejném 
zasedání zastupitelstva obce Hněvotína  
schváleno navýšení  poplatku za odvoz 
komunálního odpadu na 400 Kč na 
osobu ročně, a to s platností od 1. ledna 
2016.

Naděžda Krejčí, 
předsedkyně výboru pro životní prostředí

Pokyny k nakládání s odpady
Musíme apelovat na vás občany, kteří 
využíváte velkoobjemové zelené kontejnery 
na biologický odpad, že i pro tyto kontejnery 
platí zákaz odkládání velkých kusů. Máme 
zkušenosti, že do nich odkládáte i celé 
stromy. Pak se tam už nedá vložit další 
odpad a musí se vyvážet poloprázdné.
V malých kontejnerech 
na bioodpad v obci se 
pro změnu objevují 
plasty, v modrých na 
papír zase nápojové 
kartony. Ty patří do 
žlutých mezi plasty. 
Taky se objevuje nešvar, že zanecháváte 
o d p a d  v e d l e  k o n t e j n e r ů .  M á m e  
14 stanovišť, můžete použít jakékoli, nebo 
počkat, až budou kontejnery vyvezeny. 
Bioodpad vyvážíme od dubna do listopadu 
2x týdně, plasty v letních měsících 1x týdně, 
v zimních 1x za 14 dní, papír 1x týdně, sklo 
nepravidelně dle potřeby. Za vytříděný 
odpad dostáváme zpět finanční odměnu, 
proto je pro nás výhodné třídit co nejvíce.
Obec stále nabízí dotované kompostéry do 
domácností. Do konce září se přihlásilo 
málo zájemců, proto lhůtu prodlužujeme, 
takže během zimních měsíců si kompostéry 
můžete v kanceláři obecního úřadu 
objednat. Jak již bylo několikrát i ve 
zpravodaji uvedeno, obec ho zakoupí cca za 
1 500 Kč, vám jej prodá za 500 Kč. Na jednu 
domácnost jeden kompostér o velikosti 
600 l. Kompost pak použijete pro svou 
potřebu. Tuto nabídku prozatím využilo 
95 domácností. 

Iveta Čechová

Vodné a stočné
Upozorňujeme občany, že na základě 
provedených odpočtů vodoměrů, vybíráme 
platbu za vodné a stočné za období 
od 1. května do 31. října 2015. Cena vody je 
27 Kč a stočného 35 Kč za 1 m3. Faktury jsou 
splatné do 15. listopadu 2015. Můžete 
je platit hotově v úřední dny v kanceláři 
obecního úřadu, nebo převodem na účet 
pod variabilním symbolem, uvedeným na 
vyúčtování, což je číslo popisné a čtyřčíslí 
2310. Vy, kteří jste nám nahlásili vaši 
e-mailovou adresu, jste dostali nebo 
v nejbližší době dostanete vyúčtování 
elektronickou poštou. 

Iveta Čechová

Rekonstrukce Božích 
muk

Možná, že je peněz potřeba i na důležitější 
věci. Památky obce však považujeme za 
kulturní dědictví po našich předcích. Proto 
se každý rok snažíme opravit, nebo 
finančně přispět na opravu 1-2 památek. 

Postupně tak došlo k opravám křížů 
u kostela, na Válkově a na hřbitově, k opravě 
pomníku padlým v 1. světové válce, k úpravě 
pomníku odboje, nebo k opravě ohradní zdi 
glorietu p. Marie u kruhové křižovatky. 
Finančními příspěvky jsme například 
přispěli na opravu ohradní zdi kostela, 
žulové dlažby před kostelem, na osvětlení 
věže, na opravu varhan. 

Po odborné konzultaci s Magistrátem města 
Olomouce, oddělením památkové péče, 
jsme se pustili do rekonstrukce Božích muk 
v západní části katastru obce, kterým 
hrozilo zřícení. Dříve narození si určitě 
pamatují bílý, v dálce svítící pilíř viditelný 
zřetelně z okraje obce. Profesionální 
zdatností se podařilo mistru Františku 
Kargerovi a jeho spolupracovníkům Pavlu 
Gluchovi a Zdeňku Čtvrtlíkovi Boží muka 
obnovit.
Zbývá již jen, aby je pan farář vysvětil.

Jaroslav Dvořák, starosta
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ProVás Hněvotín – pro Vás

 Vrácení  květinových 
truhlíků

Nejspíš Vás neminula informace, že v naší 
obci vznikl spolek ProVás Hněvotín, jehož 
první větší aktivitou, kterou jste jistě 
zaregistrovali, byl letní zážitkový tábor pod 
názvem „Indiánské léto 2015“. Tábor byl 
naší první akcí, ale určitě ne poslední. 
Nápadů a plánů máme spoustu a těšíme se, 
až je budeme s vámi realizovat. Přijměte 
nyní naše pozvaní na ty nejbližší.

I když máme teprve podzim, nelze 
nevnímat blížící se čas Vánoc. Během 
celého roku je spousta jiných svátků 
a příležitostí k dobré náladě a radosti, ale 
Vánoce v tomto mají jasné první místo. 
V Hněvotíně již tradičně vše kolem Vánoc 
začíná krásnou událostí, kterou je 
Rozsvícení vánočního stromku. Koledy, 
stánky s nejrůznějšími dobrotami 
a s krásnými výrobky, ohňostroj a vždy 
uchvacující akt samotného rožnutí  
stromečku.  Být zde s rodinou a s přáteli, 
i když se třeba zima dere pod kabát, má své 
kouzlo, které bychom rádi, s vaší pomocí, 
ještě malinko umocnili. 

Jistě mi dáte zapravdu, že k Vánocům bez 
pochyby patří i připomínka betlémské 
události.  Za poslední roky proběhlo již 
několik návrhů, jak betlém při rozsvícení 
obecního stromku zrealizovat, ale žádný se 
zatím nepodařilo uskutečnit. Věřím, že nyní 
se nám to konečně společně povede.
Betlém může mít mnoho podob a lze jej 
vytvořit mnoha způsoby. My chceme své 
aktivity zaměřit především k dětem a proto 
přicházíme s myšlenkou, aby „náš betlém“ 
vyrobily právě naše děti. Tím se konečně 
dostávám k tomu nejdůležitějšímu. Pokud 
máte rádi vánoční tradice a s nimi spojené 
tvoření, zveme všechny hněvotínské děti 
a jejich rodiče na výrobu našeho betlému. 
V š e  b u d e  p r o b í h a t  v  p ř e d s á l í  
K u l t u r n í h o  d o m u ,  v  ú t e r ý  
17. listopadu od 14 hodin.  Budeme zde 
malovat a vyrábět, bavit se a těšit se na 
Vánoce. Nic si s sebou brát nemusíte. Vše 
zde bude připraveno tak, abychom společně 
prožili hezké odpoledne. Pouze si vezměte 
oblečení, které se může v zápalu kreativity 
malinko umazat. 

Nepochybuji o tom, že se nám betlém 
podaří udělat krásný, plný dětského těšení 
a fantazie. Už se na něj moc těším a věřím, 

Betlém

Vzpomínka na Bílého jestřába

že i vy se na něj přijdete 4. prosince rádi 
podívat a oceníte tak snažení vašich dětí. 
Nemyslím si, že je potřeba dalších důvodů, 
proč na rozsvícení stromečku přijít, ale ještě 
jeden tu pro vás přece jen máme. Rádi 
bychom využili této příležitosti a zveme 
všechny na malou expozici, která bude 
jakousi vzpomínkou na náš první zážitkový 
tábor „Indiánské léto 2015“. Výstava 
táborových exponátů a fotografií bude 
spojená i s video projekcí  dokumentárního 
snímku ze života hněvotínských indiánů. Za 
zmínku také stojí to, že při této příležitosti 
budeme všem aktérům, tedy účastníkům 
tábora, předávat malý dáreček a pro ty, kteří 
neodolají pokušení, zde budou připraveny 
přihlášky na další tábor, který již nyní 
intenzivně připravujeme.  Pokud tedy 
budete mít zájem a chuť nahlédnout do 
světa indiánů a zavzpomínat na náčelníka 
Bílého jestřába, budeme se na Vás těšit 
4. prosince v klubovně Vlčat 
v Kulturním domě.  A pokud nevíte, 
kdeže Vlčata klubovnu mají, nezoufejte. 
Stačí, když budete sledovat indiánská 
značení.

Po stopách zlatého prasátka
Toto letí. Už ani nevím, po kolikáté se letos 
s p o l e č n ě  v y d á m e  h l e d a t  v  č a s e  
předvánočním zlaté prasátko. Začalo to 
jako aktivita dětí z Vlčat, ale postupně se rok 
co rok počet stopařů rozrůstá, až jsme se 
rozhodli, že letos přizveme ke hledání 
třpytivého čuníka všechny z vás, kteří si 
společně s námi budou chtít ukrátit to 
nekonečně dlouhé čekání před Štědrým 
dnem a zároveň zažít  něco málo 
dobrodružství a pár hezkých chvil s přáteli. 
Vycházet budeme tradičně od obecního 
úřadu 23. prosince ve 13 hodin.  Směr 
a  délku trasy  nemůžeme předem 
odhadnout, neboť nevíme, kudy a kam až 
nás mohou stopy prasátka zavést. 
Z předchozích let však máme zkušenost, že 
jeho oblíbeným místem jsou ne příliš 
vzdálené skály, kde se nám jej zatím 
pokaždé podařilo vypátrat a zbavit jej 
sladké zátěže. Zde také s dětmi nazdobíme 
stromeček zvířátkům a po náročné cestě 
s nelehkými úkoly se v mysliveckém areálu 
občerstvíme teplým nápojem a opečeným 
špekáčkem. Pokud se rozhodnete jít s námi, 
dobře se oblékněte a své batožiny naplňte 
pouze nějakou dobrůtkou pro zvířátka 
(mrkví, jablíčky, kukuřicí apod.) Vše ostatní 
pro vás bude mít zlaté prasátko -  tedy 
pokud jej dokážeme společně  vystopovat 
a najít. 
Mějte se krásně a moc se na vás těší členové 
spolku ProVás Hněvotín.

Stanislav Ošťádal

Informujeme občany, že prázdné květinové 
truhlíky, které jim byly zapůjčeny na 
výzdobu domů, mohou vracet před obecní 
úřad v Pondělí 9. listopadu a ve středu 
11. listopadu.

Zároveň bychom chtěli všem poděkovat, 
že se o vysazené truhlíky vzorně starali 
a přispěli tak ke zkrášlení vzhledu  naší 
obce. V letošním horkém a suchém létě to 
určitě nebylo nic jednoduchého, o to víc nás 
těší, že jste to nevzdali. 

Naděžda Krejčí, 
předsedkyně výboru pro životní prostředí



Strana 10

Zájmové organizace Zpravodaj obce Hněvotín | říjen 2015

Vrcholí soutěž o „Hněvotínský hrnec“

Novinky ze sportovního areálu

V rámci zelené soboty konané 24. října se 
pár ochotných brigádníků sešlo i na hřišti 
FC Hněvotín. Na jižní straně areálu natáhli 
na připravené sloupky pletivo a tím 
dokončili kompletní oplocení celého areálu. 
Byla zde instalována i brána, která se dle 
potřeby bude zamykat (např. při akcích, na 
kterých se hradí vstupné). Pro návštěvníky 
areálu a restaurace Na hřišti však přístup 
i nadále bude volný.

Vzpomínka
V pondělí 12. října náhle 
z e s n u l  v e  v ě k u  
nedožitých 73 let pan 
Antonín Petera. Jako 
sportovní fanoušek se 
dlouhé roky věnoval 
práci pro hněvotínskou 
kopanou, ať již jako 
t r e n é r ,  n e b o  j a k o  

funkcionář. V poslední době byl častým 
návštěvníkem fotbalových zápasů. Čest 
jeho památce. 

výbor FC Hněvotín

V minulém vydání zpravodaje jsme vás 
informovali o průběhu tenisové soutěže 
o „Hněvotínský hrnec“. V současné době 
vrcholí nadstavbová část a v neděli 
1. listopadu bychom měli znát celkového 
vítěze.

Z deseti přihlášených tenisových párů hned 
na začátku odstoupila dvojice Marek 
Vyroubal-Petr Štýbnar a soutěž tak 
absolvovalo devět párů: Karel Brachtel – 
Marek Duda, Boris Janák – Radek Navrátil, 
Mojmír Doležal – Jiří Šulc, Ivo Černý – Petr 
Filkász, David Malý – Jiří Opravil, David 
Houska – Ondřej Svaček, Lumír Toufar – 

Druhou br igádu s i  da lš í  č lenové  
FC Hněvotín „střihli“ o čtyři dny později ve 
středu 28. října. Nad hřištěm s umělým 
povrchem natáhli na straně u rodinných 
domů ochranou síť, která by měla zamezit 
zakopávání míčů na okolní pozemky. Mělo 
by se tak předejít případným škodám. I tak 
budeme čekat, který „šikula“ překoná i tuto 
zábranu.

Radek Trybula, Michal Edl-Jan Edl a bratři 
Milan a Petr Krejčí. V základní části se utkal 
každý s každým. Dle uhraných výsledků 
vznikla tabulka, podle které pak byly 
jednotlivé páry nasazeni do turnajového 
pavouka nadstavbové části.
Největším překvapením soutěže se stal pár 
Radek Trybula – Lumír Toufar. Ti se 
dokázali probojoval až do semifinále. Již 
v osmifinále svedli strhující souboj 
s rodinnou dvojicí Edlů, který se rozhodl až 
ve třetím setu v poměru 10:8. V dalším kole 
p a k  v e l m i  p ř e k v a p i v ě  v y ř a d i l i  
favorizovanou dvojici Karel Brachtel - 
Marek Duda. Na cestě do finále se jim však 
postavili Ivo Černý a Petr Filkász a ti již byli 
nad jejich síly a prohráli v poměru 6:3 a 6:2. 
Ve spodní části pavouka suverénně kralují 
největší favorité soutěže Boris Janák 

s Radkem Navrátilem. V semifinále narazili 
na bratry Krejčí a jak rychle bratři vymetli 
před zápasem z kurtu napadané listí, tak 
rychle „vymetli“ favorité je z případného 
finále. I když se výsledek 6:0, 6:2 zdá být 
jednoznačný,  jednot l ivé  hry  byly  
dramatické a nezřídka se rozhodovali až za 
výhodného stavu. 

V souboji o „bednu“, neboli o třetí místo, se 
tak utkají Radek Trybula a Lumír Toufar 
s bratry Krejčími, finále obstarají dvojice 

Ivo Černý – Petr Filkász a Boris Janák – 
Radek Navrátil. Zkrátka letos to volejbalisti 
fotbalistům nandali, ale počkejte za rok.

Milan Krejčí
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Oznámení Římskokatolické farnosti Hněvotín

Ohlédnutí za dětským farním 
dnem

Památka zesnulých

Slavnost  patrona farního 
chrámu sv. Leonarda

Dušičková sbírka na Charitu

Příprava na advent  - výroba 
adventních věnců

Dětský farní den se konal na faře v sobotu 
12. září odpoledne od 15 hodin. Zúčastnilo 
se ho asi 30 dětí, jejich rodiče a přátelé. Pro 
děti byla připravena řada soutěží a závodů 
s poučným i zábavným programem. 
Součástí programu bylo i seznámení 
s životem sv. Jana Nepomuckého formou 
soutěžní hry. Rodiče přinesli s sebou různé 
dobroty k ochutnání při společné svačině. 
J í d e l n í č e k  b y l  z p e s t ř e n  p o r c e m i  
grilovaného masa, uzenin a makrel. 
Program byl zakončen táborákem na 
farním dvoře, spojeným se zpěvem písní 
s doprovodem kytary. Účastníkům se 
program dětského dne líbil a těší se zase na 
další dětský den v příštím roce.

se slaví letos v pondělí 2. listopadu. V neděli 
1. listopadu odpoledne ve 14 hodin bude 
pobožnost za zemřelé na hřbitově.

oslavíme letos v neděli 8. listopadu 
slavnostní bohoslužbou ve farním kostele 
v 9.30 hodin. Při slavné mši svaté bude 
zpívat chrámový sbor Salve z kostela Panny 
Marie Sněžné v Olomouci pod vedením 
Ing. Ladislava Kunce. Podrobnosti 
o programu této slavnosti budou zveřejněny 
na plakátě. Všichni zájemci o kvalitní 
duchovní hudbu jsou vítáni.

se uskuteční letos v neděli 15. listopadu při 
farní mši svaté v 9.30 hodin. Kdo by chtěl na 
projekty Charity přispět mimo tuto 
bohoslužbu, může tak učinit odevzdáním 
svého daru na faře nejpozději v pondělí 
16. listopadu do 12 hodin.

Již loni jsme vyráběli adventní věnce na faře 
ve skupince asi 20 lidí. Vyrobili jsme 
16 malých věnců a 1 velký věnec do kostela. 
Věnce byly prodány zájemcům a výtěžek byl 
odeslán Charitou na podporu sirotčince 
v Mongolsku. Letos chceme tuto akci 
zopakovat, a proto zveme ty, kdo se chtějí 

zapojit do výroby adventních věnců, aby se 
dostavili na faru v sobotu 21. listopadu 
v 16 hodin. Materiál na výrobu věnců bude 
zajištěn.

Advent začíná letos v neděli 29. listopadu. 
V tento den bude možné si zakoupit ráno 
v 9.15 hodin v kostele adventní věnce, které 
budou na začátku bohoslužby v 9.30 hodin 
požehnány. Cena jednoho adventního 
věnce je 250 Kč. Výtěžek z prodeje 
adventních věnců bude použit na podporu 

Začátek adventu - žehnání 
adventních věnců

sirotčince v Mongolsku. Je možné si přinést 
na žehnání i vlastní věnce, které si po 
bohoslužbě odnesete domů. Adventní 
věnce připomínají blížící se svátky narození 
Krista.

Advent je doba ztišení a rozjímání o lásce 
Boha k lidem. K tomu nám pomůže 
adventní koncert, který si vyslechneme 
v sobotu 28. listopadu v 17 hodin v kostele. 
Program bude na plakátech. Na varhany 
zahraje brněnský varhaník Tomáš Ulrich. 
Vstupné bude dobrovolné.

V adventní době bude vykonána sbírka 
potravin pro Charitu, která z nich připraví 
štědrovečerní večeři lidem bez domova. Do 
sbírky je možno přispět trvanlivými 
potravinami a konzervami, ale i penězi. 
Dary pro tuto sbírku se budou odevzdávat 
v předsíni kostela do připravených beden 
před ranní bohoslužbou v 9.30 hodin, 
a to o nedělích 13. a 20. prosince.

P. Eduard Krumpolc

Úvod do adventu - adventní 
varhanní koncert

Potravinová sbírka „Krajíc 
chleba pro chudé“

Obecní úřad ve spolupráci 
se Základní školou a Mateřskou školou Hněvotín 
a spolky obce vás všechny srdečně zve na již tradiční

Rozsvícení vánočního stromu obce
v pátek 4. prosince 
před Kulturním domem v Hněvotíně

Program: 
16 hod. Mikulášský karneval dětí 

v sále Kulturního domu
17 hod.   zahájení vánočního jarmarku 

a prodeje občerstvení
19 hod. rozsvícení vánočního stromu obce
               kulturní vystoupení žáků základní školy

ohňostroj
20 hod. taneční  zábava      

K občerstvení bude připraven vánoční punč, 
dětský punč, svařené víno, pivo, nealkoholické nápoje, 
bramboráky, zabíjačkové speciality, steaky z grilu, 
zaječí guláš, uzené cigáro, žebra, klobásy,  
párek v rohlíku, tlačenku s cibulí, škvarky. 

Pro děti připravujeme ve spolupráci 
s MVDr. Vratislavem Muzikantem malý výběh s ovečkami.  

Na vaši hojnou účast se těší 
všichni pořadatelé.
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