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Obecní samospráva

Poznámky z 1. zasedání zastupitelstva obce
První zasedání nově zvolených hněvotínských zastupitelů bylo naplánováno
po proběhnutí 14 denní odvolací lhůty po
termínu konání komunálních voleb a po jednáních volebních stran na úterý 30. října od
18 hodin do sálu kulturního domu. Přítomni byli všichni zastupitelé a celkem 31 hostů z řad občanů. Jednotlivé body programu
a projednávané otázky byly pro větší přehlednost promítány na velké plátno. V sále
byly předloženy k nahlédnutí návrh nového
územního plánu, projektové dokumentace
na zamýšlené investice a další dokumenty.

v samostatném článku).
V bodě různé bylo projednáno a schváleno navýšení rozpočtu základní školy ještě
z rozpočtu obce v roce 2018 o 100 tis. Kč
(škola nakoupila nový nábytek do rekonstruované jídelny). Schváleno bylo rozpočtové opatření č. 5/2018 a plán inventarizace majetku obce za rok 2018.
Následně starosta přítomné seznámil s ná-

vrhem Strategického plánu rozvoje obce na
volební období 2018 – 2022 s výhledem
do roku 2026 a v něm zahrnutými plánovanými investicemi.
Připomínkami občanů vzešlými ze závěrečné diskuze se zastupitelé budou zabývat
a s jejich řešením budou občané seznámeni na dalším zasedání zastupitelstva obce
v měsíci prosinci 2018. Na závěr návrhová
komise přednesla usnesení. To bylo schváleno a starosta obce jednání ukončil.
Podrobnější informace o projednávaných
záležitostech naleznete na obecních webových stránkách v Usnesení z 1. zasedání zastupitelstva obce.
Iveta Čechová

Volba starosty obce, místostarostů a předsedů výborů
Po složení slibu na ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce Hněvotín zastupitelé obce
zvolili představitele obce a předsedy jednotlivých výborů obce takto:
V souladu se zákonem o obcích zahájil
ustavující zasedání zastupitelstva obce dosavadní starosta Jaroslav Dvořák. Prvním
bodem jednání bylo složení slibu všemi
nově zvolenými zastupiteli, když každý
z nich povstal a prohlásil:
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji
funkci budu vykonávat svědomitě,
v zájmu obce a jejích občanů a řídit
se Ústavou a zákony České republiky.”
Následně byli schváleni zapisovatel, volební a návrhová komise, ověřovatelé zápisu
a další program zasedání.
Čtvrtým bodem byla volba starosty obce,
dvou místostarostů a předsedů jednotlivých výborů (více v samostatném článku).
Na základě získaného mandátu Zastupitele
obce Hněvotín ve volbách 5. a 6. října 2018
a v souladu s Nařízením vlády č. 37/2003
Sb., přílohy č. 1, byla projednána neuvolněným zastupitelům odměna s platností
od 1. listopadu 2018 a upravena dle novely uveřejněné ve sbírce zákonů vydané
20. září 2018 pod číslem 202/2018 s platností od 1. ledna roku 2019.
Zastupováním obce v regionu Haná a Mikroregionu Kosířsko byl pověřen starosta
obce Jaroslav Dvořák, jeho náhradníky
jsou místostarostové Miloslav Antl a Petr
Niessner. Starosta obce byl také pověřen
spoluprací s dotčenými orgány při pořízení nového územního plánu obce. V dalším
jednání byl projednán návrh rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Hněvotín,
příspěvkové organizace, který bude součástí obecního rozpočtu, a samozřejmě
návrh rozpočtu obce na rok 2019 (více
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Návrhy financování školy a obce v roce 2019
Na 1. zasedání nového zastupitelstva byl
také projednán návrh rozpočtu Základní
školy a Mateřské školy Hněvotín, příspěvkové organizace, navržený vedením školy
a obecním úřadem pro rok 2019 s vyrovnanou příjmovou i výdajovou stránkou
ve výši 2 085 000 Kč.
Návrh rozpočtu obce na rok 2019 má také
vyrovnanou příjmovou i výdajovou část.
Výše příjmu vycházela z podkladů Ministerstva financí České republiky a Svazu
měst a obcí České republiky.
Předpokládané daňové příjmy jsme v rozpočtu snížili o 8 %, což považujeme za dostatečnou rezervu. Rozpočet obce je navržen ve výši 35 442 000 Kč.
Návrhy obou rozpočtů jsou k připomínkování zastupiteli, spolky a občany vyvěšeny na úřední desce obce a na obecních
webových stránkách. K nahlédnutí jsou k
dispozici v úřední dny i na obecním úřadě.
Připomínky lze podávat do 30. listopadu
2018.

Po projednání připomínek budou rozpočty
předloženy ke schválení na 2. zasedání zastupitelstva obce v měsíci prosinci 2018.
Libor Blaťák, předseda finančního výboru
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Chceme další galvanovnu?
Zastupitelé řešili otázku, jak se zachovat
k záměru firmy WANZL rozšířit areál společnosti o další, stejně velikou galvanovnu.
Současná galvanovna je největší ve střední
Evropě. Není nám lhostejné, že galvanování je při své složitosti, užíváním louhů,
kyselin i dalších zdraví ohrožujících látek
potenciálním nebezpečím pro naše životní prostředí. Nyní nám byl představen
záměr vlastně dvojnásobného rozšíření.
Společnost zadala zpracování studie vlivu
na životní prostředí podle zák. 100/2001
Sb., známé pod pojmem EIA a je možné do
ní nahlédnout na obecním úřadě.

Studie je, z našeho pohledu, zpracovaná
pro další provoz, ale ve všech ukazatelích
nezohledňuje celkový vliv celého podniku
s nepřetržitým provozem na životní prostředí. Rizika při možných haváriích, kdy
může dojít k zamoření půdy, ohrožení
spodních vod, zamoření ovzduší, jsou pro
obec neúnosná.
Zastupitelé uložili starostovi obce a místostarostům vyjádřit nesouhlasné stanovisko se studií EIA a společnosti WANZL
tlumočit nesouhlas s dalším rozšiřováním
galvanovny v katastru obce.
Jaroslav Dvořák, starosta obce

Inventarizace obecního
majetku

Obec Hněvotín disponuje rozsáhlým movitým a nemovitým majetkem, jehož inventarizaci je obec ze zákona povinna každoročně provést. Plán inventarizace za rok
2018 byl projednán a schválen na ustavující schůzi zastupitelstva dne 30. října.
Návrh na vyřazení majetku předloží sdružení, spolky, či základní škola do 5. listopadu hlavní inventarizační komisi. Fyzické inventury byly zahájeny 1. listopadu
a ukončeny budou jednotlivými komisemi
do 30. listopadu. Celá inventarizace majetku obce bude pak uzavřena do 31. ledna
2019. Výsledek inventury bude sloužit jako
celek pro audit obce za rok 2018.
Petr Niessner, místostarosta

Strategický plán rozvoje obce na další volební období
2018 – 2022 s výhledem do roku 2026
Strategický plán rozvoje obce pro svoji rozsáhlost nebudeme ve zpravodaji prezentovat. Je zveřejněn k připomínkování zastupiteli, spolky a občany na úřední desce,
na webových stránkách obce k nahlédnutí
na obecním úřadě v úřední dny. Připomínky je možno podávat do 30. listopadu 2018.
Po projednání připomínek bude předložen
ke schválení na 2. zasedání zastupitelstva
obce v měsíci prosinci 2018. Z nejzásadnějších investic, které jsou v plánu rozvoje
obce zahrnuty, vyjímáme:
Rok 2019
- posílení vodovodního systému o kapacitu
vodárny Malý Klupoř na 120 m3 a připojení dalšího vrtu, požádáme o dotace z Ministerstva životního prostředí nebo Ministerstva pro místní rozvoj (plánovaný rozpočet
je 5 mil. Kč, předpokládaný podíl obce
3 mil. Kč);
- výstavba chodníku vedoucího od zemědělského družstva po mrazírny firmy SAFI,
podáme žádost o dotace ze Státního fondu
dopravní infrastruktury nebo Integrovaného regionálního operačního programu
(plánovaný rozpočet je 3,3 mil. Kč, předpokládaný podíl obce 1 mil. Kč);

- rekonstrukce ulice Za zbrojnicí, podáme
žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (rozpočet 3 mil.
Kč);
- přechody pro chodce na kruhové křižovatce a u základní školy (rozpočet 600 tis.
Kč);
- celková oprava střechy kulturního domu
(rozpočet 500 tis. Kč);
- zahájení prací na přestavbě budovy pošty
na rozjezdové a malometrážní byty, podáme žádost o dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení (plánovaný rozpočet 7 mil.Kč,
předpokládaný podíl obce celkově 4 mil.
Kč, v r. 2019 2 mil. Kč);
- nákup vozidla MULTICAR (leasing???,
rozpočet 2,3 mil. Kč nebo dle přebytku
financí z roku 2018, podíl obce 1 mil Kč).
Celkem v roce 2019 předpokládáme
investovat částku ve výši 11,1 mil. Kč

Rok 2020
- výstavba sportovní haly, požádáme o dotaci Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (rozpočet 10 mil. Kč, podíl obce
v r. 2020 5 mil. Kč, možným řešením může
být i půjčka u Komerční banky s úrokem
1%);
- výstavba cyklostezky do Topolan, plánovaný rozpočet 1 mil. Kč i s výkupem pozemků po hranice hněvotínského katastru (ostatní – město Olomouc), požádáme
o dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury nebo Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 70 nebo
80%, podíl obce 400 tis. Kč;
- výstavba stezky pro chodce a cyklisty
do Olomouce po hranice hněvotínského
katastru (plánovaný rozpočet 5 mil. Kč, podíl obce 1 mil. Kč);
- pokračování v přestavbě budovy pošty na
rozjezdové a malometrážní byty (v případě
získání dotace), zbytek podílu obce 2 mil.
Kč;

- rozšíření sportovního areálu o atletický
ovál se sportovišti, podáme žádost o dotace
na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (plánovaný rozpočet 2 mil. Kč).
Celkem v roce 2020 hodláme proinvestovat částku ve výši 10,4 mil. Kč.
Rok 2021
- dokončení sportovní haly, žádost o dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, nebo splácení půjčky (plánovaný
rozpočet 5 mil. Kč);
- přestavba původní tělocvičny v budově
základní školy, žádost o dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (celkový rozpočet 6 mil. Kč, podíl obce 3 mil. Kč);
- vybudování vodní nádrže v jižní části katastru obce, požádáme o dotaci (rozpočet
5 mil. Kč, podíl obce 2 mil. Kč);
- rozšíření zázemí pro Myslivecké sdružení
Blata o loveckou chatu (rozpočet 1 mil Kč);
Celkem v roce 2021 předpokládáme
investice v celkové výši 11 mil. Kč.
Pokračování na straně 4.
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Strategický plán rozvoje obce Volby do zastupitelstva obce 2018
na další volební období
Ve dnech 5. - 6. října 2018 proběhly v České republice volby do zastupitelstev obcí. Nejinak tomu bylo i v Hněvotíně, kde o přízeň voličů usilovaly dvě nezávislá sdružení – pod
2018 – 2022 s výhledem
číslem 1 sdružení Společně pro Hněvotín a pod číslem 2 sdružení ZA DALŠÍ ROZdo roku 2026
VOJ OBCE-SNK.
Pokračování ze strany 3.

Rok 2022
- výstavba cyklostezky do Lutína, požádáme o dotaci ze Státního fondu dopravní
infrastruktury nebo Integrovaného regionálního operačního programu ve výši
70-80 % z rozpočtu akce, který činí 4 mil.
Kč i s výkupem pozemků (podíl obce 1 mil.
Kč);

K volební urně se v Hněvotíně z celkového počtu 1 366 voličů dostavilo 748 voličů, což
znamenalo volební účast 54,76 % (pro porovnání v roce 2014 byla účast 55,77%). Ti odevzdali celkem 6 281 platných hlasů a mezi kandidující sdružení je rozdělili takto:
číslo
1
2

název					
Společně pro Hněvotín			
ZA DALŠÍ ROZVOJ OBCE-SNK		

hlasy		
3 089		
3 192		

V devítičlenném hněvotínském zastupitelstvu tak 5 mandátů připadlo sdružení ZA DALŠÍ ROZVOJ OBCE-SNK a 4 mandáty sdružení Společně pro Hněvotín. Pro úplnost ještě
uvádíme počet hlasů jednotlivých kandidátů:

Společně pro Hněvotín

- zateplení kulturního domu, zažádáme
o dotaci z Ministerstva životního prostředí
nebo Ministerstva pro místní rozvoj (rozpočet akce je 3 mil. Kč, podíl obce 1,5 mil.
Kč);

- nákup cisternového automobilu pro zásahovou jednotku Sboru dobrovolných hasičů, žádost o dotaci z Ministerstva vnitra,
Olomouckého kraje nebo Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje (rozpočet 3 mil. Kč, podíl obce 2 mil. Kč);
- „Babiččin dvůr“ - vybudování dvora
s domácími zvířaty, žádost o dotaci z Ministerstva životního prostředí, Ministerstva
pro místní rozvoj nebo Integrovaného regionálního operačního programu (rozpočet
akce 2 mil. Kč, podíl obce 2 mil. Kč???).
Celkem v roce 2022 předpokládáme
investovat částku ve výši 6,5 mil. Kč.
Celková rezerva na investiční akce je
předpokládána ve výši cca 4 - 5 mil.
Kč.
zastupitelé obce
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v%
49,18
50,82

							
poř. 							
číslo příjmení, jméno, tituly
hlasy v %
1
Krejčí Naděžda Ing.
368
11,91
2
Černý Ivo Ing.			
337
10,90
3
Niessner Petr			
363
11,75
4
Přikrylová Lucie Mgr.		
324
10,48
5
Filip Zdeněk			
372
12,04
6
Svaček Ondřej JUDr. Ph.D., LL.M.342
11,07
7
Krejčí Milan			
359
11,62
8
Dudová Radka Mgr.		
318
10,29
9
Doležal Mojmír Mgr.		
306
9,90

ZA DALŠÍ ROZVOJ OBCE-SNK

							
poř. 							
číslo příjmení, jméno, tituly
hlasy v %
1
Dvořák Jaroslav Ing.		
435
13,62
2
Antl Miloslav			
357
11,18
3
Blaťák Libor Ing.			
346
10,83
4
Hluší Pavla MUDr.		
362
11,34
5
Piňos Roman			
342
10,71
6
Koníček Vilém Ing.		
342
10,71
7
Novák Jozef Ing.			
340
10,65
8
Šutová Iveta Mgr.		
358
11,21
9
Procházka Petr Ing.		
310
9,71

Pořadí
zvolení /
náhradníka
1		
2		
3		
4		
1		
2
3
4
5
Pořadí
zvolení /
náhradníka
1		
2		
3		
4		
5		
1
2
3
4

Mandát
*
*
*
*

Mandát
*
*
*
*
*

Všem zvoleným patří gratulace a přání, aby se jim práce pro obec dařila ve všech směrech.
Milan Krejčí

Nesouhlasíme s dalším rozšířením technologického parku
Zastupitelé na svém ustavujícím zasedání
mimo jiného také přijali usnesení o zabránění dalšího rozšiřování Technologického
parku blíže k obci.
Tento záměr se snaží některé podnikatelské kruhy prosadit cestou změny č. 2a
v zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje. Tyto zásady by byly pro územní
plán obce Hněvotín závazné.
Podali jsme proto stížnost Zastupitelstvu
Olomouckého kraje, stížnost hejtmanovi
a písemnou námitku při veřejném projednávání Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje. Jednáme i s dalšími subjekty,
které jsou proti tomuto záměru.

Budeme tak čekat, jak se krajští zastupitelé zachovají, a zvolíme další cesty, včetně
soudních. Zvažujeme ještě další možnosti,
které již jsou na hranici zákona a občanské
neposlušnosti. O všem vás budeme určitě
informovat.
Jaroslav Dvořák, starosta obce
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Bohatá úroda na školním
pozemku
I přes velké sucho se nám na školním pozemku podařilo vypěstovat mnoho zeleniny a drobného ovoce. Nezbytná byla i péče
v době letních prázdnin.

Děkuji žákům, kteří si udělali čas a přišli
pomoct se zaléváním a pletím. Velké poděkování patří i panu Studenému, který nám
pomohl s vyoráváním brambor.
Iveta Šutová

Adaptační pobyt

Dýňodlabání 2018

Od 17. do 21. září se letošní šesťáci se svou
třídní učitelkou Ivetou Šutovou a speciální
pedagožkou Terezou Berkovou zúčastnili
tradičního adaptačního pobytu, tentokrát
na chatě Relaxa v Jeseníkách.
V rámci těchto pěti dnů jsme si vyzkoušeli
nevšední adrenalinové disciplíny, jako bylo
lezení na nízkých i vysokých lanech, slaňování na horolezecké stěně, skok volným
pádem z 9 metrů, armygame, airsoft a lukostřelbu. Samozřejmě nechyběly společné
hry v přírodě i soutěžení v krásném areálu
chaty. Celou dobu pobytu nám přálo slunečné a teplé počasí, tak jsme si mohli užít
i vodní hrátky. Všichni jsme si pochutnávali na vynikajícím jídle a spotřebovanou
energii nám doplňovala i spousta ovoce
a zeleniny.

Ve čtvrtek 4. října se vybraní žáci 8. a 9.
třídy zúčastnili pod vedením paní učitelky
Šutové již podruhé podzimní soutěže Dýňodlabání. Akce se konala v areálu Výstaviště Flora Olomouc, v prostoru Na Sambě.
Úkolem každého soutěžního týmu bylo
vyrobit co nejoriginálnější dýni v časovém
limitu 180 minut. Ve srovnání s předchozím rokem byla mnohem lepší organizace.
Dostatek místa k práci a teplý čaj přidaly
soutěžícím na duševní pohodě a kreativitě,
tudíž se mohli chlubit zajímavými nápady
a pěknými výtvory. Ve volném čase jsme
se mohli procházet výstavištěm a ve sklenících, kde se všichni mohli schovat před
chladným počasím.

Drakiáda
I tento rok se na fotbalovém hřišti v Hněvotíně v termínu 21. září uskutečnila Drakiáda. Ještě ráno se lísteček ani nepohnul.
Vypadalo to, že bude sice krásně slunečno,
ale draci nepoletí. Naštěstí, když sluníčko
zahlédlo, kolik krásných draků se chystá
proletět, přizvalo na oblohu i větříček.
V půl páté už draci mohli cestovat po obloze. Následovalo vyhodnocení nejkrásnějšího vlastnoručně vyrobeného draka. Sešlo
se jich opravdu hodně. Draci malí i velcí,
třpytiví i opeření, zkrátka od každého něco.

Jelikož z té krásy přecházely oči a nešlo
vybrat nejkrásnějšího dráčka, zasloužily
si odměnu všechny děti, které si daly práci a dráčka si vyrobily. V mezičase se děti
i rodiče mohli občerstvit u stánku, kde obsluhovaly maminky ze SRPŠ. V rychlosti
výdeje objednávek by mohly konkurovat
kdejakému fastfoodu. Po uspokojení žaludku následovalo tancování s paní učitelkou
Ošťádalovou. Děti dováděly a nechyběla
ani „mašinka“. Odpoledne jsme si všichni užili a doufáme, že i příště nás navštíví
tolik krásných a rozmanitých draků, jako
se sešlo na Drakiádě v Hněvotíně tento rok.
Kateřina Velclová

Hlavním účelem tohoto kurzu bylo společnými prožitky vytvořit základ fungujícího
kolektivu a stanovit si společně základní
pravidla, která bude třída dodržovat, naučit se toleranci a respektu. Pomáhaly nám
k tomu hry na rozvoj týmu, důvěry, komunikace a spolupráce, tvůrčí činnost a sebepoznávání. Na závěr proběhlo hodnocení
celé akce a zpětná vazba.
Kurz probíhal v přátelské atmosféře, neboť
se po celý pobyt o nás starala zkušená instruktorka Míša. Žáci si ji tak oblíbili, že s ní
udržují kontakt dodnes. Podle mého názoru
je přínosné nejen pro žáky, ale i pro nás
učitele, strávit společný čas mimo školní lavice. Věřím, že na společný adaptační kurz
budeme ještě dlouho vzpomínat.
Iveta Šutová

Vyhlášení výsledků však naše borce moc
nepotěšilo. Porotci dostatečně neocenili
specifický „hněvotínský styl“ a na první tři
příčky se žádný z nás tentokrát nepodíval.
Nicméně malou cenou útěchy pro nás byla
výhra Elišky Slehové a Adélky Navrátilové
v kategorii Cena poroty za nejoriginálnější
dílo a hlavně jsme si odnesli krásné zážitky z dopoledne stráveného mezi kamarády
a v příjemné atmosféře.
Z balíčků, které sloužily jako cena útěchy,
si všichni do Hněvotína přivezli sazeničky,
propisky a volné vstupenky na Flóru, které
v autobuse nadšeně s učiteli vyměňovali za
sladkosti. Celý výlet hodnotím velice pozitivně. Bylo fajn jednou vyměnit dopoledne
strávené v lavicích za možnost nadýchat se
čerstvého vzduchu.
Eliška Slehová

Poděkování
Chci na tomto místě poděkovat bývalé zástupkyni ředitele pro mateřskou školu paní Jarmile Dostálové za dlouholetou práci odvedenou
pro hněvotínskou mateřskou školu. Paní Dostálová předala v srpnu
funkci nové paní zástupkyni Ivoně Vrbíkové a zůstává v naší školce na
pozici učitelky. Přeji jí do dalšího období hodně zdraví, rodinné pohody a plno radosti v oddělení „maláčků“ naší školky.
Vladimír Čuka, ředitel školy
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Po zelených stopách
Hněvotína II

Geologická exkurze

V pátek 5. října zorganizoval pan učitel
Pekař s pomocí žáků 9. třídy soutěž zaměřenou na vědomosti z hodin přírodopisu
pod názvem Po zelených stopách Hněvotína II. Jednalo se už o druhý ročník této
přírodovědné soutěže. Navštívili nás žáci
ze základních škol v Lutíně, Olšanech,
Těšeticích a Bystročicích, aby si proti našim borcům a borkyním zasoutěžili. Úkolem každého bylo obejít všechna stanoviště
na školním pozemku a splnit připravené
testy a zapeklité úkoly.

V pátek 12. října se žáci 9. třídy zúčastnili
geologické exkurze v oblasti mezi Slatinkami a Čelechovicemi na Hané. Pan učitel
Pekař k nám pozval svého bývalého učitele
z vysoké školy pana Tomáše Lehotského,
který nás provedl zajímavými geologickými lokalitami.
Prvním místem, kde jsme zastavili naši
výpravu, bylo nenápadné pole u Slatinek,
na kterém jsme našli spoustu částí třetihorních ústřic. Poté jsme pokračovali dále
a dorazili jsme k Národní přírodní památce
Kosířské lomy.

Děti přemýšlely, až se jim pomalu kouřilo
z hlav, přesto nepředešly drobným chybám
při poznávání rostlinek, živočichů nebo
stromů. Z naší školy se velice dařilo dvojici Zuzanka Ježová a Honza Mašek, která
svými vědomostmi překonala všechny soupeře a odnesla si překrásné 1. místo v nejstarší kategorii.
Přestože počasí nebylo úplně ideální
a pomocníkům na stanovištích téměř odpadaly končetiny, celá akce se vydařila. Děti
si osvěžily své znalosti a něco málo se
i dozvěděly. Děkujeme panu učiteli Pekařovi, který na celé akci pracoval několik dní,
aby nachystal a připravil pro všechny příjemné dopoledne mimo školní lavice.
Eliška Slehová

Tyto lomy zanechaly v mysli každého z nás
něco na přemýšlení. Za pomoci obou vědců
jsme objevovali zkameněliny staré až 350
milionů let, prozkoumávali jsme okolí a bavili se o přírodě. Pan Lehotský opět rozšířil
naše znalosti z hodin chemie a přírodopisu.
Celý výlet jsme ukončili na zastávce ve Slatinicích, odkud jsme se autobusem dopravili zpět do Hněvotína.
Exkurze sklidila u žáků velký úspěch. Bylo
příjemné vyměnit dopoledne strávené v lavicích za pohyb na čerstvém vzduchu a na
vlastní oči se přesvědčit o kráse geologie
v našem blízkém okolí.
Eliška Slehová

Tvořivé dílničky v naší školce

V termínech 17. a 18. října připravily
paní učitelky z mateřské školy pro rodiče
a děti tvořivé dílničky. Ve třídě nejmladších
Broučků si děti za pomoci rodičů vytvořily
sovičky z papíru. Ve třídě Motýlků a Včeliček děti s rodiči tvořili vánoční výrobky
z keramické hlíny.
Účast byla ve všech třídách hojná, a proto
vznikla spousta krásných výrobků. Než si
výrobky z hlíny budou děti moci odnést,
musí je ještě společně s rodiči zglazovat na
druhé dílničce, která se uskuteční v průběhu listopadu. Děkujeme všem za krásně
strávené společné odpoledne.
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Přehazovaná žákyň druhého
stupně
V pátek 19. října si
dívky musely přivstat a odjet do základní školy v Klenovicích na Hané,
aby se ve dvou kategoriích
(mladší
a
starší
žákyně)
utkaly v nově zavedené soutěži v Poháru
starostů. Z devíti škol, které spolu soutěží každoročně v listopadu v Dubanech
(obratnostní soutěže 1. stupně), v květnu
v Olšanech (atletické klání všech ročníků)
a v červnu v Bedihošti (fotbalový turnaj),
mají jen některé druhý stupeň, a tak se zde sešly žákyně čtyř škol. Na dívky čekalo celkem
šest zápasů, hrálo se na dva vítězné sety do
15 bodů s rozdílem nejméně dvou bodů.
Dívky 6. a 7. tříd s převahou vyhrály
dva zápasy 2:0 proti družstvům Vrbátek
a Olšan, s Klenovicemi si ale neporadily
a prohrály oba sety. Na základě těchto výsledků se odehrály zápasy prvního se čtvrtým ve skupině a druhého s třetím. Tímto
jen potvrdily roli favoritů Klenovice a naše
dívky a opět se utkaly, tentokráte ve finále.
I když jsme se do nového zápasu povzbudili, nedokázaly dívky čelit ostrým ranám
a smečím nejvyšší hráčky turnaje a prohrály opět 0:2. Obsadily tak druhé místo a obdržely pohár.
Dívkám z 8. a 9. třídy se celou soutěž nedařilo, často přehozené míče ze hřiště v touze
vhodit míč těsně k čáře nebo smeče vhozené do sítě jim vynesly pouze prohrané
zápasy. V poslední šanci, kdy dostaly ještě
možnost hrát o 3. místo, ale v závěrečném
setu vyhrály rozhodující míč ve správném
čase a získaly pohár za třetí místo.
Věříme, že i dívky, tak jako hoši do Bedihošti, budou moci jezdit na tuto soutěž
do Klenovic každý rok.
Radka Dudová
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Podzim v mateřské škole
Podzim byl v naší mateřské škole ve znamení různých akcí a aktivit.
První týden v září se děti zapojily do projektu Cirkus happy kids, nacvičovaly černé
divadlo, které poté 6. září předvedly dětem
z okolních škol a následně i široké veřejnosti 6. a 7. září v odpoledních hodinách.
Na konci září se děti zúčastnily hudebního programu pana Čapčucha pod názvem
Pohádky v ladovském stylu.
V polovině října se děti seznámily s polními plodinami a společně si upekly chléb
při programu Od zrníčka k bochníčku.
K podzimu samozřejmě patří i hry s listím,
které děti velmi bavily. Každá třída si také
vydlabala a vyzdobila svoji dýni. Všechny
dýně věnovala paní Budínová, tímto jí velmi děkujeme.

Anglická pohádka „A silly
bear“
Naše děti se v základní škole již od třetí
třídy učí angličtinu. Proto jsme pro žáky
5. třídy pro zpestření výuky a další motivaci
a také k zjištění jejich znalostí vybrali kulturní vzdělávací program – pohádku Hloupý medvěd, která byla dětem šitá přímo na
míru.

Mnoho slovíček, slovních spojení a vazeb žáci již znají. Některé se nově naučili
a připravili se tak na správné porozumění
pomocí „předdivadelních“ cvičení, rébusů
a veselých písniček, které pak v pohádce
také zazněly.
Herci si od prvních chvil žáky získali vtipem, zaujali je zpěvem i zajímavým a důmyslným spojením anglického jazyka
s českým. Děti se bavily, smály, ale hlavně
učily a získávaly motivaci skvělou formou.
V listopadu čeká na naše starší ročníky
představení Jack & Joe. Věříme, že bude
stejně úspěšné.
Radka Dudová

Cirkus Happy Kids v Hněvotíně
Již v posledních dnech minulého školního
roku jsme přemýšleli, jak dětem zpestřit
vstup do nového školního roku.
Vzpomněli jsme si na představení cirkusu
Happy Kids ve Slatinicích, které v nás již
před dvěma lety zanechalo silný dojem.
Tým cirkusu představují profesionální
artisté, kteří projeli téměř celý svět. Nyní
se specializují hlavně na práci s dětmi
a s tímto projektem velmi úspěšně cestují
po celé zemi. Vedení cirkusu jsme oslovili
a úspěšně si pro žáky zajistili termín
v 1. týdnu školní docházky.

Cirkus Happy Kids přijel do naší obce již
v sobotu 1. září a za vydatné pomoci ochotných rodičů bylo v neděli dopoledne postaveno šapitó. V pondělí po slavnostním
zahájení nového školního roku všichni
žáci zhlédli nádherné cirkusové vystoupení
a již od úterka artisté učili žáky mnoha cirkusovým disciplínám - akrobacii, cvičení
na visuté hrazdě, chůzi po laně, kouzlení,
žonglování. Žáci se také učili vystupovat
jako klauni, fakíři, tanečníci a jako herci
černého divadla. S velkým úžasem jsme
sledovali, co se žáci stačili v tak krátkém
časovém období naučit.

Ve čtvrtek a v pátek se konala vystoupení.
Měla obrovský úspěch, byla doprovázena
perfektní atmosférou a mohutným potleskem. Bylo krásné pozorovat úsměvy a nadšení účinkujících, nadšení rodičů a dalších
návštěvníků, mnohdy až projevy dojetí
nad šikovností a odvahou dětí. Stejné pocity jsme měli i my, pedagogové. Nelitovali jsme času, který jsme zajištění celé akce
věnovali.

V závěru lze s radostí dodat, že jsme měli
velká očekávání, ale výsledek je daleko,
daleko předčil. Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem na této nádherné akci
podíleli.
Ivana Hegrová
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Další plánované akce pro děti v mateřské škole v tomto
školním roce

Zájezd organizace Českého
červeného kříže

6. listopadu – Divadelní představení Loupežník Rumcajs v kině Metropol v Olomouci;
27. listopadu – Divadlo Šikulka - pohádky Zvířátka a odpadky, Zatoulané koťátko;
28. listopadu – Oční vyšetření přístrojem Prima Vizus pro zájemce;
12. prosince – Divadlo - Šípková Růženka;
6. prosince – Vánoční besídka ve třídě Broučků;
12. prosince – Vánoční besídka ve třídě Motýlků;
13. prosince – Vánoční besídka ve třídě Včeliček;
7. ledna – První lekce lyžařské školičky pro přihlášené děti;
26. ledna – Karneval;
duben – Pálení čarodějnic;
9. května – Zápis do mateřské školy;
21. a 22. května – Výlet na Sluňákov;
7. června – Zahradní slavnost.
Ošťádalová Petra

Třetí víkend v měsíci září jsme cestovali
s hněvotínskou pobočkou Českého červeného kříže do Kunštátu. Každý rok se v tomto
městě koná hrnčířský jarmark. Z celé republiky se sem sjedou hrnčíři a zaplní celé
náměstí Jiřího z Poděbrad. Naše první kroky v tomto městě vedli na návrší k zámku
a potom na náměstí.

Zájmové kroužky na škole

Od října 2018 na základní škole Hněvotín pracuje 16 zájmových kroužků, které jsou podporovány i obecním úřadem, a jsou to:
Název kroužku		
Rytmika 1 - Aerobik		
Rytmika - Pompony		
Pohybové hry – Gymnastika 1
Pohybové hry – Gymnastika 2
Pěvecký kroužek			
Školní časopis - Novinář		
Mažoretky Miniperličky		
Mažoretky Perličky		
				
Mažoretky Highlights		
				
Keramický kroužek 1, 2		
Keramický kroužek 3		
Florbal 1			
Florbal 2			
Kroužek mladých techniků
				
Dřevomodelářský kroužek
Ruční práce			

Vedoucí kroužku
Aneta Filípková
Radka Dudová
Milada Nováková
Milada Nováková
Vlasta Nováková
Pavel Pekař
Radka Dudová
Radka Dudová
Monika Pechová
Radka Dudová
Monika Pechová
Veronika Chudobová
Ilona Vyroubalová
kroužky Olomouc
kroužky Olomouc
SŠSS Lutín
Iveta Šutová
František Stejskal
Heda Kratochvílová

Vítání občánků
V sobotu 13. října proběhlo v obřadní síni
obecního úřadu slavnostní přivítání nově
narozených občánků. Se svými dětmi bylo
pozváno devět rodičovských párů, dva
se omluvili (děti Robert Hořejší a Adéla
Psotová).
Slavnosti se tedy nakonec zúčastnili (zleva): Eleonora Svačková, Lukáš Zachař,
Jakub Študent, Marika Mrázková, Eliška
Nevrlá, Ema Šinclová a Madlen Petrová.
Všem dětem a rodičům přejeme hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti v nové etapě
jejich života.
Milan Krejčí
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Dalšími kroužky jsou Bojové
sporty a sebeobrana pod vedením pana Radka Erbena,
Věda nás baví, Hra na klavír a zobcovou flétnu s paní
učitelkou Hanou Kosterovou
a Anglický jazyk pro žáky
1. a 2. třídy s Janou Petruchovou.
Žáci 9. třídy jsou průběžně
připravováni na přijímací
zkoušky Adélou Pelíškovou
ve Cvičení z českého jazyka
a Hedou Kratochvílovou ve
Cvičení z matematiky. Učitelé v rámci svých předmětů
mají mimo vyučování pravidelné doučování a reedukaci.
Vlasta Nováková,
zástupkyně ředitele

V odpoledních hodinách jsme navštívili
jeskyni Blanických rytířů v Rudce a prozkoumali jsme smyslovou zahradu. Výlet
jsme zakončili příjemným posezením na
zahrádce restaurace Pod jeskyní. Plni do-

jmů z Halasova kraje, uchození a s keramickými suvenýry jsme se vrátili do Hněvotína. Vloni jsme obdivovali sklo, letos
keramiku, co to bude v příštím roce 2019?
To ještě sama nevím, ale něco vymyslíme.
Jitka Ponížilová
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Povolební poděkování
Vážení spoluobčané,
děkujeme vám za vaši podporu při nedávných volbách do zastupitelstva obce Hněvotín. Vysoký počet hlasů, které jste nám
dali, zaskočil nejen nás. Získání čtyř mandátů v obecním zastupitelstvu bylo i pro
nás velkým, ale milým překvapením.
I když naše nadšení z volebního výsledku
vzápětí vystřídalo zklamání z atmosféry
panující při povolebních jednáních s vítězi voleb, která vyústila v odmítnutí lídra
naší kandidátky na pozici místostarosty
obce, do práce pro obec Hněvotín se těšíme
a budeme vám chtít dokázat, že jsme si vaši
podporu zasloužili.
za sdružení Společně pro Hněvotín
Milan Krejčí

Oznámení Římskokatolické farnosti Hněvotín
Hodová slavnost patrona farního
chrámu sv. Leonarda
Tuto slavnost jsme letos oslavili v neděli
4. listopadu slavnostní bohoslužbou ve farním kostele, začínala v 9.30 hodin. Bohoslužbě předsedal olomoucký místoděkan
P. Libor Churý, který je farářem v Olomouci – Nových Sadech a ve Slavoníně
a který měl slavnostní kázání. Při této bohoslužbě zpíval pěvecký sbor Olio z Olomouce
pod vedením sbormistryně Jany Synkové.
Na varhany hrál varhaník Michael Dojčár
z Dolan u Olomouce. Sbírka probíhající při
bohoslužbě bude věnována na opravu kostela.
Dušičková sbírka na Charitu
se uskuteční letos v neděli 11. listopadu při
farní mši svaté v 9:30 hodin. Kdo by chtěl
na projekty Charity přispět mimo bohoslužbu, může tak učinit odevzdáním svého
daru na faře.
Sbírka Krajíc chleba pro chudé
Tuto sbírku pořádá Charita Olomouc, která připravuje polévky pro bezdomovce
a chudé lidi. Sbírka bude probíhat o nedělích
11., 18. a 25. listopadu před bohoslužbami,
tj. v době od 7:30 do 9:30 hodin. V předsíni
kostela budou připraveny bedny, do kterých mohou dárci vkládat balíčky s trvanlivými potravinami, především luštěninami
na přípravu polévek. Sbírá se hrách, fazole,
čočka a cizrna, ale i rýže, brambory, zelenina, polévkové koření, paštiky a jiné konzervy, sladkosti, čokolády apod. Po ukončení
bude sbírka předána Charitě.

rotčince v Mongolsku. Je možné si přinést
na žehnání i vlastní věnce, které si po bohoslužbě odnesete domů. Adventní věnce
připomínají blížící se svátky vánoční. Čtyři
svíce na nich připomínají 4 adventní neděle. Každou neděli se zapaluje na adventním
věnci další svíce, až hoří všechny čtyři, přicházejí Vánoce.
Mons. Eduard Krumpolc, farář
Příprava na advent - výroba adventních věnců
Již v minulých dvou letech jsme vyráběli adventní věnce na faře ve skupince asi
10 lidí. Vyrobili jsme 10 nebo i 20 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 24. listopadu v 16 hodin.
Materiál na výrobu věnců bude zajištěn.
Prosíme věřící, kteří si chtějí adventní
věnce zakoupit, aby se přihlásili v kostele
v neděli 18. listopadu po bohoslužbách,
abychom jim mohli věnce včas zajistit.
Začátek adventu - žehnání adventních věnců
Adventní doba začíná letos v neděli 2. prosince. 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 si-

Z činnosti Mysliveckého
sdružení Blata

O pohár sv. Václava
Třetí ročník setkání myslivců a přátel myslivosti uspořádali myslivci Mysliveckého
spolku Blata Hněvotín za podpory strany
Koruna Česká v sobotu 29. září v areálu
Výrovka v hněvotínských Skalách nedaleko
Olomouce. Součástí setkání bylo také uctění památky sv. Václava a soutěž ve střelbě
na asfaltové terče O pohár sv. Václava, který věnovala Koruna Česká.

Sraz účastníků byl v 9 hodin. Součástí programu byla i ukázka starých sečných a palných zbraní, kterou zajistil spolek C. a k.
Polní Kafírna z Pňovic pod vedením Davida
Křížana. Trubači Milan Křeháček z MoravPokračování na straně 10.
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Z činnosti Mysliveckého sdružení Blata

Výrovka má novou střechu

Pokračování ze strany 9.

Myslivecké zařízení v hněvotínských Skalách zvané Výrovka jistě znáte z celé řady
obecních nebo mysliveckých akcí, na které je veřejnost vždy srdečně zvána. Právě
nyní zde probíhá komplexní rekonstrukce
celého objektu. Materiální podporu nám
poskytuje také obecní úřad, čehož si samozřejmě velice vážíme a děkujeme.

ského divadla a Martin Kalivoda z Moravské filharmonie zahájili slavnostní nástup
fanfárou doplněnou výstřelem z husitské
zbraně. Mezi účastníky byla také manželka zesnulého člena Koruny české pana Oty
Palatého. Nastoupené střelce a návštěvníky
přivítal myslivecký hospodář pořádajícího
sdružení Pavel Toman slovy:
„Vážení přátelé hněvotínské myslivosti
a brokové střelby, vítám vás na 3. ročníku
soutěže O pohár sv. Václava, která má být
především připomínkou sv. Václava, patrona České země, a z hlediska historie i zakladatele lovectví u nás. Přeji vám příjemný
a zábavný sobotní den.

Střelby s malou přestávkou, potřebnou k
odstranění závady na vrhačce, proběhly
bezpečně a k celkové spokojenosti střelců
i pořadatelů.
Absolutním vítězem poháru se stal nástřelem 37 bodů ze čtyřiceti možných Stanislav
Obručník z Olšan, druhý se umístil Kuba
Pikart z Bystročic a třetí skončil místní
střelec Pavel Toman. Čtvrté místo a pomyslnou bramborovou medaili s věcnou
cenou získal dosaženým výkonem nejstarší
účastník střeleb pan Josef Honka. Provoláním „Svatováclavskému střílení zdar!“ byl
letošní pohár ukončen.

Informace občanům
Lubomír Vymazal seznámil střelce s průběhem střeleb, kdy se střílí dvakrát na dvacet
terčů, a upozornil na dodržování bezpečnosti při střelbě. Patron akce za Korunu
Českou Pavel Andrš vyjádřil potěšení, že
se může Koruna Česká alespoň symbolicky
připojit k setkání a oslavit sv. Václava. Provoláním „Lovecké a brokové střelbě zdar!“
bylo střílení zahájeno. Pro nejlepší střelce
byly připraveny poháry a věcné ceny. Letos
jich bylo tolik, že si cenu odnesl každý střelec. Mezi největší sponzory každoročně patří pan Jiří Menšík, za což mu všichni děkujeme. Udírnu obsluhoval Stanislav Ošťádal
starší se synem. Uzený kabanos a klobásky
byly skvělé. A tak se sedělo a povídalo, jedlo a popíjelo. Tak jak to na takovém přátelském posezení má být. Po nočním dešti se
i počasí umoudřilo a ukázalo se sluníčko.

Strana 10

Podzim je pro myslivce nejen obdobím
zahájení přikrmování, ale také přípravy
honů. Letos uskuteční myslivci Mysliveckého spolku Blata Hněvotín celkem dva
hony. Jeden 10. listopadu v prostoru cihelny a okolí a druhý 8. prosince v prostoru
zvaném Radhošť a kolem radaru.
Vzhledem k současnému stavu drobné zvěře je to spíše společenská událost než lov.
Po roční pauze si myslivci zvou své hosty,
kamarády a na poslední leči si posedí a popovídají. To je jejich odměna za celoroční
starostlivost o zvěř.

Celá rekonstrukce je rozdělena na dvě etapy. V první etapě, která začala 6. října, byla
započata kompletní oprava stávající střechy a zhotovení střechy nové na druhé části
budovy a přístřešku, včetně nových okapů
a svodů. Celou tuto etapu zajistili svépomocně sami myslivci, kteří bez nároku na
odměnu obětovali ze svého volného času tři
celé víkendy a střechu zhotovili.
Za tuto aktivitu a práci odvedenou ku prospěchu všech si zaslouží poděkování od
vedení a celého Mysliveckého spolku Blata
Hněvotín následující myslivci: Pavel Pospíšil, Petr Kubíček, Miroslav Špičák, Vlastimil Handl a Lubomír Vymazal. Druhá etapa rekonstrukce v sobě zahrnuje stavební
úpravy stávajících prostorů a stavbu nového komína, kterou zabezpečí pracovníci
obce za pomoci myslivců.
Rudolf Krč, jednatel MS Blata Hněvotín
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Sportovní den TJ FC Hněvotín
menší byl k dispozici zdarma skákací hrad
a malování na obličej.
Posledním bodem programu byl populární
hod vajíčkem ve dvojici na dálku s podmínkou jeho nerozbití. Zájem vyzkoušet si tuto
dovednostní soutěž byl jako vždy obrovský, házeli bychom snad ještě nyní, kdyby
v sousedství sportovního areálu stála slepičí farma. Vajíčka však naštěstí došla. Našlo se však mezi nimi jedno, které vydrželo
hod na neuvěřitelnou vzdálenost 52 metrů.
Z ruky ho vypustil Michal Otruba a v začínajícím pološeru ho dokázal chytit Radek
Kwaczek. Byl tak vytvořen nový rekord této
disciplíny a pokořena meta 50 metrů.
Milan Krejčí

V sobotu 8. září uspořádala TJ FC Hněvotín pro občany obce Sportovní den, na
kterém mohli vzájemným poměřením
se v několika disciplínách získat titul GLADIÁTOR OBCE 2018.

Přihlášené šestičlenné týmy museli zvládnout sedm soutěžních disciplín: hod tenisovým míčkem ve dvojici na dálku
(míček nesměl upadnout), hod oštěpem
(k dispozici byly oštěpy juniorské, ženské
a mužské), jízda na dvojkole po vyznačené
trase, nastavení čísel na tabuli (používá se
při fotbalových utkání při střídání hráčů),
transport simulujícího hráče z hřiště na
nosítkách (co nejrychleji a bez vyklopení),
malý turnaj v lidském „stolním“ fotbale
a požární útok.

Noví rekordmani Radek Kwaczek a Michal Otruba

si vyžadovala dokonalou koordinaci obou
jezdců. Také nastavení čísel na tabulce pro
střídání bylo často hlavolamem. Požární
útok nejednou skončil promočením poloviny týmu. Při rivalitě mezi některými
týmy bylo dobře, že hráči lidského stolního fotbalu byli k žerdím připoutáni. I tak
se ale většina soutěžících zhostila úkolů na
výbornou a odnesli si zasloužená ocenění.
Jednotlivé disciplíny si mohli vyzkoušet
i příchozí, čehož hojně využívali. Pro nej-

Až na hod tenisovým míčkem se pro většinu ze soutěžících jednalo o atraktivní
a neobvyklé disciplíny. Nejnáročnější se
nakonec ukázala jízda na dvojkole, která
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