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Zasedání zastupitelstva vedl opět starosta
Na minulém jednání chyběl, ale nyní je
již naštěstí starosta Jaroslav Dvořák zdráv,
a tak mohl v úterý 9. února 2021 v 18 hodin zahájit v sále kulturního domu 15. zasedání zastupitelstva. Za již standardních
zdravotních opatření zastupitelé schválili
zapisovatele, návrhovou komisi, ověřovatele zápisu i program zasedání.
Předseda kontrolního výboru Ing. Ivo
Černý seznámil přítomné s plněním usnesení. Starosta ve Zprávě o činnosti obecního úřadu od posledního zasedání doložil práci administrativních i technických
zaměstnanců úřadu.
V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb.
o obcích obec požádá o přezkoumání hospodaření za rok 2021 Krajským úřadem
Olomouckého kraje. Doplněna byla Směrnice o rozpočtových pravidlech a schválen Plán veřejnosprávních kontrol na rok
2021. Na vědomí byla vzata rozpočtová
opatření č. 25/2020 a č. 1/2021.
Zastupitelé se seznámili s návrhem odboru dopravy a územního rozvoje Magistrátu města Olomouce. Vzhledem k ne-

Další body jednání, k nimž
jsou samostatné články
– konkurz na ředitele školy a školky;
– žádosti o dotace;
–	účetní závěrky obce, základní školy a výsledek kontrolního auditu;
– návrh závěrečného účtu obce;
– zastupování obce v soudním sporu;
–	pokračování ve zřizování míst pro
přecházení silnice;
–	informace o výstavbě a kulturním
životě.
souhlasu některých majitelů s řešením
a bezúplatným převodem pozemků obci
na veřejné prostranství a nejasnostem ve
financování sítí a komunikací, vzali návrh
pouze na vědomí.
V dalším bodě byly projednány a schváleny dohody o provedení práce s neuvolněnými zastupiteli obce v souladu se Zákonem
č.365/2011 Sb., ze dne 6. listopadu 2011,
kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb.,

Obec vyhlašuje konkurz
na ředitele/ředitelku školy a školky

zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony na úvazek
do 300 hod. ročně:
Ing. Libor Blaťák bude zastupovat obec
jako stavební dozor investora, bude zajišťovat podklady pro zadávání veřejných zakázek, odborné posuzování nabídek před
uzavřením smluv o díle a odborné stavební poradenství při stavebních úpravách
prováděných obcí.
Petr Niessner bude osobně řídit výstavbu cyklistických tras zpevňováním ostatních ploch/ostatních komunikací v majetku obce Hněvotín.
Tyto práce nesouvisí s náplní práce předsedy finančního výboru a místostarosty obce. Dohoda platí od 9. 2. do 31. 12. 2021.
Zastupitelstvo schválilo po předcházejícím projednání nájemní smlouvu na pronájem hasičské zbrojnice SDH Hněvotín.
Připomínky z diskuze s občany budou
vyřešeny do 16. zasedání. Závěrečný návrh usnesení zastupitelé jednomyslně
schválili a starosta jednání ukončil.

Lukáš Koníček

krátce z obce
Kontrola hospodaření obce
a audit proběhly bez výhrad
Kontrolu hospodaření provedl na žádost
naší obce Krajský úřad Olomouckého kraje – Odbor kontroly. Kontrola probíhala
v prosinci 2020 a v lednu 2021. Kontrolní
orgán konstatoval že „nebyly zjištěny
chyby a nedostatky“.
Chci touto cestou ještě jednou poděkovat za dobře odvedenou práci hlavní účetní Anetě Glogarové, externí účetní Lence Kořístkové, Janě Svobodové a místostarostovi Petru Niessnerovi.
Jaroslav Dvořák, starosta obce

Návrh závěrečného účtu
obce projedná
zastupitelstvo v dubnu

Současný ředitel Základní školy a Mateřské školy Hněvotín, příspěvkové organizace, Mgr. Vladimír Čuka oznámil dopisem zřizovateli, že se vzdává funkce ředitele k 31. 8. 2021.
Obec Hněvotín vyhlašuje, v souladu
se zákonem č. 561/2004 Sb., konkurzní

řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Hněvotín, příspěvkové organizace, zřizované
Obcí Hněvotín.
Předpokládaný nástup je 1. 9. 2021.
Lhůta pro podání přihlášky je do 5. 5. 2021.
Jaroslav Dvořák, starosta

Vzhledem k tomu, že musí být návrh závěrečného účtu, který se zpracovává dle zákona č. 250/2000 Sb o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vyvěšen 14 dnů
předem na úřední desce a zastupitelé nebyli schopni termín dodržet, bylo projednání „Závěrečného účtu obce Hněvotín za
rok 2020“ odloženo na 16. zasedání v měsíci dubnu.
Ing. Libor Blaťák,
předseda finančního výboru
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Krajský soud zrušil zábor orné půdy
pro výstavbu dalších hal u Hněvotína
Od roku 2012 se táhne spor o stavbu „centra biomedicíny, biotechnologií a souvisejících oborů“ v katastru Hněvotína na nejcennější orné půdě. Jsme velmi rádi, že se
podařilo dosáhnout úspěchu. Po dvou a půl
hodinovém jednání soud vynesl 9. února
2021 verdikt, kterým zrušil zábor orné půdy u Hněvotína v celkovém rozsahu 44 hektarů a Olomouckému kraji uložil nahradit
obci veškeré právní a soudní výlohy. Nyní
doufáme, že se nové krajské vedení vzdá
svého práva na odvolání k Nejvyššímu soudu České republiky. V opačném případě by
soudní spor pokračoval i v letošním roce.
„Zábor v takovémto rozsahu považujeme za nesmyslný. Na kvalitní orné půdě jen
200 metrů od prvních domů obce by vyrostly obrovské haly, které by mimo jiné
zcela změnily ráz obce. Obavu máme také
z možného ohrožení zdrojů pitné vody,“
uvedl starosta Jaroslav Dvořák.
Tento letitý spor odstartovalo v roce
2012 memorandum deklarující vznik tzv.
centra biomedicíny, biotechnologií a souvisejících oborů, které podepsali Ministerstvo průmyslu a obchodu, město Olomouc,
Univerzita Palackého Olomouc, FN Olomouc, klastr MedChemBio a společnost
Technologický park, jejímž vlastníkem je
firma GEMO. Následovalo skupování pozemků u Hněvotína. Přestože se k tomuto
záměru negativně postavil jak tehdejší
olomoucký primátor Antonín Staněk, tak
i Ministerstvo životního prostředí, obě tato stanoviska se bohužel časem změnila
v souhlas s výstavbou areálu.
Legislativa dovoluje znehodnocení
kvalitní zemědělské půdy jejím vynětím
ze zemědělského půdního fondu pouze za
předpokladu, že v daném místě existuje
výrazný veřejný zájem. Poté co z Tabulového vrchu zmizela stará kasárna, získala

Fakultní nemocnice Olomouc nové prostory pro své případné nové stavby a později se sama distancovala od aktivní účasti na projektu biomedicínského centra.
Přidala se i Univerzita Palackého s tím, že
nezbytně nepotřebuje mít lokalitu, která
vyjímá zemědělský půdní fond v kategorii
orné půdy nejlepší bonity. V takovém případě nelze v celém projektu vidět zájem
veřejnosti, ale pouze soukromý zájem
vlastníka pozemků. Jde tak o čistě developerskou záležitost firmy GEMO.
V září roku 2019 se vedení naší obce zúčastnilo zasedání krajského zastupitelstva
Olomouckého kraje. Krajským zastupitelům jsme předložili i petici cca 500 občanů
Hněvotína, kteří protestovali proti výstavbě dalších hal v blízkosti rodinných domů.
Na zasedání vystoupil i krajský zastupitel
Marian Jurečka, který přednesl návrh na
přepracování plánu s výrazným snížením
výměry lokality u Hněvotína s ohledem na
volných cca 50 hektarů pozemků, které se

Na Klupoři bude elektrické vedení v zemi
Společnost ČEZ Distribuce pokračuje v překládání rozvodů nízkého napětí z nadzemního na podzemní. Jedná se o poměrně
komplikované práce. Pro obec to znamená
náklady na přeložení sloupů a vedení veřejného osvětlení. Nyní je na řadě Malý a Velký Klupoř.
Další činnosti:
–	Tento měsíc zahájíme přípravné práce
na rekonstrukci zasedací místnosti ve
zbrojnici SDH;

–	Úpravy přízemního bytu v DPS;
–	
Montáž zvonkového systému a požárních hlásičů v DPS jsme museli po dohodě s provádějící firmou odložit do jarních
měsíců, zmírní-li se zdravotní opatření;
–	Opravy chodníku u základní školy;
–	
Zastupitelé rozhodli o kabelovém zasíťování internetu v budově základní školy a zadání projektové dokumentace pro
výměnu oken v budově mateřské školy
a opravu fasády této budovy.
Miloslav Antl, místostarosta

nacházejí přímo v Olomouci. Krajští zastupitelé tyto argumenty ovšem nevyslyšeli a svým hlasováním zařadili změnu 2a
do Zásad územního rozvoje Olomouckého
kraje. Tímto činem otevřeli cestu k záboru
44 hektarů u Hněvotína.
Zastupitelé naší obce se změnou 2a
územního plánu Olomouckého kraje týkající se záboru 25 hektarů půdy v katastru
obce Hněvotín vyslovili nesouhlas a na
svém veřejném zasedání pověřili pana
starostu podáním žaloby na Olomoucký
kraj prostřednictvím renomované advokátní kanceláře. Krajský soud v Ostravě
našemu požadavku veřejného projednání vyhověl a soudní jednání stanovil na
9. února 2021. Ve sporu s krajským úřadem nás zastupovala Mgr. Sandra Podskalská z kanceláře Frank Bold Advokáti,
která přednesla všechny naše argumenty a soud – jak je výše uvedeno – rozhodl
v náš prospěch!

Petr Niessner, místostarosta

Obec hledá
referenta samosprávy
Obec Hněvotín v souladu se zákonem
č. 312/2002 Sb. vyhlašuje veřejnou výzvu k přihlášení zájemců na místo referent samosprávy. Místo výkonu práce
je Obecní úřad Hněvotín. Podmínky
pro posouzení uchazečů jsou uvedeny
na úřední desce. Předpokládaný nástup je 1. 6. 2021. Lhůta pro podání
přihlášky je do 24. 3. 2021 do 11.30.
Jaroslav Dvořák, starosta obce
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Staré a poškozené stromy podél Hněvotínského potoka směrem na Ústín pokácí odborná firma

Obec nabízí zdarma palivové dříví
díky revitalizaci polní cesty Hněvotín – Ústín
Na časté pády rozměrných větví stromů
rostoucích na pozemku č. p. 1063 (ostatní plocha) podél toku Hněvotínského potoka směrem na Ústín si každoročně stěžují občané naší obce, majitelé přilehlých
pozemků i ZD Hněvotín, které okolní pozemky v této lokalitě obhospodařuje. Tamní stromy rostou v celé své šíři v místech
polní cesty, a protože zemědělské družstvo
svou orbou i osetím zasahuje až do zmíněné obecní polní cesty, není obec Hněvotín,
jakožto majitel pozemku, na němž stromy rostou, schopna zajistit příjezd techniky pro odstranění popadaných zlámaných
větví. Těžká technika by totiž způsobila
škody na plodinách osetých na okolních
pozemcích.

Z tohoto důvodu požádalo vedení obce
pana Ing. Petra Kubíka, Ph.D., o odborné
posouzení stavu a provozní bezpečnosti
tamních stromů na pozemku obce. Ve vypracovaném posudku se mimo jiné uvádí:
„Pokud má být zachována alespoň minimální míra provozní bezpečnosti při pohybu osob v zájmové oblasti, důrazně doporučujeme bezodkladně stromy pokácet.“
Na základě tohoto posudku zastupitelstvo
obce na svém 14. zasedání v prosinci 2020
odsouhlasilo pokácení souboru dřevin rostoucí mimo les s obvodem širším než 80 cm
na zmíněném pozemku. O pokácení se postará odborná firma.
V rámci revitalizace zmizí přestárlé stromy, obec nechá odfrézovat pařezy a zpev-

nit polní cestu. Následně se postará o náhradní výsadbu na březích místního potoka.
Všechny úpravy budou směřovat k jedinému cíli: k bezpečnému využívání
polní cesty, která bude sloužit také jako
cyklotrasa vedoucí do Ústína, o čemž již
nějakou dobu jednáme s vedením obce
Ústín.
Najatá firma nařeže vytěžené dřevo na
cca metrovou délku a obecní úřad jej tímto nabízí místním spolkům a hněvotínským občanům k bezplatnému odběru.
Zájemci o palivové dřevo se mohou přihlásit přímo na obecním úřadě nebo na
telefonním čísle 777 190 772.
Petr Niessner, místostarosta

krátce z obce
Roční účetní závěrka obce
a Roční inventarizační zpráva za rok 2020

Roční účetní závěrka školy a školky
a Roční inventarizační zpráva

Dokumenty tvoří: Rozvaha – bilance, Výkaz zisku a ztrát, Příloha a Roční inventarizační zpráva. Tyto dokumenty projednali,
schválili a podepsali zastupitelé obce. Jsou k dispozici k nahlédnutí na Obecním úřadě Hněvotín v úřední dny.

Ing. Libor Blaťák, předseda finančního výboru

Je tvořena dokumenty: Rozvaha – bilance, Výkaz zisku a ztrát, Příloha, Roční inventarizační zpráva.
Dokumenty jsou k nahlédnutí po dohodě termínu s vedením základní a mateřské školy.
Ing. Libor Blaťák, předseda finančního výboru
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Lidé si letos budou muset napouštět
bazény podle daného harmonogramu
Ač to při pohledu z okna nevypadá, už se
pomalu blíží jaro, což znamená napouštění bazénů.
Dovážení vody cisternou se nám v minulých letech neosvědčilo – doprava je drahá
pro spotřebitele a časově náročná pro zaměstnance obce. Jelikož v Hněvotíně spotřebujeme průměrně 330 kubíků vody za
den, nárazové zvýšení odběru vody z vodovodního řádu způsobuje problémy.
Abychom předešli kolapsu vodovodního systému, pokusíme se letos připravit
harmonogram napouštění bazénů.
V tomto čísle zpravodaje je vložen
jednoduchý dotazník, chtěli bychom Vás
poprosit o jeho vyplnění.
Zaslat ho můžete naskenovaný na e-mail
(lukas.konicek@hnevotin.cz) nebo vhodit
do schránky obecního úřadu. Dotazník se
týká jak aktualizace údajů (budou použity
na sepisování nových smluv s odběrateli),
tak informací o stavu bazénů v Hněvotíně.
Napouštění je vždy lepší provádět v nočních hodinách, mimo špičku. V dalším čísle Zpravodaje bude harmonogram popsán
a domy rozděleny podle kubíků po ulicích.
Lukáš Koníček

Mapka s označením ulic v Hněvotíně pro obyvatele, kteří neznají místní názvy

Nezapomeňte na poplatek za svoz Přecházení silnic
bude pro chodce
odpadu a za psa pro rok 2021
bezpečnější

Připomínáme občanům, že do konce února 2021 musí zaplatit poplatek za svoz
komunálního odpadu. Jeho výše činí
pro letošní rok 600 korun za osobu nebo
za objekt, kde není nikdo trvale přihlášen. Úhrada může být provedena buď
hotově nebo kartou na OÚ Hněvotín
nebo převodním příkazem na číslo účtu
5423811/0100, variabilní symbol je
číslo popisné objektu. Do zprávy pro příjemce napište prosím jména osob, za které je poplatek hrazen (v současné době
dáváme přednost bezhotovostní platbě).

Poplatek za psa je ve stejné výši jako
v roce 2020: základní sazba je 100 korun
za psa, snížená sazba 50 korun je pro držitele, který má důchod jako jediný zdroj
příjmu. Za každého dalšího psa je poplatek
150 korun. Číslo účtu je stejné jako u odpadů 5423811/0100, variabilní symbol je
číslo popisné domu, splatnost poplatku za
psa pro rok 2021 je do konce března 2021.
Poplatky za odpad i za psa můžete
uhradit jednou souhrnnou částkou – nezapomeňte to však uvést do zprávy pro
příjemce.
Jana Svobodová

I přes problémy s přeložením sítí, intenzivní dopravou a počasím se podařilo
zhotovit místo pro přecházení u okružní
křižovatky v centru obce. Zbývá uklidit
prostor a provést terénní úpravy. Pro větší bezpečnost chodců ještě zvažujeme vyřezat část živého plotu, přes který není
vidět na příjezd od Olomouce nebo požádat Magistrát města Olomouce a Dopravní inspektorát o umístění dopravní značky s omezením na 30 km/h.
Místo pro přecházení u budovy základní školy v Topolanské ulici je před realizací firmou SEKNE Olomouc. Čekáme na vydání územního souhlasu s vedení nízkého
napětí stavebním úřadem Lutín.
Bohužel nejsme schopni ovlivnit nezodpovědné řidiče a blázny za volantem. Vždy
se raději pořádně rozhlédněte a počkejte,
až bude opravdu vhodná doba k přecházení. Veďte k tomu, prosím, i Vaše děti.
Miloslav Antl, místostarosta
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Občané loni vytřídili téměř 70 tun plastů
a přes 20 tun skla. Přibyly kontejnery na olej
Koronavirová situace přinesla mnohem
více odpadů, než bývalo zvykem, a proto
obec navýšila minulý rok sběrná místa pro
tříděný odpad. Rovněž jsme nově zavedli
kontejnery na jedlé oleje, kam je možné
ukládat tuky v PET lahvích – občané však
zatím tuto službu moc nevyužívají. Kontejnery mají velikost klasické popelnice, jsou
hnědé s vrchním vhazováním a najdete
je u obecního úřadu, u školy, u hasičárny,
v Koutě, za hřištěm a na Velkém Válkově.
Pro zajímavost: množství odevzdaných
plastů stouplo v roce 2020 v důsledku
rozsáhlého zavedení home office o jednu
třetinu oproti roku předchozímu, a to na
necelých 67 tun. Dále jsme loni odevzda-

li: 472 tun biologického odpadu, 343 tun
směsného komunálního odpadu, 22 tun
skla. Jako obec máme dobrou třídící morálku, každým rokem díky tomu získáme
kolem 370 tisíc korun do rozpočtu obce.
Bohužel jsme z epidemiologických důvodů nemohli uspořádat ani jednu z tradičních sběrných sobot. Doufejme, že letos se
nám to podaří. Datum sběrných sobot bude 17. dubna a 16. října. O konkrétním sběrovém místě budete informováni obecním
rozhlasem.
Spoluobčané mohou však využívat sběrný dvůr v areálu firmy Kontejnery Müller.
Do tohoto areálu se též přesunul kontejner na papír ze školního dvora. Pokud tedy

potřebujete odevzdat větší množství papíru, musíte nově zamířit tam.
V březnu opět na sběrná místa rozvezeme popelnice na bioodpad a zprovozníme
velké kontejnery na cestě do Skal a za přečerpávací stanicí (cesta do Ústína). Kontejner u firmy Famo je v provozu po celý rok.
Již v minulém čísle Zpravodaje jsme
informovali, ale pro jistotu ještě jednou
opakujeme, že letos je svoz komunálního odpadu každé LICHÉ úterý.
Odvoz dalšího odpadu:
Papír: každé pondělí
Plasty: každou středu
Bioodpad: každé úterý a pátek
Lukáš Koníček

Na šesti místech v Hněvotíně najdou lidé nové hnědé kontejnery (úplně vpravo) na použité jedlé oleje

krátce z obce
Zakázky malého rozsahu
Komise pro zadávání veřejných zakázek
vybrala firmu Martin Latiok, V Křovinách 7,
779 00 Olomouc, IČ 13639358 a zadala jí
vykácení 27 přestárlých topolů na polní
cestě k Ústínu. Obec uzavřela s firmou
smlouvu o dílo.
Komise dále vybrala společnost Spro
obchod, dopravu a služby Lutín na stavební úpravy zasedací místnosti SDH.
Protože se jedná o zakázky malého rozsahu do 500 000 korun, je výběr dodavatele (zhotovitele) v pravomoci komise.
Zastupitelé rozhodli, vysoutěžit další
zakázky malého rozsahu:
–	oprava střechy budovy Mateřské školy
Hněvotín č. 101;
–	restaurování litinového kříže v Lutínské ulici (foto vpravo).
Smlouvy o dílo budou podmíněny přidělením dotací.
Miloslav Antl

Ve sporu o územní plán si
obec najme advokátku
Krajský soud v Ostravě zaslal obci návrh
společnosti P7 global axis, s. r. o., Mojmírovců 167/9, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, která navrhuje Zrušení části Opatření obecné povahy č. 1/2019 – Územního
plánu Hněvotín, který vydalo zastupitelstvo obce Hněvotín dne 10. prosince
2019.
Po konzultacích se zadavatelem, tedy
odborem dopravy a územního rozvoje Magistrátu města Olomouce, a zpracovatelem Ing. Kynčlem nám bylo doporučeno
právní zastupování specialistou na územní plánování.
Hněvotínští zastupitelé pověřují zastupováním obce advokátku Mgr. Dominiku Kovaříkovou, Horní náměstí 365/7,
779 00 Olomouc.
Jaroslav Dvořák, starosta obce
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Hněvotínští přispěli do Tříkrálové sbírky více
než dvanácti tisíci korunami
Epidemiologická situace letos nedovolila
koledníkům vyrazit přímo do ulic naší
obce, dárci si i přesto našli způsob, jak
i v tomto roce do Tříkrálové sbírky přispět. Do neputovních kasiček, které byly
umístěny v kostele sv. Leonarda, na poště a v budově obecního úřadu, mohli lidé
až do 27. ledna přispívat.
V ten den pracovníci Charity Olomouc
kasičky rozpečetili a spočítali výslednou
částku – za naši obec se hodnota částky
vyšplhala na 12 246 korun.
Charita Olomouc děkuje všem dárcům
z naší obce, kteří těžké době navzdory do
Tříkrálové sbírky přispěli. Pro ty z vás,
kteří se rozhodnou přispět i v těchto
dnech, je až do 30. dubna 2021 na webu
www.trikralovasbirka.cz otevřena „online kasička“. Mějte na paměti motto sbírky: „Každá koruna pomáhá“.
Veškeré vybrané peníze půjdou na podporu rozvoje domácí hospicové péče, lidem s psychosociální poruchou nacházejícím se v nouzi a rodinám ohroženým chudobou.
Petr Niessner, místostarosta

Letos bohužel tři králové po Hněvotíně nechodili, a tak přidáváme jako vzpomínku na lepší časy
alespoň tento archívní snímek.

Obec žádá o dotace na stavbu
tělocvičny nebo obecních bytů
Na základě dřívějších usnesení podala obec žádosti o dotace na tyto investiční záměry:
– výstavbu a rekonstrukci tělocvičny;
– výstavbu obecních bytů v budově pošty;
– výstavbu chodníku od ZD k Mrazírnám SAFI – Hněvotín;
– rekonstrukci klubovny SDH Hněvotín.
Zastupitelé obce rozhodli požádat ještě o dotace:
– na opravu střechy budovy MŠ Hněvotín č. 101;
– na restaurování litinového kříže v Lutínské ulici.

Jaroslav Dvořák, starosta

Společenské
a kulturní akce
jsou na bodě mrazu
Od prosincového zasedání zastupitelstva
jsme byli nuceni zrušit tyto společenské
akce:
–	Novoroční výšlap do hněvotínských skal
– Novoroční ohňostroj
– Maškarní karneval MŠ v sále KD
–	Cvičení TABATA
– Ples myslivců sdružení Blata
– Tradiční zabíjačka
– Hněvotínský Košt
Podle situace budeme upřesňovat:
– Krajská soutěž v kopané
– Jarní setkání seniorů
– Vítání občánků
– Slet čarodějnic
– Letní Kino spolku ProVás
– Stavění a Kácení máje
– Výlet spolku ProVás
Nezbývá než čekat, jaký bude vývoj
pandemie koronaviru. Je to smutné, ale
nedá se nic dělat.
Petr Niessner, místostarosta
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Požáru můžete jednoduše zabránit
díky autonomním bateriovým hlásičům
strop. Vloží 9 V baterie, aktivuje hlásič tlačítkem a je hotovo – za 5 minut. Výdrž baterie jak píše výrobce v manuálu je až 1 rok
(dle typu baterie).
Uvedl jsem pouze jeden konkrétní příklad, ale každý si může vybrat podle svých
možností a financí. Existuje také mnoho
specializovaných firem, které se protipožární problematikou zabývá. Můžete si je
objednat, nechat nacenit zakázku a oni
udělají všechnu práci na klíč. Nebo můžete
nejdříve zkusit výše naznačenou levnější
variantu. Protipožární technologie jdou
bleskurychle dopředu, využijte ji a chraňte
sebe i své blízké těmito chytrými a citlivými hračkami.
Petr Krupáš
Dovolte malou osvětu o prevenci vzniku
požárů. Například při skryté vadě elektrospotřebičů či staré elektroinstalaci může
z malého ohýnku vzniknout pořádný „bušák“ (při této situaci, vždy prosím volejte
na linku hasičů 150 nebo 112). Zachránit
vás může požární hlásič s detektorem kouře, který má tak hlasitou sirénu, že by vzbudila i silného spáče. Dneska to není vůbec
drahá záležitost jako třeba před deseti lety. Nyní se dají takovéto chytré hračky pořídit od 119 korun za kus. Při koupi přes internet připočítejte poštovné.
Věřte, že mít doma tento hlásič se sirénou, je výhodné. Například v pěti různých
místnostech by vás stálo 5 senzorů = 595 Kč
+ 89 Kč poštovné, celkem tedy 684 Kč. Není to drahé, když malý ohýnek nebo zahoření může v konečném důsledku způsobit
obrovské škody na majetku a v nejhorším
případě i na životech. Zaujal mě jeden komentář na internetu, který jsem si přečetl pod nabídkou hlásiče požárů: „Před měsícem jsme vyhořeli. Nebýt teto malé škatulky, tak nemáme kde bydlet. Tak jsme
přišli ,pouze‘ o kuchyň a pár dalších věcí.
Teď instaluji požární hlásiče pro jistotu do
všech pokojů.“ Také síla tohoto komentáře mě inspirovala ke koupi požárního hlásiče s detektorem kouře.
Nerad bych dělal reklamu v obecním
Zpravodaji, ale dovolím si uvést příklad
mého postupu a řešení. Na internetu jsem
v porovnávači cen Heureka.cz napsal „požární hlásič“ a okamžitě jsme měl k dispozici výběr z mnoha produktů. Zaujal mě FIREMAN5 JB-501 s normou EN14604 na 9 V baterii, který sám hlásí, když baterie dochází.
Říkám si, skvělá mašinka. To je přesně to,
co já hledám. Šikovný/á montér/ka, podle
instrukcí přivrtá hlásič pomocí vrtačky na
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Čtení pohádek
inspiruje děti
k výtvarné tvorbě
Zima je nejlepší období na vyprávění pohádek, a proto zaujímají pohádky – mimo
jiná témata – v našem školním plánu důležité místo.
Děti v nich poznávají kladné a záporné
postavy, rozlišují dobro a zlo. Nejraději
mají pohádky, ve kterých je zlo v podobě
macechy, ježibaby nebo zlého vlka náležitě potrestáno.
Naposledy jsme si četli pohádku O perníkové chaloupce. Děti ji vyslechly čtenou
jako prózu i ve verších, seznámily se s autory a prohlédly si ilustrace. Pokusily se ji
také vyprávět, aby si rozšiřovaly slovní zásobu a učily se správně vyjadřovat. Na interaktivní tabuli sledovaly loutkové představení.
Další den tvořily papírové postavičky.
Stříhaly, nalepovaly a kreslily Jeníčka,
Mařenku i ježibabu. Kromě postaviček si
nalepily i papírové perníčky, kterými vyzdobily svoji perníkovou chaloupku.
Na závěr si před chaloupkou úryvek
z pohádky zahrály. No a která další pohádka nás čeká? Ta bude zimní – O dvanácti měsíčkách.
Ilona Vyroubalová

Kvůli všem těm nákazám a příkazům to vypadalo, že děti budou muset oželet svůj oblíbený karneval. Všichni dobře víme, jak děti milují masky, tanečky a různé soutěže, a tak
po domluvě s rodiči ze SRPŠ bylo jasno – KARNEVAL BUDE!
Děti se také musely smířit se třídou místo tradičního kulturního domu a se svými
učitelkami místo šaška Vaška, ale i tak bylo o zábavu postaráno. SRPŠ zajistilo karnevalové občerstvení, učitelky vymyslely program a obstaraly odměny. Děti pak ve školce vyráběly masky, i když si nakonec většina z nich donesla z domova své vlastní.
Karneval se ve školce uskutečnil v polovině února a sklidil i přes všechna opatření
velký úspěch. A nejhezčí masky dostaly i speciální odměnu.
Velclová Kateřina

Ve školce si všichni užívali zimní radovánky
Ačkoli nám dospělým přináší pořádná zima nejednu starost a jaro mnozí vyhlížíme
už od konce ledna, děti se na zimní období nadšeně každým rokem těší.
V lednových dnech nebyla nouze o každodenní zimní radosti. Co by to bylo za zimu, kdybychom se neradovali ze sněhu.
Děti vyšlapávaly ve sněhu cestičky, koulovaly se, postavily sněhuláka. Ve školce si
ho namalovaly, modelovaly, zpívaly o něm
písničky, učily se básničky, poslouchaly
příběhy.
Zimní období je v naší školce i přes koronavirová opatření plné hezkých zážitků.
Jarmila Dostálová
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Jak se v Hněvotíně od roku 1947 ochotničilo
Historie hněvotínského organizovaného
ochotnického divadla sahá do roku 1947,
kdy svou činnost zahájil spolek J. K. Tyl.
Jeho začátky byly skromné, první hry se
hrávaly v sále hostince pana Kupky. Ovšem zájem o divadelnictví mezi místními
rostl, spolek nabíral nové členy a tamní
prostory se tak postupem času staly nedostatečnými. Tehdy zasáhl ředitel místní
školy pan Rudolf Albrecht, který ochotníkům nabídl možnost vystupovat v tělocvičně školy č. p. 250. Ochotníci nabídku
přijali a svépomocí si vybudovali vlastní
dřevěné skládací jeviště. Jedno z prvních
představení, které na novém podiu secvičili, byl „Národ pod křížem“, jehož hlavním poselstvím bylo uctění památky padlých studentů za nacistické okupace.
V tělocvičně ochotníci působili do roku
1951, kdy skončily poslední práce na stavbě nového kulturního domu, který se měl
stát pro divadelníky novou stálou scénou.
Poslední hrou, kterou budova školy hostila, byli „Kutnohorští havíři“ od Josefa Kajetána Tyla. Režie představení se chopil
spolkový režisér a místní učitel František
Valoušek, který se musel potýkat s problémy v obsazení postav. Jen hlavní role Beneše z Veitmile byla přeobsazena z různých
důvodů celkem čtyřikrát. Nakonec ji ztvárnil spolkový dramaturg Alois Obkráčil. Tato
hra byla posledním Valouškovým režisérským počinem v obci, protože byl jako učitel přeložen na nové působiště, a tak se
musel s ochotníky v Hněvotíně rozloučit.
Před přesunutím se do prostor kulturního domu proběhla 20. září 1951 mimořádná valná schůze spolku, které se zúčastnilo 40 z celkových 68 členů. Z dochovaného zápisu lze citovat zajímavou
část, v níž ochotníci shrnují svou dosa-

Veselohra „Hadrián z Římsů“

Z divadelní hry „Na letním bytě“, v popředí Miroslav Král

Vladimír Čuka st. a Ladislav Smékal v komedii
„Jedenácté přikázání“

vadní činnost: „… kde spolek prací svých
členů vybudoval si svépomocí provisorní jeviště v tělocvičně školy. Na této scéně hrál
spolek do dnešního dne. Byla to práce

úmorná, která vyžadovala nesmírné nadšení členů pro kulturní činnost. Každá hra
znamenala mnoho hodin práce a po představení úklid jeviště rovněž.“ Během schů-

Betlém oživil o Vánocích kostel sv. Leonarda
Mnoho z vás si jistě vzpomene na rok
2015, kdy jsme na stránkách Zpravodaje informovali o výrobě hněvotínského
betlému. Tehdy se během podzimu sešla
asi čtyřicítka dětí, která ve spolupráci
se svými rodiči v sále kulturního domu
vdechla postavičkám našeho spolkového betlému život. Následně jej mohla
široká veřejnost obdivovat během rozsvícení vánočního stromku před obecním úřadem a později i v místním kostele sv. Leonarda.

Na Štědrý den roku 2015 byl betlém
před zraky 180 účastníků Dětské sváteční mše slavnostně vysvěcen tehdejším
farářem Eduardem Krumpolcem. Během
minulých Vánoc byl betlém v místním
kostele opět k vidění. Ve spolupráci s panem farářem Vojtěchem Kološem a dalšími přáteli hněvotínského kostela jsme
se týden před Vánocemi sešli a betlém
v kostelním zádveří opět sestavili. Během nejkrásnějších svátků v roce jej tak
mohli obdivovat všichni, kdo si do sva-

tostánku přišli pro betlémské světlo či si
na Štědrý den dorazili poslechnout vánoční tóny varhan.
Betlém i tentokrát sklidil velký úspěch,
ale Vánoce rychle utekly a nám tedy nezbylo, než jej v polovině ledna opět demontovat a tzv. zazimovat. Doufejme, že
s příchodem příštích svátků vánočních
se betlém do kostela opět navrátí. Vedení spolku ProVás Hněvotín děkuje všem,
kteří se na instalaci betlému v kostele
podíleli.
Adam Niessner
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Dobový plakát zvoucí na představení „Kutnohorští havíři“ r. 1951

ze taky došlo k podstatné změně organizace spolku, protože nové státní směrnice nakazovaly, že veškerá divadelní
činnost musí být přebrána masovými organizacemi. Ochotníci pevně trvali na zachování činnosti spolku, shodli se tak na
jeho začlenění do Újezdní osvětové besedy v Hněvotíně jako její dramatický odbor. Předsedou spolku se, jakožto předseda ÚOB, stal Rudolf Albrecht. Za nového
spolkového režiséra byl namísto učitele
Valouška zvolen Josef Hornišer.
Z dob působení divadelníků na prknech
místního kulturního domu máme v archivu

Hlavní protagonisté hry „Ženichové“

dochováno nejvíce fotografického materiálu. Můžeme tak obdivovat kostýmy a kulisy, které úžasně podtrhovaly atmosféru ať
už současných, či historických her. To vše je
důkazem, jak si ochotníci dávali záležet na
tom, aby jejich hry mohly konkurovat těm
z profesionálních divadel. Jako zcela první
byla na pódiu kulturního domu v listopadu
1951 odehrána Vrchlického „Noc na Karlštejně“ v režii Josefa Hornišera. Výběr právě této hry vysvětluje již zmíněná schůze:
„Noc na Karlštejně byla uznána po delší debatě jako nejvhodnější, poněvadž pro malé
obsazení velkých úloh skýtá největší záruku

řádného obsazení, nácviku i provedení hry,
na které nám musí velmi záležet.“
Z dalších divadelních her, na které
mohli místní obyvatelé zavítat, můžeme
díky fotografiím vzpomenout třeba Hadriána z Římsů, Divou Báru, Zvíkovského
raráška, Na letním bytě, Paní mincmistrovou či Jedenácté přikázání.
Takto se v sále kulturního domu hrálo
po dalších 11 let. Spolek J. K. Tyl svou patnáctiletou činnost ukončil v roce 1962. Tím
se uzavřela zajímavá kapitola organizovaného ochotnického divadla v naší obci.
Adam Niessner, kronikář obce

Myslivcům není osud zvěře lhostejný
I přes stále se zvyšující počty nově nakažených a přísná vládní nařízení, nenechávají členové Mysliveckého spolku Blata
Hněvotín zvěř hladovět.
Při první sněhové pokrývce, která v lednu dorazila také na
Hanou a oblékla přírodu do bílého šatu, se stala okamžitým
signálem pro nutný rozvoz padesáti metráků uskladněné řepy.
Myslivecký hospodář Pavel Toman proto okamžitě svolal brigádu, které se zúčastnili členové MS za aktivní podpory svých
adeptů. Vhod přišla i kamarádská výpomoc soukromého zemědělce, který zapůjčil techniku k nakládce a rozvozu. Děkujeme.
Řepu členové spolku rozvezli k zásypům a na určená místa
v honitbě společně s pšenicí, ječmenem i s pozadkem s plevy

a solí. Loňské dva plánované hony se myslivci rozhodli zrušit
kvůli pandemii a respektování vládních nařízení. Pořádat hony
jen pro odlov drobné zvěře jim nepřipadalo z hlediska myslivosti správné. Jenže se tak připravili o možný finanční výtěžek
používaný na nákup krmiva pro zvěř, což teď budou muset řešit z vlastních soukromých zdrojů. Spolek přišel také o možnost pořádat tolik oblíbený Myslivecký ples, jehož výtěžek bývá tím hlavním finančním obnosem pro nákup krmiva.
Svým jednáním tak myslivci nejlépe dokazují veřejnosti, že
jim nejde jen o mnohdy nehezky proklamované střílení, ale
hlavně o dobrý zdravotní stav zvěře a o udržení početních
stavů drobné zvěře žijící v naší přírodě.
Rudolf Krč
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Bude se kopaná hrát alespoň na jaře?
Krátce poté, co členové Sportovně technické komise Okresního fotbalového svazu Olomouc zrušili minulý rok koncem
měsíce října bez náhrady všechny podzimní zápasy od benjamínků až po muže,
učinili počátkem listopadu stejné rozhodnutí i jejich kolegové z Krajského fotbalového svazu Olomouc. Amatérský mistrovský fotbal se tím definitivně do konce
roku 2020 odmlčel.
Následného částečného uvolnění vládních zákazů a nařízení tak některá mládežnická mužstva a tým mužů využívaly, při
dodržování stanovených podmínek, alespoň k trénování na hřišti s umělým travnatým povrchem. Na populární hněvotínskou
„umělku“ si ostatně jezdí zahrát i týmy
z okolních obcí, takže byla poměrně hojně
využívána. Tento stav však netrval dlouho
a opětovné zpřísnění pravidel úplně utlumilo amatérský fotbal a sport vůbec, což
trvá doposud.
Co se týče jarní části fotbalových soutěží ročníku 2020/2021, Sportovně technická komise Krajského fotbalového svazu
Olomouc chtěla podzimní odložené zápasy dohrávat od února na hřištích s umělým travnatým povrchem, pronájmy by
přitom byly jednotlivým oddílům proplaceny. Hněvotínským mužům chybí odehrát

Benjamínci kategorie 2011 a mladší hrají svá utkání na hřišti o rozměru 30 x 20 metrů. Zde se na
několika málo metrech potkala, s výjimkou brankářů, obě kompletní mužstva.

jediné odložené utkání, a to se Slovanem
Černovír. Soutěže pak měly začít dohráváním zrušených podzimních kol o víkendu
13.–14. března, tedy přibližně o měsíc
dříve, než v předchozích letech.
Podobně jako krajští fotbaloví funkcionáři uvažovala i Sportovně technické komise Okresního fotbalového svazu Olomouc.
Již nyní je však jisté, že tento scénář naplněn nebude, protože pandemická situace
se nijak výrazně nelepší. Neopominutelným

předpokladem pro tak brzký začátek soutěží jsou i vhodné klimatické podmínky, a ty
v současné době také rozhodně nepanují.
Tento článek byl napsán v polovině
měsíce února. Informaci uvádím z toho
důvodu, že se situace může s přihlédnutím k vývoji pandemie a častým „kotrmelcům“ doprovázejících rozhodnutí upravující podmínky pro návrat, nebo přiblížení
se k „normálu“, do doby vydání Zpravodaje změnit.
Milan Krejčí

Hněvotínský hrnec 2020 rozhodl až poslední zápas
Do minulého čísla Zpravodaje se nám už nedostala zásadní informace o Hněvotínském hrnci, tenisové soutěži ve čtyřhře. Klání bylo loni téměř doslova celoroční – první zápas byl odehrán
3. května a poslední 22. října, kdy venkovní sportování utnula
druhá pandemická vlna COVIDU-19 spolu s chaotickými vládními
rozhodnutími. Jinak by se soutěž zřejmě dohrávala ještě v listopadu, protože počasí bylo i v pozdní podzimní čas přívětivé.
Loňský v pořadí 5. ročník se hrál novým systémem. Rekordní
počet 20 dvojic byl rozdělen do dvou skupin, ve kterých se utkal

Vítězové Hněvotínského hrnce 2020 Jaroslav Ambrož – Jan Dostál (vlevo)
a jejich soupeři Zoltán Murányi – Leoš Kučerka, kteří skončili pátí

každý s každým. Poté se vytvořily dvě nové skupiny. Do první postoupilo pět nejlepších párů z každé základní skupiny, do druhé
ty méně úspěšné. Vzájemné výsledky ze základních skupin si týmy přinesly i do druhé části, takže se promítly do celkového pořadí soutěže. Každý pár se tak utkal s co největším počtem přihlášených dvojic, což by při vyřazovacím systému nebylo možné.
Rekordní počet dvojic odehrál i rekordní počet 135 zápasů
z plánovaných 140. Nepovedlo se tak odehrát pouhých 5 duelů.
Souboj o celkové vítězství byl velmi vyrovnaný a dramatický, rozhodlo se o něm až v posledním utkání v přímém souboji mezi dvojicemi Jaroslav Ambrož – Jan Dostál a Karel Brachtel – Ivo Lošťák
(tento zápas měl dokonce vliv na konečné umístění na 1. – 4. místě). Prvně jmenovaní zvítězili po setech 7:6 a 6:3 a připsali si důležitý bod znamenající jejich celkové prvenství, poražený pár obsadil 4. místo. Druhou příčku obsadili se stejným ziskem bodů, ale
s horším poměrem vítězných a prohraných setů Jitka a Jiří Sovovi,
na třetí příčku se vyšplhali Kateřina a Radek Navrátilovi. Loňský
ročník byl tedy tak trochu ve znamení progresu smíšených párů.
Díky pandemii COVID-19 nebylo možné loni uspořádat tradiční slavnostní vyhlášení výsledků. Pokud to situace dovolí, bude
se konat až letos na jaře společně s rozlosováním 6. ročníku této oblíbené soutěže.
Milan Krejčí
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