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Obecní samospráva.

S t r a n a 2

V poøadí 11. veøejné zasedání zastupitelstva obce bylo 
svoláno mimoøádnì dne 20. bøezna 2012 pouze za úèelem 
schválení prodeje devíti stavebních pozemkù a v 
návaznosti na to i kupních smluv mezi obcí Hnìvotín a 
novými majiteli pozemkù.
Následného 12. zasedání zastupitelstva obce se zúèastnilo 
7 zastupitelù. Omluven byl pro nemoc pan Vladimír Jurtík 
a dále Ing. Tomáš Dostál, který pobýval na zahranièní 
dovolené. Jednání bylo pøítomno 20 obèanù.
Po jeho zahájení byla provedena pøedsedou kontrolního 
výboru Petrem Rosmaníkem kontrola plnìní usnesení. 
Starosta potom seznámil pøítomné s plnìním úkolù 
obecním úøadem v období mezi zasedáními. Poté 
následovala krátká pøestávka, bìhem které si mohli 
úèastníci zasedání prohlédnout zrekonstruované 
zdravotní støedisko.

Program jednání dále pokraèoval projednáním a 
schválením prodeje stavebních pozemkù žadatelùm. 
Pøedseda finanèního výboru pøednesl návrh úpravy 
nájemného v obecních bytech, kterým se dorovnala výše 
spoleènì s ostatními byty obce na 23,82,- Kè/m2. Úprava 
vstupuje v platnost od 1. kvìtna 2012. Byl odsouhlasen 
pøíspìvek obce na školu v pøírodì ve výši 12 000,- Kè.

Vzhledem k novelizaci „Zákona o zadávání veøejných 
zakázek è. 137/2006 Sb.“ byly provedeny úpravy v 
„Metodice pro zadávání zakázek malého rozsahu“, kterou 
zastupitelé okamžitì projednali a schválili  s platností od 
1. dubna 2012. Bylo projednáno a odhlasováno uzavøení 

Poznámky z 11. a 12. zasedání zastupitelstva obce.

soudního sporu s bývalým øeditelem základní a mateøské 
školy panem Jiøím Tomanem mimosoudní cestou (viz 
samostatný èlánek na jiném místì ve Zpravodaji).
Pøítomní se také seznámili se „Zprávou o hospodaøení 
Mikroregionu Kosíøsko“, kterého je obec Hnìvotín 
èlenem a který sdružuje celkem 9 obcí.

Projednány a schváleny byla rozpoètová opatøení è. 1.,2. a 
3./2012, smlouvy a dohody obce s firmami ÈEZ Distribuce 
a SMP Net o vìcných bøemenech, smlouva se spoleèností 
BM o realizaci projektu na zateplení budovy základní 
školy a dohody o mimosoudním vyøešení sporu a 
narovnání s panem Jiøím Tomanem.
V kapitole rùzné bylo øešeno stanovisko obce k užívání 
obecní komunikace spoleèností Volvo, doplnìní vybavení 
dìtských høiš�, pøíprava sjezdu rodákù a bývalých obèanù 
obce, nákup serveru pro poèítaèovou sí� obce, informace o 
výstavbì v obci a další otázky.
V diskuzi pak zastupitelé odpovìdìli na dotazy obèanù a 
poznaèili si jejich pøipomínky a námìty k zamyšlení èi k 

øešení. Na závìr zasedání bylo pøijato usnesení a starosta 
obce podìkoval hostùm za úèast.
Podrobnìjší informace o projednávaných záležitostech 
11. a 12. veøejného zasedání zastupitelstva obce Hnìvotín 
naleznete na obecních webových stránkách v Usnesení z 
obou zasedání. Další zasedání probìhne v polovinì 
mìsíce èervna 2012.

Iveta Vyroubalová

duben 2012

Zastupitelé také na zasedání odsouhlasili zakoupení pružinových 
houpaèek pro høištì mateøské školky ve výši 16 000,- Kè. 

Vizualizace zamýšlené rozhledny na Velkém Kosíøi.
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Obecní samospráva.

Uzavøení soudního sporu obce.
Nové zdravotní støedisko bylo 

dokonèeno.

Výmìna plynových rozvodù v obci.

Po tøech mìsících usilovné práce se obci koneènì podaøilo 
vyøešit nevyhovující, neutìšený a zanedbaný stav 
souèasné èekárny a ordinací lékaøù v pøízemí Kulturního 
domu. Plánovaný rozpoèet rekonstrukce bývalého bytu na 
zdravotní støedisko byl vyèíslen na èástku ve výši
1 800 000,- Kè.

Obec však provedla akci svépomocí. Zapojením 
zamìstnancù obce pod vedení pana Františka Kargera, s 
podílem odborných vodoinstalaèních, elektrikáøských, 
zámeènických, sádrokartonáøských, podlaháøských, 
vzduchotechnických a malíøských prací se nám podaøilo 
zdravotní støedisko vybudovat za necelých 800 000,- Kè. 
Všem, kteøí se na tìchto pracích podíleli, touto cestou 
dìkuji.

Prostory zdravotního støediska jste si již mohli 
prohlédnout v rámci 12. veøejného zasedání zastupitelstva 
obce dne 24. dubna 2012, nebo ve støedu 2. kvìtna 2012, 
kdy se konal “Den otevøených dveøí“.                                                                                                                                                        

Miloslav Antl, místostarosta

Na návrh advokátní kanceláøe JUDr. Ležatky z Ostravy, 
zastupujícího pana Jiøího Tomana v soudním sporu mezi 
ním a obcí a základní školou, a advokátní kanceláøe 
JUDr. Dítìte, zastupující naší obec a základní školu, se 
rozhodli zastupitelé obce na 12. veøejném zasedání 
zastupitelstva pro mimosoudní narovnání.
Vede nás k tomu rozsudek Krajského soudu v Ostravì, 
právní náklady a vleklost celé kauzy, která by trvala další 
roky s nejistým výsledkem. Obì strany uzavøely dvì 
dohody, kterými se po právní stránce soudní spor vyøešil.

 Ing. Jaroslav Dvoøák, starosta

Volné pobíhání psù.

Upozoròujeme majitele psù na zákaz volného pobíhání 
psù po ulicích obce. Platí to zejména o ulici Malý Klupoø, 
kde již na poèátku ulice uvolníte psa z vodítka, zatímco 
prostor pro volné pobíhání psù je až za vodárnou na konci 
ulice.
Jedná se o základní ohleduplnost k upraveným 
pøedzahrádkám obèanù, kteøí v ulici bydlí.

Ing. Jaroslav Dvoøák, starosta 

duben 2012

Spoleènost Plynomont Olomouc, která provádí položení 
nového rozvodu plynu v obci, upozoròuje obèany a 
zejména øidièe na nutnost zvýšené opatrnosti pøi prùjezdu 
staveništìm.
V souèasné dobì probíhá I. etapa prací na Velkém a 
Malém Válkovì.

V první polovinì kvìtna bude následovat II. etapa 
zahrnující trasu od ulice Høbitovní (od transformátoru), 
smìrem k Lepaøovému, Trbuškovému, na Topolanskou 
ulici až po základní školu a na Válkov po rozcestí.
Závìreèná III. etapa vedoucí kolem Kulturního domu ke 
kostelu a kolem fary ke Kaplánkovému probìhne 
pøibližnì v èervnu.

Ing. Jaroslav Dvoøák, starosta

Vchod do zdravotního støediska je z boèní strany Kulturního domu a 
je upraven i pro maminky s koèárkem, nebo vozíèkáøe.

Bezbariérové je i jedno z nových sociálních zaøízení, které je 
pøístupné uvnitø Kulturního domu a je tudíž k dispozici i pro 
návštìvníky akcí konaných  na velkém sále.



Poslední zimní ohlédnutí.

Obecní samospráva.

Ve dnech 12. – 16. bøezna se nìkteøí žáci druhého stupnì 
zúèastnili lyžaøského výcvikového kurzu, který se konal v 
Kunèicích u Starého Mìsta. Bydleli jsme v „Chatì U 
Profesora“. K dispozici jsme mìli dva vleky a ètyøi svahy. 
Nìkteré svahy byli sice kvùli mokrému snìhu trochu 
obtížnìjší, ale nakonec i ti, kteøí na lyžích ještì nikdy 
nestáli, kopec zvládli.
Lyžovali jsme dopoledne od 9 do 12 hodin, pak jsme mìli 
obìd a polední klid. Od 14 do 16 hodin jsme mìli 
odpolední lyžování. Každý veèer si pro nás paní uèitelky 
pøipravily program v podobì zábavných her, sledování 
DVD o lyžování a první pomoci èi karaoke. Protože tøetí 
den je krizový, tak jsme ve støedu lyžovali jen dopoledne. 
Po poledním klidu jsme šli na zasnìženou louku za chatou. 
Paní uèitelka pro nás mìla velké pøekvapení v podobì 
padáku. S padákem jsme hráli rùzné hry, kdy bylo úkolem 
v nìm napøíklad udržet osm tenisových míèkù nebo je 
nechat propadnout dírkou uprostøed. Až jsme si s 
padákem zahráli dostatek her, tak nám paní uèitelka dala 
igelitové pytle, na kterých jsme sjíždìli z kopce dolù a užili 
si u toho spoustu zábavy. 

Ve ètvrtek odpoledne se konaly závody ve slalomu a veèer 
k nám pøišel pán z horské služby, který si pro nás pøipravil 
pøednášku. Øíkal nám, jak døíve lidé sjíždìli pomocí dvou 
prken z kopce, aby mohli snáze lovit potravu, o zaèátcích 
horské služby v ÈR, jakým výcvikem musí èlovìk projít, 
aby se stal horským záchranáøem nebo nám ukazoval na 
obrázcích Jeseníky døíve, a jak to tam vypadá dnes. Pøed 
besedou bylo vyhlášení výsledkù rùzných soutìží, 
napøíklad o nejlepšího zpìváka, o nejlegraènìjší, ale 
bezpeèný pád, o nejlepšího bavièe dlouhých zimních 
veèerù a samozøejmì i závodu ve slalomu.

V pátek jsme lyžovali jen dopoledne a po obìdì se šli 
sbalit. Ve ètyøi odpoledne pro nás pøijel autobus a my se 
vydali zpìt do Hnìvotína. Myslíme, že se lyžaøský 
výcvikový kurz vydaøil a všichni byli spokojeni.

Zuzana Horylová a Klára Pospíchalová, žákynì 7. tøídy

Klubovna pro „VLÈATA“.

Základní škola a Mateøská škola.

Zamìstnanci obce také bìhem prací na zdravotním 
støedisku rekonstruovali bývalý byt nad restaurací v zadní 
èásti Kulturního domu a pøemìnili jej na klubovnu pro 
„Vlèata“.

Jak jsme Vás již informovali, jedná se o dìti, které zajímá 
pøíroda a myslivost. Pøední místnost mùžeme využívat 
také pro ostatní zájmovou èinnost obèanù.

Miloslav Antl, místostarosta

Základní škola a Mateøská škola 
Hnìvotín

Výsledky pøijímacího øízení k pøedškolnímu 
vzdìlávání od školní roku 2012/2013.

O jaru.

V rámci pøijímacího øízení k pøedškolnímu vzdìlávání v 
místní mateøské škole bylo od školní roku 2012/2013 
pøijato 23 dìtí, 7 dìtí pøijato nebylo. Vzhledem k faktu, že 
maximální kapacitu školky (68 dìtí) nesmíme pøekroèit, 
oèekáváme, že i v pøíštích letech použijeme stávající 
kritéria pro pøijímání dìtí. Nejdùležitìjšími kriterii opìt 
zùstanou: pøijetí pøedškoláka a trvalý pobyt v Hnìvotínì.

Mgr. Vladimír Èuka, øeditel školy

Dne 27. bøezna navštívili žáci 1. až 3.roèníku zdejší 
základní školy písnièkový poøad v olomouckém kinì 
Metropol s názvem „TETINY - O JARU“, který byl 
vìnován zvykùm v tomto roèním období.

Dìti si s „Tetinami“ zahrály dvì pohádky, zazpívaly 
písnièky a uvidìly nástroje, které již znají pouze z doslechu 
(citeru, fafrnoch, grumle).
Bylo to veselé a pouèné pøedstavení.

Mgr. Alena Zapletalová

S t r a n a 4
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Základní škola a Mateøská škola.

Základní škola a Mateøská škola Hnìvotín

Jarní dílna.

Školní dvùr = sbìrový dvùr?

Zatímco „Podzimní a Vánoèní dílna“ patøí již k tradièním 
akcím pro dìti a jejich rodièe, „Jarní dílna“ je novinkou 
tohoto školního roku. Konala se 3. dubna a zúèastnili se jí 
rodièe s dìtmi 1. tøídy. Spoleènì vyrábìli vše, co mohlo 
ozdobit domovy o Velikonocích. Nádherné výrobky, které 
zde vznikly, však nesloužily k výzdobì vlastních domovù 
tvùrcù, ale byly vyrábìny pro obyvatele Domu s 
peèovatelskou službou v Hnìvotínì.
Za nimi se dìti 1.tøídy vypravily hned následující den a 
kromì již zmínìných výrobkù je jistì potìšily i krátkým 
kulturním vystoupením. Dìti byly za své vstoupení a 
krásné výrobky odmìnìny sladkostmi a drobným 
obèerstvením, za které bych touto cestou chtìla našim 
spoluobyvatelùm za dìti i za sebe ještì jednou podìkovat.

Mgr. Ivana Filkászová

V dobì, kdy se s našimi žáky pøipravujeme v rámci 
projektu „Den Zemì“ na úklid jednotlivých èástí naší obce, 
musím negativnì reagovat na chování nìkterých obèanù 
Hnìvotína. Zároveò s tím, že ve škole probíhá fotografická 
soutìž o projevech vandalismu v obci,  jedním fotem pod 
tímto èlánkem se pøidávám i já.
Pro mì osobnì bylo velkým 
zklamáním, když jsme objevili, 
že ze záhonku zakrslých 
støíbrných smrèkù pøi vjezdu 
do školního dvora „nìkdo“ dva 
stromky ukradl. Snad se mùžu 
jen domýšlet, že pøi zkracování 
cesty pøi návratu z restaurace 
„Na høišti“ pøes školní dvùr 
pod pláštíkem tmy nenechavce 
napadlo, že tyhle dva stromky 
ozdobí jeho skalku. Bodej� by 
tomu tak nebylo!
Další „vytoèení“ pøišlo po 
zjištìní, že si „nìkdo“ plete 
školní dvùr se sbìrovým 
dvorem. U kontejnerù na plast, papír a bioodpad stojí 
starý monitor, za rohem u kontejneru na komunální 
odpad zase „vykuchaný“ poèítaè: „Však ona škola si s tím 
poradí, mají tam nejvíc poèítaèù z celé obce, oni ví, jak se 
toho zbavit“. A to prosím v sobotu 21. dubna 2012 probìhl 
v obci sbìr nebezpeèného odpadu – k tomu netøeba žádný 
komentáø.
Jsme rádi, že si rodièe zvykli nevjíždìt auty do školního 
dvora. I tak máme s povrchem školního dvora v dobì 
deš�ù blátivý problém, který se nám postupnì se 
zøizovatelem urèitì podaøí vyøešit.
A ještì jedno pøání na závìr. Škola prostøednictvím svých 
žákù, jejich rodièù a obèanù Hnìvotína soutìží ve sbìru 
papíru. Vedeme si velice dobøe a máme našlápnuto k 
vítìzství. Pøestože za školou je umístìn velký 
specializovaný pøístøešek na papír, obèané stále plní 
modrý kontejner na papír pøi vjezdu do školního dvora. 
Udìlejte, prosím, ještì pár krokù s papírem do dvora a 
papír uložte do toho správného kontejneru (pøístøešku). 
Dìkuji vám. Modrý kontejner na papír u školy je tedy v 
tomto pøípadì zbyteèný a urèitì bude potøeba v obci na 
jiném místì.

Mgr. Vladimír Èuka, øeditel školy

duben 2012

Den Zemì.
Den Zemì“ je den vìnovaný Zemi a každoroènì se slaví 
22. dubna.  Jedná se o ekologicky motivovaný svátek, 
upozoròující lidi na dopady nièení životního prostøedí a 
rozvíjející diskuzi o možných cestách øešení.

V rámci tohoto významného dne se žáci naší školy aktivnì 
podíleli na zvelebení obce Hnìvotín. V pátek 20.dubna se 
všichni plni elánu a pracovního nasazení sešli na školním 
dvoøe, kde byly jednotlivým tøídám rozdìleny povinnosti 
a pracovní náøadí jako motyky, lopaty, hrábì a další 
potøebné pomùcky. Spolu se svými tøídními uèitelkami se 
vydaly do rùzných èástí obce a pustily se do práce. Nìkteré 
tøídy mìly za úkol vyplevelit a upravit záhonky s 
okrasnými rostlinami podél hlavní cesty, jiné se vìnovaly 
práci v okolí významných budov. Žáci sbírali odpadky, 
vyhrabávali listí a kypøili záhonky v okolí školy, obecního 
úøadu, kostela a pošty. Novinkou letošního „Dne Zemì“ 
byla výsadba stromu prvòáèkù. Tímto stromem se stala 
japonská sakura, kterou vysadil pan starosta za vydatné 
pomoci našich prvòáèkù. A pokud budete tento strom 
hledat, najdete jej v místním parèíku poblíž hasièské 
zbrojnice.

Odmìnou za odvedenou práci bylo žákùm obèerstvení v 
podobì párku v rohlíku a uzeného cigára s chlebem. 
Bìhem celé akce nám pøálo pìkné poèasí a také nám velice 
pomohli pracovníci obce.
Známé pøísloví praví, že bez práce nejsou koláèe, a tak 
vìtšina dìtí pilnì pracovala celé dopoledne, aby si k obìdu 
zasloužila tradièní povidlové buchty.    

Mgr. Barbora Vrbíková
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Základní škola a Mateøská škola.

Školní družina.

Pokraèování na stranì 7.

Èinnost školní družiny probíhá v souladu s tematickými 
plány.  V uplynulém období jsme s dìtmi prožily „Zábavné 
odpoledne plné her“, kdy bylo pro dìti pøipraveno 
pohoštìní, hry a  kvízy.  Dìti mohly také pøedvést své 
pohybové umìní pøi hudbì.
Další spoleènou akcí byla volba „MISS“ a „MISSÁKA“ 
školní družiny pro rok 2012. Na vlastní oèi jsme všichni 
vidìli, jak jsou soutìžící šikovní. Novou „misskou“ je 
Lucinka Kaplánková a „missákem“ Filípek Volmut. 
Vydaøil se nám také karneval s bohatou tombolou. Do ní si 
dìti samy donesly, spoleènì s námi, sladké a drobné ceny. 
Dìkujeme tímto také rodièùm za podporu našich akcí.
Doufáme, že se poèasí umoudøí a my budeme moci chodit 
více na høištì a školní zahradu, kde naši družináèci rádi 
tráví èas.

Mgr. Jana Kubíèková,
Mgr. Kateøina Kuchrýková, vychovatelky ŠD

Aktuálnì.

Kritizujeme.

Jak si nièíme obecní zeleò.

Kritizujeme.

Zakládáme malé skládky.

Oznámení Øímskokatolické farnosti 
Hnìvotín.

Pozvání na „Noc otevøených kostelù“ v Pátek
1. èervna 2012 v dobì od 17 do 23 hodin

V uvedenou dobu probìhne v celé Èeské republice i v øadì 
dalších evropských zemí již po ètvrté akce „Noc 
otevøených kostelù“. Cílem této akce je upozornit 
veøejnost na duchovní a kulturní bohatství, které naše 
kostely nabízejí a které zùstává mnoha našim 
spoluobèanùm témìø neznámé.  Informace o  
pøipravované akci „Noc otevøených kostelù“ naleznete na 
p ø í s l u š n é  w e b o v é  s t r á n c e  s  a d r e s o u :  
http://www.nockostelu.cz

http://www.nockostelu.cz
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Pokraèování ze strany 6.

Také naše farnost se zapojila do této akce a zve všechny 
zájemce z Hnìvotína a blízkého i vzdáleného okolí k 
návštìvì farního kostela sv. Leonarda v Hnìvotínì, kde 
budou 1. èervna 2012 postupnì probíhat tyto akce:

Aktuálnì. duben 2012

Oznámení Øímskokatolické farnosti Hnìvotín.

17:00 18:00 Veèerní bohoslužba, pøivítání 
návštìvníkù
Pravidelná páteèní veèerní mše svatá pro farnost 
Hnìvotín. Pøi mši svaté zamyšlení nad Božím slovem i nad 
smyslem Noci kostelù. Po mši svaté pøivítání návštìvníkù 
kostela a organizaèní pokyny pro Noc kostelù

18:00 19:00 Veèerní výhled na Hnìvotín
Prohlídka jindy nedostupných vnitøních prostor vìže 
kostela, výstup do nejvyššího patra vìže, prohlídka 
elektrického pohonu zvonu, rozhled z vìže na tøi svìtové 
strany, veèerní výhled na obec Hnìvotín a blízké okolí.

19:00 19:15 Za tajemstvím podzemí kostela
Prohlídka podzemí kostela, tj. prostor krypty kostela, kde 
je pohøben zakladatel kostela a nìkdejší hnìvotínský faráø 
P. Josef Kylián.

19:15 19:30 Pøíprava na veèerní koncert
Návštìvníci veèerního koncertu budou vpuštìni do 
interiéru kostela, zaujmou místa v lavicích a prostudují si 
program koncertu.

19:30 20:30 Veèerní koncert
V rámci veèerního koncertu vystoupí mužský pìvecký 
sbor Nešvera z Olomouce se svým vybraným repertoárem 
klasických vokálních skladeb. Podrobný program bude 
vytištìn na  plakátech a na letáècích, které obdrží 
návštìvníci koncertu pøi vstupu do interiéru kostela.

20:30 21:15 Umìlecké poklady kostela
Prohlídka interiéru kostela s odborným výkladem 
prùvodce k jednotlivým umìleckým pokladùm kostela: 
oltáøùm, obrazùm, sochám, køížové cestì, varhanám, 
liturgickým oblekùm, nádobám, svícnùm, knihám apod. 
Výklad seznámí návštìvníky s historií i souèasností 
kostela.

21:15 22:00 Co vás zajímá o kostele, o farnosti, 
o církvi, o duchovním životì
Možnost osobního nebo i skupinového rozhovoru s 
knìzem o vìcech týkajících se duchovního a 
náboženského života jak jednotlivých vìøících, tak i 
církevního spoleèenství.

22:00 23:00 Oáza ticha - prostor pro modlitbu a 
meditaci
Možnost tiché modlitby v kostele, adorace a meditace nad 
Božím slovem a jeho poselstvím pro dnešní dobu.

18:00 23:00 Výstava fotografií kostela
Výstava fotografií kostela z minulých dob i z posledních 
let, kdy probíhala generální oprava kostela. Fotografie 
budou umístìny na panelech v pøedsíni kostela.
Akce „Noc otevøených kostelù“ je pro veøejnost zdarma, 
nevybírá se žádné vstupné. Kdo by chtìl pøispìt na 
údržbu kostela, mùže svùj dar vložit do pokladnièky v 
pøedsíni kostela.

Dìkanátní pou� na Svatý Hostýn
V sobotu 2. èervna se uskuteèní pou� olomouckého 
dìkanátu na Svatý Hostýn, kde se letos slaví 100. výroèí 

korunovace Panny Marie svatohostýnské papežem Piem 
X. Pojede se autobusy až na místo pouti. Cesta autobusem 
tam i zpìt bude stát 150 Kè za dospìlou osobu, 75 Kè za 
dítì do 10 let. Pøihlášky na autobus se pøijímají na faøe do 
27. kvìtna 2012.

P. Eduard Krumpolc, faráø

Upozornìní.

V souvislosti s otevøením nového zdravotního støediska 
upozoròujeme obèany na skuteènost, že byla zrušena 
pevná telefonní linka MUDr. Nováka. Kontaktovat jej 
nyní mùžete pouze pøes mobilní telefon èíslo 721 754 521.

Jana Svobodová 

ÈÈK Hnìvotín, Obec Hnìvotín a Obèanské sdružení 
Diakonie Broumov (nezisková organizace, která 
poskytuje sociální služby pro obèany z okraje spoleènosti 
– materiální pomoc sociálnì potøebným, azylové 
u b y t o v á n í  i  p r a c o v n í  p ø í l e ž i t o s t .  V í c e  n a
www: diakoniebroumov.org)

VYHLAŠUJÍ
SBÍRKU  POUŽITÉHO  OŠACENÍ

- letního a zimního obleèení /dámské, pánské,dìtské/
- lùžkovin, prostìradel, ruèníkù, utìrek, záclon, 
- látky (minimálnì 1m2, prosíme, nedávejte nám odøezky 
a zbytky látek)
- domácí potøeby-nádobí bílé i èerné, sklenièky- vše 
nepoškozené
- vatované a péøové pøikrývky, polštáøe a deky
- obuv – veškerou nepoškozenou
- hraèky – nepoškozené a kompletní

VÌCI, KTERÉ VZÍT NEMÙŽEME:
- lednièky, televize, poèítaèe a jinou elektroniku, 
matrace, koberce – z ekologických dùvodù
- nábytek, jízdní kola a dìtské koèárky - ty se 
transportem znehodnotí
- zneèištìný a vlhký textil

Sbírka se uskuteèní :
dne: v pátek  18.5.2012 od 17.00 do 19.00 hodin

a v sobotu 19.5.2012 od 9.00 do 11.00 hodin 
místo:  v bývalé mandlovnì u hasièské zbrojnice

Vìci prosíme zabalené do igelitových pytlù èi krabic,
aby se nepoškodily transportem

Dìkujeme za Vaši pomoc.

Humanitární sbírka.

V souèasné dobì probíhají práce na opravì zdí a bran kostela.
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Mìsíc bøezen - mìsíc „Hnìvotínského koštu“.

Odborné porotì se nejvíce zamlouvala meruòkovice pana Jaroslava 
Kalába.

P ø í c h o z í  s v ý m  
hlasováním ocenili 
švestkovici pana 
Radka Navrátila.

Letošní roèník soutìže 
se tìšil nejvìtšímu 
zájmu veøejnosti, akci 
navštívilo pøibližnì 130 
milovníkù páleného 
moku.

Mezi ochutnávkou jednotlivých vzorkù mohli úèastníci zakousnout 
nìco ze zabíjaèkových specialit.

O dobrou náladu se již tradiènì starala kapela MišMaš.

Již potøetí se v prostorách Kulturního domu v Hnìvotínì 
sešli obèané naší obce, aby v soutìžním klání porovnali 
svoje pìstitelské úspìchy v oblasti pálenek všeho druhu.
Na obecní úøad bylo v daném termínu doruèeno 26 
rùznorodých vzorkù, mezi nimiž mìla výraznou pøevahu 
švestkovice - 13 zastoupení. Dále byly zastoupeny 
rynglovice, hruškovice, mirabelka, tøešòovice, 
meruòkovice, jabkovice a kalvádos. Soutìžní porota se 
poprvé sešla den pøed soutìží, aby z nich vybrala ty 
nejlepší.

Následný den, v pátek 9. bøezna 2012, se porota sešla 
podruhé a vydala výsledný verdikt – vítìzem tøetího 
roèníku „Hnìvotínského koštu“ se stala meruòkovice 
pana Jaroslava Kalába. Všechny pálenky pak byly 
pøesunuty do velkého sálu, kde již netrpìlivì èekala 
„odborná veøejnost“, aby svými hlasy urèila svého vítìze. 
Tím se nakonec stal pan Radek Navrátil se svoji 
švestkovici. První tøi v obou kategoriích byli ocenìni 
speciálními sklenicemi, všichni soutìžící pak obdrželi 
upomínkový diplom.

Milan Krejèí

Stabilnì desetièlenná porota, letos ve složení Doležal Mojmír, Koláø 
Petr, Krejèí Nadìžda, Navrátil Radek, Osladil Antonín, Ponížil 
Miroslav, Procházka František, Sklenáø František, Stejskal Vlastislav 
a Šulc Václav urèila, pod bedlivým dohledem pøedsedy Radovana 
Bajgara, finálovou „desítku“ vzorkù. Šestibodovou škálou od 0 do 5 
bodù pøitom posuzovala barvu pálenky, její vùni a chu�. 
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Pøed 65-ti lety se vrátili Èeši z Volynì.

V letošním roce oslaví „Sdružení Èechù z Volynì a jejich 
pøátel“ (dále SÈVP) šedesáté páté výroèí od návratu do 
rodné vlasti svých pøedkù. Tato èeská menšina hledala, z 
dùvodu hospodáøské krize tehdejšího Rakouska-Uherska, 
obživu a tu našla v tehdejším Carském Rusku na nedaleké 
Volyni, dnešní Ukrajinì, kde nakonec pobývala od roku 
1867 do roku 1947, tedy plných  80 let. Prožili si zde tak 
hrùzy první i druhé svìtové války.
A právì druhá svìtová válka byla pro tuto èeskou menšinu 
mezníkem k návratu do vlasti. Svojí úèastí v øadách 
1. Èeskoslovenské samostatné brigády pod vedením 
armádního generála Ludvíka Svobody se podílela na 
osvobození Èeskoslovenské republiky. Po skonèení války 
došlo na základì Postupimské dohody k novému 
rozdìlení Evropy.

Jedním z dùsledkù dohody byl i odsun obèanù nìmecké 
národnosti ze støední Evropy. Takto uvolnìná místa pak 
byla dosídlována mimo jiných i volyòskými Èechy, kteøí 
ukonèili své pùsobení v armádì. Na zemìdìlských 
usedlostech zaèali ihned hospodaøit a otevøeli tím prostor 
pro jednání o reemigraci zbývajících èlenù rodiny i 
ostatních obèanù. Jednání trvala témìø dva roky, ale 
dopadla úspìšnì, a tak byl 29. ledna 1947 vypraven z 
Dubna první transport 378 osob. Celkovì reemigrace 
trvala asi šest mìsícù, bìhem kterých se do staré vlasti 
vrátilo pøibližnì 40 000 osob.
Do obce Hnìvotín bylo dosídleno 18 volyòských Èechù – 
vojákù, pøímých úèastníkù osvobozovacích bojù. Jejich 
rodinní pøíslušníci se k nim pøipojili v prùbìhu roku 1947, 
celkový poèet èítal kolem stovky osob. Postupem èasu se 
spoleènì se starousedlíky a dalšími pøistìhovalci zapojili 
do života obce. Ze zmínìných 18-ti bývalých vojákù a 
dalších prvních dosídlencù již nikdo nežije,  pøevážnì jsou 
pochováni na místním obecním høbitovì. V souèasné 
dobì jsou v obci z øad volyòských Èechù nejstaršími 
žijícími obèany paní Emilie Hryzbilová (rozená 
Neradová), která se letos v bøeznu dožila 80-ti let a paní 
Anna Šulcová (rozená Flanderová), která se letos v 
èervenci dožije 90-ti let.
Výroèí 65-ti let od návratu volyòských Èechù si v obci 
pøipomene místní sdružení SÈVP dne 7. kvìtna 2012 
položením kytice kvìtù k pomníku padlým prvního a 
druhého odboje, který se nachází pøed Kulturním domem. 
Celostátní setkání SÈVP k tomuto výroèí probìhlo již 
14. dubna 2012 v Žatci a zúèastnila se jej i pìtièlenná 

delegace z olomouckého regionu SÈVP, se sídlem v 
Hnìvotínì. V prùbìhu setkání byly položeny kytice k 
bronzové bustì Dr. Edvarda Beneše, poøízené z pøíspìvkù 
volyòských Èechù. Stojí na mramorovém pilíøi opatøeném 
textem: „Volyòští Èeši s vdìkem svému presidentovi“.

Státní akce k tomuto výroèí probìhne dne 27. záøí 2012 v 
prostorách Senátu Èeské republiky. Celou akci poøádá a 
zašti�uje pøedseda Senátu ÈR pan Milan Štìch a má se jí 
zúèastnit na 150 delegátù a hostù z øad „Sdružení Èechù z 
Volynì a jejich pøátel“ z celé Èeské republiky.

Vladimír Polák
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Zájmové organizace.

Slet èarodìjnic.

duben 2012

Po roèní pauze, zapøíèinìné velmi nepøíznivým poèasím, 
se oblíbený „Slet èarodìjnic“ vrátil od hasièské zbrojnice 
zpìt na svoji mateøskou základnu, do Hnìvotínských skal.
Za krásného sluneèného, i když trochu vìtrného poèasí, 
pøistáli úèastnice a úèastníci široké škály vìkových 
kategorií, všech možných typù a druhù na místì konání 
bez jediné nehody. Mohl tak zaèít plánovaný program 
tvoøený èarodìjnou diskotékou, karaoke, drobnými 
soutìžemi a pøedevším vyhodnocením nejpovedenìjších 
masek èarodìjnic a èarodìjù.

Po pøibližnì pùlhodinové pauze následovalo zapálení 
èarodìjnické vatry, letos pøibližnì 1,5 metru vysoké.

Poté se program opìt vrátil do vyjetých kolejí, diskotéka se 
støídala s rùznými dovednostními soutìžemi, velmi 
zaujalo karaoke, pøedevším v podání èlenek 
pedagogického sboru.
Velmi podaøené odpoledne organizaènì již ponìkolikáté 
zajiš�ovaly Základní a Mateøská škola v úzké spolupráci ze 
SRPŠ a Obecním úøadem Hnìvotín, za což jim patøí velké 
podìkování.

Milan Krejèí

Kolem 15. hodiny se všichni soutìžící shromáždili na dnì ohromného 
èarodìjného kotle Hnìvotínských skal, aby mohla porota vybrat ty 
nejúspìšnìjší.

Snímek zachycuje ocenìné úèastníky letošního „Sletu“. Vzadu stojí 
nalevo Miss èarodìjnice ZŠ Deniska Horáèková, vedle ní Mrs. 
nejstarší èarodìjnice Rùžena Vysoudilová. Vpøedu stojí zleva Miss 
èarodìjnice MŠ Barunka Millerová, Mr. èarodìj Honzík Miller, Miss 
èarodìjnice ZŠ Anetka Oš�ádalová a Miss nejmenší èarodìjnice 
Kristýnka Pospíšilová.

Tìsnì pøed zapálením obkroužili nìkolikrát èarodìjnickou vatru 
všechny èarodìjnice a èarodìjové.

Kvùli silnému vìtru byla èarodìjnická vatra pod pøísným dohledem 
SDH Hnìvotín.

V pozdním odpoledni se tìžištì zábavy pomalu pøesunulo ke cvièné 
noøe hnìvotínských myslivcù, kde všem pøítomným zpestøila pobyt 
již v Hnìvotínì zdomácnìlá kapela MišMaš.

Spokojenì vypadali i úèastníci èarodìjnickým letùm ponìkud 
odrostlým.  
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Zájmové organizace.

Od mìsíce kvìtna je již zprovoznìn tenisový kurt. Na 
celkem tøech brigádách byl kurt zbaven zimních náletù, 
byla navezena nová antuka a vypnuty umìlé lajny. Ke 
zhutnìní povrchu byl zapùjèen vibraèní válec. Høištì již 
má ale „hodnì za sebou“ a i když jej od minulého roku 
zdobí nové oplocení, je pravdìpodobné, že na další roky 
bude povrch potøebovat menší rekonstrukci (navezení 
vìtšího množství antuky, výmìna èásti nebo všech lajn).

Za zmínku ještì stojí dìní na høišti s umìlým povrchem, 
na kterém probíhají napínavé souboje v malé kopané. 
Domácí høištì zde má celkem pìt týmù, z toho tøi 
hnìvotínské (FC Hnìvotín, Kovo Døevo a United Players). 
Nejvíce se daøí týmu FC Hnìvotín, který velmi vážnì sahá 
po titulu v první lize, opaèné starosti má v té samé soutìži 
tým Kovo Døevo. Tøetí zástupce, mužstvo United Players, 
ve své druhé sezónì usiluje, jako nováèek tøetí ligy, o 
postup do ligy druhé. 

Milan Krejèí 

duben 2012

Z èinnosti FC Hnìvotín.

Naplno bìží v tìchto týdnech mistrovská fotbalová 
sezóna. V soutìžích organizovaných Krajským a 
Okresním fotbalovým svazem se úèastní ètyøi týmy FC 
Hnìvotín.
Nejvìtší zájem fanouškù je upøen na mužstvo mužù, které 
bojuje v krajském pøeboru Olomouckého kraje o udržení v 
soutìži. Z odehraných šesti zápasù se týmu podaøilo k 
podzimním 17-ti bodùm pøidal dalších 8 a tak mu 
momentálnì v tabulce soutìže se ziskem 25-ti bodù patøí 
dvanácté místo. Na sestupové pøíèky má náskok 7 bodù. 
Opìt se opakuje nejvìtší slabina týmu – úzký kádr 
pronásledovaný zranìními.

Mládežnické týmy se vesmìs pohybují v polovinì svých 
tabulek – dorostenci jsou zatím na osmém místì 
ètrnáctièlenné soutìže, starší žáci figurují na ètvrtém 
místì sedmièlenné soutìže a mladším žákùm patøí páté 
místo z jedenácti úèastníkù. Všechna uvedená umístìní 
jsou k poslednímu dni v mìsíci dubnu.

První tým si našel èas i na brigádu a pomohl s budováním oplocení 
sportovního areálu FC Hnìvotín.

Benjamínci se mistrovských soutìží zatím neúèastní, ale o to pilnìji 
trénují na høišti s umìlým povrchem – snímek je však ještì ze zimní 
pøípravy v tìlocviènì ZŠ. 
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„Dny obce Hnìvotín
ve dnech 27. - 29. èervence 2012“.

(pøipravovaný program)

Kulturní program na høišti: 
- 14.00-15.00 hod. Jumping Drums  (svìtová 
bubenická show)
- turnaj v kopané,
-  letecká akrobacie (v pøestávce turnaje)
Program u hasièské zbrojnice:
- vystoupení skupiny historického šermu (støelba
z historických zbraní)
 - country kapela 
Od 20.00
Taneèní zábava 
22.00 hod.
Ohòostroj

Výstavy:   „Historie a souèasnost obce“
                     „Øezbáøi a øemesla obce“ 
Prohlídky:  mateøské školky a Berušky
                        základní školy s pavilonem
10.00 hod.
Mše v kostele Sv. Leonarda 
9.00 – 18.00 hod.
Kolotoèe, houpaèky, støelnice a jiné atrakce

Kulturní program u hasièské zbrojnice:
- country kapela p. Dostála

Program v Kulturním domì:

14.00- 15.00 hod.
    - vystoupení imitátora a písnièkáøe  Vladimíra Hrona 
Kulturní program høištì:
    - jízda veteránù

Upøesnìní podrobností o vystoupeních, o cenách 
vstupného na vystoupení umìlcù, èasové doladìní, 
rozmístìní stánkù a atrakcí, prodej obèerstvení apod., 
upøesníme v dalším vydání Zpravodaje obce, který 
pøíštì vyjde v polovinì mìsíce èervence.

Budeme rádi, když na tuto akci upozorníte své rodinné 
pøíslušníky, bývalé obèany obce a vaše známé, kteøí žijí 
mimo naši obec, nebo dokonce v zahranièí. Prostì 
pøivítáme všechny, jímž je obec Hnìvotín nìèím blízká, 
nebo zajímavá.
Akci budeme také prezentovat v oblastních
i celostátních sdìlovacích prostøedcích.

Ing. Tomáš Dostál, místostarosta

 hod.

Nedìle 29. èervence

Pátek 27. èervence 2012

Sobota 28. èervence

16.00-19.00 hod.
Výstavy 
- „Historie a souèasnost obce“   ( budova ZŠ)
- „Øezbáøi a øemesla obce“ ( prostory Kulturního domu)  

16.00-19.00
Prohlídky:
- mateøské školky a Berušky
- základní školy s pavilonem
- farního kostela Sv. Leonarda vèetnì vìže a krypty

16.00-22.00
Kolotoèe, houpaèky, støelnice a jiné atrakce

16.00-22.00
Kulturní program u hasièské zbrojnice:
- dechovka  Jirky Pavlíèka
- Michal Tuèný revival  (Frýdek-Místek)
- ohòová show 
Kulturní program na høišti:
- country skupina
- vzlet horkovzdušného balonu

9.00-11.00 hod.,  13.00-17.00 hod.
Výstavy:
- „Historie a souèasnost obce“
- „Øezbáøi a øemesla obce“ 

Prohlídky:
- mateøské školky a Berušky
-  základní školy s pavilonem
- farního kostela Sv. Leonarda s vyhlídkovou vìží a kryptou

9.00 -21.00 hod.
- kolotoèe, houpaèky, støelnice a jiné atrakce
- výšková plošina HZSOK u zbrojnice s možností 
vyhlídky na obec

9.00-9.45 hod.  
Program v sále KD:
- pøivítání rodákù, bývalých i souèasných obèanù obce v 
sále Kulturního domu (udìlení èestného obèanství obce)
- program ZŠ

10.30-11.45 hod.
Pejskování (program agentury GONG pro dìti)

 hod.

 hod.

 hod.


