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Olomouckého kraje



Hnìvotín je „Vesnicí Olomouckého kraje roku 2016“
Vyhlašovatelem soutìže „Vesnice roku“ 
v Programu obnovy venkova je Ministerstvo 
pro místní rozvoj ÈR, Ministerstvo 
zemìdìlství, Spolek pro obnovu venkova 
È R  a  S v a z  m ì s t  a  o b c í  È R .  
Spoluvyhlašovatelem soutìže je Kanceláø 
prezidenta republiky, Ministerstvo 
životního prostøedí, Ministerstvo kultury, 
S v a z  k n i h o v n í k ù  a  i n f o r m a è n í c h  
pracovníkù, Spoleènost pro zahradní 
a krajináøskou tvorbu, Sdružení místních 
samospráv ÈR a jednotlivé kraje v pøípadì 
krajských kol soutìže.

Ve ètvrtek 9. èervna komise Olomouckého 
kraje navštívila naši obec. Pøibližnì 200 
obèanù obce a dìtí základní školy 
reprezentovalo kulturní, spoleèenský 
a sportovní život. Ukázali jsme komisi také 
š k o l k u ,  z á k l a d n í  š k o l u ,  d ù m  
s peèovatelskou službou, kostel a opravené 
historické památky.

Velmi se líbily revitalizované ulice obce se 
zelení a kvìtinovou výzdobou, okružní 
køižovatka s pøilehlými zastávkami, FIT 
stezka i sportovní areál. Body nám pøinesla 
i prezentace spolku ProVás Hnìvotín 
s indiánským stanem a ukázkou èinnosti, to 
vše za jásotu indiánù z naší školy. Je toho 
zkrátka hodnì, èím se mùžeme v porovnání 
s ostatními obcemi pochlubit. 
V pondìlí  20. èervna komise 
rozhodla a udìlila naší obci Zlatou 
stuhu.
Mimo vysokého spoleèenského ocenìní 
obec obdrží od Olomouckého kraje odmìnu 
ve výši 100 000 Kè a dalších 100 000 Kè na 
výdaje spojené se slavnostním vyhlášením, 
které v obci probìhne ve druhé polovinì 
mìsíce srpna. Od Ministerstva pro místní 
rozvoj potom obec obdrží dotaci ve výši 
1 000 000 Kè.
Zastupitelé obce tímto dìkují vedení 
a žákùm základní školy, zejména paní 
Radce Dudové, spolku ProVás Hnìvotín, 
Družinì mladých myslivcù „VLÈATA“ 
s vedoucím Stanislavem Oš�ádalem, 
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taneèní  skup inì  BABA,  Sdružení  
dobrovolných hasièù, TJ FC Hnìvotín 
s trenéry mládeže, zamìstnancùm obce 
a všem vám, kteøí jste se jakýmkoliv 
podílem o tak obrovský úspìch  zasloužili. 
Dìkujeme Vám!

A co bude dál?
V pátek 19. srpna pøivítáme v naší obci 
delegace ze všech soutìžících obcí, starosty 
okolních vesnic Mikroregionu Kosíøsko 
a zástupce Regionu Haná. Pøijedou k nám 
funkcionáøi kraje a zástupci ministerstev. 
Ve sportovním areálu totiž probìhne 
slavnostní vyhlášení krajského kola soutìže 
„Vesnice roku“ s kulturní vložkou naší obce. 
Ve veèerních hodinách už potom budeme 
oslavovat a užívat si úspìch obce Hnìvotína 
v  rámci  naš í  vesnice .  P lánujeme 

zorganizovat taneèní zábavu s ohòostrojem. 
Na pøelomu srpna a záøí navštíví Hnìvotín 
komise celostátní.  To j iž  budeme 
reprezentovat Olomoucký kraj v rámci celé 
Èeské republiky. 

Zleva starosta Paseky (skonèila na 
druhém místì) Jiøí Blažek, starosta 
Hnìvotína Jaroslav Dvoøák, starostka 
Majetína (tøetí v poøadí) Miroslava 
Zavadilová a pøedseda hodnotící komise 
a starosta Nové Hradeèné Tomáš Müller.

Utkáme se s vítìznými vesnicemi 
jednotlivých krajù. Zde je jejich výèet:
Cehnice, Jihoèeský kraj
Kozojídky, Jihomoravský kraj
Valy, Karlovarský kraj
Rudník, Královéhradecký kraj
Prysk, Liberecký kraj
Velké Hoštice, Moravskoslezský kraj
Sebranice, Pardubický kraj
Konstantinovy Láznì, Plzeòský kraj
Úholièky, Støedoèeský kraj
Nové Sedlo, Ústecký kraj
Lípa, Kraj Vysoèina
Kašava, Zlínský kraj

Komise bude v obci tentokráte ètyøi hodiny, 
takže budeme moci Hnìvotín pøedstavit ve 
vìtší šíøi, než pøi kole krajském, kdy komise 
v obci strávila hodiny dvì.

Pùjdeme do toho? Teï už musíme! Nyní už 
nereprezentujeme jen sebe, ale i celý 
Olomoucký kraj. Vìøíme, že pomùžete 
všichni. Je to naše vesnice! 

PS: Uvìdomujeme si, že je to významné 
ocenìní v historii naší obce, ale pøece jen 
ocenìní… My máme poøád co v naší vesnici 
vylepšovat, poøád jsou problémy, které je 
nutné øešit. Revitalizaci zbývajících ulic, 
problémy se  zásobováním vodou,  
dokonèení sportovního areálu, pøístavba 
školy,  další  autobusové zastávky,  
cyklostezky, okolní pøíroda apod. Nemìjte 
obavy, pracovat budeme poøád stejnì.

zastupitelé obce 
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Poznámky z 11. zasedání zastupitelstva obce

Na 10. i 11. zasedání zastupitelstva bylo 
jednáno o možnosti odkoupení nemovitosti 
è.p. 88  v k.ú. Hnìvotín do majetku obce.
Obec má o rozsáhlý objekt uprostøed obce 
vážný zájem. Zamýšlíme zde, s využitím 
dotace ze Státního fondu pro rozvoj bydlení, 
objekt pøestavìt na „Komunitní centrum 
pro seniory“ s dvanácti až patnácti byty 
o velikosti 1+KK, pøípadnì 2+KK. Obec již 
zadala zpracování znaleckého posudku. 

Financování budeme realizovat cestou 
úvìru sjednaného u Komerèní banky 
Olomouc, o který bychom zažádali po 
uhrazení poslední splátky za kanalizaci 
v prosinci tohoto roku.
Rovnìž bylo projednáno a schváleno 
odkoupení stavebního pozemku p.è. 385/3, 
orná  pùda o výmìøe 3 000 m2 v lokalitì 
„U Zahrádek“. I v tomto pøípadì obec zadala 
z p r a c o v á n í  z n a l e c k é h o  p o s u d k u .  
Odkoupení je výhodné pro dokonèení 
lokality dle potøeb obce a pro budoucí 
propojení ulic. Splatnost èástky bude 
v kupní smlouvì stanovena na konec roku             
2016, tedy až po zaplacení tøí novì 
vytvoøených parcel stavebníky. Ceny budou 
zveøejnìny po podpisu kupních smluv.

Libor Bla�ák, místostarosta a pøedseda 
výboru pro výstavbu a dopravu

Další zasedání hnìvotínských zastupitelù 
probìhlo v úterý 21. èervna od 18 hodin 
v zasedací místnosti Kulturního domu. 
Pøítomni byli všichni zastupitelé a 21 hostù. 
Po zahájení jednání starostou obce 
Jaroslavem Dvoøákem a zvolení návrhové 
komise, ovìøovatelù a zapisovatele, byl 
odsouhlasen program jednání. 
Pøedseda kontrolního výboru Jozef Novák 
vyhodnotil plnìní usnesení z pøedchozího 
zasedání.
V následujícím prùbìhu zasedání  
zastupitelé projednali a schválili:
- rozpoètové opatøení è. 2/2016;
- odkoupení rodinného domu è.p. 88 v obci 
Hnìvotín a stavebního pozemku do 
majetku obce (viz samostatný èlánek na 
jiném místì zpravodaje);
- dodatek è. 2 ke smlouvì è. 13152693 
uzavøené se Státním fondem životního 
prostøedí na akci „Snížení energetické 
nároènosti objektu základní školy v obci 
H nì vo t í n“ ,  k t e rý m o b e c  d o è e rp á  
z operaèního programu pro životní 
prostøedí dotaci ve výši 602 905,52 Kè (fond 
novì uznal vícenáklady obce pøi zateplování 
budovy základní školy);
- pøíspìvek na každé dítì z Hnìvotína, které 
se zúèastní letního dìtského tábora 
organizovaného spolkem ProVás Hnìvotín, 
ve výši 400 Kè (celková suma bude 
pøeúètována poøadatelùm akce); 
- pøíspìvek TJ FC Hnìvotín ve výši 45 000 
Kè na oslavy 65. výroèí založení oddílu 
kopané; 

- pøíspìvek Støedomoravskému klubu 
automobilistù a motocyklistù Olomouc ve 
výši 8 000 Kè na poøádání XIX. Hanáckého 
okruhu, soutìže historických automobilù a 
motocyklù, který se pojede pøes naši vesnici 
(èást soutìže, která se bude konat 
23. èervence, probìhne i v prostoru za 
hasièskou zbrojnicí, k vidìní bude více jak 
100 historických automobilù a motocyklù);
- nákup vozidla Dacia Duster se závìsným 
zaøízením a pøívìsným vozíkem pro potøeby 
obce v cenì do 280 000 Kè;

Dále byl schválen zámìr kompletní 
realizace dobudování celého sportovního 
areálu v roce 2017 a to s využitím dotace, 
žadatelem bude TJ FC Hnìvotín. Bylo 
odsouhlaseno zpracování dokumentace pro 
územní a stavební øízení na akci „LBC 8 - 
rybník Blata“ (podmínkou je souhlas 
vlastníkù pozemkù). Schváleno bylo 
vyhlášení zakázek malého rozsahu na 
revitalizaci èásti obce Malý Klupoø a na 
výmìnu kotlù a termoventilù v budovì 
základní školy. 

Zastupitelé naopak neodsouhlasili zøízení 
obecní policie, která by v Hnìvotínì 

Mezi schválenými pøíspìvky je i èástka ve 
výši 5 000 Kè na startovné družstva 
reprezentujícího Hnìvotín v závodech 
draèích lodí v obci Skalièce.

pùsobila v souèinnosti s okolními obcemi. 
Pøítomní byli informováni i o kulturních 
akcích v období prázdnin a o výstavbì 
v obci. Projednány byly smlouvy obce. Na 
pøipomínky z diskuse zastupitelé odpoví 
jako vždy na dalším zasedání.
Na závìr bylo pøijato usnesení a starosta 
zasedání ukonèil. Podrobnìjší informace 
o projednávaných záležitostech naleznete 
v Usnesení z 11. veøejného zasedání 
zastupitelstva obce, které je umístìno na 
webových stránkách obecního úøadu, 
pøípadnì do nìj mùžete nahlédnout 
v úøední dny pøímo v kanceláøi obecního 
ú ø a d u .  N á s l e d u j í c í  1 2 .  z a s e d á n í  
zastupitelstva je naplánováno na mìsíc 
srpen.

Iveta Èechová

Odkoupení nemovitostí 
do majetku obce

Zpravodaj obce Hnìvotín | èervenec 2016
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Pohádkové pøíbìhy mají rády vìtšinou 
všechny dìti. Nechybí v nich kouzla, 
pohádkové prostøedí a nìkdy i spousta 
legrace. Stejnì je tomu v knížkách Zuzany 
Pospíšilové. V její knize „Kouzelná tøída“ je 
navíc pøíbìh ze školy, prvòáèkùm tedy 
z velmi známého prostøedí, ve kterém se od 
záøí pohybují.                               
V pondìlí 2. kvìtna se celá 1. tøída zúèastnila 
besedy o knihách této spisovatelky. Dìti 
dostaly v knihovnì prùkazku a dárek, knihu 
od Z. Pospíšilové „Kouzelná tøída, pøíbìh 
pokraèuje“. Každé z dìtí pøeèetlo úryvek 
z knihy. Ètení totiž rozvíjí dìtskou fantazii 
a zlepšuje slovní projev. U dítìte, které více 
ète, je pøedpoklad, že se dokáže lépe 
vyjadøovat a komunikovat. Hlavním cílem 

V mìsíci kvìtnu a èervnu se obec 
pøipravovala na soutìž Vesnice roku, a 
proto se nejvìtší pozornost vìnovala 
dokonèení rozpracovaných stavebních 
prácí:
- byla provedena pokládka asfaltu na 
komunikaci v ulici vedle kostela ve smìru 
k obecnímu úøadu, vèetnì dokonèení 
dodláždìní chodníkù po napojení ulièních 
vpustí;  

- v èásti Malý Klupoø probìhlo chemické 
èištìní vodovodního øádu, vèetnì osazení 
revizních šachet pro usnadnìní budoucího 
èištìní v pøípadì potøeby;
- ve sportovním areálu byla dokonèena 
asfaltová plocha pod budoucí víceúèelové 
høištì, zrealizovaly se stavba malé tribuny 
a úpravy okolního prostranství;

- v objektu mateøské školy došlo k úpravám 
dvora, vèetnì oplocení a oprav pøilehlých 
fasád, vybaven byl i venkovním nábytkem;
- pøed kácením máje byla dokonèena 
oprava sochy sv. Floriánka vèetnì oplocení.

V období prázdnin pøipravujeme výmìnu 
kotlù v budovì základní školy, vèetnì 
úpravy rozvodù plynu pro rekuperaèní 
jednotku na vytápìní tìlocvièny a osazení 
termoregulaèních ventilù. Bìhem srpna se 
ještì pustíme do dlouho oèekávané 
rekonstrukce èásti Malý Klupoø.

Libor Bla�ák, místostarosta

Malí ètenáøi z 1. tøídy v knihovnì

Besídka školní družiny ke Dni matek
Letos jsme se rozhodly, že s dìtmi nacvièíme pásmo pro maminky k jejich svátku. Dìti malé 
a vìtší se do uèení básnièek, písnièek, pohádky a taneèkù pustily s velkým nadšením. 
Myslíme, že si uvìdomují, že obdarovat maminku nìèím nákladnìjším ve svém vìku prostì  
nemohou. 

Dárek v této podobì, kdy ukáží, co v nich døímá, kdy si maminka odnese vzpomínku 
a radost u srdíèka, je vlastnì super dárkem.  
Je konec školního roku  a my, vychovatelky, mùžeme øíct, že nám do družiny chodí 
bezvadná parta dìtí. Pøejeme si, aby jim kamarádské vztahy vydržely i do pøíštího roku. 

vychovatelky školní družiny

Výstavba v obci Upozornìní k napojení rodinných domù na obecní vodovod
Majitele rodinných domù v obci, kteøí jsou 
napojeni na obecní vodovod a zároveò 
využívají  svoji  studnu,  mají  tedy 
kombinovaný odbìr, upozoròujeme, že 
musí mít oba systémy oddìlené. Za toto 
odpovídá majitel nemovitosti.

Pøi vzájemném propojení obou systémù 
mùže dojít k situaci, že pøi poklesu tlaku 
v obecním vodovodu mùže být tento 
doplòován z neprovìøeného a možná 
i závadného zdroje – tedy soukromé studny. 
Mùže tak dojít k ohrožení zdraví ostatních 
obèanù obce. 
V Obci Hradeèná u Bílé Lhoty tato situace 
nastala. Náhradní zásobování obce pitnou 
vodou, vypuštìní a vyèištìní vodovodního 
systému, dezinfekce a další nepøíjemnosti 
mohou vyústit i v trestní oznámení 
a vymáhání náhrady škody.

Jaroslav Dvoøák, starosta

akce bylo zvýšení zájmu dìtí o knihy 
a zlepšení ètenáøských dovedností. Myslím 
si, že dìtem se v knihovnì líbilo a už se tìší 
na další návštìvu.

Dana Andrlíková

Zpravodaj obce Hnìvotín | èervenec 2016
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Sdružení rodièù a pøátel školy si k oslavì 
„Mezinárodního dne dìtí“ pøipravilo pro 
všechny žáky nádherný dárek v podobì 
nezapomenutelného zážitku. V pátek 
27. kvìtna do Hnìvotína zavítala spoleènost 
ZAYFERUS. Tato organizace se zabývá 
ochranou dravých ptákù a moderním 
sokolnictvím, ve kterém je kladen dùraz na 
ochranu pøírody. 
Žáci mohli na vlastní oèi spatøit kriticky 
ohrožené dravce, jak volnì létají a loví 
atrapy zvíøat, jež jsou tažené na speciálním 
navijáku. Taková pøíležitost se žákùm 
v pøírodì nikdy nenaskytne. V nauèném 
programu, který je také zamìøen na 
ekologii, ochranu i poznání pøírody, mohli 
pozorovat dravce, jako jsou výr velký, 
karanèo jižní, sokol stìhovavý, jestøáb lesní, 
orel skalní, orel moøský, sup bìlohlavý. 
Dokonce byla k vidìní i televizní hvìzda – 
sup Paèes, který vystupoval v poøadu „Show 
Jana Krause“. 

Na zaèátek programu si organizátoøi 
pøipravili podrobný výklad o životì tìchto 
vzácných dravcù. Poté pøišlo na øadu u žákù 
velmi oblíbené zkoušení ve formì soutìže, 
kdy pánové sokolníci pokládali zapeklité 
otázky a žáci si mohli za správné odpovìdi 
odnést hodnotné ceny. Mezi nejúspìšnìjší 
žáky patøili Julie Anna Brejchová z 1. tøídy, 
Vašek Januš a Filip Volmut ze 7. tøídy, 
kterým se naskytla možnost vypustit 
a zavolat si dravého ptáka na ruku. Tohoto 
úkolu se vùbec nezalekli a vše zvládli na 
jednièku. Na závìr programu si pro nás 
sokolníci pøipravili premiérový let mládìte 
orla skalního, který se stal závìreèným 
vyvrcholením programu.
Uèitelé i žáci byli z této akce nadšeni, jednak 
díky skvìlým prùvodcùm ze svìta dravých 
ptákù a ochrany pøírody, krásnému poèasí 
a v neposlední øadì díky samotným 
dravcùm.

Pavel Pekaø

Oslavy „Dne dìtí“ se supem 
Paèesem P o h á r  s t a r o s t ù ,  O l š a n y  

25. kvìtna
Možná si pamatujete na loòské èervnové 
èíslo hnìvotínského zpravodaje. Psali jsme 
tam o našem umístìní na „Poháru 
starostù“, atletickém mítinku v Olšanech 
pro žáky 1. – 9. tøíd. Naše spokojenost byla 
tehdy naplnìna: všichni jsme si vloni 
odvezli cenné medaile za krásná umístìní. 
Nejstarší kategorie se vloni nezúèastnila, 
ale letos jsme „vytáhli do boje“ v plném 
nasazení a kýžený výsledek se opìt dostavil.
Do této sportovní soutìže se naše škola 
zapojuje již ètvrtým rokem. Na prvním 
stupni soupeøí osm škol, na druhém ètyøi. 
Letos jsme si sportovištì obzvláštì 
zamilovali - celé dopoledne svítilo slunce 
a tak žáci a žákynì soutìžili v pøíjemném 
poèasí, výkony se jim daøily a my jsme 
oèekávali dobrá umístìní. 

Olšanský pìtiboj obsahoval skok daleký 
z místa, sprint na 50 m, hod míèkem nebo 
granátem, pro 1. stupeò pøekážkovou dráhu 
a závìreèný vytrvalostní bìh na 400 až 800 
nebo 1200 m podle kategorie. Každý 
sportovec musel absolvovat všechny 
disciplíny a sèítaly se jeho všechny dosažené 
výkony s výkony celého družstva. V každé 
disciplínì bylo urèeno poøadí škol 
a pøidìleny body. Když se vše podtrhlo 
a seèetlo, byli jsme i letos nadšeni. A ještì 
více než vloni. Nejprve jsme zahøívali 
v každé kategorii druhý stupeò vítìzù, 
získali jsme celkem ètyøi druhá místa a naše 
kategorie, která vloni nesoutìžila vùbec, pìt 
soutìžících 8. a 9. tøídy stáli na stupínku 
vítìzù nejvýše. Pohár si do školy odvezli 
Daniel Drtina, Matìj Holub, Jakub Kreuzer, 
Marie Vojáèková a Adéla Pluskalová. 
Všichni naši závodníci bojovali v každé 
disciplínì ze všech sil a v nároèném 
vytrvalostním bìhu dýchali z plných plic. 
Vše se vyplatilo. Dìkujeme za krásné 
výkony a gratulujeme. Tak za rok zase. 
Mùžeme se ještì zlepšit?

Orientaèní bìh, Lutín 31. kvìtna 
Letos jsme byli pozváni na orientaèní bìh 
do Lutína. Celou akci zorganizovala 
základní škola Lutín ve spolupráci 
s Dušanem Vystavìlem z Orienteering 
Championship. Žáci pátých a šestých tøíd 
bìželi v mladší kategorii, žáci sedmých až 

Konec školního roku ve znamení sportu
devátých tøíd v kategorii starší. 
Dvojice, trojice, místy i zdatní jednotlivci se 
vydávali s odstupem èasu na trasu dlouhou 
zhruba 1,5 km, kdo se ale špatnì 
zorientoval, mohl si zabìhnout i nìkolikrát 
více. 

Trasa vedla z fotbalového stadionu mezi 
rodinnými domky a panelovými domy na 
sídlišti a konèila opìt na stadionu. Na 
nebezpeèných úsecích poblíž silnic strážili 
u è i t e l é ,  a b y  n e d o š l o  k  ž á d n é m u  
nebezpeènému okamžiku. Ani z tìchto 
závodù jsme neodjíždìli s prázdnou. 
Tentokrát byla úspìšnìjší starší kategorie: 
dvojice dívek Maruška Vojáèková a Vanessa 
Vondráèková si dobìhla pro tøetí místo 
a dvojice hochù Javier Šolle a Jakub 
Kreuzer dokonce pro druhé místo. Navíc si 
každý úèastník odvezl pamìtní list za 
úspìšné absolvování celého závodu a dobrý 
pocit z nalezení všech kontrol na trase.

Pohár starosty, Lutín 9. èervna 
Jak už je naším zvykem i letos jsme se vydali 
na atletické závody do Lutína. Je zde velká 
konkurence sportovcù, kteøí mají možnost 
v každé hodinì tìlocviku trénovat na 
atletickém stadionu a tak jsme jen doufali, 
že se nám podaøí alespoò nìjaká pìkná 
umístìní. Poèasí bylo jak zrozené pro 
atletiku, ne pøíliš parno, tu a tam vykouklo 
slunce, ani vìtrno, ani deštivo - prostì 
paráda. Žáci ale poèasí ani nevnímali, tréma 
pøevažovala a to je pro dobrý výkon 
správnì.

Jako obvykle se zaèínalo rychlostními bìhy 
na 60 m, kde naše Maruška Vojáèková jen 
o desetinu sekundy obsadila krásné 
2. místo. Vydaøil se nám obávaný 

Pokraèování na stranì 6.
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Základní a mateøská škola

V hodinách dìjepisu jsme se letos uèili 
o 2. svìtové válce a holokaustu. Chtìli jsme 
rozšíøit své obzory a podívat se do jednoho 
z koncentraèních táborù a tak jsme se s paní 
tøídní uèitelkou vydali na exkurzi do 
koncentraèního tábora Auschwitz u mìsta 
Osvìtim v Polsku. 
Nejdøíve jsme navštívili tábor Auschwitz 
I. Podívali jsme se do nìkterých blokù 
(budov), vidìli jsme dùm vedoucího tábora 
Rudolfa Hesle, nebo plynovou komoru, ve 
které umíralo mnoho nevinných lidí. 

K vidìní zde bylo také mnoho osobních vìcí 
vìzòù. Poté jsme se pøesunuli do areálu 
tábora Auschwitz II – Birkenau (Bøezinka). 
Tento tábor byl ze všech tøí vyhlazovacích 
táborù (Auschwitz I, II, III) nejvìtší 
a zemøelo zde nejvíce lidí. Na vlastní oèi 
jsme zde vidìli pùvodní vagon, ve kterém 
byli vìzni do tábora pøiváženi, trosky 
krematorií nebo umývárny pro vìznì. Dnes 
je objekt koncentraèního tábora Auschwitz 
II památníkem, pøipomínající celému svìtu 
utrpení miliónù lidí z celé Evropy.

Exkurze pro nás byla velmi zajímavá 
a pouèná, na tento zážitek urèitì jen tak 
nezapomeneme.

Adam Niessner, 9. tøída

Výchova dìtí v oblasti požární 
ochrany a ochrany 
obyvatelstva
Hasièský záchranný sbor Olomouc nabízí 
školám preventivní výukový program, který 
seznamuje žáky s obezøetným chováním 
v rùzných situacích s cílem pøedcházet zranìní. 
Programu se zúèastnili žáci 2. a 6. roèníku.
Žákùm byly pøedneseny základní informace 
a poznatky z oblasti požární ochrany a ochrany 
obyvatelstva, a to ve dvou vyuèovacích 
hodinách. Žáci 2. roèníku se uèili, jak pøivolat 
pomoc v pøípadì, že se dostanou do blízkosti 
požáru, jak mohou rozpoznat jiné hrozící 
nebezpeèí a jak se mají zachovat v  situaci, kdy se 
sami ocitnou v mimoøádné situaci. Dále byli žáci 
seznámeni s tím, jak se mají zachovat pøi zaznìní 
zvuku sirény (varovném signálu) a co si mají vzít 
s sebou pøi opuštìní bytu apod. 
Odmìnou pro dìti 2. roèníku byla v závìru 
programu možnost si nejen prohlédnout, 
ale i vyzkoušet zásahový oblek.

Ivana Filkászová

V pátek 3. èervna se konala na školní 
zahradì „Znalostní olympiáda“ žákù 
3. tøídy pøi ZŠ Hnìvotín. Akci zorganizovali 
samotní rodièe, z nichž mnozí byli 
u jednotlivých stanoviš�. Dìti pøišly i se 
svými sourozenci a provìøily si své znalosti 
v rùzných disciplínách. 

Napøíklad odhadovaly vzdálenost,  
poznávaly významnou osobnost našich 
dìjin Karla IV., házely na urèený cíl, 
poznávaly lesní zvìø. Všichni byli 
vyhodnoceni a za odmìnu získali diplom 
a vìcné odmìny. Obèerstvení bylo zajištìno 
rodièi.  Na závìr se rozhoøel táborák 
a opékalo se nad ohnìm. Myslím si, že se 
akce dìtem líbila a dìkuji touto cestou všem 
rodièùm, kteøí akci zorganizovali. 

Alena Zapletalová

Konec školního roku ve 
znamení sportu
Pokraèování ze strany 5.

vytrvalostní bìh na 1 000 m. Nejprve 
v mladší kategorii dobìhla jako tøetí Eliška 
Slehová a stejnì tak Tonda Breznický, 
následoval za starší žáky vynikajícím 
druhým místem Javier Šolle. 
V technických disciplínách se nám daøilo ve 
vrhu koulí starších žákyò. Obì naše dívky 
vrhly koulí pøes sedm metrù a obsadily tak 
dva ze tøí stupòù vítìzù - Adéla Pluskalová 
získala støíbro a Maruška Vojáèková bronz. 
Ve smíšených štafetových závodech (3 hoši, 
2 dívky) se nám však nedaøilo ani v jedné 
kategorii a na stupnì vítìzù jsme se 
nedostali.    

Kolobìžkový závod, Námìš� na Hané 
10. èervna
Fotbalový areál v Námìšti na Hané se 
v tento den zaplnil mnoha kolobìžkami 
znaèky Kostka. Byly sezvány spøátelené 
základní školy a i my jsme pøijali tuto 
lákavou nabídku a s dvanácti žáky vyjeli 
porovnat síly. 
Na zaèátku byl každý seznámen se správnou 
a efektivní jízdou tak, aby využil veškerou 
sílu a zbyteènì neplýtval energií. Na 
startovní èáru se v jednotlivých kategoriích 
postavily dvojice, které jely dva okruhy, 
tedy 800 m a s napìtím se vyèkávalo, kdo 
bude mít nejlepší èas. 

Z našich žákù se umístili velmi dobøe mladší 
i starší hoši. Petr Vohnout a Milan Vojáèek 
vybojovali støíbrné poháry a Michal Sklenáø 
a Roman Jánský bronzové. Z našich dívek 
se nejlépe umístily na ètvrtém místì Eliška 
Slehová a Denisa Horáèková. Po rozdání 
cen si všichni úèastníci mìli možnost ještì 
poøádnì zajezdit. Tehdy se už nikdo 
neostýchal a kolobìžky byly v plném 
proudu. Jezdilo se celou hodinu, žáci se 
støídali a teprve pøíjezd firmy Kostka, která 
kolobìžky zapùjèila, ukonèil kolobìžkový 
rej. Tak za rok na druhém roèníku zase.

Radka Dudová

Znalostní olympiáda žákù 
3. tøídy

Exkurze do koncentraèního 
tábora Auschwitz

Školní výlet do Bludova
K závìru školního roku patøí dìtmi tolik 
oèekávané školní výlety. Žáci 1. a 2. tøídy se 
tentokrát koncem kvìtna vydali do 
Pradìdova dìtského muzea v Bludovì. Dìti 
velmi zaujalo dìtské pøírodní høištì 
s mnoha atrakcemi – lanovkou, míèkovou 
rychlodráhou, podzemním telefonem, 
tunelem a klouzaèkou. Vnitøní prostory pak 
poskytly dìtem hru v malých domeècích, 

které evokovaly to, jak lidé døíve žili. Dìti se 
velmi rychle vžily do postav poš�ákù, 
zelináøù, hokynáøù èi strojvedoucích. 
Program byl velmi zajímavý a tak dìti 
Pradìdovo muzeum nerady opouštìly. 
A protože se blíží doba prázdnin, mohu 
výlet do Bludova všem rodièùm s menšími 
dìtmi jen doporuèit.

Ivana Filkászová
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Jak vysvìtlit dìtem, že ovoce a zelenina 
nepadají z nebe rovnou do bednièek 
v obchodì? Využili jsme pro to školní 
pozemky jako živé uèebny pod širým 
nebem. Tady mùžeme názornì ukázat, jak 
je pro èlovìka pùda dùležitá a že by bez ní 
nemohl existovat. Nejprve je tøeba užitkové 
rostliny vyset nebo zasázet, pak se o nì 
pravidelnì starat – zalévat, okopávat, plet, 
hnojit a teprve pak mùžeme vypìstované 
plody sklízet.

Žáci 5. – 9. tøídy zaèali pracovat na našem 
školním pozemku ve druhé polovinì dubna 
a v èervnu už jsme sklidili první úrodu – 
øedkvièky, kedlubny, jahody a hrášek. 
V dobì hlavních prázdnin se o školní 
pozemek budou starat dobrovolníci z øad 
žákù pod dohledem pedagogù. Èeká nás 
sklizeò cibule, èervené øepy, cuket, dýní, 
mrkve, fazolí a brambor.
U drobného ovoce (rybíz, angrešt, maliny, 
ostružiny a borùvky) se snad doèkáme 
úrody pøíští rok. To vše bychom nemohli 
realizovat bez pomoci pana Josefa 
Studeného, který nám svou mechanizací 
vždy ochotnì pomùže pozemek obdìlat. 
Tímto mu za spolupráci mockrát dìkuji.

Iveta Šutová

Snahou všech školních pedagogù je 
zpøíjemnit žákùm poslední dny školy 
a rozlouèit se zábavnì se školním rokem. 
Proto jsme ve spolupráci se SRPŠ pøi 
ZŠ Hnìvotín pro žáky tuto oblíbenou akci 
opìt pøipravili. 
Program byl velmi bohatý a atraktivní. 
Podíleli se na nìm aktivnì i žáci školy, takže 
bylo možno zhlédnout vystoupení 
pìveckého kroužku, vystoupení dìtí ze 
školní družiny, vystoupení dìvèat 
s pompony èi divadelní pøedstavení žákù 
5. tøídy. 

Potìšil nás velký zájem o hru „Boj o vlajku“ i 
o „Zmrzlinový bìh“, za jehož absolvování, 
jak už název napovídá, byli úèastníci 
odmìnìni  zmrzl inou.  Nádherným 
vyvrcholením programu pak byla  
„Bublinová show“. Velký zájem byl po celou 
dobu o„tetování“, o krásné výrobky 
z nafukovacích balonkù, èi o prohlídku vozu 
Tatra, který se zúèastnil závodu Rallye 
Paøíž-Dakar. Zástupci z øad rodièù žákù se 
tradiènì postarali o vynikající obèerstvení. 
Díky poctivé pøípravì a aktivnímu pøístupu 
všech zúèastnìných se odpoledne velmi 
vydaøilo a vìøíme, že všem zpøíjemnilo 
oèekávání krásných a zasloužených 
prázdnin. Dìkuji touto cestou všem, kteøí se 
na akci podíleli. Krásné prázdniny!                                                                             

Ivana Filkászová

Náøadí do ruky a hurá 
na pozemek

ZOO slaví, my pøejeme

Svatokopecká zoologická zahrada letos 
slaví šedesáté jubileum a my, uèitelé a žáci 
tøídy skupinové integrace, jsme se za ní opìt 
rozjeli. Jelikož toto místo patøí k velmi 
oblíbeným turistickým atrakcím v regionu, 
museli jsme ten den odolávat nejen 
komplikacím v dopravì zpùsobenými 
pøecpanými autobusy, ale také návalu dìtí 
a žákù, kteøí pøijeli i ze vzdálenìjších škol. 
Odmìnou nám však bylo sluneèné poèasí, 
výbìhy plné zvíøat, klasické krmení 
ochoèených koz, nebo olíznutí dlanì od 
žirafy. Procházku jsme poctivì prokládali 
poøádným kusem dlabance, nebo osvìžující 
zmrzlinou a pøi návratu domù jsme už cítili 
tìch 8 tisíc krokù v nohách.

Dìkujeme za vydaøený výlet a za nás za 
všechny ještì krátké pøání od Otíka 
Malíška: 
„Velevážená ZOO, ze srdce Ti pøejeme, aby 
Tvá zvíøata byla zdravá jako øípa, aby se 
i další generace o nì starala s péèí a láskou, 
jakou dostávají doteï, a také abys dostala už 
koneènì slona afrického. Vše nejlepší!“

Radmila Linková, speciální pedagog

Hurá na prázdniny

Zahradní slavnost v mateøské školce
Konec školního roku se kvapem blížil a po roce 
jsme se zase sešli na zahradì mateøské školky, 
abychom se spoleènì radovali z blížícího se léta 
a prázdnin. Kvìtnová zahradní slavnost byla plná 
písnièek, taneèkù a soutìží, do kterých se s chutí 
zapojili i rodièe a dobrá nálada vydržela až do 
západu slunce. Letošním pøedškolákùm bylo 
pøedstaveno jejich tablo, které pro nì nafotil 
a vyrobil pan Pøikryl, a které je stále možno vidìt ve 
výloze obchodu u Mlèochù. Budoucím prvòáèkùm 
pøejeme ve škole hodnì úspìchù a pìkných 
známek.
Rozlouèení s mateøskou školkou se jistì neobejde 
bez slzièek a všem dìtem urèitì zùstane mnoho 
hezkých vzpomínek na paní uèitelky a ostatní 
kamarády. Za výbor Spolku rodièù a pøátel 
mateøské školy Hnìvotín chci velmi podìkovat 
všem rodièùm, kteøí nám projevovali svou pøízeò 
v letech 2013-2016, jelikož tímto spoleèným úsilím 
se podaøilo získat dostatek finanèních prostøedkù 
na nákup interaktivní tabule Activboard Touch do 
mateøské školky, která bude sloužit mnoha 
a mnoha dalším generacím „malochù“ a „velochù“ 
z Hnìvotína. Dìkujeme všem pøátelùm 
a kamarádùm za pomoc pøi pøípravách akcí, kdy 
nám bezplatnì poskytli svùj èas, energii a dopravní 

prostøedky a v neposlední øadì všem paním 
uèitelkám a zamìstnancùm ZŠ a MŠ Hnìvotín.

Základní a mateøská škola

za výbor SRPŠ pøi MŠ Hnìvotín 
Ilona Niessnerová
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Aktuálnì

Kam a kdy s odpadem?
Od kvìtna je již v plném provozu sbìr 
velkoobjemového, kovového odpadu, 
elektroodpadu a pneumatik v areálu 
hnìvotínské firmy Kontejnery Müller, s.r.o. 
Tyto kontejnery jsou urèeny pouze pro 
potøeby obèanù Hnìvotína, je proto nutné 
se prokazovat obèanským prùkazem, 
ukládání je zdarma.
Provozní doba:
PO – PÁ 7:00 – 15:30 hod.,
SO, NE zavøeno, tel. 588 885 089.

Na 15-ti stanovištích v obci máme dále 
umístìny kontejnery na plasty, na bioodpad 
a na sklo. U hasièské zbrojnice je kontejner 
pøizpùsoben i na uložení sklenìných tabulí. 
Do kontejnerù na plasty se ukládají 
i krabice od mléka, džusù. Velké kontejnery 
na bioodpad jsou na konci ulice Velký 
Klupoø a u firmy Famo. Na parkovišti pøed 
Kulturním domem je kontejner na použité 
ošacení a  hraèky. Na 5-ti stanovištích jsou 
kontejnery na papír a velký kontejner na 
papír je i ve dvoøe školy.

Iveta Èechová

Sbìr papíru
Upozoròujeme všechny obèany Hnìvotína, 
že i pøes prázdniny pokraèujeme ve sbìru 
starého papíru. Kontejner je umístìn na 
školním dvoøe vedle studny a je pravidelnì 
podle potøeby vyvážen.
Výtìžek ze sbìru papíru použijeme pro naše 
žáky a to na nákup odmìn, uhrazení 
jízdného na školní  a tìlovýchovné soutìže 
a také na estetizaci školy.

Vlasta Nováková, zástupkynì øeditele ZŠ

Pozvánka

Upozoròuji všechny fanoušky taneèní 
skupiny BABA, že se 30. èervence od 
14 hodin v Zámecké zahradì ve Velkém 
Týnci poøádá „Spoleèenské odpoledne“ 
a v jeho rámci 11. roèník pøehlídky 
t a n e è n í c h  s k u p i n  k l u b ù  s e n i o r ù .  
Hnìvotínská skupina BABA se této 
pøehlídky také úèastní. Pøijïte nás 
povzbudit.

Jitka Ponížilová

Kulturní a spoleèenské akce v období prázdnin

 9. èervence 65. let TJ FC Hnìvotín
(v rámci oslav utkání s veterány Sparty Praha);

23. èervence  prùjezd a soutìže automobilových a motocyklových veteránù
(akce probìhne od 10:30 do 12:00 hod., jedná se o cca 85 automobilù 
a 25 motocyklù, soutìže probìhnou za hasièskou zbrojnicí);

19. srpna slavnostní vyhodnocení soutìže „Vesnice roku 2016“ 
zakonèené taneèní zábavou a ohòostrojem.

Miloslav Antl, místostarosta     

Výlet do Strážnice
Zájezd do Strážnice zorganizovala 
hnìvotínská poboèka Èeského èerveného 
køíže. Na 50 úèastníkù zájezdu se projelo 
lodí po Ba�ovì kanále, prohlédli si skanzen 
a nemohli samozøejmì vynechat prohlídku 
Zámeckých sklepù s degustací.

Hodnì jsme se o Strážnici dozvìdìli na lodi 
od paní prùvodkynì a zajímavì nás provedl 
historickými  budovami lidové architektury 
i její kolega. Neménì poutavá byla také pøi 
degustaci vína debata o jeho výrobì, nebo� 
i Hnìvotínští  obèané si na zahrádkách víno 
pìstují. 

Poèasí nám pøálo a všichni jsme se s dobrou 
náladou, i když unavení, vrátili domù.
Èeský èervený køíž v Hnìvotínì plánuje na 
podzim další zájezd, tentokráte ozdravný 
výlet do termálních lázní ve Velkých 
Losinách. Termín upøesníme zaèátkem 
záøí.

Jitka Ponížilová

Vítání obèánkù
V sobotu 14. kvìtna probìhlo v obøadní 
místnosti Obecního úøadu Hnìvotín uvítání 
nových obèánkù. O doprovodný program se 
opìt postarali skvìlí žáci základní školy. 
K slavnostnímu aktu se vracíme obrazem, 
abychom si nové spoluobèany pøedstavili. 

Rodièùm i jejich dìtem pøejeme hodnì 
štìstí a zdraví.

Milan Krejèí

Zleva: Štìpán Hromádka, Lucie Furchová, 
Robin Vymìtal a Lucie Kratochvílová.

Zleva: Laura Kleinová, Tomáš Volák, Ester 
Slehová, Martin John a Bedøich Šustr.
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Oznámení Øímskokatolické 
farnosti Hnìvotín

Ohlédnutí za Nocí kostelù
V pátek 10. èervna probìhla v našem kostele 
již posedmé akce „Noc otevøených kostelù“. 
Zájem veøejnosti o tuto akci byl tentokrát 
menší než v minulých letech, možná i proto, 
že do akce vstoupilo více kostelù v blízké 
Olomouci i v okolí. Nicménì náš kostel 
navštívilo asi 90 zájemcù. Nejvìtší zájem 
byl tradiènì o prohlídku vìže kostela, o nìco 
ménì návštìvníkù se šlo podívat do krypty 
kostela, kde je uložena rakev s pozùstatky 
faráøe Jana Josefa Kyliana, který nechal 
kostel pøestavìt do dnešní podoby. Asi 
40 posluchaèù si vyslechlo varhanní 
koncert olomouckého varhaníka Jana 
Gottwalda, ve kterém zaznìly varhanní 
skladby svìtoznámých autorù J. S. Bacha, 
J. Brahmse, M. Brucha, B. Martinù 
a J. Masseneta, z nichž nìkteré byly 
doprovázeny hrou na violoncello Kristýny 
Dvoøákové. Odbornì komentovaná 
prohlídka interiéru kostela zaujala asi 
dvacet iè lennou skupinu zá jemcù.  
V pøedsíni kostela byly promítány zábìry 
z významných liturgických a kulturních 
akcí, které probìhly v kostele v posledních 
letech. Ještì v pozdních veèerních hodinách 
pøicházely skupinky zájemcù o prohlídku 
našeho kostela, které již absolvovaly 
návštìvy jiných kostelù v okolí.

Farní pou� na Svatý Hostýn
se uskuteèní v nedìli 10. èervence. Kdo se 
chce této pouti zúèastnit, a� se pøihlásí 
u duchovního správce farnosti nejpozdìji 
do nedìle 3. èervence a zaplatí poplatek 
170 Kè za dospìlou osobu, pøípadnì 85 Kè 
za dítì do 10 let. Odjezd autobusu 
s poutníky bude v 6:50 hodin ze zastávky 
naproti prodejny u Mlèochù. Autobus 
vyveze poutníky až ke schodùm vedoucím 
ke kostelu na Svatém Hostýnì. Odjezd 
autobusu z parkovištì na Svatém Hostýnì 
bude v 15 hodin, návrat do Hnìvotína 
krátce po 16. hodinì.

Farní dìtský den
se bude letos konat v sobotu 10. záøí 
odpoledne od 14.30 hodin na faøe 
v Hnìvotínì. Zveme na nìj dìti a jejich 
rodièe, pøípadnì i další pøátele naší 
farnosti. Pro dìti bude pøipravena øada 
soutìží a závodù s pouèným i zábavným 
programem. Rodièe mohou pøinést s sebou 
rùzné speciality k ochutnání pøi spoleèné 
svaè inì .  Program bude  zakonèen 
táborákem na farním dvoøe, který bude 
spojen s opékáním špekáèkù a se zpìvem 
písní s doprovodem kytary. Doufáme, že se 
dìtský den vydaøí pøi nejmenším stejnì 
dobøe jako v minulých letech.
Pøejeme farníkùm i ostatním 
s p o l u o b è a n ù m ,  z e j m é n a  p a k  
rodinám, mládeži a dìtem hezké 
prázdniny a dovolené pod Boží 
ochranou.

P. Eduard Krumpolc, faráø

I obèanský spolek ProVás 
Hnìvotín pøispìl do soutìže
Èlenové spolku se na prezentaci své 
èinnosti pøipravovali již od veèera 
pøedchozího dne, kdy do obce mìla dorazit 
soutìžní komise, nebo� bylo nutné postavit
 i indiánské týpí. V soutìžní den jsme se již 
od brzkého rána sešli s ochotnými sousedy, 
abychom spoleènì  pøipravili vše potøebné. 

Hodnotící komisi pøivítala skupinka 
malých indiánù pokøikem jim vlastním 
a po rychlém usazení v týpí jsme spoleènì 
s Lucii Pøikrylovou pøedstavili èinnost za 
období 2011 až 2015. Po sedmiminutové 
videoprezentaci jsme se všichni pøesunuli 
k venkovní èásti ukázky z èinnosti, kdy byl 
založen spolek ProVás Hnìvotín. Stanislav 
Oš�ádal pøedstavil první tábor nazvaný 
„Indiánské léto“, tvorbu hnìvotínského 
betlému, vánoèní pochod nazvaný 
„Po stopách zlatého prasátka“ a výrobu 
velikonoèní výzdoby obce.

Závìrem jsme upozornili na letošní 
2. roèník zážitkového prázdninového 
tábora na téma „Vesmírná odysea“ 
a názornì pøedstavili pøipravované letní 
kino. 

Dìkujeme tímto všem, kteøí jste svou 
šestiletou sousedskou aktivní a zábavnou 
èinností a pøípravou rozsáhlé prezentace 
pøispìli k získání cenného titulu „Vesnice 
roku 2016“. Celá prezentace je umístìna na 
w e b o v ý c h  s t r á n k á c h  s p o l k u  
( ).

Petr Niessner, pøedseda spolku  
www.provashnevotin.cz

Kácení máje

V sobotu 28. kvìtna probìhlo pod 
organizaèní taktovkou dobrovolných 
hasièù kácení máje. Tradiènímu prùvodu 
obcí pøedcházelo slavnostní vysvìcení 
opravené sochy sv. Floriánka, které provedl 
hnìvotínský faráø P. Eduard Krumpolc. 
Akce byla hojnì navštívena, rekordnì 
vysokou májku se podaøilo vzornì „složit“ 
urèeným smìrem a doprovázena byla, 
pomalu také již tradiènì, prùtrží mraèen, 
což øadì jedincù k tanci vùbec nevadilo.
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Nápad na promítnutí filmu pod širým 
nebem vznikl rychle a jednoduše. Realizace 
už tak jednoduchá a rychlá nebyla. Tøi 
mìsíce jsme potøebovali k tomu, abychom 
získali od unie distributorù souhlas 
s veøejnou produkcí. V okamžiku dodání 
veškerých dokumentù jsme obdrželi èíslo 
kina a celoroèní smlouvu s Ochranným 
svazem autorským, která nás opravòuje 
jednat s jednotlivými distributory filmù 
v ÈR. 

Po této legislativì už nic nebránilo tomu, 
abychom vyøešil i  otázku velikosti  
a  u c h y c e n í  p r o m í t a c í h o  p l á t n a  
a audio/video techniky. Vše se podaøilo 
díky ochotným sousedùm a vstøícným 
sponzorùm vèas vyøešit a tøímìsíèní 
pøípravy na premiérové promítání letního 
kina spolku ProVás Hnìvotín tak mohly 
vyvrcholit v pátek 24. èervna ve 22:00 hod. 
na høišti FC Hnìvotín. Obèané obce mìli 
možnost v mìsíci kvìtnu na spolkovém 
webu vybírat  ze ètyø filmù. 

Hlasování se zúèastnilo 190 hlasujících, 
kteøí zvolili pomìrem 64% hlasù rodinný 
film „Hotel Transylvánie 2“. Jedinou velkou 
neznámou bylo poèasí, ale i zde nám bylo 

Premiéra letního kina

pøáno, nebo� venkovní teplota a hlavnì 
bezvìtøí je pro naše  plátno o rozmìrech 
9x5 m zásadní. 
Jak ubývalo v pátek denního svitu, tak 
i pøibývalo divákù v našem mini kinì 

„Provázek“. Pro všechny malé i velké diváky 
bylo po celou dobu produkce pøipraveno 
pravé filmové obèerstvení v podobì kofoly, 
popcornu, bramborových spirál, èi 
sponzorsky darovaného piva „Chomout“ ze 
soukromého pivovaru. 
Dle reakcí divákù se pøedstavení líbilo, 
a proto vìøíme, že se v brzké dobì opìt 
všichni sejdeme u dalšího filmu. Je ovšem 
možné, že ho budeme muset promítnout 
bez zvuku, nebo� se objevila stížnost na 
hluènost provázející promítání filmu. 
Tímto se omlouváme všem obèanùm naší 
obce, které hlasitá produkce kina 86 minut 
rušila v noèním klidu. Dìkujeme všem za 
pochopení.

Petr Niessner, pøedseda spolku 

Družina mladých myslivcù Vlèata
Hnìvotín má ètyøi nové hotely
I když se titulek tohoto pøíspìvku zdá být 
jakkoliv nepravdìpodobný, je to skuteènì 
tak. V katastru naší obce v minulých dnech 
opravdu vyrostly ètyøi nové hotely, jejichž 
kapacita nabízí ubytování pro nìkolik 
stovek domov postrádajících nájemníkù.  
„To je teprve zaèátek. Chceme v tomto 
projektu pokraèovat a sí� nových hotelù 
v okolí Hnìvotína ještì rozšíøíme“, 
prohlašují autoøi projektu, architekti 
i stavitelé, kteøí se na jeho realizaci podíleli.  
„Jsme pøesvìdèeni o pozitivním pøínosu 
pro náš region a vìøíme, že tyto nové 
pøíležitosti kvalitního bydlení  využijí ti 
opravdu nejvíce potøební, kterým u nás 
chybí, jak se øíká,  støecha nad hlavou.“ 
Snad jsem úvodem ètenáøe zpravodaje 
pøíliš nevydìsil, ale jistì správnì tušíte, že 
to celé bude asi trochu jinak.  Nové hotely 
skuteènì v okolí Hnìvotína stojí a zasloužily 
se o to dìti z mysliveckého kroužku Vlèata. 
Jde ale o tzv. hmyzí hotely, kterým se dìti 
v kroužku vìnovaly nìkolik schùzek. A co je 
hmyzí hotel? 

Když si ve vyhledávaèi internetu zadáte 
tento výraz, objeví se vám celá øada návodù 
a textù popisujících toto jednoduché, avšak 
velmi užiteèné zaøízení. Hmyzí hotel je 
jakýsi „domeèek“, nebo øeknìme umìle 
vytvoøený úkryt pro tvoreèky z øíše hmyzu.  
Èasto jej osidlují vèely samotáøky, rùzné 
èalounice,  pískorypky,  zednice è i  
drvodìlky, což jsou dùležití opylovaèi 
ovocných døevin, kteøí létají i za nižších 

teplot než známá vèela medonosná. Nevadí 
jim ani déš� a jsou zcela bezpeèní, nebo� 
nemají žihadlo. Vèely samotáøky si jako 
hnízdní komùrky vyhrabávají díry v zemi 
nebo vykusují chodbièky v suchých 
rostlinných stvolech, jiné využívají škvíry 
v zídkách èi opuštìné chodbièky broukù. Ve 
hmyzích hotýlcích se mohou ubytovat 
i rùzné jiné druhy hmyzu. S oblibou jej 
vyhledávají tøeba berušky, škvoøi, èmeláci, 
vosíci anebo zlatooèka. I když se ne všichni 
tito „hmyzáci“ mohou tìšit naší oblibì,  jsou 
i pøesto pro nás velmi dùležití a v pøírodì 
nepostradate lní .  Jsou  pomocníky  
zahradníkù, nebo� se živí  velkým 
množstvím hmyzích škùdcù. Slunéèko 
sedmiteèné zkonzumuje za svùj život až 
4000 mšic. Zlatooèky hodují kromì mšic 
i na housenkách, larvách much, èervcích, 
sviluškách a dalších drobných škùdcích 
v našich zahradách.
V posledních desetiletích všech druhù 
hmyzu rapidnì ubývá v dùsledku likvidace 
jejich pøirozených biotopù. Kdy naposledy 
jste vidìli nìjakého motýla nebo èmeláka?  
Mìli bychom si uvìdomit, že tito živáèci 
jsou souèástí mnoha ekologických procesù 
a øetìzcù, bez kterých se jednoduše 
neobejdeme. Je jen na nás, zda se poèty 
tìchto našich dùležitých pomocníkù zase 
zvýší. Potom každý takovýto hotel, který 
drobnému hmyzu nabízí úkryt pøed 
nepøízní poèasí, dává mu šanci pøežít horké 
léto èi mrazivou zimu, je skrýší pro kuklení 
a kladení vajíèek, je i známkou toho, že nám 
není stav a vývoj naší pøírody lhostejný. Jak 
na to? I když není problém inspiraci a návod 
na stavbu hmyzího hotelu najít tøeba na již 
zmínìném internetu, pár informací jistì 
neuškodí.
Hmyzí hotely mohou vytvoøit vhodné 
zázemí pro prospìšný hmyz pøímo na vaší 
zahradì a zároveò, pøi troše zruènosti, jsou 
i její hezkou dekorací. Pøi výrobì se fantazii 
meze nekladou. Tvarem i provedením se 
nemusíme nikterak omezovat a skuteènì 
záleží jen na našem vkusu a kutilském umu. 

Pokraèování na stranì 11.
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Družina mladých myslivcù Vlèata

Døevìnou, betonovou nebo i plastovou 
konstrukci pak vyplòujeme rùznými druhy 
pøírodního materiálu. Používají se rákosová 
stébla, jíl, vìtve s mìkkou dužninou, stonky 
sluneènic, divizny, bodláku, staré dìrované 
cihly, døevìná polínka s navrtanými dírami, 
šišky, sláma, kamínky…, prostì materiály, 
kterými vytvoøíme nejrùznìjší skulinky 
a chodbièky pro ubytování hmyzu. Takto 
vyplnìnou konstrukci hotýlku je dobré 
chránit jemným pletivem pøed hmyz 
hledajícími ptáky, o které se ale na oplátku 
mùžeme postarat zase jinak. To je ale už jiné 
téma. Hotový hmyzí hotýlek povìste nebo 
postavte na místo chránìné pøed nepøízní 
poèasí a otoète ho nejlépe jižním smìrem.  
A je to.

Doufám, že ty ètyøi hmyzí hotely vyrobené 
Vlèaty jsou opravdu jen zaèátkem a že se 
nám podaøí, i s vaší pomocí, sí� hmyzích 
hotelù ještì rozšíøit a pøilákat tak do 
Hnìvotína hodnì nových užiteèných 
pomocníkù.

Pátý roèník Vlèat
Ani jsme se nenadáli a je za námi další 
školní rok. Pro naše Vlèata to byl rok již 
pátý. Uteklo to rychle, ostatnì jako nám 
vždycky utíká rychle to, co nás baví a co je 
pøíjemné (což se tøeba o škole tak úplnì øíct 
nedá, že). Poslední èervnové úterý jsme se 
sešli ve skalách, abychom se pøi ohýnku 
mohli rozlouèit pøed prázdninami a také 
zhodnotit to, co jsme spolu od øíjna 
minulého roku stihli prožít. 
Naše Vlèata jsou vám nejspíš již dobøe 
známá a asi tedy není potøeba pøedstavovat 
to, èím se zabýváme a co s dìtmi v kroužku 
dìláme. I pøesto bych zde rád krátce 
vzpomnìl alespoò to nejdùležitìjší, co nám 
pátý roèník do pamìtí Vlèat zapsal.
K naší snaze pøiblížit dìtem dìní v pøírodì 
a myslivost se letos pøidal nový vedoucí. 
David Reif, náš kamarád, myslivec 
a kynolog, posílil naše øady a oživil 
hnìvotínskou smeèku vlkù, která opìt 
dosáhla tøí desítek pøihlášených dìtí. Témìø 
konstantní zájem o kroužek po celou dobu 
jeho existence nás tìší a jsme za nìj velmi 
rádi.  Zájem dìtí je  pro nás tou správnou 
inspirací v pokraèování.  
V letošním roce jsme se stali organizaèní 
složkou obce, která nás tak oficiálnì vzala 
pod svá ochranná køídla. Podpora z obce je 

Pokraèování ze strany 10.

velká. Poskytuje nám zázemí a spolupráci, 
se kterou jsem se u jiných, nám podobných 
kroužkù, v olomouckém regionu nesetkal. 
Máme prostì štìstí, že jsme v Hnìvotínì, 
kde máme tak vstøícné zastupitele 
i kamarády a že je tu tolik šikovných 
a zvídavých dìtí. Ani tento rok se neobešel 
bez již tradièní soutìže „O zlatou srnèí 
trofej“, která mìla myslím opìt veliký 
úspìch. 

Spanilá jízda našich nejlepších pokraèovala 
potom i na kole okresním, kde jsme se 
napøíè kategoriemi usadili v první desítce 
a dokonce brali i pøíèky nejvyšší. A tak se 
opìt mùžeme tìšit a držet pìsti našemu 
Filipovi Klvaòovi, který bude hájit barvy 
Vlèat v národním finále, kde vloni skonèil 
na úžasném 2. místì.  Fildo, jsi borec a vy 
ostatní Vlèata také, nebo� všechny dìti, 
které do Vlèat chodí, dokázaly vyhrát nad 
pastmi dnešní hektické a uspìchané 
pøetechnizované doby. 
Já, Ludìk, Hanka a David, se na vás zase po 
prázdninách budeme moc tìšit. Mìjte 
prima léto a bezva zážitky, a� už budete 
doma, v jiné zemi, èi snad dokonce na jiné 
planetì… Myslivosti zdar!

Stanislav Oš�ádal
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Zatímco ve Francii vrcholí fotbalové 
mistrovství  Evropy,  hráèi  nižších 
fotbalových soutìží si užívají zasloužené 
volno. Soutìže byly ukonèeny v pùli mìsíce 
èervna a pomineme-li pøípravné období, 
bude trvat ještì mìsíc, muži totiž dle losu 
zaèínají novou sezónu o prvním srpnovém 
víkendu. A jak se našim týmùm vedlo 
v uplynulém roèníku 2015/2016?
V soutìžích benjamínkù jsme mìli 
pøihlášené dva týmy. Starší se v koneèném 
poøadí umístili na 28. místì (soutìže se 
zúèastnilo 37 mužstev), mladší byli 
úspìšnìjší, když obsadili 15. místo 
(pøihlášeno bylo 35 mužstev). V obou 
týmech je øada šikovných hráèù a pokud jim 
zájem vydrží, nemuseli bychom se 
o budoucnost hnìvotínské kopané obávat.
Zbývající tøi mládežnické týmy obhájily 
v tabulkách svoje podzimní postavení. 
Mladší žáci se ve dvanáctièlenné tabulce 
umístili na 7. místì, což bylo odpovídající 
jejich výkonnosti. Starším žákùm se daøilo 
nepomìrnì lépe, skonèili na výborném 
3. místì desetièlenné tabulky. Je dobré 
pøipomenout, že v øadì zápasù této 
kategorie museli na høišti vypomáhat hráèi 
z mladších žákù. Dorostenci s pøehledem 
uhájili umístìní v horní polovinì tabulky, 
z dvanácti týmù, které soutìž odehrály, 
skonèili na pìkném 5. místì a jen vìtší 
vyrovnanost výkonù jim zabránila, aby se 
více pøiblížili pomyslným stupòùm vítìzù. 
Do pøíštího roèníku soutìží jsme pøihlásili 
mladší a starší benjamínky, starší žáky 
a dorostence. Kategorii mladších žákù pro 
nedostatek hráèù nepøihlašujeme, tito žáci 
budou pùsobit mezi staršími kamarády.

Fotbalové prázdniny jsou v polovinì
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Zakonèení sezóny mládežnických týmu probìhlo netradiènì. Na rozdíl od minulých let, kdy se každé 
z mužstev sešlo samostatnì, probìhlo letos spoleènì. Hráèi všech kategorií si zahráli „fotbálek“ 
a vyzkoušeli si své umìní v dovednostních disciplínách. Pøidali se i pøítomní rodièe, kteøí se v prostorách 
udírny neformálnì sešli s trenéry a èleny výboru. 

Na jaøe oblékali hnìvotínské barvy i bratøi 
Kobylíkové (vlevo David, vpravo Petr). O jejich 
dalším pùsobení v týmu se jedná.

Vynikající 6. místo obsadili v koneèné 
tabulce olomouckého krajského pøeboru 
naši muži. Konec soutìže je zastihl 
v oslòující formì. Od porážky se suverénnì 
postupujícím Jeseníkem nepoznali hoøkost 
porážky a s jednou remízou a osmi 
vítìzstvími za sebou se stali jedním 
z nejlepších mužstev jara (pøedevším 
vítìzství 8:0 ve Chválkovicích, proti kterým 
se nám doposud nedaøilo, se cení). Tìšíme 
se již na další roèník, uvidíme s jaký kádrem 
jej odehrajeme. V platnost vstoupil nový 
pøestupní øád, který mimo jiného zrušil 
statut hostování a lze pøedpokládat velký 
pohyb hráèù mezi týmy. Jistotou je 
skuteènost, že zùstává velmi úspìšný 
a oblíbený trenér Ivo Loš�ák.
Pøestávku mají i soutìže v malé kopané. 
Vynikaj íc ího úspìchu dosáhl  tým 
FC Hnìvotín, který s velkým náskokem 
vyhrál 1. ligu a stal se tak okresním 
pøeborníkem. Daøilo se i ostatním týmùm, 
United Players suverénnì uhráli 5. místo ve 
druhé lize, Kovo døevo se dokonce po roce 
do 2. ligy dokázalo vrátit. Nedaøilo se tak 
pouze veteránùm FC Hnìvotín, kteøí potøetí 

v øadì skonèili na druhém místì 1. ligy 
a opìt si nedokázali sáhnout na titul (i když 
je 2. místo neúspìchem?).
V e t e r á n i  a l e  n a k o n e c  p ø e c e  j e n  
„zabodovali“. Jak jsem informovali 
v minulém zpravodaji, po vítìzství 
v krajském kole dostali šanci reprezentovat 
olomoucký kraj na republikovém finále 
hráèù nad 40 let, které se odehrálo v Praze. 
Zde v konkurenci dalších jedenácti týmù, 
Dynama Èeské Budìjovice, SK Camel 
Jablonec n.N., FC Nový Hradec Králové, 
FK Chropynì, FK Láznì Bohdaneè, 
SK Motorlet Praha, FK Baník Sokolov, 
FK SK Polanka, FK Slavoj Žatec, 
FK Bohemia Svìtlá n. S. a automaticky do 
finále nominovaného loòského vítìze 
FC Slovan Havlíèkùv Brod, obsadili krásné 
8. místo. V øadì týmù se pøobjevili i hráèi 
s prvoligovou minulostí. Pìkný výkon 
podali naši borci i ve spoleèenské èásti 
finále, za což byli pochváleni i pøedsedou 
Olomouckého krajského fotbalového svazu 
panem Stanislavem Kalábem. Gratulujeme.

Milan Krejèí

Úspìšný veteránský tým. Horní øada zleva: Jiøí Palèo, Zdenek Mikuš, Mojmír Doležal, Jiøí Šulc, Michal 
Barèík a Tomáš Jelínek. Dolní øada zleva: Antonín Vánský, Ivo Loš�ák, Dušan Romanovský, Lumír 
Toufar a Marek Duda.
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