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Poslední letošní  veøejné zasedání 
hnìvotínských zastupitelù probìhlo v úterý 
6. prosince v zasedací místnosti kulturního 
domu. Pøítomni byli všichni zastupitelé 
a 15 hostù. Po pøivítání starostou obce byla 
dle jednacího øádu schválena zapisovatelka, 
složení návrhové komise, ovìøovatelé 
zápisu, odsouhlasen byl i program 
zasedání. 
Pøedseda kontrolního výboru konstatoval, 
že usnesení zastupitelstva jsou plnìna. 
Starosta obce seznámil pøítomné s prací 
obecního úøadu od posledního zasedání. 
Dále byla projednána rozpoètová opatøení 
è. 7. a è. 8/2016.
Nejdùležitìjším bodem jednání však bylo 
schválení rozpoètu Základní školy 
a Mateøské školy Hnìvotín, pøíspìvkové 
organizace a rozpoèet obce na rok 2017 
(viz samostatný èlánek).
Následnì byly projednány žádosti fyzických 
a právnických osob a prodej stavebních 
pozemkù v majetku obce. 

Byla schválena nová podoba Reklamaèního 
øádu dodávek pitné vody a odvádìní 
splaškových vod v obci Hnìvotín, který je 
k dispozici na obecním úøadì, na úøední 
desce a na webových stránkách obce.
Na základì pøijaté novely Zákona 
o zadávání veøejných zakázek byla 
projednána a schválena nová Metodika 
obce pro zadávání zakázek malého rozsahu, 
èímž se tato velmi zjednodušila. Zakázky 
malého rozsahu, tj. stavební práce do 
6 000 000 Kè bez DPH a dodávky do 
2 000 000 Kè bez DPH, tak nepodléhají 
Zákonu o zadávání veøejných zakázek. Musí 
být však dodrženy zásady transparentnosti, 
rovného zacházení a zákaz diskriminace. 
Zastupitelé se rozhodli revokovat usnesení 
ze 13. zasedání a upustili od zámìru 
rekonstrukce sportovního areálu s využitím 
dotace z Ministerstva školství, mládeže 
a tìlovýchovy pro znaènì rizikové 
podmínky dotace. Dále schválili poskytnutí 
dotací majitelùm rodinných domù v èásti 
obce Malý Klupoø na opravu a zøízení vjezdù 
a parkovacích stání (viz samostatný 
èlánek).  
Schválen byl druhý dodatek ke smlouvì se 
spoleènost í  SKANSKA,  kterým se  
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upøesòuje rozsah prací v rámci stavby 
Revitalizace komunikace Malý Klupoø a tím 
i cena z pùvodních  2 612 609,16 Kè na 
2 763 334,05 Kè, tj. o 150 724,89 Kè více. 
Pøedseda komise pro zadávání veøejných 
zakázek, místostarosta Miloslav Antl, 
seznámil pøítomné s výsledkem výbìrového 
ø í z e n í  n a  z p r a c o v á n í  p r o j e k t o v é  
dokumentace na rekonstrukci sportovního 
areálu. Nejlépe splnil zadavatelské 
podmínky ing. Pavel Malínek z Olomouce – 
Chomoutova za celkovou cenu 275 880 Kè 
vèetnì DPH.
Zastupitelé projednali naøízení vlády 
k úpravì odmìn zastupitelù a odhlasovali 
vládou stanovené navýšení o 4%. V dalším 
prùbìhu zasedání  bylo projednáno 
uzavøení schválených  smluv a dodatkù ke 
smlouvám.             
Pøipomínky a podnìty z diskuze budou 
øešeny a diskutující budou s výsledky 
seznámeni ve Zprávì o èinnosti obecního 
úøadu, pøednesené na 15. zasedání 
zastupitelstva, které se bude konat v únoru 
2017.
Po schválení usnesení starosta popøál 
pøítomným vše nejlepší do nového roku 
a jednání ukonèil. Podrobnìjší informace 
o projednávaných záležitostech naleznete 
na  obecních  webových s tránkách 
v Usnesení ze 14. zasedání zastupitelstva 
obce.

Iveta Èechová

Poznámky ze 14. zasedání zastupitelstva obce Schválený rozpoèet 
pro r.2017

Na 13. veøejném zasedání byl finanèním 
výborem pøedložen návrh vyrovnaného 
rozpoètu v celkové výši 28,7 mil. Kè. Tento 
návrh byl, pro pøípadné pøipomínky 
obèanù, zastupitelù èi zájmových spolkù, 
vyvìšen na úøední desce, webu obce 
a èásteènì popsán v øíjnovém zpravodaji. 

Do úterý 6. prosince neobdržel  finanèní  
výbor  ani vedení obce žádné pøipomínky 
èi žádosti o zmìnu v navrženém rozpoètu. 
Z tìchto dùvodù byl na posledním 
14. zasedání  zastupitelstva  obce  navržený 
rozpoèet obce Hnìvotín bez zmìn schválen 
jako rozpoèet vyrovnaný s pøedpo-
kládanými pøíjmy i výdaji v celkové výši 
28,7 mil. Kè. Podrobnìji se s ním mùžete 
seznámit na webových stránkách obce.
Petr Niessner, pøedseda finanèního výboru

Dotace obce na úpravu vjezdù 
a parkování v lokalitì 
Malý Klupoø

Pøi kontrolních prohlídkách stavby 
komunikací na Malém Klupoøi poukazovali 
majitelé rodinných domù na pravé, západní 
èásti ulice, na skuteènost, že obec po levé 
stranì kompletnì opravila vjezdy do garáží, 
protože byly souèástí nového chodníku. Na 
jejich pravé stranì došlo pouze k úpravì 
obrubníkù. Na celkovém vzhledu ulice to je 
bohužel znát.

S majiteli vjezdù jsme jednali a nabízíme 
jim poskytnutí dotací na pøedláždìní, 
respektive zøízení vjezdù a dalšího 
parkovacího stání na západní stranì 
Malého Klupoøe ve výši 5 tis. Kè na jeden 
rodinný dùm. 
Majitelé vjezdù by si je pøedláždili na své 
náklady a po kontrole provedených prací 
zástupcem výboru pro výstavbu by byla 
èástka jednotlivým majitelùm vyplacena. 
Jedná se o domy è.p. 209, 233, 154, 122, 
259, 286, 260, 326, 133 a 132.

Libor Bla�ák, místostarosta

Podìkování a pøání
Zastupitelé obce Vám dìkují za práci ve 
prospìch naší vesnice v uplynulém roce 
2016 a za Váš podíl na dosažených 
výsledcích.
Spolu s redakèní radou a zamìstnanci 
obce Vám pøejí pøíjemné a klidné 
vánoèní svátky a v novém roce 2017 
pevné zdraví, spokojenost, štìstí 
a naplnìní novoroèních pøedsevzetí.

zastupitelé, zamìstnanci obce, 
redakèní rada a starosta obce

Zpravodaj obce Hnìvotín | prosinec 2016
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Malé ohlédnutí za rokem 2016

Je pravidlem, že se na konci každého roku 
ohlížíme za tím, co se nám v obci podaøilo 
zrealizovat a jak se naše vesnice rozvíjí. 
Domníváme se, že minulý rok byl pro obec 
jedním z nejúspìšnìjších v její historii. 
Farnímu úøadu se podaøilo získat pùjèku 
a novì postavit èást ohradní zídky høbitova.

Daøí se postupnì øešit letité problémy, 
dávat do poøádku majetek obce, památky, 
udržovat zásobování vodou a provoz 
kanalizací. Zlepšujeme podmínky pro 
èinnost základní školy, dále zvelebujeme 
mateøskou školku, dùm s peèovatelskou 
službou, prostøedí kulturního domu 
i samotného obecního úøadu. Budujeme 
postupnì sportovní areál. 
Koneènì došlo i na Malý Klupoø, kde jsme 
nejdøíve vyèistili vodovod, zøídili šachty pro 
jeho budoucí údržbu a vybudovali nové 
chodníky, parkovací stání i nový povrch 
silnice. Na jaøe nás ještì èeká dokonèení 
nového veøejného osvìtlení a výsadba 
zelenì.

Rùzné komise i návštìvníci Hnìvotína 
obdivují poøádek, kvìtinovou výzdobu, 
i celkový vzhled ulic a prostranství. Velmi 
pochvalné hodnocení vzešlo od delegace 
starostù ze Slovenska, kteøí naši obec 
navštívili v záøí.
Vyvrcholením èinnosti spolkù a sdružení 
v obci, za obrovského a bojovného nadšení 
dìtí  v soutìži Vesnice roku 2016 se nám 
podaøilo v krajském kole zvítìzit a získat  
titul Vesnice Olomouckého kraje roku 2016.  
Reprezentace Olomouckého kraje a úèast 
v celostátním kole nás øadí mezi nejlepší 
vesnice. Je to obrovský úspìch a my vám za 
nìj ještì jednou dìkujeme!

Jaroslav Dvoøák, starosta  

Hned na jaøe se pustíme do kompletní 
r e k o n s t r u k c e  u l i c e  K  F l o r i á n k u .  
Komunikace dostane nový asfaltový 
povrch, vybudujeme nový chodník, 
parkovací stání, nové veøejné osvìtlení 
a vysadíme zeleò. Rovnìž plánujeme 
„prodloužení“ Topolanské ulice u nové 
zástavby, kde vzniknou podélná parkovací 
stání a hlavnì nový chodník pro bezpeènìjší 
pohyb chodcù podél frekventované 
komunikace. Ze stejného dùvodu se 
pøipravuje i výstavba chodníku pro pìší 
a cyklisty od plánovaných nových zastávek 
autobusù u mrazíren a spoleènosti WANZL.

Pokraèovat budeme ve výstavbì sportoviš� 
ve sportovním areálu, o které jsme vás 
podrobnìji informovali v mìsíci øíjnu. 
Z dùvodu nevýhodných podmínek 
u zamýšlené dotace jsme se však rozhodli 
pro postupnou výstavbu rozloženou do 
n ì k o l i k a  l e t .  Z a è n e m e  s t a v b o u  
multifunkèního høištì.
Plánujeme také posílení zásobníkù pitné 
vody u vodárny na Malém Klupoøi 
a vyèištìní zatrubnìných èástí potoka. 
Chceme rovnìž pokraèovat v rekons-
trukcích hasièské zbrojnice, obøadní 
místnosti a kanceláøí obecního úøadu. 

Ètenáøský kroužek
Od listopadu letošního roku funguje 
v Místní knihovnì v Hnìvotínì Ètenáøský 
kroužek. O dìti se starají paní uèitelky 
Jarmila Dostálová a Dana Andrlíková. Dìti 
se scházejí v místní knihovnì 1x za mìsíc 
v pátek od 15 do 16 hodin. Povídají si o tom, 
co pøeèetly, co zrovna ètou a plní drobné 
kvízy. Velkou ètenáøskou akcí bude v pátek 
31. bøezna 2017 Noc s Andersenem, kdy 
budou s dìtmi spát v knihovnì a zapojí se do 
celosvìtové akce na poèest dánského 
pohádkáøe.

Co všechno plánujeme v roce 2017
Plánujeme dokonèení opravy dvou 
podkrovních bytù v domì s peèovatelskou 
a další drobnìjší akce.
V základní škole je potøeba dokonèit 
rekuperaci vzduchu v tìlocviènì a vyøešit 
bezpeènou dopravu jídla z kuchynì 
v pøízemí do jídelny v suterénu, kde si svou 
výmìnu již zaslouží i letité šatny.

Akcí je opravdu hodnì a z finanèních 
dùvodù se zøejmì poslední ulice, která èeká 
n a  s v o u  o p r a v u ,  d o è k á  c e l k o v é  
rekonstrukce až na jaøe 2018. Jedná se 
o ulici za hasièskou zbrojnicí. Letos však 
minimálnì pøipravíme projektovou 
dokumentaci a vyøídíme potøebná povolení 
pro zahájení stavby.
Dále projektovì pøipravíme rekonstrukci 
budovy  pošty ,  kde  vzniknou dva  
malometrážní a tøi rozjezdové byty pro 
mladé rodiny. Zahájíme i projektové práce 
na rekonstrukci domu pro seniory è.p. 88, 
kde bychom chtìli v budoucnu zøídit 10 až 
14 malometrážních bytù.
O poøadí, termínech a pøípadnì o dalších 
akcích se s vámi, jako tradiènì, budeme 
r a d i t  n a  v e ø e j n ý c h  z a s e d á n í c h  
zastupitelstva.

Libor Bla�ák, místostarosta

Základní a mateøská škola

Nedávno bylo zjištìno, že na zvýšení IQ 
u dìtí, a to až o 6 bodù, má vliv pravidelné 
ètení, nebo hlasité pøedèítání rodièi. Není 
jednodušší cesty, jak dosáhnout lepších 
výsledkù ve zvýšení inteligence našich dìtí.

Dana Andrlíková

Ze života 1. – 3. tøídy
Od 7. do 11. listopadu žáci 2. tøídy 
absolvovali v centru ekologických aktivit ve 
Sluòákovì pobytový program pod názvem 
Zelený ostrov. V rámci programu zkoumali 
rostliny a živoèichy v okolí Sluòákova 
a dozvìdìli se spoustu zajímavostí 
o pøírodì.

Pokraèování na stranì 4.

Zpravodaj obce Hnìvotín | prosinec 2016
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Ze života 1. – 3. tøídy
V úterý 15. listopadu žáci 1. a 2. tøídy zhlédli 
v Olomouci v kinu Metropol pøedstavení 
Naše písnièka, aneb postavím si domeèek. 
Zábavnou formou je Hudební divadlo 
M. Novozámské z Hradce Králové 
seznámilo s notovou osnovou a nauèilo je 
spoustu nových písnièek.
Ve ètvrtek 8. prosince v tìlocviènì školy 
probìhla pro žáky 2. a 3. tøídy Dopravní 
výchova ve spolupráci s krajským 
koordinátorem BESIP pro Olomoucký kraj 
panem M. Charouzem.
V pátek 16. prosince jeli žáci 2. a 3. tøídy do 
svíèkárny Rodas na Vánoèní dílnu, kde si 
vyrobili rùzné vánoèní dekorace.

Dana Andrlíková

Pokraèování ze strany 3. Mikulášský karneval
V pátek 2. prosince se v naší obci konalo již 
tradièní rozsvìcování vánoèního stromu. 
Souèástí tohoto programu byl Mikulášský 
karneval, který pro dìti pøipravili 
pedagogové naší školy. 
Èekání na Mikuláše, andílky a èerta bylo 
vyplnìno tancem pod vedením dìvèat 
6. tøídy, Markétky Pospíšilové a Amálky 
Petrželové. 

Ve spolupráci s pìveckým sborem a pod 
vedením paní uèitelky Linkové si dìti 
pøipravily dvì písnièky, kterými pak 
Mikuláše s jeho doprovodem uvítaly. Za 
odmìnu byly dìti, které pøišly pøevleèeny za 
masku, Mikulášem a jeho pomocníky 
odmìnìny voòavým perníkem. Za ten patøí 
velký dík paním kuchaøkám naší školy.

Další èást programu pøedstavovaly hry – 
lovení vánoèních kapøíkù, úklid po èertovi, 
hod snìhovou koulí do nùše, èi hledání 
pokladu v èertovském pytli. Vìøíme, že se 
dìtem program líbil  a pøíjemným 
zpùsobem vyplnil èas do rozsvícení 
stromeèku, pøedzvìsti nejkrásnìjších 
svátkù, vánoc.
Touto cestou bych ráda podìkovala všem 
pedagogùm, kteøí pøípravì karnevalu 
vìnovali mnoho èasu a úsilí.

Ivana Hegrová

Ptáèci zpìváèci pod dalekohledy 
SKI
Jako každý rok si pedagogové ze SKI ve 
spolupráci s lektory ze Sluòákova pøipravili 
pro své žáky zajímavý vzdìlávací program, 
který pro nì byl vítanou odmìnou za mìsíce 
p r á c e  v e  š k o l n í c h  l a v i c í c h .  
Environmentálnì vzdìlávací program 
s názvem Ptáèci zpìváèci se uskuteènil 
v úterý 6. prosince.  

Jako první nás èekal velmi rychlý pøesun do 
Horky nad Moravou, kde se nachází 
centrum ekologických aktivit mìsta 
Olomouce. Hned po pøíjezdu nás pohltila 
pøíjemná atmosféra blížících se vánoc 
a pøátelské pøijetí od lektorù Sluòákova. Po 
odložení našeho zimního vybavení a vypití 
horkého èaje, který žákùm pøišel velmi 
vhod, protože v tento den k nám opravdu 
doraz i la  z ima,  zaèa la  první  èás t  
environmentálního programu. 

Bìhem této èásti nás lektoøi provedli ptaèím 
životem našich nejbìžnìjších druhù ptákù. 
Žáci vyplòovali pracovní listy a nakonec 
museli ve své závìreèné prezentaci 
prokázat své novì nabyté znalosti z ptaèí 
øíše. Druhá èást programu probìhla ve 
venkovním areálu centra ekologických 
aktivit, kdy žáci obdrželi dalekohledy 
a vydali se pozorovat ptáky v jejich 
pøirozeném prostøedí. Žákùm se pøišel 
ukázat vrabec domácí, kos èerný, sýkora 
k o ò a d r a  a  s ý k o r a  m o d ø i n k a .  
U korýtek žáci pozorovali také holuba 
domácího a pìnkavu obecnou. 

Po delším pobytu ve venkovním areálu, kdy 
si žáci vyzkoušeli na vlastní kùži, že práce 
ornitologa není v mrazivém poèasí moc 
pøí jemná,  nás  èekalo obèerstvení  
a závìreèná èást programu. Zde si žáci 
prakticky vyzkoušeli stavbu ptaèí budky 
a spoleènì s lektory popøemýšleli o tom, jak 
se mohou zapojit do ochrany našeho 
ptactva.     

Pavel Pekaø

Vážení ètenáøi obecního 
Zpravodaje,

pøejeme vám pøíjemné prožití svátkù 
vánoèních a hodnì zdraví, štìstí, 

lásky, spokojenosti
v novém roce 2017.

Kolektiv ZŠ a MŠ Hnìvotín

Zpravodaj obce Hnìvotín | prosinec 2016

Èesko zpívá koledy
Ve støedu 14. prosince se naše základní 
škola již 2. rokem zapojila s Olomouckým 
deníkem do projektu Èesko zpívá koledy. 
Tento projekt spoèíval v tom, že úderem 
18. hodiny lidé na stovkách míst v Èeské 
republice i v zahranièí zpívali tradièní 
vánoèní písnì ve stejnou dobu a ve stejném 
poøadí, stejnì jako my. Žáci naší školy se 
v rámci pìveckého kroužku a hudební 
výchovy na tento výjimeèný den náležitì 
pøipravovali. 

Touto cestou bych chtìla podìkovat paní 
uèitelce Radmile Linkové, která se svými 
svìøenci z pìveckého kroužku vánoèní 
písnì nacvièila a nahrála k nim klavírní 
doprovody, a všem  jejím kolegyním, které 
se na organizaci této akce podílely, 
pøedevším paní uèitelce Radce Dudové .

Hnìvotínští žáci zpívali pøed vstupem do 
školy za vydatné podpory svých rodièù 
a pøátel školy. Dìkujeme také rodièùm, 
kteøí v reflexních vestách dbali na 
bezpeènost dìtí podél místní komunikace.

Vlasta Nováková, zástupkynì øeditele
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Lidová øemesla v Námìšti 
na Hané 
V úterý 6. prosince navštívili žáci 1. roèníku 
zámek v Námìšti na Hané, ve kterém si 
prohlédli vánoèní výzdobu a byli seznámeni 
s vánoèními zvyky v døívìjších dobách. 

V zámeèku si také poslechli krátkou 
pohádku a vytvoøili ozdobu na stromeèek. 
Prohlédli si ukázky lidových øemesel a kdo 
mìl zájem, mohl si nìkteré výrobky 
i zakoupit. Vìøíme, že se program našim 
nejmenším žákùm líbil a podpoøil v nich 
jejich radost z nejkrásnìjších svátkù v roce.

Alena Zapletalová

Základní a mateøská škola

Vánoèní hvìzda
Na Dìtské klinice Fakultní nemocnice 
a Lékaøské fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci pracuje nezisková organizace 
Šance, která je samostatným centrem pro 
pomoc hematologicky, onkologicky 
a chronicky nemocným dìtem a jejich 
rodinám v oblasti støední Moravy. 

Šance poøádá každý rok akci, která je 
spojená s prodejem vánoèních hvìzd. 
Výtìžek z této humanitární akce pomáhá 
humanizovat nároènou léèbu dìtí  
a usnadòovat jejich návrat do bìžného 
života. Letos probìhl na naší škole již 
11. roèník této akce a spoleènì s dìtmi jsme 
pøispìli èástkou ve výši 13 700 Kè. 
Dìkuji touto cestou všem, kteøí pøispìli 
nemocným dìtem na zlepšení jejich tíživé 
situace a paní sekretáøce Miladì Bernatové 
za pomoc pøi organizaci akce.

Dana Andrlíková

Planetárium Morava
Každý z nás touží vidìt vesmír na vlastní oèi 
hned od té doby, co se o nìm dozvìdìl. Díky 
televizi a dalším moderním zaøízením je to 
možné. Vidìt to však nejen prostøednictvím 
televize èi monitoru, ale pøímo pøed sebou 

a moci se toho dotknout? Tuto možnost 
nám poskytlo Mobilní planetárium Morava.
Pøijelo pøímo k nám do školy, kde 
v tìlocviènì vyrostlo ve tvaru vesmírné 
koule, která vypadala jako nìjaká družice 
poletující kolem Zemì. Uvnitø jsme se 
uvelebili a výprava do vesmíru mohla zaèít. 

To, co jsem pøi promítání od spolužákù 
slyšela, hovoøilo za vše. Vìtšinì žákù to 
vyrazilo dech, že ani nedutali. Vesmír je 
zajímavá a fascinující vìc, která ohromí 
nejen dítì, ale i dospìlého, zkrátka èlovìka 
v každém vìku.

Adéla Pluskalová, 9. roèník

Vánoèní besídky v mateøské 
škole
V pøedvánoèním èase si paní uèitelky 
v mateøské škole s dìtmi  pøipravily besídky 
plné taneèkù, pohádek, básnièek,  øíkadel 
a písnièek s vánoèní tematikou, které 
peèlivì již nìkolik týdnù nacvièovaly. 
Na své malé úèinkující se pøišli podívat 
nejen rodièe, ale i babièky, dìdeèkové 
a sourozenci. Dìtem se vystoupení 
s podporou tak hojného publika velmi 
zdaøila. 

Svým roztomilým pøednesem, zpìvem 
a tancem se jim podaøilo vykouzlit vánoèní 
atmosféru, kterou dotvoøily i vánoènì 
vyzdobené tøídy. 
Dìti byly odmìnìny nejen velkým 
potleskem svých blízkých, ale i sladkostmi 
od uèitelek. Nyní se už mohou tìšit na 
pøíchod Ježíška.

Petra Novotná, uèitelka MŠ

Starostuv hanácké vdolek
Ve støedu 23. listopadu se 20 žákù naší 
školy podílelo na získání  poháru 
v obratnostních závodech, které byly pod 
názvem Starostuv hanácké vdolek 
uspoøádány v Dubanech. Z každé tøídy 

prvního stupnì se ètyøi žáci utkali v devíti 
soutìžích s družstvy sedmi okolních škol. 
V rychlostních soutìžích se nám od poèátku 
velmi  daøi lo ,  jen jsme tu  a  tam 
v  j e d n o t l i v ý c h  d i s c i p l í n á c h  v í c e  
technického charakteru obsadili druhé 
nebo tøetí místo, a tak jsme si až do závìru 
udrželi pøed druhou školou v poøadí krásné 
ètyøi body náskok. 
Celou soutìž bylo naše družstvo velmi 
ukáznìné, dobøe naladìné a všech disciplín 
se úèastnilo s aktivním pøístupem. 

Tìchto závodù jsme se letos zúèastnili již 
poètvrté. Nejprve jsme jako benjamínci 
tohoto sportovního klání v roce 2013 získali 
2. místo, o rok pozdìji 3. - 4. místo a vloni 
nám první místo uniklo jen o jeden bod. 
Pøestože jsme na loòské zklamání už dávno 
zapomnìli, toto umístìní nám spravilo 
náladu. Urèitì k dobrému pocitu z výhry 
pøispìly i naše nové dresy s logem obce 
i naší školy. Na další roèník pro nás tak 
úspìšné soutìže se již velmi tìšíme.

Radka Dudová
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Hnìvotínský košt 2017
Již s pøedstihem pøipomínáme všem 
pøíznivcùm, že na bøeznový mìsíc 
pøipravujeme 8. roèník Hnìvotínského 
koštu.  Pøedbìžný termín je 11. bøezna.
Opìt se jedná se o soutìžní ochutnávku 
všech možných pálených produktù – 
slivovic, meruòkovic, hruškovic a ostatních. 
Jelikož bude zima, chceme zájemcùm již 
nyní pøipomenout, a� pro pøipravovanou 
soutìž uschovají pùl litru vzorku, kterým by 
se rádi prezentovali. 

Tomáš Dostál

Hnìvotínský betlém 2016
V loòském roce jsme spoleènì s vámi 
a vašimi dìtmi vytvoøili první hnìvotínský 
betlém, který nám pak dotváøel sváteèní 
atmosféru pøi rozsvícení vánoèního stromu 
v roce 2015. Mrzelo nás však, že není možné 
tento betlém ponechat vystaven pøed 
obecním úøadem déle a tak jsme tehdy 
pøivítali návrh pana faráøe na umístìní 
rozsáhlého betléma do prostor kostela 
sv. Leonarda. 

Letos pøi organizaci rozsvícení vánoèního 
stromu nám bylo doporuèeno umístit 
vyrobený betlém k základní škole, což se 
nám nezdálo vhodné a proto jsme rádi opìt 
pøivítali možnost umístit betlém od pátku 
23. prosince v krásných prostorách 
hnìvotínského kostela. 

Zveme vás tímto k jeho prohlídce na Štìdrý 
den v 15 hodin, kdy bude sloužena i dìtská 
mše a je možno si odnést domù i Betlémské 
svìtlo.

Petr Niessner, spolek  ProVás   

Od 1. do 28. února 2017 jsou splatné 
poplatky za svoz komunálního odpadu pro 
rok 2017. Úhradu mùžete provést:
-  b e z h o t o v o s t n ì  n a  ú è e t  è í s l o  
5423811/0100, variabilní symbol je tvoøen 
èíslem popisným a kódem 1337, tzn. že za 
dùm è.p. 620 bude variabilní symbol 
6201337;
- nebo hotovì v úøední dny (pondìlí 
a støeda) v kanceláøi obecního úøadu. 
Poplatek za 1 osobu èiní 400 Kè/rok 
a poplatníkem je každá osoba, která má 
nahlášen trvalý pobyt v Hnìvotínì, tedy i ta 
osoba, která má úøední adresu na Obecním 
úøadì v Hnìvotínì è.p. 47, i když se zde 
fyzicky nezdržuje. Poplatek za rekreaèní 
objekt, tj. objekt, kde nemá nikdo trvalý 
pobyt, èiní také 400 Kè/rok.

Poplatky za psy za rok 2017 jsou splatné od 
1. února do 31. bøezna 2017. Poplatníkem je 
držitel psa staršího 3 mìsícù a tento 
poplatek èiní  pro rok 2017:
- za  prvního psa 100 Kè;
- za druhého a každého dalšího psa téhož 
držitele 150 Kè;
- za psa, jehož držitelem je poživatel 
invalidního, starobního a vdovského nebo 
vdoveckého dùchodu, anebo poživatel 
sirotèího dùchodu, který je jediným 
zdrojem pøíjmu 50 Kè.
Úhrada mùže být provedena také buï 
bezhotovostnì na výše uvedený úèet, 
variabilní symbol bude zase tvoøen èíslem 
popisným domu, ale tentokráte kódem 
1341, za psa z domu è.p. 620 je variabilní 
symbol tedy 6201341, nebo opìt hotovì 
v kanceláøi obecního úøadu.

Jana Svobodová

Aktuálnì

Výbìr poplatkù v roce 2017 Kulturní a spoleèenské akce poèátkem nového roku

Je za námi Slavnostní rozsvícení vánoèního stromu. Chceme touto cestou ještì jednou 
podìkovat vám všem, kteøí jste k organizaci této akce pøispìli, pøedevším žákùm 
základní školy, SRPŠ, pedagogickému sboru a zamìstnancùm obecního úøadu. 

V prvním ètvrtletí nadcházejícího roku pro vás pøipravujeme: 

   1. leden ... 13 hodin Novoroèní výšlap do Hnìvotínských Skal;
   1. leden ... 17 hodin Novoroèní ohòostroj pøed obecním úøadem; 
21. leden ... 20 hodin Pyžamový ples;
11. února ... 20 hodin Hasièský ples;
18. února ... 20 hodin Myslivecký ples;
11. bøezna ... 20 hodin Sportovní ples.

Jsme velmi rádi, že každou nedìli odpoledne bìží a jsou velmi oblíbené taneèní  pro 
dospìlé. Podaøilo se nám po letech vyøešit, za znaèné pomoci Petra Procházky, kvalitní 
ozvuèení sálu kulturního domu a souèasnì s tím i pøenosné ozvuèovací zaøízení na akce 
konané mimo kulturní dùm.

Miloslav Antl, místostarosta

Jak na Nový rok?
V nedìli 1. ledna 2017 od 13 do 16 hodin 
o r g a n i z u j e m e  t r a d i è n í  v ý š l a p  d o  
Hnìvotínských Skal, který je urèený dìtem, 
dospìlým i celým rodinám. Tak jako 
každým rokem zøejmì rádi    vyjdeme po 
silvestrovských oslavách do pøírody. Trasa 
není nároèná a zvládnou ji i malé dìti.              
U lišèí nory bude opìt pøipraveno teplé 
obèerstvení a nápoje. Každý úèastník bude 
z a  s p o r t o v n í  v ý k o n  o d m ì n ì n  
upomínkovým pøívìskem.

V podveèer jsme pak od 17 hodin pro vás 
se spoleèností Pyro&art Olomouc, která je 
nìkolikanásobným vítìzem celostátních 
ohòostrojových  soutìží,  pøipravili  velký 
novoroèní  ohòostroj  s  hudebním 
doprovodem.                                                                      
Z a  v í t ì z s t v í  v  s o u t ì ž i  V e s n i c e  
Olomouckého kraje roku 2016 si to 
zasloužíme. Vìøíme, že to bude krásný 
zážitek nejen pro dìti, ale i pro dospìlé. 
Na zahøátí a dobrou náladu pøipravíme 
horký punè a èaj.

Miloslav Antl, místostarosta
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Aktuálnì

Hnìvotínská raketa
V sobotu 3. prosince probìhl v hale oddílu 
Milo Olomouc 1. roèník badmintonového 
turnaje ve ètyøhøe Hnìvotínská raketa. 
Sedm dvojic hnìvotínských borcù 
nastoupilo do turnaje s maximálním 
nasazením a urputné zápasy o putovní 
pohár trvaly bezmála 5 hodin.  Atmosféra 
na kurtech panovala pøátelská, ryze 
sportovní a v duchu fair play.  

Pozvánka na cvièení

Všech 14 hráèù se badmintonu vìnuje èistì 
rekreaènì a neprofesionálnì, nicménì 
žádný bod nepadl jen tak bez boje. Na 
turnaji nebyla nouze o krásné výmìny, 
k vidìní byl pøehled neskuteèných technik 

Již nìkolik let probíhá v tìlocviènì základní 
školy v Hnìvotínì cvièení zumby. Pokud 
byste se chtìli pøidat a chtìli napravit dny 
vánoèního hodování, pøidejte se. Cvièíme 
pravidelnì každou støedu od 19:30 hodin, 
zaèínáme 4. ledna. Hodina stoji 60 Kè, 
pokud si pøedplatíte 10 hodin, zaplatíte 
jen 50 Kè. 

Cvièení vedou dvì zkušené cvièitelky Hanka 
a Vlaïka, které na pøání okoøení zumbu 
i jinými prvky cvièení – posilování, bøišní 
tance. A protože nejen cvièením je èlovìk 
živ, jezdíme již pravidelnì na podzim na 
zumba víkend, kde nejen cvièíme, 
ale i relaxujeme. Naposledy jsme byli 
v Karlovì, hotelu Kamzík. Letošní rok 
zakonèíme punèem na námìstí v Olomouci. 

Iveta Èechová

a dokonce mnoho nìkdy až akrobatických 
zákrokù. Není tedy divu, že zájem fanouškù 
a médií o pøíští roèník je již dnes veliký.
První Hnìvotínská raketa dopadla velmi 
dobøe a snad i ke spokojenosti všech 
úèastníkù. I když se o nikom nedá øíct, že by 
byl poražený, na medailové pozice 
se probojovali jen ti nejlepší. Bronzovou 
medaili si zaslouženì odnesl Radek 
Kwaczek s Radkem Kochrdou, na druhém 
místì se umístil Ladislav Frainšic a Pavel 
Z ive la ,  no  a  první  jména vyrytá  
do podstavce zlatého poháru jsou  
Radovana Psotky a Miroslava Sogela.  

Gratulujeme!
Musím øíct, že to pro mne bylo velmi 
pøíjemné sportovní sobotní odpoledne, 
které dopadlo pøesnì tak, jak jsme 
oèekávali. Bolavá zápìstí, namožené lokty, 
propocené dresy a veliká žízeò, kterou jsme 
po turnaji s obdobným nasazením pøi dobré 
veèeøi spoleènì hasili.  
Dìkuji všem za úèast, za bezvadnou hru 
a zábavu a tìším se na pøíštì, že zase 
naplníme motto Hnìvotíncké rakety: 
„Poøádnì si zapinkáme!“ 

Stanislav Oš�ádal

Podzimní setkání seniorù obce

Druhé letošní setkání hnìvotínských 
seniorù probìhlo v kulturním domì v pátek                  
11. listopadu. Tato akce se u našich 
nejstarších spoluobèanù setkává s èím dál 
vìtším zájmem a tak poøadatelský tým 
z obecního úøadu nemusel v osvìdèeném 
programu sahat k nìjakým zmìnám.

Na úvod zastupitelé pogratulovali letošním 
jubilantùm a poté se již zábava roztoèila na 
plné obrátky. Hnacím motorem byla 
skupina Naostro, která je již našim 
seniorùm dobøe známa. Své umìní všem 
pøítomným pøedvedly i mladé taneènice ze 
základní školy a novým taneèním 
vystoupením se pochlubila i skupina BABA. 

Došlo i na tolik oblíbené pìvecké 
vystoupení  nejodvážnìjších (nebo 
n e j o d v á z a n ì j š í c h ? )  è l e n ù  z  ø a d  
hnìvotínských zastupitelù. Pøipraveno bylo 
i bohaté obèerstvení a protože se na akci ani 
nikdo nepopral, odcházeli všichni domù 
náramnì spokojeni.
Za bezproblémový prùbìh setkání patøí 
velké podìkování všem, kteøí se na jeho 
organizaci podíleli.

Milan Krejèí
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Aktuálnì

Rozsvícení vánoèního stromu obce

Tato akce letos probìhla v pátek 2. prosince. 
Jako každoroènì obec ve spolupráci se 
složkami pøipravila na tento den pestrý 
program pro dìti i dospìlé. Samotný 
program zaèal pro dìti na velkém sále 
zábavným odpolednem pøi hudbì. Paní 
uèitelky pøipravily pestrý program plný her 
a soutìží a vystoupení mažoretek. Podle 
poètu dìtí a rodièù na sále je zøejmé, že tyto 
akce jsou pøitažlivé a má smysl je poøádat. 
Pro návštìvníky byly pøipraveny tradièní 
stánky s pestrým obèerstvením a tak mohli 
ochutnat polévky, bramboráky, peèená 
a uzená masa, párky v rohlíku, palaèinky 
a spoustu dalšího. O obèerstvení na sále se 
starala skupina rodièù - fandù ze Sdružení 
rodièù a pøátel školy. Nemohly chybìt ani 
stánky s oblíbeným punèem, nebo 
svaøákem, kterých bylo opìt více. Ve 
vestibulu si zájemci mohli zakoupit výrobky 
dìtí s vánoèní tématikou. V klubovnì Vlèat 
byla prezentace akcí spolku ProVás.  

Ani letos nebyl vynechán ohòostroj, pøed 
jehož odpálením pìvecký kroužek dìtí ze 
základní školy zazpíval pìkné pásmo 
písnièek. Po ohòostroji pokraèovala pro 
zájemce zábava na sále formou volného 
veselí.
Jménem poøadatelù chci podìkovat všem 
nadšencùm a dobrovolníkùm z øad obèanù 
a složek, zamìstnancùm školy, školky 
a obce, kteøí se podíleli na pøípravì 
a prùbìhu této zdárné akce. Nejlepším 

hodnocením tradièních akcí je poèet 
úèastníkù, kterých bylo i letos velmi hodnì.
Jediným stínem na této akci bylo vandalské 
poškození nìkolika stánkù, výzdoby 
stromu, informaèní vitríny pøed kostelem 
a poškození lavièky u budovy mateøské 
školy. Celou záležitost vyšetøuje policie ÈR. 

Tomáš Dostál 
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Oznámení Øímskokatolické farnosti Hnìvotín

Poøad bohoslužeb ve vánoèním 
období 2016-2017 ve farním kostele 
sv. Leonarda v Hnìvotínì
24.12.  Štìdrý den: 15.00 
žehnání betléma a zpìv koled, mše svatá pro 
dìti a jejich rodièe, dìti si mohou pøinést 
lucernièky a odnést si z kostela betlémské 
svìtlo;

24.12.  Štìdrý veèer: 22.30 
vánoèní mše svatá (pùlnoèní) – se zpìvem 
vánoèních skladeb;
25.12. Hod Boží vánoèní: 9.30 
– vánoèní mše svatá se zpìvem vánoèních 
koled;
26.12. Svátek sv. Štìpána: 9.30 
– sváteèní mše svatá;
30.12. Svátek sv. Rodiny: 9.30 
– mše svatá za rodiny farnosti;
31.12. Památka sv. Silvestra: 17.00 
– dìkovná mše svatá za uplynulý rok;
01.01. Nový rok: 9.30 
– novoroèní mše svatá za farnost Hnìvotín;
06.01. Slavnost Zjevení Pánì – sv. Tøí 
králù: 18.00 
– tøíkrálová mše se svìcením zlata, kadidla, 
vody a køídy, na konci mše požehnání 
koledníkùm Tøíkrálové sbírky;
08.01. Svátek Køtu Pánì: 9.30 
– nedìlní mše na zakonèení vánoèního 
období s obnovou køestních slibù.

V á n o è n í  k o n c e r t  v  k o s t e l e  
sv. Leonarda v Hnìvotínì
se bude konat v pátek 30. prosince 2016 
v  1 7 . 0 0  h o d i n .  Ú è i n k o v a t  b u d e  

Svatokopecký chrámový sbor ze Svatého 
Kopeèku z Olomouce pod vedením Jana 
Gottwalda. Program koncertu bude uveden 
na plakátech. Vstupné na koncert je 
dobrovolné, výtìžek bude použit na opravu 
køtitelnice kostela.

Tøíkrálová sbírka na Charitu
se bude konat v naší obci v týdnu kolem 
svátku sv. Tøí králù, tj. ve dnech 5. - 8. ledna 
2 0 1 6 .  P r o s í m e  f a r n í k y  i  o s t a t n í  
spoluobèany, aby podle svých možností do 
této sbírky pøispìli a tím pomohli lidem, 
kteøí jsou odkázáni na pomoc a služby 
Charity. Nikdo z nás neví, zda nebude 
jednou tuto pomoc a tyto služby také sám 
potøebovat.

Ekumenická bohoslužba za jednotu 
køes�anù
se bude konat  ve farním kostele  
sv. Leonarda v nedìli 22. ledna 2017 ve 
14 hodin. Na tuto bohoslužbu zveme vìøící 
ze všech køes�anských církví pøítomných 
v Hnìvotínì a také duchovní všech tìchto 
církví. Po skonèení bohoslužby bude 
následovat pøátelská beseda s našimi hosty 
na faøe spojená s obèerstvením.
Pøejeme všem našim farníkùm i ostatním 
spoluobèanùm radostné a duchovnì prožité 
vánoèních svátky a hodnì Božího 
požehnání, zdraví a spokojenosti v novém 
roce.

P. Eduard Krumpolc, faráø

Aktuálnì / Zájmové organizace

Vítání obèánkù

V sobotu 19. listopadu probìhlo v obøadní 
síni obecního úøadu letošní poslední vítání 
obèánkù. Na tuto slavnostní událost bylo, 
spoleènì s rodinnými pøíslušníky, pozváno 
osm našich nových spoluobèánkù, po dvou 
omluvenkách (Hlaváèková Lilien a Psotová 

Nikol) se jich nakonec na tuto akci dostavilo 
šest. 
Dìtem i rodièùm pøejeme pevné zdraví 
a hodnì štìstí.

Milan Krejèí 

Slavnostního pøijetí obèánkù do svazku obce se zúèastnili, zleva: Patrik Psota, Ondøej Lepaø, Sofie 
Banasinská, Radomír Palánek, Zachar Romaniv a Gabriela Marcineková.
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Pøi rozsvícení vánoèního stromu obce 
v pátek 2. prosince spolek ProVás Hnìvotín, 
z.s. opìt uspoøádal v klubovnì Vlèat malou 
výstavu, tentokráte z 2. roèníku zážitkového 
hnìvotínského tábora. Návštìvníci si mohli 
prohlédnout fotografie nejzajímavìjších 
momentù z roku 2016 a obdivovat velikost 
otoèného planetária èítajícího 40 planetek, 
které vytvoøily samy dìti. Promítaly se 
ukázky z 2,5 hodinového filmu Vesmírná 
odysea, což byl i dárek pro všechny èleny 
vesmírných posádek, kteøí film obdrželi na 
CD disku. Zvídavé dìti si podrobnì 
prohlédly vychytávky robota AD 007 
a odhalily tak výrobní tajemství jeho tvùrc
e Standy Oš�ádala. Nechybìl ani kostým 
Nipeho èi Manši. K nahlédnutí byla 
i spolková Foto-kronika z roku 2015, kde se 
dìti hledaly mezi indiány. Na výstavì bylo 
již tradiènì pøedstaveno téma 3. roèníku 
pobytového tábora pro rok 2017 – Za 
devatero horami …, o který již projevilo 
zájem pøibližnì 95 dìtí. Vedoucím 
a sponzorùm  letošního tábora jsme 
podìkovali za pomoc  a podporu a pozvali je 
na ochutnávku vánoèního punèe, který pro 
nás pøipravil David Pøikryl. Ten také 
bezplatnì vyrobil všechny fotografie pro 

Branný den mladých hasièù

Ve dnech 27. – 30. øíjna probíhal u Sboru 
dobrovolných hasièù Hnìvotín Branný den, 
což je akce urèená našim mladým hasièùm a 
je plná hasièské aktivity se zamìøením na 
hasièskou všestrannost a s pøípravou na 
simulovaných zásazích. 
Ve ètvrtek 27. øíjna se veèer sešel tým 
mladších žákù u zbrojnice a po úvodním 
slovu Lukáše Burïáka a vysvìtlení toho, co 
je pro dìti pøipraveno, si šli hasièi 
pøichystat spaní v hasièárnì. 

Poté pro nì byla pøipravena zdravotnická 
pøednáška o první pomoci, kterou si 
pøipravila Helena Slintákové. Velmi jí tímto 
dìkujeme, dìti pøednáška velice oslovila 
a bavila. Následným testem o 30-ti 
otázkách všichni prošli na výbornou. Po 
pøenocování ve zbrojnici následoval den 
praktických dovedností, vyjeli jsme na 
neøedínské letištì k simulovanému požáru. 
Dopoledne dìti pro sebe i dorostence vaøily 
na obìd i veèeøi v kotlíku vepøový guláš. 
Po vyhlášení a zhodnocení mladších žákù 
následoval pøíchod dorostencù. Ti mìli 
pøednášky o požárech a opìt praktický 

výcvik s naší cisternou. V noci se ale vùbec 
nevyspali, protože pro nì byly pøipraveny 
teoretické zásahy. Postupnì dostávali SMS 

zprávy typu: výjezd, èas 25, nález 
nebezpeèné látky, polní cesta smìr letištì, 
nebo výjezd, Hnìvotín, vyhledávání cizích 
pøedmìtù, Nedvìzí, polní cesta smìr 
Bystroèice, tedy pøesnì tak, jak dospìlým 
hasièùm z naší zásahové jednotky. 
Jako nejtìžší situace pro nì byla pøipravena 
nehoda osobního vozidla s motocyklem za 
Hnìvotínem. Øidiè vozidla utekl do pole, 

museli po nìm pátrat a na místì zùstal 
zranìný motorkáø. Vše však zvládli na 
jednièku, což kladnì ohodnotil i tým 
instruktorù ve složení Lukáš Burïák, Ivana 

Kováøová a Marcelka Piòosová. Dìkujeme 
všem, kteøí pomohli pøi simulaci ostrých 
výjezdù a také dìtem za to, jak si s branným 
dnem poradili. 

Petr Krupáš

výstavu ve svém fotoateliéru se sídlem 
v tzv. Pasáži, v Olomouci. Doufáme, že se 
výstava všem líbila a tìšíme se na další 
setkání s vámi. Krátké video z výstavy 

mùžete zhlédnout na webových stránkách 
spolku www.provashnevotin.cz.

Petr Niessner
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TJ FC Hnìvotín

V mìsíci listopadu byly definitivnì 
ukonèeny všechny fotbalové soutìže. Jedno 
utkání dohrávali naši dorostenci a celkem 
hloupì prohráli v Dolanech 6:4, v tabulce 
jim tak po podzimní èásti patøí 3. místo. 
Nepodaøený konec podzimu korunovali 
naši muži neèekanou domácí prohrou 
s posledním Kojetínem 1:2, v tabulce jsou 
na 11. místì a èeká je zøejmì perné jaro.
V malé kopané se naopak našim zástupcùm 
daøilo. Ve druhé lize skupinì A obsadil tým 
Kovo døevo vedoucí pøíèku, následovaný je 
mužstvem United Players. Veteráni jsou po 
podzimu také v èele, ovšem o pouhý bod, 
když má druhý v poøadí dva zápasy k dobru.
Slavnostní teèku má za sebou i tenisová 
soutìž  Hnìvotínský hrnec.  Na  
závìreèném veèírku byly rozdány všechny 
ceny a pomalu se chystá další roèník 
soutìže.

Do konce roku je pøed námi již pouze 
tradièní setkání èlenù výboru s trenéry, 
èleny oddílu, pøíznivci, zástupci obce 
a sponzory, vánoèní tenisový turnaj 
a tradièní silvestrovský turnaj v malé 
kopané na naší hnìvotínské umìlé trávì.   

Milan Krejèí

3. místo Boris Janák – Lumír Toufar

2. místo Karel Brachtel – Ivo Loš�ák

1. místo Jiøí Mlynáø – Radek Navrátil

Výbor TJ FC Hnìvotín touto 
cestou dìkuje hráèùm, trenérùm 
a èlenùm oddílu za práci 
odvedenou v roce 2016.

Obecnímu úøadu Hnìvotín,
sponzorùm a pøiznivcùm 
dìkujeme za spolupráci  
a projevovanou pøízeò.

Všem výše uvedeným i našim 
spoluobèanùm pak pøejeme 
hodnì štìstí, zdraví
a spokojenosti 
v novém roce 
2017.
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Z redakèního archivu
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E-mail: Redakce si vyhrazuje právo na úpravu pøíspìvkù. 
V

. redakce@hnevotin.cz, www.hnevotin.cz

Ne všechny pøíspìvky zaslané redakci je 
možné vždy uveøejnit. Vybrali jsme do 
tohoto vydání zpravodaje dva, na které se 
døíve z kapacitních dùvodù nedostalo.
První pøíspìvek je ze základní školy 
a ukazuje nám, jak se žákynì 3. tøídy Bea 
Piòosová vypoøádala s úkolem napsat 
žádost na obecní úøad.
Ve druhém archivním pøíspìvku pohotový 
fotograf zachytil snahu Nipeho, bytosti 
humanoidního vzhledu, ohromit komisi 
soutìže Vesnice roku pøi prezentaci 
èinnosti spolku ProVás mamutím skokem 
pøes ohništì. Špatnì vymìøený odraz však 
zpùsobil nehodu, o následcích nás zelený 
skokan neinformoval.

Milan Krejèí 
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