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P r v n í  l e t o š n í  v e ø e j n é  z a s e d á n í  
hnìvotínských zastupitelù se konalo v úterý 
14. února od 18 hodin v zasedací místnosti 
obecního úøadu. Pøítomni byli všichni 
zastupitelé a 14 hostù.
Po zprávì kontrolního výboru o plnìní 
usnesení a zprávì starosty obce o èinnosti 
obecního  úøadu by lo  pro jednáno 
a schváleno rozpoètové opatøení è. 1/2017, 
kterým byl navýšen rozpoèet obce 
o pøíspìvek ve výši 300 000 Kè na 
pøenesený výkon státní správy.
Projednáno bylo zadání zpracování nového 
kanalizaèního øádu a nových projektových 
dokumentací na investièní zámìry obce 
v roce 2017. Kladnì se zastupitelé vyjádøili k 
žádostem olomouckých spoleèností 
Technologický park a.s. a Clean4you s.r.o. 
na uzavøení smluv o právu provést stavby 
pøípojek a kanalizace na pozemcích obce 
a o zøízení vìcného bøemene služebnosti 
k tìmto sítím.  

Zamítnuta byla žádost pana Michala Helixe 
za spoleènost Sigma Group, a.s., o opìtovné 
zprovoznìní cyklostezky na trase vedoucí 
od obchvatu mìsta Olomouce do Hnìvotína 
èásti Velký Válkov. Dùvodem záporného 
stanoviska je plánování dalších soubìžných 
cyklostezek a již existující Fit-Stezka.
Zastupitelé dále rozhodli, že zpracování 
nového územního plánu obce zadají 
spoleènosti knesl kynèl architekti s.r.o. 
z Brna za cenu 1 036 100 Kè. Spoleènost 
podala nejnižší  nabídku ze všech 
oslovených firem.
V dalším prùbìhu jednání bylo projednáno 
zapojení obce do budování a odhalení 
pomníku 2.  odboj i  v  Topolanech 
(viz samostatný èlánek), žádost o dotaci na 
jednoho zamìstnance z úøadu práce, 
pøíspìvek obci Lutín ve výši 20 000 Kè na 
opravu komunikace, která je majetkem 
Hnìvotína.
Zastupitelé též schválili pøevedení dvou 
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Poznámky z 15. zasedání zastupitelstva obce Každoroèní audit 
hospodaøení obce Hnìvotín

V mìsíci lednu se obec Hnìvotín podrobila 
kontrole hospodaøení s finanèními 
prostøedky. Auditor Ing. Kepák kontroloval 
pøedevším to, zda obec hospodaøila podle 
schváleného rozpoètu pro rok 2016. 
Pøedmìtem dalšího pøezkoumání bylo 
rovnìž hospodaøení s majetkem ve 
vlastnictví  obce,  stav pohledávek 
a nakládání s nimi, nebo zastavování 
movitých a nemovitých vìcí ve prospìch 
tøetích osob. Úkolem kontroly bylo také 
ovìøit správnost provádìní úèetních 
operací a dodržování platných právních 
pøedpisù. 
Závìrem této podrobné kontroly byla 
vystavena zpráva o výsledku pøezkoušení 
hospodaøení obce Hnìvotín za rok 2016, 
která neshledala žádné nedostatky 
v hospodaøení obce. Rád bych touto cestou 
z a  f i n a n è n í  v ý b o r  p o d ì k o v a l   
zamìstnankyním obecního úøadu Janì 
Svobodové a Ivetì Èechové za jejich 
celoroèní odpovìdnou práci, pøedevším 
v oblasti vedení úèetnictví pøi správì obce. 

Audit v èíslech: 
- stavební èinností se hodnota majetku obce 
zvýšila v roce 2016 o 4,8 mil. Kè;
- nákupem pozemkù obec získala majetek 
ve výši 4,5mil. Kè;
- obec loni získala dotace v celkové výši 
1,1 mil. Kè (602 tis. Kè na fasádu základní 
školy a 560 tis. Kè na úhradu mzdových 
nákladù pracovníkù z Úøadu práce);
- zùstatek na bankovním úètu k 31. prosinci 
2016  byl  2, 8mil. Kè;
- celková hodnota obecního majetku 
ke konci roku 2016 èiní 240,1 mil. Kè.                           
Pro výstavbu splaškové kanalizace si obec 
v roce 2007 zapùjèila od Státního fondu 
životního prostøedí ÈR èástku ve výši 
9,6 mil. Kè a každý rok tak obec splácela
 972 tis. Kè. Tento úvìr byl v roce 2016 
splacen, vèetnì úrokù ve výši  0,96 mil. Kè, 
a nyní dochází k postupnému uvolòování 
zástavních práv banky z obecního majetku.
Závìreèný úèet obce za rok 2016 je nyní 
vyvìšen na úøední desce a zastupitelé jej 
budou schvalovat  na pøíštím veøejném 
zasedání zastupitelstva obce Hnìvotín.
Petr Niessner, pøedseda finanèního výboru 
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Vizualizace novostavby provozní haly a administrativní budovy spoleènosti Clean4you, s.r.o., které 
vyrùstají na okraji obce ve smìru na Olomouc. 

obecních bytových jednotek v budovì 
základní školy do kategorie „služební byt“. 
S c h v á l e n a  b y l a  v ý r o è n í  z p r á v a  
o poskytování informací v roce 2016. 
Projednány a schváleny byly smlouvy obce 
o vìcných bøemenech služebnosti na 
budovaných objektech na pozemcích obce.   

Po krátké diskuzi a pøijetí usnesení starosta 
jednání ukonèil. Podrobnìjší informace 
o projednávaných záležitostech naleznete 
na  obecních  webových s tránkách 
v Usnesení z 15. zasedání zastupitelstva 
obce.  

Iveta Èechová

Zastupitelé mimo jiného schválili i pøíslib dotace 
ve výši 200 000 Kè farnímu úøadu Hnìvotín 
na opravu støechy kostela v roce 2018.

I v letošním roce obec 
pøispìje na letní tábor

Zastupitelé obce se rozhodli, že i v letošním 
roce poskytnou dotaci ve výši 400 Kè 
na každé hnìvotínské dítì, které se zúèastní 
12. – 19. srpna 3. roèníku dìtského 
pobytového tábora, organizovaného 
spolkem ProVás Hnìvotín v areálu UP 
Olomouc na pøehradì Pastviny. Je to 
organizaènì znaènì nároèná, ale dìtmi 
velmi oblíbená prázdninová akce.

Vilém Koníèek, pøedseda školského výboru
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Pøijetí v Parlamentu a u prezidenta Èeské republiky

Po skonèení soutìže Vesnice roku 2016 
a vyhlášení koneèných výsledkù byli 
zástupci vítìzných  obcí pøijati  v obou 
komorách Parlamentu  Èeské republiky. 
Ve ètvrtek 12. ledna tohoto roku pøijal 
vítìzné obce z jednotlivých krajù, držitele 
Zlatých stuh, na Pražském hradì také pan 
prezident. Pøijetí jsme se za naši vesnici 

Návštìva prezidenta 
v naší obci

U pøíležitosti návštìvy Olomouckého kraje 
ve dnech 20. – 22. bøezna navštíví naši 
vesnici Miloš Zeman, prezident Èeské 
republiky, který tak pøijal naše pozvání. 
Nemáme zprávy o tom, že by nìkterý 
z našich prezidentù kdy navštívil Hnìvotín. 

Je to pro naši vesnici významná a slavnostní 
událost. Je to i pocta pro naše obèany 
a zejména pro ty, kteøí bojovali o Zlatou 
stuhu v soutìži Vesnice Olomouckého kraje 
roku 2016. Pøedpokládáme, že program 
návštìvy bude obsahovat slavnostní uvítání 
pana prezidenta pøed obecním úøadem, 
besedu s pøedstaviteli obce a setkání 
s obèany v sále kulturního domu. Zakonèen 
bude zápisem do pamìtní  knihy,  
dekorováním praporu obce stuhou 
a pøedáním daru obce panu prezidentovi. 
Definitivní termín a èasový harmonogram 
programu pana prezidenta v naší obce vám 
ještì upøesníme prostøednictvím obecního 
rozhlasu a webových stránek obce.

Jaroslav Dvoøák, starosta

zúèastnili s místostarostou Miloslavem 
Antlem.
V nìkolika minutách jsme mohli panu 
prezidentovi pøedstavit naši obec a pøedat 
mu pozvání k návštìvì Hnìvotína. Slíbil 
nám, že pøi nejbližší návštìvì Olomouckého 
kraje do naší vesnice rád zavítá.

Jaroslav Dvoøák, starosta

Pomník vojákùm západního odboje
Na návrh olomoucké èásti Topolany a po 
jednáních se zástupci Statutárního mìsta 
Olomouc, se zastupitelé naší obce rozhodli 
podílet na zhotovení a slavnostním 
odhalení pomníku pøíslušníkùm západního 
odboje v Topolanech.
V Topolanech proto, že se tam narodili 
a vyrùstali. Po obsazení republiky Nìmci 
utekli do Polska, odkud se lodí dostali do 
Francie a pozdìji do Anglie, kde se pøihlásili 
jako dobrovolníci k vojsku. Po válce 
a návratu do vlasti se nìkteøí pøestìhovali 
do naší vesnice. Jedná se o dnes již zemøelé 
obèany Hnìvotína pana Cyrila Sklenáøe, 
který za války sloužil u Královského letectva 
RAF u 310. perutì a pana Jana Maršálka, 
který také sloužil u RAF a padl 14. èervence 
1941, pochován je ve Skotsku (do Hnìvotína 
se pøestìhovali sourozenci s rodièi). Oba 
byli vyznamenáni Váleèným køížem.

Ovzduší v Hnìvotínì 
a topná sezóna 

S ohledem na skuteènost, že obec Hnìvotín 
má ze své historie zpracovanou pouze 
brožurku Pamìti obce Hnìvotína a pøitom 
všechny okolní vesnice již mají knižní 
v y d á n í  s v ý c h  d ì j i n ,  r o z h o d l o  s e  
zastupitelstvo zadat knižní zpracování dìjin 
naší obce.
Pøíští rok 2018 bude obec slavit 940 let od 
první písemné zmínky o naší vesnici. Pøi 
této pøíležitosti plánujeme uspoøádání 
sjezdu rodákù a výstavy z historie 
i souèasnosti obce a další doprovodné 
kulturní akce. 

Na snímku zprava Cyril Sklenáø, Jan Maršálek, 
Alois Klevar a František Mikšík.

Dalšími jsou pan Alois Klevara, který 
nestihl pro nìmecký útok evakuaci vojsk 
z Dunkerque do Anglie a zùstal na 
o k u p o v a n é m  ú z e m í  F r a n c i e  
v partyzánském odboji a pan František 
Muzikant z Topolan, který bojoval v britské 
obrnìné brigádì. 
Je až neuvìøitelné, že z tak malé vesnièky se 
všichni kamarádi sešli ve Francii (viz foto) 
a zapojili se do války proti fašistickému 
Nìmecku. Je naší povinností tyto èiny 
a jejich nositele pøipomínat. Èest jejich 
památce!
Zároveò vás zveme na slavnostní odhalení 
pomníku, které probìhne ve ètvrtek 
6. dubna ve 14:30 hodin v parèíku 
v Topolanech.

Roman Piòos, zastupitel                         

Domníváme se, že by vydání knihy 
o dìjinách Hnìvotína bylo nejen vhodným 
podtržením tìchto oslav, zajímavým ètením 
pro dìti i dospìlé, ale také povzbuzením 
hrdosti k vesnici, ve které žijeme. Jednali 
jsme pøedbìžnì s historiky,  kteøí  
zpracovávali dìjiny okolních obcí a ve svých 
dí lech èasto  naráží  na  spoj i tost i  
s Hnìvotínem.   
Zastupitelé také rozhodli, že zpracování 
dìjin zadáme profesorovi PhDr. Davidu 
P a p a j í k o v i  P h D .  a  h i s t o r i k o v i  
Mgr. et. Mgr. Lubomíru  Novotnému.

Miloslav Antl, místostarosta

Dìjiny  obce Hnìvotína

S radostí pozorujeme, jak ubývá høíšníkù, 
kteøí topí plasty, lakovaným døevem, nebo 
i jiným hoølavým materiálem, což máme na 
obecním úøadì i zfotodokumentováno.
Pøesto považujeme za nutné upozornit, 
že poøád nìkteré domácnosti, a� už ze 
šetrnosti, nebo ze snahy zlikvidovat odpad 
tímto zpùsobem, porušují zákon o ochranì 
ovzduší a hrozí jim sankce. Žijeme tu i my 
ostatní a už vùbec netoužíme dýchat vzduch 
plný zplodin z vašich komínù.
Jozef Novák, Pøedseda kontrolního výboru
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Ve ètvrtek 16. února probìhla kolaudace na 
Malém Klupoøi. Máme již i veškeré 
podklady pro územní øízení na nové veøejné 
osvìtlení v této èásti obce. Pøedpokládáme, 
že bychom ho mohli ještì na jaøe zrealizovat 
spoleènì s výsadbou zelenì. V oblasti 
v ý s t a v b y  v  l e t o š n í m  r o c e  d á l e  
pøipravujeme:               
- kolaudaci dvou podkrovních bytù 
v objektu Domu s peèovatelskou službou;

- soutìž na revitalizaci komunikace 
K Floriánku, realizaci pøedpokládáme 
v mìsících duben a kvìten, po vydání 
stavebního povolení;
- soutìž na dodání a montáž víceúèelového 
høištì do sportovního areálu, realizovat 
bychom ho chtìli v mìsíci kvìtnu;
-  rekonstrukci  hasièské zbrojnice 
za pøispìní dotace Ministerstva vnitra 
ÈR poskytnuté prostøednictvím Hasièského 
záchranného sboru Olomouckého kraje: 
zahájení prací plánujeme na mìsíc duben 
o p r a v o u  o m í t e k  m i m o  s t r o j o v n u  
a pøístavbu, po pøidìlení dotace následnì  
zrekonstruujeme strojovnu (mìsíce 
èervenec až záøí);

- podílíme se na stavebních úpravách 
objektu zapsaného spolku TJ FC Hnìvotín.
-  intenzifikaci vodních zdrojù (napojení 
vrtu u chmelnice a zabudování vìtších                       
nádrží ve vodárnì s využitím dotací (mìsíce 
duben až èerven); 
-  výstavbu tenisových kurtù a høištì pro 
plážový volejbal ( mìsíce èervenec až záøí);
-  z a t e p l e n í  z á p a d n í  s t ì n y  d o m u  
s peèovatelskou službou.          
Dále bychom se letos chtìli, dle vývoje 
finanèní situace, pustit do rekonstrukcí 
obøadní místnosti a kanceláøí obecního 
úøadu a celkové revitalizace ulice za požární 
zbrojnicí.

Libor Bla�ák, místostarosta

Výstavba v obci Milá Beatko,
zøejmì jste se ve škole uèili, jak napsat žádost. 
Ty jsi ji napsala moc hezky. Redakèní radì, to 
je pánùm,  kteøí tvoøí Zpravodaj obce 
Hnìvotín, se to hned na první pohled tak 
líbilo, že mi tvoji žádost poslali v prosinci 
loòského roku cestou obecního Zpravodaje. 
Máš pravdu! Koupalištì v Hnìvotínì 
opravdu chybí. O tom v naší vesnici rozhodují 
zastupitelé obce, které si obèané sami zvolili, 
aby obec øídili. Protože musíme rozumnì 
hospodaøit, tak jsme nejdøíve museli øešit 
dùležitìjší vìci. Opravit ulice, školku i školu, 
kterou nyní navštìvuješ, a další úkoly. Také 
se radíme, jak vám dìtem, ale i dospìlým 
zajistit podmínky pro sportovního vyžití, 
rekreaci a trávení volného èasu.  
Víš, koupalištì by stálo asi 20 miliónù korun. 
A už vùbec nevydìlává žádné penízky. Spíš 
naopak. Daleko vìtší vesnice a mìsta mají 
tìžkosti s placením provozu. Venkovní 
koupání je  jen tøi, možná ètyøi mìsíce v roce. 
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Pøesto se domníváme, že pokud je to vìc pro 
naše dìti a naše obèany, tak pøece nemusíme 
trvat na tom, že musí všechno v našem životì 
penízky pøinášet. 
Moderní koupalištì je v dnešní dobì taková 
o b r o v s k á  k o v o v á  v a n a  s  n ì k o l i k a  
samostatnými úseky, kde se mùžete nejen 
uèit plavat, ale se i vydovádìt. Sama píšeš, 
že to chce tobogány a skluzavky. Pøidali 
bychom umìlé vlny, vodní kolotoè, èištìní, 
ohøev vody pomocí sluníèka a další. 
Všichni jsme se s tvým dopisem seznámili 
a budeme hledat øešení. Uvìdomujeme si, 
že je to i názor tvých kamarádù a pøání 
vìtšiny dìtí i èásti dospìlých v naší obci. 
Za dopis ti moc dìkujeme. Je hezké vìdìt, 
že se chcete jako dìti také podílet na tom, jak 
bude naše vesnice v budoucnu vypadat.
Tobì a ostatním dìtem pøejeme hezký den.

starosta Jaroslav Dvoøák 
se všemi zastupiteli obce

Milí spoluobèané,
rozvoj obce Hnìvotín 
a  všechny zmìny,  
kterých jsme svìdky, 
m ù ž e m e  d n e s  
z a c h y t i t  
p r o s t ø e d n i c t v í m  
moderní techniky, 
takže máme nìkdy 
p r o b l é m  z  t o h o  
m n o ž s t v í  f o t o g r a f i í  
vybrat ty nejlepší. Zajímá nás 
však i to, jak se žilo v Hnìvotínì døíve 
(do 70. let 20. století). Proto vás chci 
požádat o spolupráci. Možná máte ve svých 
rodinných albech fotografie, pohlednice, 
èi jiné dokumenty, které zachycují události 
v Hnìvotínì, vzhled ulic a domù. Jestliže 
budete ochotni zapùjèit je k ofotografování, 
pø ineste  je  pros ím do  kance láøe  
OÚ v Hnìvotínì.

Jaroslava Bajgarová, kronikáøka

Prosba o spolupráci Støípky z historie obce
V 15. století probíhaly ostré spory 

hnìvotínských s obyvateli Lutína 
a Olšan o pastviny  podél øíèky Blaty. 

To i za použití zbraní (pozn. byli zøejmì 
úspìšní, protože katastr naší obce 
sahá až po silnici spojující Lutín 
s Olšany).
Léta 1642 – 1650, kdy Olomouc 

obsadi la  švédská vojska,  byla  
pohromou i pro naši obec. Statky byly 

zpustošené, obyvatelstvo se rozuteklo 
a jen pozvolna se po odchodu Švédù vracelo 
zpìt.
Protože Hnìvotín náležel k majetku mìsta 
Olomouce, musel v 90. letech 17. století, 
mimo robotní povinnosti, smluvnì  
d o d á v a t  m ì s t u  d v ì  f ù r y  r y b  
z hnìvotínských rybníkù (pozn. jeden 
rybník byl hned za èástí Kout a vìtší smìrem 
k Ústínu, nejhlubší èást byla v prostoru 
souèasného lesíku).

Jaroslav Dvoøák, starosta
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Zápis do 1. tøídy základní školy 
a do mateøské školy pro školní 
rok 2017/2018
Zápis do 1. tøídy základní školy školního 
roku 2017/2018 se uskuteèní v pátek 
7. dubna 2017 v dobì od 13 do 18 hodin 
v budovì základní školy.
Zápis do mateøské školy se uskuteèní ve 
s t ø e d u  3 .  k v ì t n a  2 0 1 7 .  Z á p i s  
k pøedškolnímu vzdìlávání probìhne 
dvoukolovì. Ve støedu 19. dubna 2017 si 
rodièe vyzvednou v mateøské škole 
potøebný formuláø a zapíší se do èasového 
rozpisu pro samotný zápis,  který 
se uskuteèní 3. kvìtna 2017. 
Dùležité upozornìní!
Od poèátku školního roku, který následuje 
po dni, kdy dítì dosáhne pátého roku vìku, 
do zahájení povinné školní docházky dítìte, 
je pøedškolní vzdìlávání povinné.
Veškeré další informace k obìma zápisùm 
najdete na adrese 

Vladimír Èuka, øeditel školy
www.skolahnevotin.cz
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Evropské Vánoce
V posledním týdnu pøed prázdninami jsme 
pro naše žáky pøipravili a zrealizovali 
projekt Evropské Vánoce. Jednak jsme 
chtìli žákùm zpøíjemnit èekání na vánoèní 
prázdniny, ale zároveò také zprostøedkovat 
povìdomí o tom, jak se slaví Vánoce v jiných 
zemích.
Na jednotlivých stanovištích se žáci 
seznamovali s tradicemi, zvyky i tradièními 
výrobky, které jsou charakteristické pro 
danou evropskou zemi. 

Žáci tak postupnì „navštívili“ Rusko, 
Anglii, Dánsko, nìmecky mluvící zemì 
a  s a m o z ø e j m ì  i  È e s k o .  È i n n o s t i  
na jednotlivých stanovištích byly velmi 
rozmanité – zpìv, hry, výroba typických 
vánoèních ozdob, vìštìní budoucnosti atd. 
Podle pozitivního ohlasu žákù se projekt 
velmi vydaøil, proto vìøíme, že úsilí vložené 
do jeho pøípravy nebylo marné, ba právì 
naopak, a že projekt budeme realizovat 
i v pøíštích letech.

Ivana Hegrová

Vánoèní la�ka Hnìvotín 2016
Po pøevzetí štafety od základní školy 
Tìšetice v poøádání soutìže Vánoèní la�ka 
jsme ve støedu 21. prosince 2016 opìt 
pozvali školy z blízkého okolí, aby se s námi 
jejich žáci utkali v soutìži ve skoku 
vysokém. Pozvání pøijaly základní školy 
z Lutína, Námìštì na Hané a Senice. 
Slavnostního zahájení se ujaly dívky 
s pompony, které navodily krásnou vánoèní 
atmosféru, o výzdobu se nám postaraly paní 
družináøky a vše mohlo zaèít. 

Jako první své skokanské výkony pøedvedly 
mladší dívky, žákynì 6. a 7. roèníkù. 
Za hlasité podpory žáèkù a hlavnì žaèek 
z nejmladších tøíd se na krásném druhém 
místì umístila naše Eliška Slehová. Hned 
nám bylo veseleji a vìøili jsme, že uspìjeme 
i v kategorii mladších žákù. Nejvìtší nadìje 
jsme vkládali do Petra Vohnouta, který už 
vloni stál na stupních vítìzù. Svými 
skokanskými dovednostmi pøesvìdèil nejen 
nás, ale i la�ku, aby pøi jeho skocích zùstala 
na stojanech. Pøeskoèil všechny své soupeøe 
a zlatá medaile tak v této kategorii zùstala 
v Hnìvotínì.

Je libo anglickou snídani?
Ve ètvrtek 22. prosince 2016 jsme jako 
sehraná parta pod vedením paní uèitelky 
M a c í k o v é  a  z a  f o t o g r a f i c k é h o  
dokumentování paní uèitelky Žibritové 
vaøili anglickou snídani. Ta se skládala 
z toustù, míchaných vajíèek, smažených 
párkù, køupavé slaniny, fazolí v rajèatové 
omáèce a èerného èaje s mlékem. 

Práce na všech stanovištích probíhaly dobøe 
a díky spolupráci jsme uvaøili úžasné jídlo, 
na kterém jsme si pak i velice pochutnali. 
Snídanì to byla vynikající, a proto ji doma 
urèitì zkuste. Vùnì smažené slaniny 
a párkù se pak ještì dlouho linula školou 
a pøilákala tak spoustu zvìdavcù. Pøíští rok 
bychom tedy rádi zkusili další snídani z jiné 
cizí zemì. 

Barbora Grèková, 7. tøída
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Po krátkém rozcvièení dalších kategorií 
pøišly na øadu starší žákynì. I zde jsme 
v souboji obstáli, na krásném tøetím místì 
se umístila Denisa Horáèková. Jako 
poslední se pøedvedli starší hoši, žáci 
8. a 9. roèníkù, od kterých je vždy oèekávána 
ta nejnapínavìjší soutìž a u kterých vidíme  
ty nejvyšší skoky. A stalo se tak i letos. Mezi 
nejlepší sice naši zástupci tentokrát 
nepatøili, ale soutìž byla velmi napínavá. 
Nejvyšší skok letošní soutìže pøedvedl žák 
Senice a mìl hodnotu 165cm - vìtšinu dìtí 
naší školy by tak tedy hravì pøeskoèil. 
Žádný rekord pøekonán nebyl, budeme 
vìøit, že se tøeba zadaøí pøíští rok. 
A jak si vedli v jednotlivých kategoriích další 
naši soutìžící? Mladší žákynì: 5. - Kristýna 
Pytlíèková, 8. - Marcela Dvoøáková; mladší 
žáci: 4. – 5. – Michal Otruba; starší žákynì: 
9. - Adéla Pluskalová; starší žáci: 6. - Pavel 
Krytináø, 7. Jakub Kreuzer, 10. Javier Šolle.

Radka Dudová

http://www.skolahnevotin.cz
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Lyžaøský výcvik žákù 2. stupnì

V úterý 3. ledna se nìkteøí žáci 2. stupnì 
spoleènì s panem øeditelem a s paními 
uèitelkami Dudovou a Vlèkovou vydali na 
týden do Karlova, kde se uskuteènil lyžaøský 
kurz naší školy. Lyžaøský kurz trval sice jen 
pìt dní, ale i za tak krátkou dobu jsme zažili 
nespoèet skvìlých chvil. 

Po nároèné cestì do Karlova jsme si vybalili 
vìci do svých pokojù a vychutnali si náš 
první obìd, který se skládal ze smaženého 
øízku a bramborové kaše, všechno jsme 
zapili výborným èajem.
Naše první lyžovaní probìhlo hned první 
den, kdy jsme se rozdìlili do skupin podle 
našich lyžaøských výkonù. Žáky z prvního, 
a tudíž nejzdatnìjšího družstva, mìla pod 
dohledem paní uèitelka Vlèková, která je 
toho spoustu nauèila a zlepšila jejich 
techniku. Pan øeditel si vzal na starost 
druhou skupinu. Zaèáteèníci pøipadli na 
paní uèitelku Dudovou, která se velmi 
snažila, aby se všichni žáci tohoto družstva 
nauèili základy lyžování. Lyžovali jsme celý 
den a skvìle se bavili.
Co se týèe veèerního programu, na každý 
den nám paní uèitelky s panem øeditelem 
vymysleli skvìlé hry, soutìže a aktivity. 
Pokaždé jsme se nasmáli a moc si to užili. 

Každý den jsme lyžovali dvakrát, dopoledne 
a potom i odpoledne. I když se to mùže zdát, 
tak nás to nepøestalo bavit, protože nám 
kantoøi každý den program nìèím 
ozvláštnili a pokaždé jsme se mohli tìšit na 
nìco nového. Díky volnosti, kterou nám 
uèitelé dopøáli, jsme trávili spoustu èasu 

s kamarády a pár jedincù se hodnì sblížilo.
Mezi nejpovedenìjší a nejzábavnìjší hry se 
urèitì zaøadilo ježdìní ve dvojicích, kdy 
jsme se drželi za jednu hùlku a uèili se 
spolupracovat a nenajíždìt do lidí a stromù, 
což se moc nepovedlo Petrovi, který na 
èervené sjezdovce vjel do lesa, èímž 
si zasloužil pøezdívku houbaø. Proti pádùm 
nás naštìstí jistil náš skvìlý záchranáø 
Jakub Kreuzer,  který vždy zasáhl 
a zachránil už mnoho lidských životù (dva). 
K nejvtipnìjším aktivitám se také zaøadilo 
plnìní úkolù ve skupinách. Každá skupina 
dostala papír s instrukcemi, které jsme 
museli splnit. Nakonec Pavel skonèil 
s trenkami na hlavì a Vítek s dlouhými 
záøivými vlasy. 
Celkový lyžák byl naprosto skvìlý!! Tolik 
zážitkù s kamarády a lidmi, které máme 
rádi, jen tak nezapomeneme!

Eliška Slehová, 7. tøída

Akce školní družiny
Školní družina pøi naší základní škole 
se snaží vymýšlet pro dìti i pro rodièe 
netradièní projekty. Jedním z nich je i akce 
pojmenovaná Pití èaje. Letos probìhl již její 
6. roèník. 

Dìti ochutnaly pravý bílý èaj a èaj ovocný 
a lipový. Pro zpestøení ochutnávek nám 
maminky, babièky a jeden tatínek upekli 
úžasné sladké dobroty, za nìž tímto moc 
dìkujeme.

vychovatelky školní družiny

Soutìž v anglickém jazyce
Ve støedu 25. ledna se pìt žákù sedmého 
roèníku a tøi žáci osmého roèníku zúèastnili 
školního  kola  soutìže  Konverzace  
v anglickém jazyce. Soutìžilo se v kategoriích 
starší a mladší žáci. V první èásti žáci 
absolvovali poslech, pøi kterém mìli urèit 
správné poøadí událostí. Druhou èást pak 
tvoøilo povídání na vylosované téma: 
1. House and family life
2. My town, my village
3. Daily programme
4. Hobbies and pastime activities
5. Sports and games
6. Food and melas

V kategorii mladších žákù zvítìzil Vít 
Žaroský, druhé místo obsadila Eliška Slehová 
a tøetí Kateøina Kenická. Miroslav Hariò 
a Nikolas Halouska se pak dìlili o místo 
ètvrté. V kategorii starších žákù obsadil první 
místo Ladislav Koneèný, druhé místo Pavel 
Krytináø a jako tøetí skonèil Václav Januš. 
Všichni žáci byli ocenìni hezkými cenami 
z knihkupectví Oxford Bookshop. Vítìzové 
obou kategorií postupují do okresního kola, 
které se uskuteèní v prostorách Domu dìtí 
a mládeže Olomouc. 
Dìkuji všem zúèastnìným za úsilí, které do 
školní soutìže vložili, a výhercùm pøeji 
š�astnou ruku pøi výbìru tématu v kole 
okresním. 

Mgr.Andrea Macíková
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Pevnost poznání
Žáci sedmého a devátého roèníku 
absolvovali výukový program v Pevnosti 
poznání v Olomouci - sedmáci program Jak 
pohnout Zemí, devá�áci program Svìtlo na 
cestách. 

Dle slov žákù byl program pouèný, 
zajímavý, zábavný, pomohlo jim to lépe 
pochopit uèivo. Devá�áci mìli navíc radost, 
že mohli uplatnit své znalosti z hodin fyziky 
a si vše vyzkoušeli v praxi.

Mgr.Heda Kratochvílová

Listování
Pøedèítání knížek
„Paní uèitelko, znáte herce Lukáše 
Hejlíka?  
Monièko, neznám.
To nevadí, on by k nám mohl pøijet a èíst 

nám z knížky.
Moni, to by bylo skvìlé.
Tak já to domluvím, tatínek se s ním zná.“

Takhle probíhala loni  na podzim 
konverzace v mé 2. tøídì. A Monièka to 
domluvila. Pøedèítání knížek se dnes 
jmenuje Listování a známí herci se snaží, 
stejnì jako my pedagogové, o to, aby dìti 
èetly a èetly rády. 

“
„ “
„

“
„ “
„

Lukáš Hejlík opravdu ve ètvrtek 2. února do 
kulturního domu v Hnìvotínì pøijel a èetl 
dìtem z 1.–4. tøídy knížku od Ivy 
Procházkové Eliáš a babièka z vajíèka. Pro 
dìti z 5.–9. tøídy si vybral knížku Draèí 
polévka od Aleny Ježkové. Na pøedèítání 
nebyl sám, pøijela s ním hereèka Petra 
Buèková. Listování zvládli oba skvìle, 
podali  vynikající  výkony a dìtem 
i kolegyním se pøedèítání moc líbilo. 
Dìkuji panu Dohnalovi, který všem dìtem 
z naší školy Listování zajistil.

Mgr. Dana Andrlíková

Lyžování ve Ski areálu Hluboèky
Již témìø deset let organizujeme pro dìti 
z naší mateøské školy ve spolupráci 
s lyžaøskou školou Rok s pohybem 
dopolední  výuku lyžování ve Ski areálu 
Hluboèky. První lekce probìhla ve ètvrtek 
12. ledna, výjezdù bylo celkem pìt. 
Pøihlásilo se 15 dìtí. Cílem bylo zvládnout 
pod odborným vedením instruktorù 
základní pohybové dovednosti na lyžích. 
Nìkteré dìti zvládly i jízdu na vleku, sjezd 
a zatáèení. Letošní lyžaøská sezona se 
vydaøila, podmínky k lyžování byly ideální. 
Dìti pøijíždìly unaveny, ale spokojeny.

Uskuteènìné a pøipravované akce pro dìti z mateøské školy ve druhém 
pololetí školního roku:
20. února Papoušci v mateøské škole;
23. února Fotografování Photodienst Brno;
22. bøezna Polámané hraèky - divadlo Šikulka v mateøské škole;
29. bøezna Den otevøených dveøí v mateøské škola od 15 do 16 hodin;
10. dubna Kvaky kvak, jde sem èáp - poutavé vyprávìní o životì našich žab a èolkù;
24. dubna Vystoupení hudební skupiny Marbo v kulturním domì;
23. kvìtna Školní výlet - historický areál Bouzov
  9. èervna Zahradní slavnost v mateøské škole.

za kolektiv MŠ Dostálová Jarmila

Podìkování
Letošní leden byl po delší dobì opìt zimním 
mìsícem se vším všudy – dny mrazivými, 
ale èasto  sluneènými, i snìhovou nadílkou, 
která vìtšinu z nás potìšila. Nevím, jestli ji 
stejnì nadšenì vítali i zamìstnanci 
obecního úøadu, ale v každém pøípadì jim 
patøí dík za to, že chodníky byly vzornì 
uklizené a my se nemuseli brodit snìhovou 
kaší.

Jaroslava Bajgarová

Vítání nových obèánkù
V sobotu 18. února jsme pøivítali v obøadní 
místnosti obce 6 nových obèánkù 
Hnìvotína. Zazpívat a pøednést øíkanky jim 
pøišly dìti z mateøské školky pod vedené 
paní uèitelkou Ilonou Vrbíkovou.

Na slavnostní událost se dostavilo pìt z šesti 
pozvaných. Novými obèánky jsou Kravèík 
Robin, Blanaø Michael, Dostálová Emily, 
Havlena Jan, Derco Lilien a Hejtman 
Tobias. Všem dìtem a jejich rodièùm 
pøejeme hodnì zdraví a co nejménì starostí.

Milan Krejèí

Listování oèima posluchaèe
Pøedstavení trvalo asi hodinu a bylo úžasné. 
Herci pøedvedli skvìlý výkon a všichni jsme 
se skvìle bavili. Bìhem vystoupení se u nás 
vystøídaly snad všechny typy emocí – 
smutek, radost, nenávist, zlost. Spousta 
z nás uvažovala, že by si knihu zakoupila, 

ale kniha Draèí polévka už není dostupná 
a nebude se ani znovu tisknout. Takže 
pokud si ji chcete pøeèíst, musíte zavítat 
do knihovny,  nebo navštívit  toto 
pøedstavení. Doufáme, že nás tito herci 
navštíví i pøíští rok. 

Kateøina Kenická, 7. tøída
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Z obecního úøadu
Statistika z evidence obyvatel

Kompostéry

Truhlíky

Svoz nebezpeèného a velko-
objemového odpadu

Naše obec se opìt rozrostla, poèet obyvatel 
se zvýšil na celkových 1 788. Na zaèátku  
roku 2016 mìla naše obec 1 762 obyvatel. 
Narodilo se 19 dìtí, z toho 9 klukù - 
2x Robin, Zachar, Radomír, Patrik, Ondøej, 
Tobias, Michael, Jan a 10 holèièek - Liza, 
Alice, Lucie, Ester, Amélie, Lilien, Nikol, 
Sofie, Gabriela, Emily. Celkem 11 našich 
spoluobèanù zemøelo - Josef Køížek (76), 
Radomil Zapletal (86), Zbyšek Fischer (46), 
František Karger (87), Holinka Jiøí (70), 
František Jurenka (81), David Žák (37), 
Vincent Krupáš (75), Miroslav Švach (65), 
Jiøina Lepaøová (90) a František Ides (59).
A ještì jeden statistický údaj - nejèastìjšími 
pøíjmeními jsou:
19 x Procházka(ová);
18 x Dvoøák(ová);
17 x Pospíšil(ová).

Obec stále nabízí dotované kompostéry 
do domácností. Do konce mìsíce bøezna 
si mùžete v kanceláøi obecního úøadu 
objednat kompostér. Obec ho zakoupí 
cca za 1 500 Kè a vám prodá za 500 Kè. Pro 
jednu domácnost je možné poøídit jeden 
kompostér o velikosti 600 l. Kompost pak 
použijete pro svou potøebu. Už ho využívá 
109 domácností. 

V letošním roce opìt nabízíme obèanùm 
osázené truhlíky k výzdobì ulièních oken.  
Obèanùm, kteøí je mìli v loòském roce 
a  n e o d h l á s i l i  s e ,  j e  p o s k y t n e m e  
automaticky. Ostatní, kteøí ještì truhlíky 
nemìli, se mùžou do 15. bøezna pøihlásit na 
obecním úøadì osobnì, telefonicky 
( 5 8 5  9 4 4  8 1 1 ) ,  n e b o  n a  a d r e s e  

.

se koná v sobotu 15. dubna tak jako 
každoroènì pøed hasièskou zbrojnicí 
od 8:45 hodin.

Iveta Èechová

ucetni@hnevotin.cz
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Kulturní a spoleèenské akce

Uvádíme pøehled kulturních a spoleèenských akcí za první ètvrtletí roku 2017, 
které se buï již uskuteènily, nebo vás teprve èekají.
 

1. ledna slavnostní ohòostroj s hudebním doprovodem pøed obecním úøadem;
21. ledna Pyžamový ples v kulturním domì;
4. února vepøové hody s ukázkou domácí zabíjaèky pøed hasièskou zbrojnicí;
11. února Hasièský bál v kulturním domì;
18. února vítání nových obèánkù obce v obøadní místnosti obecního úøadu;
18. února Myslivecký ples v kulturním domì.

5. bøezna divadelní pøedstavení Revizor, kulturní dùm od 16 hodin;
11. bøezna Ples FC Hnìvotín, kulturní dùm od 20 hodin;
20.–23. bøezna oèekávaná návštìva pana prezidenta v naší obci;
24. bøezna Hnìvotínský košt, kulturní dùm od 18 hodin;
6. dubna odhalení pomníku v Topolanech ve 14:30 hodin;
21. dubna Jarní setkání seniorù, kulturní dùm od 17 hodin.

O vìtšinì uskuteènìných a pøipravovaných akcích najdete podrobnìjší informace 
na jiných místech Zpravodaje.
V minulém vydání jsme vás informovali i o tom, že každou nedìli odpoledne probíhají 
v kulturním domì velice oblíbené taneèní pro dospìlé, jeden kurz pro zaèáteèníky 
a druhý pro pokroèilé. Novì pak v pondìlí veèer i taneèní pro ženy.

Miloslav Antl, Místostarosta     

Probìhly:

Pøipravují se:

Zabíjaèka
V sobotu 4. února se zastupitelé rozhodli 
ukázat dìtem a obèanùm, jak probíhala 
domácí zabíjaèka. Pomoc nám nabídli 
hasièi i dobrovolníci. Hlavní tíhu akce 
samozøejmì nesli zamìstnanci obce Ví�a 
Horáèek, Jarek Ètvrtlík mladší, Lukáš 
Burïák a Franta Karger.
Prostudovali jsme hygienické pøedpisy 
a od 14 hodin již bylo možno koupit domù, 
nebo jen tak ochutnat, tlaèenku, jitrnice, 
je l i ta ,  polévky,  vaøené  specia l i ty  
ze zabíjaèkového kotle, ale také èerstvì 
vyškvaøené sádlo se škvarky, koty 
(huspeninu), pøeuzená žebra, klobásy 
a další dobroty. Zájem byl obrovský 
a prodejní stánky byly v obležení 
kupujících.

Za dvì hodiny bylo vyprodáno. Zdá se, 
že bychom mohli pøipravit výrobky tøeba 
z nìkolika èuníkù a stejnì bychom zájemce 
neuspokojili. Vlastní ukázka domácí 
zabíjaèky probíhala na ohranièeném 
prostranství pøed hasièskou zbrojnicí pod 
taktovkou Víti Horáèka. 
Byla to velice zdaøilá akce. Zabíjaèku jistì 

zopakujeme pøíšt í  rok s  ukázkou 
i sousedským posezením a vzpomínáním na 
historii, kdy se zabíjelo prakticky v každé 
chalupì a z prasete pøišlo nazmar jen 
minimum. Pøi pøíští zabíjaèce však pøed 
p r o d e j e m  d o m ù  u p ø e d n o s t n í m e  
ochutnávky a obèerstvení ve vytápìných 
stanech.

Miloslav Antl, místostarosta

Velké díky našim hasièùm
Nezbývá než podìkovat našim obìtavým 
hasièùm, kteøí využili v mìsících lednu 
a únoru pøíznivé mrazivé poèasí a pøipravili 
a ošetøovali ledovou plochu ve sportovním 
areálu. Po dlouhé dobì tak umožnili 
obèanùm Hnìvotína oprášit bruslaøskou 
a hokejovou výstroj a poøádnì si užít na 
kvalitním kluzišti, což nepamatujeme øadu 
let nazpìt.

Milan Krejèí

mailto:ucetni@hnevotin.cz
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Co s exkrementy psù i koní?

Marek Vyroubal – nejlepší 
výèepní
Marek Vyroubal z Hnìvotína, pracující 
v olomoucké restaurace U Anèi, se stal 
vítìzem regionálního finále soutìže 
Akademie Pivních Znalcù,  kterou 
organizuje spoleènost Pivovary Lobkowicz 
Group. Marek si tak vybojoval právo úèasti 
v národním finále, které se bude konat 
3. dubna v Pivovaru Èerná Hora. 

Naši úspìšní spoluobèané

Nadešel mìsíc bøezen a v plném proudu 
jsou pøípravy na uspoøádání oblíbené 
soutìžní ochutnávky pálených produktù, 
k t e r o u  p o d  t r a d i è n í m  n á z v e m  
Hnìvotínský košt poøádá obecní úøad, 
letos již poosmé. Termín soutìže byl 
s koneènou platností stanoven na pátek 
24. bøezna od 18 hodin v kulturním 
domì. Podmínky soutìže jsou stejné jako 
v roènících pøedchozích.
Od 1. do 20. bøezna odevzdají zájemci 
o soutìž pùl litru soutìžního vzorku 
(slivovice, meruòkovice, hruškovice, 
jabkovice a ostatní), pokud možno v bílém 
sklenìném obalu, na obecním úøadì, kde 
bude vzorek po celou dobu soutìže pod 
anonymním èíslem uložen. Soutìžící mùže 
pøihlásit více vzorkù.

Podle poètu odevzdaných vzorkù a druhù se 
stanoví soutìžní kategorie. Vzorky budou 
ve ètvrtek 23. bøezna vyhodnoceny 
odbornou komisí sestavenou z opravdových 
obecních expertù, které delegují zástupci 
jednotlivých složek.  
Druhá èást soutìže bude probíhat v pátek 
24. bøezna osvìdèenou formou veøejné 
ochutnávky všech pøedložených vzorkù. 
Vstupenka v hodnotì 50 Kè bude zároveò 
soutìžním kupónem na ochutnávku 
15 vzorkù do soutìže pro veøejnost. Celá 
akce by mìla trvat pøibližnì do 21 hodin 
a  b u d e  s p o j e n a  s  o b è e r s t v e n í m  
a za doprovodu živé hudby.
O podrobnostech vás ještì budeme 
informovat prostøednictvím obecního 
rozhlasu a webových stránek obce.

Tomáš Dostál 

Hnìvotínský košt 2017

S o u t ì ž  z a m ì ø e n á  n a  d o v e d n o s t i  
a dodržování pravidel péèe o pivo se konala 
v restauraci Šnyt Mikulda v Olomouci. 
Celkem se do netradièního klání pøihlásilo 
369 soutìžících, z nichž 40 postoupilo do 
ètyø regionálních finále. Vybráni byli na 
základì výsledkù vìdomostního testu 
a kontroly v „jejich“ provozovnách. Markovi 
gratulujeme a ve finále pøejeme co nejlepší 
výsledek. 

Žádáme majitele psù, aby pøi jejich venèení 
v obci a nejbližším okolí sbírali po svém 
psím miláèkovi výkaly. Pøi vykonávání 
potøeby vašeho psa se øada z vás otoèí a tváøí 
se, že to nevidí. To je ale možná øešení pro 
vás, ne tak pro ostatní obèany.
V této souvislosti opìtovnì upozoròujeme 
na zákaz pohybu psù v prostoru FIT 
stezky  za Válkovem. To, že zde nìkdo 
znièil již ètvrtou tabuli, zakazující pohyb 
psù, nikoho neopravòuje tento zákaz 
porušovat. Urèitì cedule neznièil nikdo 
z obèanù, kteøí sem chodí sportovat. 
A opravdu jich za celou sezonu není málo. 
Obec bude na FIT stezku cedule umis�ovat  
stále. A tøeba se i podaøí vypátrat vandala, 
který je nièí. Poøádná pokuta jej rozhodnì 
nemine.
Podle vyprávìní a vzpomínek pamìtníkù 
byl v Hnìvotínì rozšíøen i chov koní. Lidé 
je jezdili pást do bývalé drùbežárny 

u høbitova. Nikomu tehdy nevadily 
hromádky koòského trusu v ulicích.
Ale vèera není dnes, doba hodnì 
pokroèila!
Proto také žádáme ty, kteøí projíždìjí pøes 
obec na koních, aby po projížïkách 
zlikvidovali koòský trus, který v ulicích 
zùstane. Na kole to jistì stihnete rychle, 
jedná se opravdu jenom o silnice a ulice 
v obci. Rozhodnì vám to nezabere tolik èasu 
a ještì získáte kvalitní hnojivo.
Každoroènì dává obec z rozpoètu nemalé 
èástky na úpravu veøejného prostranství – 
kvìtinovou výzdobu, údržbu záhonù, ale 
také na úklid. Snažíme se, abychom mìli 
krásnì upravené ulice. Obèané chtìjí mít 
pøed svými domy èisto a rozhodnì netouží 
klièkovat mezi zvíøecími výkaly pøi cestì do 
obchodu nebo na autobus.

Nadìžda Krejèí,
komise pro životní prostøedí

Zuzana Ondrášová (Èupalková) 
– abstraktní malíøka
Z u z a n a  O n d r á š o v á  ( È u p a l k o v á )  
z Hnìvotína je olomouckou rodaèkou. 
Vystudovala Lékaøskou fakultu Univerzity 
Palackého v Olomouci a pùsobí jako 
praktická lékaøka pro dospìlé.  K 
výtvarnému umìní má vztah od dìtství. 
Konkrétnì olejomalbì na plátno se vìnuje 
již od svých 15-ti let. Ráda zkouší nové a 
neobvyklé výtvarné techniky.
Její tvorba se stále vyvíjí, ale má jednotný 
smìr - abstraktní umìní. Od roku 2013 je 

novì èlenkou Unie výtvarných umìlcù. 
Od té doby mìla již nìkolik samostatných
 a spoleèných výstav. Poslední z nich byla 
zahájena 1. bøezna v Galerii mìsta 
O l o m o u c e  n a  D o l n í m  n á m ì s t í  
è. 7. Otevøeno je od pondìlí do pátku
 od 10 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin, 
v sobotu pak od 9 do 12 hodin. Na výstavu, 
která se koná i za úèelem podpory 
organizace Lékaøi bez hranic (bude 
ji vìnováno 50 % výtìžku z prodeje obrazù), 
jste srdeènì zváni. 

Milan Krejèí
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Po stopách Zlatého prasátka

Zájmové organizace

V pøedvánoèním èase jsme 23. prosince 
spoleènì s Družinou mladých myslivcù 
Vlèata pøipravili pro celé rodiny pøíjemnou 
procházku do hnìvotínských skal. Všichni 
jsme se sešli v 16 hodin u vánoèního stromu 
pøed obecním úøadem, abychom rozdali 
zájemcùm kartièky pro zaznamenání 
odpovìdí na 24 otázek. Mrazivé poèasí nám 
umožnilo zvolit trasu polní cestou. 
Po hodinové procházce a vyhodnocení 
kvízu si dìti našly „Zlaté prasátko“, které 
je opìt všechny obdarovalo sladkostmi. 

Pøi opékání špekáèkù, pití dìtského punèe 
a za zvuku koled jsme s dìtmi nazdobili 
smrèek samými dobrotami pro lesní 
zvíøátka. Všichni pøítomní byli závìrem 
pozváni na 15. hodinu Štìdrého dne do 
kostela sv. Leonarda na dìtskou vánoèní 
mši spojenou s prohlídkou hnìvotínského 
betlému, který byl po dobu vánoèních 
svátkù v kostele vystaven. Dìkujeme všem, 
co si v dnešní dobì pøed Vánocemi našli èas 
zúèastnit se a podílet se na organizaci 
tohoto tradièního pøedvánoèního setkání. 
Krátké video z tohoto pøíjemného 
odpoledne mùžete zhlédnout na webové 
adrese .

Petr Niessner
www.provashnevotin.cz

Ledový souboj
Ve ètvrtek 19. ledna se od 18 hodin 
uskuteènilo v Lutínì pøátelské hokejové 
utkání, ve kterém místní borci vyzvali 
hnìvotínský výbìr reprezentovaný týmem 
Rolbaøi. Ten hrál ve složení P. Krupáš, 
L. Burïák, R. Jánský ml., J. Osladil, 
M. Mrakava, D. Piòos, L. Slovák, O.Èoèek, 
M. Vyroubal, O. Bìhalík, A. Novotný 
a L. Stawaritsch.

Zápas to byl tìžký, jelikož proti Hnìvotínu 
nastoupil fotbalový tým lutínských mužù, 
což jsme vùbec netušili. Tempo gradovalo 
už od první minuty zápasu. V první polovinì 
utkání jsme vedli již 9:4, ale zápas nakonec 
po hodinì a pùl hry skonèil remízou 14:14, 
nebo� s ubývajícím punèem na støídaèce 
Rolbaøù pøibývalo tolik okének v jejich 
obranì, až na konci zápasu uspoøádali 
doslova „den otevøených dveøí“. Remíza 
však byla spravedlivým vyjádøením pomìru 
sil na ledové ploše.

Petr Krupáš 
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Ohlédnutí za pøelomem roku
Švarc Cup

Cunda Cup

Novoroèní výšlap

Ohòostroj na Nový rok

 
Druhý roèník vánoèního tenisového turnaje 
hnìvotínských hráèù ve ètyøhøe se odehrál 
ve ètvrtek 29. prosince v pøetlakové hale 
oddílu Milo Olomouc. Zúèastnilo se jej 
dvanáct párù, zpestøením byla úèast 
smíšených dvojic.

Jubi le jní  10 .  roèník  populárního  
silvestrovského fotbalového turnaje zlákal 
k úèasti dvacet pìt hráèù. Ti vytvoøili pìt 
týmù, které se mezi sebou vzájemnì utkali. 
Po absolvování deseti nároèných zápasù 
následovala ještì nároènìjší závìreèná 
„tisková konference“ v restauraci Na Høišti, 
kde všichni položili kvalitní základ pro 
veèerní rozlouèení se starým rokem.

Po silvestrovském veselí jsme pokraèovali 
v tradici a na Nový rok se uskuteènila akce 
Výšlap do Hnìvotínských skal. Poèasí se 
vydaøilo, a i když byl pro mlhu horší výhled 
do krajiny, nádherná námraza na stromech 
a keøích nám vše vynahradila. Podle 
vydaných pøívìskù se nám u lišèí nory 
za odpoledne vystøídalo asi dvì stì dìtí 
a dospìlých.

Dìkujeme panu Èestmíru Všetièkovi a jeho 
pomocníkùm za skvìlé obèerstvení 
a gulášovou polévku, která byla jako každý 
rok nejen zahøívací, ale pro mnohé 
i vyproš�ovací.

Jako mnohá mìsta a obce i my jsme 
se v tomto roce rozhodli odpálit novoroèní 
ohòostroj až veèer 1. ledna. Umožnili jsme 
tak hlavnì dìtem, ale i dospìlým krásnou 
podívanou za doprovodu hudby. Byl 
to nádherný zážitek. Nechybìly ani punè jak 
má být a punè pro dìti bez alkoholu. Také 
tato akce se vydaøila a budeme ji opakovat 
i v dalších letech.

Miloslav Antl, Pavla Hluší, Milan Krejèí

Oznámení Øímskokatolické 
farnosti Hnìvotín
O h l é d n u t í  z a  V á n o è n í m  
koncertem
V pátek 30. prosince 2016 se v našem 
k o s t e l e  k o n a l  V á n o è n í  k o n c e r t  
Svatokopeckého chrámového sboru 
a orchestru, který byl mimoøádnì zdaøilý. 
Návštìvníci si vyslechli pásmo èeských 
koled a pastorel z 18. – 20. století. Na 
dobrovolném vstupném se vybralo 
3 027 Kè, které budou použity na 
restaurování køtitelnice kostela. Dìkujeme 
všem, kdo se koncertu zúèastnili a do sbírky 
na opravu køtitelnice kostela pøispìli.

Rovnìž dìkujeme všem spoluobèanùm, 
kteøí letos pøispìli do Tøíkrálové sbírky 
na projekty olomoucké arcidiecézní Charity 
a na její humanitární pomoc v zahranièí. 
Tøíkrálová sbírka vynesla v naší obci 
38 637 Kè. V olomouckém dìkanátu vynesla 
tato sbírka celkem 1 437 034 Kè, v celé 
olomoucké arcidiecézi asi 25 mil. Kè a v celé 
Èeské republice témìø 100 mil. Kè, tj. asi 
o 5 mil. více než loni. Je potìšitelné, 
že pøibývá tìch, kteøí chápou potøebu 
pomáhat lidem, kteøí se octli v nouzi, 
a to u nás i ve svìtì.

P o s t n í  d o b a  j e  d o b o u  p ø í p r a v y  
na Velikonoce. Køes�ané se v této dobì více 
postí nejen od masa, ale také od jiných 
požitkù (kouøení, alkoholu apod.) a zábav 
(plesy, taneèní zábavy apod.). Zato se více 
soustøeïují na tajemství spásy skrze 
Kristovo utrpení, smrt a vzkøíšení. Postní 
doba zaèíná Popeleèní støedou, která letos 
pøipadla na 1. bøezen. Na postní dobu 
Charita vyhlásila sbírku Postní almužna, 
která se koná ve všech kostelech Èeské 
republiky. Do pokladnièek se sbírají 
pøíspìvky na pomoc chudým lidem 
a zejména rodinám s více dìtmi. Tato 
pomoc je urèena pøedevším pro chudé lidi 
a rodiny žijící na území místní farnosti.

Podìkování za Tøíkrálovou 
sbírku

Postní doba a sbírka Postní 
almužna

Pokraèování na stranì 11.

http://www.provashnevotin.cz


O b ø a d y  S v a t é h o  t ý d n e  
a Velikonoc
Svatý týden a Velikonoce jsou vrcholné 
svátky církevního roku, o kterých 
si pøipomínáme vykupitelské dílo Ježíše 
Krista, jeho utrpení, smrt a vzkøíšení. Proto 
zveme na obøady v tyto dny všechny vìøící. 
Poøad obøadù Svatého týdne a Velikonoc 
v našem kostele je následující:
Kvìtná nedìle – 9. dubna: 9.30 hod. – mše 
svatá se svìcením ratolestí s prùvodem 
do kostela, zpráva o umuèení Ježíše Krista 
(pašije);
Zelený ètvrtek – 13. dubna: 18.00 hod. – 
mše svatá na památku poslední veèeøe 
Pánì, pøenesení Nejsvìtìjší svátosti, 
adorace v Getsemanské zahradì;
Velký pátek – 14. dubna: 17.00 hod. – 
bohoslužba slova se zprávou o umuèení 
Krista, uctívání sv. køíže, pøijímání, 
modlitby u Božího hrobu;
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Pro období letních prázdnin pøipravuje 
spolek ProVás Hnìvotín od 12. do 19. srpna 
již tøetí roèník tábora pro hnìvotínské dìti. 
Letošní téma s názvem „Bylo, nebylo, 
za desatero horami …“ bylo již tradiènì 
pøedstaveno 4. prosince 2016 pøi rozsvícení 
v á n o è n í h o  s t r o m u  v  n a š í  o b c i .  
Na minivýstavì z letního tábora 2016 byly 
v tento den opìt pøednostnì rozdány 
pøihlášky dìtem, které se již úèastnily 
pøedchozích dvou roèníkù, také ale byly 
zaregistrovány žádosti  od nových zájemcù 
pro tábor letošní. 

Zážitky letošního tábora prožijí dìti spolu 
s dvaceti hnìvotínskými vedoucími v areálu 
Univerzity Palackého Olomouc Pastviny. 
Tento areál jsme zvolili také z dùvodu jeho 
velikosti, protože kapacita pøedchozího 
zaøízení, penzionu RELAXA, s 93 místy byla 
pøekroèena po oba minulé roky. Zájem mezi 
dìtmi a rodièi nás opìt pøekvapil a již nyní 
registrujeme na 100 pøihlášených dìtí. 
Kapacita letošního tábora tak byla 
naplnìna a nemùžeme proto pøijímat další 
pøihlášky. Bližší informace o táboøe, dalších 
aktivitách spolku, èi našich sponzorech, bez 
kterých by nebylo možné tábor v takové 
velikosti poøádat, naleznete na internetové 
adrese .

Petr Niessner, spolek  ProVás Hnìvotín 
www.provashnevotin.cz

3. pobytový tábor 2017Oznámení Øímskokatolické farnosti Hnìvotín

Pyžamový ples naposledy
Celkem pìtkrát se hnìvotínští obèané 
i pøespolní odhodlali vyrazit v pyžamech na 
taneèní parket, pøípadnì „do pekla“ 
k u l t u r n í h o  d o m u .  A  s  n e j v ì t š í  
pravdìpodobností naposledy. Letošní 
Pyžamový ples byl poznamenán tristní 
návštìvností, vstupenku si u vchodu 
v prùbìhu veèera zakoupilo pouhých dvacet 
pìt zájemcù. Na koneènou tøicítku ji 
zaokrouhlila rozjuchaná parta ústínských 
hasièù, která dorazila po tøiadvacáté 
hodinì. Ovšem v uniformách, takže také již 
rozjuchaný hlavní poøadatel kolaboval, 
mylnì ji považující za „š�áru“ Celní správy.
Zábava však byla skvìlá. Výbornou 
se ukázala volba nechat hudební produkci 
na DJ Koplíkovi, který zahrál vše, o co jej 
návštìvníci akce požádali. Sál skvìle ozvuèil 
i  nasvít i l .  Taneèní  skupina Baba 
se pøedvedla ve skvìlé formì. Tombola byla 
nebývale bohatá. Bodej� by ne, když na 
každého vycházela v prùmìru jedna cena. 

Bílá sobota – 15. dubna: po celý den je kostel 
otevøen pro adoraci u Božího hrobu
Velikonoèní vigilie (veèer): 20.00 hod. – 
svìcení ohnì a velikonoèní svíce pøed 
kostelem, prùvod se svícemi do kostela, 
velikonoèní chvalozpìv, bohoslužba slova, 
svìcení køestní vody, obnova køestního 
slibu, slavení eucharistie, požehnání;
Velikonoèní nedìle – 16. dubna: 9.30 hod. – 
slavná velikonoèní mše, požehnání 
pokrmù;
Velikonoèní pondìlí – 17. dubna: 9.30 hod. 
– další velikonoèní mše, požehnání 
vìøících.

Pøejeme všem vìøícím i ostatním 
spoluobèanùm radostné Velikonoce, 
svátky vzkøíšení našeho Pána a Spasitele 
Ježíše Krista, Vítìze nad høíchem a nad 
smrtí.

P. Eduard Krumpolc, faráø

Obèerstvení lahodné. Vše bez front. Bájeèný 
prostor na parketu, kde se dovádìlo ještì 
dlouho, dlouho po pùlnoci. 
A vynikající tah poøadatelù s instalováním 
fotokoutku, kde se všichni opravdu vyøádili.
Apropo poøadatelé. Moje obrovské 
podìkování všem, kteøí se na organizaci 
jakkoli podíleli a vìøili v její zdar.

Milan Krejèí 

http://www.provashnevotin.cz
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Z èinnosti SDH Hnìvotín
Dlouho o nás ve Zpravodaji nebylo psáno, 
ale na jednu stranu si øíkáme, že je to dobøe. 
Potkáváme se na hasièských akcích a obèas 
vidíte požární auta, když mají jejich øidièi 
vykonat uzákonìnou povinnou kondièní 
jízdu a projíždìjí Hnìvotínem. Naše 
z á s a h o v á  j e d n o t k a  j e  z a ø a z e n a  
v  poplachovém plánu Hasièského 
záchranného sboru Olomouckého kraje 
v kategorii tøídy V. Což znamená dobu 
výjezdu do 10 minut. A jak funguje 
s v o l á v á n í  d o b r o v o l n ý c h  h a s i è ù  
v Hnìvotínì? 

Obèan, který zavolá na telefonní èíslo 150, 
nebo112, nahlásí mimoøádnou událost. 
Operaèní støedisko profesionálních hasièù 
v Olomouci pošle okamžitì do Hnìvotína 
první výjezd. V tomto momentì zaène 
v Hnìvotínì houkat po dobu 1 minuty 
svolávací rotaèní siréna. Èlenùm zásahové 
jednotky zároveò pøijdou textové zprávy 
o místì zásahu, èíslu popisném objektu 
a struèný popis události. Hnìvotínské 
jednotce velí Lukáš Burïák a spoleènì 
se svými zástupci Petrem Krupášem 
a Vojtìchem Šromem musí mít osvìdèení 
o zpùsobilosti, které každý rok obnovují 
pøezkoušením u profesionálních hasièù. 
Zásahová jednotka disponuje i funkcemi 
øidiè strojník, hasiè technik a nositel 
dýchací techniky, na které je opìt potøeba 
mít platná osvìdèení. Obec Hnìvotín, jako 
pøímý zøizovatel jednotky, v loòském roce 
zorganizovala pro osm èlenù také školení na 
z a c h á z e n í  s  m o t o r o v o u  p i l o u  
u certifikovaných školitelù z Prahy, 
spoleènosti JPO PILY. 

Každé jaro se nám kupí telefonáty typu: 
“Prosím, pøijedete nám napustit bazén?“ 
Rádi bychom v letošním roce od této 
èinnosti odstoupili. Nechceme, aby se 
z hasièské jednotky stala zásobovací 
jednotka vody pro Hnìvotín, pokud 
po domluvì se starostou obce nebudeme 
vysláni. Jinak ovšem rádi se vším 
pomùžeme, od toho jsme tady. O zásazích 
a událostech vás budeme informovat 
v dalším vydání Zpravodaje. 
Na závìr vzdejme èest památce padlým 
hasièùm, kteøí v únoru zahynuli pøi výkonu 
své služby v obci Zvole u Prahy a u Karviné.

Lukáš Burïák, Petr Krupáš 

Pøípravy na fotbalové jaro
J e  k o n e c  ú n o r a  a  v š e c h n y  t ý m y  
TJ FC Hnìvotín se již pilnì pøipravují na jarní 
èást svých soutìží.
Muži pøípravu absolvují výhradnì na 
domácím høišti, soustøedìní se letos 
neuskuteènilo. Zpestøením jsou pro nì 
pøátelské zápasy. Zatím odehráli ètyøi 
s bilancí tøí výher a jedné prohry. Dokázali 
porazit  Bohuòovice 7:4,  Lutín 3:2 
a Hluboèky 11:0, prohru zaznamenali 
s divizními Novými Sady v pomìru 0:5. 
V kádru dojde k nìkolika zmìnám, 
ale všechny ještì nejsou potvrzené.

Turnaj na domácí hnìvotínské „umìlce“ 
zorganizovali v sobotu 25. února dorostenci. 
Pozvali si na nìj další ètyøi týmy a zakonèili jej 
s vyrovnanou bilancí dvou výher a dvou 
proher. Dokázali si poradit se soupeøi 
hrajícími stejnou soutìž, tj. okresní pøebor, 
když porazili Dolany 6:1 a Slavonín 4:2. Na 
týmy z krajské soutìže už ovšem nestaèili, 
Èernovíru podlehli 0:5 a pozdìjšímu vítìzi 
turnaje, týmu Nových sadù, 2:4. V tabulce 
turnaje tak nakonec obsadili 3. místo.
Nej intenzivnìj i  se  pø ipravuj í  naš i  
benjamínci, kteøí prakticky nemìli zimní 
pøestávku. Absolvovali množství turnajù, 
mezi nimž vynikají jejich výsledky ze zimní 

ligy, kam se svými dobrými podzimními 
výkony nominovali. Roèník 2007 obsadil 
v celkovém poøadí 4. místo a roèník 2008 
celou zimní ligu dokonce vyhrál. Dle níže 
uvedených poøadí obou soutìží jistì oceníte, 
jaká mužstva za sebou dokázali naši „špunti“ 
nechat. Všem našim nadìjím gratulujeme.
Celkové poøadí roèníku 2007: 1. Sokol Velký 
Týnec, 2. SK Unièov, 3. FK Nové Sady, 
4. FC Hnìvotín, 5. Sokol Chomoutov, 
6. Slovan Èernovír, 7. TJ Štìpánov, 
8. SK Chválkovice.

C e l k o v é  p o ø a d í  r o è n í k u  2 0 0 8 :  
1. FC Hnìvotín, 2. SK Olomouc Sigma MŽ, 
3. 1. HFK Olomouc, 4. FK Nové Sady, 
5. FK Medlov, 6. 1.OMK Šternberk, 
7. SK Šumvald, 8. FK Autodemont Horka. 
Poctivì samozøejmì trénují i naši starší žáci, 
kteøí nejvìtší èást pøípravy absolvovali 
v tìlocviènì základní školy. Vzhledem 
k malému poètu týmu v soutìži je na jaøe 
èekají pouhé ètyøi mistrovské zápasy, 
dle rozhodnutí Okresního fotbalového svazu 
však pro nì bude ještì pøipravena 
nadstavbová èást, ve které odehrají dalších 
šest utkání.

Milan Krejèí  


