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Zasedání se konalo 18. dubna v zasedací 
místnosti kulturního domu. Zúèastnili 
se jej všichni zastupitelé a 19 hostù.                         
Po zprávì kontrolního výboru a zprávì 
o èinnosti obecního úøadu bylo projednáno 
nìkolik bodù souvisejících s hospodaøením 
obce. Byla schválena rozpoètová opatøení 
è. 2/2017 a v prùbìhu zasedání zastupitelù 
ještì è. 3/2017. Odsouhlaseny byly úèetní 
závìrky hospodaøení základní školy a obce 
za rok 2016 a støednìdobý výhled 
financování obce (viz samostatný èlánek).

V dalším bodu programu byly posouzeny 
žádosti právnických a fyzických osob. Sbor 
dobrovolných hasièù Hnìvotín z.s. obdržel 
dotaci ve výši 45 tis. Kè na poøízení praporu 
a pamìtních medailí pøi pøíležitosti oslav 
125. výroèí založení sboru. TJ FC Hnìvotín 
z.s. byla schválena pùjèka na rekonstrukci 
budovy se šatnami a sociálním zázemím ve 
výši 800 tis. Kè. Finanèní prostøedky budou 
uvolòovány  postupnì  na  zák ladì  
pøedložených kopií faktur a výpisù z úètu 
dokládajících jejich uhrazení. Ostatní 
žádosti právnických a fyzických osob 
o vìcných bøemenech budou vyvìšeny na 
úøední desce. 
Následnì byly projednány a schváleny: 
- prodeje stavebních pozemkù obce 
p. è. 385/44 a 385/45 jednotlivým 
žadatelùm, schváleny byly i kupní smlouvy;
- zakázky malého rozsahu (viz samostatný 
èlánek);
- ukonèení pøijímání žádostí k zaøazení 
do nového územního plánu;
- rozpoèet Mikroregionu Kosíøsko na rok 
2017 vèetnì støednìdobého finanèního 
výhledu.

Zastupitelé dále na zasedání projednali 
opravu dìtského høištì u hasièské 
zbrojnice, zabezpeèení akce základní školy 
Dìti Zemì a organizaci terénních úprav 
v Hnìvotínských Skalách. Pøijat byl návrh 
pøedsedy výboru pro školství a mládež 
Viléma Koníèka na odmìnu dìtem za dobré 
známky a reprezentaci školy ve formì 
vstupenek do olomouckého aquaparku. 
Pøítomní byli seznámeni s postupem 
výstavby v obci  a  s  informacemi 
o uskuteènìných a chystaných kulturních 
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Poznámky z 16. zasedání zastupitelstva obce Zakázky malého rozsahu
V soutìži na akci „Revitalizace komunikace 
K Floriánku – Hnìvotín“ splnila nejlépe 
zadané podmínky spoleènost Skanska a.s. 
Køižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8- Karlín 
s nabídnutou cenou za díla ve výši 
1 923 841,90 Kè vèetnì DPH. V soutìži na 
akci „ Topolanská – Hnìvotín, SO 100 
Komunikace – parkovištì a chodník“ 
splnila nejlépe zadávací podmínky 
spoleènost Spro stavby, obchod, dopravu 
a služby, s.r.o., Dolní Novosadská 516/84, 
779 00 Olomouc – Nové Sady za 
nabídnutou cenu ve výši 696 048,39 Kè 
vèetnì DPH. U obou akcí byly schváleny 
pøipravené smlouvy o dílo. 

Na dodávku a instalaci lanové dráhy 
u dìtského høištì ve sportovním areálu byla 
po vyhodnocení  nabídek vybrána 
spoleènost Døevovýroba František Smitka, 
Pøívìtice 101, 338 28 Radnice za cenu ve 
výši  106 407,50 Kè vèetnì DPH. 
Na zpracování projektové dokumentace 
k pøechodùm pro chodce u okružní 
køižovatky a u základní školy byla vybrána 
firma Spol. DS/ Geo projekt Olomouc, 
nabídnutá cena na zpracování projektové 
dokumentace je 90 629 Kè vèetnì DPH 
a autorského dozoru.

V  soutìž i  na  dodávku  a  montáž  
víceúèelového høištì ve sportovním areálu 
se ze ètyø oslovených dodavatelù nikdo 
nepøihlásil. Protože je výrobcù omezený 
poèet, budou opìt osloveny tyto spoleènosti 
s výzvou na podání nabídky. O zadání 
zakázky rozhodne Výbor pro zadávání 
zakázek a o výsledku bude zastupitele 
informovat na 17. zasedání zastupitelstva 
obce v mìsíci èervnu.

Miloslav Antl, místostarosta

Zpravodaj obce Hnìvotín | duben 2017

Úèetní závìrky a výsledky 
hospodaøení

V úèetní závìrce Základní školy a Mateøské 
školy Hnìvotín, pøíspìvkové organizace 
a úèetní závìrce obce za rok 2016 nebyly 
zjištìny nedostatky a obì byly schváleny 
všemi zastupiteli bez výhrad. 

Výsledek hospodaøení Základní školy 
a Mateøské školy Hnìvotín, pøíspìvkové 
organizace, za rok 2016 je ve výši 43 398,08 
Kè z hlavní èinnosti a 79 857,75 Kè 
z hospodáøské èinnosti a bude pøeveden na  
Rezervní fond, kde mùže být využitý 
na provozní výdaje organizace. Výsledek 
hospodaøení obce Hnìvotín za rok 2016 èiní 
6 111 007,04 Kè a bude pøeveden na úèet 
„Výsledek hospodaøení pøedcházejících 
úèetních období“.
Petr Niessner, pøedseda finanèního výboru                                                           

akcích. Projednány a schváleny byly 
smlouvy obce. Pøipomínky z diskuze byly 
zaznamenány a s jejich øešením budou 
obèané seznámeni na dalším veøejném 
zasedání hnìvotínských zastupitelù.
Po schválení usnesení starosta jednání 
u k o n è i l .  P o d r o b n ì j š í  i n f o r m a c e  
o projednávaných záležitostech naleznete 
na  obecních  webových s tránkách 
v Usnesení z 16. zasedání zastupitelstva 
obce. Další zasedání probìhne v mìsíci 
èervnu 2017.

Iveta Èechová

Terénní úpravy 
v Hnìvotínských Skalách

V souèasné dobì dobíhá územní øízení 
k terénním úpravám pozemku obce 
p. è. 545/8 v Hnìvotínských Skalách. Jedná 
se o tzv. Starý lom, který obec Hnìvotín 
v roce 2016 odkoupila od Lesù ÈR za úèelem 
jeho celkové rekultivace a zalesnìní.
Terénní  úpravy budou provádìny 
smluvním návozem zeminy stavebními 
spoleènostmi, hutnìním a finálním 
pøekrytím ornicí. Návoz zeminy bude 
regulován a zpoplatnìn. Za uložení 
a skládkovné byla schválena výše poplatku 
ve výši 160 Kè za 1 m3.
Na závìr bude ve spolupráci s odbornými 
poradci uskuteènìno osázení lesními 
stromky.

Nadìžda Krejèí, pøedsedkynì výboru 
pro životní prostøedí a zemìdìlství



Tak jak postupnì doplòujeme høištì 
ve sportovním areálu, zaèínáme také 
s opravou dìtského høištì u hasièské 
zbrojnice. Zhotovujeme zde nové oplocení, 
které bude opatøeno uzavíratelnou 
brankou.  Høištì  doplníme malou 
trampolínou a provedeme celkovou údržbu 
stávajících atrakcí.
Po dohodì s majiteli opravíme omítku 
sousední garáže a opatøíme ji vhodnými 
malbami, nebo pøelepy, s dìtskou 
tématikou. To nám umožní vytvoøit další 
hezké a pøíjemné prostøedí pro nejmenší 
dìti.

Pavla Hluší, pøedsedkynì výboru pro 
obèanské záležitosti  
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Ukonèení pøíjmu žádostí o zmìny územního plánu

Výstavba obce

Oprava dìtského høištì u hasièské zbrojnice

Biologický odpad

Zpravodaj obce Hnìvotín | duben 2017

S  p ø í c h o d e m  j a r a  p o k r a è u j e m e  
v rozpracovaných a plánovaných akcích:
- finišují práce na dvou podkrovních bytech 
v DPS;

- jsou dokonèeny stavební úpravy šaten 
se zázemím v objektu TJ FC Hnìvotín;
- ve sportovním areálu zaèaly práce 
na zhotovení lanové dráhy pro dìti;
- byla zahájena rekonstrukce dìtského 
høištì u hasièské zbrojnice;
- na konci dubna byla zahájena revitalizace 
komunikace U Floriánku;

- v kvìtnu bude zahájena výstavba 
parkovacích stání a chodníkù po pravé 
stranì Topolanské ulice ve smìru na 
Topolany;
- pøipravujeme zabudování myèky a úpravu 
kuchyòky v pøísálí kulturního domu.

Libor Bla�ák, místostarosta

Od 13. zasedání zastupitelstva, které 
probìhlo 11. øíjna 2016, si dávají obèané 
obce a majitelé pozemkù žádosti o zmìnu 
do nového územního plánu obce. Žádostí
je k dnešnímu dni 26.
Všechny byly pøedány k vyjádøení 

a pøípadnému zapracování do nového 
návrhu Územního plánu obce Hnìvotín 
spoleènosti knesl+kynèl architekti s.r.o. 
Brno. Zastupitelé schválili ukonèení 
pøedkládání žádostí dnem 30. dubna 2017.

Jaroslav Dvoøák, starosta

Až zarážející je pøístup nìkterých obèanù 
k  u k l á d á n í  b i o l o g i c k é h o  o d p a d u  
do kontejnerù. Žádáme vás znovu a znovu: 
„Nedávejte do tìchto kontejnerù velké 
vìtve, celé stromky, poøezy a ani nábytek, 
koberce, èi další nepotøebné vìci z vašich 
domácností!“ Zpracovatelská firma nám 
takto znehodnocený odpad odmítá vyvážet. 
Rostliny musíte dìlit na malé kusy
o maximální velikosti 50 cm.
Také nám neobkládejte sbìrová místa 
plnými pytli trávy, nábytkem, èástmi 
automobilù apod. Na ostatní odpad jsou 
pøece k dispozici už pøibližnì rok 
kontejnery na tøídìný odpad umístìné
v hnìvotínské spoleènosti Müller – 
kontejnery, která sídlí ve východní èásti 
obce.

Nadìžda Krejèí, pøedsedkynì výboru
pro životní prostøedí a zemìdìlství    
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Z ekonomických dùvodù jsme se již 
v minulém roce rozhodli, že poseèkáme 
s realizací pøístavby ke stávající budovì 
TJ FC Hnìvotín z.s. a že bude rozumnìjší 
pomoci s opravou sociálního zaøízení šaten, 
které bylo již v havarijním stavu. 
Na 15. zasedání v prosinci 2016 zastupitelé 
rozhodli, že poskytneme na rekonstrukci 
dotaci do výše 300 tis. Kè a pomùžeme 
i zamìstnanci úøadu. Odhadnutá výše 
nákladù se však ukázala jako znaènì 
podhodnocená. 

Už v prùbìhu rekonstrukce jsme uznali, že 
není rozumné navazovat rozvody vody, 
odpady, pøeložky topení, elektroinstalaci na 
pùvodní, nìkolik desítek let stará vedení. 
Posunutím pøíèek a vytvoøení nových, 
potøebných prostor vyvolalo další práce. 
Spolek požádal o navýšení dotace o 800 tis. 
Kè. To je i pro rozpoèet obce závažná èástka. 
Zastupitelé situaci dlouho projednávali. 
Spolek zabezpeèuje sportovní vyžití 
pøibližnì stovky registrovaných dìtí 
a  d o s p ì l ý c h  a  d e s í t e k  d a l š í c h  
neregistrovaných. 

Bez podpory obce se v žádném pøípadì 
neobejde. Starat se o tuto oblast ukládá 
obcím i zákon.
Protože se jedná o podporu spolku, který 
má svoji právní subjektivitu a uvedený 
majetek je jejím vlastnictvím, rozhodli 
zastupitelé obce na 16.  zasedání,  
že poskytnou TJ FC bezúroènou pùjèku. 
Podmínkou jejího poskytnutí je souhlas 
valné hromady TJ FC. Splácení bude pro 
spolek znaèná zátìž. Obec by finance 
u v o l ò o v a l a  p o s t u p n ì  n a  z á k l a d ì  
pøedložených kopií faktur s následným 

Koneènì kulturní zázemí pro sportovce, ale ...

Odhalení pomníku v Topolanech

V únorovém vydání Zpravodaje jsme vás 
informovali o zámìru Statutárního mìsta 
O l o m o u c e  o d h a l i t  v  T o p o l a n e c h ,  
ve spolupráci s naší obcí, památník 
úèastníkùm západního odboje, topolanským 
rodákùm, pozdìjším obèanùm naší obce.
Slavnostní odhalení pomníku probìhlo ve 
ètvrtek 6. dubna v odpoledních hodinách za 
úèasti pøedstavitelù Statutárního mìsta 
Olomouce v èele s primátorem, senátorù, 
zástupcù Olomouckého kraje, Armády ÈR, 
Svazu vojenských letcù a dále zastupitelù 
naší obce, obèanù mìstské èásti Topolany 
a obce Hnìvotína a v neposlední øadì 
pøíbuzných úèastníkù odboje. 

Po slavnostních projevech byl pomník 
odhalen primátorem mìsta Olomouce 
Antonínem Staòkem a starostou naší obce 
Jaroslavem Dvoøákem. Za doprovodu 

d o l o ž e n í m  v ý p i s u  z  ú è t u  s p o l k u  
o proplacení.
Øešením by mohla být dohoda o ocenìní 
majetku spolku a budoucím odkoupení 
èásti majetku klubu obcí. Tím by obec 
získala ve spolku majetkový podíl.
Zdá se nám to jako rozumné øešení, protože 
musíme na stranì jedné uspokojovat 
potøeby obèanù a na stranì druhé zacházet 
s veøejnými prostøedky zodpovìdnì, 
hospodárnì a tím také pøedvídat pøípadná 
rizika.  

Jaroslav Dvoøák, starosta obce

Zpravodaj obce Hnìvotín | duben 2017

Posádkové hudby Olomouc byly k pomníku 
položeny vìnce a kytice. Vyvrcholením 
slavnosti byl pøelet lehkých bitevních letounù 
L-159 ALCA z letištì v Èáslavi, které tak 
vzdaly hold tìm, kteøí sloužili a bojovali 
ve 2. svìtové válce v øadách RAF, 
Královského letectva, v 1. britské obrnìné 
brigádì a v odboji na území Francie. 
Slavnostní akt byl ukonèen státní hymnou.
V prostorách nové hasièské zbrojnice 
v Topolanech pak byla pøipravena výstavka 
s malým rautem, pøi kterém si zejména 
rodinní pøíslušníci a pøítomní obèané 
spoleènì zavzpomínali. Nechybìly ani slzy 
v oèích. Odhalení pomníku bylo velice 
dùstojnou akcí, kterou jsme tìmto lidem tak 
trošku dlužili.

Roman Piòos                         
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Kinokavárna Druží
Letos jsme se rozhodly uspoøádat kavárnu 
ve francouzském stylu. Výzdoba naší 
provizorní kavárny, jídelníèek, obleèení 
a prezentace podkreslená francouzskou 
hudbou, to vše mìlo hosty naladit na lehce 
odpoèinkovou náladu. Naše malé servírky 
a èíšníci byli kouzelní, snažili se, co mohli. 
Vítali, nabízeli, obsluhovali.

Byly jsme pøekvapené, že se našlo docela 
hodnì hostù, kteøí ochutnali i pravé šneky, 
které jsme sehnali na šneèí farmì. 
Dìkujeme všem našim návštìvníkùm, kteøí 
pøišli a pobyli s námi. Za výtìžek z této akce 
opìt pro dìti nìco vymyslíme.

vychovatelky školní družiny

Základní a mateøská škola

Exkurze do Expozice èasu 
ve Šternberku
V pátek 17. bøezna druhá a tøetí tøída naší 
školy navštívi ly  Expozici  èasu ve 
Šternberku, která vychází z tradièního 
pojmu Šternberk – mìsto hodin. Jejím 
základem je jedineèná sbírka èasomíry 
z Vlastivìdného muzea v Olomouci, která 
byla dosud uložena v depozitáøích. 

Dìti se v muzeu seznámily hravou formou 
se sluneèní soustavou, dotkly se povrchu 
Mìsíce. Povídání o mistru Hanušovi 
a o pražském orloji jim pomohlo stát se na 
chvíli pozorovateli a hledat detaily 
vystavených exponátù. 
Myslím si, že název Dùm osvìty, který se ve 
Šternberku vžil pro budovu, ve které 
je Expozice èasu umístìna, je opravdu 
pøíhodný.

Dana Andrlíková

Výsledky zápisu do 1. tøídy 
od školního roku 2017/2018
V pátek 7. dubna probìhl na naší škole zápis 
do 1. tøídy. Na slavnostním zahájení 
školního roku 2017/2018 v pondìlí 4. záøí 
2017 pøivítáme v kulturním domì 
27 prvòáèkù, kteøí se budou vyuèovat 
v jedné tøídì. Už teï vím, že výuka prvòáèkù 
v tomto množství bude velmi nároèná, ale 
zároveò vìøím tomu, že výuku paní uèitelka 
Ivana Hegrová zvládne. 

Pøestože Ministerstvo školství chce snížit 
poèet odkladù povinné školní docházky, 
rodièe 12 hnìvotínských dìtí dali na 
doporuèení Pedagogicko-psychologické 
poradny a svého dìtského lékaøe a svému 
dítìti odložili nástup k povinné školní 
docházce o jeden rok. Tyto dìti se tedy 
budou ještì jeden rok vzdìlávat v mateøské 
škole, pokud nezvolí nìkterou pøípravnou 
tøídu na olomouckých školách.
Dìkuji všem uèitelkám 1. stupnì, vèetnì 
speciální pedagožky, dále asistentkám 
pedagoga, které pod vedením Ivany 
Hegrové a zástupkynì øeditele paní Vlasty 
Novákové pøipravily a provedly zápis nejen 
k mé, ale i všeobecné spokojenosti.

V dobì uzávìrky tohoto èísla Zpravodaje 
probíhá zápis do mateøské školy, opìt podle 
nových pravidel, která pøinesla zmìna 
školského zákona. O výsledku zápisu vás 
budu informovat v pøíštím èísle Zpravodaje.

Vladimír Èuka, øeditel ZŠ a MŠ Hnìvotín

Zápis do 1. tøídy
Od roku 2015, kdy se ministryní školství 
stala Kateøina Valachová, dochází 
ve školství k mnoha významným zmìnám. 
Jednou z nich je i zmìna termínu zápisù do 
1. tøíd, které se nyní konají až v dubnu. 
Cílem této zmìny by mìla být lepší 
pøipravenost dìtí na vstup do 1. tøídy a tedy 
i nižší poèet odkladù školní docházky. 

Zápis do 1. tøídy základní školy Hnìvotín se 
konal v pátek 7. dubna. V jeho prùbìhu jsme 
u budoucích prvòáèkù zjiš�ovali úroveò 
znalostí a dovedností, které jsou dùležité 
pro zvládání nárokù výuky v 1. roèníku. 
Jednalo se o sociální zralost, schopnost 
k o m u n i k a c e ,  ø e è ,  ú r o v e ò  
pøedmatematických pøedstav, prostorovou 
orientaci, znalost barev, ale také velmi 
dùležitou úroveò grafomotoriky. Všechny 
tyto dovednosti byly testovány hravou 
a jednoduchou formou. 

Budoucí prvòáèci byli za své úsilí 
ohodnoceni nejen pochvalou, ale také 
drobnými dáreèky, z nichž nìkteré 
pøipravili žáci 1. stupnì.
Z ohlasu dìtí i naprosté vìtšiny rodièù víme, 
že se prùbìh zápisu líbil pro jeho 
jednoduchost i èasovou nenároènost. 
A tento fakt je velkým ocenìním pro 
všechny, kteøí jeho pøípravì vìnovali 
mnoho úsilí.                                                                                                              

Ivana Hegrová

Zpravodaj obce Hnìvotín | duben 2017
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O  t o m  v e l k é m  n o c o v á n í ,  
o Andersenovi, Ètyølístku 
a všem dalším  
V pátek 31.  bøezna ukonèila Noc 
s Andersenem národní kampaò pod 
názvem Bøezen-mìsíc ètenáøù. Knihovny 
a školy otevøely i v noci své brány a pozvaly 
dìti vybavené polštáøky a spacáky na noèní 
ètení pohádek, na které v dnešní uspìchané 
dobì není doma tolik èasu.
Akci k podpoøe dìtského ètení poøádá Klub 
dìtských knihoven SKIP ÈR. Letošní Noc 
s Andersenem probìhla na 1 695 místech. 
Ètecí a spací místa byla registrovaná 
v rùzných zemích svìta: na Slovensku, 
v Polsku, Dánsku, Slovinsku, Øecku, Itálii, 
Novém Zélandì, Saúdské Arábii, Austrálii, 
USA, Kanadì, Portugalsku, Finsku, 
Švýcarsku, Rakousku, Velké Británii, 
Francii, Španìlsku, Banátu, Ukrajinì, 
M a k e d o n i i ,  S r b s k u ,  B u l h a r s k u  
i Chorvatsku. Všude tam pùsobí krajanské 
spolky, Èeské školy bez hranic a milovníci 
literatury. 

Mezi organizátory se v prùbìhu let kromì 
knihovnic a knihovníkù zaøadili také uèitelé 
a øeditelé škol. Jde o školy mateøské, 
základní, speciální, støední i vysoké. Dále se 
do akce zapojili skauti, pionýøi a hasièi, 
zapomenout nesmíme ani na kluby 
a støediska volného èasu, informaèní 
c e n t r a ,  d o m y  d ì t í ,  n e m o c n i c e ,  
nízkoprahová centra, dìtské domovy, 
muzea, divadla i zoo. V prùbìhu sedmnácti 
roèníkù tak vzniklo velké spoleèenství, ve 
kterém, jak napsali z Makedonie „jazyk ani 
náboženství nebyly pøekážkou, abychom 
spoleènì strávili nezapomenutelný veèer 
plný her a zábavy!“ 
V  p o ø a d í  1 7 .  p o h á d k o v o u  N o c  
s Andersenem zažilo 98 655 dìtí 
i dospìlých, kteøí v jednom jediném 
kouzelném veèeru  proži l i  úžasná  
dobrodružství i pocit sounáležitosti mezi 
sebou a všechny na dálku spojilo pøátelství 
s knížkami. 
(èerpáno z informací organizátorek akce 
z Knihovny Bedøicha Beneše Buchlovana 
z Uherského Hradištì)

Ze školního života

Zdravá strava

Bubnování pro radost

V základní škole se kromì každodenního 
vyuèování snažíme dìtem zpestøit program 
také rùznými výchovnì vzdìlávacími, 
pohybovými akcemi i preventivními 
programy. V uplynulých dvou mìsících 
to byly tyto.

Žáci 4. a 5. tøídy se zúèastnili programu 
Krajské hygienické stanice, kde pro nì byla 
zábavnou formou pøipravena pøednáška 
o zdravé výživì, stravovacích návycích, 
obsahu vitamínù a dùležitých látek 
v potravì. I naši žáci se aktivnì s nadšením 
zapojili do všech her a soutìží, ve kterých 
spolu soupeøili ve skupinkách. Hodnì 
znalostí o zdravém stravování prokázaly 
dìti pøi zodpovídání otázek a mnohé 
informace ke svým ještì doplnily. Teorie 
zvládnuta, teï ji jen uchovat a pøevést 
do aktivní praxe. Kéž dìtem nejsou 
pøekážkou stravovací návyky v rodinách ani 
lákavé Fast foody. 

V pátek 7. dubna nás jako každoroènì 
navštívili manželé Kratochvílovi se svým 
poøadem Bubnování pro radost. Pøivezli 
s sebou nejen 30 afrických bubnù, ale také 
spoustu netradièních hudebních nástrojù – 
deštnou hùl, rumba koule, tibetské mísy, 
døevìné žabky, zvonky a spoustu dalších 
nástrojù prapodivných tvarù a jmen. 
Malí i vìtší hudebníci si vyzkoušeli hrát 
v pomalejším i rychlejším rytmu a nikdo by 
nevìøil, že na takový buben, zvaný džembe, 
nehrají dennì. Každá tøída si pod vedením 
zkušených lektorù vytvoøila svùj vlastní 
koncert, pøi kterém hráli na nìjaký nástroj 
úplnì všichni. Když už je bolely ruce, mohli 
si za doprovodu bubeníkù zatanèit, nebo jen 
tak relaxovat. 

C i z o k r a j n o u  a t m o s f é r u  d o k o n a l e  
dokresloval pan Kratochvíl hrou na jeden 
zvláštní australský domorodý nástroj, 
vzniklý z dlouhé dutiny mladého kmene 
stromu. Vìdìli  byste jeho název? 
(Didgeridoo)

uèitelky 1. stupnì

Noc s Andersenem v Hnìvotínì
V hnìvotínské knihovnì se letos sešlo 
17 dìtí ze 2. a 5. tøídy. Po ozdobení stromu 
Pohádkovníku pøišel za dìtmi Hans 
Christian Andersen (pan Brejcha) a s paní 
knihovnicí Jarmilou Dostálovou si povídali 
o jeho dìtství, dospívání a ne moc š�astném 
životì v dospìlosti. Dìti z 5. tøídy si pro 
menší druháky pøipravily povídání o partì 
ze Ètyølístku a zábavný test. Za jeho splnìní 
dostaly dìti èíslo èasopisu Ètyølístek, který 
byl vydán speciálnì k této akci. 

Poté následovala malá ochutnávka koláèkù 
a zákuskù, které nám pilné maminky 
a babièky upekly na snídani. Zábavné bylo 
i  s p o l e è n é  p ø e d è í t á n í  p o h á d k y  
H. Ch. Andersena a sledování pohádky 
Ètyølístek ve službách krále. Kolem desáté 
hodiny jsme se pomalu chystali ke spaní. 
Nechybìla spoleèná písnièka a povídání 
pøed usnutím. Ráno dìti dostaly èaj 
a koláèky a po uklizení knihovny jsme se 
rozešli domù. Kéž by tato noc probudila 
u dìtí lásku ke knížkám.

Dana Andrlíková

Jak 5. tøída vaøila pudink
V úterý 7. bøezna jsme v èeském jazyce 
probírali popis pracovního postupu. Paní 
uèitelka navrhla, že bychom si nìco mohli 
uvaøit. Dohodli jsme se, že si uvaøíme 
pudink.

Paní uèitelka øekla, že si do ètvrtka máme 
donést ingredience a v pátek 10. bøezna 
uvaøíme pudink. 
A byl pátek, v 9 hodin jsme šli s paní 
uèitelkou do školní jídelny. Jelikož jsme 
se v úterý rozdìlili do pìti skupin po ètyøech 
žácích, bylo vaøení lehèí. Za necelou hodinu 
byl pudink hotový, každá skupina 
si ozdobila pudink podle chuti, napøíklad 
š l e h a è k o u ,  b a n á n e m ,  j a h o d a m i  
a mandarinkami.
A o velké pøestávce jsme si na pudinku 
pochutnali. Byl vynikající.

Adéla Dofková, Kateøina Hejtmanová

Zpravodaj obce Hnìvotín | duben 2017
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Tìšetická myška
Jednoho dne vybrala paní uèitelka Dudová 
ètrnáct žákù z druhého stupnì (6. - 9. tøída), 
aby reprezentovali naši školu pøi závodì 
v orientaèním bìhu, který se pod názvem 
Tìšetická myška konal ve ètvrtek 20. dubna 
v Tìšeticích. Kromì celé tamìjší školy a nás 
pøijela ještì základní škola Lutín se skoro 
padesáti závodníky. 
V Tìšeticích nám zaøídili pøíjemné zázemí 
ve školních šatnách, kde jsme si uložili vìci 
a pøevlékli se do sportovního obleèení. Poté 
jsme šli hrát hry a rozcvièit se do tìlocvièny, 
venku totiž panovala ukrutná zima. Poèasí,
 i když na konci dubna, bylo témìø mrazivé. 
Kdo bìžel v èepici a rukavicích, ten si to 
pochvaloval. Aby si poøadatelé zajistili, že se 
minimálnì polovina z nás v poøádku vrátí, 
nejprve nám pøed závodem vysvìtlili 
mapové znaèky, legendu mapy a upozornili 
nás, na co si máme dávat pozor. 

První závodníci vybíhali v 9:30. Mezi 
prvními sportovci z Hnìvotína vystartovali 
Eliška Slehová a Michal Otruba, kteøí také 
po zbytek závodu bìželi a orientovali 
se spolu. Tato spolupráce pomohla 
Michalovi k devátému místu v jeho 
kategorii a Elišce zajistila dokonce 
nádherné druhé místo na stupních vítìzù. 
Adéla Navrátilová a Pavel Krytináø, kteøí 
vybìhli tìsnì za sebou, také projevili 
kamarádské city a pomáhali si. Každá 
spolupráce mezi našimi závodníky byla asi 
nejvìtším kouzlem závodu.  Pavel  
v koneèném výsledku skonèil na ètvrtém 
místì. I Marcela Dvoøáková zabìhla celý 
závod výbornì a od medaile ji dìlila pouze 
jedna minuta. U Vítka Ježe se projevila 
obrovská inteligence a taktika bìžet 
bezhlavì za nìkým a v podstatì nepoužívat 
mapu, ale dobìhl ve výborném èase na 
sedmém místì. Javier Šolle si probìhl sice 
celé Tìšetice, ale nakonec dobìhl v dobrém 
èase na dvanáctém místì a zaslouží 
si obrovskou pochvalu za jeho fyzickou 
kondièku. 
Pøestože Michal Sklenáø a Jirka Dostálík 
obsadili jedny z posledních pøíèek, jejich 

Den Zemì v Hnìvotínì

Protože je 22. duben mezinárodním 
ekologickým svátkem – Dnem Zemì 
a milióny lidí po celé Zemi se vìnují rùzným 
ekologickým programùm, pøednáškám 
a demonstracím, aby upozornily na 
problematiku nièení našeho životního 
prostøedí a následný vznik globálních 
problémù, rozhodli se žáci naší školy 
pøiložit ruku k dílu a v pátek 21. dubna se tak 
vrhli do práce.

Vydali se do skal, kde se nachází také 
národní pøírodní památka Na Skále, aby 
zde plnili úkoly od pana starosty. Žáci 
ètvrté, páté a šesté tøídy zbavovali prostory 
skal odpadkù, kterých byla nakonec 
poøádná hromada, napø. stará pneumatika, 
kusy železa a plastù, plastové láhve apod. 
Žáci 6. tøídy byli povìøeni také úpravou 
schodù, které vedou do rokle. Starší 
spolužáci sázeli mladé stromky, aby se náš 
kraj krásnì zelenal. 

Když byly všechny úkoly splnìny, èekala na 
žáky odmìna v podobì obèerstvení u lišèí 
nory. Poté se žáci vydali na procházku do 
NPP – Na Skále, kde se jim naskytl krásný 
pohled na louky plné rozkvetlých petrklíèù. 
Všem dìkujeme za skvìle odvedenou práci 
a pøíští rok zas!

Pavel Pekaø

bìh byl vynikající a pøíštì urèitì budou jedni 
z favoritù na medaili. Ludvíku Navrátilovi, 
Šimonu Benešovi, Noemi Dudové a naší 
jediné a jedineèné dvojici  Nikole 
Kratochvílové a Denise Horáèkové se sice 
popletly kontroly, ale závod v poøádku 
dobìhli a pøíjemný pocit z pohybu (v takové 
kose) se dostavil stejnì jako u ostatních. 
Orientaèní bìh byl skvìlý! Zasmáli jsme 
se s kamarády, nabyli nové zkušenosti 
a strávili pøíjemné dopoledne plné nových 
zážitkù a neskuteènì moc zábavy, kterou 
obstarali hlavnì Michal Sklenáø a Javier 
Šol le  svými  tre fnými  a  vt ipnými  
poznámkami. Dìkujeme poøadatelùm 
za skvìlé sportovní dopoledne, ve kterém 
se naštìstí nikdo nezranil ani neztratil 
a doufáme, že se zase se sportovci 
z ostatních spøátelených škol brzy uvidíme.

Eliška Slehová, Adéla Navrátilová, 
Noemi Dudová

Zpravodaj obce Hnìvotín | duben 2017

Hanaèky v akci
Jedna z nejvýznamnìjších událostí naší 
obce se udála v pondìlí 20. bøezna, kdy naši 
vesnici navštívil pan prezident Miloš 
Zeman. Pan starosta Dvoøák požádal vedení 
školy, aby zajistilo dvì dívky v hanáckých 
krojích, které by rozdávaly fotografie 
s autogramem pana prezidenta a nabízely 
obèanùm vdoleèky.    

Protože jsme mìly zájem reprezentovat naši 
školu, tak jsme se pøihlásily a vyšlo to. Kroje 
nám zapùjèila paní zástupkynì Vlasta 
Nováková u hanáckého souboru Pantla 
Náklo. Na pøípravì, žehlení krojù 
a oblékání dívek se podílely paní sekretáøka 
Milada Bernatová a paní uèitelka Iveta 
Šutová, které nám pøed Kulturním domem 
dìlaly také garde. 
Z  t é t o  a k c e  j s m e  s i  o d n e s l y  
nezapomenutelnì silný zážitek a doufáme, 
že jsme se jako Hanaèky panu prezidentovi 
líbily.

Dagmar Špièáková a Denisa Horáèková, 
žákynì 8. tøídy
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Odmìna dìtem za dobré 
známky a reprezentaci školy

Ve Zpravodaji obce jsme polemizovali 
o možnosti výstavby malého aquaparku 
v obci, o výši investice, riziku, efektivitì 
apod. Ztráta z provozování aquaparku 
by obec stála roènì stovky tisíc korun. 
Problémem je také obrovská poøizovací 
cena. 

A pøitom je možné využít 4 km vzdáleného 
Aquaparku Olomouc. I proto dali  
zastupitelé pøednost motivaci dìtí naší 
školy a projednali a schválili zakoupení 
400 ks vstupenek a ty dát dìtem jako dárek 
za samé jednièky, za vyznamenání, 
za reprezentaci školy apod., podle kritérií 
stanovených pedagogickým sborem 
základní školy.

Vilém Koníèek, pøedseda 
výboru pro školství a mládež 

Plánované kulturní a spoleèenské akce

Pátek 5.5. Slet èarodìjnic  (sportovní areál)  
Pátek 19.5. Školní akademie (Kulturní dùm)
Sobota 27.5. Kácení máje (hasièská zbrojnice) 
Sobota 10.6. Oslavy 125. výroèí založení SDH Hnìvotín s prùvodem obcí
Sobota 17.6. Sportovní den TJ FC Hnìvotín (sportovní areál)

Miloslav Antl, místostarosta

Zpravodaj obce Hnìvotín | duben 2017

Jarní setkání seniorù
Tak jako v pøedcházejících letech, i v tomto 
roce jsme zorganizovali Jarní setkání 
s e n i o r ù .  O p r o t i  p o d z i m n í m u ,  
oficiálnìjšímu setkání, kdy napøíklad 
pøejeme i jubilantùm, je toto jarní volnou 
zábavou døíve narozených. 
Ne jinak tomu bylo i v pátek 21. dubna. 
I když jsme oèekávali o nìco vìtší úèast, 
zábava se opìt rozproudila na plné obrátky. 
K poslechu i tanci hrála osvìdèená skupina 
Naostro pana Krejèíøe.
Podìkování patøí ženám z Èerveného køíže 
za pøípravu koláèkù a chlebíèkù, skupinì 
BABA za krásná vystoupení a dobro-
volníkùm, kteøí zajiš�ovali organizaci 
a obèerstvení.

Pavla Hluší, pøedsedkynì výboru 
pro obèanské záležitosti 

Hnìvotínský košt 2017
Letošní již 8. roèník Hnìvotínského koštu 
se uskuteènil 24. bøezna. Tentokráte byl 
termín kvùli návštìvì pana prezidenta 
v naší obci o týden odložen, což nám bylo 
panem prezidentem vytèeno, protože 
se nemohl koštu osobnì zúèastnit. 
Do soutìže bylo pøihlášeno 27 pálených 
produktù – slivovice, meruòkovice, 
hruškovice, tøešòovice a další. Vzorky, které 
byly po celou dobu soutìže anonymní 
a oznaèené pouze èísly, byly opìt rozdìleny 
do dvou kategorií, na švestkové pálenky 
a na pálenky z ostatního ovoce. 

Ve ètvrtek 23. bøezna se poprvé sešla 
patnáctièlenná odborná komise, která 
vybrala 11 finálových vzorkù - 6 z kategorie 
slivovic a 5 z kategorie ostatních pálenek. 
Následující den, v pátek 24. bøezna, pak 
komise rozhodla o koneèném poøadí 
letošního roèníku soutìže. 

Hlasování odborné komise: 
kategorie slivovic -
1.  místo ... Nováková Vlasta  
2. místo ... Blechta Dušan 

kategorie ostatních pálenek -
1. místo ... Maèák Vladimír (ryngle) 
2. místo ... Dostál Tomáš ml. (meruòka) 
Druhá èást soutìže, veøejná, probìhla 
tradiènì na sále formou veøejné ochutnávky 
všech pøedložených vzorkù. A zájem byl 
letos veliký, nezbyla ani slza. A jak hlasovala 
veøejnost?

Hlas lidu - veøejná soutìž: 
kategorie slivovic -
1. místo ... Petr Jiøí 
2. místo ... Blechta Dušan
kategorie ostatních pálenek -
1. místo ... Lepaø Radek (meruòka)  
2. místo ... Dostál Tomáš ml. (meruòka) 

Kromì tradièních zabijaèkových specialit 
pøispìly letos k úspìchu akce i domácí sádlo 
a škvarková pomazánka z dílny Jaroslava 
Ètvrtlíka mladšího. Ty byly s peèivem 
pro úèastníky koštu k dispozici formou 
rautu a mìly velký ohlas. Hudební kulisu 
akce obstarala stejnì jako v pøedchozích 
letech skupina MišMaš.
Poøadatelé dìkují všem, kteøí pomáhali  
akci organizaènì zabezpeèit u výdeje 
soutìžních vzorkù, pøi obsluhování v bufetu 
a u výbìru vstupného. Dále našemu 
úspìšnému kuchaøi, èlenùm odborné 
komise i skupinì MišMaš.

Tomáš Dostál 

Letošní vítìzové zleva: Vladimír Maèák, Vlasta 
Nováková, Jiøí Petr a Radek Lepaø.

Vodné a stoèné
Upozoròujeme obèany, že v tìchto dnech 
probíhá vyúètování za vodné a stoèné. 
Pokud vás zamìstnanec obce nezastihl 
doma, nahlaste neprodlenì stav vašeho 
v o d o m ì r u  n a  e - m a i l o v o u  a d r e s u  

. Vy, kteøí jste nám 
nahlásili vaši e-mailovou adresu, jste 
dostali nebo v nejbližší dobì dostanete 
vyúètování elektronickou poštou. 
Faktury jsou splatné do 15. kvìtna 2017. 
Mùžete platit hotovì, nebo platební kartou 
v úøední hodiny v kanceláøi obecního úøadu 
nebo pøevodem na úèet a pod variabilním 
symbolem, uvedeným na vyúètování. 

Iveta Èechová

ucetni@hnevotin.cz

Možnost sezónní brigády 
pro studenty
Obec Hnìvotín umožní, na základì 
uzavøené smlouvy o pracovní èinnosti, 
brigádu studentùm støedních a vysokých 
škol. Upøednostníme zájemce z naší obce. 
Bude se jednat o sekání trávy, údržbu 
zelenì, úklid obce a podobné pomocné 
práce. Hrubou mzdu pøedpokládáme 
ve výši 80 – 100 Kè/hod.
Zájemci se mohou pøihlásit a dohodnout 
si termín brigády, nebo i více termínù, 
na telefonním èísle 585 944 808. 
Podmínkou zamìstnavatele je pohovor 
pøed nástupem brigády.

Jaroslav Dvoøák, starosta

mailto:ucetni@hnevotin.cz
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Oznámení Øímskokatolické farnosti Hnìvotín

Zájmové organizace

Pozvání na Noc otevøených 
kostelù v pátek 9. èervna 2016

Objevování krásy interiéru kostela  
18:00 – 18:30

V e è e r n í  v ý h l e d  n a  H n ì v o t í n  
18:30 – 19:30

Za tajemstvím podzemí kostela 
19:30 – 20:00

Prohlídka varhanního nástroje 
a ukázky varhanních skladeb 
20:00 – 20:30

Pøednáška o  histori i  kostela  
a farnosti, ukázka farní kroniky 
20:30 – 21:00

Ve veèerních hodinách v tento den 
probìhne v celé Èeské republice i v øadì 
dalších evropských zemí již podeváté akce 
Noc otevøených kostelù. Jejím cílem 
je upozornit veøejnost na duchovní 
a kulturní bohatství, které naše kostely 
nabízejí. Informace o pøipravované akci 
Noc otevøených kostelù naleznete 
na pøíslušné webové stránce s adresou 
http://www.nockostelu.cz
Také naše farnost se zapojila do této akce 
a zve všechny zájemce z Hnìvotína 
a blízkého i vzdáleného okolí k návštìvì 
farního kostela sv. Leonarda v Hnìvotínì, 
kde budou postupnì probíhat tyto akce:

Prohlídka interiéru kostela s odborným 
výkladem prùvodce k jednotlivým 
architektonickým prvkùm, oltáøùm, 
obrazùm a sochám svatých. Tato prohlídka 
bude pøizpùsobena pro rodièe s dìtmi.

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

Prohlídka podzemí kostela, tj. prostor 
krypty kostela, kde je pohøben zakladatel 
kostela a nìkdejší hnìvotínský faráø 
P. Josef Kylián.

P r o h l í d k a  v a r h a n n í h o  n á s t r o j e  
kome nt ovaná  f arn ím varhaníke m 
J.Kunèarem. Ukázky varhanních skladeb, 
zkouška funkce jednotlivých rejstøíkù 
a spojek.

Pøednáška o historii farního kostela 
a hnìvotínské farnosti spojená s ukázkou 
farní kroniky - pøednáší hnìvotínský faráø 
Dr. Eduard Krumpolc. Po pøednášce mùže 
následovat krátká diskuse.

V minulém vydání Zpravodaje jsme se 
zmínili, že vám poskytneme informace 
vztahující se k zásahùm naší jednotky. 
Proto jsme si nechali z archívu Hasièského 
záchranného sboru Olomouckého kraje 
vypsat poèet uskuteènìných zásahù 
za posledních deset let. 

Dle poskytnutých údajù øešila naše 
jednotka v období od 20. ledna 2007 
do 21. února 2017 v obci i mimo její katastr 
celkem 47 mimoøádných událostí. 
Zde je jejich konkrétní výèet:
požár – 14 výjezdù;
technická pomoc – 31 výjezdù;
dopravní nehoda – 1 výjezd;
planý poplach – 1 výjezd. 
Hnìvotínská jednotka požární ochrany má 
v souèasné dobì 19 èlenù a 2 hasièe 
èekatele. Proè èekatele? V minulosti se nám 
totiž stávalo, že se nìkdo odhodlal jít mezi 
nás do jednotky, ale pro pasivní pøistup byl 
vyøazen. To nás pøinutilo ustanovit pro 
nové zájemce o vstup do jednotky statut 
èekatele. Bìhem šesti mìsícù tak mají 
možnost nás pøesvìdèit o vážnosti svého 
zájmu o èlenství v jednotce. Na konci tohoto 
období jsou pak po prokázání silových 
a dovednostních znalostí  zaøazeni 
do poplachového plánu. Naše technika 
je akceschopná, ale musíme zaèít pøemýšlet 
dlouhodobì a výhledovì. Snad nám vyjde 
i nìjaká dotace na opravu zbrojnice, 
pøípadnì doplnìní nebo nákup nové 
techniky. 

Na závìr bych vás rád upozornil na 
dodržování bezpeènosti pøi rozdìlávání 
otevøených ohòù, které musíte ze zákona 
hlásit. Nejrychlejší je ohlášení pøes 
i n t e r n e t o v o u  a d r e s u  

. Dále bych vás 
ještì rád upozornil na dodržování zákona 
è. 133/1985 Sb., ve znìní pozdìjších 
pøedpisù, který v § 5 odst. 2 zakazuje 
právnickým a podnikajícím fyzickým 
osobám vypalování porostu.

Petr Krupáš, èlen jednotky

http://www.hzscr.cz/clanek/informacni-
servis-paleni-paleni.aspx

Zásahy SDH Hnìvotín 
za uplynulé desetiletí
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U m ì l e c k é  p o k l a d y  k o s t e l a  
21:00 – 21:30

Oáza ticha - prostor pro modlitbu 
a meditaci 21:30 – 22:00

V ý s t a v a  f o t o g r a f i í  a  v i d e í  
ze života farnosti

Žehnání hasièského praporu

Prohlídka interiéru s odborným výkladem 
prùvodce k jednotlivým umìleckým 
pokladùm kostela: oltáøùm, obrazùm, 
sochám, liturgickým pøedmìtùm, knihám 
apod.  Výklad seznámí  nároènìjš í  
návštìvníky s historií i souèasností kostela.

Možnost tiché modlitby v kostele, adorace 
a meditace nad Božím slovem a jeho 
poselstvím pro dnešní dobu.

Výstava fotografií z farních akcí v minulých 
letech (farní dny, Tøíkrálová sbírka, Noc 
kostelù a pod.) Fotografie a videa budou 
promítány na monitoru v pøedsíni kostela 
bìhem celého programu Noci kostelù.
Akce Noc otevøených kostelù je pro 
veøejnost zdarma. Je však možno pøispìt 
na probíhající opravu kostela vložením 
penìz do pokladnièky v pøedsíni kostela. 
Za dobrovolné pøíspìvky a dary srdeènì 
dìkujeme.

Probìhne v sobotu 10. èervna v 15 hodin u 
sochy sv. Floriána. Potom bude následova
t prùvod s hasièským praporem k hasièské 
zbrojnici.

P. Eduard Krumpolc, faráø

Velikonoèní výzdoba

V minulém roce jsme spoleènì s rodièi 
vytvoøili velikonoèní slepièky v nadživotní 
velikosti. Pøed letošními svátky jsme 
se o pøípravu této výzdoby rozdìlili s dìtmi. 
Zatímco èlenové spolku ProVás Hnìvotín 
oblékali slepièky do slamìného kabátu, 
pletli tøímetrovou pomlázku a vyplétali 
maxi košík pro tøi pìtikilová sádrová 
vajíèka, dìti z místní mateøské školky 
kreslily ta pravá vajíèka. 
Týden pøed velikonoèními svátky bylo pro 
instalaci této rozsáhlé výzdoby vše 
pøipraveno. S prvními paprsky jarního 
sluníèka jsme se všichni sešli a spoleènì 
jsme velikonoènì vyzdobili prostor pøed 
mateøskou školkou. Dìkujeme všem 
o c h o t n ý m  o b è a n ù m ,  d ì t e m ,  
vychovatelkám i vedení školky za pomoc. 
Fotografie z pøíprav akce je možné 
zhlédnout na webové adrese spolku 

.
Petr Niessner

www.provashnevotin.cz

http://www.hzscr.cz/clanek/informacni-servis-paleni-paleni.aspx
http://www.provashnevotin.cz
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Pøestože to za okny ještì vypadá všelijak, 
pøipravujeme pro letošní pøedprázdninový 
èas nìkolik promítacích veèerù. První film 
pod širým nebem jsme vìnovali hlavnì 
dìtem, protože  se již od zimy ptají, co 
budeme promítat a kdy? Druhý film je pro 
dospìláky, nebo�  na  ty se minulý rok 
nedostalo a byli trošku smutní. Tøetí film 
bychom opìt  vìnovali  dìtem, abychom jim 
zpøíjemnili  konec školního roku. A na které 
filmy se tedy mùžete tìšit?
Pátek 26.5. 2017 ... Robinson Crusoe – 
na ostrovì zvíøátek 
Pátek 9.6. 2017 ... Bezva ženská na krku 
(doporuèeno od 15 let)
Pátek 23.6. 2017 ... Trollové 
Brány kina Provázek se otevøou vždy  
ve 20 hodin a promítání zaène vždy 
v závislosti na intenzitì denního svìtla. 
Filmové obèerstvení bude zajištìno, 
vstupné  bude 50 Kè pro diváky  ve vìku 
15 - 99 let. Výtìžek z promítání bude použit 
na organizaci letního pobytového tábora 
našeho spolku ProVás. Posezení  bude opìt 

Zájmové organizace

Letní kino Provázek

Tìšíme se na Vás.

u zahradních setù a proto nezapomeòte 
na deky, pøípadnì pohodlná sedátka 
èi lehátka. O zmìnách v promítání pøi 
špatném poèasí vás budeme informovat na 
spolkovém webu , 
èi obecním rozhlasem. 

Petr Niessner

www.provashnevotin.cz

Dùvìøují mladým
L e t o š n í  V ý r o è n í  è l e n s k á  s c h ù z e  
Mysliveckého spolku Blata Hnìvotín 
probìhla pozdìji než obvykle, a to 
až 15. dubna a s patnáctibodovým 
programem. Místem konání byla klubovna 
v prostorách Kulturního domu, která byla 
v deset hodin zaplnìna. 
Jak naznaèoval program na pozvánce, 
k r o m ì  h o d n o c e n í  u p l y n u l é h o  
mysliveckého roku probìhla i volba nového 
pøedsedy spolku a finanèního hospodáøe. 
Oba stávající funkcionáøi požádali 
o uvolnìní z funkcí z dùvodu pracovní 
vytíženosti. 

Po schválení programu schùze zhodnotil 
uplynulý rok ve své zprávì pøedseda spolku 
Jiøí Vorálek. Vzpomnìl na zemøelého 
dlouholetého èlena výboru Františka 
Jurenku. Podìkoval všem aktivním èlenùm 
a èekatelùm za dosavadní práci a vyjádøil 
pøesvìdèení, že ve své aktivitì nepoleví ani 
v následujícím roce. Celý uplynulý rok 
hodnotil velice kladnì. Následovala zpráva 
mysliveckého hospodáøe Pavla Tomana, 
která mimo vyhodnocení plánu lovu 
a dosažené skuteènosti obsahovala 
i kritická slova. Zejména k otázce tlumení 
škodné, na které se podílí pìt èlenù, z toho 
dva ve vìku pøes 70 let a jeden èekatel. 

Pokraèování na stranì 11.

http://www.provashnevotin.cz


V polovinì mìsíce èervna vás TJ FC Hnìvotín srdeènì zve na den 
plný sportu a zábavy pro celou rodinu. 
Ti z vás, kteøí jste ještì nikdy nevidìli, jak se o míè dokážou porvat 
naši nejmladší fotbalisté, se vydejte do sportovního areálu 
v sobotu 17. èervna. Od 9 do 13 hodin zde budou probíhat 
fotbalové zápasy benjamínkù v rámci Turnaje pøípravek 2008.  
Od 13 do 14 hodin se pak budou moci zaregistrovat družstva 
do soutìže GLADIÁTOR OBCE 2017. Budou vytvoøeny dvì 
kategorie, v první se støetnou Juniorské týmy (šestièlenná 
družstva dìtí do  15 let), ve druhé Dospìlácké týmy (šestièlenná 
družstva s maximálním poètem tøech mužù nad 18 let). Pravidla 
budou stejná jako v pøedchozích letech, kdy se v zajímavých 
disciplínách budou vzájemnì utkávat soutìžní družstva stejných 
kategorií.  
Pro nejmenší budou od 14 hodin pøipraveny skákací hrad, 
bludištì a tatér (vše bezplatnì). Ani letos nevynecháme 
dobrovolnou disciplínu pro všechny bez ohledu na vìk – hod 
vejcem do dálky. Obèerstvení nám všem zajistí rodièe malých 
fotbalistù, výtìžek bude použit na materiální vybavení 
hnìvotínských benjamínkù. 
Vstupné ve výši 50 Kè budou hradit pouze muži nad 18 let. Bližší 
informace pro soutìž Gladiátor obce 2017 mùžete obdržet 
na tel. 777 190 772.

Petr Niessner
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Za uplynulý rok bylo uloveno 34 lišek, z toho 11 norováním, 
5 jezevcù, 7 kun a 7 strak. Hlavnì ty a šedivky nám decimují hnízda. 
Zde je tøeba, aby se zapojili všichni èlenové. Pøíkladná byla péèe 
o zvìø, kdy se za uplynulou zimu zkrmilo 28 metrákù jeèmene, 
30 metrákù zlomkové pšenice, 1 metrák soli a 6,5 tuny øepy. Zvláštì 
vyzvedl aktivitu a práci Aloise Hrubého, vykonanou pro spolek.

Místopøedseda Rostislav Parák ve své zprávì otevøel otázku 
spolupráce s obcí a vlastníky pozemkù. V závìru spoleènì 
s pøedsedou popøáli a pøedali vìcný dar jubilantùm - Vladimíru 
Lukášovi a Miroslavu Hanákovi k jejich 75. narozeninám, Petru 
Kubíèkovi k 65. a Vlastimilu Handlovi k 55. narozeninám. Finanèní 
hospodáø Stanislav Kubáè pøednesl zprávu o hospodaøení a návrh 
finanèního rozpoètu spolku na rok 2017, který byl jednohlasnì 
pøijat. Èlen revizní komise Pavel Pospíšil informoval o probìhlých 
kontrolách, pøi kterých nebyly zjištìny žádné závady. Poté probìhla 
volba nového pøedsedy a finanèního hospodáøe. Novým pøedsedou 
s úèinností od 1. kvìtna byl jednohlasnì zvolen Ludìk Nezhyba 
a finanèním hospodáøem byla zvolena èerstvì pøijatá èlenka spolku 
Barbora Mrákavová, kterou k myslivosti dovedl její dìdeèek, 
dlouholetý èlen a výborný kynolog Èestmír Všetièka. Sama 
se o funkci pøihlásila a èlenové jí dali dùvìru. 

Z diskuse vyplynul všeobecný zájem èlenù spolku o zlepšení 
spolupráce s obecním úøadem a vlastníky pùdy. Snahou je ještì více 
se zviditelnit a zpøístupnit místním obyvatelùm. Konkrétní námìty 
budou dopracovány a zveøejnìny koncem kvìtna. Zapomenuto 
samozøejmì není ani na dìti, jak formou finanèního pøíspìvku 
Družinì mladých myslivcù Vlèata, tak pomocí pøi zajiš�ování 
soutìže o Zlatou srnèí trofej. Veškeré návrhy byly zapracovány do 
pøijatého usnesení a stanou se souèástí pøijatého plánu práce 
Mysliveckého spolku na rok 2017. 
Po oficiální èásti bylo pøipraveno obèerstvení - kuøecí polévka a zelí 
se srnèím masem a knedlíkem, které pøipravil Libor Koneèný, 
za což mu patøí pochvala nás všech. Bylo to výborné. Dále 
pokraèovala volná zábava až do pozdních odpoledních hodin. 

Rudolf Krè

Dùvìøují mladým
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Návštìva prezidenta Èeské republiky v Hnìvotínì
Urèitì vás všechny obletìla zpráva, že k nám 
do Hnìvotína zavítá velmi vzácná návštìva. 
A tak se skuteènì stalo. V pondìlí 20. bøezna 
do naší obce pøijel prezident Èeské 
republiky Miloš Zeman, který nás navštívil 
v rámci cesty po Olomouckém kraji. 
Doprovázel ho hejtman Olomouckého kraje 
Ladislav Okleštìk.

Limuzína s doprovodnou kolonou pøijela 
naèas v 15:45 hod. Pan prezident vystoupil 
z auta, pozdravil se s místními obèany, kteøí 
dorazi l i  v  hojném poètu a  v í ta l i  
ho potleskem. Poté se odebral do klubovny 
v prostorách kulturního domu, kde se 
zúèastnil schùzky se zastupiteli obce, 
zástupci spolkù a organizací. Setkání 
probíhalo v neformální a pøíjemné 

atmosféøe. Vyvrcholením návštìvy však 
bylo setkání s obèany obce pøed obecním 
úøadem. Zde došlo k diskuzi. Lidé pokládali 
prostøednictvím mikrofonu rùzné otázky, 
na které pan prezident obratem odpovídal. 
Po pùl hodinové debatì pøevzal pan 
prezident od obèanù kvìtiny a obdržel také 
pamìtní dary od pana starosty. Radost mìl 
zejména ze støíbrné tabatìrky a zapalovaèe, 
dostal však i láhev místní švestkovice 
a sklenièky s logem obce Hnìvotín. 
V závìru návštìvy pan prezident dekoroval 
vlajku naší obce a podepsal se do obecní 
kroniky. Po rozlouèení s obèany nastoupil 
do své limuzíny a pokraèoval ve své tøídenní 
návštìvì Olomouckého kraje.
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Pro naši obec to byla sváteèní událost, 
protože Hnìvotín ještì žádný prezident 
v historii nenavštívil. Návštìva prezidenta 
navazovala na lednové pøijetí starostù obcí, 
které zvítìzily v krajských kolech soutìže 
Vesnice roku 2016, na Pražském hradì. 
Návštìvu hlavy státu také považujeme 
za ocenìní výsledkù naší práce na rozvoji 
obce.

Kateøina Kenická, Pavel Pekaø, 
Jaroslav Dvoøák


