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Získání dotace není jednoduchou záležitostí, za námahu to ale stojí.
V seriálu našich rozhovorù se v tomto vydání
zpravodaje „dostalo“ na ing. Tomáše Dostála,
2. místostarostu obce. Je soukromým
podnikatelem a v obecním zastupitelstvu pracuje
poprvé. Co ho vedlo k rozhodnutí vstoupit do
komunální politiky?
Pøedesílám, že se nejednalo o snahu zviditelnit se, nebo
uspokojovat své ambice. Svých aktivit jak pracovních, tak
zájmových mám dostatek. Dùvod je jednoduchý. Nebylo
mi jedno, jakým byla, z mého pohledu nekoncepèním a v
øadì aktivit laickým zpùsobem, obec øízena.
Jak je to myšleno?
Pokud se èlovìk projede po nedalekém okolí vidí, že se v
øadì obcí viditelnì zvelebuje a buduje. Nìkteré však
zùstávají stát .
Jak je to možné? Dùvodù je urèitì více, ale dva patøí mezi
rozhodující: schopnost èi neschopnost vedení obce a
peníze. Spousta obcí v okolí evidentnì rychleji pochopila,
jak získat do obecních rozpoètù více penìz a to z dotaèních
titulù. Tato možnost je èasovì omezena - mluví se o konci
roku 2015, ale po zkušenostech z rozjezdu dotací je
možné, že k jejich zastavení mùže dojít kdykoliv. Pokud
této pøíležitosti konkrétní obec nevyužije, je tím prakticky
sama proti sobì. Jinak øeèeno, pokud se co nejrychleji
nezapojíme do aktivit umožòujících získání tìchto
prostøedkù, budeme za chvíli pouze pøihlížet, jak ostatní
obce zvelebují a budují.
Mluvíme-li konkrétnì o dotacích, nìkdy to
vypadá, že staèí jen natáhnout ruku. Proces je ale
urèitì složitìjší.
Urèitì a mnohým právì bere chu se do žádostí o dotace
pouštìt. Získání každé jednotlivé dotace totiž pøedchází
zdlouhavý proces. Žadatel musí pøed podáním žádosti
pøipravit spoustu èasto finanènì nároèných dokumentù,
studií, projekèních pøíprav apod., které se ke konkrétní
akci vztahují. Pøedpokladem zahájení prací na žádosti
jsou také velmi dùležité dokumenty - schválený Územní
plán obce a Strategický plán rozvoje obce. Druhý
jmenovaný dokument v obci vùbec nebyl, a proto jsme na
nìm ihned po volbách zaèali pracovat. Zhruba po sedmi
mìsících byl hotov a odsouhlasen zastupitelstvem.
Pokud má žadatel do stanoveného termínu vyhlášení
výzvy na podání žádosti veškerou dokumentaci
pohromadì, podá pøihlášku a èeká, zda z mnoha jemu
podobných žádostí je ta jeho vybrána. Když není (a to je
bohužel èastìjší varianta), je možno žádost opakovanì
podávat na základì dalších výzev, což mùže trvat další rok
èi dva, anebo se pokusit projekt øešit jinou formou dotace.
Každá dotace je pøitom navíc spojena s urèitou výší
finanèní spoluúèasti žadatele a mùže dosáhnout až 50% z
celkových nákladù. To znamená, že pøi žádosti o dotaci na
akci v rozsahu 1 milión Kè, musíme z vlastních prostøedkù
zaplatit polovinu – 500 tisíc Kè. Nejèastìji se však
spoluúèast pohybuje v rozmezí 10 až 30 %.
A tady je to podstatné. Pokud se obec rozhodne realizovat
konkrétní projekt, musí jej mít finanènì zajištìn.
Pøípadné získání dotaèních prostøedkù pak znamená
úsporu prostøedkù vlastních a možnost použít je na jinou
akci.

Jako pøedseda výboru pro kulturu, sport a informace je Tomáš Dostál
mužem na svém místì …

Pøíklad z naší nedávné minulosti. Obec žádala o dotaci na
vybudování kanalizace za cca 60 miliónù Kè , naše
spoluúèast pak v tomto pøípadì byla ve výši 22 miliónù Kè
a skládala se ze dvou položek - 12 mil. Kè, které obec ještì
za starosty p. Bernáta a starostky p.Mifkové cílenì ušetøila
a 10 mil. Kè, které si obec pùjèila na úvìr (ten každoroènì
splácíme èástkou 1 mil Kè) . Pro úplnost pak dodejme, že
jednotlivé pøípojky k domùm se øešily samostatnì a obec
za nì zaplatila dalších cca 10 mil .Kè.
Dost èísel. Stejnì jako vaši kolegové v
zastupitelstvu máte i vy na starost jeden z
obecních výborù. Co by jste nám o jeho práci
sdìlil?
I pøesto, že mám profesnì nejblíže k investicím, dohodli
jsme se po volbách s kolegy, že se budu vìnovat práci ve
výboru pro kulturu, sport a informace. Tato oblast není
pro mì nic nového, protože jsem se k této problematice jak
v rámci školy (SRPŠ) tak i sportovního oddílu (FC) dostal.
Do komise jsem pøizval spolupracovníky (Dana
Dostálová, Miroslav Hariò, Petr Procházka, Milan Krejèí),
o kterých ze zkušenosti vím, že se jedná o lidi, kteøí jsou
ochotni nezištnì aktivnì pomoci. Nejvìtší radost pak
mám z toho, že se k nám podaøilo v pomìrnì krátké dobì
získal spoustu dalších lidí a organizaènì pøipravit takové
akce, jakými už dnes jsou napø. Rozsvícení vánoèního
stromu (letos bude již potøetí), Pálení èarodìjnic, country
a cimbálové veèery a další.
Jedním z úkolù výboru bylo i posunutí Zpravodaje obce na
vyšší úroveò. Od zaèátku volebního období ho v obci
vydáváme pravidelnì jednou za tøi mìsíce. Postupnì jsme
se dostali k provedení, jaké máte v ruce nebo na stole.
Pokraèování na stranì 3.
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Získání dotace není jednoduchou záležitostí, za námahu to ale stojí.
Kde jsme zatím na zaèátku, a víme o tom, jsou webové stránky obce. Všechno ale nejde naráz a okamžitì. Zaèali jsme je
ihned po volbách aktualizovat, doplòovat, ale spokojeni nejsme. Je to složitìjší - jsme uživateli, nìkdo stránky zpravuje
a my je doplòujeme informacemi. Chtìli bychom je podobnì jako u Zpravodaje posunout na vyšší úroveò.
Tradièní otázka na závìr. Co vzkážete spoluobèanùm?
Moje motto pøi døívìjších aktivitách v obci nebo na høišti vždy bylo: nikdo nám nic zadarmo nedá, možná trochu
pomùže, ale chceme-li nìco vybudovat, musí se dát dohromady skupina zapálených lidí, ta pøivede další. Pak se dají
postupnì vykonat velké vìci.
Milan Krejèí

Co chceme stihnout do konce roku?

Struènì ze zasedání zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo na veøejném zasedání dne 19.8.2008 a na
dalších pracovních poradách projednávalo:
?
smlouvy s pozemkovým fondem o odkoupení pozemkù
sousedících se základní školou a s Domem peèovatelské
služby, které jsou majetkem státu;
?
zámìr smìny pozemkù za høištìm mezi obcí
a soukromými subjekty;
?
prodej pozemkù za høištìm;
?
vyøazení požárního vozidla CAS;
?
pøijetí dotací a žádost o další dotace na rozvoj obce
( Kout, remízky, oprava požárního vozidla, výmìna oken
v Kulturním domì );
?
prodej plynovodu v majetku obce (Za školou, K potoku
a Spojovací ulice);
?
nájemní smlouvy se zemìdìlským družstvem
(pozemky) a smlouvy o nájmu nebytových prostor
v Kulturním domì;
?
nákup zaøízení na mìøení rychlosti vozidel;
?
èištìní dešové kanalizace, zatrubnìných èástí potoka,
odkalení èásti vodovodu (Malý Klupoø) a sladìní tlakù
u vodních zdrojù;
?
pøipomínky obèanù;
?
informace o pøipravovaných volbách, pokraèování prací
na rozvoji obce apod.

Budovu základní školy è.101 èekají vpravdì revoluèní zmìny.

Øíjen
?
oprava komunikace Za školou a K potoku
?
dokonèení pavilonu základní školy
?
úprava izolací a udržovací práce v Domì
s peèovatelskou službou
?
oprava plotu na Lutínské ulici
Listopad
?
rekonstrukce èásti Kout
?
zahájení rekonstrukce budovy základní školy è. 101

(u kostela)

Pitná voda a vodomìry.

?
rekonstrukce chodníku na Topolanské ulici a dle poèasí

i její komunikace
Pro podezøení ze zanesení domovních pøípojek pitné vody
v horní èásti ulice Malý Klupoø sjednává obecní úøad
firmu na proèištìní vodovodního potrubí i pøípojek v této
èásti obce. Upozoròujeme na skuteènost, že
pøípojky jsou majetkem majitele nemovitosti, ne
Obce! Usilujeme spoleènì o vyøešení této nepøíjemné
situace do zaèátku rekonstrukce asfaltového povrchu v
této èásti obce.
Vzhledem k znaèným cenám vodného a stoèného se
vyskytly dotazy i reklamace na kvalitu vodomìrù. Pokud
odbìratel požádá o pøezkoušení vodomìru, zajistí toto
obec jako provozovatel. Cena pøezkoušení s vydáním
osvìdèení je do 2 000 Kè.
Èástku uhradí :
1. provozovatel - bude-li vodomìr vadný (výše vodného a
stoèného pak bude stanovena paušálem, tj. 46 m3 vody na
osobu a rok).
2. odbìratel - bude-li vodomìr splòovat pøíslušné normy
(namìøený odbìr se tak nemìní).
Jaroslav Dvoøák, starosta

Prosinec
?
dle poèasí pokraèování prací na Topolanské ulici
?
pokraèování rekonstrukce budovy základní školy è. 101
?
dle poèasí zahájení prací na opravách chodníku

a komunikace na Velkém Klupoøi.

Úklid Skal a okolí obce.
Chtìli bychom, podobnì jako loòský rok, zorganizovat v
sobotu dne 18. øíjna 2008 úklid prostoru Skal a
vycházkových tras v okolí obce spojený s umístìním
odpoèívadel a dosazením stromkù. Vìøíme, že zvážíte
své zapojení do této akce.
Pokud jste již Skály navštívili, pøesvìdèili jste se, že úsilí
stojí za to. Jejich úklidem souèasnì pøispíváme k
vylepšení podmínek pro konání takových úspìšných akcí,
jakými byly pøed tøemi týdny Myslivecké hrátky nebo na
jaøe Pálení èarodìjnic.
Jaroslav Dvoøák, starosta a výbor pro životní prostøedí
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Volby do zastupitelstev krajù
a 1/3 Senátu Parlamentu Èeské republiky.

Prezident republiky stanovil dny konání voleb do
zastupitelstev krajù a do 1/3 Senátu Parlamentu Èeské
repliky na pátek 17.10. 2008 a sobotu 18.10. 2008. V
pátek zaèíná hlasování ve 14.00 hodin a konèí ve 22.00
hodin, v sobotu zaèíná hlasování v 8.00 hodin a konèí ve
14.00 hodin.
Hlasuje se ve volební místnosti, a tou je sál Kulturního
domu. U voleb do Senátu si mùže voliè, který nebude moci
volit v našem volebním okrsku, zažádat na obecním úøadu
o vydání volièského prùkazu a to nejpozdìji do 10.10.
2008. Do zastupitelstev krajù nemùže voliè hlasovat
mimo svùj volební okrsek. Pøípadné druhé kolo voleb do
Senátu se uskuteèní dne 24.10. 2008 a 25.10. 2008. Bližší
informace o volbách na webových stránkách:
www.mvcr.cz, www.kr-olomoucky.cz, www.volby.cz.
Iveta Vyroubalová

Pozvánka.
Obecní úøad Hnìvotín si dovoluje touto cestou pozvat
obèany, ve spolupráci se Základní školou, Mateøskou
školu a zájmovými organizacemi, na akce konané v
posledním ètvrtletí tohoto roku ...
Dne 31.øíjna 2008 se uskuteènìní tradièní SETKÁNÍ
SENIORÙ OBCE, které probìhne ve velkém sále
Kulturního domu. Na naše seniory èeká hudební
pøekvapení, tradièní obèerstvení a vìøíme, že i dobrá
zábava.

Kdy, co a jak se u nás platí?
Poplatky nejsou zrovna pøíjemné téma, ale jsou nezbytné
a není na škodu si je pøipomenout ...
1. Poplatek za komunální odpad – vybírá se od
1.února do 28. (29.) února. Musí jej uhradit každá
osoba, která má v naší obci trvalý pobyt (týká se to i
obèanù, kteøí mají trvalý pobyt na úøední adrese obecního
úøadu) anebo je vlastníkem nemovitosti, která je urèena
nebo slouží k individuální rekreaci a není zde hlášena k
trvalému pobytu žádná osoba . Od obèanù, kteøí zde trvalý
pobyt nemají (i když tady bydlí), poplatek vybírat
nemùžeme. Pøihlásit se k placení poplatku za odvoz
komunálního odpadu lze na OÚ v Hnìvotínì, formuláø je i
na našich webových stránkách: www.hnevotin.cz. Výši
poplatku pro rok 2009 bude obecní zastupitelstvo
projednávat ke konci roku.
2. Poplatek za psa - vybírá se od 1. února do 31.
bøezna a musí jej uhradit držitel pejska, který má trvalý
pobyt nebo sídlo v Hnìvotínì a pejsek je starší 3 mìsícù.
Poplatek za prvního pejska je 100,-Kè/rok, za druhého a
každého dalšího psa téhož držitele 150,-Kè/rok. Formuláø
na pøihlášení se k poplatku za psa také dostanete na OÚ
nebo si jej mùžete vytisknout z našich webových stránek.
3. Poplatek - vyúètování za vodné a stoèné –
vybírá se v mìsíci srpnu. Od 1.7. 2008 je cena za
vodné 20,-Kè/m3 a stoèné 22,-Kè/m3. Do 30.11. 2008
vybíráme i první zálohu na období od 1.7. 2008 do 30.6.
2009 (výše této zálohy je cca 1/3 z platby za minulé
období). Druhá záloha je splatná od 1.1. 2009 do 31.
kvìtna 2009.
Veškeré tyto poplatky je možné uhradit buï hotovì na OÚ
nebo pøevodním pøíkazem na úèet u KB Olomouc, èíslo
úètu je 5423811/0100.
Pøipomínka:
Pøipomínáme obèanùm, kteøí ještì nezaplatili poplatek za
vodné a stoèné za období od 1.7. 2007 do 30.6. 2008, aby
úhradu provedli co nejdøíve. Splatnost tohoto
vyúètování byla už k 31. srpnu 2008!
Jana Svobodová

Jako každoroènì i letos bude Rozsvícení vánoèního stromu obce
zpestøeno o výstavku betlémù.

V pátek 5. prosinec 2008 probìhne v prostorech pøed
Obecním úøadem již potøetí ROZSVÍCENÍ
VÁNOÈNÍHO STROMU OBCE spojené s
mikulášským karnevalem dìtí. Bohatý kulturní
program a neménì bohaté obèerstvení pøispìjí k Vaší
spokojenosti. V této souvislosti Vás prosíme o
zapùjèení zajímavého betlému na jejich výstavku.
Zájemce o pronájem stánku za úèelem poskytnutí
obèerstvení nebo prodeje zboží s vánoèní tématikou
pak vyzýváme, a se pøihlásí do 15. listopadu na
Obecním úøadu.
Poslední den tohoto roku máme opìt, stejnì jako loni,
šanci strávit spoleènì. Po vydaøené premiéøe se Obecní
úøad rozhodl pro uskuteènìní akce SILVESTR 2008.
Kvalitní hudební produkce, bohatì prostøený stùl,
velký ohòostroj – to vše je pøedpokladem skvìlého
rozlouèení se starým rokem. S ohledem na organizaci
akce a kapacitu sálu si zájemci mohou již nyní nahlásit
na Obecním úøadu rezervaci míst.

Podrobnìjší, pøedevším èasové údaje
Vám budou sdìleny obecním
rozhlasem a nebo na plakátech, které
budou po obci rozvìšeny!
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Aktuálnì.

Vyznáme se v Hnìvotínì?
„První zmínka o Hnìvotínì („Gnewotin“) pochází z 11.
století. Stanovit však pøesný rok vzniku vesnice není
možné. Nesmíme se domnívat, že první písemný doklad o
existenci Hnìvotína znamená automaticky i jeho
založení, nebo podle archeologických nálezù zde muselo
ke koncentraci obyvatelstva dojít již dávno pøedtím.
Obcí, jež má své jméno snad podle dávného zakladatele
Hnìvoty, protéká potok, spojující se severozápadnì od
vesnice s jiným, bezejmenným potokem, se kterým pak
tvoøí pod názvem Stouska pøítok øíèky Blaty“.

Historický pohled na èást obce zvaný Kout se školu vpravo.

Obec se v posledních letech velmi dynamicky rozrùstá a
stìhuje se do ní spousta nových obyvatel. Pøedevším pro
nì je zpoèátku tìžší se v obci vyznat, což je složitìjší o to
více, že Hnìvotín nemá pojmenované ulice, ale jsou pouze
pøidìlována èísla popisná. Pro lepší orientaci jsou proto
používána hovorová oznaèení rùzných èástí obce, z nichž
nìkterá mají své koøeny v dávné minulosti.
„Souèasná obec se i dnes skládá z nìkolika èástí, jejichž
pojmenování je stále živé: Malý a Velký Válkov, Malý a
Velký Klupoø, Topolanská, Olomoucká, Lutínská, Kout.
Podle zápisu v obecní kronice získal kupøíkladu Válkov
své jméno podle cihel, které zde chudí obyvatelé užívali ke
stavbì svých obydlí. Cihly válené z hlíny a slámy svým
tvarem pøipomínaly válek na nudle (poslední domek z
tìchto cihel byl zbourán v roce 1939). I dnešní Klupoø byl
místem, kde žila rovnìž obecní chudina a pojmenování
vzniklo údajnì zkomolením dolnobavorského hanlivého
oznaèení znamenajícího „obydlí holých zadnic“.

Proto jsme se rozhodli umístit na vnitøní dvoustranu
tohoto vydání Zpravodaje místopisnou mapu Hnìvotína
se základními orientaèními údaji, která bude postupnì s
dalším rozvojem obce doplòována a konkretizována. V
budoucnosti by mohla být i základem pro umístìní
orientaèního systému v obci.
A jak je to napøíklad s pøípadným pojmenováním
ulic v obci ve vztahu k obèanským prùkazùm?
V pøípadì pøidìlení názvu ulice, která dosud nebyla
pojmenována, je tøeba se øídit ustanoveními zákona o
obcích, zákona o obèanských prùkazech a zákonem o
evidenci obyvatel a rodných èísel.
Jedním z povinných údajù zapisovaných do obèanských
prùkazù je i adresa místa trvalého bydlištì. Obèan mùže
mít jen jedno takové místo, a to v objektu, který je podle
zvláštního právního pøedpisu oznaèen èíslem popisným
nebo evidenèním, popøípadì orientaèním. Z výše
uvedeného tedy vyplývá, že pro zápis místa trvalého
bydlištì je prvoøadé èíslo popisné nebo evidenèní.
Pøidìlením názvu ulic k èíslùm popisným nejde tedy o
natolik podstatnou zmìnu údaje zapisovanou do
obèanského prùkazu, aby byl neprodlenì vymìnìn.
Trvalý pobyt obèan nemìní, pouze se adresa doplòuje.
Zùstávají-li èísla popisná i nadále v platnosti, je trvalý
pobyt osoby i nadále jednoznaènì identifikovatelný.

Je pak otázkou, zda údaj, který je platný, tj. èíslo popisné
nebo evidenèní, doplnìný o název ulice, je údajem
nesprávným a tudíž dùvodným k výmìnì obèanského
prùkazu. Toto zùstává na zvážení obecního úøadu obce s
rozšíøenou pùsobností, pøíslušného k vydání obèanského
prùkazu (v našem pøípadì Magistrát mìsta Olomouce).
Zde by mìl být brán v potaz princip hospodárnosti a
pøimìøenosti.
Pozn. Proložené èásti textu jsou citacemi z brožury Pamìti
obce Hnìvotína, ve které lze najít mnoho zajímavého z
historie Hnìvotína. Je k zakoupení v místní knihovnì.
Tomáš Dostál, Milan Krejèí

Oznaèení dalších èástí obce jsou pak novì zavádìna
vìtšinou v souvislosti s novou zástavbou. Spoleènì s tìmi
staršími, již zabìhnutými, se s nimi dennì setkáváme
napøíklad pøi rozhovorech, hlášeních obecního rozhlasu,
ale i pøi veøejných jednáních místního zastupitelstva.
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Obecní peèetidlo.
Otisk peèetidla obce Hnìvotín pochází z roku
1670. Má kruhový tvar o prùmìru 32 mm a jeho
obvod je olemován dokola provazem. Mezi ním
a linkou je vyrytá legenda“ „SIGEL DES DORF
NEBETEIN 1670“. V peèetním poli je zobrazena
postava muže odìného v knìžské komži s
mitrou na hlavì a opatskou berlou v levé ruce.
Pøedpokládá se, že pøedstavuje patrona
hnìvotínského kostela sv. sv.Leonarda. Pøed
postavou je štít, v nìmž jsou køížem umístìny
radlice a krojidlo a kolem jsou zobrazeny mraky.
Peèetidlo je v souèasnosti používáno jako obecní
znak.
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Aktuálnì.

SBÌROVÁ SOBOTA.

Upozornìní pro spoluobèany.

Sbìr objemového a nebezpeèného odpadu, se
bude konat 11. øíjna v dobì od 8.00 do 9.30 hodin
v prostorách pøed Obecním úøadem.
Obec Hnìvotín poøádá sbìr nebezpeèného a objemového
odpadu pravidelnì dvakrát do roka, na jaøe a na podzim.
Pøesné termíny si urèují po dohodì s námi Technické
služby mìsta Olomouce, a.s., které v naší obci provádí i
sbìr ostatního odpadu - komunálního odpadu z
domácností, plastù a skla. Odváží jej na skládku do
Mrskles. Èistý stavební odpad mùžete na vlastní náklady
odvážet do firmy Resta, Olomouc-Nový Dvùr. Popelnice
na komunální odpad z domácnosti mùžete mít jak
pozinkované, tak i plastové rùzných velikostí. Technické
služby jsou schopné vyvézt všechny druhy. Nádoby na
odpad jsou Vaším majetkem, mùžete si je zakoupit i na
obecním úøadì. Na skladì máme ale pouze klasické
pozinkované. Obèané s trvalým pobytem v obci mají
nárok jednou za pìt let na tøi osoby na jednu nádobu za
zlevnìnou cenu, dotovanou obcí.
Sbìr papíru je zajišován Základní školou Hnìvotín ve
školním dvoøe na Topolanské ulici, kam ho mùžete vozit
po celý rok v jakoukoli dobu, nebo do Mateøské školy u
kostela dle dohody.
Žijeme na vesnici, každý máme aspoò kousek trávníku
nebo zahrádky. Odpad z ní kompostujte! Nepatøí do
nádob na komunální odpad. Suché vìtve a listí lze spálit,
není to zakázáno. Samozøejmì je lepší se dopøedu se
sousedem v rámci dobrých sousedských vztahù na pálení
domluvit.

Na základì množících se nedorozumìní pøipomíná výbor
fotbalového oddílu FC Hnìvotín zákaz vstupu psùm do
sportovního areálu. Rozhodnutí bylo uèinìno z
bezpeènostních a hygienických dùvodù a je v platnosti již
pøibližnì 2 roky. Oddíl má jako vlastník areálu na takové
rozhodnutí právo a bylo jednohlasnì schváleno výborem
FC. Nejedná se tedy o rozmar jednotlivce nebo
jednotlivcù, jak je v poslední dobì prezentováno pøi
upozornìní na tuto skuteènost.
Na výše uvedený zákaz Vás upozoròují zákazové tabule na
bránì u vstupu do areálu a novì i na rohu budovy. Za
respektování zákazu Vám dìkujeme.
Za výbor FC Milan Krejèí

Poslední sbìrová sobota se na jaøe konala za nebývalého zájmu
obèanù a pøed kontejnery se tvoøily dlouhé fronty.

Kontejnery na obaly od mléka zatím v obci nemáme, ale
uvažujeme o nich. Stejnì tak má obec v plánu zakoupení
nových kontejnerù na plasty a sklo. S tím ale souvisí
vybudování nových stanoviš, protože jsou na koleèkách a
potøebují zpevnìnou plochu.
Sbìr nebezpeèného a objemového odpadu nás roènì stojí
až 90 tisíc, komunální odpad až 500 tisíc a plasty a sklo až
60 tisíc. Pøíjmy od Vás obèanù jsou cca 400 tisíc. Je to
poplatek za svoz komunálního odpadu, který platí obèané
s trvalým pobytem v naší obci.
Již v pøedchozím zpravodaji jsme se zmiòovali, že obec za
vytøídìný odpad dostává od spoleènosti Eko-kom Praha
a.s. finanèní prostøedky. Roènì asi 80 tisíc. Touto èástkou
se zohledòuje i výše poplatku za svoz komunálního
odpadu, proto je pro nás všechny výhodné odpad tøídit. I
pøesto je odvoz odpadu obcí nadále dotován, na osobu
zhruba 100,- Kè.
Iveta Vyroubalová

Cvièení žen.

V mìsíci øíjnu se opìt rozebìhne ve školní tìlocviènì
základní školy na Topolanské ulici cvièení žen. První
cvièení se uskuteèní ve støedu 8.øíjna 2008 od 18.15 do
19.15 hod.
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Ze života školy.
Pøípravný týden.

Hnìvotínská škola bude mít jedny
z nejmodernìjších tøíd v kraji.

Paní uèitelky se spolu s novým mladým panem uèitelem
zapojili v posledním srpnovém týdnu do pøípravy školy na
zahájení nového školního roku. Vyspravili a natøeli v celé
budovì è.250 olejovou barvou
podrovnávku na
chodbách. Pedagogové si poèínali velice zdatnì a
profesionálnì. Chodby se rozzáøily a všichni máme radost
z dobøe vykonané práce.
Mgr. Vlasta Nováková

Jak jsme Vás již informovali na veøejném zasedání,
pøikroèili jsme k rekonstrukci nevyhovujících sociálních
zaøízení a tøíd pro žáky 1. – 3. roèníku v budovì základní
školy na Topolanské ulici.
Práce a vybavení jsou hrazeny z rozpoètu Obecního úøadu
a základní školy. Podìkovat chci touto cestou
zamìstnancùm obecního úøadu, jmenovitì pánùm
Kargerovi, Horáèkovi, Mrkusovi a Ètvrtlíkovi, kteøí
provedli v prùbìhu prázdnin veškeré demolièní a stavební
práce, vèetnì obkladaèských. Ušetøili jsme tím nìkolik set
tisíc Kè, které mùžeme použít napøíklad na rekonstrukci
tìlocvièny.

Zahájení nového školního roku
2008-2009.
Stejnì jako v loòském školním roce se i tentokrát žáci
naší školy sešli první školní den v prostorách Obecního
úøadu Hnìvotín.
Nejprve byli všichni žáci, pedagogové i hosté pøivítáni
ve velkém sále a po tomto spoleèném slavnostním
zahájení následovalo vítání prvòáèkù. Ti se i se svými
rodièi pøemístili do malé obøadní sínì, kde byli
zastupující øeditelkou školy Mgr. Vlastou Novákovou a
starostou obce panem Ing. Jaroslavem Dvoøákem
šerpováni. Dìti byly obdarovány drobným dárkem,
rodièe finanèním obnosem a maminky prvòáèkù rùží,
která podtrhla pìknou atmosféru tohoto slavnostního
dopoledne.
Mgr. Ivana Filkászová

Pøedpokládáme, že Vás po vybavení tøíd pozveme na den
otevøených dveøí a budeme Vám moci s pedagogy školy,
pøedstavit jedny z nejmodernìjších tøíd v Olomouckém
kraji.
Po pøestìhování dìtí z 1. stupnì pøikroèíme k rekonstrukci
celé budovy školy è. 101 (u kostela). Po jejím ukonèení zde
naleznou své zázemí dìti navštìvující mateøskou školku,
která bude mít tøi samostatná oddìlení a Mateøský klub
Beruška, který je urèen pro ty úplnì nejmenší
(pøedškolkovský vìk).
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Ze života školy.
Školní jídelna má novou výzdobu.
Dobrý nápad, volný víkend a pøedevším šikovné ruce
maminek - paní Dorazilové a paní Vojáèkové - a jídelna v
budovì základní školy na Topolanské ulici pøivítala v
pondìlí 15.záøí všechny dìtské strávníky veselými
nástìnnými obrázky. Obì maminky si zaslouží velkou
pochvalu a díky.
Mgr. Jaroslava Bajgarová

jsme se schovávali druhákùm. Vìdìli jsme, že lézt po
velkém kopci nebudeme moct, ale naše neposlušné
mozeèky nevydržely stát. Pak jsme se vraceli na høištì, kde
jsme se houpali a tak.
Ale skvìlý den se blížil ke konci a my byli mrzutí.
Doufejme, že si ještì jednou tak užijeme.
Stejnì mì nejvíc bavilo lézt do kopce.
Andrea Havranová, 4. tøída

Adopce na dálku.
Naše škola se zapojila do projektu Adopce na dálku. Mohli
jsme si vybrat z mnoha rozvojových zemí svìta. My jsme si
vybrali šestiletou indickou dívku, jménem Priya.
Pochází z chudé rodiny a jejím snem je stát se lékaøkou.
Rozhodli jsme se tento její sen pomoci zrealizovat.
Pokusíme se zajistit finance na její vzdìlání, aby si svùj sen
splnila. Proto vyhlašujeme dobrovolnou sbírku, do které
se mohou zapojit všichni lidé z naší obce. Finanèní sbírku
poøádá ZŠ Hnìvotín. Pøedem dìkujeme za Vaše
pøíspìvky.
žáci 9.tøídy

Noc ve škole.
Ani v letošním školním roce nepøišly dìti 1. – 4. tøídy o
noc strávenou ve škole. Pohodovou atmosférou se nijak
nelišila od tìch pøedchozích, nový byl jen pocit, že v
prostorách této školièky je to už naposled. Pevnì vìøíme,
že v pøíštím školním roce nás novì zrekonstruované
prostory „velké“ školy pøijmou tak , jako ty „staré“, v nichž
nìkteøí z nás strávili tolik krásných let.
Ivana Filkászová

Oèima našich žákù.
„Malá škola“.
Už za nìkolik týdnù dojde k pøestìhování 1.stupnì
základní školy do budovy è.250. Skonèí tím staletá
historie této školy,kde byl dlouhý èas vyuèován 1.stupeò.
Povolení ke stavbì školy bylo podáno 26.11.1899.Roku
1900 byla stavba dokonèena. Kvùli problémùm s
nìmeckými spoluobèany byla škola otevøena až 9.11.1903.
Školu navštìvovali žáci z širokého okolí. V roce 1912 byla
otevøena také Mateøská škola. Školní budova byla v
80.letech 20.století zmodernizována a opravena. V této
škole jsme udìlali své první krùèky. Nauèili jsme se psát,
poèítat ....
Na tuto školu vzpomínáme jistì v dobrém.
Jiøí Moláèek, Pavel Šlosar, Michaela Krikelová,
Tereza Koníèková

Zábavné dopoledne.
V pátek 5.9. jsme se neuèili, protože jsme mìli cvièení v
pøírodì. Cesta do Skal byla dlouhá, ale paní uèitelka
vymyslela, jak zahnat nudu. Vzali jsme si tužku a papír a
zaèali kreslit krajinu. Potom jsme ale museli pokraèovat v
cestì. Když jsme vyšlapali velký kopec, nevydrželi jsme
mlèet. Když jsme byli na místì, dali jsme si svaèinu. A pak

Žáci naší školy Tereza Koníèková, Pavel Šlosar a Jiøí Moláèek pøevzali
v pátek 12.9. 2008 na Pedagogické fakultì UP certifikáty za úspìšné
zvládnutí zkoušky Fit in Deutsch. Blahopøejeme !

Nový školní rok v mateøské škole.
Ke konci prázdnin se naše mateøská škola pøipravovala na
zahájení nového školního roku. V prostorách mateøské
školy se provádìl generální úklid. Paní uèitelky vyzdobily
šatnu a tøídy, pro dìti byla pøipravena herna plná nových
hraèek, stavebnic a hracích koutkù. Byly zakoupeny dva
boxy na sušení výkresù, skøíòka na uložení hraèek pro
dìti, nevyhovující poèítaè byl nahrazen novým,
moderním. Jeden z rodièù vìnoval dìtem novou televizi a
DVD pøehrávaè.
K 1.záøí jsme pøivítali 14 nových dìtí. Celkem je zapsáno
44 dìtí, 7 dìtí navštìvuje mateøskou školu 4 hodiny
dennì. Pøíští školní rok odejde do základní školy 15
pøedškolákù. Provoz mateøské školy je opìt od 6.30 hodin
do 16.00 hodin, pokud nebudou mít rodièe jiné
požadavky.
Dìti èeká v novém školním roce mnoho zajímavých a
pestrých aktivit. Vìøíme, že se jim bude v naší mateøské
škole líbit a i rodièe budou s nabídkou pro své dìti
spokojeni.
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Nový školní rok v mateøské škole.

Lom plný dìtí.

Podìkování sponzorùm
Všem sponzorùm dìkujeme za finanèní prostøedky, které
využíváme k nákupu uèebních pomùcek, hraèek a jiného
materiálu pro dìti.
pedagogický kolektiv mateøské školy

Mateøský klub Beruška.
Milé maminky, i když pro nás nový školní rok zaèal
nepøíjemným zjištìním, že v prostorách školní družiny,
kde jsme se pravidelnì scházely, probíhá výuka a tudíž
není možné ji využívat, neznamená to, že tím Beruška
konèí! Snažíme se sehnat náhradní prostory a nadále
pokraèujeme ve svých aktivitách. Jen mne mrzí, že nám
tuto skuteènost vedení školy vèas neoznámilo.
Daleko lepší zprávou je, že náš projekt týkající se rozvoje
psychomotorických schopností dìtí, jejich sociálních
kontaktù a podpory všestranného rozvoje dítìte pøed
nástupem do MŠ, byl úspìšný a získaly jsme tak od
Krajského úøadu grant ve výši 12.500,-Kè. Tyto finance
použijeme na úhradu dopravy do Centra zdraví v
Bohuòovicích, kam jezdíme s dìtmi plavat, a také na
nákup cvièebních pomùcek do cvièení s dìtmi. Aktuální
oznámení o našich aktivitách najdete v obchodì U
Mlèochù.
Zveme všechny maminky na cvièení s dìtmi, které
bude pravidelnì probíhat ve ètvrtek od 14,45 hod.
v prostorách mateøské školy. Zaèaly jsme 2. øíjna!
Pavlína Millerová

Myslivecké sdružení Blata Hnìvotín uspoøádalo v
pøírodním areálu hnìvotínských Skal Myslivecké hrátky.
Sobotní odpoledne nabyté programem, mìlo dìtem
zábavnou formou pøiblížit myslivost a vzbudit jejich
zájem o naši pøírodu.
Celou akci zahájili trubaèi slavnostními fanfárami, po
kterých následoval souboj historických šermíøù. Když
utichl bojový ryk a øinèení zbroje, Trubaèi z Doubravy
nám hrou na lovecké hudební nástroje a poutavým
výkladem pøiblížili èást mysliveckých zvykù a tradic.
Mohli jsme slyšet ukázky historické i novodobé lovecké
hudby, øadu mysliveckých signálù a povelù hraných na
nejrùznìjší typy nástrojù.

Oznámení Øímskokatolické farnosti
1. Svátky Všech svatých a Dušièek
Svátek Všech svatých oslavíme v sobotu 1. listopadu
zpívanou mší svatou v 8.30 hodin.
Památku Všech vìrných zemøelých – Dušièek oslavíme v
nedìli 2. listopadu mší svatou za zemøelé v 8.30 hodin.
Za naše zemøelé se budeme spoleènì modlit i na høbitovì,
a to v nedìli 2. listopadu ve 14.00 hodin.
2. Slavnost patrona farního chrámu sv. Leonarda
oslavíme ve farním kostele slavnou mší svatou v nedìli
9. listopadu v 8.30 hodin.
3. Zaèátek adventní doby
Adventní doba zaène letos v nedìli 30. listopadu. V kostele
budeme svìtit na zaèátku mše svaté v 8.30 hodin adventní
vìnce, které si vìøící pøinesou.
4. Instalace podlahového topení v kostele
V našem kostele budujeme podlahové topení v lavicích a v
presbytáøi. Z tìchto dùvodù bude v následujících týdnech
provoz kostela ponìkud prostorovì omezen, ale nebude
pøerušen. Kdo by chtìl pøispìt na vybudování topení v
kostele a na opravu kostelních lavic, mùže tak uèinit v
kostele po bohoslužbách nebo na faøe. Na sponzorské dary
vystavíme potvrzení pro možnost jejich odpoètu od
daòového základu poplatníka.
5. Výuka náboženství školních dìtí
Náboženství školních dìtí od 1. tøídy se vyuèuje na faøe, a
to každý pátek v odpoledních hodinách. Mladší dìti uèí
sestra katechetka z Olomouce, starší dìti vyuèuje pan
faráø. Dìti se mohou do náboženství pøihlásit se
souhlasem rodièù ve škole nebo na pøímo na faøe.
P. Eduard Krumpolc, faráø

Krásným prostøedím bývalého lomu se také rozeznìl zvuk
sokolnických rolnièek. Èlenové olomouckého støediska
dìtem pøedstavili své dravce a umìní jejich výcviku.
Diváci tak mohli z bezprostøední blízkosti vidìt napøíklad
raroha velkého, jestøába lesního, motáka, ale i výra nebo
orla skalního.
Mezi programem se dìti v doprovodu muziky
zúèastòovaly nejrùznìjších her a soutìží. A že bylo z èeho
vybírat: pavouèek, mlsné veverky, hbitá lasièka, lovec,
stopaø, zajíèek hopsáèek… Ti starší se potom mohli vydat
na stezku pøírodou, na které je èekalo mnoho úkolù a
pøírodopisných otázek. Jiní zase využili možnost
romantické projížïky koèárem po okolí a nebo se vìnovali
bohatému obèerstvení, které bylo podle všeho opravdu
dobré, nebo z nìj nezùstalo vùbec nic.
Nejvìtší ohlas však mìlo loutkové divadlo se tøemi
pohádkami o princeznách a drakovi, do kterých se
zapojila i øada dìtí z publika. Jejich radostný smích byl
pak odmìnou a podìkováním pro všechny, kteøí se
spoleènì s myslivci na organizaci prvních mysliveckých
hrátek v Hnìvotínì podíleli.
Stanislav Ošádal
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Podzimní hony.

FC Hnìvotín štikou krajského pøeboru.

Dny se nám opìt zaèínají krátit a s blížícím se podzimem
pøichází i doba honù. Asi jen stìží mohu svým pøíspìvkem
vyvrátit nìkteré hluboce zakoøenìné mýty o myslivcích,
ale i pøesto bych Vám chtìl ukázat, že hon není pouhým
lovem zvìøe, ale že v nìm mùžeme vidìt i nìco
hodnotnìjšího a dùstojnìjšího.
Již v dávné minulosti se pøi spoleèných lovech zaèala
utváøet øada norem pro myslivcovo chování, obøadù a
ceremoniálù, které se tradicí pøedávají až do dnešní doby.
Jistì mi všichni dají zapravdu, že když se øekne myslivec,
každý si hned pøedstaví chlapíka v zeleném obleku s
kloboukem na hlavì. Používání mysliveckého odìvu pøi
lovech, honech a pøi nejrùznìjších mysliveckých akcích je
totiž samozøejmostí. Zelená barva, odstíny hnìdé èi šedé,
se staly myslivcùm barvami stavovskými. Pokrývkou
hlavy je myslivecký klobouk, na jehož levou stranu se
zapichují paletky, sojèí pírka, kaèírky a takzvané
stavovské úlomky. Rádoby myslivec, který na hon pøikráèí
bez øádného ustrojení, z nìj bývá bez pardonu vylouèen.
Po pøíchodu na místo konání, je slušností podáním ruky
pozdravit všechny úèastníky honu a tìm které ještì
neznám se pøedstavit. Tady nesmím zapomenout øíct, že
myslivci mezi sebou používají vlastní mluvu. Výstižnými
termíny jsou pojmenovány rùzné èásti tìla zvìøe, její
životní projevy, ale také tøeba pohlaví a stáøí. Své názvy má
i myslivecká výzbroj a výstroj, potøeby k lovu a další
nejrùznìjší zaøízení a èinnost spojená s myslivostí.
Zvláštní èeská mluva myslivcù se zaèala objevovat již ve
støedovìku a zásluhou øady literátù se zachovala dodnes.
Když z borlice zazní signál „svolání všech“, seøadí se
myslivci v nástup, kde je po uvítacích fanfárách vedoucí
honu seznámí s organizací a prùbìhem lovu. Všichni pak
svornì provolají „lovu zdar“ a vydají se do revíru.
Samotný lov se také øídí pøísnými pravidly, které vydají na
další èlánek. Jen napøíklad, i když to žádný zákon
nezakazuje, v duchu myslivecké etiky myslivec nikdy
nevystøelí na panáèkujícího zajíce, nebo na bažanta,
pokud neletí. Zalehlého zajíce si støelec nevyhání a nestøílí
na zvìø kterou již pøešel. A to je jen zlomek mysliveckých
zásad dodržovaných pøi lovu.
Ulovené zvìøi se dostává patøièné úcty a je s ní zacházeno s
velikou úctou. Každá leè je ukonèena výloží, každý
spoleèný hon výøadem. Na chvojím ohranièeném místì se
vyloží veškerá ulovená zvìø, která se pokládá zásadnì na
levý bok a seøadí se podle druhu a pohlaví. Výøadu jsou
povinnì pøítomni všichni úèastníci lovu a dle pevnì
stanoveného ceremoniálu se koná rozlouèení zvìøe s
rodnou honitbou. Po ukonèení honu se mùže poøádat
poslední leè, pøátelské posezení spojené s pohoštìním. I v
jejím prùbìhu se dodržují nìkteré myslivecké zvyky. Na
poslední leèi zazní myslivecké písnì, nechybí myslivecký
humor a myslivecká latina. Nìkdy se pøi poslední leèi koná
též “myslivecký soud”. Ten trestá žertovným zpùsobem ty
úèastníky honu, kteøí se dopustili pøestupkù proti
mysliveckým zvykùm.
Èeská myslivost je svou bohatou historií a tradicí opravdu
výjimeèná. Naší povinností zùstává tento odkaz pøedávat i
dalším generacím a snažit se zachovat krásu naší
myslivosti bez poskvrny.
Stanislav Ošádal

Velmi pøíjemným pøekvapením jsou zatím výkony týmu
mužù v olomouckém krajském pøeboru. Výbornì
pøipravený tým vhodnì doplnìný o nové hráèe hned
zpoèátku vyvrátil obavy z úèinkování ve vyšší soutìži a
jako nováèek si poèíná velice zdatnì, když je po tøetinì
soutìže na nádherném tøetím místì.

Lubomír Keluc právì pøekonává gólmana Zlatých Hor. Na vítìzství to
ale nestaèilo, Hnìvotín si odvezl prohru 3:1.

Nejen umístìním v tabulce a ziskem devatenácti bodù, ale
i pøedvedenou hrou patøí FC Hnìvotín mezi nejlepší týmy.
Ve všech odehraných støetnutích byl svým protivníkùm
více než vyrovnaným soupeøem. Napøíklad i na høišti
jednoho z favoritù soutìže 1.HFK Olomouc „B“, kde pøed
zraky laické a odborné fotbalové veøejnosti pøedvedl
výborný výkon a i pøes nešastnou prohru 1:2 dokázal
oprávnìnost svého postavení v tabulce.
Ohlasy na výsledky našich fotbalistù jsou souèasnì
i vítaným pøíspìvkem k propagaci naší obce pøímo
v krajském mìøítku.
Milan Krejèí

Gratulace.
V minulých dnech se významného
životního jubilea dožil pan
Vladimír Tengler, když oslavil 90
let svého života.
Pan Tengler je velkým pøíznivcem
hnìvotínské kopané a zápasy
svého týmu navštìvuje, jak nám
sdìlil, již 55 let. Za tuto dobu
shlédl pøes 1 200 zápasù, což je
poèet více než úctyhodný a témìø
neuvìøitelný (zapoèítány pouze
zápasy mužù). Pøipojujeme se
Pan Vladimír Tengler,
tímto k zástupu gratulantù a
fanoušek rekordman.
pøejeme panu Tenglerovi do
dalších let hodnì zdraví a co nejvíce radosti z výkonù
hnìvotínských fotbalistù.
Dalšími jubilanty, kteøí oslavili v mìsíci záøí kulaté
narozeniny, jsou dlouholetí èlenové FC Hnìvotín pánové
Václav Šulc (60) a Milan Michalec (70). I zde se
pøipojujeme ke gratulantùm.
výbor FC Hnìvotín
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