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Obecní samospráva.

S t r a n a 2

Zasedání zastupitelstva obce se konalo ve ètvrtek 20. øíjna 
2011 a zúèastnilo se jej 8 zastupitelù (omluven byl pouze z 
dùvodu nemoci ing. Tomáš Dostál) a 22 hostù z øad 
obèanù.
Po pøivítání hostù, schválení zapisovatelky, návrhové 
komise a ovìøovatelù zápisu byl schválen i program 
zasedání, o kterém jste byli informováni na úøední desce, 
rozhlasem a na webových stránkách obce. Následnì 
pøedseda kontrolního výboru zhodnotil plnìní pøijatého 
usnesení z minulého zasedání.
Ve zprávì o èinnosti obecního úøadu od srpnového 
zasedání zastupitelstva informoval starosta obce 
zastupitele i hosty o práci administrativních zamìstnancù 
a pracovníkù pro údržbu obce (zpráva je umístìna na 
webových stránkách obce). Poté byla pøedsedou 
finanèního výboru Petrem Niessnerem pøednesena, 
následnì zastupitelstvem projednána a schválena 
rozpoètová opatøení è. 6 - navýšení provozních nákladù a 
navýšení rozpoètu základní školy o èástku 180 000 Kè
a è. 7 - pøíjem a výdej dotace získané od Ministerstva pro 
místní rozvoj ve výši 3 000 000 Kè.
Hlavním bodem zasedání bylo projednání a schválení 
2. aktualizace strategického plánu obce s výhledem do 
roku 2016,  ve kterém byly stanoveny návrhy øešení 
problémù obce a její rozvoj pro nejbližší roky. Dokument 
je k dispozici na Obecním úøadì v Hnìvotínì a také na 
obecních webových stránkách.

V další èásti programu zasedání došlo na projednání 
prodeje èásti veøejného prostranství obce, p.è. 213/12 – 
ostatní plocha o výmìøe 3 m , z dùvodu umístìní stavby, za 

2cenu 400 Kè/m . Byl vyhlášen zámìr prodeje obecního 
2pozemku, p.è. 56 – ostatní plocha o výmìøe 16m  

(upøesnìno geometrické zamìøení parcely DPS, 
navazující na již schválený zámìr  prodeje èásti pozemku 

2obce p.è. 24/2 o výmìøe 121 m , manželùm Dofkovým). 
Další pozemky urèené k prodeji se nacházejí na ulici 
Topolanská po levé stranì na výjezdu z obce - p.è. 276/11 o 
výmìøe 10 541 m , p.è. 276/12 o výmìøe 1 276 m  a p.è. 
276/13 o výmìøe 1 666 m , vše orná pùda. Pozemky budou 
po nabytí úèinnosti Zmìny územního plánu obce è.3 
deparcelizovány podle zpracované studie a prodány jako 
pozemky urèené k výstavbì rodinných domù. 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo ceny zasí�ovaných 
staveních pozemkù v této lokalitì ve výši 1 400 Kè/m .
Byly projednány smlouvy s firmou ÈEZ o vìcných 
bøemenech a kupní smlouva na již zmiòovaný prodej 

2

2 2

2

2

Struènì ze 7. veøejného zasedání zastupitelstva obce.

øíjen 2011

pozemku p.è. 213/12 manželùm Snídalovým. V rùzném 
byli úèastníci informováni o prùbìhu prací na Zmìnì 
územního plánu obce è. 3, o pokraèujících snahách  
Švýcarské spoleènosti AGIR o tìžbu štìrku v našem 
katastru za øíèkou Blata a reakci obce na vliv stavby na 
zhoršení životního prostøedí (zhoršení komfortu bydlení - 
hluk, prach, ovzduší, nièení komunikací, zhoršení 
bezpeènosti provozu apod. -  dokument EIA). Obdobnì se 
vyjádøily i další dotèené obce – Lutín, Lubìnice a Olšany. 
Byla projednána a schválena žádost Øímskokatolické 
farnosti Hnìvotín na poskytnutí pøíspìvku na varhanní 
koncert ve výši 2 000 Kè.
Místostarosta obce Miloslav Antl informoval o výsledku 
výbìrového øízení na instalaci  nového bezdrátového 
rozhlasu v obci. V soutìži zvítìzila spoleènost JD 
ROZHLASY s.r.o. z Rožnova pod Radhoštìm, 
s nabídnutou cenou díla 347 940 Kè. 
Byla schválena i smlouva a v mìsíci listopadu bychom se 
mohli koneènì doèkat kvalitního ozvuèení celé obce, 
vèetnì nových lokalit. 
Pøítomné seznámil i s 
návrhem územní studie 
n a  n o v o u  l o k a l i t u  
Topolanská a objasnil 
stav další výstavby v obci.
Ing. Nadìžda Krejèí 
vyhodnot i la  prùbìh  
„Zelených sobot“, které 
probìhly ve dnech 1. a 
15. øíjna 2011 a vyhlásila 
v ý s l e d e k  s o u t ì ž e  o  
nejkrásnìji upravenou 
pøedzahrádku. Všichni 
pøítomní byli pozváni na 
pátek 21. øíjna 2011, na 

Strategický plán obce hovoøí i o rekonstrukci Kulturního domu. Na 
obrázku mùžete vidìt jeden z návrhù budoucí možné podoby.

Územní studie øešící novì vzniklou lokalitu na Topolanské ulici 
poèítá s výstavbou až šestnácti rodinných domù.

Pokraèování na stranì 3.
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Obecní samospráva.

Zapoèatá výstavba úspìšnì pokraèuje.
Struènì ze 7. veøejného zasedání 

zastupitelstva obce.

Návštìva poslankynì parlamentu ÈR.

Dne 17. øíjna 2011 navštívila naši obec poslankynì 
parlamentu Èeské republiky za Vìci veøejné, 
místopøedsedkynì Zahranièního výboru a èlenka výboru 
pro veøejnou správu a regionální rozvoj a poslankynì za 
Olomoucký kraj ing. Lenka Andrýsková.

Po jejím pøivítání probìhla v obøadní síni obecního úøadu 
beseda se žáky a pedagogy základní školy, ve které paní 
poslankynì pøítomné seznámila s prací parlamentu a na 
projekèním plátnì ukázala i nìkteré parlamentní 
prostory. Poté si ing. Andrýsková prohlédla naši obec. 

Ocenila pøedevším mateøskou a základní školu. Pøi 
pracovním obìdì byly øešeny problémy obce, rozpoètová 
politika, ale také práce s lidmi a postup pøi øešení 
problémù samospráv.

Ing. Jaroslav Dvoøák, starosta

øíjen 2011

„Den otevøených dveøí v základní škole“. Další údaje k 
nìkterým výše uvedeným informacím naleznete na jiných 
místech ve Zpravodaji.
Závìreèná diskuse byla oboustrannì informativního 
charakteru k již døíve projednávaným otázkám. Po pøijetí 
usnesení starosta obce ing. Jaroslav Dvoøák pøítomným 
podìkoval za úèast a pozval je na 8. veøejné zasedání, které 
se bude konat v prosinci.
Podrobnìjší informace o zasedání naleznete na obecních 
webových stránkách v Usnesení a Zápisu ze 7. veøejného 
zasedání zastupitelstva obce.

Iveta Vyroubalová

Naplno se rozjely stavební práce na komunikacích,  parkovištích a 
chodnících v lokalitì Za Høištìm. Spoleènost  STRABAG do zaèátku 
prosince provede úpravu uvedených prostor, které budou 
pøedstavovat  pøibližnì 80 % plánovaných prací. V první polovinì 
roku 2012 dokonèí živièné povrchy a pøedá stavbu obci.

Zamìstnanci obce ve spolupráci s èleny FC Hnìvotín provádí 
výstavbu oplocení, která je první fází na vybudování komplexního 
sportovního areálu, který bude odpovídat  souèasným potøebám a 
moderním parametrùm pro sportovní vyžití našich obèanù a zejména 
mládeže.

Zamìstnanci obecního úøadu pøikroèili k slibovaným úpravám 
prostranství v domì s peèovatelskou službou. Využili jsme darované 
dlažby od FC Hnìvotín, dokoupili obrubníky, štìrk a nezbytný 
stavební materiál. Z upravených prostor máme velkou radost.

Pokraèování ze strany 2.

Miloslav Antl, místostarosta
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Základní škola a Mateøská škola.

Sbìr papíru.

øíjen 2011

Naše škola se pøihlásila do soutìže spoleènosti van 
Gansewinkel, jejímž nosným mottem je „Nic není odpad“. 
Za každý kilogram odevzdaného papíru získáme 2,27 Kè. 
Finanèní bonus 20 000 Kè získá škola, která v celkovém 
souètu za období od 1. záøí 2011 do 15. èervna 2012 dodá 
nejvìtší množství papíru v prùmìru na 1 žáka, druhá škola 
v poøadí získá 12 000 Kè.

Obracíme se proto na obèany Hnìvotína s prosbou, aby 
nám v této soutìži pomohli. Jaký materiál sbírat? Sbìrový 
papír jako noviny, èasopisy, letáky a knihy. Jaká je 
požadovaná kvalita? Materiál nesmí obsahovat plasty, 
kovy a døevo. Sbìrový papír mùžete vozit do pøístøešku na 
školním dvoøe za tìlocviènou.
Výtìžek ze sbìru bude použit na odmìny našim žákùm a 
estetizaci školy.

Mgr. Vlasta Nováková, zástupkynì øeditele školy

Pøístøešek pro sbìrový papír se nachází za budovou školy.

Adopce žirafy Kayly.

Žáci i zamìstnanci Základní školy Hnìvotín jsou 
adoptivními rodièi žirafí samièky „Kayly“, která patøí mezi 
vzácné žirafy Rothschildovy.

Ve dnech 9. až 16. záøí 2011 probìhla na naší škole finanèní 
sbírka na podporu jejího chovu. Koneèná èástka se 
vyšplhala do výše 7 000 Kè.
Dìkuji všem dìtem i dospìlým, kteøí pøispìli. Pøejeme ti, 
Kaylo, spokojený život v žirafí øíši!

Mgr. Alena Zapletalová

Adaptaèní pobyt v Tøemešku
nad Oskavou.

Zaèátek školního roku byl pro žáky nìkterých tøíd velmi 
pøíjemný. Nejen tím, že je ve škole èekalo pøekvapení v 
podobì novì zrekonstruovaných tøíd, ale opravdu je i 
potìšil tøídenní výlet strávený v rekreaèním areálu v 
Tøemešku nad Oskavou.

Adaptaèního pobytu, který se konal v termínu od støedy
7. záøí do pátku 9. záøí 2011, se zúèastnili žáci 4. – 7. tøídy, 
spolu se svými tøídními uèitelkami. Rekreaèní chata byla 
umístìna na opravdu pìkném místì, uprostøed 
pohádkového lesa. I když poèasí nebylo v tyto dny zrovna 
vlídné, vìtšina dìtí si veškeré aktivity maximálnì užila.
První den jsme si zahráli spoustu rùzných, více èi ménì 
známých, sportovních her, absolvovali jsme procházku po 
krásném lese a naplnili hladová bøíška výbornými 
specialitami místní paní kuchaøky.
Následující den se nám poèasí hodnì pokazilo a celý den 
hustì pršelo, z èehož jsme byli všichni velmi smutní. Našli 
jsme si však náhradní program a hráli rùzné spoleèenské 
hry a to byla také legrace. Po veèeøi nemohla chybìt ani 
pyžamová diskotéka, taktéž plná zajímavých soutìží a 
aktivit.

Celá akce se opravdu vydaøila a myslím si, že všichni 
úèastníci pobytu byli spokojení a žáci si nemohli lepší 
zaèátek roku pøát.

Mgr. Barbora Vrbíková

Poslední a také náš odjezdový den jsme strávili právì v tom 
pøekrásném lesíku s prùzraèným potùèkem. Dìti stavìly zahrádky a 
domeèky pro skøítky, hledaly drobná zvíøátka a lovily z vody rùzné 
kamínky. V tyto chvíle byly dìti naprosto nejš�astnìjší.
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Základní škola a Mateøská škola.

Školní družina.

øíjen 2011

V letošním školním roce mohou dìti naší základní školy 
navštìvovat dvì oddìlení školní družiny. První oddìlení 
pracuje pod vedením paní vychovatelky Mgr. Kateøiny 
Kuchrýkové a druhé oddìlení s paní vychovatelkou Mgr. 
Janou Kubíèkovou.
Již od zaèátku školního roku máme opravdu nabitý 
program. Musíme plnit výchovnì-vzdìlávací plán, kde 
jsou zahrnuty aktivity relaxaèní a naukové. Dìti rády 
chodí na školní zahradu, høištì pro dìti, pracují na 
výrobcích, které zdobí naši školu, soutìží. Letos už zmìøily 
své síly napøíklad ve zpìvu (soutìž Skøivánek), 
v zábavném klání (Hádej, kdo jsem?), ve zruènosti 
(Vlaštovkiáda). Mimo náš plán nìkterá dìvèátka  
nacvièovala vystoupení na vítání obèánkù a nyní pilnì 
pøipravujeme krátký program na vystoupení pro seniory. 
Vìøíme, že se nám naše práce bude daøit.

Mgr. Kateøina Kuchrýková 

Draci nad Hnìvotínem.

Ve ètvrtek 29. záøí 2011 se na hnìvotínském høišti 
uskuteènila již tradièní drakiáda. Poèasí pøálo, a aèkoli to 
nejprve nevypadalo, i vítr se nakonec slitoval a pohrál si s 
krásnými draky dìtí. Na obloze jich poletovala spousta. 
K vidìní byli draci nejrùznìjších tvarù i barev, malí, velcí, 
usmìvaví i strašidelní. Pro paní uèitelky bylo velice tìžké 
vybrat, které z nich odmìní.

Bìhem celé akce bylo zajištìno obèerstvení, pøi jehož 
pøípravì a prodeji pomáhali panu školníkovi i žáci 8. a 
9. tøídy.

Drakiáda se vydaøila, dìti mìly úsmìv na tváøi a užívaly si 
krásného podzimního dne spolu se svými rodièi a uèiteli.

Mgr. Lenka Èuková

Návštìva výstavy terarijních zvíøat.

V úterý 4. øíjna 2011 si 6. a 7. tøída vyrazila do 
Vlastivìdného muzea v Olomouci, kde se konala zajímavá 
výstava terarijních zvíøat. K vidìní tam byli køeèci, želvy, 
pavouci a nejrùznìjší druhy hadù, plazù i exotický hmyz. 

Jedno zvíøátko se dokonce pohybovalo i mimo terárium, 
byl to malý zelený chameleon, který si své místo našel na 
palmì.
Nìkteøí spolužáci si koupili kaktus nebo pìkný suvenýr na 
památku. Moc se nám tam všem líbilo a nechtìlo se nám 
skoro ani odejít.

Alena Veselá a Veronika Navrátilová, žákynì 6. tøídy

Nìkteøí odvážlivci si dokonce nechali dát za krk asi dva metry 
dlouhého hada – krajtu tmavou. 

Vítání obèánkù.

V sobotu dne 8. øíjna 2011 pøivítal starosta obce v zasedací 
místnosti obecního úøadu nové obèánky. V souèasnosti se 
mùže Hnìvotín pochlubit velkým poètem narozených 
dìtí.
Kulturní program zajistily žákynì první a druhé tøídy 
zdejší základní školy - ètyøi dívky z prvního roèníku 
(Noemi Dudová, Karolínka Havranová, Lucka 
Kaplánková a Amálka Petrželová), tøi dívky ze druhé tøídy 
(Barborka Grèková, Eliška Slehová a Sára Procházková). 
Spoleènì secvièily pásmo básnièek a písnièek pod 
vedením vychovatelky školní družiny Jany Kubíèkové. 
Zpìv dìvèat byl doprovázen varhanami. Noemka Dudová 
zapískala na flétnu ukolébavku „Halí belí“.
Vystoupení se velmi podaøilo. Obec obdarovala dìti 
plyšovou kytièkou a pamìtním listem. Maminky obdržely 
kvìtinu.

Mgr. Jana Kubíèková
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Veèer v pátek 14. øíjna 2011 se sešly dìti 1. a 2. roèníku 
základní školy, aby strávily  již tradièní noc ve škole.

Po veèerní stezce odvahy v okolí školy, následovalo 
spoleèné posezení, pøi kterém dìti zpívaly písnièky a také 
ochutnávaly dobroty, které jim maminky pøipravily. 
Spaní bylo v sobotu ráno ukonèeno netradièní ranní 
snídaní, „kakajíèko“ pro dìti uvaøila paní kuchaøka Ida 
Vojáèková.

Mgr.VìraVymlátilová

Florbalového turnaje v Lutínì se 19. øíjna 2011 zúèastnila 
ètyøi družstva - tøi ze základní školy Lutín a z naší školy 
nakonec pouze jedno, sestavené na poslední chvíli z 
pùvodních dvou plánovaných. Ze zdravotních dùvodù 
totiž nemohli nastoupit 4 naši hráèi. Turnaj se hrál v 
tìlocviènì základní školy Lutín v odpoledních hodinách a 
hrálo se systémem každý s každým 2x. Na každé družstvo 
tak èekalo 6 zápasù na 2x4 min.
Od zaèátku bylo favoritem družstvo Madnes, se kterým 
naše družstvo Okurky jako s jediným prohrálo v obou 
kolech. Družstvo B.H. Team jako jediné toto stále vítìzící 
družstvo ve druhém kole pøehrálo, a tak získalo opìt šanci 
soupeøit o pomyslnou støíbrnou medaili, kterou si 
doposud drželi „naši“. 

Poslední zápas turnaje, který byl právì mezi B.H. Teamem 
a „našimi“, byl proto rozhodující a hrálo se tak o druhé 
místo v celkovém poøadí. Tou dobou jsme již také vìdìli, 
že Michael Planièka mùže bojovat i ve vyhlášené soutìži o 
nejlepšího støelce. Pokud by v tomto zápase vstøelil 
alespoò dva góly, zaøadil by se na první místo spolu s 
nejlepším hráèem z družstva Madnes.
Urèitì právì to Michaela vyburcovalo ke dvìma brankám, 
èímž si pozici nejlepšího støelce zajistil a spoleènì s 
Ondrou Krejèím, Lukášem Svobodou, Matoušem 
Srneèkem a v bránì s Vláïou Jeèmeòem zvítìzili v tomto 
zápase 4:2 a vybojovali tak 2. místo. Gratulujeme!

Mgr. Radka Dudová

Úspìch našich florbalistù.

Jak jsme vás již informovali, došlo v mateøské škole k 
postupné rekonstrukci dìtského høištì. Dùvodem 
odstranìní pùvodních prùlezek bylo jejich stáøí a nové 
požadavky na bezpeènost dìtí, které tyto hrací prvky 
využívají.

Jelikož se jedná o nejoblíbenìjší  èinnost pøi pìkném 
poèasí, høištì je maximálnì využívané. Instalací nového 
kolotoèe a skluzavky byla ukonèena výmìna nových 
hracích prvkù. Posledním krokem by mìly být terénní 
úpravy se zasetím trávy a nové oplocení.

Jarmila Dostálová, zástupkynì øeditele pro MŠ

Základní škola a Mateøská škola.

Noc ve škole.

øíjen 2011

Dìti  mají ve školce nové vyžití.

Plánované akce pro dìti v mateøské 
škole do konce roku 2011.

3. 11. - schùzka rodièù v mateøské škole v 16.00 hodin – 
lyžování v Hluboèkách;
8. 11. - pohádka v mateøské škole;
1. 12. - zimní pohádka v mateøské škole;
6. 12. - Mikuláš v mateøské škole;
9. 12. - vánoèní besídka v Kulturním domì;
13. 12. - vánoce s kamarády – poøad v kinì Metropol;
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Základní škola a Mateøská škola.

Další krok v modernizaci školy.

øíjen 2011

Den otevøených dveøí pøipravila Základní škola Hnìvotín 
na pátek 21. øíjna 2011, aby široké veøejnosti pøedstavila 
novì zrekonstruované prostory na 2. výukovém stupni. 

Akce probìhla od 13 do 18 hod. a k velké radosti øeditele 
Mgr. Vladimíra Èuky a celého pedagogického sboru si 
cestu do školy našla spousta spoluobèanù, a� už v rolích 
rodièù uvažujících o umístìní svých potomkù do 
hnìvotínské školy, nebo v rolích pamìtníkù, kteøí si pøišli 
zavzpomínat a porovnat novou skuteènost s tím, co si 
sami pamatovali ze své vlastní školní docházky. 

Nové uèebny pro 2. stupeò si nejprve prohlédli pozvaní hosté: 
Mgr. Miroslav Gajdùšek, vedoucí odboru školství, mládeže a 
tìlovýchovy Olomouckého kraje, který na rekonstrukci pøispìl v 
rámci Programu obnovy venkova èástkou ve výši 393 000 Kè, 
starostka obce Skalièka Petra Konèarová, zástupci dodavatelských 
firem, zastupitelé a pracovníci obce, kteøí se na akci nemalou mìrou 
podíleli.

Nejvìtší zájem u dospìlých návštìvníkù poutaly interaktivní tabule, 
postupnì z vìtší èásti nahrazující ty, které si pamatují oni – døevìné, 
charakteristicky zelené.

Byla i øada tìch, kteøí se „jenom tak“ pøišli pøesvìdèit, kolik 
krásné práce se ve škole bìhem letních prázdnin odvedlo. 
Celkové náklady na modernizaci èinily 921 410 Kè. 

Vzhledem k velkému zájmu, který den otevøených dveøí 
vzbudil, lze akci považovat za velmi úspìšnou.

Milan Krejèí

Zkrátka nepøišli ani pedagogové, rekonstrukce se týkala i sborovny.
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Ve dnech 1. a 15. øíjna 2011 se uskuteènily dvì brigády, 
jejichž cílem bylo zkrášlit, zpøístupnit a pozdìji i 
„zužitkovat“ okolí obce Hnìvotín. Poèasí se v obou 
pøípadech náramnì vydaøilo a tak se prvnì akce nazvané 
„Zelená sobota“ zúèastnilo 79 obèanù, z toho 15 dìtí, a 
následnì 66 obèanù, z toho 16 dìtí. Hojné zastoupení mìli 
i èlenové Sboru dobrovolných hasièù a Mysliveckého 
sdružení Blata.

Geodeticky zamìøené pozemky byly vytýèeny a za pomocí 
tìžké techniky byly obnoveny pùvodní polní cesty. U nich 
byly proøezány stávající porosty a v lesích pak spousta 
náletù, které byly shrabány na velké hromady. Suché 
vìtve se ihned spálily.

Podél procházkové trasy vedoucí z Malého Klupoøe na 
vrch Pod Lipkou (275 m), dále  vpravo k Žerùvským 
skálám a zpìt k Hnìvotínským skálám bylo vysazeno více 
jak 140 stromkù, z èehož rovných 100 jsou zakoupené 
jablonì, hrušnì, švestky, ryngle, tøešnì a višnì, 
zbývajících 40 pak lípy.

Letos se u nás narodilo hodnì dìtí, proto 8. øíjna 2011 již 
potøetí pøivítal starosta obce Ing. Jaroslav Dvoøák v 
obøadní místnosti deset nových obèánkù naší obce 
(chybìl pouze malý Ha van Le).

Velmi pìkný kulturní program tradiènì pøipravily dìti ze 
školní družiny pod vedením paní uèitelky Mgr. Jany 
Kubíèkové.
Pøejeme dìtem zdraví, štìstí, lásku nejbližších, krásné 
dìtství a rodièùm, aby jim jejich dìti dìlali jen radost.

Iveta Vyroubalová

Zelené soboty - díky za úèast.

Aktuálnì. øíjen 2011

Již potøetí jsme letos pøivítali
nové obèánky.

Naši noví spoluobèánci zleva: Marek Stibor, Viktorie Koláøová, 
Markéta Zapletalová, Jakub Baník a Adam Krytináø.

Na druhé fotografii zleva: Denisa Secká, Sebastián Mrázek, David 
Dvoøák, Jakub Kwaczek a Tomáš Hruzek.

Platba za vodné a stoèné.

Upozoròujeme, že splatnost vyúètování za vodné a stoèné 
je dne 11. listopadu 2011. Žádáme vás o dodržení tohoto 
termínu. Dìkujeme.

pracovnice obecního úøadu
Pokraèování na stranì 9.
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Aktuálnì. øíjen 2011

Zelené soboty - díky za úèast.

Všechny byly zabezpeèené kùly proti zlomení a 
ochranným obalem proti okusu zvìøí, takže odolají-li 
vandalùm, mohly by být pøínosem nejen estetickým, ale i 
svým ovocem. Budoucí procházková a relaxaèní trasa 
mìøí pøibližnì 4 km a bude vhodná i pro rodiny s malými 
dìtmi.
Pøi obou akcích nescházela legrace, uzenina pøímo z 
udírny èi jiné posilující obèerstvení. Je potìšující, že v 
neèekanì velké úèasti byli dostateènì zastoupení i „noví 
obyvatelé“ obce, kteøí tak mìli jedineènou pøíležitost  
poznat nejen krásné (mnohým neznámé) okolí obce, ale 
seznámit se i se starousedlíky. Ještì jednou dík všem, kteøí 
se výsadby stromù i proøezávce a vyèištìní celé trasy a 
pøilehlého okolí zúèastnili. Zanechali po sobì dílo, z nìhož 
se budou radovat jejich dìti i vnouèata.

Petr Rosmaník, zastupitel    

Topná sezóna zaèala.

Každý rok se zaèátkem topné sezóny narùstá ve 
s ta t i s t ikách  Has ièského  záchranného  sboru  
Olomouckého kraje poèet požárù zpùsobených komíny, 
kouøovody a spotøebièi paliv. V topné sezónì 2010/2011 
(od záøí 2010 do bøezna 2011) došlo na území 
Olomouckého kraje k 41 požárùm, které mìly souvislost s 
topnou sezónou. Požáry zpùsobily škodu 2 171 500 Kè a 
byla pøi nich zranìna jedna osoba a jedna osoba zemøela. 

Víte, jak èasto si máte nechat od kominíka 
zkontrolovat komín? 
Víte, jak èasto máte èistit komín?
Víte, kdy si máte nechat udìlat revizi komína?
Víte, že máte povinnost kontrolovat a èistit i 
spotøebièe paliv?

Od 1. ledna 2011 platí nová právní úprava, a to Naøízení 
vlády è. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpeènosti 
pøi provozu komínù, kouøovodù a spotøebièù paliv. Podle 
tohoto naøízení si každý musí poèínat tak, aby pøi provozu 
komína a kouøovodu a spotøebièe paliv nedocházelo ke 
vzniku požáru. Pøipomeòme si nìkolik základních 
ustanovení:
- komíny a kouøovody s pøipojenými tepelnými spotøebièi 
se musí udržovat v øádném stavebnì technickém stavu. 
Konkrétnì to znamená napøíklad udržování celistvosti a 
neprodyšnosti komínového pláštì, i starší komín by mìl 
být øádnì vyspárován a pokud možno omítnut. Požáry 
èasto vznikají napøíklad žhnutím trámù zazdìných v 
komínì ( obvyklé zejména u starších staveb);
- pamatujte, že sebemenší neèistota v komínì mùže 
zpùsobit velké nepøíjemnosti, a� již dlouhodobé žhnutí a 
následný otevøený požár nebo otravu lidí jedovatým 
oxidem uhelnatým;
- k požáru mùže dojít i od nedostateènì zajištìných èi 
netìsných komínových dvíøek, z nichž pak mohou vylétat 
jiskry èi žhavé materiály. Vybírací dvíøka u paty komínu 
by nemìla být nikdy umístìna v obytných místnostech, 
pevnì uzavøena musí být i vymetací dvíøka na pùdì; 
- používání komínù, u nichž byly zjištìny závady, je 
zakázáno; 
- zásada bezpeèné vzdálenosti platí také pro komínové 
tìleso, hoølavé látky by od nìj mìly být v pùdních 
prostorách vzdáleny nejménì 1 metr – riziko zvyšují 
zejména textil a seno. Do komínového zdiva nesmí 

zasahovat ani k nìmu tìsnì pøiléhat žádné hoølavé 
stavební prvky (jako konstrukce krovu, stropu, obložení 
apod.);

- pamatujte, že za nezávadný stav komínù nese 
odpovìdnost správce nebo majitel objektu, ne kominík; 
- v pøípadì vzniku požáru sazí v komínì urychlenì 
odstraòte veškerý hoølavý materiál z blízkosti 
komínového tìlesa;
- požár sazí v komínì nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít 
k jeho popraskání nebo dokonce výbuchu. Do pøíjezdu 
hasièù se mùžete pokusit zkrotit plameny pomocí 
vhazování písku vymetacími dvíøky nebo ze støechy do 
komína.
Nepodceòujte nebezpeèí vzniku požáru, ke kterému by 
mohlo dojít pøi zanedbání tìchto povinností! Hasièi 
mohou za špatnì vyèištìný komín nebo jiné porušení 
zásad bezpeèného provozu topidel a komínù udìlit i 
desetitisícové pokuty.
Podrobnosti související s požární bezpeèností komínù a 
spotøebièù paliv najdete na webových stránkách HZS 
Olomouckého kraje  nebo vám v této 
problematice rádi poradí pøíslušníci oddìlení prevence na 
pøíslušném územním odboru HZS Olomouckého kraje. 
Zde také získáte i pøehled o osobách odbornì zpùsobilých 
v oboru kominictví.

Jana Pokorná

www.hzsol.cz

Pokraèování ze strany 8.

http://www.hzsol.cz
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Aktuálnì.

Vyhodnocení soutìže „O nejkrásnìjší 
kvìtinovou výzdobu v obci“.

Zájmové organizace.

Oznámení Øímskokatolické farnosti 
Hnìvotín.

Ohlédnutí za dìtským farním dnem.
Dìtský farní den se konal na faøe v sobotu 10. záøí 2011 
odpoledne od 15 hodin. Zúèastnilo se ho asi 40 dìtí, jejich 
rodièe a pøíbuzní. Pro dìti byla pøipravena øada soutìží a 
závodù s pouèným i zábavným programem a hodnotnými 
cenami. Rodièe s sebou pøinesli rùzné speciality k 
ochutnání pøi spoleèné svaèinì. 

Program byl zakonèen táborákem na farním dvoøe, 
spojeným s opékáním špekáèkù a se zpìvem písní za 
doprovodu kytary. Všem se program farního dìtského 
dne líbil a dìti se tìší zase na pøíští podobnou akci. Radost 
ze spoleèné zábavy dokazují pøiložené fotografie. 

Slavnost patrona farního chrámu sv. Leonarda 
spojená s žehnáním varhan biskupem.

V nedìli 6. listopadu 2011 v 9.30 hodin oslavíme slavnost 
sv. Leonarda (naše hody) hodovou bohoslužbou spojenou 
s požehnáním novì opravených varhan. Varhany pøijede 
požehnat Mons. Josef Hrdlièka, svìtící biskup 
olomoucký, který bude také sloužit slavnostní mši. Pøi ní 
bude zpívat chrámový pìvecký sbor Chorus Marianus z 
Tršic, pod vedením Jiøiny Navrátilové. Na varhany 
zahraje Jan Gottwald, organolog Arcidiecéze olomoucké, 
který dohlížel na jejich opravu. Po skonèení mše svaté 
bude následovat asi 15-minutový varhanní koncert. 

Na tuto slavnost zveme všechny farníky i ostatní obèany z 
Hnìvotína i okolí. Nenechte si ujít tuto jedineènou 
pøíležitost, pøi níž se rozezní novì opravené varhany, 
zazpívá 20-èlenný chrámový sbor a promluví k nám 
biskup, který je souèasnì také básníkem a hudebním 
kritikem. Pøi bohoslužbì bude sbírka na novì opravené 
varhany.
Pøípravný program pøed touto slavností (informace a 
pokyny) zaèíná již v 9.15 hod., proto prosíme o dochvilnost 
a pozornost, aby vše mohlo probìhnout hladce a dobøe. 
Podrobnosti o programu budou zveøejnìny na plakátech.

Dušièková sbírka na Charitu.
Letošní dušièková sbírka letos probìhne v nedìli 13. 
listopadu 2011 pøi farní mši svaté v 9.30 hodin. Kdo by 
chtìl na projekty Charity pøispìt mimo tuto bohoslužbu, 
mùže tak uèinit odevzdáním svého daru na faøe nejpozdìji 
do 16. listopadu 2011.

P. Eduard Krumpolc, faráø

Na jaøe letošního roku byla obecním úøadem vyhlášena 
soutìž „O nejkrásnìjší kvìtinovou výzdobu v obci“. 
Hodnocení probíhalo v prùbìhu mìsícù èervna až záøí 
2011, provádìli jej èlenové komise pro životní prostøedí a 
zemìdìlství a týkalo se pøedzahrádek, oken a vchodù do 
domu.

Tento roèník soutìže byl premiérový a tak se postupnì 
ukázalo, že hodnocení všech kategorií spoleènì je obtížné 
a v mnoha ohledech nesrovnatelné. Komise proto 
nakonec ze všech tipù, které postupnì získala, ocenila 
jediného vítìze této soutìže, který splòoval všechna 
požadovaná kritéria.

První roèník soutìže „O nejkrásnìjší kvìtinovou výzdobu 
v obci“ tak vyhráli manželé Krupášovi, Hnìvotín è.p. 260. 
Vzornì udržovaná pøedzahrádka plná zajímavých rostlin, 
perfektní trávník, truhlíky a nádoby s letnièkami, to vše 
barevnì sladìné, pøineslo jejím majitelùm ocenìní od 
obecního úøadu v podobì poukázky na nákup zboží v 
obchodním domì OBI v hodnotì 4 000 Kè. Blahopøejeme!

Milan Krejèí

Pøedseda komise pro životní prostøedí a zemìdìlství Ing. Nadìžda 
Krejèí pøedává Magdì Krupášové ocenìní – dárkový poukaz.
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Zájmové organizace. øíjen 2011

O hanáckó sekyrko.

V sobotu 11. záøí 2011 se hnìvotínská jednotka Sboru 
dobrovolných hasièù zúèastnila noèní všestranné soutìže, 
kterou pod názvem „O hanáckó sekyrko“ poøádali již 
pošesté jejich kolegové z Kostelce na Hané.
Soutìžního klání se zúèastnilo 13 družstev a zahájeno bylo 
v 19 hod. slavnostním nástupem. Ihned poté mohla první 
družstva zahájit svoji cestu soutìží, ve které je èekalo 
celkem 7 kontrolních stanoviš�. Na prvním se hodnotila 
rychlost ustrojení a znalost uzlù, na druhém se soutìžící 
museli vypoøádat s požárem sýpky, kde je navíc v prvním 
patøe èekala figurína.
Tøetí stanovištì bylo opìt ve 
znamení testù odborných 
znalostí, na ètvrtém se øešilo 
nalezení bomby a páté 
pøedstavovalo dopravní 
nehodu s ošetøováním 
zranìných (zranìní byla 
velice vìrohodná).  Na 
šestém stanovišti  bylo 
potøeba zlikvidovat požár 
tlakových láhví, zpestøením 
byl muž v bezvìdomí. 
Poslední letošní stanovištì 
pøedstavovala „silácká disciplína“ - roztahování hadic.
Hnìvotínské jednotce se v soutìži nadmíru daøilo a v 
koneèném hodnocení obsadila krásné tøetí místo, když je 
dokázali porazit pouze vítìzné družstvo z Vrahovic a na 
druhé pøíèce umístìné družstvo Bochoøe. Vzornì tak v 
této nároèné soutìži reprezentovala obec Hnìvotín. 

Milan Krejèí

Mladí hasièi.

Po prázdninách se opìt sešly dìti, které každý pátek 
dochází do kroužku „Mladých hasièù“.

Celkem 29 dìtí ve vìku 3,5 až 14 let se pod vedením 
školených vedoucích Ondøeje Pokorného a Lukáše 
Burïáka uèí dle metodiky SH ÈMS základùm první 
pomoci, topografii, pravidlùm hasièského sportu a 
základùm ochrany obyvatelstva pøi vzniku mimoøádné 
události.

Jana Pokorná
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Zájmové organizace. øíjen 2011

Zcela neèekanì se v pátek 29. øíjna 2011 objevil v Hnìvotínì cirkus 
jménem „Pacific“. Obèany zval na dvouhodinové pøedstavení, ve 
kterém sliboval pøedevším magickou orientální show s ukázkou 
nejvìtšího hada v ÈR (python vážící 130 kg), artistická èísla, 
drezùru zvíøat apod.
Vzhledem k tomu, že se do uzávìrky vydání zpravodaje nepodaøilo 
najít nìkoho, kdo byl pøedstavení pøítomen, nemùžeme o kvalitì 
pøedvádìné produkce a návštìvnosti podat podrobnìjší 
informace.

Pøijel cirkus.


