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Poznámky z 10. zasedání zastupitelstva obce.
Jubilejní 10. zasedání probìhlo dne 14. února 2012 již
tradiènì v sále Kulturního domu. Zúèastnilo se ho
7 zastupitelù. Omluven byl pro nemoc pan Vladimír
Jurtík, pan Dušan Krupáš se nemohl zúèastnit pro
pøekážky v zamìstnání. Pøítomno bylo 27 hostù.
Po kontrole usnesení z minulého zasedání, provedené
Petrem Rosmaníkem, pøednesl starosta obce ing. Jaroslav
Dvoøák zprávu o èinnosti obecního úøadu od pøedchozího,
9. zasedání zastupitelstva obce. Pøedseda finanèního
výboru pan Petr Niessner seznámil pøítomné s výsledkem
auditu hospodaøení obce v roce 2011 a závìreèným úètem
obce za rok 2011. Ten byl následnì zastupiteli bez výhrad
schválen. Dále zdùvodnil potøebu generální opravy obecní
multikáry – výmìnným zpùsobem u spoleènosti MINAM
servis s.r.o., se sídlem v Držovicích. Celková cena opravy
je vèetnì DPH 417 360 Kè.

Pøítomné obèany poté informovala ing. Nadìžda Krejèí o
plánované výsadbì zelenì ve vnitrobloku Domu s
peèovatelskou službou, místostarosta ing. Tomáš Dostál
pak o pøipravovaných dnech obce spojených se sjezdem
rodákù a bývalých obèanù obce Hnìvotín (podrobnìjší
informace naleznete na jiném místì ve Zpravodaji).
Místostarosta Miloslav Antl hovoøil o pokraèující
výstavbì v obci. Projednala se i spolupráce s mìstem
Olomouc pøi stanovení názvu ulic v rostoucí prùmyslové
lokalitì, které jsou èásteènì i v katastru naší obce.

Jedna z poèítaèových vizualizací technologického parku, kde vznikne
nìkolik nových ulic.

Vzhledem k probìhlým úpravám regulovaného nájemného
zastupitelé projednali otázku srovnání nájemného v obecních bytech
(rozdíl pøetrvává mezi byty pronajímanými v DPS a ostatními –
škola, pošta, hasièská zbrojnice) a rozhodli, že výše nájemného bude
øešena na dubnovém zasedání.

Vzhledem k ukonèení tøíletého funkèního období byla
doplnìna školská rada o dva zástupce zøizovatele – o Petra
Niessnera a Petra Rosmaníka.
Starosta obce všechny seznámil s novinkami v
pokraèujícím soudním sporu mezi obcí a základní školou
a odvolaným øeditelem Jiøím Tomanem (viz samostatný
èlánek). Za souèasné právní situace zastupitelé
hlasováním rozhodli a starostu obce povìøili vyhlášením
konkurzu na øeditele Základní školy a Mateøské školy
Hnìvotín, pøíspìvkové organizace.
Následná diskuse se toèila kolem likvidace biologického i
komunálního odpadu, slyšitelnosti obecního rozhlasu a
jiných problémech trápících obyvatele obce. Po schválení
usnesení bylo zasedání ukonèeno.
Podrobnìjší informace o projednávaných záležitostech
naleznete na obecních webových stránkách v Usnesení z
10. zasedání zastupitelstva obce.
Iveta Vyroubalová

Bylo revokováno usnesení ze 7. zasedání, konaného dne
20. øíjna 2011, a novì schválena cena stavebních pozemkù
v ulici Topolanská na 1 500,- Kè/m2 a nová územní studie
dané lokality, která bude souèástí 3. zmìny územního
plánu obce Hnìvotín.
Žádosti o dotace.
V další èásti programu zasedání došlo na:
- schválení koupì pozemkù do majetku obce od FC Zastupitelstvo obce se ve snaze o co nejhospodárnìjší
Hnìvotín, konkrétnì parcely èíslo 1006/1 o výmìøe realizaci plánovaných stavebních aktivit rozhodlo k
3 742 m2 (ostatní plocha, sportovištì a rekreaèní plocha) podání nìkolika žádostí o dotace z Evropské unie,
za cenu 300,- Kè/m2, pozemek je zastavìn dìtským jednotlivých ministerstev a Olomouckého kraje takto:
høištìm a obec tím chce pøedejít pøípadnému pøevodu na - žádost o dotaci z programu LEADER na akci
„Rekonstrukce Kulturního domu“ (prostory obecního
jiného majitele.
- schválení odkoupení 11 m2 z parcely èíslo 987/45, v k.ú. úøadu, knihovny – vznik klubovny);
Hnìvotín (orná pùda) od manželù Jana a ing. Aleny - žádost o dotaci z Programù obnovy venkova – 2012 na
Cholínských za cenu 800,- Kè/m2. Jedná se o èást výmìnu oken a vchodových dveøí v DPS è. 38;
- žádost o dotaci z Ministerstva životního prostøedí
pozemku, pod kterým se nachází plynovod, nyní tak bude
pod veøejným prostranstvím. Cena je totožná s cenou, za (SFŽP) na zateplení budovy Základní školy Hnìvotín è.
250;
kterou byl pozemek majitelùm pùvodnì prodán.
- odsouhlasení uzavøených smluv obce s firmami ÈEZ a - žádost o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši
600 000 Kè na rekonstrukci ulic Malý a Velký Válkov a ul.
RWE, týkajících se pøevážnì vìcných bøemen.
- schválení dodatku smlouvy se spoleèností Veolia Høbitovní;
Transport, o navýšení platby za zabezpeèení dopravní - žádost o dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj na
intenzifikaci vodovodu v obci Hnìvotín;
obslužnosti obce.
- odsouhlasení uzavøených smluv o odkoupení pozemkù - žádost o dotaci z Regionálního operaèního programu na
(výše uvedené odkupy od FC Hnìvotín a od manželù akci „Obec Hnìvotín II/570 – prùtah obcí.“
Ing. Jaroslav Dvoøák, starosta
Cholínských).
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První práce na plánovaných akcích
byly zahájeny.
Jak jsme již pøedeslali v prosincovém vydání Zpravodaje,
byly v mìsíci lednu zahájeny práce na zøízení nového
zdravotního støediska. Po bouracích pracích byly vyzdìny
pøíèky, jsou hotovy instalatérské a topenáøské práce,
rozvody elektøiny, betonování podlah. Pokraèujeme
instalací vzduchotechniky, sádrokartonovými stropy,
obklady, dlažbou a omítkami. Ukonèení prací
pøedpokládáme koncem mìsíce bøezna, nejpozdìji
zaèátkem dubna. Jistì si nové ordinace s èekárnami a
pøíslušenstvím budete moci prohlédnout pøi zamýšleném
dni otevøených dveøí.

Následnì se pøesuneme s pracemi do nové knihovny
(stávající prostory lékaøù) a klubovny s internetem, která
bude sloužit nejen jako èítárna, nebo místnost pro rùzná
setkání a prezentace. Nejvíce by ji mìla využívat naše
mládež a zájmové kroužky èi skupiny. S tìmito akcemi
jsme ještì spojili úpravu nevyužitých místností v zadní
èásti Kulturního domu na klubovnu pro „Vlèata“ (dìti,
jejichž zájmem je pøíroda a myslivost) a èleny MS Blata.
Jakmile se rozjaøí, vyèistíme vodovodní øad a pøípojky na
Malém Klupoøi a upravíme obslužný bufet u hasièské
zbrojnice.
Dále nás èekají úpravy povrchu komunikací v lokalitì Za
Høištìm, výmìny plynovodù a nejvìtší akce v tomto roce,
kterou bude rekonstrukce ulic Malý a Velký Válkov a
parkovištì na ul. Høbitovní. Vyjdou-li nám žádosti o
dotace, koneènì zateplíme a omítneme budovu základní
školy. Na podzim upravíme prùèelí Kulturního domu a
zbudujeme sítì v nové lokalitì na Topolanské ulici.
Je toho opravdu dost, ale vìøíme, že to dokážeme.
Miloslav Antl, místostarosta

Prodáváme stavební pozemky.
Po revokaci usnesení z mìsíce
øíjna 2011, se zastupitelé
rozhodli stanovit cenu
stavebních pozemkù na
východní stranì ulice
Topolanská na 1 500,-Kè za m2.
Navýšení ceny je nezbytné z
dùvodu závazných pokynù
vydaných Magistrátem mìsta
Olomouce, odborem koncepce a rozvoje (navýšení plochy
komunikací a prodloužení délky inženýrských sítí v této
lokalitì, nákladnìjší zpùsob dopravní obslužnosti a také
nárùst cen stavebních pozemkù v okolí Olomouce).
K dispozici je ještì nìkolik pozemkù o ploše cca 620–650 m2.

Soudíme se již více jak tøi roky.
Obec Hnìvotín je zøizovatelem Základní školy a Mateøské
školy Hnìvotín, pøíspìvkové organizace. Na provoz školy
pøispíváme roènì z rozpoètu obce èástkou pøibližnì
2 000 000 Kè.
V roce 2007 pedagogický sbor školy požádal obec o
schùzku, na které byl zøizovatel seznámen s
nahromadìnými problémy v základní škole a stížnostmi
na øeditele školy. Obec poté provedla své kontroly
bezpeènosti, pøípravy školy na nový školní rok,
financování apod. Panu øediteli jsme poslali dvì výtky.
Následovala podpisová akce rodièù, nejdøíve rodièù žákù
7. tøídy a potom i rodièù žákù celé školy, ve kterých byla
zdùraznìna jejich nespokojenost. Rodièe poukazovali na
neutìšený stav ve škole a upozoròovali obec, že v pøípadì
neøešení problémù pøehlásí dìti do jiných škol. V této
souvislosti uveïme jeden pøíklad: pokud by ubylo jen 20
dìtí, (pøíspìvek od krajského úøadu na mzdy pedagogù
èiní na jednoho žáka
pøibližnì 33 000
Kè), pøišli bychom za
tøi roky o èástku
skoro 2 000 000 Kè.
Školská rada proto
nejdøíve vyzvala
øeditele školy pana
Jiøího Tomana k
odstoupení a potom
i zøizovatele školy k
jeho odvolání.
Situaci opakovanì
øešilo zastupitelstvo
obce a to rozhodlo o
pozvání Èeské školní
inspekce. Její
šetøení naše obavy
potvrdilo, a proto
jsme k 1. 11. 2008
odvolali øeditele z
funkce, jako
pedagog však v
pracovnì-právním
vztahu se školou
zùstal .
Chronologicky poté následovalo:
10. 11. 2008 – vypsání konkurzu na nové obsazení funkce
øeditele školy;
30. 12. 2008 – byla podána 1. žaloba odvolaného øeditele
„O urèení neplatnosti rozhodnutí o odvolání z funkce
øeditele“ Okresnímu soudu v Olomouci;
1. 7. 2009 – ustanovení Mgr. Vladimíra Èuky novým
øeditelem školy;
10. 7. 2009 – nástup Jiøího Tomana do školy po ukonèení
pracovní neschopnosti;
22. 7. 2009 – odmítnutí nabídky místa pedagoga p.
Tomanem s poukázáním na jinou aprobaci a fakt, že
nadále trvá na svém pùvodním místì øeditele školy;
1. 11. 2009 – odchod p. Tomana pro nadbyteènost, po
poradì s orgány Odboru školství KÚ Olomouc (výpovìï
dána 1.9. 2009 s dvoumìsíèní výpovìdní lhùtou!)
30. 11. 2009 – podání 2. žaloby u Okresního soudu v
Olomouci na Základní školu a Mateøskou školu Hnìvotín,
pro neplatnost výpovìdi z pracovního pomìru;

Ing. Jaroslav Dvoøák, starosta
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Kontrola hospodaøení dopadla výbornì.

Pokraèování ze strany 3.

11. 12. 2009 – rozsudkem Okresního soudu v Olomouci
byla 1. žaloba zamítnuta, žalující strana se odvolala;
14. 4. 2010 – rozhodnutí Okresní soud v Olomouci o
pøerušení øízení o neplatnosti výpovìdi do rozhodnutí
odvolacího soudu;
28. 6. 2010 – odvolací soud v Ostravì rozsudek Okresního
soudu v Olomouci zrušil a pøedal zpìt k dalšímu øízení;
1. 4. 2011 – Okresní soud v Olomouci vydal nové
rozhodnutí o tom, že odvolání øeditele p. Tomana z
funkce je neplatné, proti rozsudku se tentokrát odvolala
obec a základní škola;
24. 1. 2012 – odvolací soud v Ostravì potvrdil rozsudek
Okresního soudu Olomouc o neplatnosti odvolání,
rozsudek doposud nenabyl právní moci.
Krajský soud v Ostravì prostì konstatoval, že dùvody pro
odvolání øeditele jsou nedostateèné! S rozsudkem
samozøejmì nesouhlasíme a zastupitelé se rozhodli po
obdržení rozsudku dovolat k nejvyššímu soudu. Dovolání
nemá odkladný úèinek a nastoupí žaloba o neplatnosti
výpovìdi z pracovního pomìru a žaloba o náhradu ušlého
výdìlku.
Na druhé stranì si nedovedeme pøedstavit, že bychom
jako zøizovatel školy tolerovali výše uvedený stav a dnes
tøeba øešili likvidaci 2. stupnì školy. To by byla pro nás
naprosto nepøijatelná situace a z pohledu tradic obce i
jejího rozvoje by to byla obrovská nevýhoda.
Nemáme ze vzniklé situace radost! Do mateøského klubu
Beruška, mateøské i základní školy jsme investovali za
posledních pìt let pøibližnì 18 miliónù korun. Máme
jednu z nejhezèích školek a nejvybavenìjších škol v kraji
se zkušeným a perspektivním pracovním kolektivem.
Odborníci z Odboru školství i ministerstva slibovali
zmìnu zákona, který naprosto neúmìrnì a
nepochopitelnì chránil øeditele škol a omezoval ústavou
zaruèená práva samosprávy.
Od 1. ledna 2012 koneènì došlo k zmìnì zákona, omezení
funkèního období øeditelù na 6 let, s možností odvolání
øeditele na návrh školské rady nebo Èeské školní
inspekce.
O dalším vývoji této kauzy vás budeme informovat.
Ing. Jaroslav Dvoøák, starosta

V mìsíci lednu se obec Hnìvotín podrobila kontrole
hospodaøení s finanèními prostøedky. Auditor ing. Kepák
kontroloval pøedevším to, zda obec hospodaøila podle
schváleného rozpoètu pro rok 2011. Pøedmìtem dalšího
pøezkoumání bylo rovnìž nakládání s majetkem ve
vlastnictví obce, stav pohledávek a nakládání s nimi nebo
zastavování movitých a nemovitých vìcí ve prospìch
tøetích osob. Úkolem kontroly bylo také zjistit správnost
úèetních operací a dodržování platných právních
pøedpisù. Závìrem této podrobné kontroly byla vystavena
zpráva o výsledku pøezkoušení hospodaøení obce
Hnìvotín za rok 2011, která neshledala žádné nedostatky
v hospodaøení obce.
Rád bych touto cestou
podìkoval za finanèní
výbor našim zamìstnankyním Janì Svobodové a
Ivetì Vyroubalové za jejich
celoroèní práci, pøedevším
v oblasti vedení úèetnictví.
Z hospodaøení obce jsem
vybral tyto nejzajímavìjší
èástky:
- pøevážnì stavební
èinností se hodnota
majetku obce zvýšila v roce
2011 o 13 mil. Kè a to
dokonèenou výstavbou
veøejného osvìtlení na
Malém a Velkém Válkovì a Zákostelí, dokonèenou
infrastrukturou u Zahrádek, rekonstrukcí Velkého
Klupoøe, Topolanské ulice aj.
celková hodnota obecního majetku k roku 2011 èinní 182
mil. Kè;
- po dokonèení a zkolaudování rozestavìných staveb
jakými jsou napøíklad infrastruktura v lokalitì „Za
høištìm“, komunikace „Za školou“ apod., se hodnota
majetku dále navýší o 13,5 mil. Kè.
Pro výstavbu splaškové kanalizace si obec v roce 2007
zapùjèila od SFŽP 9.6 mil. Kè, každý rok obec splácí 972
tis. Kè. Do roku 2017 zbývá doplatit 4.8mil. Kè.
Závìreèný úèet obce za rok 2011 byl zastupiteli bez výhrad
schválen na 10. veøejném zasedání a jeho celé znìní,
vèetnì zprávy auditora, je možno podrobnì prostudovat
na obecních webových stránkách.
Petr Niessner, pøedseda finanèního výboru

Informace z evidence obyvatel
za rok 2011.
V naší obci bylo k 31. prosinci 2011 hlášeno k trvalému
pobytu 1564 obèanù. Pøistìhovalo se 104 a odstìhovalo
36 obèanù. Narodilo se 17 dìtí, 8 dìvèat a 9 klukù. Za
zmínku možná stojí, že s námi bydlí 4 obèané starší 90-ti
let.
V loòském roce zemøelo 8 našich spoluobèanù. Ještì
jednou je vzpomeòme: Petr Mrkus, Lubomír Kvarda,
Drahomíra Dokoupilová, Vítìzslav Pokorný, Anna
Táborská, Josefa Doležalová, Jindøiška Romanovská a
Poznámka autora na závìr: „ …..soudí se Právnická Ludmila Králová.
fakulta v Plzni s odvolaným dìkanem, ministerstvo Bylo uzavøeno 10 sòatkù a rozvedeno 6 manželství.
spravedlnosti s odvolaným vrchním státním zástupcem, Prùmìrný vìk obyvatel je stále 38 let. Nejèastìjším
ministerstva, stát, ……nìjak se nám z toho všeho zaèíná jménem je Jiøí (56x) a Jana (42x).
vytrácet normální rozum!“.
Iveta Vyroubalová
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Základní škola a Mateøská škola.

Škola žije intenzívním sportovním životem.
Naši žáci na „Vánoèní lace“ nezklamali!
Jako každoroènì i letos se vybraní žáci naší školy
zúèastnili soutìže ve skoku vysokém „Vánoèní laka“ v
Tìšeticích. Spoleènì s žáky Tìšetic, Lutína, Senice na
Hané a Námìštì na Hané se snažili dosáhnout co
nejlepších skokanských výsledkù. Ve tøech kategoriích
jsme mìli žhavé polínko v ohni a skuteènì jsme v tìchto
kategoriích bodovali. Èasto chybìlo jen málo a mohli jsme
dosáhnout na posty nejvyšší.
V mladších žákyních nás zastupovala Zuzana Horylová, v
mladších žácích Martin Poledníèek a Jan Kreuzer, který se
svým nejvyšším skokem 136 cm vybojoval 2. místo.

Ve starších žákyních startovala Michaela Horáèková a Anna
Šustrová, která si tímto skokem na výšce 139 cm zajistila také
2. místo.

Do tøetice se o 2. místo postarali starší žáci, ve kterých nás
reprezentovali Ondøej Krejèí a Vladimír Klimek. Ten
získal støíbrnou medaili za úspìšný skok na výšce 155 cm.
V celkovém hodnocení družstev se mladší a starší žáci
umístili o pìt bodù na druhém místì za hochy vítìzných
Tìšetic, kteøí obhájili svùj loòský titul a mladší a starší
žákynì na ètvrtém místì (chybìly body za jedno
neobsazené místo v kategorii mladších žákyò). Naše Anna
Šustrová v této soutìži stále drží spolu s bývalou lutínskou
žákyní rekord v kategorii mladší žákynì 131 cm z roku
2009. Letos rekord laky v žádné kategorii nepadl.
Pøestože byli žáci obèas ze svých druhých míst, jak už to u
tohoto ohodnocení bývá, zklamaní, musíme je za jejich
výsledky pochválit. Mladší kategorie je rozhodnuta v
pøíštím roce školu opìt reprezentovat a vybojovat posty
nejvyšší.

Tìlocvik na ledì.
Pøíznivé poèasí pro bruslení vylákalo výuku tìlesné
výchovy na venkovní sportovištì. Kvalitní led a pøedevším
vstøícnost rodiny Kreuzerových umožnily v tuhých
mrazech letošního února nevšední hodiny tìlesné
výchovy. Mohli jsme aktivnì sportovat venku a zdokonalit
se v zimním sportování. Každá tøída si tak oživila základy
bruslení - jízdu vpøed nebo se žáci nauèili i nároènìjší
techniky, jako je jízda vzad, pøešlapování vpøed, nìkteøí
dokonce pøešlapování vzad, jiní pouze zdokonalovali, co
se již døíve nauèili.
Rùzné soutìže a hry nás pak i pøi tìch nízkých teplotách
pod bodem mrazu dostateènì zahøály. Gratuluji všem,
kteøí se pøekonali. A ti, kteøí se neodvážili, nebo ti, kteøí
podlehli lenosti a jiným zlozvykùm, a se pøíštì technicky i
fyzicky lépe pøipraví.
Velmi dìkujeme rodinì Kreuzerových za
poskytnutí kluzištì!

Florbalový turnaj žákù 6. – 7. tøíd.
Chlapci 6. a 7. tøídy byli pozváni na florbalový turnaj do ZŠ
Lutín. Šest družstev bylo rozdìleno do dvou skupin, my
jsme v naší skupinì po jedné výhøe a jedné prohøe obsadili
2. místo a èekalo nás utkání s vítìzem z druhé skupiny.
Toto družstvo ale bylo od samého zaèátku favoritem a
nakonec svou neohroženost prokázalo. Skuteènì jsme s
ním prohráli a mohli jsme bojovat už jen o 3. místo. Naši
soupeøi vyšli opìt z druhé skupiny, jednalo se o žáky
mladší – z 1. stupnì ZŠ Lutín, kteøí ale navštìvují
Zleva: Jan Kreuzer, Zdenìk Horyl, Michael Staòo a kleèící Ondøej
Èuka jen tìsnì obsadili místo pod stupni vítìzù. Máme dobøe
florbalový klub. Naši chlapci bojovali stateènì a ani v
našlápnuto.
prodloužení rozhodnutí nepadlo. Teprve nájezdy
rozhodly, a to v náš neprospìch: 1:2.
Mgr. Radka Dudová
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„Tøída skupinové integrace“
na ZŠ Hnìvotín.

Škola žije intenzívním
sportovním životem.
Plavecký výcvik.
V mìsíci únoru zaèal plavecký
výcvik žákù 1.-3. tøídy, na který
se dìti vždy velmi tìší. Každý
ètvrtek odjíždìjí s nabalenými
batùžky pøistaveným
autobusem od školy
k plaveckému bazénu, odkud
je autobus po výcviku dopraví
zase zpìt ke škole.
Bìhem tøí let postupnì
procházejí, pod vedením odborných instruktorù,
základním a zdokonalovacím výcvikem. Žáci jsou na
bazénì rozdìleni do malých skupinek podle svých
plaveckých dovedností, trénují v pøesnì ohranièených
pásech a využívají k nácviku rùzné pomùcky. Bìhem
nìkolika lekcí se pohybují ve vodì jako rybièky.
Všechny dìti, které absolvují základní výcvik, dostávají
finanèní podporu od obecního úøadu.
Mgr. Eva Pospíšilová
O nejrychlejšího chlapce - nejrychlejší dívku
základních škol.
V lednu se žáci naší školy zúèastnili olomoucké atletické
soutìže o nejrychlejšího chlapce - nejrychlejší dívku ZŠ.
Poprvé navštívili atletickou halu Lokomotivy Olomouc,
vyzkoušeli si zakleknout do startovních blokù a vybìhnout
z nich, když uslyší výstøel ze startovní pistole. Sjelo se
mnoho žákù z olomouckých škol a okolí, konkurence byla
velká, a tak jsme získali pouze zkušenosti a odjíždìli s tím,
že se již tìšíme na nový atletický areál v lokalitì za høištìm,
kde i my budeme moci snad již brzy „vypilovat“ techniku
lehkoatletických disciplín a „natrénovat“ rekordní èasy.
Mgr. Radka Dudová

Zápis do 1. roèníku ZŠ Hnìvotín.
V pátek 27. ledna 2012 se konal zápis dìtí do 1. roèníku
Základní školy v Hnìvotínì pro školní rok 2012/2013.

Od roku 2010 nabízí Základní škola Hnìvotín „Tøídu
skupinové integrace“. Jedná se o jednu z forem
speciálního vzdìlávání u dìtí, jimž byly zjištìny speciální
vzdìlávací potøeby. Vzrùstající poèet dìtí, které mají
problémy se zvládáním uèebních osnov bìžné tøídy, byl
impulzem pro založení právì takové tøídy.

V souèasné dobì je ve tøídì vzdìláváno 9 žákù. Navštìvují
ji pouze na pøedmìty matematika a èeský jazyk, v
ostatních pøedmìtech jsou vzdìláváni spoleènì s
ostatními žáky své kmenové tøídy. Každý žák má
vypracován Individuální vzdìlávací plán, který vychází ze
školního vzdìlávacího programu, ze závìrù pedagogickopsychologického èi speciálnì pedagogického vyšetøení a
také z vyjádøení zákonného zástupce. Cílem je, aby bylo
vzdìlávání „ušité pøímo na míru“ tomu kterému dítìti.
Speciální vzdìlávání ve „Tøídì skupinové integrace“
nabízí široké spektrum podpùrných opatøení pro dìti se
speciálními vzdìlávacími potøebami – napø. speciální
uèebnice, didaktické materiály, kompenzaèní pomùcky,
služby asistenta pedagoga, apod. Právì naposledy
zmínìná služba je v naší tøídì hojnì využívaná, 3 žáci mají
k dispozici po urèitou dobu výuky asistenta pedagoga.
Tøídu skupinové integrace na ZŠ Hnìvotín tedy øídí
speciální pedagog, který souèasnì koordinuje dva
asistenty pedagoga.
Skupinová integrace má nìkolik pøedností. Tou hlavní je
vzdìlávání s vìtšinovou spoleèností, což pomáhá dìtem
lépe se vyrovnat s handicapem a tím jim zajistit potenciál
kvalitnìjšího života v dospìlosti.
Mgr. Kristýna Spìváková

Divadelní pøedstavení.

Zápis probíhal podle nového systému, který se osvìdèil a
bude používán i v budoucnu. Dìtem se ve tøídì pøi zápisu
vìnovaly paní uèitelky a jejich rodièùm v pavilonu 1.
stupnì pøi vyplòování dotazníkù pan øeditel a paní
zástupkynì. K zápisu pøišlo 26 dìtí, 24 bylo pøijato do 1.
roèníku, 2 dìti mají odklad školní docházky.
Mgr. Vìra Vymlátilová

Dne 30. ledna 2012 se žáci
1. až 3. roèníku zúèastnili
kulturního pøedstavení v
„Hudebním divadle“ v
Olomouci s názvem
„Stvoøení svìta“. V podání
pražského divadla
„Minaret“ dìti strávily
pøíjemných 60 minut, kdy
jim byl ve veselé
pohádkové høe nastínìn
vznik Zemì i èlovìka. Dìti se seznámily s tématem, dnes
velice složitým, za hudebního doprovodu Petra Maláska.
Pro dìti to bylo pøíjemnì strávené dopoledne s výbornými
herci hradeckého divadla.
Dne 2. února 2012 probìhlo v Kulturním domì v

Strana 6

Pokraèování na stranì 7.

únor 2012

Základní škola a Mateøská škola.

Divadelní pøedstavení.

Ples SRPŠ pøi ZŠ Hnìvotín.

Pokraèování ze strany 6.

Hnìvotínì divadelní pøedstavení hostujícího
královéhradeckého „Divadélka pro školy“ s názvem „Nová
dobrodružství veverky Zrzeèky“. Více než 60 žákù z 1. až 4.
tøídy sledovalo nejednoduchý život veverky, ježka a
ostatních zvíøátek v dnešním lese. Na postavách
starostlivého myslivce, který peèuje o les a bezohledného
souseda, který les zanáší odpadky, se dìtem nastínila stále
aktuální otázka ekologie v dnešní dobì.
Mgr. Alena Zapletalová
V úterý 31.ledna 2012 bylo dìtem pøedáno jejich
zasloužené vysvìdèení. Následující dva dny byly pro žáky
naší školy trošku odpoèinkové, ale zároveò plné
kulturních a emotivních zážitkù.
Ve støedu 1. února navštívili žáci 2. stupnì Moravské
divadlo v Olomouci, kde shlédli úspìšný taneèní muzikál s
názvem „Vrabèák z pøedmìstí“, pojednávající o životì a
kariéøe svìtoznámé francouzské šansoniérky Edit Piaf.
Dìti se seznámily s jiným stylem hudby než ten, který
poslouchají a kochaly se sebevìdomými výkony
profesionálních zpìvákù a taneèníkù.
O den pozdìji, 2. února, naši žáci nikam za kulturou
cestovat nemuseli, pouze vystøídali své mladší kolegy v
Kulturním domì v Hnìvotínì na pøedstavení „Divadélka
pro školy“, aby shlédli „Divadelní cestopis“.
Hra byla takovým prùøezem dramatickou tvorbou od dob
renesance až po souèasnost. Klasická témata známých
tragédií zde byla pojata moderní a naprosto úžasnou
formou, která žáky dostateènì pobavila. Dìti byly v centru
dìní, herci s nimi bìhem výstupu neustále komunikovali a
nìkteøí mìli i to štìstí, že se stali souèástí pøíbìhu.
Hodnocení obou dvou kulturních akcí za strany žákù byla
velice kladná. Všichni byli nadšení a už teï se tìší na další
zajímavé programy.
Mgr. Barbora Vrbíková

Nová školská rada už pracuje.
Dne 21. února se uskuteènilo 1. zasedání novì zvolené
školské rady pro období let 2012-2015. Tato vzešla
èásteènì ze školních voleb, kdy za pedagogický sbor byly
zvolené Mgr. Alena Zapletalová a Mgr. Lenka Èuková,
rodièe žákù si zvolili jako své zástupce Petru Dostalíkovou
a Kateøinu Mádlovou a zøizovatel, tedy Obecní úøad
Hnìvotín, radu doplnil o Petra Rosmaníka a Petra
Niessnera.
Na ustavující schùzi seznámil øeditel ZŠ a MŠ Mgr.
Vladimír Èuka, spolu se svoji zástupkyni Mgr. Vlastou
Novákovou, školskou radu s chodem, hospodaøením a
aktivitami školy, i s právním stavem probíhajícího
soudního sporu o platnosti výpovìdi pøedchozímu øediteli
ZŠ panu Jiøímu Tomanovi.
Po úvodním jednání byl pøedsedou školské rady
nadpolovièní vìtšinou zvolen Petr Niessner. Dále pak
školská rada odsouhlasila jednací øád a v neposlední øadì
nadpolovièní vìtšinou vyjádøila podporu zøizovateli ve
vìci vyhlášení konkursu na místo øeditele ZŠ a MŠ
Hnìvotín. Pøípadné dotazy, pøipomínky, námìty nebo
stížnosti k tématu základní školy a mateøské školy mohou
sdìlit pedagogové na e-mail adresu
zapletalová@skolahnevotin.cz, rodièe žákù na adresu
petradostalikova@seznam.cz a široká veøejnost na adresu
rosmanik@seznam.cz.
Petr Rosmaník, zastupitel

V sobotu 25. února 2012 se konal „ Školní ples“ v sále
Kulturního domu. K tanci a poslechu hrála skupina
„Efekt“. Pøedtanèení zajistily malé a velké mažoretky pod
vedením našich bývalých žákyò Báry Fischerové a Míši
Mrkusové.

Novinkou bylo taneèní pøekvapení – taneèní pár Marek
Švarc a Monika Vymìtalová vystoupili ve dvou
samostatných výstupech a to ve standardních a latinskoamerických tancích.
Èlenové SRPŠ pøipravili bohaté obèerstvení a
zamìstnanci školy zajímavou tombolu. Touto cestou
dìkujeme všem našim sponzorùm, kteøí podpoøili tuto
spoleèenskou akci.
Mgr. Vlasta Nováková, zástupkynì øeditele

Pohádkový dìtský karneval
v Kulturním domì.
Sálem Kulturního domu se v sobotu 18. února 2012
rozeznìl dìtský smích. Mateøská škola poøádala pro dìti
„Pohádkový dìtský karneval“.
Za dìtmi dorazil z Tvarùžkového království pan král se
dvìma dcerami. Èlenové královské rodiny dìtem
vyprávìli o dobrodružstvích, která po cestì do naší
vesnice zažili. Tøíhodinový program plný písnièek,
scének, tance a soutìží nemìl hluchá místa.

Princezny tanèily a dovádìly s dìtmi. Pìkným zpestøením
karnevalu bylo modelování nafukovacích balonkù, kde
speciálnì vyškolená pracovnice dìtem vytváøela rùzná
zvíøátka, kvìtiny, meèe apod. Kluci a holky se mohli na
vzniku vybraného motivu podílet a nauèit se tak základùm
techniky modelování balonkù.
Karneval se velmi vydaøil, dìti i rodièe byli spokojeni.
Velký dík patøí maminkám paní Kenické, Mádlové,
Slehové a tatínkùm panu Mádlovi a Niessnerovi, kteøí
pøipravili pro dìti bohaté obèerstvení. Tìšíme se na pøíští
setkání.
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Aktuálnì.

Zápis dìtí do mateøské školy.

Vítání obèánkù.

Zápis dìtí do mateøské školy pro školní rok 2012 - 2013
probìhne v pátek 16. bøezna 2012 v budovì mateøské
školy è. 101 od 12. 00 - do 17.00 hodin.
Zapsány budou všechny dìti, které dovrší k 1. záøí 2012
tøi roky. Dìti mladší tøí let, které nastoupí v prùbìhu
školního roku 2012-2013, budou zapsány pøedbìžnì.
Pokud bude poèet žádostí pøevyšovat kapacitu
mateøské školy, bude se pøi pøijetí rozhodovat podle
stanovených kritérií. K zápisu pøinese rodiè (zákonný
zástupce) rodný list dítìte a svùj obèanský prùkaz.
Dostálová Jarmila, zástupkynì øeditele pro MŠ

Letošní první vítání obèánkù se konalo v obøadní
místnosti Kulturního domu 18. února 2012. Starosta obce
ing. Jaroslav Dvoøák spoleènì s èlenkami výboru pro
obèanské záležitosti Miroslavou Dadákovou a Janou
Mádlovou a za hojné úèasti ostatních èlenù rodin, pøivítali
nové obèánky.

Lhostejnost není øešením.
Na pracovním zasedání obecního zastupitelstva dne 7.
února.2012 byla øešena, mimo jiného, také problematika
zneužívání a poškozování veøejných prostranství v
majetku obce.
Množí se odstavování nepojízdných aut na zatravnìné
plochy, parkování na chodnících i na místech, kde je vjezd
motorových vozidel zakázán dopravní znaèkou. Z
pùvodnì polní pìšinky je rázem široká, v hlínì rozježdìná
cesta pro automobily, které navíc na pneumatikách
vyvážejí bláto na skuteènou komunikaci. Parkuje se na
místech, kde to pøekáží odvozu odpadových kontejnerù,
nièí se výsadba okrasné zelenì, lehkomyslnì se vynáší
velkoobjemový odpad ke kontejnerùm na odpad tøídìný a
to kdykoliv, tøeba pouhé 2 týdny po, Obecním úøadem
organizovaném, sbìru velkoobjemového a nebezpeèného
odpadu, veøejné plochy se bez povolení a patøièného
zpoplatnìní užívají ke skladování všeho možného zkrátka situace se zaèíná vymykat únosnosti.
Proto apelujeme na svìdomí všech obèanù, aby jakmile se
rozjaøí, okolí svých domù uklidili a zpùsobená poškození
veøejných ploch uvedli do pùvodního stavu. Tam, kde apel
na svìdomí nepostaèí, musí být užito zákonných
prostøedkù. To je ale to poslední, k èemu by chtìli
zastupitelé obce pøistoupit. Spoléháme pøedevším na
slušnost a ohleduplnost vìtšiny, která bezohledné jedince
sama uhlídá.
Petr Rosmaník

Tvoøivá dílna.
Novým zájemkyním pøipomínáme, že pravidelnì jednou
za 14 dní ve støedu probíhá v zasedací místnosti
Kulturního domu tvoøivá dílna Evy Hamáèkové.

Zleva: Lucie Psotová, Anežka Poláková, Jan Tichý, Tereza Oklešková
a Sofie Prnková.

Fotografie poøídil pan Petr Rosmaník. Kulturní
vystoupení si pøipravili dìti z mateøské školky pod
vedením Ilony Vyroubalové. Než se nadìjeme, budou i
tato miminka za pár let možná takové vystoupení sama
pøipravovat.
Pøejeme dìtem zdraví, štìstí, lásku, krásné dìtství a
rodièùm hodnì trpìlivosti pøi jejich výchovì.

Opìt nás navštíví èarodìjnice.
Hnìvotínské Skály se zcela
u rè i t ì s t á va j í o b l í b e n o u
destinací pro èarodìjnice z
blízkého i širšího okolí. Letos je
to po šesté, kdy si tuto krásnou
pøírodní lokalitu na konci
mìsíce dubna pronajímají,
konkrétnì na sobotu 28. dubna
2012, kdy zde od 14 hodin
zaène jejich slet. Pøipravený
budou mít i bohatý
doprovodný program, vèetnì
obèerstvení.
Všichni jste srdeènì zváni, podrobnìjší informace vám
budou s pøedstihem pøièarovány prostøednictvím
pozvánek a plakátù. Se svým èarodìjným hlášením se
nìkteré z nich pravdìpodobnì dostanou i do obecního
rozhlasu (viz foto).
Milan Krejèí

Upozornìní obecního úøadu.
Poplatek za svoz komunálního odpadu.
Upozoròujeme obèany, kteøí ještì nezaplatili poplatek za
svoz komunálního odpadu, a tak uèiní co nejdøíve, nebo
splatnost tohoto poplatku byla do 29. února 2012.
Sbìr nebezpeèného a velkoobjemového odpadu.
Dvakrát roènì v naší obci probíhá sbìr nebezpeèného a
velkoobjemového odpadu. Letošní první sbìrová sobota
Podrobnìjší informace dostanete v kanceláøi obecního bude 21. dubna 2012 od 8.45 do 10.00 hodin. Stanovištì je
úøadu.
v ulici pøed hasièskou zbrojnicí.
Iveta Vyroubalová
Jana Svobodová
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Oznámení Øímskokatolické farnosti
Hnìvotín.

Jak jsme tøídili odpad?
Náklady
Svoz komunál.odpadu
Tøídìný odpad
celkem

2010
487 457,40
130 277,60
617 735,00

2011
497 268,00
169 132,00
666 400,00

Pøíjmy
obèané
EKO-KOM
celkem

461 910,00
113 580,00
575 490,00

479 720,00
151 950,50
631 670,50

Náklady na odvoz tøídìného odpadu se zvýšily tím, že jsme
zaèali vyvážet bioodpad. Zároveò se však v závislosti na
tom zvýšili odmìny za vytøídìný odpad od firmy EKOKOM. Výše pøíspìvku od této spoleènosti je závislá na
množství vytøídìného odpadu, na hustotì sbìrné sítì
(máme 14 stanoviš) a za poèet tøídìných komodit. Tedy
mimo plastù, skla, papíru, nápojových kartonù nám
zohledòují právì tøídìní bioodpadu.

øímskokatolické, pravoslavné, èeskobratrské evangelické
a èeskoslovenské husitské. Pøi bohoslužbì byla vykonána
sbírka na pomoc køesanùm v nìkterých afrických zemích.
Tato sbírka vynesla 329 Kè. Po bohoslužbì probìhlo
pøátelské setkání duchovních i vìøících na faøe. Dìkujeme
všem, kdo se zúèastnili ekumenické bohoslužby a kdo
pomohli pøipravit obèerstvení na faøe.
Postní doba a sbírka Postní almužna.
Postní doba je dobou pøípravy na Velikonoce. Køesané se
v této dobì více postí nejen od masa, ale také od jiných
požitkù (kouøení, alkoholu apod.) a zábav (plesy, taneèní
zábavy apod.). Zato se více soustøeïují na tajemství spásy
skrze Kristovo utrpení, smrt a vzkøíšení. Postní doba
zaèala Popeleèní støedou, která letos pøipadla na 22. únor.
Na Popeleèní støedu se v kostele pøi bohoslužbì svìtí
popel, kterým se pak udìluje vìøícím popelec na znamení,
že chtìjí postní dobu prožívat v køesanském duchu postu
a pokání. Na postní dobu Charita vyhlásila sbírku Postní
almužna, která se bude konat ve všech kostelích Èeské
republiky. Do pokladnièek se sbírají pøíspìvky na pomoc
chudým lidem a zejména rodinám s více dìtmi.
Obøady Svatého týdne a Velikonoc.
Svatý týden a Velikonoce jsou vrcholné svátky církevního
roku, o kterých si pøipomínáme vykupitelské dílo Ježíše
Krista, jeho utrpení, smrt a vzkøíšení. Proto zveme na
obøady v tyto dny všechny vìøící. Poøad obøadù Svatého
týdne a Velikonoc v našem kostele je následující:
Kvìtná nedìle – 1. dubna: 9.30 hod.
– mše svatá se svìcením ratolestí a s prùvodem do
kostela, zpráva o umuèení Ježíše Krista (pašije);

Výhodou je hlavnì i to, že došlo k úbytku tohoto odpadu
na polních cestách a v pøíkopech. Pøesto jsou ještì mezi
námi ti, kteøí chtìjí ušetøit pár krokù a radìji trávu ze
zahrádky odvezou pár metrù za obec. A ještì jednou
pøipomínáme, že nápojové kartony patøí do žlutých
kontejnerù spoleènì s plasty. Není to èistý papír, nepatøí
tedy do kontejnerù modrých.
Iveta Vyroubalová

Oznámení Øímskokatolické farnosti
Hnìvotín.
Podìkování za Tøíkrálovou sbírku.
Dìkujeme tímto všem spoluobèanùm, kteøí pøispìli letos
do Tøíkrálové sbírky na projekty olomoucké arcidiecézní
Charity a na její humanitární pomoc v zahranièí.
Tøíkrálová sbírka vynesla v naší obci 27 232 Kè (loni to
bylo 24 553 Kè). V olomouckém dìkanátì vynesla tato
sbírka celkem více než 1 milión Kè, v celé olomoucké
arcidiecézi nìco pøes 20 miliónù Kè a v celé Èeské
republice asi 74 mil. Kè (loni nìco pøes 72,5 miliónù Kè).
Je potìšitelné, že pøibývá tìch, kteøí chápou potøebu
pomáhat lidem, kteøí se octli v nouzi, a to u nás i ve svìtì.
Ekumenická bohoslužba.
V nedìli 22. ledna 2012 se konala ve farním kostele sv.
Leonarda v Hnìvotínì ekumenická bohoslužba spojená s
modlitbami za jednotu køesanù. Této bohoslužby se
zúèastnili stejnì jako loni duchovní i vìøící ze ètyø
køesanských církví zastoupených v Hnìvotínì, totiž

Zelený ètvrtek – 5. dubna: 18.00 hod.
– mše svatá na památku poslední veèeøe Pánì, pøenesení
Nejsv. svátosti, adorace v Getsemanské zahradì;
Velký pátek – 6. dubna: 16.00 hod.
– bohoslužba slova se zprávou o umuèení Krista, uctívání
sv. køíže, pøijímání, modlitby u Božího hrobu;
Bílá sobota – 7. dubna:
po celý den je kostel otevøený pro možnost adorace u
Božího hrobu;
Velikonoèní vigílie (veèer): 20.00 hod.
– svìcení ohnì a velikonoèní svíce pøed kostelem, prùvod
se svícemi do kostela, velikonoèní chvalozpìv, bohoslužba
slova, svìcení køestní vody, køestní obøad a obnova
køestního slibu, slavení eucharistie, požehnání;
Velikonoèní nedìle – 8. dubna: 9.30 hod.
– slavná velikonoèní mše, požehnání pokrmù;
Velikonoèní pondìlí – 9. dubna: 9.30 hod.
– další velikonoèní mše, požehnání vìøících;
Pøejeme všem vìøícím i ostatním spoluobèanùm
radostné Velikonoce, svátky vzkøíšení našeho
Pána a Spasitele Ježíše Krista, slavného Vítìze
nad høíchem a nad smrtí!
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Ohlédnutí za pøelomem roku.
„Vlèata“ pro zvíøátka.
Je pátek 23. prosince 2011. Vánoce jsou doslova za dveømi
a jejich kouzelná atmosféra je cítit na každém kroku. Okna
plná svìtýlek, vùnì cukroví a všude znìjící tóny koled a
vánoèních písní. Všichni jsme pravda trochu uhonìní, ale
souèasnì je na každém znát, že Vánoce jsou opravdu
nejkrásnìjší svátky v roce. A dìti? Ty se tak moc tìší na
zítøek, že už vlastnì ani o nièem jiném nemluví. Dnes
nemusí do školy, jsou prázdniny a tak pomáhají rodièùm s
posledními pøípravami. Musí zkontrolovat, zda máma
udìlala dobré perníèky, vytøít koupelnu po té, co krátili
dlouhou chvíli kaprovi ve vanì, ale ze všeho nejdùležitìjší
je chystání stromeèku. I dìti z „Vlèat“ se nemohou doèkat,
až ozdobí stromeèek. Jenže ne ten v pokoji. Máme totiž v
plánu pøipravit vánoce pro zvíøátka.
Koneènì! Z kostela doznívá zvon oznamující jednu
hodinu a my se pomalu vzdalujeme od obecního úøadu.
Poèasí je perfektní. Krásná zima. Dokonce napadl první
sníh, a i když je ho jen malinko, máme z nìj velikou radost.
Cestou totiž mùžeme hledat stopy a zkoušet poznávat, kdo
tu šel pøed námi. Byl to zajíc, liška anebo jen zatoulaná
koèka? Tuhle stopu zase udìlal bažant a tady poskakoval
vrabèák. Vlastnì jsme poøád nìco objevovali a ani jsme si
neuvìdomili, jaký kus cesty už máme za sebou. Naše
první zastavení je u krmelce. Ten také pìknì ozdobíme a
naplníme. Vytahujeme èást nákladu z batùžkù a spoleènì
se do toho pouštíme. Obilí, kukuøice, ale i mrkev a jablíèka
promìnila jinak obyèejný zásyp a jeslièky v bohatì
prostøený štìdroveèerní stùl. Povìdìli jsme si, kdo
krmelec navštìvuje a kdo si na našich dobrotách asi
pochutná. Ještì pár fotek a jdeme zase dál.
Cílem naší vycházky je myslivecký areál „Výrovka“ ve
Skalách. Krásná vyhlídka, posezení a hlavnì skupinka
støíbrných smrèkù je pro náš plán ideální. Na nic
neèekáme a hned jeden z nich, samozøejmì ten nejvìtší,
zkrášlujeme.

zazpívat a zatroubit zvìøi do polí. Byl s námi i náš kamarád
Svaa, myslivecký trubaè a tak se krajinou rozlétly
opravdu moc pìkné lovecké fanfáry a hlaholy. Od Výrovky
jsme se vzdálili jen na chvíli, ale když jsme se vrátili k
nazdobenému stromeèku… Tolik dárkù! To je paráda!
Každý tu má balíèek s trikem Vlèat a vlastní prùkazku
mladého myslivce. A jak tak stojíme s dárky u vánoèního
smrèku, rozhodli jsme se zazpívat pìknou koledu. Co vám
budu povídat. Krásnìjší atmosféru jsme si ani nemohli
pøát. Cesta zpátky nám utekla rychle, ale i tak jsme pøišli
do Hnìvotína až s veèerem. Na rozlouèenou jsme si ještì
zapálili prskavky a popøáli si šastné a veselé Vánoce.

Myslím si, že se tato vycházka všem moc líbila. Nejen, že si
dìti zkrátily nekoneèné èekání na Štìdrý den, ale prožili
jsme moc pìkné spoleèné chvíle a pøipravili jsme krásné
Vánoce i zvíøátkùm. Dìkuji panu Frainšicovi za
obèerstvení a za pomoc s pøípravou, Svaovi Krumniklovi
za trubaèské vystoupení a rodièùm za skvìlý doprovod.
Bylo to poprvé, ale jsem pøesvìdèený o tom, že ne
naposled.
Stanislav Ošádal, dmmvlcata@email.cz,
www.dmmvlcata.cz

Na Nový rok spoleènì.

Ozdoby, které na stromeèek vìsíme, nejsou ale jen tak obyèejné a
samoúèelné. Na místo sklenìných banìk a tøpytivých tøásní se
vìtvièky v okamžiku prohýbají pod ozdobami z kaštanù, žaludù,
oøíškù, jablíèek a sušeného ovoce. A na takové výzdobì si jistì
zvíøátka pìknì smlsnou. Krása! No posuïte sami.

Ale ani my jsme nepøišli zkrátka. Špekáèky opeèené nad
ohnìm nemají chybu. Horký èaj, pro rodièe trochu
svaøeného vína a nechybìlo ani vánoèní pøekvapení. Ale
hezky popoøádku. Když jsme se posilnili a opekli i
poslední krajíc chleba na køupavou topinku, šli jsme

Stává se již tradicí, že se 1. ledna odpoledne obèané
Hnìvotína scházejí v Hnìvotínských skálách. Nejinak
tomu bylo i letos. Vzhledem k nepøízni poèasí nebylo
možné využít novì vybudovanou procházkovou trasu
polní cestou
zaèínající za
Malým Klupoøem,
pøes Žerùvské
s k á l y
d o
Hnìvotínských
skal. Šlo se
nejkratší a v dané
chvíli nejschùdnìjší cestou, tedy
silnicí na Žerùvky a
za obcí vlevo panelovou cestou do Hnìvotínských skal.
I pøes deštivé a vìtrné poèasí se v cílovém místì sešlo na
150 obèanù, kteøí se letos sice nemohli pokochat krásným
výhledem do širokého okolí, ale v areálu cvièných nor
mohli spatøit, zejména dìtmi obdivované, volnì
pobíhající lišky, zahøát se grogem, teplou polévkou,
pøípadnì nápoji ještì ostøejšími.
Petr Rosmaník
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Probìhla valná hromada FC Hnìvotín.
V sobotu 25. února 2012 se uskuteènila valná hromada funkcionáøe Michala
obèanského sdružení FC Hnìvotín. Z celkového poètu 102 Antla, Miloslava Antla,
èlenù se jich v restauraci „Na høišti“ sešlo 53.
Mojmíra Doležala,
Po nutných procedurálních náležitostech došlo na Miroslava Harinì, Milan
jednotlivé body programu. Pøítomní si nejprve H o r y l a , J a k u b a
prostøednictvím Miroslava Harinì a ing. Jozefa Nováka K r e j è í h o , M i l a n a
vyslechli zprávu o èinnosti sdružení za uplynulý rok, ve Krejèího a ing. Jozefa
které byla shrnuta veškerá èinnost oddílu v oblasti Nováka, který i nadále
sportovní i v oblasti údržby a rozvoje sportovního areálu. zùstává pøedsedou FC
Nejvíce pozornosti vìnovali úèastníci informacím o Hnìvotín. Výbor tak má
hospodaøení sdružení a jeho ekonomické situaci. opìt 11 èlenù.
Následnì se u mikrofonu vystøídali zástupci jednotlivých V n á s l e d n é d i s k u z i
mužstev, aby se ohlédli za uplynulým kalendáøním rokem. tazatele nejvíce zajímali
O našich nejmenších, benjamíncích, pohovoøil Pavel informace o kádrech
Dostalík, èinnost mladších a starších žákù zhodnotil jednotlivých mužstev pro
Milan Horyl, za dorostence promluvil František Mrakava jarní èást sezóny a o
a za muže vedoucí týmu Michal Antl.
finanèním zabezpeèení oddílu. Nemálo otázek se týkalo
S podrobnìjšími dalšího pøípadného rozvoje sportovního areálu (snahou
informacemi o výboru bude areál, ve spolupráci s obecním úøadem a
h o s p o d a ø e n í sponzory, vybudováním dalších sportoviš, více otevøít
s d r u ž e n í p o t é sportující veøejnosti). Po diskuzi byli pøítomní seznámeni
v y s t o u p i l s usnesením, které vzápìtí jednomyslnì schválili. Tímto
Vladimír Polák byla valná hromada ukonèena.
m l a d š í , k t e r ý A co èeká FC Hnìvotín v nejbližší dobì? Výše uvedená
zároveò pøednesl i pozvánka zve nejen pøíznivce sportu na 24. bøezna 2012,
zprávu Kontrolní kdy se v Kulturním domì koná ples fotbalistù. Již o den
a revizní komise. pozdìji, v nedìli 25. bøezna 2012 zajíždìjí muži k prvnímu
V dalším bodu mistrovskému zápasu jarní èásti krajského pøeboru do
programu valné Urèic. Vzhledem ke konání plesu výbor FC požádal o
hromady došlo k pøijetí ètyø nových èlenù a ke zvolení pøeložení zápasu na sobotu, ale o žádosti ještì nebylo
Ivany Mifkové, Vitìzslava Varhaníka a Jana Šulce do rozhodnuto. Budeme vás zavèas informovat.
výboru FC Hnìvotín, v nìmž tak doplnili stávající
Milan Krejèí
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Dny obce Hnìvotín
spojené se setkáním rodákù
a bývalých obèanù obce.
Pátek 27. až nedìle 29. èervence 2012.
Touto tøídenní akcí chceme prostøednictvím kulturních a spoleèenských
aktivit oživit povìdomí a hrdost našich obèanù na tisíciletou historii
naší obce, na její tradice i souèasnost.
Ve spolupráci s Národopisným ústavem v Brnì, Zemským archivem v
Olomouci, Muzeem Olomouc, Archeologickým ústavem a dalšími
institucemi pøipravíme výstavu pod názvem „Historie a souèasnost
Hnìvotína“.
V Kulturním domì zorganizujeme pøehlídku øezbáøských prací,
fotografií a dalších exponátù dokumentujících šikovnost našich obèanù.
Pro veøejnost bude zpøístupnìna základní a mateøská škola, mateøské
centrum Beruška a kostel sv. Leonarda vèetnì podzemí a kostelní vìže.
Nedílnou souèástí dnù obce bude široká škála kulturních a sportovních
akcí konaných v Kulturním domì, ve sportovním areálu, u hasièské
zbrojnice a v dalších prostorách vesnice, vždy spojených s bohatým
obèerstvením.
Nebude chybìt taneèní zábava, ohòostroj, vzlet balónu a další atrakce.

Pomùžete i vy?
Napøíklad tím, že:
- pozvete své rodinné pøíslušníky a známé, které život zavál do jiných mìst
a vesnic nebo i jiných zemí a svìtadílù;
- zapùjèíte vìci, fotografie, pohlednice èi jiné pøedmìty, vztahující se k
historii obce a které máte doma - rádi to uvítáme;
- zapojíte se do pøípravy èi prùbìhu celé akce - budeme velice rádi.

O prùbìhu pøíprav a podrobnìjším
programu vás budeme informovat!
Obecní úøad Hnìvotín
Vydává: obec Hnìvotín, IÈO 00298913. Adresa: Hnìvotín 47, 783 47. E-mail: redakce@hnevotin.cz, www.hnevotin.cz
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Strana 12

