
obce Hnìvotínobce Hnìvotín prosinec 2012prosinec 2012

Uvnitø vydání najdete:

Výstavba v obci - ohlédnutí za rokem 2012 ... str. 4

Rozsvícení stromu obce ... str. 8
Péèe o zeleò a životní prostøedí ... str. 9
Benjamínci FC Hnìvotín v roce 2012 ... str. 12

Uvnitø vydání najdete:

Výstavba v obci - ohlédnutí za rokem 2012 ... str. 4

Rozsvícení stromu obce ... str. 8
Péèe o zeleò a životní prostøedí ... str. 9
Benjamínci FC Hnìvotín v roce 2012 ... str. 12



Obecní samospráva.

S t r a n a 2

Poznámky z 16. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 11. prosince 2012.

prosinec 2012

Zasedání se zúèastnilo 7 zastupitelù, omluven byl Petr 
Krupáš, neomluvil se Vladimír Jurtík. Pøítomno bylo 
9 hostù z øad obèanù obce. Po zahájení a odsouhlasení 
zapisovatele, komisí a programu jednání, seznámil 
pøedseda kontrolního výboru pan Petr Rosmaník 
s plnìním usnesení od posledního zasedání.
Starosta obce ing. Jaroslav Dvoøák pøednesl zprávu 
o èinnosti úøadu, ve které seznámil pøítomné s plnìním 
úkolù pracovníky obecního úøadu za období od 
pøedchozího veøejného zasedání.
Pøedseda finanèního výboru Petr Niessner pøednesl 
a navrhl ke schválení:
- rozpoètová  opatøení è. 7 - 11/2012, kterými se vyrovnaly 
pøesuny financí mezi položkami pùvodního rozpoètu;

- rozpoèet obce na rok 2013 (návrh rozpoètu byl 
projednáván na 15. zasedání zastupitelstva obce 
a zveøejnìn byl na úøední desce, do 7. prosince nepøišly 
žádné pøipomínky obèanù, zájmových složek, ani 
sdružení):
        pøíjmová èást rozpoètu èiní 20 669 000,- Kè
        výdajová èást rozpoètu èiní 20 669 000,- Kè;
- prodej stavebního pozemku  p.è. 276/61, orná pùda 
o výmìøe 604 m2,  manželùm Šínovým za cenu 
1500,- Kè/m2;
- pøíspìvek Øímskokatolické farnosti Hnìvotín ve výši 
3 500,- Kè na Tøíkrálový koncert v kostele sv. Leonarda.
Všechny výše uvedené návrhy byly schváleny. Naopak 
neschválena byla žádost o pøíspìvek organizaci Sociální 
služby pro seniory, pøíspìvková organizace, Olomouc.

Schváleno bylo zastupitelstvem i navýšení pøíspìvku Mikroregionu 
Kosíøsko pro rok 2013 na dofinancování výstavby rozhledny na 
Velkém Kosíøi (100,- Kè na 1 obèana, tj. 1 563 x 100,- Kè, celkem tedy 
156 300,- Kè.). Na obrázku je poèítaèová vizualizace schválené 
podoby rozhledny.

Pøedseda kontrolního výboru Petr Rosmaník seznámil 
pøítomné s návrhem Obecnì závazné vyhlášky è.1/2012, 
zvyšující poplatek za svoz komunálního odpadu z 350 na                     
380,- Kè /osobu/rok, a to s platností od 1. ledna 2013 
(nárùst skládkového, cen pohonných hmot, energií a DPH 
pro firmu van Gansewinkel). Zastupitelé vyhlášku 
odsouhlasili.
Následnì starosta obce seznámil pøítomné s možností 
pøevodu majetku státu v k.ú. Hnìvotín do majetku obce 
(umožnìno vydáním zákona è.173/2012 Sb. o pøevodu 
majetku z vlastnictví státu, ze dne 26 dubna 2012) a se 
žádostmi obce o dotace na rok 2013:
- z Programu obnovy venkova (Olomoucký kraj) 
na revitalizaci místní èásti Velký Válkov;
- z Ministerstva pro místní rozvoj na výstavbu 
komunikace na konci Velkého Válkova, na výstavbu 
komunikace a chodníku v lokalitì U Zahrádek a na 
výstavbu komunikace v lokalitì Pøed Høištìm;

- z Regionálního operaèního programu (Olomoucký kraj) 
na rekonstrukci silnice II/570 vedoucí Hnìvotínem, 
chodníkù a parkovištì;
-  ze Státního fondu dopravní infrastruktury 
na cyklostezku Nedvìzí-Hnìvotín-Topolany;
- ze Státního zemìdìlského intervenèního fondu na 
stavební úpravy opìrné zdi s ohrádkou u sochy p. Marie. 
Podání žádostí bylo schváleno.
   Dále starosta obce informoval o tìchto smlouvách obce:
- smlouva s firmou Povodí Moravy o právu provést stavbu 
„Intenzifikace vodovodní sítì obce Hnìvotín“;
- smlouva s firmou SMP Net, s. r. o, zastoupenou RWE 
Distribuèní služby, s.r.o., Brno a  jednotlivými stavebníky 
na vìcná bøemena pro odkoupení pøípojek;
- dodatek è. 1 ke smlouvì o dílo se spoleèností Ekozis 
Zábøeh, kterým se posouvá datum ukonèení díla 
(zhotovení inženýrských sítí na ul. Topolanská), z dùvodù 
prùtahù s majitelem rozvodù plynu a nepøíznivého poèasí, 
na 30. 3. 2013;
- smlouva obce s Øímskokatolickou farností o výpùjèce 
høbitova s právem využívat bezplatnì pohøebištì 
a márnici na pøíštích 50 let.

Jednou z institucí, u které bude obec usilovat o získání dotaèních 
prostøedkù, je Státní fond životního prostøedí. V pøípadì úspìchu by 
byly finance využity na intenzifikaci vodovodní sítì obce Hnìvotín a 
na zateplení budovy základní školy.

Pokraèování na stranì 3.



S t r a n a 3

Obecní samospráva.

Sejdeme se opìt na Nový rok 
ve Skalách?

Na Nový rok vás zveme na již tradièní, samostatnou 
procházku do Hnìvotínských Skal. Procházku zvládnete 
i s malými dìtmi a koèárky, nejkratší trasa, vedoucí pøímo 
po silnici na Olšany, mìøí pøibližnì 1 km (pøed lesíkem 
odboèíte vlevo po panelové cestì a za moment jste 
na místì, u umìlé lišèí nory).

V úterý 1. ledna 2013 zde, od 13 do 16 hodin, bude u cvièné 
nory pøipraven nejen krásný výhled do krajiny a èerstvý 
vzduch, ale také horký èaj, grog, teplá polévka a nìco 
dalšího na zahøátí.
Úèastníci budou dekorováni pamìtním pøívìskem.

Ing. Tomáš Dostál, místostarosta

Poznámky z 16. zasedání zastupitelstva 
obce, konaného dne 11. prosince 2012.

V dalších bodech programu byly projednány výsledky 
jednání o zlepšení dopravní obslužnosti obce (pøes obec 
Topolany), o vytvoøení dalších autobusových zastávek 
smìrem na Olomouc, o propojení Nedvìzí, Hnìvotína 
a obce Topolany cyklostezkou.
Byl schválen øád pohøebištì obce Hnìvotín, smlouvy na 
hrobová místa a poplatek na další období a vzdání se 
pøedkupního práva na odkoupení jednoho stavebního 
pozemku.
Místostarosta ing. Tomáš Dostál informoval o èinnosti 
Regionu Haná, kterého je obec èlenem, místostarosta 
Miloslav Antl pak seznámil pøítomné s probíhajícími 
stavebními aktivitami, vèetnì tìch, které se pøipravují na 
rok 2013.

V diskuzi zaznìly pøipomínky a podnìty k pøedkupnímu 
právu u pozemkù, k podmínkám pøipojení staveb na 
obecní inženýrské sítì, k propojení a stavebnímu 
dokonèení komunikace Za Školou – Floriánek, 
k problémùm s finanèním krytím rekonstrukce prùtahu 
komunikace Olomouc - Lutín, k neochotì obce øešit 
dopravu a stav komunikace na Lutínské ulici, 
k problémùm dopravy pøi øepné kampani apod. Na závìr 
bylo pøijato usnesení. Nato starosta obce podìkoval 
obèanùm za úèast, popøál zastupitelùm i hostùm klidné 
vánoèní svátky a vše nejlepší do nového roku a zasedání 
ukonèil.
Podrobnìjší informace o projednávaných záležitostech 
naleznete na obecních webových stránkách v Usnesení ze 
16. zasedání zastupitelstva obce.

Iveta Vyroubalová

Uzavøen byl i dodatek ke smlouvì s firmou Veolia Transport 
o závazku veøejné služby (osobní autobusová pøeprava), kterým 
se navyšuje poplatek o 3% oproti roku 2012 na èástku 243 900,- Kè.

Pokraèování ze strany 2.

Podìkování a pøání.
Zastupitelé obce, starosta 
se zamìstnanci obecního úøadu 
a redakèní rada
pøejí všem obèanùm obce pokojné 
prožití vánoèních svátkù, klid, 
štìstí a pohodu do Vašich domovù.
Všem, kteøí jste se aktivnì podíleli 
na práci složek a zájmových 
sdružení obce, na zabezpeèení 
a organizaci kulturních, 
sportovních a spoleèenských akcí, 
na výstavbì, rozvoji 
i na reprezentaci  Hnìvotína, 
upøímnì dìkujeme.

V nastávajícím novém roce 2013, 
Vám pøejeme zejména 
pevné zdraví, spokojenost 
a splnìní Vašich novoroèních 
pøedsevzetí.

Š�astný nový rok 2013

Obecní úøad Hnìvotín upozoròuje obèany, 
že bude, z dùvodù èerpání dovolené, ke konci 
roku uzavøen  ve dnech 27., 28. a  31.12. 2012.

 Ing. Jaroslav Dvoøák, starosta

Uzavøení obecního úøadu.

prosinec 2012
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Výstavba v obci.

Ohlédneme-li se za rokem 2012 z pohledu uskuteènìné 
výstavby v obci, je výèet zrealizovaných akcí bohatý. Tady 
jsou:  
- dokonèení komunikace, podélného parkovištì 
a chodníkù v celé lokalitì Za høištìm;
- stavební úprava prostorù v domì s peèovatelskou 
službou, vèetnì parkovištì a zahradnických úprav;

- komplexní rekonstrukce domovnického bytu 
v prostorách Kulturního domu na zdravotní støedisko pro 
dìti a dospìlé se samostatným vchodem a bezbariérovým 
pøístupem (do té doby byla spoleèná ordinace lékaøe tak 
trošku ostudou obce);
- vybudování nových prostorù pro obecní knihovnu 
a klubovnu pro mládež a seniory;   
- vybudování nového veøejného osvìtlení po rozcestí 
k Olomouci a v lokalitì U Zahrádek; 
- výmìna svítidel v ulici K Floriánku;
- úprava prostorù za východní branou kostela;
- úprava obrubníkù a pøedláždìní chodníku zastávky 
od Olomouce;
- ve spolupráci s obèany probìhlo proøezání a vysazení 
ovocných stromkù podél polní cesty za Válkovem;

- vybudování a vybavení klubovny pro družinu mladých 
myslivcù „Vlèata“;
- èásteèné vybudování plynovodu, vodovodu a deš�ové 
a splaškové kanalizace na Topolanské ulici pro 

15 rodinných domù, vèetnì zpevnìní podloží pro budoucí 
komunikace;    
Zase tak máme další èást obce a majetku obce 
v poøádku!
Navíc firma SMP-RWE prostøednictvím spoleènosti 
Plynomont vymìnila a dala do poøádku nízkotlaké 
rozvody plynu v témìø polovinì obce.
V roce 2013 plánujeme:            
- dokonèení inženýrských sítí pro 15 rodinných domù 
na Topolanské ulici; 
- dokonèení úprav prostranství pøed Kulturním domem;
- rekonstrukci komunikace a chodníku na Velkém 
Válkovì, vèetnì jejich prodloužení až k nové výstavbì;

- intenzifikaci vodovodního systému obce s vybudováním 
vodojemu se zásobou  min. 150 m3 pitné vody, s dalším 
vrtem a se zmìnou propojení jednotlivých zdrojù;
- vybudování komunikace a chodníku v lokalitì 
U zahrádek s chodníkem od høbitova po rozcestí;    
- vybudování nových sociálních zaøízení v hasièské 
zbrojnici;
- úpravy sportovního areálu ve spolupráci s FC Hnìvotín.
Podle získaných dotací, pøíspìvkù firem 
a finanèní situace chceme dále zrealizovat:
- vybudování komunikace, chodníkù a parkovacích stání 
v ulici Pøed Høištìm;
- zateplení budovy základní školy;
- výmìnu oken v domì s peèovatelskou službou;
- vybudování veøejného osvìtlení v ulici Za Studeným;
- propojení chodníku z lokality Za Høištìm s èástí Kout.
V pøíštím roce chceme pøipravit projekty na:
- celkovou revitalizaci èásti obce Malý Klupoø; 
- celkovou revitalizaci ulice K Floriánku;
- cyklostezku Nedvìzí – Hnìvotín – Topolany;
- vybudování dalších sportoviš� sportovního areálu 
FC Hnìvotín;
- nového kabátu by se v pøíštím roce mohly doèkat 
i zastávky pøímìstské autobusové dopravy.

Miloslav Antl, místostarosta

Probìhla kompletní rekonstrukce Malého Válkova, s pøeložením 
køížku, se zahradnickými úpravami a s vybudováním parkovištì v 
ulici Høbitovní.

Provedena byla úprava vzhledu a zateplení pøední èásti Kulturního 
domu s úpravou balkonu a schodištì, vèetnì klempíøských prací 
a pøeložení vedení nízkého napìtí a veøejného osvìtlení.

Dlouho oèekávané rekonstrukce se v pøíštím roce koneènì doèká 
Velký Válkov.
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Žáci naší školy se doèkali 2. kola veslaøského závodu. 
V úterý 27. listopadu se lodìnice pøi veslaøském klubu 
Olomouc opìt otevøela školám pro porovnání sil 
ve veslování.

Kromì pìtièlenného družstva ze 6. tøídy (v sestavì Lukáš 
Horáèek, Milan Vojáèek, Nikola Toufarová, Kristina 
Klimková a Jitka Sohrová) jsme tentokrát sestavili 
i družstvo 7. – 8. tøídy (v sestavì Rùžena Mikelová, Klára 
Pospíchalová, Jan Kreuzer, Michal Staòo a Martin 
Poledníèek). Na tyto žáky èekala tra� o délce 400m. Mladší 
žáci se jim snažili pøedat zkušenosti z pøedchozího kola a 
všichni bojovali, aby jejich loïka – poèítaèový ukazatel 
výkonu – nezùstávala pozadu za soupeøi. 

Èasto rozhodovaly o lepším umístnìní jen sekundy. Lukáš 
Horáèek podal opìt velmi dobrý výkon, v jeho kategorii se 
však našel rival, který ho pøedstihl, a tak Lukáš obsadil 
tentokrát 2. místo. Gratulujeme! Jemu i všem ostatním 
závodníkùm dìkujeme za plné nasazení pro závod.

Mgr. Radka Dudová,  Nikola Toufarová, 6. tøída

Zase nás potrápí chodníky!

Zima má nezpochybnitelná kouzla, ale také dokáže ukázat 
svoje zuby. Snažíme se s našimi zamìstnanci a smluvní 
firmou uklízet sníh z chodníkù a místních komunikací  
a sypat je solí nebo pevným materiálem. Zaèátek prosince 
nám dal docela zabrat.

Proto si vážíme vaší pomoci a dìkuje vám, kteøí chodník 
pøed svými domy uklízíte. Víme, že to berete vìtšinou za 
samozøejmost, mít pøed svým domem poøádek.
Dìkujeme!

Ing. Jaroslav Dvoøák, starosta

Obecní samospráva.

Závody na veslaøském trenažéru.

Ve støedu 21. listopadu navštívili žáci 9. tøídy výstavu 
støedních škol Scholaris, která probíhala v budovách 
Støední školy polytechnické v Olomouci. Jednotlivé školy 
zde mìly svá stanovištì, u nichž nám pøedávaly informace 
o svých studijních oborech.
Zástupci škol byli velmi vstøícní a milí. Odpovídali nám na 
všechny naše dotazy a pomohli nám tak pøi rozhodování 
o naší budoucnosti.
Další informace k volbì støední školy jsme získali na 
Úøadu práce v Olomouci, kde jsme absolvovali pøednášku 
o pøijímacím øízení.

Klára Nováková a Tereza Dadáková, 9. tøída 

Devá�áci a volba povolání. Naši školu reprezentovala i Nikola Toufarová (uprostøed snímku v 
modrém trièku). A jaké si odnesla dojmy? „Na veslaøském trenažéru 
se mi moc líbilo. Byla jsem už podruhé, ale nikdy jsem nevybojovala 
dobré umístìní“. 

Mikuláš s družinou.
Ve støedu 5. prosince navštívil naši školu Mikuláš. 
Doprovázel ho samozøejmì andìl, ale také Lucifer 
s èertem. Žáci jednotlivých tøíd jim recitovali básnièky 
a zpívali písnièky.

 Hodné dìti byly odmìnìny sladkými bonbóny a zdravými 
jablíèky. Mikuláš se svou družinou opouštìl školu mile 
pøekvapen a slíbil, že za rok nás opìt poctí svou návštìvou.

 Klára Nováková a Tereza Dadáková, 9. tøída
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Nastalo období Mikulášù, 
èertíkù a andílkù a pøineslo 
n a š i m  ž á k ù m  c e l é h o  
1 .  s t u p n ì  b e s e d u  
o  knížkách v  krásnì  
opravených prostorách 
místní knihovny. Takto 
zapsal pøíjemné setkání se 
s p i s o v a t e l e m  a  j e h o  
knížkami Filip Volmut, žák 
4.tøídy:
„V pátek 30. listopadu jsme 
b y l i  n a  b e s e d ì  s e  
s p i s o v a t e l e m  J a n e m  
S o b o t k o u  v  m í s t n í  
knihovnì. Pan spisovatel 
Sobotka nám pøedstavil 
knihy o èertech, které napsal. Jeho povídání bylo tak 
zajímavé, že nìkteøí z nás se chtìjí stát novináøi nebo 
spisovateli jako on“.

Beseda se spisovatelem 
Janem Sobotkou.

1. stupeò   
Jednou z již tradièních akcí školy je „Vánoèní dílna“, pøi 
níž se v pøíjemné adventní atmosféøe setkali na pùdì školy 
žáci spolu se svými rodièi.
Bìhem posezení, které bylo zpestøeno spontánním 
vystoupením žákù, spoleènì tvoøili rùzné drobnosti, jež 
byly prodávány na jarmarku pøi pøíležitosti rozsvícení 
vánoèního stromu obce. Ty, kteøí se podíleli na této akci, 
i ty, kteøí si výrobky zakoupili, jistì høeje pocit, že všechny 
utržené prostøedky budou sloužit žákùm naší školy. 
Jménem žákù vám dìkujeme a pøejeme krásné a poklidné 
vánoèní svátky.

Mgr. Ivana Filkászová

2. stupeò
Koncem mìsíce listopadu se na naší škole konala vánoèní 
dílna, které se úèastnili nìkteøí žáci 2. stupnì se svými 
tøídními uèitelkami. Vyrábìli jsme rùzné vánoèní 
dekorace a pøání s využitím zajímavých výtvarných 
technik a materiálù, napø. QULLING. 
Dìti si odnesly domù spoustu pìkných dárkù a pøáníèek. 
Nìkteré výrobky jsme vybrali na vánoèní jarmark. Toto 
setkání bylo velmi pøíjemné, všichni jsme si odpoèinuli od 
každodenních starostí a navodili vánoèní atmosféru. Pro 
velký zájem se dílna opakovala i o týden pozdìji.

Mgr. Iveta Šutová

Vánoèní dílna na základní škole.

prosinec 2012

Rozsvìcování vánoèního stromu obce.

Naladit se již nyní na sváteèní atmosféru mohli všichni, 
kteøí dorazili v pátek 7. prosince k Obecnímu úøadu 
v Hnìvotínì, kde probìhlo tradièní rozsvícení vánoèního 
stromu obce.

Celou akci obohatil program „Mikulášování“ v sále 
Kulturního domu, kde se dìti mìly možnost setkat 
s Mikulášem, Èertem a Andìlem, s nimiž si spoleènì 
zatanèily a zazpívaly. 
Po skonèení se lidé odebrali pøed obecní úøad a kolem 
sedmé hodiny se za pìveckého doprovodu dìtí ze základní 
školy rozzáøila svìtýlka vánoèního stromu. Zážitkem pro 
dìti byl i krásný ohòostroj.
V chladném poèasí a za zvukù vánoèních písní, bylo 
možné ochutnat koláèky, grilované klobásy, uzená žebra 
nebo bramboráky a popíjet výborný punè, který pro 
návštìvníky akce pøipravili místní obèané. Nechybìlo ale 
ani pivo nebo nealkoholické nápoje. K této kouzelné 
atmosféøe pøispìl také tradièní vánoèní jarmark, kdy se 
rodièe s dìtmi scházejí veèer pøed touto akcí a spoleènì 
vyrábí dárky na jarmark.

Pøeji vám kouzelný èas vánoc, klidné svátky a do nového 
roku jen to nejlepší.

Mgr. Jana Kubíèková

O výrobky byl velký zájem a témìø všechny byly velmi rychle prodány. 
Výtìžek z prodeje bude využit pro žáky školy. 
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Základní škola a Mateøská škola.

V úterý 18. prosince dopoledne  pøipravili  žáci Lidové 
školy umìní v mateøské škole krátké houslové vystoupení 
pod vedením MgA. Mileny Melicharové. Jedním 
z úèinkujících byl i žák 4. tøídy naší základní školy Šimon 
Ševèík.

Žáci zahráli dìtem nìkolik písnièek a na závìr zaznìly 
vánoèní koledy. Všem úèinkujícím patøí dík za vytvoøení 
pìkné pøedvánoèní atmosféry.

Dostálová Jarmila, zástupkynì øeditele pro MŠ 

Koncert v mateøské škole.

Zajímavá beseda v nové klubovnì.
Ve ètvrtek 22. listopadu se nová klubovna v prostorách 
Kulturního domu zaplnila posluchaèi všech vìkových 
kategorií. 
Zajímavé diapozitivy ze svých 
cest nám pøijel ukázat pozvaný 
cestovatel a horolezec Zdenìk 
Vychodil z Prostìjova. Pan 
Vychodi l  byl  úèastníkem, 
a  nìkol ikrát  i  vedoucím,  
horolezeckých expedicí, které 
byly poøádány pod záštitou 
èeského státu. 
Všechny svým vyprávìním o tìchto expedicích velmi 
zaujal. Letem svìtem jsme se dozvìdìli zajímavosti  

o Aljašce, Americe, Mexiku, Africe a o Evropì. Pan 
Vychodil vydal tøi knihy. V Prostìjovì je vedoucím oddílu 
„Adrenalin“ s horolezeckou stìnou a všechny mladé 
posluchaèe na tento zajímavý sport pozval.       

Jitka Ponížilová

V pøíštím roce nás poprvé èeká pøímá volba prezidenta. 
Byla vyhlášena na pátek 11. ledna 2013 od 14.00 do 
22.00 hod. a sobotu 12. ledna 2013 od 8.00 do 
14.00 hodin. V obci Hnìvotín je pouze jeden okrsek, tzn., 
že všichni budeme volit na jednom místì a to v sále 
kulturního domu. Je pravdìpodobné, že probìhne i druhé 
kolo voleb a to 25. a 26. ledna 2013.

Iveta Vyroubalová

Volba prezidenta.

Aktuálnì.

Poplatek za svoz komunálního odpadu pro 
rok 2013.
Poplatek za svoz komunálního odpadu pro rok 2013 èiní 
380,- Kè za osobu a rok.  Je splatný od 1. února do 
28. února 2013. Uhradit jej mùžete hotovì v kanceláøi 
obecního úøadu, nebo pøevodním pøíkazem (èíslo úètu je 
5423811/0100, variabilním symbolem je vždy èíslo 
popisné domu a kód 1337 – napø. za dùm s è.p. 724 je 
variabilní symbol 7241337).

Upozornìní na zmìnu termínu svozu popelnic.
Svoz komunálního odpadu se z 1. ledna 2013 pøesouvá na 
sobotu 29. prosince 2012. Termíny dalších svozù zùstávají 
stejné, nejbližší další tedy bude v úterý 15. ledna 2013.

Pronájem hrobových míst na místním høbitovì.
Od bøezna 2013 se budou na obecním úøadì  uzavírat  
nové smlouvy na pronájem hrobových míst na místním 
høbitovì. Týká se to tìch nájemcù, kterým konèí nájemní 
smlouva k 31.12. 2012. Smlouva  bude uzavøena zase na 
10 let, konkrétnì na období od 1.1. 2013 do 31.12. 2022. 
Cena za 1 m2  a rok je 10,- Kè (7,- Kè je za nájem a 3,- Kè 
jsou za služby spojené s nájmem).  
Od 1.1. 2013 bude také platit nový „Øád veøejného 
pohøebištì obce Hnìvotín“, který je zveøejnìný na úøední 
desce a ve vývìsce na místním høbitovì. Nový øád i znìní 
smluv na pronájem hrobových míst jsou k nahlédnutí i na 
obecních webových stránkách ( ).

Jana Svobodová
www.hnevotin.cz

Informace z obecního úøadu.

Plesová sezóna je za dveømi.
Konáním silvestrovské zábavy bude v Hnìvotínì prakticky 
odstartována plesová sezóna. Co do poètu plánovaných akcí 
jedna z nejbohatších v historii obce.  Nabídka je oproti 
minulému roku bohatší o dvì akce – ples pyžamový (název 
odpovídá zamìøení plesu) a maškarní karneval mateøské 
školy. Všechny plesy se již tradiènì konají v Kulturním domì 
a to v tìchto termínech (pro stálé návštìvníky bude zøejmì 
únor vyèerpávající):

Název plesu termín
Myslivecké sdružení Blata 19. ledna 2013
Pyžamový ples 2. února 2013
Sbor dobrovolných hasièù 9. února 2013
Maškarní karneval MŠ 16. února 2013
SRPŠ pøi ZŠ a MŠ Hnìvotín 23. února 2013
FC Hnìvotín 23. bøezna 2013

O podrobnostech vztahujících se ke konání jednotlivých 
plesù budete urèitì vèas informování prostøednictvím 
plakátù a obecního rozhlasu, již teï si vás dovoluji 
na uvedené plesy jménem poøadatelù srdeènì pozvat.
Poznámka na konec. Je již známo i datum 4. roèníku 
Hnìvotínského koštu, konat se bude v pátek 8. bøezna. 
Poøadatelé tím dali ženské èásti obce krásný dárek 
k Mezinárodnímu dni žen. 

Milan Krejèí

http://www.hnevotin.cz
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Aktuálnì.

Rozsvícení stromu obce.

Závìrem bych rád jménem obecního úøadu podìkovat 
všem složkám v obci, všem dobrovolníkùm z øad obèanù, 
školy i školky, kteøí se nìjakou mìrou podíleli na pøípravì, 
prùbìhu i ukonèení akce. Zejména pak nelze opomenout 
zamìstnance obce, kteøí nesli hlavní bøemeno organizace 
a materiálního zabezpeèení. 

Odmìnou pro poøadatele byla velice hojná úèast 
návštìvníkù a snad i jejich spokojenost.

Ing. Tomáš Dostál, místostarosta

prosinec 2012

Rozsvícení vánoèního stromu obce, tato již tradièní akce, 
se letos uskuteènila v pátek 7. prosince a sedmou byla 
i v poøadí. V letošním roce jsme zaznamenali jeden rekord 
– nejchladnìjší poèasí za všech roèníkù. Teplota klesla až 
k mínus 10 C°.
Pøíprava zaèala výbìrem vhodného stromu. Letos byl 
vybrán smrk stojící vedle Kulturního domu, který 
byl osazen do novì uspoøádaného prostranství pøed 
Kulturním domem. Pozorným  návštìvníkùm akce zajisté 
neušlo, že v rámci zateplení a zkrášlení prùèelí Kulturního 
domu bylo pøeloženo venkovní elektrické vedení a celé 
prostor tak zmìnil svoji podobu.

Bez tradièních stánkù s bramboráky, které ošetøovala 
rodina Krejèí, a stánku s pivem a nealkem, na které 
dohlížel pan Niessner, by nìco chybìlo. Oblíbený punè se 
prodával ve dvou stáncích a nechybìl ani zvìøinový guláš 
pana Všetièky.

Souèástí programu bylo i slavnostní otevøení klubovny 
mysliveckého potìru – Klubovna Vlèat a také tradièní 
ohòostroj. Podìkování patøí kolektivu Èerveného køíže, 
který napekl koláèky, a které byly rozdány mezi úèastníky.
Po slavnostním rozsvícení byla v sále Kulturního domu  
zahájena produkce hudební skupiny ,,Naostro“ 
z Prostìjova. Kapele se po krátké dobì podaøilo vytvoøit 
velice slušnou atmosféru, která pøešla v plnohodnotnou 
hudební zábavu. Dle poètu úèastníkù lze zábavu srovnat 
s dobøe navštíveným plesem. 

Vánoèní atmosféru doplnily stánky s vánoèním zbožím paní 
Rozsívalové a pana Klapetka. Po bramborácích v režii FC Hnìvotín se 
obraznì i doslova zakouøilo.

Pøed Kulturním domem mezitím zaèaly jednotlivé stánky s 
obèerstvením nabízet pøíchozím své zboží. V režii obce byly, kromì již 
tradièního zabijaèkového zboží, o které se starali manželé Špièákovi a 
manželé Pokorní, nabízeny i roštované speciality a dobroty z udírny, 
nad kterými bdìli manželé Burïákovi. 

Rozsvícení vánoèního stromku bylo provázeno pásmem  vánoèních 
písní v podání dìtí ze základní školy. 
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Dne  3. listopadu se uskuteènila další brigáda na údržbu 
zelenì v naší obci. Tentokrát byla zamìøena na  trasu za 
Válkovem, kterou v minulosti  hojnì využívali  obèané 
Hnìvotína, ale také Olomouce, k procházkám 
i cyklistickým vyjížïkám. I tady však stromy a keøe znaènì 
pøehoustly a bylo tøeba je proøezat. Protože v naší krajinì 
obecnì ubývá ovocných alejí, hlavním posláním 
listopadové brigády bylo vysadit nové ovocné stromy.
Pøesto, že pùvodní pøedpovìdi poèasí na víkend nebyly 
moc pøíznivé (déš� a ochlazení), ráno se za Válkovem  
postupnì sešlo okolo 50 brigádníkù. 

Opìt èást z nich tvoøily dìti, což je pro organizátory vždy to 
nejpøíjemnìjší zjištìní. Starosta rozdìlil brigádníky na 
jednotlivé skupiny  a všichni se s nadšením pustili do 
práce. Jámy na stromy už byly pøipravené, bylo pouze 
zapotøebí poøádnì vše zamìøit , aby budoucí výsadba byla  
opravdu alejí se vším všudy. Nìkteøí zatloukali kùly, další 
rozváželi stromky, vysazovali je a zahrnovali zeminou.
Opìt výraznì pomohli naši dobrovolní hasièi, kteøí 
zajistili nezbytnou zálivku, ale také z vìtší èásti 
proøezávání pøehoustlých skupin stromù. Nálada byla 
výborná, obèas došlo k menším úrazùm, zpùsobeným 
nešikovností nìkterých úèastníkù. Budoucí alej nabývala 
stále zøetelnìjších obrysù. Pokud se všechny stromy 
uchytí, v což doufáme, tak to bude pro obèany Hnìvotína 
opravdu lahùdková trasa. 

Vysadilo se celkem ... ovocných stromù -  jablonì, hrušnì, 
jeøáby, oøešáky a další druhy. Alej je krásnì vidìt i pøi cestì 
autobusem a jistì z ní mají radost všichni, kdo se brigády 
zúèastnili. Odmìnou pro všechny byla bájeèná svaèina, 

Aktuálnì.

Péèe o zeleò a životní prostøedí v obci.

prosinec 2012

kterou pøipravily pracovnice obecního úøadu.
Listopadová akce byla v tomto smìru poslední v roce 
2012. Ale celoroèní péèe o životní prostøedí v obci patøí 
k významným prioritám zastupitelù. Vzpomeòme 
napøíklad výsadbu zelenì ve vnitrobloku Domu 
s peèovatelskou službou, zahradnické úpravy po 
dokonèení výmìny plynovodu na Malém a Velkém 
Válkovì.

Jako jedna z prvních obcí zajiš�ujeme i svoz biologického 
odpadu, o který je velký zájem. Na to reagovali 
i zastupitelé a v pøíštím roce nabízejí zájemcùm zakoupení 
domácího kompostéru o objemu 600 l. Polovinu ceny na 
zakoupení by hradila obec a s pøípadným zájemcem 
uzavøe smlouvu. Na zvelebování obce se podíleli i žáci 
základní školy v Hnìvotínì. V dubnu se uskuteènila  
brigáda žákù školy na „Den Zemì“, pøi níž upravovali 
záhony se zelení, hrabali listí a za úèasti starosty byl 
vysazen strom prvòáèkù.

Základní škola také získala významné prvenství ve 
sbìrové soutìži, kterou vyhlašuje spoleènost van 
Gansewinkel, jenž v obci zajiš�uje svoz komunálního, 
tøídìného i biologického odpadu. Díky tomu, že bylo 
shromáždìno 22 tun starého papíru, získala škola 
finanèní odmìnu ve výši 20.000 Kè. A to se soutìže 
zúèastnilo 59 základních a mateøských škol. Starý papír 
vozí ke škole i obèané Hnìvotína a tak je tento úspìch 
i jejich vítìzstvím.
Pozitivních vìcí v oblasti životního prostøedí by bylo jistì 
mnohem více, napøíklad akce našich Vlèat. O to více mrzí, 

Pokraèování na stranì 10.
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Zájmové organizace.

Oznámení Øímskokatolické farnosti 
Hnìvotín.

Aktuálnì.

Péèe o zeleò a životní prostøedí v obci.

Setkáváme se i zde s projevy vandalismu, zlámání výsadeb 
stromù za Klupoøem, obèasné „ztráty“ novì vysazených 
stromkù a keøù, devastace zelených pásù parkujícími 
auty, nepovolené skládky a jiné nešvary. 

Výsadba nové zelenì i její udržování stojí obec nemalé 
peníze. Pokud dojde k jejímu poškození, jako bychom tyto 
spoleèné peníze vyhodili oknem. A to nás mrzí, nejen ty 
peníze, ale také èas a námaha, kterou všichni museli 
vynaložit. Bylo by pìkné, kdybychom si spoleènì víc 
všímali toho, co se dìje kolem nás.
Až zastupitelé vyhlásí další brigádu, urèitì by je potìšila
i vìtší úèast, vždy� naše obec má již pøes 1 500 obyvatel. 
Hnìvotín, obec s tak úžasnou historií, si zaslouží pìkné 
a kulturní prostøedí, ve kterém se její obyvatelé budou cítit 
dobøe.

Ing. Nadìžda  Krejèí, komise pro životní prostøedí

Pojïte s námi pøichystat vánoce 
zvíøátkùm.

V nedìli 23. prosince pùjdeme s Vlèaty již podruhé 
pøichystat vánoce zvíøátkùm. Ovocem, zeleninou, oøíšky, 
kaštany a vším, co zvíøátkùm chutná, jim ve Skalách 
nazdobíme vánoèní stromeèek.

Cestou se zastavíme u krmelce a nakonec si nad ohýnkem 
opeèeme špekáèek a vypijeme doušek nìèeho teplého na 
zahøátí. Vycházet budeme ve 13.00 hod. od obecního 
úøadu.  Pøidat se mùže každý, kdo si chce ukrátit èekání na 
Štìdrý den vycházkou do pøírody.
Takže se na vás budeme tìšit 23. prosince ve 13.00 hod. 
u obecního úøadu s batùžkem plným dobrot pro zvíøátka, 
se špekáèky a hlavnì s dobrou vánoèní náladou.

za Vlèata Stanislav Oš�ádal a Ludìk Nezhyba

Poøad bohoslužeb ve vánoèním období 2012-2013 ve 
farním kostele sv. Leonarda v Hnìvotínì:
24.12.  21.00 Štìdrý veèer – vánoèní mše svatá 
(pùlnoèní) – zpívá chrámový sbor z Tìšetic
25.12. 09.30   Hod Boží vánoèní – vánoèní mše svatá 
se zpìvem vánoèních koled

14.30 vánoèní besídka u jeslièek – pásmo 
vánoèních koled
26.12. 09.30 Svátek sv. Štìpána – sváteèní mše 
svatá
30.12. 09.30 Svátek sv. Rodiny: Ježíše, Marie
a Josefa – mše svatá za rodiny farnosti
31.12. 17.00 Památka sv. Silvestra – dìkovná mše 
svatá za uplynulý rok
01.01. 09:30 Nový rok – novoroèní mše svatá za 
farnost Hnìvotín, požehnání koledníkùm Tøíkrálové 
sbírky
06.01.  09.30   Slavnost Zjevení Pánì – sv. Tøí 
králù – tøíkrálová mše se svìcením zlata, kadidla, vody
a køídy
13.01. 09.30 Svátek Køtu Pánì – nedìlní mše na 
zakonèení vánoèního období s obnovou køestních slibù

Tøíkrálový koncert v kostele sv. Leonarda
v Hnìvotínì.
se bude konat v nedìli 6. ledna 2013 v 16.00 hodin. 
Úèinkovat bude Chorus Mauritiensis z Olomouce pod 
vedením sbormistra Mgr. Tomáše Kláska z Olomouce. 
Program koncertu bude uveden na plakátech. Vstupné na 
koncert je dobrovolné, výtìžek bude použit na potøeby 
farnosti.

Tøíkrálová sbírka na Charitu
se bude konat v naší obci v týdnu kolem svátku sv. Tøí 
králù, tj. ve dnech 2.-8. ledna 2013. Prosíme farníky 
i ostatní spoluobèany, aby podle svých možností do této 
sbírky pøispìli a tím pomohli lidem, kteøí jsou odkázáni na 
pomoc a služby katolické Charity. Nikdo z nás neví, zda 
nebude jednou tuto pomoc a tyto služby také sám 
potøebovat.

Ekumenická bohoslužba za jednotu køes�anù
se bude konat ve farním kostele sv. Leonarda v nedìli 
20. ledna 2013 ve 14 hodin. Na tuto bohoslužbu zveme 
vìøící ze všech køes�anských církví pøítomných 
v Hnìvotínì a také duchovní všech tìchto církví. 
Po skonèení bohoslužby bude následovat pøátelská beseda 
s našimi hosty na faøe spojená s obèerstvením.

P. Eduard Krumpolc, faráø

Pøejeme všem našim farníkùm i ostatním 
spoluobèanùm radostné a duchovnì bohaté 
prožití vánoèních svátkù a hodnì Božího 
požehnání, zdraví a spokojenosti v novém roce.

Pokraèování ze strany 9.
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Vlèata mají nové doupì.

...a kdo byl v pátek 7. prosince na slavnostním otevøení, 
tak vidìl, že nová klubovna pro dìti z kroužku Vlèata 
je opravdu parádní.

Stavební práce na rekonstrukci bývalého obecního bytu 
zaèaly již v létì a pøání, že dìti klubovnu dostanou „pod 
stromeèek“, se díky velikému úsilí všech zúèastnìných 
nakonec podaøilo naplnit. 
Nejvìtší podìkování patøí zastupitelùm naší obce v èele 
s panem starostou Ing. Jaroslavem Dvoøákem. Bez jejich 
podpory bychom nikdy takového zázemí nedosáhli. Nejen 
že schválili investici na samotnou rekonstrukci, ale když 
nám Olomoucký kraj zamítl žádost o pøíspìvek na 
vybavení, nenechala nás obec na holièkách a klubovnu 

nám vybavila kvalitním nábytkem. Takový pøístup 
a podpora zájmové èinnosti dìtí není všude 
samozøejmostí a tak je zcela po právu naše obec dávána za 
pøíklad ostatním.
Podìkovat bychom chtìli i všem ostatním, kteøí nás již 
druhým rokem podporují. Díky vaší ochotì a štìdrosti se 
mùžeme neustále zlepšovat a pro naši èinnost získávat 
další potøebné vybavení a pomùcky. Pro nás je to velikou 
motivaci a jsme opravdu moc rádi, že u vás mají Vlèata 
„zelenou“. Další fotografie naší nové klubovny najdete na 
našich internetových stránkách www.dmmvlcata.cz.
Pøejeme vám pøíjemné prožití vánoc a hodnì spokojenosti 
v novém roce.

za Vlèata napsal Stanislav Oš�ádal
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Zájmové organizace.

Závìr podzimu mužùm vyšel.

prosinec 2012prosinec 2012

FC Hnìvotín.

V minulém vydání zpravodaje jsme 
vás informovali o dìní v týmech 
m l a d š í c h  a  s t a r š í c h  ž á k ù  
a dorostencù. Nyní jsou na øadì 
ti nejmladší a nejstarší.

Benjamínci v roce 2012.
Další fotbalový rok je za námi 
a s potìšením musím konstatovat, 
že základna tìch nejmenších fotbalistù se neustále 
rozrùstá, v letošním roce až na úctyhodných 28 hráèù. 
Toto sebou ale samozøejmì nese zvýšený tlak na trenéry, 
kteøí ve složení Jiøí Sova a Tomáš Dostalík jen stìží toto 
zodpovìdné poslání mohou obstojnì zvládnout tak, aby se 
všem klukùm vìnovali s dostateènou kvalitou. Tímto bych 
chtìl apelovat jak na rodièe, tak i na možné zájemce z øad 
sportovní veøejnosti, kterým není tento stav lhostejný, aby 
se pokusili nám, i vám, kteøí do fotbalu vodí své dìti, 
pomoci pøi trénování. Jednalo by se o jednoho, pøípadnì 
dva další trenéry. Pro zlepšení kvality tréninkù je totiž 
nutné rozdìlit úplné nováèky od tìch, kteøí se již fotbalu 
vìnují déle. A toto se nedá zvládnout ve dvou lidech.
Rok jsme opìt zahájili pøípravou v tìlocviènì základní 
školy, potom následoval plynulý pøechod na umìlou 
trávu. Koncem èervna probìhlo dvoudenní soustøedìní 
v Hnìvotínì. Zúèastnilo se jej 21 hráèù a v jeho prùbìhu 
pro nì byly nachystány jak dovednostní soutìže, ranní 
výbìh do ,,Prostìjova“, tak i množství drobných zápasù. 
Celý tento dvoudenní zápøah pro kluky byl zakonèen 
zápasem s rodièi, kde mnozí již vysílením doslova ,,padali 
na hubu“, ale i pøes to podali všichni heroický výkon. Jsem 
rád, že pøi organizaci nám pomáhali rodièe jak 
se stravováním, tak se zajištìním po materiální stránce. 
Ještì jednou velký dík.

Po prázdninách jsme opìt pokraèovali venku s øadou 
nových fotbalistù a sezónu jsme zakonèili opìt 
v tìlocviènì. Mnoho klukù se zlepšilo, nìkteøí více, nìkteøí 
ménì. V pøíští sezónì bychom chtìli sehrát nìkolik 
pøátelákù, které se nám letos nepodaøilo uskuteènit.
Závìrem bych chtìl podìkovat mému kolegovi Pavlovi 
Dostalíkovi za celoroèní obìtavou práci a taktéž Antonínu 
Hubáèkovi, který nám pomáhal, ale s trénováním již 
skonèil.

Jiøí Sova

Výboru FC Hnìvotín 
touto cestou 

dìkuje  hráèùm, trenérùm 
a èlenùm FC za práci 

odvedenou v roce 2012.
Obecnímu úøadu Hnìvotín, 

sponzorùm a pøíznivcùm 
pak dìkujeme za spolupráci 

a projevovanou pøízeò.
Všem výše uvedeným i našim 
spoluobèanùm pak pøejeme

hodnì štìstí, zdraví 
a spokojenosti 

v novém roce 2013.

Po øíjnové výmìnì trenéra èekaly 
na tým mužù tøi  poslední,  
a zároveò velmi dùležité, zápasy, ve 
kterých se støetli s týmy z konce 
tabulky. Poèínali si v nich ale 
výbornì a po vítìzstvích nad 
Želatovicemi a Opatovicemi (vždy 
shodnì 1:0) a remíze v Dolanech 
získali sedm bodù a v koneèné 
podzimní tabulce obsadili pìkné 
desáté místo. Výkony týmu se 
odrazily i v individuálním ocenìní 
brankáøe Jaroslava Bìhalíka, který 
byl zvolen v krajském pøeboru hráèem mìsíce listopadu.
I když jsou bodové rozestupy v tabulce minimální, je toto 
umístìní pøíslibem pøed jarní èástí soutìže.

Milan Krejèí

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body
1. Sokol Urèice 16 13 3 0 50: 15 42
2. Jiskra Oskava 16 10 0 6 39: 28 30
3. FK Kozlovice 16 9 2 5 30: 23 29
4. Sokol Konice 16 9 2 5 25: 21 29
5. 1.HFK Olomouc "B" 16 8 3 5 35: 20 27
6. FK Šternberk 16 7 3 6 35: 29 24
7. TJ Zlaté Hory 16 6 4 6 22: 25 22
8. FC Kralice na Hané 16 6 2 8 23: 34 20
9. Sokol L. V. Losiny 16 5 4 7 37: 37 19

11. FC Želatovice 16 5 4 7 29: 38 19
12. Tatran Litovel 16 4 6 6 22: 24 18
13. Sokol Ústí 16 4 6 6 22: 29 18
14. FK Troubky 16 4 5 7 22: 32 17
15. FKM Opatovice 16 3 3 10 17: 31 12
16. FC Dolany 16 2 5 9 12: 30 11

10. FC Hnìvotín 16 5 4 7 19: 23 19

Muži – krajský pøebor


