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Obecní samospráva.

Co projednávalo 20. zasedání zastupitelstva obce?
Zasedání zastupitelstva obce se uskuteènilo v úterý
20. srpna 2013 a výjimeènì byl pro jeho konání zvolen
velký sál Kulturního domu, protože zastupitelé chtìli
obèany videoprodukcí seznámit s prezentací obce v
soutìži Vesnice roku, pøi soutìžích draèích lodí a pøi
kulturních akcích. Další zasedání se však znovu vrátí do
krásnì zrekonstruované zasedací místnosti v 1. patøe
budovy.
Zasedání se zúèastnilo 6 zastupitelù. Kvùli pracovnímu
zaneprázdnìní se omluvili Vladimír Jurtík a Dušan
Krupáš, dovolenou èerpal Petr Niessner. Na zasedání bylo
29 hostù z øad obèanù obce. Starosta obce úvodem pøivítal
hosty a byly projednány a schváleny procedurální
záležitosti zasedání. S kontrolou usnesení seznámil
pøítomné pøedseda kontrolního výboru Petr Rosmaník.
Starosta následnì pøednesl zprávu o èinnosti obecního
úøadu a jeho zamìstnancù za pøedchozí období. Poté
došlo na projednávání jednotlivých bodù programu
zasedání.

opravy zborcených šachet dešové kanalizace,
prodloužení chodníku od køížku po Rozmahelovo).
Opravy narušených vjezdù k rodinným domùm po severní
stranì Válkova byly øešeny samostatnì objednávkou
u firmy Ježorský. Práce uhradí obec. Na vjezdy byla
použita pùvodní dlažba o rozmìrech 30x30 cm. Chybìjící
dlažba byla doplnìna ze zásob staré dlažby, pocházející
z likvidace chodníkù již døíve revitalizovaných ulic.
Zahradní úpravy realizovala firma Kotek z Bohuòovic.
Zastupitelé povìøili výbor pro zadávání veøejných
zakázek, aby vybral nejvhodnìjší firmu a zadal jí realizaci
hydrogeologického vrtu na parcele è. 436/1. Podle
vydatnosti a kvality pitné vody výbor vypracuje návrh na
využití tohoto zdroje. Starostovi bylo uloženo zadání
zpracování dokumentace pro územní øízení na celkovou
revitalizaci èásti obce Malý Klupoø a ulice K Floriánku.
Po jednáních s odborem investic Olomouckého kraje
navrhujeme spoleèné vyhlášení otevøeného zadávacího
øízení na dodavatele provádìcí projektové dokumentace
na rekonstrukci silnice è. II/570 Hnìvotín a na akci „SO II
- Revitalizaci centrální èásti obce Hnìvotín“. Obec se na
nákladech bude podílet pøíspìvkem na úhradu zpracování
dokumentace druhé jmenované akce. Projednáno
a odsouhlaseno bylo také spoleèné vyhlášení otevøeného
zadávacího øízení na realizaci obou uvedených akcí. Akce
je dotovaná z Regionálního operaèního programu Støední
Morava. V hodnotící komisi bude zastupovat obec
starosta obce Ing. Jaroslav Dvoøák a místostarosta
Miloslav Antl.

Na tomto místì se bude nacházet kruhový objezd.

Projednáno bylo dofinancování akce Revitalizace
centrální èásti obce (ulice Olomoucká a Lutínská)
a závazek obce, že v rozpoètu pro rok 2014 vyèlení na tuto
akci èástku ve výši 3 390 000 Kè. Obec pøijala
do pracovního pomìru na dobu urèitou 3 obèany
Hnìvotína, jejichž mzda bude hrazena z pøíspìvku krajské
poboèky Úøadu práce v Olomouci.

Projednáno také bylo zrekonstruování bytu 2+1 v 2. NP a dvou bytù
1+1 umístìných v pùdní vestavbì zadního traktu Domu
s peèovatelskou službou.

Ve spolupráci se spoleèností Energy Benefit Centre Praha
bude vyhlášeno zadávací øízení na akci „Snížení
energetické nároènosti objektu základní školy obci
Hnìvotín“. Smíšená komise vybere 10. záøí 2013
nejvýhodnìjší nabídku a pøedloží starostovi obce ke
schválení návrh smlouvy o dílo. Pøedseda komise pak
bude na 21. zasedání zastupitelstva informovat
zastupitele a obèany o prùbìhu výbìrového øízení. Akce je
dotovaná Státním fondem životního prostøedí a musí být
dokonèena do 31. prosince 2013.
Ing. Jaroslav Dvoøák vzápìtí informoval pøítomné
o rozšíøení kapacity mateøské školy. Ve spolupráci
s projekèní kanceláøí Malínek a Krajskou hygienickou

Místostarosta Miloslav Antl dále obèanùm objasnil
zadané zakázky malého rozsahu (tj. do 3 000 000 Kè bez
DPH). Jedná se mimo jiných i o dodatek è. 2 ke smlouvì na
Revitalizaci Velkého Válkova o posunutí termínu
dokonèení a o úhradì víceprací (nové kanalizaèní vpusti,
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Pokraèování na stranì 3.
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Co projednávalo 20. zasedání zastupitelstva obce?
Pokraèování ze strany 2.

stanicí Olomouc požádala obec o povolení stavebních
úprav, které by pøinesly navýšení kapacity školky o deset
dìtí. Další navýšení o pìt nebo pøípadnì o devìt dìtí by
bylo doprovázeno již významnìjším zásahem do budovy.
Stávající navýšení považujeme pro potøeby obce
za dostaèující. V této souvislosti si zøizovatel novì
vyhrazuje souhlas s rozhodnutím øeditele Základní školy
a Mateøské školy Hnìvotín pøi pøijímání dìtí z jiných obcí
do mateøské školy.
Tak jako v závìru každého roku, byl i letos projednám plán
inventarizace majetku obce za rok 2013. Zastupitelé

nezapomnìli podrobnìji informovat obèany o úspìchu
naší obce v soutìži Vesnice roku 2013. Byly projednány
dodatky ke smlouvám a smlouvy obce. V diskuzi byly
øešeny pøipomínky obèanù a podány informace
k projednávaným otázkám. Na závìr bylo pøijato
usnesení.
Podrobnìjší informace o projednávaných záležitostech
naleznete na obecníc webových stránkách v Usnesení
z 20. zasedání zastupitelstva obce. Pøíští veøejné zasedání
probìhne v mìsíci øíjnu 2013.
Iveta Vyroubalová

Pokraèující výstavba v obci.
K lokalitì U Zahrádek.
V mìsíci èervenci probìhla soutìž na zakázku
„Komunikace, odstavné plochy a chodníky v lokalitì
U Zahrádek a chodník na ulici Høbitovní“. Bylo osloveno
šest spoleèností, soutìže se zúèastnily ètyøi.
Jako nejvýhodnìjší nabídku vyhodnotila komise pro
zadávání veøejných zakázek nabídku spoleènosti
EUROVIA Vinci a.s. se sídlem ve Zlínì s nabídkovou
cenou 1 428 164 Kè vèetnì DPH. Na uvedenou akci se
podaøilo získat ze Státního fondu podpory bydlení dotaci
ve výši 300 tis. Kè.

Pøípravné práce zaèaly již 21. srpna, naplno se v lokalitì
zaène pracovat v mìsíci záøí. Dokonèení je stanoveno na
konec mìsíce øíjna 2013.

V Kulturním domì je dokonèena instalace schodištì vedoucího
na balkon, pokraèují hrubé stavební práce na vybudování vinárny s
kavárnou pod pódiem.

Další investice.
V souèasné dobì jsou dokonèeny zahradní úpravy
Velkého Válkova. Podaøilo se nám tak dotvoøit další
hezkou ulici obce. Celkové náklady na její revitalizaci
se nám podaøilo, díky vyhlášeným soutìžím na jednotlivé
práce, snížit na èástku ve výši 2,8 mil. Kè. Zase je kus obce
v poøádku!
Hotová je výmìna vodovodního potrubí v èásti obce Malý
Klupoø, vèetnì pøepojení pøípojek k rodinným domùm
a výmìny ucpaného potrubí vedoucího do tzv. Ulièky na
rozhraní Malého a Velkého Klupoøe. Obec na akci
vynaložila 700 tis. Kè.
V neposlední øadì probíhají i pøípravy na výstavbu
zastávek pro IDOS ve smìru na Olomouc.
Miloslav Antl, místostarosta
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Budova základní školy.
Uskuteènila se soutìž na dokonèení opravy støechy
zadního traktu školy, které chceme realizovat do konce
mìsíce záøí. Tato akce bude obec stát bezmála 700 tis. Kè.
Od 20. záøí bychom mìli, po skonèení výbìrového øízení,
koneènì pøistoupit k zateplení budovy základní školy,
která tak dostane i novou fasádu a získá tím nový celkový
vzhled. Rozpoèet je pøibližnì 6 mil. Kè a obci se podaøilo
na tuto akci získat dotaci ze Státního fondu životního
prostøedí ve výši 80 %. Práce by mìly být ukonèeny do
20. listopadu 2013.
Po dohodì s vedením školy jsme pøistoupili k výmìnì
hlavních vstupních dveøí a dvou vnitøních dvoukøídlových
dveøí za samootevírací dveøe s elektrickým pohonem.
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Modrá stuha za spoleèenský život pro naši obec.
Soutìž „Vesnice roku“ je celostátní soutìží nejlepších
vesnic, které nejdøíve v krajských kolech a jejich vítìzové
potom v celostátním klání, pøedstavují úroveò života
v obci, rozvojové dokumenty, územní plán se zámìry,
komfort bydlení, péèi o pøírodu, kulturní a sportovní
vyžití obèanù, jejich zapojení, záliby a koníèky. V roce 2011
jsme získali díky nové mateøské školce, Berušce, pavilonu
základní školy a celkovému zapojení dìtí do života obce
„Bílou stuhu za práci s mládeží“.

Snímek zachycuje vyhlášení letošních výsledkù, které probìhlo na
Krajském úøadu Olomouckého kraje za pøítomnosti hejtmana ing.
Jiøího Rozboøila.

èinnost mladých myslivcù Vlèata pod vedením Stanislava
Ošádala a to jak v klubovnì, tak i v pøírodì,
v hnìvotínských Skalách. Doprovodem k jejich èinnosti
byla i ukázka lišek Èestmíra Všetièky v umìlé noøe.
Hudebnì celou prezentaci obce podtrhla dechová kapela
Jiøího Pavlíèka a kytarová skupina Mišmaš Tomáše
Dostála.
I když jsme vás o prùbìhu návštìvy hodnotitelské komise
informovali již v minulém vydání Zpravodaje, považovali
jsme za vhodné se k ní ještì jednou vrátit a podìkovat vám
všem, kteøí jste se na této prezentaci obce pøímo,
èi nepøímo podíleli.
Z modré stuhy, kterou jsme byli ohodnoceni, máme
obrovskou radost. Soutìž nepovažujeme za honbu
za diplomy a rùznými ocenìními. Je to porovnání
výsledkù práce jednotlivých obcí, jsou to také návody
øešení, výmìna zkušeností a burza nápadù. Pro nás to je
høejivý pocit, že držíme krok s nejlepšími vesnicemi
Olomouckého kraje.
Chtìli bychom probudit další nadšence z øad našich
obèanù. Pokusit se o jejich zapojení do aktivit obce,
jednotlivých složek, zájmových skupin. Chceme podpoøit
i jednotlivce v jejich specifických zálibách, které jsou
pøínosem pro trávení volného èasu. Chceme dál
zvelebovat obec. Není to jen o penìzích. Bez vaší aktivity
a pomoci to nepùjde. Pøijïte s nápady!

V tomto roce se nám díky zapojení øady obèanù a dìtí
základní školy podaøilo ukázat celou rozsáhlou škálu
kulturní èinnosti, kterou prezentovaly výstava ze života
obce v sále Kulturního domu, øezbáøské práce Jana Naše
a Jana Hrnèíøe, panenky Jany Holínkové, autoveteráni
Petra Hejtmana a veteráni motocykly Josefa Mádla.
Komise si také se zájmem prohlédla sportovní areál,
opravené ulice, zeleò v obci, prostøedí mateøské školky,
opravený interiér kostela s komentáøem pana faráøe
Krumpolce a ukázkou hry opravených varhan.
Dalším úspìchem obce bylo udìlení ocenìní za nejlepší
videoprezentaci v rámci soutìže Vesnice roku 2013.

Øada hodnotitelù i nìkteøí starostové nám øíkali: „Máte na
zlatou!“ Pokud se nám nepodaøí splnit tìch pár
pøedcházejících øádkù, tak nemáme. I kdybychom
i nejvyšší stuhu získali a nadšení by nevycházelo z vìtšiny
obèanù obce, nikoho by to stejnì netìšilo. Nejde ani moc
o soutìžení a o vítìzství. Je to cesta k lepšímu
a plnohodnotnìjšímu životu v Hnìvotínì.
Dosáhli jsme hodnì! Pokusíme se uspìt v pøíštím roce?
Jdeme do toho?
zastupitelé obce

Na slavnostním dekorování ocenìných obcí Hnìvotín zastupovali
starosta ing. Jaroslav Dvoøák a místostarosta Miloslav Antl.

Pøedstavily se ženy pod vedením paní Lucie Pøikrylové
s pohádkou O šípkové Rùžence, vystoupily mažoretky
a dívky se stuhami pod vedením Mgr. Dudové, pìvecký
sbor základní školy, sólisté na hudební nástroje, taneèníci
z pyžamového plesu, závodníci na bìžkách, vidìli jsme
útok mladých hasièù s vodou. Velký ohlas vzbudila
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Návrh znaku obce.
Na základì rozhodnutí zastupitelstva obce o vytvoøení
obecního znaku a obecní vlajky dodaly své návrhy dva
subjekty.
Heraldická kanceláø Electrosun Nymburk, která níže
uvedené návrhy znaku obce vytvoøila (podobu vlajky
by navrhla až na základì vybraného znaku), vycházela
z historie obce. Dominantní figurou je v návrzích radlice
a krojidlo, pøevzaté z dochovaného otisku peèeti datované
rokem 1670. Symboly zároveò vyjadøující obživu pøevážné
èásti obyvatelstva v prùbìhu vìkù a zemìdìlský charakter
kraje.
Další symbol, øetìz, zpodobòuje boj obyvatel obce proti
robotì a mìstu Olomouci trvající celá staletí, lze jej oznaèit
i jako jeden z atributù zasvìcení kostela sv. Leonardovi
(øetìz, berla, okovy...). Zlatý kotouè (kotouèe) pøipomínají
proslavenou výrobu tvarùžkù, v pøeneseném významu
i pùdorys obce, tzv. okrouhlici.
Zvolené barvy, modrá a zlatá, jsou pøevzaty ze znaku
Benediktinù, zakládajících klášter Hradisko, kterému
bylo vìnováno v roce 1078 „popluží v obci Gnewotine“
(1. písemná zmínka o obci).

Mgr. Jan Tejkal ve svých návrzích také vycházel z historie
obce. Pøihlédl ke skuteènosti, že obec neoficiálnì již øadu
let jako svùj symbol užívá historický peèetní obraz
s postavou sv. Linharta se štítkem s radlicí a krojidlem
a pøidržel se tohoto motivu, který variantnì obohatil
o vyjádøení obecní tradice výroby syreèkù. Ke každému
z návrhù obecního znaku již navrhl i podobu obecní vlajky.
Na veøejném zasedání zastupitelstva byli pøítomní obèané
seznámeni s návrhy znakù a vyjádøili názor k navrženým
variantám. Návrhy jsou umístìny na webových stránkách
obce. Po diskuzi budou znaky i s návrhem vlajky
projednány na 21. zasedání zastupitelstva obce v mìsíci
øíjnu a po vybrání budou poslány do poslanecké
snìmovny, konkrétnì do podvýboru pro heraldiku
a vexilologii, ke schválení. Obci potom budou oficiálnì
a slavnostnì pøedány.
Ing. Jaroslav Dvoøák, starosta

Moje a naše, nebo moje a cizí?
Pøi vyhodnocení soutìže vesnic Olomouckého kraje
„Vesnice roku 2013“ vystoupila øada pøedstavitelù
s høejivými, ale víceménì formálními projevy. Nás zaujal
latinský citát L. A. Senecy (øímského filosofa, politika,
básníka a dramatika, žijícího v letech 4 pø.n.l.- 65 n.l.),
který použil svìtící biskup olomoucké arcidiecéze.
Volnì se dá pøeložit: „Dobøe se žije tam, kde je slyšet
moje a naše, špatnì se žije tam, kde je moje a cizí. “
Tato pravda tedy platí po tisíciletí. Øešili jí tehdy
v øímském státì, øešili ji ve støedovìku a s obìma
variantami se setkáváme dennì i dnes v naší obci. Nebude
to jinak bohužel ani v budoucnu.
Pro život v naší obci bude obrovskou výhodou,
když to „moje a naše“ bude mít výraznou
pøevahu!
Ing. Jaroslav Dvoøák, starosta
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Základní škola a Mateøská škola.

Ohlédnutí za koncem školního roku.
Zdravá pìtka.
V posledním školním mìsíci se všichni žáci 1. – 5. tøídy
zúèastnili vzdìlávacího programu „Zdravá pìtka“, který
spolufinancuje fond Albert.

snìdli zmrzlin v horkém dnu, si už ani nepamatujeme.
Nakonec jsme zchladili svá rozpálená tìla a užívali
si koupání a lovení rybièek v øece Beèvì. Poèasí nám pøálo
a celý výlet jsme si krásnì prožili.
Barèa, Bára a Ema, žákynì 5. tøídy
Do obce Komòátky v pøedhùøí Jeseníkù jsme vyrazili
s naší paní tøídní uèitelkou na dvoudenní školní výlet.
První den jsme lanovkou vyjeli na Šerák, poté jsme
sestoupili zpìt do Ramzové, kde si vìtšina z nás
vyzkoušela jízdu na minikárách. Když jsme dorazili
do Komòátky, pøihnala se bouøka, která nám ale
nepøekazila dovádìní na trampolínì. Zaujalo nás stádo
kamerunských ovcí, rybníèek s lekníny a hornaté okolí.
Veèer jsme posedìli u ohnì, opekli nejen klobásky, ale
i marshmallow. Celý den jsme zakonèili bitvou s vodními
balónky a veèerníèek pøed spaním jsme vymìnili za horor.

Dìti se zábavnou formou dozvìdìly o tom, které potraviny
jsou pro nì zdravé, a kterým se mají v jídelníèku radìji
vyhnout. Nejlepším úkolem na závìr byla konzumace
pøipraveného ovoce a zeleniny.
Mgr. Dana Andrlíková
Školní výlety do Teplic nad Beèvou a Jeseníkù.
V úterý 18. èervna vyrazili žáci
5. a 8. tøídy na školní výlety.
Teplice nad Beèvou a okolí
poznávali žáci 5. tøídy, do
Jeseníkù se podívali jejich
kolegové z „osmièky“.
K výletùm se vracíme pohledem
jejich úèastníkù.
Celodenní výlet do Teplic nad
Beèvou byl velkým zážitkem,
pøedevším když jsme se
podívali se zatajeným dechem
do Hranické propasti, která je
nejhlubší v Èeské republice.

Druhý den jsme po sladké snídani obstarali hospodáøství,
na rozlouèenou s Komòátkou bouchli Rychlé špunty
a vyrazili pøes lom do Raškova. Velkým zážitkem tam pro
nás byla návštìva obory s jeleny a daòky. To byste nevìøili,
jak jsou jejich parohy hebké. Na chvíli jsme se zastavili
i v místní knihovnì, kde jsme se zaèetli do Guinessovy
knihy rekordù. Unaveni a plni zážitkù jsme nasedli
do vlaku a tìšili se, až budeme doma všechno vyprávìt.
Denisa Koèí, Zuzana Horylová, Julie Pacherová,
žákynì 8. tøídy

Vyzkoušeli jsme svou obratnost a létací schopnosti na
vyvráceném kmeni velkého stromu. Navštívili jsme láznì
Teplice a prohlédli si krápníkovou výzdobu spletitých
chodeb Zbrašovských aragonitových jeskyní. A kolik jsme

Èeské divadlo 20. století netradiènì.
V pátek 21. èervna jsme se zúèastnili divadelního
pøedstavení s názvem „Divadelní uèebnice aneb Èeské
divadlo 20. století“. Jeho úèelem bylo pøedstavit nám
zábavnou formou èeskou pováleènou divadelní scénu.
Celým pøedstavením nás provázeli dva výborní herci
z Divadélka pro školy z Hradce Králové. Ukázali nám pár
známých a zábavných scének z repertoáru pìti
významných divadel.
Napøíklad kabaretní scénku J. Suchého a J. Šlitra
z pražského divadla Semafor, zpracování románu Karla
Èapka „Válka s mloky“, nebo pøíbìh významného
loupežníka „Balada pro banditu“. Do svého pøedstavení
èasto zapojovali i nìkteré žáky. Velkým pøekvapením
na závìr bylo, když ve scénì „Vyšetøování ztráty tøídní
knihy“ zaèali èíst jména nìkterých našich spolužákù.
Urèité hlášky byly opravdové perlièky, které pobavily celé
Pokraèování na stranì 7.
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Povinná výmìna øidièských prùkazù.

Pokraèování ze strany 6.

publikum, a obèas jsme všichni skoro breèeli smíchy.
Pøedstavení se nám velmi líbilo a moc rádi bychom na nìj
šli znovu.
Alena Veselá a Veronika Navrátilová, žákynì 7. tøídy
Sportovní louèení se školním rokem.
Zcela netradiènì uzavøeli školní rok žáci druhé tøídy.
Spoleènì se svými rodièi se sešli ještì v pátek v podveèer
na høišti, kde se utkali ve vybíjené. Nejdøíve,
za mohutného povzbuzování rodièù, hráli proti sobì žáci.
Za svùj výkon byli ocenìni nejen mohutným potleskem,
ale také výborným a bohatým obèerstvením, které
pøipravily maminky. Bìhem nìj si dodávali odvahu
rodièe, kteøí z role fanouškù pøešli do role hráèù. Byla
vytvoøena smíšená družstva žákù a jejich rodièù a nastal
nelítostný souboj, opìt mocnì podporován poèetným
publikem. Probìhl s velkým nasazením všech
zúèastnìných, ale hlavnì, a to je nejdùležitìjší, ve veselé
a pøátelské atmosféøe. Po utkání se ještì všichni sesedli
k pøíjemnému hodování a ve velmi pøíjemné atmosféøe
se definitivnì rozlouèili se školním rokem 2012/2013.
Mgr. Ivana Filkászová

Školní rok 2013/2014
byl slavnostnì zahájen.
V pondìlí 2. záøí byl
v Kulturním domì
slavnostnì zahájen
školní rok 2013/2014.
Žáci školy, jejich rodièe,
èlenové zastupitelstva
obce, pozvaní hosté
a celý pedagogický sbor
byli pøivítáni krátkým
kulturním programem,
který s dìtmi pøipravily
uèitelky 1. stupnì.
Po proslovu pana
øeditele a pana starosty
nastal èas pro pøivítání
našich 24 prvòáèkù
a jejich rodièù.
Maminky (vèetnì
2 tatínkù) dostaly kvìtinu a dìti obdržely kromì
pamìtního listu také knihu pohádek a dìtský deštník.
Po prvním spoleèném focení s paní uèitelkou se dìti
s rodièi pøesunuly do školy.

Upozoròujeme øidièe, kteøí mají øidièské prùkazy vydané
v rozmezí od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004, že si musí
do 31. prosince 2013 zažádat o vydání prùkazu nového.
Uplynutím stanovené doby pro jejich výmìnu øidièské
prùkazy pozbývají platnosti (v souladu s novelou zákona
è. 119/2012 Sb.).

Uvedená výmìna se vztahuje na zobrazené øidièské prùkazy.

K výmìnì prùkazu potøebujete vyplnìnou a podepsanou
žádost (obdržíte ji na pracovišti Magistrátu mìsta
Olomouce), prùkazovou fotografii o rozmìrech
3,5 x 4,5 cm, platný doklad totožnosti a øidièský prùkaz
podléhající výmìnì. Nový øidièský prùkaz vám bude
vyøízen do 20-ti dnù od podání žádosti a to bezplatnì,
pøípadnì i do 5 pracovních dnù od podání žádosti,
ale pouze po úhradì správního poplatku ve výši 500 Kè.
Žádosti se podávají na Magistrátu mìsta Olomouce
na odboru agendy øidièù a motorových vozidel, který sídlí
na ul. Vejdovského 2. Telefonní kontakt je 585 513 719,
585 513 721 a 585 513 724.
Úøední hodiny
Po 8.00 – 12.00
Út 8:00 – 12:00
St 8:00 – 12:00
Èt 8:00 – 12:00

13:00 – 17:00 hod.
13:00 – 15:30 hod.
13:00 – 19:00 hod.
13:00 – 15:30 hod.

Nenechte výmìnu øidièského prùkazu na poslední chvíli,
nemusela by se z kapacitních dùvodù stihnout.
Jana Svobodová

Svoz nebezpeèného a
velkoobjemového odpadu.
Letos již podruhé se bude konat sbìr nebezpeèného
a velkoobjemového odpadu a to v sobotu 19. øíjna 2013
od 8.45 hodin pøed hasièskou zbrojnicí. Trvat bude podle
zájmu pøibližnì do 10.00 hod. Upozoròujeme, že svozová
firma nesbírá pneumatiky.

V tomto školním roce se bude na naší škole vzdìlávat
celkem 145 žákù. Pøejeme všem žákùm školy hladký
prùbìh školního roku, hodnì zážitkù a vùli uèit se novým
vìcem. Nám pedagogùm pøeji hodnì trpìlivosti v této
nároèné práci.
Mgr. Vladimír Èuka, øeditel školy
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Hnìvotínští pádlovali ve Skalièce jako draci.
"Hnìvotínští draci - sedmapadesát vteøin rovných," hlásil
tlampaè na pøehradì ve Skalièce na Hranicku, kde se
v sobotu 17. srpna konaly závody draèích lodí. "Jezdíme
sem už tøetí rok, ale takhle rychle jsme ještì nejeli,"
zamáèkl slzu hnìvotínský místostarosta Miloš Antl
s pádlem v ruce.
První ze tøí kvalifikaèních jízd skonèila
a jedenadvacetièlenná posádka z Hnìvotína, v níž musely
být podle regulí nejménì ètyøi ženy, zamíøila na svou
základnu. Dva velké stany si tým složený ze starousedlíkù
i nových obyvatel z ulice Za Høištìm postavil hned ráno na
bøehu pøehrady.

Tøetí jízda patøila dìtem. Na palubu nastoupili školáci
Ondøej Kabilka a Pavel Krytináø a zapojili se do zbìsilého
pádlování. "Hop, hop," øval hnìvotínský pádlovací stroj.
Dvì stì metrù na vodì mùže být nekoneènì vysilujících.
"Bum, bác," mlátila do bubnu na lodi Jana Doubravská
a urèovala tempo pádlování. Klobouk dolù, od poèáteèní
nejistoty se prodrala k jistým úderùm a i když tvrdila, že po
první jízdì jistì ztratí hlas, nebylo tomu tak. Spíš naopak.
Povzbuzoval i dvaadvacátý èlen posádky - profesionální
kormidelník, kterého mìla každá loï pøidìleného
od poøadatelù.
"Hnìvotínští draci - padesát sedm vteøin a 13 setin," hlásil
rozhlas a vypukl všeobecný hnìvotínský jásot.
"To bychom mohli jet finále D o šestnácté až dvacáté
místo," mudrovali jsme v cíli.
Nejeli. Ve skuteènosti jsme se prodrali ještì výš - sice
s odøenými zády, ale vybojovali jsme finále C a na dosah
bylo jedenácté místo. "To dáme," vìøili si všichni bez
ohledu na to, že ètyøi soupeøi byli ve všech pøedchozích
jízdách rychlejší. Papírovì mìli být Hnìvotínští draci
patnáctí, ale kdo by koukal na papír...

Závody draèích lodí se každoroènì konají v nádherném prostøedí
pøehrady Skalièka.

S jídlem roste chu a zatímco pøed startem první jízdy by
byli všichni spokojeni s umístìním do tøicátého místa
z celkových ètyø desítek lodí, najednou šlo sebevìdomí
nahoru. A to nìkteøí èlenové posádky drželi pádlo v ruce
podruhé v životì - poprvé to bylo v pátek pøed odjezdem,
kdy u udírny na høišti obsadili úèastníci draèích závodù
lavièky a zkoušeli si zábìry "na sucho". Jenže první ostrá
jízda byla famózní. "Tím èasem jsme se dostali do první
dvacítky," usmíval se Dan Hulík, hlavní organizátor
výpravy do Skalièky.
O to vìtším zklamáním byla druhá jízda. Výsledný èas
58 vteøin 89 setin nebyl vùbec špatný, ale posádka
namlsaná prvním úspìchem èekala další zlepšení. Pøesto
jsme byli poøád v lepší polovinì startovního pole. Zatímco
"profesionálové", tedy posádky, které objíždìjí závody
draèích lodí pravidelnì, jezdily èasy kolem 53 až 54 vteøin,
nejhorší týmy jezdily vysoko nad minutu. V tropickém
vedru jsme se snažili nepodcenit pitný režim (pivo,
slivovice, ba i minerálka se objevila), ale zároveò se ani
nepøedávkovat. Dvouhodinové èekání na rozhodující tøetí
kvalifikaèní jízdu zkrátil vojenský gulášek.

Ve finále však chybìly posily z øad hasièù a také Miloš Antl,
který musel odjet reprezentovat do Hnìvotína na obecní
country festival. V posádce bylo devìt žen, pøesto nám
nechybìlo sebevìdomí. "Teï do toho dáme všechno,"
zavelel Zdenìk Hynek a všichni to vidìli stejnì.
Nebudeme napínat. Papírové pøedpoklady pøece jen
zafungovaly. Do cíle jsme dojeli o chlup pátí, takže z toho
bylo celkové patnácté místo. Èas prvního: 57 vteøin
15 setin, náš èas: pár setinek nad 59 vteøin. S èasem z první
jídy bychom vyhráli, ale na všechny bez rozdílu zøejmì
pùsobila únava a sluníèko. Chvilkové zklamání pøehlušila
radost z historicky nejlepšího umístìní Hnìvotína na
závodech draèích lodí. "O tom, že postoupíme tak daleko,
se nám ani nesnilo," zhodnotil to pak veèer Miloš Antl na
zahrádce restaurace Na Høišti.
Tomáš Kasal

Pozvánka na setkání seniorù.
Obecní úøad Hnìvotín zve spoluobèany na již tradièní
„Setkání seniorù“, které se letos koná v pátek 18. øíjna,
a také již tradiènì, ve velkém sále Kulturního domu.
Zaèátek setkání je stanoven na 17 hodin.
Pøijïte si popovídat, zavzpomínat, zazpívat a zatanèit pøi
živé hudbì. Pøipraveno bude malé obèerstvení a dárky pro
jubilanty. Program akce zpestøí taneèní vystoupení
seniorek z Tìšetic. Na vaši úèast se tìší poøadatelé.
Milan Krejèí
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Památník obìtem 1. svìtové války.
Jak jsme vám slíbili v minulém vydání Zpravodaje,
vracíme se k opravì památníku obìtem 1. svìtové války,
která probìhla v minulých mìsících.
Bìhem prací na obnovì památníku byla v jeho útrobách
nalezena kovová schránka obsahující dobová platidla
a pøedevším pamìtní spis hovoøící o historii jeho vzniku.
Je sepsaný a podepsaný hejtmanem Leopoldem
Katzerem, velitelem náhradní dìlostøelecké baterie, která
byla souèástí 12. c. k. polního dìlostøeleckého pluku
dislokovaného v naší obci a ubytovaného v budovì obecní
školy (nynìjší mateøské školy), pøemìnìné za války na
vojenská kasárna. Uvádíme jeho pøeklad:

Na dobovém snímku z Hnìvotína je zachycena nastoupená
dìlostøelecká jednotka.

„Aby zajistila na vìèné èasy dùstojnou a èestnou památku
hrdinnì padlých pøíslušníkù c. k. polního dìlostøeleckého
pluku è. 12, jehož náhradní baterie byla bìhem svìtové
války od záøí 1914 ubytována v obci Hnìvotínì, jakož
i obèanù této obce, kteøí zùstali na bitevním poli, rozhodla
se náhradní baterie z podnìtu svého velitele, hejtmana
Leopolda Katzera, zøídit váleèný pomník a vìnovat jej
obci.
S ohledem na význam pietní a vlastenecké myšlenky
zdùraznìné vztyèením váleèného pomníku byl jako
stanovištì pomníku zvolen støed obce. Aby mohl být
zámìr uskuteènìn, musel být odstranìn na tomto místì
již døíve stojící, z jednoduchého zdiva postavený pomník
císaøe Františka Josefa I., který ovšem, až na mìdìnou
plaketu s podobiznou císaøe, nepøedstavoval žádné
umìlecké dílo. Uvedený pomník se podaøilo znovu vztyèit
v parèíku u domù è. 20, 22, 23 a 27 v novém umìleckém

provedení, pøièemž pøedák Hugo Czermak sestavil
z kamenù nalezených v námìšském lesním revíru
hrabìte Kinského pùsobivé pøírodní seskupení, do nìjž
byla znovu zasazena i døíve zmínìná mìdìná plaketa.
Jako pøedloha k vytvoøení váleèného pomníku byly
k dispozici dva projekty. První dodal poruèík domobrany
Otto Rosenfeld, zatímco druhý byl kopií již stojícího
pomníku v obci Bihaè v Bosnì. S ohledem na místní
pomìry byla zvolena kombinace obou projektù, pøièemž
byl pomník vytvoøen tím zpùsobem, že jeho podstavec se
podobá onomu pomníku v Bihaèi, pøièemž ovšem jeho
horní èást byla kvùli lepší pùsobivosti provedena ve
vìtších rozmìrech. Jako završení podstavce byla použita
kamenná orlice navržená poruèíkem Rosenfeldem,
kterou vytvoøil sochaø Julius Pelikán v Olomouci
z prachatické žuly za pomoci svobodníka domobrany
Karla Hnízda a dìlostøelce domobrany Josefa Marzece.
Podstavec pomníku je vytesán z žuly z obce Vápenná,
kterou daroval na stavbu pomníku pan Konrád
Neugebauer, otec desátníka Rudolfa Neugebauera,
pøíslušníka zdejší náhradní baterie. Vytìžení kamene bylo
provedeno ve vlastní režii a pracovalo na nìm pìt
dìlostøelcù pod vedením desátníka Neugebauera.
Podstavec pomníku zhotovili dìlostøelci domobrany Josef
Peschel, Josef Gürtler, Josef Hesse a Josef Adolf.
V Hnìvotínì, v èervenci 1916.“
Pro úplnost je tøeba dodat, že v roce 1924 byl pomník
rekonstruován a doplnìn o jména padlých spoluobèanù.
Milan Krejèí

Klub seniorù na cestách.
V úterý 9.èervence jsme navštívili Muzeum olomouckých
tvarùžkù v Lošticích. Ty se zaèaly podomácku vyrábìt
pøed 600 lety. Trochu nás mrzelo, že se paní prùvodkynì
více nezmínila i o výrobì v Hnìvotínì. Loštice to nejsou
jenom tvarùžky, ale i synagoga postavená v r.1560, do
klasicismu upravená v letech 1805-1806. Ta se nyní
opravuje. V roce 2003 zde byla odhalena deska obìtem
holokaustu. Moc se nám líbila i expozice nádherných
výrobkù ze døeva u místního døevorytce a øezbáøe pana
Zájmové organizace.
Beneše.

Pobyt jsme si zpøíjemnili obìdem a zákusky z tvarùžkù,
takový tvarùžek se šlehaèkou a borùvkami a co teprve
klínek tvarùžkového dortu - delikatesa. Pochoutky jsme
si pøivezli i domù.
Na zpáteèní cestì jsme si prohlédli Mladeèské jeskynì.
Musím nás všechny pochválit, výlet byl docela nároèný na
pìší pøesuny, ale i osmdesátiletí se stateènì drželi. Tak
tedy pøíštì zase!
Jana Mrkusová
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Upozornìní na zmìny
v autobusové dopravì.
Od 1. záøí dochází u autobusových linek jezdících pøes
obec Hnìvotín k nìkolika zmìnám a úpravám. Chceme
vás tímto upozornit na to, že:
- linka èíslo 709 – došlo k navýšení spojù, ale nìkteré
z nich zajišují dopravu pouze na trase Slatinice (pøípadnì
Lutín) - technologický park Hnìvotín a zpìt (dále tedy
nedojedete);
- linka èíslo 709 – nìkteré ze stávajících spojù byly
rozšíøeny o zastávku Technologický park Hnìvotín;
- linka èíslo 723 – nová autobusová linka zajišující
dopravu na trase Olomouc - Slatinice (pøípadnì Lutín)
a zpìt, jezdí pøes zastávky Tržnice - U Zlaté koule Krematorium - Topolany. Pozor, v Hnìvotínì zastavuje
v obou smìrech jen u základní školy a v Olomouci
na tržnici má jinou zastávku než linka 709.

Country pøehlídka Skaly 2013.
V sobotu 17. srpna uspoøádala naše obec spoleènì s Olšany
u Prostìjova akci pro pøíznivce country muziky pod
názvem Hnìvotínské Skaly 2013. Navázali jsme tak
na loòský první roèník.

V letošním roce jsme pozvali opìt ètyøi skupiny KAMARÁDY, COUNTRY EXPRES, COUNTRY ALL
a SEŠLOST. Jedná se o folkové kapely, které dlouhodobì
pùsobí v našem regionu.

Na snímku je novì zøízená zastávka v areálu Technologického parku.
Tuto zastávku obsluhuje i MHD Olomouc, konkrétnì linkou èíslo 24,
jezdící na trase Olomouc Námìstí hrdinù – tržnice – Slavonín –
Nedvìzí - Technologický park a zpìt.

Nebudeme zde uvádìt kompletní jízdní øády, ale
doporuèujeme vám dùkladnì si je prostudovat.
Milan Krejèí

Gulášfest 2013 - úspìch hnìvotínských.
V sobotu 31. srpna se v nedaleké obci Bystroèice již potøetí
poøádal Gulášfest – soutìž ve vaøení kotlíkových gulášù.
Celkem se zúèastnilo 18 týmù.

Nejvìtší devizou této pøehlídky je prostøedí
Hnìvotínských Skal. Organizátoøi pøipravili nejen
pódium s taneèním parketem, ale i bohaté obèerstvení pro
úèastníky.

Soutìžili i dva kuchaøské týmy z Hnìvotína. Berušky – Jedinou neznámou pro poøadatele bylo poèasí, které ale
Ivana Kováøová, Petra Navrátilová, Silva Lomaya a Václav i letos bylo pøíznivé. Pro posluchaèe byly instalovány dva
Šulc a Metráèci – Vía Horáèek, Marcela Horáèková, velké stany zapùjèené od hnìvotínských hasièù.
Jednotlivé kapely se støídaly po hodinových intervalech
Kamil Navrátil, Roman Hanák.
a
s ohledem na zájem úèastníkù hudba znìla do pozdních
Vyhodnocovalo se pouze prvních šest míst. Metráèci
noèních
hodin.
se umístili na krásném druhém místì s výborným kanèím
Tomáš Dostál, místostarosta
gulášem. Gratulujeme.
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Oznámení Øímskokatolické farnosti Hnìvotín.
Obložení soklu kostela.
Poèátkem èervence 2013 bylo dokonèeno obložení soklu
kostela pískovcovými deskami a profilovanou
pískovcovou lištou. Náklady na tuto akci èinily 488.550,Kè. Obec Hnìvotín na tuto akci nepøispìla, i když byla
o pøíspìvek požádána. Sokl však bylo nutné obložit,
ponìvadž už 15 let byl otluèený na holé zdivo a omítnut jen
provizornì nástøikem sanaèní omítky. Osazením
kamenného vìtraného obkladu na nerezové kotvy dostal
sokl kostela dùstojný a trvanlivý vzhled podle pùvodního
projektu obnovy kostela. Farnost se ovšem touto akcí
zadlužila a na splacení dluhu vyhlásila sbírku. Do sbírky je
možno pøispìt v kostele nebo na faøe, na požádání
vystavíme potvrzení o daru.
Farní dìtský den.
se bude letos konat v sobotu 7. záøí odpoledne od
15 hodin na faøe v Hnìvotínì. Zveme na nìj dìti a jejich
rodièe, pøípadnì i další pøátele naší farnosti
a spolupracovníky, zvláštì vedoucí skupinek a dìtí, které
se zapojují do Tøíkrálových sbírek. Pro dìti bude
pøipravena øada soutìží a her s pouèným i zábavným
programem. Rodièe mohou pøinést s sebou domácí
speciality k ochutnání pøi spoleèné svaèinì. Program bude
zakonèen táborákem na farním dvoøe, který bude spojen
s opékáním špekáèkù a se zpìvem písní pøi kytaøe.
Životní jubileum faráøe.
V nedìli 15. záøí 2013 se faráø v Hnìvotínì Dr. Eduard
Krumpolc dožívá 70 let. Toto životní jubileum oslaví
dìkovnou mší svatou ve farním kostele v 9.30 hodin, na
kterou zve všechny farníky a pøátele. Své farníky prosí
o modlitbu, aby jim mohl ještì dlouho a ve zdraví sloužit.
Další dìkovnou mši svatou bude slavit ve støedu 18. záøí
2013 v 9.00 hodin rovnìž ve farním kostele v Hnìvotínì,
a to spoleènì s knìžími olomouckého dìkanátu. Také na
tuto mši svatou jsou všichni farníci srdeènì zváni.
Vyuèování náboženství školních dìtí.
bude v novém školním roce probíhat opìt na faøe stejnì
jako v roce pøedchozím. Prosíme rodièe, aby do vyuèování
náboženství pøihlásili dìti, které nechali pokøtít a které
proto mají právo i povinnost vzdìlávat se ve víøe
a dostávat køesanskou výchovu. Pøihlásit se do výuky
náboženství je možné buï pøímo na faøe, nebo
i prostøednictvím školy, která nám pøihlášky pøedá.
Je možno také využít pøíležitosti konání Farního dìtského
dne, na kterém bude pøítomna též paní katechetka, která
bude náboženství vyuèovat. Dìti budou rozdìleny
do skupinek podle vìku a náboženské vyspìlosti. Do
náboženství je možno pøihlásit i nepokøtìné dìti, které by
jejich rodièe chtìli nechat pokøtít a pro které bude výuka
náboženství znamenat vhodnou pøípravu na køest a na
první svaté pøijímání.
Vzpomínka na zemøelé a slavnost sv. Leonarda.
Na naše zemøelé vzpomeneme pøi spoleèné pobožnosti na
høbitovì v nedìli 27. øíjna ve 14 hodin. Mše svatá
za všechny vìrné zemøelé bude sloužena ve farním kostele
v sobotu 2. listopadu v den památky všech vìrných
zemøelých (Dušièek) v 9.30 hodin.
Hodovou slavnost sv. Leonarda, patrona našeho farního

kostela a celé naší farnosti, oslavíme letos již v nedìli
3. listopadu slavnostní bohoslužbou ve farním kostele
v 9.30 hodin. Program této slavnosti bude ještì upøesnìn
na plakátech. Zveme na tuto slavnost nejen naše farníky,
ale i ostatní spoluobèany a pøátele naší farnosti
z Hnìvotína i okolí.
P. Eduard Krumpolc, faráø

Rozpaèitý vstup fotbalistù do sezóny.
Již od poloviny srpna probíhá další roèník krajského
pøeboru Olomouckého kraje v kopané. Tým mužù tak
zahájil již šestou sezónu v této soutìži v øadì.
Mužstvo po minulé sezónì opustili Jiøí Chabièovský
(zdravotní dùvody) a Tomáš Zapletal (hostování
v divizních Urèicích). Skonèit plánoval i Petr Zamykal, ale
vzhledem k úzkému kádru plní v týmu roli náhradníka.
Naopak pøivést se podaøilo na hostování hráèe Pospíšila,
Kvapila a Novotného.

Tým mužù FC Hnìvotín. Horní øada zleva: Petr Uvízl – trenér, Miroslav Hariò
– manažer týmu, Marek Duda, Petr Švajda, Jan Šulc, Petr Novák, Jaromír
Pospíšil, Petr Láner, Kamil Køižan a – Radek Erben - masér týmu. Dolní øada
zleva: Michal Antl – vedoucí týmu, Jakub Schinneck, Jiøí Veselský, Martin
Skoumal, Tomáš Dokoupil, Jakub Kvapil a Jaroslav Bìhalík.

Start do soutìže se týmu ovšem pøíliš nepovedl. Po
suverénním vítìzství nad rivalem z Dolan v pomìru 5:1,
následovala série ètyø porážek v øadì (Velké Losiny 0:1,
Šternberk 0:3, Kralice na
Hané 1:2 a 1.HFK Olomouc
B 1:2) a propad v tabulce na
14. místo. Tým se trápí
pøedevším v koncovce, ale
doufejme, že se v dalších
støetnutích nastartuje a
vystoupá do poklidnìjšího
støedu tabulky, což bylo
pøedsezónním pøáním.
Nedaøí se zatím pøíliš ani
mládeži, i když jejich
s o u t ì ž e o d s t a r t o v a l i Útoèník Marek Duda se podílel na
p o z d ì j i . D o r o s t e n c i vìtšinì branek, které tým vsítil.
neuspìli ani v jednom ze tøí
utkání, na úvod prohráli i mladší žáci. Potìšili tak jen
starší žáci vítìzstvím v Bìlkovicích v pomìru 6:1. Zvìdaví
jsme na benjamínky, kteøí poprvé zažijí atmosféru
mistrovského utkání v polovinì záøí.
Všem hráèùm FC Hnìvotín držíme palce, pøíznivce
a fanoušky pak vyzýváme k jejich podpoøe.
Milan Krejèí
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1. roèník Hnìvotínských pivních slavností.
O posledním prázdninovém víkendu se rozdunìly
Hnìvotínem rockové decibely. Místní hasièi poøádali
„1. Hnìvotínské pivní slavnosti“, na kterých
vystoupily ètyøi kapely. V pátek od 18 hod. vzala za struny
kapela VIA PABÌDA, která následnì od 22.30 hod.
propùjèila svou aparaturu speciálnímu hostu skupinì
VENEFICA, u které skalní rockeøi vydrželi hrozit až pøes
pùlnoc.

Milovníci pivního moku si mohli vybrat z nabídky osmi druhù piva.
„Na èepu“ byl Šerák 11°, Zubr 11°, Klášter 12°, Èerná Hora 10°, Ježek
11°, Platan polotmavý 11°, Kvasnicová 11° a Brusinka ochucená.

V sobotu odpoledne zaèali ladit nástroje borci z kapely
AGRONOM MAREK, kteøí vydrželi tlaèit rockový
minifestival až do 20 hod. S odchodem denního svìtla
byla veškeré místa u hasièárny obsazena posluchaèi.

Hnìvotína spojenou s ochutnávkou piva. Svou hojnou
úèastí jste nám dali najevo, že „hrajeme“ správnou cestou.
Již nyní domlouváme úèast kapel na 2.roèník, o který se
znovu postará cca 30 dobrovolníkù, kterým touto cestou
ještì jednou moc a moc dìkujeme. Bez vás i Vás to
nedáme. Veškerý výtìžek z této úspìšné akce bude použit
na podporu a výbavu zásahové jednotky hnìvotínských
hasièù.
Petr Krupáš

Bìhem dvou dnù, po kterých slavnosti probíhaly, navštívilo areál u
hasièské zbrojnice na 500 pøíznivcù rockové muziky a dobrého piva.

Všichni trpìlivì u dobrého pivka vyèkávali, až bude
dokonèena nároèná pøestavba a výmìna aparatur
støídajících se kapel. V okamžiku, kdy zaèaly záøit
reflektory a blikat led diody na mixážním pultu, bylo všem
jasné, že zaèíná další rockový náøez, tentokrát pod
vedením kapely NEGATIV z Daskabátù. Dvì hodiny po
pùlnoci pak zaznìly poslední rockové tóny letošního
roèníku festivalu, byly polknuty poslední loky osmi druhù
piv a všichni pøíznivci tvrdé muziky se rozešli pokojnì
domù.
Organizátoøi
dìkují všem,
kteøí pøišli „zapaøit“
a podpoøit tuto první rockovou vlaštovku v srdci
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