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Obecní samospráva.

Informace z 21. zasedání zastupitelstva obce.
Jednání zastupitelstva obce se konalo v úterý 15. øíjna
2013 a již tradiènì jej øídil starosta obce ing. Jaroslav
Dvoøák. Na úvod pøivítal všechny pøítomné a nechal
projednat a schválit složení návrhové komise, ovìøovatele
zápisu, zapisovatelku a také program zasedání. Jednání se
zúèastnili všichni zastupitelé a 17 hostù z øad obèanù obce.
V souladu se schváleným programem pøednesl pøedseda
kontrolního výboru Petr Rosmaník zprávu o plnìní
usnesení z minulého zasedání a starosta obce referoval
o èinnosti obecního úøadu za poslední dva mìsíce.
Následnì pøedseda finanèního výboru Petr Niessner
seznámil zastupitele a hosty s návrhem rozpoètu obce na
rok 2014. Návrh rozpoètu bude vyvìšen 15 dnù na úøední
desce a na webových stránkách obce, obèané a jednotlivé
složky obce jej pak mohou do 29. listopadu
pøipomínkovat. Rozpoèet bude po pøipomínkování
schvalován 10. prosince na 22. zasedání zastupitelstva
(podrobnìjší informace o rozpoètu naleznete
v samostatném èlánku). Zdùvodnìna byla rozpoètová
opatøení è. 4., 5. a 6/2013, kterými byla navýšena
pøíjmová stránka rozpoètu o èástku ve výši 2 780 000 Kè
z daòových výnosù, byly realizovány pøesuny mezi
jednotlivými položkami obecního rozpoètu a došlo
k navýšení rozpoètu základní školy.
Starosta obce poté informoval o návrhu zadání „Zmìny
è.4 územního plánu obce“, který se týká pøipravované
výstavby biomedicínského a biotechnologického parku ve
východní èásti našeho katastrálního území. Návrh byl
zastupiteli schválen. Dále bude rozpracován,
pøipomínkován a zpracován do „Zmìny è. 4. územního
plánu obce Hnìvotín“, která bude znovu zastupiteli
projednávána a schvalována.

Kopeèku ve výši 5 000 Kè. Naopak zamítnuty byly žádosti
o pøíspìvek u Charity Olomouc a u spoleènosti FOR HELP
(autisti).
Na zasedání se dále hovoøilo o plánované akci „Zelená
sobota“ a o rozšíøení svozu biologicky rozložitelného
odpadu (podrobnìji v samostatném èlánku na jiném
místì zpravodaje). Byly schváleny smlouvy obce na vìcná
bøemena se spoleènostmi RWE a.s., ÈEZ a.s.

Zastupiteli byl schválen i dodatek è.1 smlouvy obce o dílo se
spoleèností EUROVIA CS a.s. o posunutí termínu dokonèení
komunikace v lokalitì „U Zahrádek“ do 31. øíjna 2013.

V rùzném byly pøítomni seznámeni s vývojem diskuze
o podobì znaku a vlajky obce, schvalována by mìla být na
22. zasedání v prosinci. Pøedsedkynì výboru pro životní
prostøedí ing. Nadìžda Krejèí navrhla øešení kvìtinové
výzdoby obce v pøíštím roce a následujících letech,
místostarosta obce a pøedseda výboru pro rozvoj bydlení
a dopravy Miloslav Antl informoval o pokraèující
výstavbì v obci (obì témata opìt rozvádíme podrobnìji
v samostatných èláncích). Zaznìly informace o podpoøe
obce pro pohybové aktivity obèanù a o prozatímním
Místostarosta obce Miloslav Antl projednal zakázky obce. nesouhlasu se sdružováním obcí za úèelem integrovaného
V souladu s usnesením zastupitelstva obce z 20. srpna systému nakládání s odpady.
2013 byla vysoutìžena podlimitní zakázka na „Snížení V diskuzi bylo mimo jiného poukázáno na øešení
energetické nároènosti objektu základní školy v obci problémù obce, na její další rozvoj, na øešení umístìní
Hnìvotín“. S nejmenší cenou 6 051 880 Kè vèetnì DPH kontejnerù v lokalitì „U Zahrádek“ i na rozšiøující
byla komisí vybrána Stavební spoleènost Navrátil, s.r.o., se nešvar ponechávání popelnic na komunální odpad na
se sídlem v Prostìjovì, se kterou byla uzavøena smlouva veøejném prostranství, na chodnících a okrajích
o dílo. Nyní se èeká na rozhodnutí Státního fondu komunikací a další. S øešením pøipomínek budou obèané
životního prostøedí o pøidìlení dotace, které lze vydat seznámeni na pøíštím zasedání zastupitelstva obce
právì až po uzavøení smlouvy s vítìzným dodavatelem v prosinci. Na závìr bylo pøijato usnesení. Starosta
zakázky. Dotace by mìla èinit 80 % z celkové ceny zakázky. podìkoval pøítomným za úèast a zasedání ukonèil.
Pøedseda finanèního výboru pøednesl žádosti fyzických Podrobnìjší informace o projednávaných záležitostech
a právnických osob. Byla projednána a schválena žádost naleznete na obecních webových stránkách v Usnesení
Základní školy a Mateøské školy Hnìvotín, pøíspìvkové z 21. zasedání zastupitelstva obce. Pøíští zasedání
organizace, o navýšení jejího rozpoètu o èástku ve výši probìhne v mìsíci prosinci 2013.
Iveta Vyroubalová
264 938 Kè. Schválen byl pøíspìvek Hospici na Svatém
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Výstavba v obci.
Zateplení budovy základní školy.
V úterý 15. øíjna byly zahájeny práce na zateplení budovy
základní školy na Topolanské ulici. Akci dodavatelsky
zajišuje Stavební spoleènost Navrátil, s.r.o., z Prostìjova,
náklady na její realizaci dosahují výše 6 051 880 Kè.
Jak jsme vás již informovali, máme pøíslib získání dotace
ze Státního fondu životního prostøedí ve výši 80%
z celkových nákladù. Podmínkou poskytnutí dotace bylo
zahájení díla ještì v roce 2013.

Uzavøení smlouvy s fondem pøedpokládáme do poloviny
mìsíce listopadu. Budou-li pøíznivé klimatické
podmínky, mìla by být zakázka ukonèena do 15. prosince
2013. Uhodí-li mrazy, budeme nuceni práce pøerušit
a dokonèit je v jarních mìsících roku 2014.
Na pøání dodavatelské firmy byly stavební práce zahájeny
v dvorní èásti, která je severní a tím i rizikovìjší pøi nižších
teplotách. Protože budeme pøi zateplování obnažovat zdi
až pod úroveò terénu, uvažujeme ještì o napojení školy na
obecní vodovod.
Tìšíme se na celkové zlepšení vzhledu školy a tím i celé
Topolanské ulice.
Revitalizace lokality „U Zahrádek“ a nový
chodník v ulici „Høbitovní“.
V mìsíci záøí jsme pøikroèili k dokonèení lokality
„U Zahrádek“, kde zlínská spoleènost EUROVIA Vinci a.s.
osazuje obrubníky, dláždí chodníky a buduje komunikace
s parkovištìm. Položení živièných vrstev je plánováno na
úterý 29. øíjna. Celkové náklady na tuto akci dosahují výše
1 428 164 Kè, ministerstvo pro místní rozvoj pøispìlo
dotací ve výši 300 000 Kè.

Další akce.
V mìsíci záøí byly dokonèeny zahradnické úpravy a tím
i veškeré plánované práce v èásti obce Velký Válkov.

Dokonèili jsme výmìnu celého vedení vodovodu od vodárny
na Malém Klupoøi až po hlavní køižovatku. Novì se vybudovalo
vodovodní vedení do ulièky pro tøi rodinné domy a pøípojky
k pøevážné vìtšinì rodinných domù v ulici. Dosypali jsme recyklátem
sedlé pøekopy po pøípojkách a zahutníme je. Stavební úpravy
chodníkù již provádìt nebudeme, protože by to bylo neekonomické.
Pøipravujeme celkovou revitalizaci ulice, na kterou se obyvatelé
Malého Klupoøe jistì tìší.

Pokraèujeme v úpravì nevyužívaného prostoru pod
jevištìm na bar a vinárnu. Chtìli bychom postupovat
rychleji, ale nemáme tiskárnu na peníze a musíme
upøednostnit dùležitìjší vìci.
Nové zastávky pro IDOS na pøíjezdu od Olomouce jsou
ve stadiu územního øízení, ale potýkáme se také
s problémem jejich spolufinancování ze strany
Olomouckého kraje.
Projektovì a finanènì s 90% pøispìním Státního fondu
životního prostøedí pøipravujeme realizaci
hydrogeologického vrtu za Malým Klupoøem, ze kterého
chceme v budoucnu zásobovat obec vodou.
Miloslav Antl, místostarosta

Posílíme odvoz biologického odpadu.
Vznikající kompostárna firmy Sekanina v Bystroèicích
navrhuje obci, že bude v budoucnu v Hnìvotínì
pøistavovat kontejnery o objemu 12 m3. Pøistavení
a odvoz 1 ks kontejneru dvakrát mìsíènì bude stát obec
1 000 Kè. Likvidace biologicky rozložitelného odpadu
bude zdarma. Uvažujeme o ètyøech kontejnerech
využívaných od kvìtna do listopadu.
Již nyní se nám jeví jako vhodné stanovištì prostranství
za firmou Famo, a to pro trávu a listí z obecních
prostranství a pro vìtší množství dováženého odpadu od
Z dùvodù bezpeènosti obèanù bydlících v lokalitì obèanù, napøíklad pøívìsnými vozíky. Další stanovištì
„U Zahrádek“, i zamìstnancù firem sídlících v Hnìvotínì bude høišti FC Hnìvotín. Umístìní dalších kontejnerù
ve smìru na Olomouc, prodloužili jsme chodník ještì upøesníme.
od høbitova až po rozcestí. V pøíštích letech budeme Stávající systém odvozu a likvidace biologického odpadu
provozovaný spoleèností Van Gansewinkel zùstane
pokraèovat až po sídlo spoleènosti Wanzl.
Do 31. øíjna budou ukonèeny terénní úpravy a dílo bude samozøejmì zachován.
Ing. Jaroslav Dvoøák, starosta
pøedáno.
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Vytváøíme podmínky pro relaxaèní
bìhání a pohybové aktivity.

Návrh rozpoètu obce na 2014.
Na 21. veøejném zasedání zastupitelstva obce Hnìvotín
pøedložil finanèní výbor zastupitelstvu návrh rozpoètu
obce Hnìvotína na rok 2014.
Navržený rozpoèet pro pøíští rok je rozpoètem
vyrovnaným, to znamená, že jeho pøíjmová i výdajová èást
je si rovna. Daòové pøíjmy (daò z pøíjmu, DPH, daò
z nemovitosti aj.) oèekáváme ve výši cca 16,1 mil. Kè.
Nedaòovou èást pøíjmù (platby za vodné/stoèné, nájmy,
služby, tøídìný odpad aj.) odhadujeme ve výši cca 5 mil.
Kè. Pøedpokládané celkové pøíjmy do obecní pokladny
v pøíštím roce tedy budou èinit cca 21,5 mil. Kè.
Jsme si vìdomi, že rok 2014 je ètvrtým rokem tohoto
zastupitelstva, a proto je naši prioritou dokonèit
pøevážnou èást zapoèatých a rozpracovaných akcí v obci.
Z tìchto dùvodù pøevážná èást výdajù bude použita na
výstavbu infrastruktury. Pro revitalizaci centrální èásti
obce rezervujeme v rozpoètu cca 4 mil. Kè.
Na intenzifikaci vodovodu bude použito cca 1 mil. Kè.
Základní a Mateøská škola požaduje na dofinancování
provozu èástku cca 3 mil. Kè.
I v pøíštím roce musí obec uhradit splátku ve výši 972 tis. Kè
z pùjèky od Státního fondu životního prostøedí, která byla
použita pøi výstavbì splaškové kanalizace v letech
2005-2007.
V celkovém návrhu rozpoètových výdajù pøedpokládáme
èástku 21,5 mil. Kè. Pøestože v návrhu rozpoètových
pøíjmù s pøidìlením pøípadných dotací nepoèítáme,
doufáme, že i v pøíštím roce budeme úspìšní v jejich
získávání a podaøí se zrealizovat i ostatní naplánované
stavby.
Pro ty z vás, kteøí máte zájem o podrobnìjší prostudování,
je návrh rozpoètu vyvìšen na úøední desce obecního
úøadu a na webových stránkách obce Hnìvotín.
Petr Niessner, pøedseda finanèního výboru

V pøíštím roce plánujeme významnìjší investice do areálu
FC Hnìvotín, který i nadále zùstane nejvýznamnìjším
centrem sportu v obci.
V souladu se „Strategickým plánem rozvoje obce“ však
také posouváme možnosti volnoèasových aktivit pro
sportovce, mládež i seniory a pøedevším pro všechny
vyznavaèe bìhání a sportování v pøírodì. Uvítali jsme
iniciativní pøístup a nápady našich studentù Bc. Jakuba
Kriška a Bc. Tomáše Macouna, kteøí navrhli sportovní
zaøízení pro posilování podél bìžecké trasy
a rozpracovávají další možnosti pro pohybové aktivity
jednotlivých vìkových skupin našich obèanù.

Nová trasa pro venèení psù.
V návaznosti na budování relaxaèní trasy za Velkým
Válkovem jsme nuceni zmìnit prostor pro volné pobíhání
psù, jejichž pohyb na této trase urèené pro sportování
nebude z pochopitelných dùvod povolen. Náhradou jim
proto vyèleníme polní cestu vedoucí podél Hnìvotínského
potoka až k silnici do Olomouce, která bude v tomto
smyslu oznaèena informaèními tabulkami.

Novou trasu pro venèení psù zakotvíme zmìnou obecnì
závazné vyhlášky è.2 z roku 2011. Po vybudování
plánovaného suchého poldru východním smìrem pak
dojde i k výraznému rozšíøení tohoto prostoru pro volné
pobíhání psù.
Ing. Jaroslav Dvoøák, starosta

Obec po celkové rekonstrukci èástí Malý a Velký Válkov
v polovinì mìsíce øíjna pøistoupila i k úpravám polní
cesty za Velkým Válkovem smìrem k bývalému radaru.
Trasa byla upravena frézováním povrchu, srovnána
do optimální roviny a oseta travním semenem. Jakmile
se terén trochu vysuší zhutníme ho válcováním. Tím
vznikne 2,5 - 3 metry široká dráha s optimálním
povrchem.
V jarních mìsících umístíme na trasu posilovací
stanovištì, informaèní tabule a vytýèíme vzdáleností.
Vytvoøíme i odpoèinková místa, protože pøedpokládáme,
že prostor budou využívat i starší obèané a že bude také
cílem relaxaèních vycházek do pøírody. Na polní cestu
bude zakázán vjezd všech vozidel a pøesuneme z ní i trasu
pro pejskaøe.
Ing. Jaroslav Dvoøák, starosta
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Kvìtinová výzdoba obce.

Zelená sobota.

Zastupitelé Hnìvotína vìnují velkou pozornost
„ozeleòování“ obce. Vznikají nové sadové úpravy, osazují
se polní cesty. Velkou roli v tomto zkrášlování hrajete i vy,
obèané. Vìtšina z vás každoroènì zdobí okna kvetoucími
truhlíky a peèují o vzornì vysazené pøedzahrádky. A tak
pøicházíme s návrhem, který se nìkomu mùže zdát naivní.

V sobotu 2. listopadu probìhne již tradièní „Zelená
sobota“. Pøi její organizaci vycházíme ze skuteènosti,
že se nám, ve spolupráci s vámi, obèany obce, daøí
zlepšovat stav pøírody a zejména ozelenìní v okolí obce.
Letos plánujeme:
- výsadbu asi 350 lesních stromkù na zrekultivovaném
pozemku v hnìvotínských Skalách;
- náhradní výsadbu ovocných stromkù a lip za poškozené
a uschlé stromky podél polní cesty vedoucí za Malým
Klupoøem až po žerùvské Skály;

Inspirovali jsme se v zahranièí, konkrétnì v Rakousku
a Bavorsku, praktikují to i ve Švýcarsku, kde obèané za
podpory obecních úøadù zdobí své domy kvìtinami a další
zelení. Tento model bychom rádi vyzkoušeli i v Hnìvotínì.
Tìm, kteøí se do našeho projektu zapojí, zakoupí obec
v jarních mìsících truhlíky, zeminu, hnojivo a rostlinný
materiál (muškáty, surfinie, petunie aj.) za obecní peníze.
Na vás, obèanech, by zùstala péèe o vysazené truhlíky po
celou sezónu tak, aby kvìtinová výzdoba byla opravdovou
chloubou nás všech. Podmínkou je, že takto získané
truhlíky, vèetnì sadbového materiálu, budou umístìny na
místech viditelných z ulice. Získali bychom takto všichni.
Vy, obèané, ušetøíte za kvìtinovou výzdobu domù a obec
díky tomu ještì více rozkvete.

Aby tato myšlenka nezùstala jen na papíøe, potøebujeme
vìdìt, zda do toho pùjdete s námi. Proto žádáme všechny,
kteøí by mìli o takovou spolupráci zájem, aby se pøihlásili
na obecním úøadu osobnì, telefonicky nebo e-mailem.
Podle míry vašeho zájmu celý projekt posoudíme a pøíští
rok pøípadnì zahájíme. Tak co øíkáte, zkusíme
to spoleènì?
Ing. Nadìžda Krejèí, Petr Niessner

- náhradní výsadbu listnatých stromù za poškozené
a uschlé stromky podél polní cesty vedoucí
z hnìvotínských Skal do žerùvských Skal.

Dále poèítáme s obalením stromkù proti ohryzu.
Zajistíme náøadí, teplý èaj, nealko a obèerstvení.
Pøivítáme však, když si pøinesete rýè nebo hrábì.
Chcete-li nám pomoci s výsadbou stromkù, pøijïte
prosím v sobotu 2. listopadu v 8.00 hodin za Malý Klupoø.
zastupitelé obce
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Základní škola a Mateøská škola.

Nový školní rok 2013/2014.
Na zaèátku nového školního roku vás chci seznámit s tìmi
nejdùležitìjšími událostmi v životì naší organizace.
Naše èinnost za školní rok 2012/2013 je popsána
ve „Výroèní zprávì o èinnosti školy“. Jakmile se k ní
vyjádøí školská rada, zveøejníme ji na našich webových
stránkách. Souèástí této zprávy je i vyhodnocení
dotazníku pro rodièe. Kromì statistiky v ní odpovídám na
nejèastìji kladené pøipomínky.
Zaèátek nového školního roku je ve znamení zateplení
a vytvoøení nové fasády budovy základní školy. Tato
èinnost by mìla být ukonèena do 15. prosince 2013. Žáci se
zájmem sledují, co se dìje za okny jejich uèeben. Pomalu si
zvykáme i na hluk vrtaèek a sbíjeèek stavebních dìlníkù.
Školní dvùr se zmìnil na staveništì, pøístup na nìj je
z bezpeènostních dùvodù zakázán, a proto byl pøerušen
až do odvolání i sbìr starého papíru.

Pøi adaptaèním pobytu na Horní Beèvì žáci školy navštívili i solnou
jeskyni.

Jsme si vìdomi, že naším velkým nedostatkem byla
možnost vyžití dìtí v zájmových kroužcích. Opìt za
pomoci souèasného zastupitelstva nabízíme od záøí,
respektive od øíjna, celkem 18 kroužkù, z toho ètyøi
v mateøské škole. Jako pøíklad uvedu tyto kroužky:
taneèní, pohybové hry, divadelní, pìvecký, mažoretky
starší a mladší, novináø, kreativita, keramický, angliètina
hravì, logopedický aj. Pøesto chci na tomto místì oslovit
rodièe nebo obèany Hnìvotína, zda by pro naše žáky vedli
kroužky, které by svou náplní pøitáhly pøedevším starší
chlapce. Mám na mysli napøíklad chlapecký technický
kroužek, nìjaké bojové umìní, sportovní kroužek
(nefotbalový) aj. Pokud se nìkdo takový najde,
kontaktujte pøímo øeditele.

Pøi exkurzi do ruèní papírny ve Velkých Losinách si žáci mohli výrobu
papíru vyzkoušet sami.

V souèasnosti se vzdìlává na naší škole 110 žákù 1. stupnì
(1.–5. roèník) a pouze 37 žákù 2. stupnì. Zatímco
na prvním stupni oproti minulému školnímu roku pøibylo
16 žákù, na druhém stupni klesl poèet žákù o 8. Pøíèinou
tohoto poklesu byl odchod silného 9. roèníku na støední I v tomto školním roce se na vzdìlávání žákù podílí
školy, dále pøechod žákù z 5. roèníku na osmiletá speciální tøída skupinové integrace, kde se vzdìlávají žáci
gymnázia nebo pøestup na jinou školu. Pro velký zájem se specifickými potøebami uèení. Výuku speciálního
rodièù jsme rozšíøili kapacitu školní družiny o 30 žákù. Od pedagoga doplòují tøi asistentky pedagoga, které pracují
záøí tedy pracují s žáky vychovatelky ve tøech oddìleních. s tìmito žáky a už ve speciální nebo bìžné tøídì.
Kapacita mateøské školy je naplnìna na maximální Na našich webových stránkách vás i nadále budeme
úroveò, tzn. 68 dìtí. V souèasnosti podnikáme spoleènì informovat o tìch nejdùležitìjších termínech v životì
se zøizovatelem další kroky na rozšíøení této kapacity ještì školy. Vìtšina termínù se nachází v „Plánu práce na školní
rok 2013/2014“.
v prùbìhu tohoto školního roku.
Mgr. Vladimír Èuka, øeditel školy
Naše škola se jako partner zapojila do projektu „Podpora
technického a pøírodovìdeckého vzdìlávání
Návštìva ZOO na Svatém Kopeèku.
v Olomouckém kraji“. Cílem tohoto projektu je oslovit
žáky závìreèných roèníkù základních škol pøi V pátek 6. záøí navštívili žáci 1. až 5. roèníku základní školy
rozhodování o jejich dalším vzdìlávání na støední škole. zoologickou zahradu na Svatém Kopeèku. Místní škola již
Partnerskými školami projektu jsou Støední škola sedm let sponzoruje chov vzácných žiraf Rothschildových
technická a obchodní, Kosinova 4, Olomouc, Sigmundova a exkurze do zoologické zahrady patøí každoroènì mezi
støední škola strojírenská, Lutín a Støední škola logistiky ty akce, které mají u dìtí podpoøit zájem o život zvíøat,
a chemie, U Hradiska 29, Olomouc. Po dobu dvou let s nimiž se v bìžném životì èasto nesetkávají. Asi nejvìtším
budou žáci 8. a 9. roèníku navštìvovat tyto støední školy pøekvapením pro všechny byla pøi prohlídce tøi lví koata,
a seznamovat se s vybavením jejich odborných uèeben která patøí (mimo jiné) mezi nové pøírùstky v olomoucké
a laboratoøí. Èeká je i plnìní praktických úkolù podle ZOO. Pøejeme všem spokojený život.
Mgr.Alena Zapletalová
zamìøení jednotlivých škol.
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Beseda o Austrálii a Novém Zélandu.

Adaptaèní pobyt.

Ve ètvrtek 19. záøí navštívili žáci prvního stupnì základní
školy besedu o Austrálii a Novém Zélandu, která se konala
v klubovní místnosti obecního úøadu.

V týdnu od 23. do 27. záøí byli žáci 5. tøídy na adaptaèním
pobytu v hotelu „Cherry“ na Horní Beèvì. Úkolem
adaptaèního pobytu bylo nejen dìti stmelit, ale také
je nauèit spolupráci, toleranci a vzájemné úctì.
I pøesto, že celý týden pršelo, výbornì jsme si to užili.
Kromì spousty her jsme stihli navštívit i solnou jeskyni,
høebèín a nasbírat spoustu hub. Myslím, že nejlepší bude,
když si pøeètete, jak hodnotily pobyt dìti.

Lektorka, èlenka reprezentaèního sportovního týmu,
která v této oblasti trénovala, seznámila dìti poutavým
vyprávìním s tímto vzdáleným kontinentem. Její zážitky
doplnilo a umocnilo promítání diapozitivù. Beseda se u
dìtí setkala se zájmem a byla pøínosem pro rozšíøení jejich
poznání.
Mgr. Eva Pospíšilová

Za exotickými zvíøaty do
Vlastivìdného muzea v Olomouci.
V pátek 27. záøí se žáci 6., 8. a 9. roèníku zúèastnili výstavy
terarijních zvíøat, která byla uspoøádána v prostorách
Vlastivìdného muzea v Olomouci. Mohli jsme zhlédnout
hady, ještìrky, gekony, želvy, obojživelníky, nejvìtší
pavouky svìta, sbírky motýlù a rostliny Støední a Jižní
Ameriky.

„Byla tam veliká legrace. Hráli jsme spoustu her“ øekla
Tereza Spáèilová.
„Hned jsem pochopil, že hra závisí na spolupráci.
Pøekvapilo mì, že tìch, kteøí nespolupracovali, bylo
opravdu málo“ doplnil Filip Volmut.
„Bylo to tam super, hlavnì hry jako bylo stavìní domeèkù,
to bylo nejlepší. Nejvìtší pøekvapení mìlo jméno Solná
jeskynì“ ohodnotil pobyt Pavel Krytináø.
„Bylo to tam úžasné, hlavnì pøíroda. Zažili jsme tam
spoustu legrace. Cílem naší výpravy bylo spøátelit se a být
kamarádi. Ten týden se podaøil, i když nám moc pršelo“
poznamenal Vašek Januš.

„Bylo dobré i to, že jsme chodili do lesa. Akce, které
vymyslely paní uèitelky, byly úžasné a pokoj byl taky
docela dobrý. Cíl byl podle mì, abychom byli všichni
kamarádi. Já bych øekl, že se to trochu povedlo“ podìlil
Na tuto výstavu jezdíme moc rádi každý rok, pan Rokos, se o své dojmy Filip Šuta.
majitel všech exempláøù, nám vždy ochotnì odpoví na „Jsem ráda, že jsme se nehádali“ dodala Denisa
všechny naše zvídavé otázky a k nim øekne i mnoho Horáèková.
zajímavostí. Pro nìkteré z nás je velkým zážitkem vidìt na „A úèel toho adaptaèního pobytu se nám vyvedl. A chtìla
vlastní oèi lov krajty královské nebo „pomazlení“ bych tam zase za rok znovu!“ uzavøela názory spolužákù
s nìkterými plazy, napøíklad s hroznýšem královským.
Viktorka Mikulášiková.
Mgr. Iveta Šutová
Mgr. Jitka Vlèková
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Zdravé zuby.

Podzimní dílnièka.

Naše škola pøijala nabídku projektu Dental-alarm, který
školám nabízí bezplatnì pøednášky s tematikou správné
péèe a hygieny o dutiny ústní a zpùsobem správného
èištìní zubù, který si žáci prakticky vyzkoušeli pod
dohledem studentek zubního lékaøství.
Vìøíme, že všechny nové informace a zkušenosti budou
dìti uplatòovat v každodenní péèi o svùj chrup a odmìnou
za to jim budou zdravé zuby.
Mgr. Ivana Filkászová

Støedeèní odpoledne 16. øíjna patøilo dìtem a jejich
rodièùm. Spoleènì si s paní uèitelkou nalepily z barevných
papírù podzimní listy. Všem se práce moc daøila a pøinesla
radost nejen dìtem, ale i rodièùm. Ti mìli možnost
se vzájemnì poznat a zpøíjemnit si podzimní odpoledne.

Drakiáda 2014.
Kvùli deštivému poèasí musel být zmìnìn pùvodní
záøijový termín tradièní Drakiády, a tak se nakonec
uskuteènila až ve ètvrtek 3. øíjna.
Hnìvotínské høištì zaplnily nadšené dìti s vlastnoruènì
vyrobenými nebo koupenými draky a prožily zde pøíjemné
odpoledne.

Po skonèení dílnièky pøišly pøed školku i ostatní dìti
ze tøídy „Vèelièek“ a „Motýlkù“. Všichni jsme odešli
do Kulturního domu, kde nám pan Niessner promítal
kreslené pohádky. Zakonèením této pìkné akce byl
lampionový prùvod Hnìvotínem zpátky k mateøské škole.
Dík patøí rodièùm ze Sdružení rodièù a pøátel školy, kteøí
tuto akci vymysleli, a paní uèitelce Novotné, která
pomohla pøi organizaci.

Podzim v mateøské škole.

Žáci naší školy se postarali o hudební doprovod celé akce,
devááci s panem školníkem obsluhovali u pultu s uzeným
cigárem a paní uèitelky z mateøské i základní školy
vyhlásily soutìž o nejkrásnìjší vlastnoruènì vyrobené
draky. K vidìní jich byla spousta – velcí, malí, veselí
i strašidelní a všichni pìknì barevní. Není divu, že si skoro
každé z dìtí odnášelo domù diplom a balíèek s odmìnou.
Pøestože vìtøík naší akci nepøál, témìø podzimní
odpoledne jsme si všichni hezky užili.
Mgr. Lenka Èuková

Podzimní èas je v naší mateøské škole naplnìn
rozmanitými èinnostmi. Dìti tvoøily, vybarvovaly
a otiskovaly barevné listy, lepily, dokreslovaly,
vystøihovaly a malovaly. Uèily se básnièky a písnièky, na
vycházkách pozorovaly pøírodu, sbíraly pøírodniny.
Podzim by však nebyl podzimem, kdyby byl bez drakù
a dráèkù, které jsme s dìtmi vyrábìli. Stalo se již tradicí
organizovat spoleènì se základní školou Drakiádu. Tato
akce byla zakonèena ocenìním nejhezèích doma
vyrobených drakù.

Vítání obèánkù.
V sobotu 12. øíjna probìhlo v obøadní místnosti obecního
úøadu „Vítání obèánkù“. Pøi této slavnostní události
vystoupila se svým kulturním programem dìvèata
z 2. a 3. roèníku základní školy v Hnìvotínì Adélka
Dofková, Viktorka Dvoøáková, Katuška Hejtmanová,
Zuzanka Kopecká, Adélka Navrátilová, Johanka
Pospíšilová, Sárinka Veselská, Noemka Dudová, Lucinka A co pøipravujeme na konec roku?
Kaplánková, Barunka Mádlová, Deniska Opravilová, 5.12. V Mateøské škole nás navštíví Mikuláš s èertem a andìlem
Amálka Petrželová, Markétka Pospíšilová a Monièka 6.12. Vánoèní jarmark s prodejem výrobkù
Zapletalová. Svými básnièkami a písnièkami dìvèata 11.12. Vánoèní vystoupení dìtí pro rodièe v Kulturním domì
20.12. Divadelní pøedstavení v mateøské škole
pøivítala nové obèánky Hnìvotína.
Jarmila Dostálová, zástupkynì øeditele pro MŠ
Mgr. Vìra Vymlátilová
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Nový kontejner na textil.

Nìco k zamyšlení ……

Na parkovišti naproti obecnímu úøadu je od zaèátku
mìsíce øíjna pøistaven kontejner na textil, textilní hraèky
a obuv. Tuto službu pro obec zajišuje akciová spoleènost
Revenge se sídlem v Praze a výsyp kontejneru je zdarma.
Textil je využit k následné recyklaci.

Odpady jakéhokoliv druhu jsou nedílnou souèástí života
každého z nás. Jejich likvidace stojí každého obèana
i samotnou obec nemalé peníze. Napøíklad v rozpoètu
obce na rok 2013 je na položku svoz komunálního odpadu
vyèlenìna èástka ve výši 800 000 Kè.
Neustále se také rozšiøuje nabídka pro obèany, tøídící
odpad. Na mnoha stanovištích po celé obci jsou
kontejnery na plast, sklo, papír. Už druhým rokem slouží
také kontejnery na bioodpad, obec nakoupila
60 kompostérù, které byly pøidìleny zájemcùm
za 1/3 ceny. Jak vás v dnešním zpravodaji informujeme,
máme na obci už i kontejner na textil. Dvakrát roènì
se také provádí sbìr nebezpeèného odpadu, funguje sbìr
papíru na školním dvoøe, který pøinesl základní škole
vítìzství ve sbìrové soutìži.

Co do kontejneru patøí? Textil – šatstvo, bytový textil
(záclony, povleèení, závìsy apod.), textilní hraèky
a spárovaná obuv. A co do kontejneru nepatøí? Mokrý
a zneèištìný textil (napøíklad od barev, olejù), koberce,
molitan.
V souèasné dobì je kontejner pouze na výše zmínìném
stanovišti. Pokud bude dostateènì využívaný a bude
popøípadì i zvýšený zájem ze strany obèanù o tuto službu,
je možné s firmou dohodnout pøistavení dalšího
kontejneru.
Ing. Nadìžda Krejèí

Pøivítali jsme osm novì
narozených dìtí.
Výbor pro obèanské záležitosti pøipravil spoleènì se žáky
základní školy hezké uvítání osmi novì narozených
dìtem.

Naši nový obèánci. Zleva Robin Pospíšil, Veronika Furchová, Daniel
Krèek, Mia Cikryt, David Šulc, Oldøich Kaplánek, Vendula Koláøová a
Natálie Blechtová.

Podìkování patøí nejen dìtem ze školní družiny a jejich
pedagogùm, ale také všem, kteøí slavnostní akci
pøipravovali. Kulturní vystoupení podtrhlo slavnostní
chvíli pro rodièe dìtí a hosty. Miminka dávala najevo svoji
spokojenost tím, že se zklidnila a naslouchala.
Máme také radost, že je alespoò polovina chlapcù, jinak
by musel Hnìvotín pøejít na dívèí kopanou.
Miroslava Dadáková

Okurky v igelitové tašce do biokontejneru urèitì nepatøí.

Obec se tedy snaží, aby na jejím katastru nevznikaly èerné
skládky a aby sbìr jakéhokoliv
odpadu fungoval
ke spokojenosti všech. Je však potøeba, aby i obèané
dodržovali urèitá pravidla. Velmi èasto jsme svìdky toho,
že jsou kontejnery, tøeba na plasty, témìø zablokované,
protože sem nìkdo dal nevhodný materiál (zahradní židle,
stoly apod.). Pokud je urèitý kontejner plný, je nìkterým
lidem zatìžko udìlat pár krokù navíc a odpad
keZájmové
kontejneru
prostì vysypou. Do nìkterých kontejnerù
organizace.
se dávají vìci, které tam rozhodnì nepatøí. Toto ztìžuje
práci svozové firmì, která prozatím vždy všechna
problematická místa vyøešila.
Nedisciplinovanos
t nìkterých obèanù
tak zbyteènì škodí
i tìm slušným. Že
nejsou tato slova
jen plácáním do
vìtru, dokazují
nìkteré snímky
poøízené Petrem
Rosmaníkem.
Obecní zastupitelé
j s o u n a k l o n ì n i Stejnì tak nepatøí odpadky v papírové
každému dobrému krabici do kontejneru na papír.
nápadu a na
podnìty obèanù se snaží v rámci finanèních možností
reagovat.
Je však tøeba i souèinnost vás, obèanù. A tak se trochu
zamyslete, jestli zrovna vy nepatøíte k tìm høíšníkùm.
A možná i nevìdomky….
Ing. Nadìžda Krejèí
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Aktuálnì.

Cestopisná pøednáška.

Probìhlo tradièní setkání seniorù.

Ve støedu 18. záøí jsme uspoøádali cestopisnou pøednášku
o pobytu na Novém Zélandu. Pøednášející, paní
Mgr. Petra Halušková, je úèastnicí dvou mistrovství svìta
na draèích lodích a s vodáckým sportem procestovala
témìø celou zemìkouli.

Jako každoroènì probìhlo i letos setkání seniorù obce,
které se uskuteènilo v pátek 18. øíjna. Jedná se o tradièní
spoleèné posezení našich seniorù spojené s kulturním
programem a pohoštìním.
V letošním roce byla na setkání velmi slušná návštìva,
pøišlo pøes 60 našich seniorù.Tentokrát pro pobavení
pøítomných vystoupila taneèní skupina seniorek z Tìšetic
a celý veèer pak pro poslech, ale spíše pro tanec, hrála
skupina ,,Naostro“ pana Krejèíøe.

Na Novém Zélandì strávila nìkolik delších pobytù
a pøitom, již jako známá jedné novozélandské vodácké
rodiny, poznávala všechny aspekty všedního života
obyvatel na tomto ostrovì. Proto se v pøednášce mohla
zmínit o každodenním životì, o podmínkách ve školství,
o zábavì, o sportu a o návštìvì rùzných pøírodních
zajímavostí tohoto nevšedního ostrova.
Jedním z jeho specifik je i výskyt øady živoèichù, kteøí
nežijí nikde jinde na svìtì. Zajímavá je jejich ochrana.
Existuje naprostý zákaz dovozu jakýchkoliv potravin
turisty, tøeba i obyèejného jablka. Porušení tohoto zákazu
je trestáno vysokou pokutou. Dùvodem je obava
o zavleèení nových škùdcù na ostrovì se nevyskytujících,
kteøí by mohli ohrozit stávající faunu a flóru.
Jelikož se pøednáška úèastníkùm velice líbila,
pøedpokládáme, že se s paní Mgr. Haluškovou domluvíme
na dalším pokraèování, tøeba o jiné zemi.
Ing. Tomáš Dostál, místostarosta

Podle stále plného parketu usuzujeme, že se muzika
úèastníkùm líbila a poøadatelé konstatovali, že naši
senioøi chtìjí hudbu svìží, rychlou a místy i hodnì
svižnou. Nezasvìcený úèastník by možná konstatoval,
že poøádáme v tomto období standartní ples.
Souèástí programu byly i gratulace jubilantùm spojené
s pøedáním dárkového balíèku a kvìtiny. Oslavencù bylo
tentokrát pøes dvacet. K obèerstvení byly, jako tradiènì,
napeèeny dìvèaty Èeského èerveného køíže koláèky.
O obsluhu se starala dìvèata z obecního úøadu
a zastupitelé. Vše probíhalo v pohodì a ke spokojenosti
jak úèastníkù, tak poøadatelù.
Ing. Tomáš Dostál, místostarosta

Volby do poslanecké snìmovny.
Ve dnech 25. - 26.
øíjna 2013 se
v Èeské republice
konaly mimoøádné
v o l b y
d o
Poslanecké
s n ì m o v n y
parlamentu ÈR.
V naší obci bylo ve
v o l i è s k é m
seznamu zapsáno
c e l k e m
1 281 volièù. K volební urnì se jich dostavilo
795 a odevzdali 790 platných hlasù. Volební úèast se tak
u nás vyšplhala až na èíslo 62 %. Z 18-ti politických
subjektù, které v Olomouckém kraji kandidovaly,
nedostaly v Hnìvotínì alespoò jeden hlas 2 strany (Strana
soukromníkù ÈR a LEV 21).
A jak dopadly ostatní politické strany a politická hnutí?

název subjektu
1. ANO 2011
2. ÈSSD
3. KSÈM
4. TOP 09
5. ODS
6. Úsvit Tomia Okamury
7. KDU-ÈSL
8. SPOZ
9. Strana svobodných obèanù
10. Strana zelených
11. Èeská pirátská strana
12. Koruna Èeská (monarchisti)
13.-15. Dìl.str.sociál.spravedlnosti
HLAVU VZHÙRU
SUVERENITA
16. politické hnutí Zmìna
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hlasy
168
161
120
89
78
70
32
16
15
14
12
4
3
3
3
2

%
21,26
20,37
15,18
11,26
9,87
8,86
4,05
2,02
1,89
1,77
1,51
0,50
0,37
0,37
0,37
0,25

Milan Krejèí
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Oznámení Øímskokatolické farnosti Hnìvotín.
Ohlédnutí za dìtským farním dnem.
Dìtský farní den se konal na faøe v sobotu 7. záøí
odpoledne od 15 hodin. Zúèastnilo se ho asi 30 dìtí, jejich
rodièe a pøátelé. Pro dìti byla pøipravena øada soutìží
a závodù s pouèným i zábavným programem. Rodièe
pøinesli s sebou rùzné dobroty k ochutnání pøi spoleèné
svaèinì. Jídelníèek byl zpestøen porcemi grilovaného
selete. Program byl zakonèen táborákem na farním dvoøe,
spojeným s opékáním špekáèkù a se zpìvem písní
s doprovodem kytary.

Dušièková sbírka na Charitu.
se uskuteèní letos v nedìli 17. listopadu pøi farní mši svaté
v 9.30 hodin. Kdo by chtìl na projekty Charity pøispìt
mimo tuto bohoslužbu, mùže tak uèinit odevzdáním
svého daru na faøe nejpozdìji v pondìlí 18. listopadu
do 12 hodin.
Zakonèení Roku víry.
se bude konat po bohoslužbì v nedìli 24. listopadu. Rok
víry vyhlásil papež Benedikt XVI. v roce 2012. Smyslem
Roku víry bylo úsilí o prohloubení víry a její opravdovìjší
prožívání. Pøi zakonèení Roku víry si vìøící pøinesou do
kostela køíže, které budou držet v rukou, ty jim budou
posvìceny a budou jim pøipomínat, že mají svou víru
veøejnì vyznávat a dosvìdèovat ji svými skutky,
pøedevším skutky lásky podle vzoru Ježíše Krista.
Zaèátek adventu.
Adventní doba pøípravy na Vánoce zaèíná letos v nedìli
1. prosince. V adventní dobì bude vykonána sbírka
potravin pro Charitu, která pøipraví štìdroveèerní veèeøi
lidem bez domova.
P. Eduard Krumpolc, faráø

Podzimní vycházka.
Seniorský klub uspoøádal podzimní výlet do Lázní
Skalka.V tìchto malých lázních byla ochutnávka ze ètyø
minerálních pramenù. Jsou to pramen Svatopluk,
pramen Jan, Pramen Cyril a Metodìj a pramen Julinka.
Každý si nabral domù láhev minerální vody, která mu
svým složením vyhovovala. Krátkou procházkou
a cvièením v pøírodì jsme pøispìli ke svému zdraví.
Po obìdì jsme navštívili Prostìjovskou hvìzdárnu. Poèasí
nám nedovolilo podívat se dalekohledem na slunce. Pan
ing. Trucnovský nás provedl hvìzdárnou i vesmírem.
Jeho poutavé vyprávìní, doprovázené obrázky,
rozpoutalo zajímavou diskusi. Na dané téma by se dalo
diskutovat hodiny.
Program farního dìtského dne se všem zúèastnìným velmi líbil a dìti
se již nyní tìší na ten pøíští.

Nová ekonomická rada farnosti.
V nedìli 6. øíjna probìhly po bohoslužbách volby nových
èlenù ekonomické rady farnosti. Nová ekonomická rada
farnosti má celkem sedm èlenù. Jejím pøedsedou je podle
stanov faráø, tøi èlenové byli zvoleni z Hnìvotína a tøi
èlenové z Topolan. Z Hnìvotína byli zvoleni tito èlenové:
Martina Fialová, Ing. Milada Malíšková a Roman
Mikulášik.
Slavnost patrona farního chrámu sv. Leonarda.
oslavíme letos v nedìli 3. listopadu slavnostní
bohoslužbou ve farním kostele v 9.30 hodin. Pøi slavné
mši svaté bude zpívat chrámový pìvecký sbor Chorus
Marianus z Tršic pod vedením Jiøiny Navrátilové.
Na varhany zahraje Jan Gottwald, varhaník z Olomouc
a organolog Arcidiecéze olomoucké. Pøi bohoslužbì zazní
Missa Sancti Theodori op. 67 od Josefa Nešvery (18421914), zkomponovaná v r. 1892 k inauguraci Theodora
Kohna arcibiskupem olomouckým. Všichni zájemci
o kvalitní duchovní hudbu jsou vítáni. Pøi mši svaté bude
vykonána sbírka na potøeby farnosti.

Domù jsme se vraceli s pocitem pøíjemnì prožitého dne.
Dodateènì jsme se dozvìdìli, že 10. øíjen byl „Svìtovým
dnem duševního zdraví“. Pevnì vìøím, že naše setkání
seniorù, konané každý poslední ètvrtek v mìsíci i spoleèné
výlety jsou pøínosem pro psychickou pohodu každého
z nás.
Jitka Ponížilová
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Fotbalový podzim v nižších soutìžích vrcholí.
Jako každým rokem i letos na pøelomu øíjna a listopadu
vrcholí v nižších soutìžích fotbalový podzim. Ale zatímco
muži si v pøípadì dobrého poèasí ještì pøedehrají dvì jarní
kola, mládež už má „hotovo“.
Minule jsme
konstatovali, že
muži úvod sezóny
nezvládli, když po
výhøe v úvodním
kole museli
skousnout sérii
pìti porážek po
sobì. Poté ale
následoval obrat
doslova o 180
stupòù a série
sedmi zápasù bez porážky (4 vítìzství a 3 remízy).
Mužstvo se vyšvihlo až na osmé místo tabulky. To už
u týmu pùsobil Michal Barèík, který ve funkci trenéra
vystøídal na lavièce Petra Uvízla. Ten byl po zápase
v Medlovì ze své funkce výborem oddílu odvolán. Øada
úspìšných výsledkù byla pøerušena až prohrou na pùdì
suverénního lídra soutìže Kozlovic. Doufejme, že se pro
zmìnu opìt nenastartuje série nezdarù.
Dorostenci obsadili po podzimní èásti soutìže v tabulce
pøedposlední, 10. místo. Získali pouhých 5 bodù a všechny
v posledních tøech kolech. Museli tak na nì èekat plných
osm zápasù.
Starší žáci si vedli nepomìrnì lépe a v tabulce jsou po
polovinì soutìže na krásném tøetím místì. Jejich
jedinými pøemožiteli byly týmy na prvním a druhém místì
tabulky, Chválkovice a Slavonín. Ve zbývajících zápasech
odcházeli ze høištì vždy jako vítìzové.
Mladší žáci støídali pìkné výkony s tìmi horšími
a odpovídá tomu i jejich postavení ve støedu tabulky,
konkrétnì na osmém místì. Výkony poznamenaly
odchody nìkolika hráèù, kteøí byli v minulé sezónì
oporami.
Atmosféru prvních mistrovských zápasù, a mùžeme øíci,
že v mnoha pøípadech velice bouølivou, si poprvé na
podzim užili naši starší benjamínci. Soutìž hrají formou
turnajù, které poøádá vždy jeden ze soupeøù. Velké
nadšení do hry zpoèátku provázely i dvouciferné prohry,
ale výsledky z posledního turnaje (s FK Nemilany 2:4, se
Sokolem Chomoutov 2:3 a s SK Velká Bystøice 3:2),
poøádaného na domácí hnìvotínské pùdì, jsou pøíslibem
pro jarní èást soutìže.

Starší žáci - okresní pøebor mini, skupina B
Rk. Tým
1. SK Chválkovice
2. Sokol Slavonín
3. FC Hnìvotín
4. SK Velká Bystøice
5. Hvìzda Libavá
6. SK Bìlkovice
7. SFK Nedvìzí
8. Sokol Dub nad Moravou
9. FC Dolany
10. TJ Tršice

Záp
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

+
8
8
7
5
4
4
3
2
1
0

0
1
1
0
1
1
0
1
0
1
0

0
0
2
3
4
5
5
7
7
9

Skóre
63: 22
47: 10
64: 20
67: 41
41: 29
46: 31
25: 66
16: 61
32: 39
14: 96

Body
25
25
21
16
13
12
10
6
4
0

Mladší žáci - okresní pøebor, skupina B
Rk. Tým
1. Sokol Dub nad Moravou
2. Sokol Velký Újezd
3. Sokol Slavonín
4. SK Velká Bystøice
5. SK Chválkovice
6. TJ Tršice
7. SK Grygov
8. FC Hnìvotín
9. SFK Nedvìzí
10. Sokol Kožušany
11. Sokol Tìšetice
12. Sigma Lutín
13. Sokol Drahanovice
14. 1. FC Olomouc

Záp
13
13
13
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
13

+
10
10
9
8
7
7
6
6
6
4
3
3
1
0

0
3
1
3
1
3
0
2
1
1
2
1
0
0
0

0
2
1
3
2
5
4
6
6
7
9
10
12
13

Skóre
79: 14
54: 25
76: 18
61: 25
66: 30
53: 38
47: 38
78: 39
74: 63
41: 49
28: 49
37: 74
7:146
8:101

Body
33
31
30
25
24
21
20
19
19
14
10
9
3
0

Dorost - okresní pøebor
Rk. Tým
1. SK Chválkovice
2. SK Šumvald
3. SK Slatinice
4. Sokol Dub nad Moravou
5. TJ Štìpánov
6. FK Horka nad Moravou
7. Doubrava Haòovice
8. Sokol Troubelice
9. SK Bìlkovice
10. FC Hnìvotín
11. SFK Nedvìzí

Záp
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

+
9
8
5
6
5
4
4
2
2
1
0

0
0
2
3
0
1
3
2
1
0
2
4

1
0
2
4
4
3
4
7
8
7
6

Skóre
28: 9
45: 8
41: 16
42: 21
25: 22
27: 17
37: 15
33: 24
15: 82
11: 44
7: 53

Body
27
26
18
18
16
15
14
7
6
5
4
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