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Poznámky z 26. zasedání zastupitelstva obce. Odpady, odpady ...
Zasedání probìhlo v úterý 8. dubna za
úèasti 8 zastupitelù, omluvil se pouze
Vladimír Jurtík. Pøítomno bylo 20 hostù
z øad obèanù obce.
Po zahájení, pøivítání hostù a odsouhlasení
zapisovatelky, návrhové komise a ovìøovatelù zápisu seznámil pøedseda kontrolního
výboru Petr Rosmaník pøítomné s plnìním
usnesení z pøedchozího zasedání. Následnì
starosta obce ing. Jaroslav Dvoøák ve své
zprávì podal informaci o práci obecního
úøadu a jeho zamìstnancù za poslední
období.
Místostarosta ing. Tomáš Dostál pøednesl
požadavky MAS (místní akèní skupiny)
Regionu Haná, jehož je obec èlenem,
na projednání a schválení nových stanov
(dle nového obèanského zákoníku nutná
pøemìna obèanského sdružení na zapsaný
spolek) a souhlas se zaèlenìním území obce
do pùsobnosti MAS Regionu Haná, což
zastupitelé vzápìtí odsouhlasili.

Starosta informoval o založení spolku
„ODPADY OK z.s.“ (viz samostatný èlánek
na jiném místì Zpravodaje). Poté si vzal
slovo znovu Petr Rosmaník, aby informoval
o návrhu Pracovního øádu obce a Smìrnic
obce k finanèní kontrole. Jsou to dokumenty pro vnitøní potøebu obce, které naøizuje
zákon. Oba dokumenty byly schváleny.
Zastupitelstvo dále povìøilo starostu obce
ing. Jaroslava Dvoøáka zastupováním obce
pøi jednáních s notáøem, Pozemkovým
úøadem, Úøadem pro zastupování státu ve
vìcech majetkových, spoleèností RWE
a dalšími zúèastnìnými stranami
na vyøešení pøevodu Regulaèní stanice
plynu na parc. è. st. 342 v k.ú. Hnìvotín do
majetku obce.

Zastupitelé v dalším prùbìhu jednání
odsouhlasili:
- zámìr odprodat žadateli èást pozemku
obce p.è. 213/12 (jedná se o plochu velikosti
27m2 na srovnání linie domu se zahradou);
- zrušení pøedkupního práva obce
na pozemek p.è. 610/2 ( rozestavìný dùm);
- rozhodnutí, že se naše vesnice nebude,
s ohledem na rozsáhlé stavební èinnosti
spojené s rekonstrukcí silnice z Olomouce
na Lutín a revitalizací dotèených ulic,
zapojovat do soutìže „Vesnice roku 2014“;
- založení bankovního úètu u Èeské
spoøitelny (podmínka pro èerpání dotací
z regionálního operaèního programu)
a uzavøení revolvingového úvìru
u Komerèní banky;
- smlouvy obce a dodatky s dodavateli
a organizacemi.
Pøedseda finanèního výboru Petr Niessner
informoval o zámìru základní školy
zorganizovat pøímìstský tábor, k èemuž se
následnì rozvinula rozsáhlá diskuse.
Starosta obce pak promluvil o jednáních
s výborem FC Hnìvotín. Obì záležitosti jsou
podrobnìji rozvedeny v samostatných
èláncích.

V diskusi pøítomné nejvíce zajímaly otázky
týkající se základní školy, údržby potoka,
odpadkových košù, úklidu dìtských høiš
a stížností na chování mládeže v lokalitì
za farou. Na závìr bylo pøijato usnesení
a starosta všem podìkoval za úèast
a pøíspìvky. Další, v poøadí 27. zasedání,
probìhne v mìsíci èervnu 2014.
Podrobnìjší informace o projednávaných
záležitostech naleznete na obecních
webových stránkách v usnesení
z 26. zasedání obecního zastupitelstva.
Iveta Vyroubalová

Beseda s rodièi dìtí
navštìvujících
základní školu.

Místostarosta obce Miloslav Antl informoval
pøítomné o zadání zakázek malého rozsahu,
o ukonèeném zateplování budovy základní školy
a o další výstavbì v obci (podrobnìji opìt
v samostatných èláncích).
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Vzhledem k zájmu obce na dalším rozvoji
naší školy, navrhujeme rodièùm setkání se
zastupiteli obce dne 6. kvìtna 2014 v 18.00
hod. v zasedací místnosti obecního úøadu,
pøi vìtším poètu pak v sále Kulturního
domu Hnìvotín.
Od setkání oèekáváme nápady, námìty
a pøipomínky, které by mìli zastupitele
smìrovat ke zpracování koncepce zøizovatele školy pro další období.
Ing. Jaroslav Dvoøák, starosta

Olomoucký kraj øeší, ve spolupráci se
zástupci mìst a obcí kraje, strategii
nakládání s komunálními odpady v dalších
letech.
Vznikající „Integrovaný systém nakládání
s odpady Olomouckého kraje“, ve zkratce
ISNOOK, poèítá se znaèným nárùstem cen
za skládkování a v souladu se zámìrem EU
také s ukonèením ukládání odpadu na
skládky v horizontu 10 let. Upøednostòuje
pøedcházení vzniku odpadù, jeho další
tøídìní, recyklaci a energetické využití
spalováním. Øeší však jen zbývající odpad
pro spalovny, ostatní využitelný odpad
(sklo, plasty, papír, biologický) zùstává na
obci. Neøeší velkoobjemový a nebezpeèný
odpad.

ISNOOK pøipravuje založení spolku mìst,
obcí a mikroregionù pod názvem „ODPADY
OK z.s.“. Koordinátorem bude Olomoucký
kraj. Jsou navrženy stanovy. Nejvyšším
orgánem bude valná hromada.
Bezprostøední øízení bude na 9-ti èlenné
správní radì.
Zatím máme informace o zámìru, ale
nemáme ucelené informace o vlastní
organizaci, o èetnosti svozu, o sbìru
velkoobjemového a nebezpeèného odpadu
a hlavnì o tom, kolik zaplatíme. Nevíme
také, zda spolek nahradí souèasné firmy,
které se tím živí.
Na obci se domníváme, že máme tuto oblast
dostateènì zabezpeèenou, a proto zastupitelé situaci posoudili tak, že zùstaneme
i nadále u smluvních vztahù s firmou van
Gansewinkel a vyèkáme, jaký bude další
vývoj.
Ing. Jaroslav Dvoøák, starosta

Titulní strana.
Kulturní dìní v obci letos poøádnì oživila
nová taneèní skupina BABA. Naposledy
se pøedstavila na pøátelském setkání
obèanù v Kulturním domì zaèátkem
bøezna.
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Zakázky malého rozsahu.
Komise pro zadávání veøejných zakázek
vyzvala spoleènosti k podání nabídek
a navrhla zastupitelstvu zadání zakázek
malého rozsahu takto:

V minulém zpravodaji jsme oslovili zájemce
o stavbu garáže. Pøihlásilo se sedm žadatelù. Ještì jednou prosím zvažte tuto možnost, než nabídku uzavøeme.
Další pøípadní zájemci o stavbu øadové
garáže se mohou pøihlásit buï osobnì, nebo
prostøednictvím e-mailu na Obecním úøadu
Hnìvotín a to do konce letošního kvìtna.
Kalkulovaná cena by se mohla pohybovat
mezi 80 až 100 tis. Kè. Závisí jednak
na poètu garáží a i na ochotì zájemcù
se eventuálnì nìjakou malou mìrou na
vlastní výstavbì podílet.
Petr Rosmaník, zastupitel

Revitalizace ulice „Pøed høištìm“
Nabídky byly zaslány osmi spoleènostem,
do soutìže se jich pøihlásilo pìt.
Nejvýhodnìjší nabídku podala spoleènost
Skanska DS a.s. z Prostìjova, zakázka
bude realizována za nabídkovou cenou
1 751 417 Kè vèetnì DPH.
Oprava ohradní zdi glorietu p. Marie.
Osloveno bylo pìt spoleèností, nabídku
podaly dvì. Zakázkou byla povìøena firma
SOPOSTAV-stavební s.r.o. sídlící
ve Vìrovanech, náklady na opravu dosáhnou výše 320 000 Kè vèetnì DPH.

Volby do Evropského
parlamentu.

Pronájem kopírovacího zaøízení
Osloveny byly ètyøi spoleènosti, nabídky
pøedložily všechny. Komise vybrala jako
nejvýhodnìjší nabídku spoleènosti
KONICA MINOLTA se sídlem v Brnì.
Mìsíèní pronájem zaøízení pøijde na
2 120 Kè vèetnì DPH.
Miloslav Antl, místostarosta

Pokraèující výstavba v obci.
Nejviditelnìjší zmìny probíhají v souèasné
dobì na budovì základní školy, kde
dokonèujeme práce na jejím zateplení.
Práce mìly být pùvodnì ukonèeny do konce
dubna, ale snažíme se doøešit i další vzniklé
problémy - vlhkost zdiva v suterénu
(samostatný projekt), odvod srážkových
vod od budovy, lapol a odvedení splaškových vod z výdejny jídla, osvìtlení
a vzduchotechniku v tìlocviènì, úpravu
vstupního schodištì apod. Proto jsme
odsouhlasili dodatek è. 2 ke smlouvì o dílo
uzavøené mezi obcí Hnìvotín a Stavební
spoleèností Navrátil s.r.o. a posunuli termín
pøedání díla do 31. kvìtna. Cena zakázky se
z dùvodù víceprací na odizolování budovy
školy navýší o 670 079 Kè na celkových
6 721 959 Kè.

Na pøání velké èásti obèanù jsme vyøešili
i zachování státního znaku na boèní zdi školy,
kam byla umístìna pískovcová replika. Stejným
zpùsobem bude vyøešeno i doplnìní podstavce
pøed školní budovou, z kterého byla zcizena
busta J.A. Komenského.

Zahájeny byly práce na opravì ohradní zdi
glorietu p. Marie, jejich ukonèení pøedpokládáme do konce mìsíce kvìtna.
Dalšími úpravami prochází veøejné
prostranství za východní èástí kostela pøed
domem paní Crhové, kde plánujeme

Chceme garáže nebo
nechceme?

výstavbu fontánky a výsadbu rùží.
Pokraèuje 2. etapa instalace veøejného
osvìtlení v prodloužení lokality
Topolanská. Úplné dokonèení plánujeme
v roce 2016, kdy by mìly být hotové
i komunikace, chodníky a parkovací stání.
Pøipravujeme podmínky pro vybudování
cyklotrasy vedoucí od mostu do Lutína
podél levého bøehu øíèky Blaty. Musíme zde
vyøezat náletové døeviny z komunikace
a poštìpkovat vyøezaný porost v délce
1,5 km. Na zpevnìní povrchu použijeme
asfaltový obrus získaný z rekonstrukce
prùtahu obcí ve smìru od Olomouce
na Lutín.

Nadále také probíhají úpravy prostorù v
Kulturním domì, tentokráte jevištì. Kvùli
únikùm tepla dochází k jeho zastropnìní a
zateplení, pøímo na jevišti vznikají šatny s
toaletami a úložnými prostorami pro úèinkující.
Opravuje se i povrch podlahy jevištì,
rekonstruována bude i elektroinstalace. Po celou
dobu oprav jevištì je sál uzavøen.

Po pøipomínkování obèanù probíhá
upøesòování studií na revitalizaci ulic „Malý
Klupoø“ a „K Floriánku“, abychom mohli
zahájit práce na projektu pro územní øízení.
Miloslav Antl,
místostarosta a pøedseda výboru
pro rozvoj bydlení a dopravy

Volby do Evropského parlamentu se na
území Èeské republiky budou konat ve
dnech 23. a 24. kvìtna 2014. V obci
Hnìvotín je jen jeden okrsek, volební
místností je sál Kulturního domu.
Volit mùže obèan, který dosáhl nejpozdìji
druhý den voleb 18-ti let a ve volební
místnosti se prokáže platným dokladem
totožnosti. Obèan jiného èlenského státu
EU má právo hlasovat na území ÈR za
pøedpokladu, že je nejménì od 9. dubna
2014 pøihlášen k trvalému nebo
pøechodnému pobytu na území ÈR a je
zapsán v seznamu volièù pro volby do
Evropského parlamentu. O zápis
do seznamu volièù musel požádat
nejpozdìji do 13.dubna 2014.

Pokud chce voliè hlasovat na území jiné
obce, než tam, kde je zapsán do seznamu
volièù, musí okrskové volební komisi
odevzdat volièský prùkaz. O vydání
volièského prùkazu mùže voliè písemnì
požádat nejpozdìji do 8. kvìtna 2014
u obecního úøadu, kde je zapsán do
seznamu.
Hlasovací lístky budou dodány volièùm
nejpozdìji 3 dny pøede dnem voleb. Voliè
hlasuje osobnì, zastoupení není pøípustné.
Po pøíchodu do volební místnosti obèan
prokáže svou totožnost, pøípadnì obèanství
jiného èlenského státu EU. Po záznamu
v seznamu volièù obdrží úøední obálku
a vstoupí do prostoru pro úpravu lístkù, kde
vloží do úøední obálky jeden hlasovací lístek
(zakroužkovat se mùžou nejvýše dva
kandidáti). Úøední obálku s platným
hlasovacím lístkem vloží do volební
schránky.
Iveta Vyroubalová
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S podmínkami pro sportovní vyžití mládeže a obèanù se nemùžeme chlubit.
Domníváme se, že nikdo z obèanù obce
nepøedpokládá, že èlenové FC Hnìvotín ze
svých èlenských pøíspìvkù vybudují
sportovní areál, který bude naplòovat
požadavky naší obce s 1 700 obyvateli. Bez
vstupu obce to nemá øešení.
Obec na druhé stranì nesmí investovat do
majetku FC, který má samostatnou právní
subjektivitu. Navrhujeme proto, aby si FC
ponechalo pozemky pod høištìm s umìlým
povrchem a pod prostorem pøed restaurací
o celkové výmìøe 2 255 m2 a pod budovou
šaten a restaurace o výmìøe 282 m2, vèetnì
budovy. Budou mít právní subjektivitu jako
spolek a svùj majetek.
Naopak do majetku obce by FC Hnìvotín
pøevedl zbývající èásti pozemkù p.è. 1001/2
a 1002/2 o celkové výmìøe 4 839 m2. Tím
bychom mohli investovat do rozvoje
sportovního areálu. Jednalo by se
o pøístavbu ke stávající budovì, parkovištì a
o jednotlivá sportovištì. Stavební øízení
probíhá na menší høištì pro veøejnost
s tartanovou dráhou, doskoèištìm a tratí
pro sprint, na dva tréninkové kurty na tenis,
na dvì høištì pro volejbal a nohejbal, na
dráhu pro koleèkové brusle vedoucí
po obvodu areálu atd.
Na základì uzavøené smlouvy bychom
garantovali bezúplatný pronájem areálu FC
Hnìvotín na 99 let a roèní pøíspìvek na
èinnost klubu.
ing. Jaroslav Dvoøák, starosta

Kvìtinová výzdoba
obce.
Obec Hnìvotín již zakoupila truhlíky na
kvìtinovou výzdobu. Pro obèany, kteøí se do
naší spoleèné akce zapojili, byly truhlíky
osázeny pøevislými muškáty v jednotné
barvì. Byly také vyrobeny nádoby na sloupy
veøejného osvìtlení, ve kterých budou
vysazeny letnièky.

Kvìtiny byly vypìstovány ve sklenících
Výstavištì Flora Olomouc, a.s. a firmy
Florcenter Olomouc. Obèanùm budou
truhlíky rozvezeny ve druhé polovinì
kvìtna. Pak již bude na každém z nich, aby
se o kvìtinovou výzdobu po celou dobu
øádnì starali. Pokud se díky tomu podaøí
mít obec rozkvetlou, mùžeme celou akci
pøíští roky výraznì rozšíøit.
ing. Nadìžda Krejèí,
pøedsedkynì výboru pro životní prostøedí
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Navržená podoba sportovního areálu FC Hnìvotín.
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Mezinárodní soutìž
„Matematický
klokan“.
Tak, jako každý rok, se i v letošním školním
roce žáci naší školy zapojili do soutìže
„Matematický klokan“. Soutìž vznikla
v Austrálii v roce 1980 a dnes se jí úèastní na
dva a tøi ètvrtì milionu soutìžících ze
30 zemí svìta. Soutìžící jsou podle vìku
rozdìleni do 5 kategorií.
V kategorii pro žáky 2. a 3. roèníku, nazvané
„Cvrèek“, dosáhl výborného výsledku žák
3. roèníku Jakub Volmut, když z celkového
poètu 6 810 øešitelù získalo více bodù jen
48 soutìžících.
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Z navštívených akcí.
Tøída skupinové integrace.

Exkurze do pravìku.

Ve ètvrtek 13. bøezna navštívili žáci tøídy
skupinové integrace Vlastivìdné muzeum
v Olomouci. Spolu se svou paní uèitelkou
a asistentkami zhlédli výstavu s názvem
„Poklady starého Egypta“ a prošli si nìkolik
oddìlení stálých expozic muzea vìnujících
se osobnostem, pøírodì a historii
Olomouckého kraje.

V pondìlí 17. bøezna se všechny tøídy naší
školy zúèastnily akce s názvem „Exkurze do
pravìku“. Z dvouhodinové pøednášky se
žáci dozvìdìli mnoho informací
a zajímavostí. Pozornost byla vìnována
pøedchùdcùm èlovìka, malbám pravìkých
lovcù a zpùsobu lovu zvíøat. Žáci si mohli
také sami prakticky vyzkoušet vytvoøit
z kùží pravìkou botu nebo pomocí
kamenného mlýnku rozemlít obilí na
mouku.

V kategorii pro žáky 4.a 5. roèníku, nazvané
„Klokánek“, dosáhl ještì lepšího výsledku
žák 5. roèníku Filip Volmut, kde z poètu
6 978 øešitelù získalo více bodù jen
33 soutìžících.
K tìmto vynikajícím výsledkùm chlapcùm
gratulujeme a pøejeme jim mnoho úspìchù
v dalších kolech soutìže.
Mgr. Ivana Filkászová, Mgr. Jitka Vlèková

Dìtský tábor.
Zabezpeèit dìtem zajímavé a hodnotné
trávení prázdnin a zároveò tak i pomoci
hnìvotínským rodièùm v dobì, kdy
nemohou èerpat dovolenou – to je cílem
prázdninového tábora, který bude poøadatelsky v péèi Základní školy Hnìvotín za
finanèního a organizaèního pøispìní obce.
Cenu tábora jsme po dohodì se zastupiteli
a vedením školy stanovili na 1 000 Kè
za 1. turnus, tj. za 1 týden (pondìlí až pátek).
Vedení školy obešle, prostøednictvím dìtí,
rodièe novým dotazník s termínem
uzávìrky pøihlášek.
Petr Niessner,
zastupitel a pøedseda školské rady

Žáci si mohli napøíklad vyzkoušet øízení první
olomoucké tramvaje.

Nejvìtší atrakcí byly modely pravìkých
zvíøat v životní velikosti. Žáci si také mohli
prohlédnout pravìký dùm vytvoøený
z mamutích klù a dobové nástroje. Všichni
žáci mìli možnost se u exponátù vyfotit.
Vìtšinì dìtí se tato akce líbila a odnesly
si z ní jistì mnoho vìdomostí a pìkných
zážitkù.

Nejvíce dìti zaujala interaktivní výstava
„Pøíroda Olomouckého kraje“. Nìkteøí
odvážlivci se podívali, jak to vypadá uvnitø
zvíøecí nory, jiní rybaøili nebo poslouchali
zvuky zvíøat.
Bc. Veronika Máchová,
asistentka pedagoga

Workshop ve
svíèkárnì Rodas.
Pøed velikonoèními prázdninami se žáci
2. stupnì vydali do olomoucké svíèkárny
„Rodas“. V místní dílnì jsme si dle vlastní
fantazie vyrobili svíèku s barevným
zdobením a polevou, vykrojili glycerinová
mýdla rùzných tvarù a plnili sáèky sedmi
druhy koupelové soli. Pak jsme vše
naaranžovali do plastové vázy
a celofánového sáèku a uvázali mašlí.
Nìkteøí jsme tak udìlali radost sami sobì,
jiní tímto dárkem potìší své nejmilejší.
Øada z nás využila také možnosti zakoupení
originálních výrobkù ve zdejší prodejnì.
Zajímavým zpestøením pro nás byli
papoušci Ara - Bobo a Rozárka. Boba si
dokonce vìtšina z nás pohladila a nechala
sednout na rameno.
žáci 2. stupnì ZŠ

Workshop ve svíèkárnì Rodas.

Adam Niessner, 7. tøída
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Probìhlo na škole.
Tìlocviènou se rozléhalo
bubnování.

Mažoretky opìt v akci.

Velikonoèní dílna.

V pátek 4. dubna vystupovaly mažoretky
„Highlight" v Lutínì na akci poøádané
tamní základní školou pøed vyhlašováním
výsledkù Odznaku všestrannosti. Všem
se líbila sestava i krásné nové kostýmy. Na
pøání poøadatelù jsme vystupovaly dokonce
dvakrát. Všichni žáci i uèitelé nám tleskali.

Blížící se svátky jara s sebou pøinesly dílnu
s velikonoèní tematikou. Žákynì 6. a 7. tøídy
si tak mohly pod vedením paní uèitelky
Šutové vyzkoušet výrobu madeirovaných
kraslic.
Bìhem jednoho odpoledne jsme si na
vyfouklá vajíèka tužkou nakreslily
velikonoèní motivy a pak pomocí zvláštní
vrtaèky vytvoøily velké a malé otvory.

V úterý 1. dubna probìhla na 1. stupni
kulturní akce manželù Dagmar a Vratislava
Kratochvílových pod názvem „Bubnování
ve škole". Jednotlivé tøídy se zúèastnily
hudební lekce v tìlocviènì školy, kde na
každého èekal bubínek a pod odborným
vedením obou manželù si žáci osvojili
základy hry na tento nástroj domorodých
kmenù.

Asi po 30 minutách výuky si všichni malí
bubeníci spoleènì zahráli skladbu
a seznámili se i s jinými netradièními
hudebními nástroji. Dìtem se akce líbila
a pøíští rok se na ni mohou opìt tìšit.
Mgr. Alena Zapletalová

Vidìli jsme dokonce i Šárku Kašpárkovou,
èeskou sportovkyni, atletku, skokanku do
výšky a trojskokanku, která nám dala
autogram. Nìkteøí žáci se s námi vyfotili
a nechali si od nás podepsat ruku.
Vystupovaly jsme za krásného poèasí, tak
jsme si to poøádnì užily.
Za odmìnu jsme dostaly výbornou zmrzlinu
a sladkou odmìnu.
Eliška Slehová, 4. tøída

Vznikla tak rùznì dìrovaná vejce, která
jsme potom umyly, abychom mohly
ve zdobení pokraèovat. Následující
odpoledne jsme vajíèka dozdobily
rozehøátým voskem, který jsme nanášely
kovovým špendlíkem. Tato technika
vyžadovala spoustu zruènosti, trpìlivosti
a peèlivosti, ale krásné kraslice pro nás byly
patøiènou odmìnou. Urèitì bychom
velikonoèní dílnu chtìly navštívit i pøíští
rok.
žákynì 7. tøídy ZŠ

Z èinnosti školní družiny.
Chtìly bychom širokou veøejnost seznámit s dalšími akcemi, které ve školní
družinì probìhly.
Volba Miss a Missáka školní družiny jsou už
naší mnohaletou tradicí. Nejde o soutìž,
kde by hlavní místo zaujímal vzhled, ale
dovednost dìtí – pìvecká, recitaèní,

Missákem se stal Adámek Ošádal z 1. tøídy
(na snímku uprostøed), druhý byl Honzík Miller
ze 4. tøídy (na snímku vlevo) a tøetí Maxík
Makarov ze 2. tøídy (na snímku vpravo). Ještì
jednou blahopøejeme.
Misskou pro rok 2013/2014 se stala Marcelka
Dvoøáková ze 4. tøídy (na snímku uprostøed),
druhá byla Helenka Slintáková z 1. tøídy (na
snímku vlevo) a tøetí Sárinka Veselská ze 2. tøídy
(na snímku vpravo).
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taneèní, obratnost, ale napøíklad i hra na
hudební nástroj. A vìøte, že se naše dìti mají
èím chlubit.
Žáci se zapojili i do výtvarných soutìží pod
názvy „Máme rádi zvíøata“ a „Velikonoèní

zdobení“. Rodièe a vlastnì všichni návštìvníci školy, mají možnost si práce malých
šikulù prohlédnout v prostorách školy.
Podìkování patøí dìtem, které nám v rámci
ekologického programu pomohly vyèistit
školní zahradu a okolí školy.
Nemùžeme si stìžovat na neochotu žáèkù
pøi této ne pøíliš atraktivní èinnosti. Vìtšina
malých pomocníkù si donesla i svoje
pracovní rukavice. Máme pøed sebou
poslední ètvrtletí a tìšíme se spoleènì
s dìtmi na akce pøíští.
Mgr. Kateøina Kuchrýková,
Mgr. Vìra Vymlátilová

Aktuálnì
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Ohlédnutí za 70. výroèím tragédie Èeského Malína na Ukrajinské Volyni.
V loòském roce si naše „Sdružení Èechù
z Volynì a jejich pøátel“ pøipomnìlo
vypálení vesnice Èeský Malín (nebyla
jediná) nìmeckými vojsky na nedaleké
ukrajinské Volyni. Tato èeská menšina
hledala, z dùvodu hospodáøské krize,
obživu a tu našla v tehdejším Carském
Rusku, na dnešní Ukrajinì, kde pobývala od
roku 1868 do roku 1947.
Na mnoha místech naší republiky pøi
pøíležitosti 70. výroèí této smutné události
probìhla setkání k uctìní památky malínských muèedníkù. Nejvìtší setkání se ale
uskuteènilo u ukrajinského pomníku
v Èeském Malínì na Ukrajinì.

Vítání obèánkù.

Dne 7. èervence 2013 jsme se tohoto setkání
zúèastnili s naší vládní delegací, vedenou
místopøedsedou Senátu ÈR Pøemyslem
Sobotkou. Èleny delegace byli i pøedstavitelé naší armády. V delegaci nechybìla dcera
generála Ludvíka Svobody paní Zoe
Klusáková - Svobodová.
Uctít památku 374 Èechù a 26 Ukrajincù,
vèetnì dìtí a žen, pøišlo tolik lidí, že se ani
neodvažuji odhadnout jejich poèet.
Z našeho regionálního sdružení Èechù
z Volynì se sídlem v Hnìvotínì, kde se po
válce usídlilo asi 20 rodin, se akce zúèastnila pìtièlenná delegace. V prùbìhu pietní
aktu byly položeny vìnce k ukrajinskému
bronzovému pomníku. Na závìr se celá
naše delegace, doprovázená ostatními
úèastníky, pøemístila k novému èeskému
pomníku, který byl vysvìcen minulý rok.
Pomník je umístìn v tìsné blízkosti starého
èeského høbitova. Po projevu vládních
èinitelù Ukrajiny a pana Pøemysla Sobotky
jsme všichni zazpívali naši národní hymnu.
Další velké vzpomínkové setkání
se uskuteènilo 13. èervence v Žatci.
Chtìl bych podìkovat za volyòské Èechy
a jejich potomky, kteøí žijí v regionu
Olomouc - Hnìvotín, pøedsedovi Senátu ÈR
Milanu Štìchovi a místopøedsedovi
Poslanecké snìmovny ÈR Lubomíru
Zaorálkovi za jejich projevy, ve kterých
ocenili pøínos volyòských Èechù k obnovì

Velice mnoho lidí se také sešlo 20. èervence 2013
v Novém Malínì u Šumperka. V této obci a okolí
žije hodnì obyvatel, kteøí ztratili 13. èervence
1943 nìkoho ze svých blízkých.

našeho èeskoslovenského státu v roce 1945.
Velký dík také patøí armádní hudbì
a pøíslušníkùm armády, kteøí se úèastnili
pokládání vìncù.

V sobotu 8. bøezna probìhlo v obøadní síni obecního úøadu první letošní vítání obèánkù.
Starosta obce ing. Jaroslav Dvoøák spoleènì s èlenkami výboru pro obèanské záležitosti
Miroslavou Dadákovou a Janou Mádlovou pøivítali, za úèasti dalších rodinných
pøíslušníkù, pìt dìtí.

Na závìr probìhla panychida, kterou vedlo
šest pravoslavných knìží, kteøí jednotlivì
vzpomenuli všech 374 Èechù umuèených
13. èervence 1943. Celá akce mìla za
pìkného poèasí velmi dùstojný ráz, za což si
poøadatelé zaslouží uznání. Proto jsem za
náš výbor a region poslal podìkování
starostovi obce Nový Malín Josefu
Mináøovi. Ocenìní patøí i Olomouckému
kraji nejen za pamìtní desky umístìné na
tomto velmi pìkném památníku, ale i za
pozornost, kterou vìnuje všem pamìtním
váleèným místùm v kraji jako je Javoøíèko,
Lazce, Nový Malín, Zákøov ad.
ing. Miroslav Nerad

Položení vìnce k
pomníku padlých.
Naši noví spoluobèánci, zleva: Isabell Leontýna Mrakavová, Vojtìch Slouka, Oliver Koèí, Jakub Šulc
a Filip Vocilka.

Kulturní vystoupení si pro tuto pøíležitost pøipravili žáci základní školy. Než se nadìjeme,
budou vítaná miminka možná za pár let podobné vystoupení sama chystat.
Pøejeme všem dìtem hodnì zdraví, štìstí, lásku, krásné dìtství a jejich rodièùm hodnì
trpìlivosti pøi jejich výchovì.
Milan Krejèí

V pátek 9. kvìtna v 17.00 hodin, pøi
pøíležitosti 69. výroèí ukonèení 2. svìtové
války, organizuje „Sdružení Èechù z Volynì
a jejich pøátel“, ve spolupráci s obecním
úøadem, položení vìnce k pomníku padlých
v parku pøed Kulturním domem
v Hnìvotínì.
ing. Miroslav Nerad
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Ohlédnutí ve zkratce.

Beseda o Sierra Leone.
V úterý 1. dubna zaplnili klubovnu v prostorách
Kulturního domu hnìvotínští obèané. Vyslechli
si velmi zajímavé informace o státu Sierra Leone,
které jim zprostøedkoval úèastník humanitární
mise v této zemi, v rámci projektu „Lékaøi bez
hranic“, MUDr. Hynek Fiala.

Sousedské posezení s harmonikou.

Sbìr odpadu.
Sousedské posezení s harmonikou.
V pátek 7. bøezna probìhlo v Kulturním domì
setkání obèanù pod názvem „Sousedské
posezení s harmonikou“, které pøipravilo místní
sdružení „Èeského èerveného køíže“.

Velký aplaus si vysloužil hit letošního roku,
taneèní skupiny „BABA“. Bìhem velmi
kreativního vystoupení se postupnì èlenky
souboru pøemìòovaly z jeptišek až po batolata.

V sobotu 19. dubna probìhl pøed hasièskou
zbrojnicí již tradièní sbìr nebezpeèného
a velkoobjemového odpadu, který se setkal se
znaèným zájmem veøejnosti. Pøed kontejnery
se tak nìkolikrát vytvoøila i více než 100 metrù
dlouhá fronta. Všichni však byli odbaveni rychle
a k úplné spokojenosti.

Motorkáøi.
V nedìli 20. dubna byl Hnìvotín již ponìkolikáté svìdkem otevírání sezóny olomouckých motorkáøù. Nekoneèný had motorek obcí proburácel za pomìrnì
velkého zájmu obèanù, dle údajù organizátorù se vyjížïky zúèastnilo pøibližnì 1 000 strojù všech možných kategorií a typù.
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Rekordní „Hnìvotínský košt“.
Ve dnech 13.-14. bøezna se uskuteènil
5. roèník soutìžní ochutnávky pálených
produktù, konající se pod tradièním
názvem „Hnìvotínský košt“.
Letos byl v nìkolika ohledech rekordní.
Akci navštívil rekordní poèet 95-ti
milovníkù tìchto tolik oblíbených nápojù a
ochutnat a hodnotit mohli z rekordních
30-ti vzorkù.
Soutìžní vzorky byly rozdìleny do dvou
kategorií – na švestky, kterých se objevilo
na stole celkem 16 a na ostatní druhy ovoce,
které zastupovalo 14 vzorkù. Porota složená
z obecních odborníkù nakonec po
dvoukolovém hodnocení všech vzorkù
rozhodla následovnì:
1. místo - Juøen Miroslav (slivovice 52%
z roku 2012),
2. místo - Jaroslava Dvoøáková
(hruška 52% z roku 2013),
3. místo - Navrátil Radek (slivovice 52%
z roku 2013).
Veøejnost pak, na rozdíl od odborné komise,
hodnotila nejlepší vzorek z každé kategorie
a nejvìtší poèet hlasù pøidìlila v kategorií

švestek Radkovi Navrátilovi (slivovice 52%
z roku 2013) a ve druhé kategorii Petru
Krupášovi ml. a Lubošovi Vymazalovi ml.
(meruòka 52% z roku 2013). Poslednì
jmenovaná dvojice si odnesla i zvláštní cenu
odborné poroty za hruškovici 52% z roku
2013, zrající jeden rok v dubovém sudu.
Program letošního roèníku koštu byl
rozšíøen o jednu doplòkovou akci – ukázku
peèení a ochutnávku pravých valašských
frgálù, ovšem v hnìvotínském provedení.
Kdo by v tomto ohledu èekal nìjakou
dámskou iniciativu, mýlil by se. Kuchaøské
èepice si totiž na hlavu nasadili Jarda
Dvoøák s Milošem Antlem a názornì
pøedvedli, že si dovedou poradit
i u „plotny“. Frgály byly výteèné a všem moc
chutnali. O hudební stránku se opìt, jako v
pøedešlých letech, postarala stále se lepšící
skupina „Mišmaš“.
Letošní košt byl opravdu vydaøenou akcí,
„vyžahlo“ se úplnì vše, i nìkolik prázdných
lahví zmizelo (oba údaje jsou také
rekordní).
Milan Krejèí

Ocenìný Miloslav Juøen.

Každý z kuchaøù byl po zásluze vyplacen, neboli
dekorován na „Mistra frgála“.

Na Bìlehrad? Nikoliv. Na košt!

Ocenìný Petr Krupáš.

Pátý roèník soutìžní ochutnávky byl
poznamenán rekordním zájmem se strany
obèanù.

„Kluci v akci“ napekli makové, tvarohové, hruškové a borùvkové frgály, celkem 18 kusù. Jen se po nich
zaprášilo.
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Odpíraè Vilém Nemrava (1882-?).
Kdo by neznal legendární román Jaroslava
Haška „Osudy dobrého vojáka Švejka“. Ve
druhém dílu, poté, co je Švejk spolu
s nadporuèíkem Lukášem odvelen na
frontu, seznamuje se u pluku s dalšími
postavami pøíbìhu, které mìly svùj reálný
pøedobraz v neliterárním svìtì. V jedné
debatì se sapérem Vodièkou prohodí: „Pøed
vojnou žil na Moravì nìjakej Nemrava,
a ten dokonce nechtìl vzít ani flintu na
rameno, když byl odvedenej, že prej je to
proti jeho zásadì, nosit nìjaké flinty. Byl za
to zavøenej, až byl èernej, a zas ho nanovo
vedli k pøísaze. A von, že pøísahat nebude,
že je to proti zásadì, a vydržel to“.
Legendární odpíraè vojenské služby
Vilém/Wilhelm Nemrava se narodil
dne 10. dubna 1882 v Hnìvotínì. Podle
nìkterých zdrojù pocházel ze smíšeného
èesko-nìmeckého manželství, není ale zcela
zøejmé, kdo z jeho rodièù byl nìmecké
národnosti. Je však doloženo, že Nemrava
slovem i písmem dobøe ovládal jak nìmèinu, tak èeštinu a že vedle obecné školy
absolvoval i školu prùmyslovou. Pøedtím,
než byl v øíjnu roku 1904 odveden do
císaøské armády rakousko-uherské
monarchie, živil se jako èíšník a nic výjimeèného se v životì tohoto menšího modrookého blonïáka nedìlo.
Ke zlomu došlo krátce po narukování do
vojenské služby u tøetí kompanie (vojenské
roty) olomouckého pìšího pluku (regiment
infanterie), kde 22letý infanterista (pìšák)
Nemrava odmítl z náboženských dùvodù
pøísahat a sloužit se zbraní. Lékaø jej
prohlásil za duševnì zdravého a dne
17. prosince 1904 byl zemìbraneckým
soudem v Krakovì odsouzen k pìtimìsíènímu žaláøi pro odepøení poslušnosti
a porušení subordinace. Zpráva, že v srdci
Moravy existuje radikální náboženský
odpíraè, byla senzaèní a dobový tisk celou
kauzu po následující roky peèlivì sledoval.
Po odpykání trestu byl Vilém Nemrava
pøidìlen opìt ke zbrani. Prodìlaný žaláø
však jeho odpíraèskou hlavu nenapravil
a službu v armádì odmítl i podruhé.
Krakovský soud ho tedy v èervnu 1905
odsoudil za porušení vojenské poslušnosti
na dva roky žaláøe, zostøeného dvakrát
bìhem mìsíce postem a tvrdým lùžkem.
Každý ètvrtý mìsíc mu byl navíc žaláø
zpøísnìn samovazbou. K výkonu trestu byl
Nemrava eskortován do terezínské Malé
pevnosti, která v té dobì sloužila jako
vojenská trestnice a mìla povìst jednoho
z nejtvrdších žaláøù v Rakousku-Uhersku.
Odsouzenci zde byli umisováni do vlhkých,
studených a nevìtraných cel, trpìli
nedostateènou stravou a krutostí dozorcù.
Po odpykání trestu byl 25letý Nemrava
dopraven zpìt ke svému pluku do
Olomouce. Protože byl jeho pøípad pro
úøady èím dál choulostivìjší, pøistupovali
k nìmu vojenští nadøízení s nezvyklou
ohleduplností. Teprve když se jeho vrstevníci, s nimž pøed dvìma roky narukoval,
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pomalu chystali domù, zaèal kolotoè
domluv a varování ze strany nadøízených
vojenských orgánù nanovo. Nemrava byl
i znovu zevrubnì lékaøsky vyšetøen, a když
vojenský lékaø doznal, že je zcela zdráv,
pokoušeli se pøedstavitelé armády mladíkovo smýšlení obmìkèit návštìvou jeho
rodièù pøímo v kasárnách.
Pro svùj pøetrvávající zatvrzelý postoj byl
Nemrava v èervenci 1907 eskortován
do vazby zemìbraneckého soudu v Brnì,
kde byl støežen v dalším obávaném vìzení
monarchie, na brnìnském Špilberku, aby
s nikým nepøišel do styku. Pro nedostatek
informací se brzy zaèaly šíøit zvìsti, že se
s Nemravou špatnì zachází, a že je po
dlouhých pobytech v nevyhovujících
podmínkách panujících v Terezínì a na
Špilberku vážnì nemocný. V té dobì se
proto již o celou záležitost zaèala zajímat
i øada poslancù øíšské rady ve Vídni a ve
prospìch vojína Nemravy se významnì
angažovat. Vývoj pøípadu sledoval i sám
T.G. Masaryk. V listopadu 1907 byl
Nemrava superarbitrován a na revers
odeslán domù k rodinì. Nìjakou dobu
pracoval
v Brnì jako
è í š n í k .
Udržoval èilou
korespondenci s Dušanem
Makovickým
(osobní lékaø
L.N. Tolstého)
a skrze nìj si
s ruským
knížetem
Tolstým,
významným
obhájcem
tehdejších
odpíraèù,
vymìòoval
zdravice.
V následujících letech
Nemrava
pùsobil jako
obchodní
jednatel
v Olomouci.
Nové tìžkosti
Nemravovi
zaèaly brzy po
zaèátku první
svìtové války.
Bez ohledu na
d ø í v ì j š í
události byl již
poètvrté
odsouzen pro
odepøení
vojenské
s l u ž b y ,
tentokráte ke
tøem letùm
pevnostního

žaláøe. Teprve po rozpadu monarchie
a vzniku republiky byl v roce 1920 demobilizován a v dalších letech postupnì pøeøazován do první a následnì do druhé vojenské
zálohy. Ovšem ze služby branné moci byl
propuštìn teprve 31. prosince 1932, kdy mu
bylo témìø 51 let. Aby se tak stalo, musel
absolvovat službu u šestého pìšího pluku
Hanáckého náhradního praporu
v Olomouci.
Do jaké míry se poté Vilém Nemrava držel
svého pùvodního „èistého“ chování, se zdá
být nejisté. Jako soukromý podnikatel
dobrou povìst nemìl. Do hledáèku úøadù se
dostal znovu v roce 1940, kdy Olomouc
náležela v rámci Protektorátu Èechy
a Morava pod nacistickou správu. V té dobì
pracoval ve skladu leteckých pohonných
hmot a pražské gestapo si vyžádalo
na olomoucké úøadovnì informace o jeho
osobì. Dle dostupných informací však
místní nìmecké úøady v osobì témìø
šedesátiletého Nemravy žádné nebezpeèí
nespatøovaly. Zde se také další stopy
po Vilému Nemravovi ztrácejí.
Milan Krejèí
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Oznámení Øímskokatolické farnosti Hnìvotín.
Pozvání na „Noc otevøených kostelù“
v pátek 23. kvìtna 2014.
Ve veèerních hodinách v tento den probìhne v celé Èeské republice, i v øadì dalších
evropských zemí, již pošesté akce „Noc
otevøených kostelù“. Cílem této akce je
upozornit veøejnost na duchovní a kulturní
bohatství, které naše kostely nabízejí a které
zùstává mnoha našim spoluobèanùm témìø
neznámé. Informace o pøipravované akci
„Noc otevøených kostelù“ naleznete na
pøíslušné webové stránce s adresou
www.nockostelu.cz.

plakátech a na letáècích, které obdrží
návštìvníci koncertu pøi vstupu do interiéru kostela.
20:30-21:15 hod. Umìlecké poklady
kostela - prohlídka interiéru kostela
s odborným výkladem prùvodce k jednotlivým umìleckým pokladùm kostela:
oltáøùm, obrazùm, sochám, køížové cestì,
varhanám, liturgickým oblekùm, nádobám,
svícnùm, knihám apod. Výklad seznámí
nároènìjší návštìvníky s historií i souèasností kostela.
21:15-22:00 hod. Co vás zajímá
o kostele, o farnosti, o církvi,
o duchovním životì - možnost osobního
nebo i skupinového rozhovoru s knìzem
o vìcech týkajících se duchovního
a náboženského života jak jednotlivých
vìøících, tak i církevního spoleèenství.

22:00-23:00 hod. Oáza ticha - prostor
pro modlitbu a meditaci - možnost tiché
modlitby v kostele, adorace a meditace nad
Božím slovem a jeho poselstvím pro dnešní
dobu.
18:00-23:00 hod. Výstava fotografií
kostela - výstava fotografií kostela
z minulých dob i z posledních let, kdy
probíhala generální oprava kostela.
Fotografie budou umístìny na nástìnných
panelech v pøedsíni kostela.
Akce „Noc otevøených kostelù“ je pro
veøejnost zdarma, nevybírá se žádné
vstupné. Je však možno pøispìt na právì
pøipravovanou opravu støechy a fasády
kostela vložením penìz do pokladnièky
v pøedsíni kostela. Za dobrovolné pøíspìvky
a dary na opravu kostela srdeènì dìkujeme.
P. Eduard Krumpolc, faráø

Také naše farnost se zapojila do této akce
a zve všechny zájemce z Hnìvotína
a blízkého i vzdáleného okolí k návštìvì
farního kostela sv. Leonarda v Hnìvotínì,
kde budou postupnì probíhat tyto akce:
17:00-18:00 hod. Veèerní bohoslužba, pøivítání návštìvníkù - pravidelná
páteèní veèerní mše svatá pro farnost
Hnìvotín. Pøi mši svaté zamyšlení nad
Božím slovem i nad smyslem Noci kostelù.
Po mši svaté pøivítání návštìvníkù kostela
a organizaèní pokyny pro Noc kostelù
18:00-18:45 hod. Objevování krásy
interiéru kostela - prohlídka interiéru
kostela s odborným výkladem prùvodce
k jednotlivým architektonickým prvkùm,
oltáøùm, obrazùm a sochám svatých.
Prohlídka kùru kostela a varhan, poslech
varhanní improvizace. Tato prohlídka bude
pøizpùsobena pro rodièe s dìtmi.
18:00-19:00 hod. Veèerní výhled na
Hnìvotín - prohlídka jindy nedostupných
vnitøních prostor vìže kostela, výstup do
nejvyššího patra vìže, prohlídka elektrického pohonu zvonu, rozhled z vìže na tøi
svìtové strany, veèerní výhled na obec
Hnìvotín a blízké okolí.
19:00-19:15 hod. Za tajemstvím
podzemí kostela - prohlídka podzemí
kostela, tj. prostor krypty kostela, kde
je pohøben zakladatel kostela a nìkdejší
hnìvotínský faráø P. Josef Kylián.
19:15-19:30 hod. Pøíprava na veèerní
koncert - návštìvníci veèerního koncertu
budou vpuštìni do interiéru kostela,
zaujmou místa v lavicích a prostudují si
program koncertu.
19:30-20:30 hod. Veèerní koncert v rámci veèerního koncertu vystoupí
mužský pìvecký sbor Nešvera z Olomouce
(doplnìný ještì sborem ze Zábøeha) se svým
vybraným repertoárem vokálních skladeb.
Podrobný program bude vytištìn na
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FC Hnìvotín pøipravuje
„Zábavný den pro celou rodinu
aneb Hnìvotín v pohybu“.
FC Hnìvotín chystá na druhou polovinu
mìsíce èervna sportovnì zábavné odpoledne pro malé i velké spoluobèany v areálu
fotbalového høištì v Hnìvotínì, jehož
hlavní motto zní:

POZNEJME SE U SPORTU,
HER A ZÁBAVY !!!
Na této akci bude možno si do sytosti užít
sportu nenásilnou formou, navázat nová
pøátelství nebo utužit stará kamarádství.
Èeká vás spousta lákadel, novinek
a pøekvapení. Ženy i muži se mohou aktivnì
zúèastnit klání družstev o titul „Gladiátoøi
obce 2014“ nejen v již vyzkoušených

disciplínách, jakými jsou pøetahování
lanem, jízda v nákupním vozíku nebo hod
vajíèkem, ale utkat se mùžete i ve zcela
nových a atraktivních disciplínách jako
je napøíklad støelba z paintballových pušek,
lidský stolní fotbal a chùze na chùdách.
Rozlosování do smíšených družstev bude
jen velkým dílem náhody a probìhne až na
místì po pøihlášení úèastníka. Pak už jen
poznávejte svùj nový tým, podpoøte ho
svým sportovním výkonem, hrajte fair play,
nebo rozesmìjte soupeøe a mùžete se stát
prvními gladiátory obce. A pokud ani
potom nebudete mít dost, mùžete pomìøit
síly sami se sebou a vyzkoušet super atrakci

RODEO FOTBAL a osedlat si fotbalový míè.
I pro malé návštìvníky bude pøipraveno
plno lákadel – sportovní hry, pro pøedškolní dìti skákací hrad, pro ty vìtší pak
nafukovací skluzavka, dále trampolíny,
kreslení na oblièej, èi drezùra koní a také
nìjaké to pøekvapení.

TAKŽE POJÏME SI
SPOLEÈNÌ HRÁT
21. èervna 2014
od 13 hod. na høišti
za výbor FC vás srdeènì zve
Petr Niessner

Lidský stolní fotbal
Skákací hrad Klaun
Rodeo fotbal
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