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Vítìzství v soutìži „Vesnice roku
Slavnostní pøedání cen

Oslavy vítìzství v soutìži

V pátek 19. srpna probìhne ve sportovním
areálu slavnostní vyhlášení výsledkù
soutìže „Vesnice roku Olomouckého kraje
2016“.
Zúèastní se ho znaèný poèet hostù. Pozváni
jsou ministøi z vyhlašujících a spoluvyhlašujících ministerstev, zástupci Spolku
pro obnovu venkova ÈR, pøedstavitelé
Svazu mìst a obcí ÈR, Sdružení místních
samospráv ÈR, poslanci a senátoøi
Parlamentu ÈR za Olomoucký kraj,
hejtman Olomouckého kraje a jeho
námìstci, hodnotící komise a další
významní hosté.

Svezete se „Pendolínem“?
V pátek 19. srpna bude obcí po všech
možných ulicích projíždìt motorový vláèek
„Hnìvotínské Pendolíno“, zapùjèený od
spoleènosti Minitrans. Bude jezdit od 9 do
15 hodin. Zastávky budou u Kulturního
domu, pøed sportovním areálem a na
zastávce mezi kostelem a okružní
køižovatkou. Možná vám øidiè zastaví i na
znamení. Jízda bude zdarma.

Neváhejte a pøijïte! Vùbec nejsou na místì
nìjaké pocity nebo dokonce stud. Je to
pøece náš úspìch a celý Olomoucký kraj
bude vìdìt, že v Hnìvotínì nejsme žádní
suchaøi.
Jedná se o atrakci nejen pro dìti, ale i pro
dospìlé obèany a hosty. Oèekáváme, že ho
využijí také obèané s omezenou
pohyblivostí a podívají se tak do ulic a èástí
obce, kam bìžnì nemohou.

Slavnostní ohòostroj

Samozøejmì, že pøijedou zástupci
soutìžících obcí. Pozváni jsou i starostové
obcí Mikroregionu Kosíøsko a také zástupci
Regionu Haná, v obou sdruženích je obec
Hnìvotín èlenem.
Mezi pozvanými hosty jsou také øeditelé
a jednatelé spoleèností a firem sídlících
v katastrálním území naší obce nebo ti, kteøí
mají výrazný podíl na zvelebování naší
vesnice.
Z naší obce se slavnosti zúèastní zastupitelé,
vedení jednotlivých spolkù a sdružení
v obci, vedení školy a pozvaní obèané. Je to
krajská slavnost a bohužel vás, z dùvodu
omezené kapacity, nelze pozvat daleko více.

Hosté zaènou v pátek 19. srpna pøijíždìt po
9. hodinì ranní. Vlastní slavnost zapoène
státní hymnou v 10 hodin. Bìhem
jednotlivých blokù budou v kulturním
programu vystupovat dìti a dospìlí
zástupci obce. Akce bude ukonèena
pøibližnì po 12. hodinì.
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kávu, nealko nápoje a další a to vše
zdarma.

V pátek 19. srpna ve 21 hodin odpálíme
na oslavu vítìzství Hnìvotína v soutìži
„Vesnice roku Olomouckého kraje 2016“
v prostorech pøed obecním úøadem
slavnostní ohòostroj.

Hnìvotínský den na Kosíøi
V nedìli 28. srpna poøádáme „Hnìvotínský
den na Kosíøi“. Objednali jsme znovu
u spoleènosti Minitrans vláèek, který vás
zaveze na Velký Kosíø k rozhlednì. Víme, že
øada z vás by se chtìla na rozhlednu podívat,
ale zdravotní stav nebo vìk vám to
nedovoluje. Je to tedy akce smìøovaná více
k seniorùm obce.
Vláèek bude mít tøi vagonky o celkové
kapacitì 60 cestujících. Cesta potrvá
pøibližnì hodinu. Odjezd od obecního
úøadu je naplánován na 10 hodin, návrat
z Velkého Kosíøe pøibližnì na 15 hodinu.
Místa si mùžete zamluvit na telefonním
èísle 737 361 049.

Pejskùm a pejskaøùm se omlouváme, ale
budete to muset vydržet. My tu žijeme také
a takový úspìch zaslouží i oslavu
ohòostrojem.

Posezení s obèany obce
u hasièské zbrojnice
I když je období dovolených a øada
organizátorù souèasnì zajišuje dìtský
tábor, zastupitelé se po poradì se spolky
a sdruženími rozhodli, že oslavíme udìlení
titulu „Vesnice Olomouckého kraje 2016“
s obèany obce v sobotu 20. srpna od
15 do 22 hodin u hasièské zbrojnice.
K poslechu i tanci bude hrát hudební
skupina „MIŠ-MAŠ“.
Musíme vám podìkovat za práci pro obec
a za vaše zásluhy na tak významném
ocenìní naší vesnice. Pøedpokládáme také,
že si rádi pøijdete posedìt a popovídat se
sousedy a známými, a to nejen o dalším
smìøování obce.
Obec pøipravuje
pro obèany a dìti
z Hnìvotína obèerstvení z udírny, pivo,

Bude-li velký zájem i od ostatních, mùžeme
zajistit jízdu vláèku kyvadlovou formou
(napø. odjezd z Kosíøe ve 12 hodin, od
obecního úøadu ve 13 hodin, poslední
odjezd z Kosíøe v 15 hodin). Bylo by
plýtváním, kdyby jelo jen nìkolik
cestujících.
Na Velkém Kosíøi si mùžete ve stánku
zakoupit za nákupní ceny chlazené nápoje,
kávu, špekáèky k opékání a peèivo,
pøípadnì si mùžete obèerstvení pøivést
vlastní.
Ti zdatnìjší z vás mohou tøeba vystoupit ve
Slatinkách a projít se na Kosíø lesem, nebo
dojet po vlastní ose do Slatinic a vystoupat
za námi k rozhlednì po Mánesovì stezce.
Mohl by to být pìkný výlet.
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Olomouckého kraje” 2016“
Celostátní kolo soutìže „Vesnice roku 2016“
Komisi ukážeme výstavbu v obci, Dùm
s peèovatelskou službou, prùmyslovou
zónu, Fit stezku a zavítáme i do základní
školy. Po této ukázce odjedeme do
sportovního areálu, kde budeme
prezentovat mládežnické sportovní oddíly a
seznámíme ji se zámìrem dobudování
celého areálu. Po krátkém programu
u hasièské zbrojnice odjedeme do
hnìvotínských skal, kde budou pøipraveny
ukázky Mysliveckého sdružení BLATA
a druhá èást prezentace Spolku ProVás.
Program uzavøeme v klubovnì seniorù
v kulturním domì. Komise Hnìvotín opustí
kolem 18-ti hodin.

Prezentace obce
Vyhráli jsme v Olomouckém kraji a z toho
nám vyplývá povinnost reprezentovat
Olomoucký kraj v celostátním kole soutìže
„Vesnice roku ÈR“.

Soutìžní komise navštíví Hnìvotín ve
ètvrtek 1. záøí. Pøijede ve 14 hodin a v obci
stráví celé ètyøi hodiny. V plné pøípravì je
harmonogram naší prezentace.

Vyhodnocení celostátní soutìže
v Luhaèovicích

Oèekáváme, že se opìt zapojí všichni, kteøí
reprezentovali obec v krajském kole. Po
pøivítání komise ji pøedvedeme povinné
dokumenty z øízení obce, pøedstavíme
Strategický plán rozvoje a další základní
dokumenty. Seznámíme ji s prací
zastupitelù, provedeme obøadní síní.
Družina mladých myslivcù Vlèata se
pochlubí svojí klubovnou a èinností.
Následovat budou kulturní vystoupení
v sále.
Poté projdeme s komisí centrální èást obce,
po prohlídce farního kostela navštívíme
mateøskou školku a nejstarší èást obce
„Kout“. Následnì pøedstaví svoji èinnost
Spolek ProVás Hnìvotín (mimo jiného
pøedvede betlém, velikonoèní motivy,
pochlubí se s dìtským prázdninovým
táborem, letním kinem atd.).

Je také tradicí, že se v tomto dni vyhlašují
koneèné výsledky celostátní soutìže
„Vesnice roku 2016“. Slavnostní vyhlášení
probìhne v 16 hodin na kolonádì. Z každé
soutìžící vesnice je na tuto událost
vypraven autobus se zástupci obcí.
Objednali jsme jej u spoleènosti Minitrans.
Doprava bude pro naše obèany a dìti
zdarma. Budete-li mít zájem fandit
a podpoøit naši vesnici v soutìži a také si
užít atmosféru lázeòského mìsta
Luhaèovic, mùžete se pøihlásit na
telefonním èísle 737 361 049. V autobusu
je celkem 90 míst. Jedinou podmínkou je,
aby jste byli z Hnìvotína.
Odjez od obecního úøadu plánujeme
v 8 hodin, návrat z Luhaèovic v 17 hodin.
Pøíjezd do Hnìvotína je odhadován na
19hodin. Hnìvotín by v Luhaèovicích
nemìl chybìt!
zastupitelé obce

V sobotu 17. záøí se koná v Luhaèovicích
„Mezinárodní festival dìtských folklorních
souborù písní a tancù“ spojený
s venkovským jarmarkem. I Hnìvotín zde
bude mít svùj stánek.
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Poznámky z 12. zasedání zastupitelstva obce.
V úterý 9. srpna probìhlo 12. veøejné
zasedání hnìvotínských zastupitelù, které
øídil místostarosta Miloslav Antl.
Po zahájení, schválení zapisovatelky,
návrhové komise a ovìøovatelù byl schválen
program zasedání.
Pøedseda kontrolního výboru Jozef Novák
tradiènì pøednesl zprávu o plnìní usnesení
a øídící schùze pøeèetl za nepøítomného
starostu zprávy o èinnosti obecního úøadu
za dobu od 11. zasedání. Následnì bylo
projednáno a schváleno rozpoètové
opatøení.
Byla projednána a schválena žádost
manželù Dohnalových o souhlas
s pøevodem pozemku na dceru Mgr. Radku
Dohnalovou. Byl schválen zánik
pøedkupního práva obce na pozemek
manželù Mlèochových, Hnìvotín è. p. 363.
Obec odstoupila od pùvodní kupní smlouvy
s panem Klapetkem na èást pozemku
213/41 z dùvodu zamýšleného odkoupení
celé nemovitosti do majetku obce.
Projednáno bylo zadání zakázek malého
rozsahu:
- plynová kotelna základní školy - komise
pro zadávání zakázek vyhodnotila došlé
nabídky a rozhodla o zadání zakázky
nejvýhodnìjší nabídce, kterou pøedložila
spoleènost INTOP Olomouc s.r.o,
za nabídnutou cenu díla za 928 918,88 Kè
vèetnì DPH;
- revitalizace komunikace èásti obce Malý
Klupoø - komise vyhodnotila jako
nejvhodnìjší nabídku spoleènosti
SKANSKA a.s. se sídlem v Praze za
nabídnutou cenu 3 161 257,08 Kè vèetnì
DPH.
Rozhodnutím zastupitelù obec vyhlásila
zámìr pronájmu pozemkù obce. Spoleènì
se Statutárním mìstem Olomouc jsme
majiteli ideální poloviny pozemkù
p.è. 318/49 orná pùda, 318/32 orná pùda,
318/50 chmelnice, 318/51 chmelnice,
p.è. 318/52 ostatní plocha, 346/52 orná
pùda, vše v katastrálním území Topolany.
Jedná se o pronájem celkem 1 742m2.
Statutární mìsto Olomouc navrhuje,
abychom spoleènì s nimi a Zemìdìlským
družstvem Hnìvotín, který pozemky
obhospodaøuje, uzavøeli tøístrannou
pachtovní smlouvu.
Zastupitelé schválili finanèní dar, který
obec Hnìvotín obdrží formou darovací
smlouvy od Olomouckého kraje. Jde
o èástku ve výši 100 000 Kè za vítìzství
v soutìži Vesnice roku Olomouckého kraje
2016. Èástka bude použita na pokrytí èásti
nákladù na akci slavnostního pøedání cen.
Po probìhlé diskuzi bylo pøijato usnesení a
místostarosta jednání ukonèil.
Podrobnìjší informace o projednávaných
záležitostech naleznete v Usnesení
z 12. veøejného zasedání zastupitelstva

obce, které je umístìno na webových
stránkách obecního úøadu, pøípadnì do nìj
mùžete nahlédnout v úøední dny pøímo
v kanceláøi obecního úøadu.
Iveta Èechová

Výstavba v obci
I pøes èas èerpání dovolených a prázdnin
pokraèuje v naší obci výstavba. Dokonèeny,
nebo rozpracovány jsou tyto akce:
- upravili jsme omítky na vodárnì ve
sportovním areálu;

Zahájení prací na revitalizaci
Malého Klupoøe
Ve druhé polovinì srpna zaènou tak dlouho
oèekávané práce na revitalizaci
komunikace v èásti obce Malý Klupoø. Práce
bude provádìt spoleènost SKANSKA, a.s.
Døíve však zpevníme pomocnou
komunikaci za východními zahradami této
ulice. Srovnáme terén, položíme asfaltový
recyklát a povrch zhutníme tak, aby obèané
mohli po dobu rekonstrukce ulice zajíždìt
domù zahradami. Bude tedy možno
používat tuto komunikaci pro nouzovou
dopravní obsluhu Malého Klupoøe.
Celkové uzavøení stávající ulice bude
oznámeno tøi dny pøed zahájením
výkopových prací.
Libor Blaák, místostarosta

Zahájení školního roku
2016-2017

- v první polovinì mìsíce srpna zpevníme
cestu za zahradami Malého Klupoøe;
- pokraèujeme v rekonstrukci podkrovních
bytù v Domì s peèovatelskou službou;
- dokonèila se volejbalová høištì ve
sportovním areálu a u základní školy;

- zahajujeme stavební øízení na
rekonstrukci ulice K Floriánku;
- bìží územní øízení na vybudování
autobusových zastávek u firmy Wanzl;
- spolupracujeme s farním úøadem
Hnìvotín na demolici a výstavbì zídky na
západní stranì høbitova;

Letošní nový školní rok 2016/2017
slavnostnì zahájíme v tìlocviènì školy, kde
se v 8 hodin shromáždí všichni žáci, vèetnì
budoucích prvòáèkù a jejich rodièù. Ještì
pøedtím si v 7:45 hod. tøídní uèitelé
vyzvednou žáky ve vestibulu školy, ukážou
jim jejich nové šatny a šatní skøíòky, kde se
žáci pøezují a poté je odvedou do tìlocvièny.
Po malém kulturním programu
a slavnostním pøivítání øeditelem školy
žáci vytvoøí špalír, kterým prvòáèci projdou
až do své nové 1. tøídy. V kmenových tøídách
tøídní uèitelé seznámí žáky s organizací
nového školního roku, zjistí zájem o školní
družinu a školní stravování .
Paní uèitelka Alena Zapletalová kolem
9. hodiny odvede spolu s rodièi prvòáèky do
obøadní sínì Kulturního domu, kde je
oficiálnì pøivítá pan starosta Jaroslav
Dvoøák a budou zapsáni do pamìtní knihy.
Po slavnostním aktu se rozejdou rodièe
s prvòáèky domù.
Vlasta Nováková,
zástupkynì øeditele ZŠ a MŠ Hnìvotín

4. pivní slavnosti
poøádá v sobotu 27. srpna hnìvotínský
Sbor dobrovolných hasièù. Konají se
tradiènì v prostorách pøed hasièskou
zbrojnicí a zaèínají v 16 hodin.
K ochutnání bude pro návštìvníky
pøipraveno 8 druhù toèených piv, ke
kterým si budete moci zakousnout
makrely, nebo speciality z grilu a udírny.
K poslechu a tanci zahraje od
19:30 hodin skupina VIA PABEDA.
Vstupné je 50 Kè. Na vaši hojnou
návštìvu se tìší poøadatelé.
Petr Krupáš
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