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Veøejné zasedání zastupitelstva obce 
Hnìvotín se uskuteènilo v úterý 15. srpna. 
Zúèastnilo se ho 7 zastupitelù, omluveni 
byli Petr Niessner a Roman Piòos. Jednání 
bylo pøítomno 14 hostù z øad obèanù obce.
Po zahájení, schválení zapisovatelky, 
návrhové komise a ovìøovatelù zápisu byl 
upraven program schùze. Vypuštìn byl bod 
týkající se nákupu nové multikáry 
a nahrazen byl žádostí o dotace a novì byl 
zaøazen bod h) do kapitoly rùzné - Øešení 
rozvojových aktivit ZŠ a MŠ Hnìvotín 
cestou MAS RH.      
Po zprávì kontrolního výboru o plnìní 
usnesení a zprávì o èinnosti obecního 
úøadu od posledního zasedání bylo 
projednáno a schváleno rozpoètové 
opatøení è. 5/2017. Schváleny byly opravy 
památek, které jsou kulturním dìdictvím 
obce, projednáno bylo zvýšení nájemného 
v obecních bytech (podrobnìjší informace 
o obou tématech naleznete v samostatných 
èláncích na jiném místì Zpravodaje).
Pravidelným bodem jednání jsou žádosti 
právnických a fyzických osob. Všechny 
žádosti byly tentokráte vyøízeny kladnì. 
Zastupitelé schválili i vyhlášení zakázek 
malého rozsahu a prùzkum trhu na tyto 
plánované akce:               

- stavební úprava stávající strojovny 
hasièské zbrojnice s pøihlédnutím na 
poøízení nové techniky;
- vybudování dvou tenisových kurtù a høištì 
na plážový volejbal ve sportovním areálu;
- zateplení západní èásti zdi Domu 
s peèovatelskou službou (budovy è. p. 38);
- výstavba oddìlovací zídky mezi dvorem 
základní školy a zahradou sousedního 
rodinného domu;  
- pøestavba obøadní místnosti;
- prodloužení vodovodního øadu, výstavba 
vodovodních a kanalizaèních pøípojek 
v lokalitì U Zahrádek;
- zpracování kompletní projektové 
dokumentace na posílení zdrojù vody 
v obci, která je podmínkou k pøedložení 
žádosti o dotaci
Starosta Jaroslav Dvoøák informoval 
pøítomné o pokraèujících pracích na novém 
územním plánu obce. Jak již bylo uvedeno 
výše, odstoupili prozatím zastupitelé od 
zámìru zakoupení nového vozidla 
MULTICAR. Projednána a schválena byla 
žádost o dotaci na sportovní areál a výbìr 
spoleènosti, která dotaci zabezpeèí formou 
smlouvy o dílo. Dále bylo rozhodnuto zatím 
nekupovat svìtelnou vánoèní výzdobu.
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Poznámky z 18. zasedání zastupitelstva obce Zpracování územního plánu 
obce
Poøízení nového územního plánu jsme 
projednávali od 13. veøejného zasedání 
zastupitelù v øíjnu loòského roku. 
K dnešnímu dni obec spoleènì s brnìnskou 
spoleèností  Knesl-Kynèl architekti  
upøesòuje prùzkumy a rozbory.
Pokud bychom vyhovìli všem žádostem, 
tak se zvýší poèet rodinných domù v obci 
pøibližnì o 100 a tím poèet obyvatel 
o dalších cca 500 osob. To je naprosto 
neúnosné a nereálné. Pro dostavbu 
rodinných domù navrhujeme využívat 
prostorù  v  prolukách,  zahradách 
a vhodných mezerách v souèasné zástavbì. 
Také  žádost i  da lš ích  spoleènost í  
na výstavbu nových provozoven chceme 
omezit na minimum. Jen v hrubém souètu 
požadavkù všech firem se jedná o zábor 
pøibližnì 25 ha orné pùdy, u výše 
zmínìných rodinných domù pak dalších asi 
10 ha. 
To je pro Hnìvotín naprosto 
nemyslitelné. 
Pøitom je zjevné, že jde èasto jen 
o spekulativní zámìry nìkterých žadatelù. 
Musíme také kalkulovat s kapacitami pitné 
vody, komunikací, školských zaøízení apod. 
Již jsme dostateènì pøispìli ke vzniku 
pracovních pøíležitostí pro naše obèany 
i obèany z okolí. Nyní se zejména jedná 
o prostøedí, ve kterém budeme žít nejen my, 
ale v budoucnu naše dìti. Již nepustíme 
blíže k obci sklady a haly (pozn. haly 
u rychlostní  komunikace jsou na 
katastrálním území mìsta Olomouce). 
Zamìøíme úsilí  na pomoc pøírodì 
a zvelebování krajiny v okolí obce.    
Na základì návrhu zadání, které podává 
obec, bude žádost o nový územní plán 
zpracovávat k tomu oprávnìný Odbor 
koncepce a rozvoje Magistrátu mìsta 
Olomouce.  Návrh zadání  budeme 
projednávat na 19. zasedání zastupitelstva 
obce v mìsíci øíjnu. Jednání bude v sále 
kulturního domu a pøítomen bude i pan 
architekt Kynèl, který k pøedloženému 
plánu podá výklad.

Jaroslav Dvoøák, starosta
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Místostarosta Miloslav Antl informoval 
pøítomné o pøipravované výstavì ovoce, 
zeleniny a zemìdìlských produktù 
a o kulturních a spoleèenských akcích 
v obci. Pøedseda školské rady Vilém 
Koníèek informoval o jednání školské rady, 
která øešila otázky týkající se doporuèené 
skladby stravy ve školní jídelnì, navýšení 
pøíspìvku obce na školu v pøírodì a hrazení 
zájmových kroužkù. Schváleno bylo 
øeditelské volno v pátek 29. záøí 2017.    
S t a r o s t a  o b c e  d á l e  i n f o r m o v a l  
o rozvojových aktivitách základní školy 
a o snaze, aby tyto záležitosti øešil Region 
Haná a ne obec s rozšíøenou pùsobností, 
Olomouc. Byly projednány smlouvy 
a dodatky ke smlouvám. Diskuzní pøíspìvky 
budou vyhodnoceny a okomentovány 
na pøíštím zasedání zastupitelstva
Na závìr bylo pøijato usnesení a starosta 
jednání ukonèil. Podrobnìjší informace 
o projednávaných záležitostech naleznete 
na  obecních  webových s tránkách 
v Usnesení z 18. zasedání zastupitelstva 
obce. Další zasedání probìhne v mìsíci 
øíjnu 2017.

Iveta Èechová 

Schváleno bylo doplnìní FIT-STEZKY o lavièky, 
odpadkové koše a odpoèinkové místo, obnoveny 
budou dva posilovací prvky. 

I nadále pokraèujeme v zámìru dostavby 
sportovního areálu v naší obci. Podaøilo se 
nám dokonèit nové víceúèelové høištì. 
Má tartanový povrch a bude sloužit více 
sportùm - tenisu, florbalu, nohejbalu, 
volejbalu, házené, košíkové, malé kopané. 

Høištì má hokejové hrazení a povrch lze 
v zimì zalít vodou a vytvoøit tak kluzištì pro 
bruslení veøejnosti, i pøípadná hokejová 
utkání.

Miloslav Antl, místostarosta

Nové víceúèelové høištì

Pøi porovnání cen nájemného v obecních 
bytech s okolními obcemi má naše obec 
nejnižší nájemné za 1 m2 bytové plochy. 
N á j e m n é  v  o k o l n í c h  o b c í c h  è i n í  
od 35 do 55 Kè za 1 m2. Udržování tohoto 
stavu by bylo nehospodárné.  
Zastupitelé projednali a schválili nárùst 
n á j e m n é h o  v  o b e c n í c h  b y t e c h  
z dosavadních 23,82 Kè/m2 na 37 Kè/m2 
s úèinností od 1. øíjna 2017. Výjimkou 
je pouze služební byt v hasièské zbrojnici, 
kde je stanoveno nájemné 55 Kè/m2.

Jaroslav Dvoøák, starosta

Zvýšení nájemného 
v obecních bytech
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Výstavba v obci Nevhodná výsadba stromù 
na veøejném prostranství
Stalo se již zvykem, že po dokonèení 
revitalizace každé ulice zajistí obec sadové 
úpravy i  výsadbu keøù a  stromù 
prostøednictvím odborné firmy, což bylo 
v minulosti èasto opomíjeno. Chybìjící 
zeleò si pak nìkteøí majitelé sousedních 
nemovitostí doplnili dle vlastního vkusu 
bez ohledu na její vhodnost, èi nevhodnost.
Odstrašujícím pøíkladem je døívìjší 
výsadba stromù v ulici Zámková – 
Spojovací, kde již vzrostlý smrèek a statná 
vrba zcela ovládly prostor køižovatky. 
N a  n e b e z p e è n o s t  d o p r a v y  z a è a l i  
upozoròovat spoluobèané a nìkteøí chtìli i 
snížit povolenou rychlost v celé ulici. 
Øešením však není osadit omezující 
dopravní znaèení, ale zpøehlednit dopravní 
situaci odstranìním tìchto dvou stromkù.

Situace se nyní o nìco zlepšila. Pøeènívající 
vìtve již byly odstranìny, ale stromy 
zùstaly, aby nám v ulici „nechybìly“. 
Na pøiložených fotkách mùžete sami 
posoudit, že smrèek stále zaplòuje výhled 
øidièe do køižovatky a vrba po oøezání jen 
ukázala svùj statný kmen, pod nímž 
procházejí nejen kabely nízkého napìtí, 
v e ø e j n é h o  o s v ì t l e n í  a  t e l e f o n u ,  
ale i  ochranné pásmo plynovodu. 
Nebezpeènost situace netøeba více 
komentovat. 
A kdo by nesl odpovìdnost za pøípadné 
škody? Správná odpovìï zní: „Vlastník 
pozemku je zároveò vlastníkem stromu, 
a tudíž nese odpovìdnost v pøípadì, 
že dojde k ohrožení života èi škodám 
na majetku v dùsledku zanedbání svých 
povinností, v tomto pøípadì tedy péèe 
o strom“. Takže pozor!  Ne ten, kdo strom 
vysadil, ale majitel pozemku. 
Pokud existuje reálné nebezpeèí, že strom 
mùže ohrozit životy, nebo majetek jiných 
lidí, musí jeho vlastník splnit svou 
zákonnou povinnost, tj. pøedcházet 
škodám. Tím dojde k zbavení se nebo 
alespoò omezení odpovìdnosti v pøípadì, 
že by došlo k újmì na zdraví, nebo škodám 
na majetku jiných osob. Ještì budeme 
chránit každý strom?

Libor Bla�ák, místostarosta

Dìti si užívají své prázdninové volno, které 
však pro stavbaøe mnohdy znamená velké 
množství práce v omezeném èase, aby se 
bìhem školních prázdnin stihly provést 
všechny naplánované akce a opravy. Ani 
Hnìvotín nebyl letos výjimkou, vìtšina 
prací se týkala školy, dìtských høiš� 
a sportoviš�.

Naše školáky tak po prázdninách uvítají 
zejména nové šatny v suterénu základní 
školy a nové multifunkèní høištì. 
Ti nejmenší se mohou radovat z opravených 
dìtských høiš�, z nichž nejvìtší promìnou 
prošlo høištì u hasièské zbrojnice, kde 
kromì upraveného okolí høištì, vèetnì 
pøilehlé fasády, pøibyla i malá trampolína. 
Ty vìtší zase potìší možnost zahrát si opìt 
ping - pong na zrenovovaném stole 
u dìtského høištì, sí�ka i pálky k zapùjèení 
jsou uloženy v restauraci Na høišti. Nejvìtší 
radost však budou mít naše dìti  
z víceúèelového høištì. 
Aby malí i dospìlí sportovci nemuseli 
v pøípadì potøeby bìhat pøes celé høištì, 
bude vedle høištì instalována buòka 
mobilního WC se samostatnými kabinkami 
pro muže a ženy, teplou vodou a možností 
vytápìní. 
Dokonèením multifunkèního høištì 
výstavba sportovního areálu nekonèí. Letos 
ještì zamýšlíme zbudovat dva tenisové 
kurty a høištì pro plážový volejbal. Malý 
atletický „areál“ pro žáky základní školy 
(budeme se snažit  získat  dotace) 
a in-line dráhu plánujeme zrealizovat pøíští 
rok.
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Nejvìtší kus práce odvedli zamìstnanci 
obecního úøadu v èele s Františkem 
Kargerem na úpravì šaten v suterénu 
základní školy. Byly zlikvidovány pùvodní 
klecové šatny, vybouráno obložení, 
opraveny omítky stìn a byly položeny nové 
dlažby. Po instalaci nového podhledu 
s vestavìným osvìtlením a provedení maleb 
se neútulný sklep zcela promìnil. Poslední 
týden prázdnin se ještì nainstalovaly nové 
šatní skøíòky a proveden finální úklid. 
Pochvalu si zaslouží i brigádníci z øad 
studentù, kteøí v nejvìtších vedrech 
vyklízeli pùdní prostory v DPS pro pøípravu 
zateplení stropu a pomáhali se sekáním 
trávy a údržbou obce.
Kromì již zmínìných prací jsme stihli 
nainstalovat nové zabezpeèovací zaøízení 
obecního úøadu, provádìt bìžnou údržbu 
obce a pøipravovat se na další akce, které 
nás èekají:
- stavba pøístøešku k hasièské zbrojnici;
- èištìní potoka a kanalizaèních vpustí;
- zøízení veøejného osvìtlení na samotì 
è. p. 224 (pod Skalami);
- revize a oprava veøejného rozhlasu (zdroje 
jsou za hranicí životnosti);
- zøízení zasklené pøepážky pøed udírnou na 
høišti pro zamezení vniknutí myší, ptákù 
a neèistot do prostorù s potravinami;
- výmìna 1. èásti vodomìrù v obci.
O prùbìhu tìchto akcí i zpracovávání 
projektové dokumentace na dalš í  
pø ipravované  s tavby  vás  budeme 
informovat v pøíštím zpravodaji.

Libor Bla�ák, místostarosta

Vybudování atletického oválu s travnatým høištìm
o dílo se spoleèností TIZZI enginieering 
s.r.o. se sídlem v Kromìøíži na zpracování 
žádosti o poskytnutí dotace, vèetnì 
požadovaných pøíloh. V pøípadì pøidìlení 
dotace dále odsouhlasili vysoutìžení 
dodavatele stavby, dozoru investora, 
prùbìhu projektu, zpracování závìreèné 
zprávy a vyúètování dotace s následným 
monitoringem celé akce.

Miloslav Antl, místostarosta

Dle projektové dokumentace plánovaného 
rozvoje Sportovního areálu Hnìvotín        
pøedpokládáme vybudovat v roce 2018 
atletický bìžecký ovál s úsekem pro sprint, 
sektory pro skok do dálky a do výšky 
a s malým travnatým høištìm uprostøed 
bìžecké dráhy. Povrch dráhy bude 
tartanový. Pøedpokládaný rozpoèet  stavby 
je 5 197 040,68 Kè.
Zastupitelé schválili uzavøení smlouvy 
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Školní pozemek v dobì letních 
prázdnin
…se o sebe sám  nepostará. Proto byly, jako 
vloni, vypsány služby na každé pondìlí 
od 9 do 11 hodin. Paní uèitelky se tentokrát 
na pomoc žákù spolehnout nemohly, nebo� 
jich pøišlo a pomohlo velmi málo. Mrzí mì 
to, ale o to více si cením práce tìch, kteøí 
pøispìli svojí pomocí, a doufám, že pøíští 
rok to bude s úèastí lepší. Práce na pozemku 
nám dala více zabrat i kvùli velmi suchému 
poèasí. 

Pøesto jsme se tìšili z velké úrody jahod, 
malin, angreštu, rybízu, èervené øepy, 
cibule, cuket, dýní Hokaido. Èeká nás ještì 
sklizeò pórku, celeru a brambor. Máme 
radost i z velkého množství dýní, se kterými 
se zúèastníme soutìže Dýòodlabání 
na podzimní Floøe Olomouc.

Iveta Šutová

Kvìtinová výzdoba školy
O prázdninách jsme se setkali s mnoha 
rodièi a obèany Hnìvotína, kteøí nás 
chválili, jak krásnou máme muškátovou 
výzdobu na parapetech školy a nezávisle na 
sobì nám položili otázku, kdo se o tuto 
nádheru stará.
A zde je prostá odpovìï. V období školního 
roku zalévají pelargonie paní uèitelky Dana 
Andrlíková, Ivana Hegrová, Alena 
Zapletalová, Radka Dudová, Jitka Vlèková, 
Lenka Žibritová, paní kuchaøky Vratislava 
Procházková, Zdeòka Sváková, Ida 
Vojáèková a manželé Bajgarovi. 

O prázdninách zalévají paní uklízeèky Petra 
Navrátilová a Dana Trbušková a v dobì 
jejich dovolené o muškáty peèují paní 
uèitelka Iveta Šutová a paní sekretáøka 
Milada Bernatová. Všem výše jmenovaným 
patøí velký dík, protože bez jejich pomoci by 
se muškátùm tak dobøe nedaøilo a nebyly by 
tak krásné.

vedení školy
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Pokraèování v opravách 
kulturního dìdictví
Zastupitelé každoroènì uvolòují èást 
finanèních prostøedkù z rozpoètu obce, aby 
se prùbìžnì opravovali další drobné 
památky, které jsou kulturním dìdictvím 
Hnìvotína.
V minulosti jsme opravili, nebo se finanènì 
podíleli, na opravì varhan v kostele 
sv. Leonarda, opravì ohradní zídky kostela, 
žulové dlažby pøed kostelem, køížkù 
na Válkovì, høbitovì, u kostela, ohradní zdi 
u glorietu p. Marie, pomníku padlým 
v 1. svìtové válce apod.

Nyní jsme se rozhodli pro obnovu sousoší 
piety na konci jižního okraje obce (po levé 
stranì Velkého Klupoøe). Sousoší je  již léta 
v  n e u d r ž o v a n é m  s t a v u ,  z v ì t r a l é ,  
v minulosti opatøené  rùznými nátìry, které 
se odlupují. Vyžaduje celkovou obnovu, 
vèetnì oplocení. Pøedpokládaná cena 
je 65 500 Kè.

Dále provedeme obnovu  kamenného køíže 
po levé stranì smìrem na Olšany pøibližnì 
150 m od okraje obce.  Køíž je poškozený, 
zvìtralý, je narušeno podloží objektu 
a je naklonìný. Pøedpokládaná cena jeho 
obnovy je 67 800 Kè.

Jaroslav Dvoøák, starosta

Oznámení
Øeditelství Základní školy a Mateøské školy 
Hnìvotín, pøíspìvkové organizace, 
oznamuje všem rodièùm a žákùm, že  školní 
rok 2017/2018 bude zahájen v pondìlí dne 
4. záøí 2017 v 8 hodin v kulturním  
domì Hnìvotín.
Žáci se shromáždí pøed kulturním domem 
v 7:50 hodin. Po slavnostním ceremoniálu 
odejdou se svými tøídními uèiteli  
do školy. Proto si již první den vezmou 
s sebou pøezùvky.

Stravování žákù ve školní jídelnì 
je zajištìno od úterý 5. záøí. Noví zájemci 
o stravování se nahlásí v úterý 5. záøí 
vedoucí školní jídelny paní Forstové.
Provoz školní družiny zaène v pondìlí 
4. záøí od 6:30 do 16:30 hodin, vèetnì 
obìda. Zájemcùm o školní družinu paní 
vychovatelky pøedají zápisní lístky.

Vladimír Èuka, øeditel školy
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Základní a mateøská škola

Pøímìstský tábor 2017
I. turnus
Zaèaly další prázdniny a s nimi i další roèník 
p ø í m ì s t s k é h o  t á b o r a .  V  p o n d ì l í  
10. èervence jsme se sešli do osmi hodin 
ráno v pavilonu školy. Nás dìtí bylo 31, dvì 
vedoucí  Radka Dudová a  Renata  
Krytináøová, naši nosièi pitného režimu 
Pavel Krytináø a Samuel Duda. To byste se 
divili, kolik toho mùže vypít taková skupina 
dìtí, kluci mìli co dìlat. 
Po seznámení s pravidly a plánem tábora 
jsme na školním pozemku pleli, zalévali 
a hlavnì sklízeli úrodu. Všichni jsme 
spoøádali spoustu sladkých mìsíèních 
jahod, nìjakou tu malinu a pár luskù 
hrášku. Také jsme si zahráli nìjaké hry – 
tøeba Formuli 1, kdy spolu soupeøily tøi 
skupiny. S pomocí depo týmu bylo potøeba 
pøezout pneumatiky (boty), napumpovat 
pneumatiky (nafouknout balónek), 
natankovat palivo (vypít èaj) a obmìnit 
kapotu (svléci a obléci triko). 

Po dobrém obìdì ve školní jídelnì jsme jeli 
do Šantovky do kina na film „Já padouch 3“. 
Kino se všem velmi líbilo, a tak jsme 
si odnesli krásný zážitek. 
V úterý jsme jeli do Brna, do Vidy. Všichni 
jsme se tìšili, protože tam byla spousta 
vìdeckých atrakcí. Dvakrát za den tam dva 
organizátoøi pøedvádìli rùzné pokusy. 
My jsme zrovna zastihli pokus, jak vyrobit 
zmrzlinu pomocí suchého ledu. Všichni 
jsme ji mohli ochutnat. Ve Vida Brno jsme si 
užili spoustu zábavy, dokonce jsme 
si i zabruslili na umìlém ledu. 

Základní a mateøská škola

Zpravodaj obce Hnìvotín | srpen 2017

Ve støedu jsme si udìlali výlet do Lanového 
centra Proud. Mìli  jsme možnost 
si vyzkoušet lezení po nízkých lanech 
s pøekážkami, skákat na nafukovací 
trampolínì, sjíždìt lanovku a lézt po 
horolezecké stìnì, která mìla ètyøi stupnì 
obtížnosti. Poté jsme zamíøili do budovy za 
rohem, do Krokodýlku. Po chutném obìdu 
se každý rozbìhl na nìjakou atrakci, kterých 
tam bylo spousta:  lezecká stìna,  
trampolíny, skluzavky, pøekážky ve výšce, 
lanovka, byly tam dokonce i lodièky, 
do kterých se vešly dvì dìti, které øídily 
lodièku na vodì. Domù jsme se vrátili pìknì 
unavení.
Ve ètvrtek nás èekal výlet do Vyškova. Jako 
první jsme zavítali do èásti Zooparku, kde 
jsme si prohlíželi rùzná domácí zvíøata. 
Mohli jsme dokonce do výbìhu koz 
a oveèek, nìkteré se nechaly klidnì 
pohladit. Po jídle jsme objevili expozici 
o ekologii a zemìdìlství. Všem se tam líbilo, 
ale museli jsme odejít, abychom stihli 
DinoExpres, který nás odvezl do druhé 
èásti, do Dinoparku. Tam jsme si prohlédli 
dinosaury a hráli si na nìkolika høištích. 
Výlet se všem líbil, protože byl super.
V pátek ráno jsme odjeli do Olomouce 
do centra Semafor, kde jsme jezdili 
na kolobìžkách, kolech a hlavnì šlapacích 
kárách. Zde jsme se cítili jako na opravdové 
silnici, všude fungovaly semafory, dokonce 
novì i semafor na kolejích. Nikomu se nic 
nestalo, pøestože obèas nìkdo porušil 
nìjaké to pravidlo. Pøed odjezdem 
z  Olomouce jsme ještì  navšt ívi l i  
Zmrzlinárium, které nás pøekvapilo 
neobvyklými druhy zmrzlin. Zmrzliny 
maková, Snickers, Raffaello, nebo dokonce 
After eight nás pøímo ohromily. Den jsme 
zakonèili na školní zahradì opékáním 
špekáèkù a chlebù a všichni jsme si bájeènì 
pochutnali. Prùbìžnì si pro nás chodili 
rodièe, až na zahradì nezbyl nikdo, než paní 
uèitelky. Všechno postupnì uklidily a šly si 
užívat víkend. 

Noemi Dudová
II. turnus
Skonèil odpoèinkový víkend a zaèal nám 
druhý týden tábora. Hned jak jsme pøivítali 
nové tváøe a zaøadili je mezi dìti, které 
s námi trávily první týden, vydali jsme se do 
Olomouce na høištì Minigolfu. Pøestože 
jsme hned na zaèátku pøed prvním úderem 
byli pouèeni paní vedoucí a každou chvíli 
jsme si pøipomínali dùležité pravidlo, kde 
stát, když druhý odpaluje, skonèil hned 
první zábavný program úrazem, naštìstí 
nakonec ne tak závažným, ale bylo nám 
to velmi líto. Poté jsme se vydali na bowling 
do Šantovky. Nìkterým sice pomáhaly 
postranní  zábrany na  dráze,  aby  
se výkonem vyrovnali zkušenìjším hráèùm, 
ale právì proto si hru všichni užili a nebyli 
hned na zaèátku své bowlingové kariéry 
odrazeni. 
Druhý den týdne jsme se vydali do 
Botanické zahrady a Rozária, po stopách 

pokladu. Skupinky musely najít všechny 
indicie podle mapky a vyluštit tajenku, 
která je dovedla do zdárného cíle. 
Na odpoledne jsme se vydali kousek 
za Olomouc do nové atrakce – Kukuøièného 
labyrintu. Nìkteøí našli všechna ukrytá 
písmena tajenky mezi kukuøicí snáz, jiní 
si museli od druhých nechat poradit. Nikdo 
se ale neztratil. 
Støeda znaèila výlet do zábavního centra 
Bruna. Nováèci byli naprosto nadšení 
rùznorodostí  a množstvím atrakcí 
a i ti, kteøí se již vloni v této hale vyøádili, 
chtìli všechny trampolíny, labyrinty, 
skluzavky a tobogány vyzkoušet znovu. Jen 
tìžko se nám s touto halou louèilo.
Pøedposlední den jsme strávili v Pevnosti 
poznání, která nás nikdy nezklamala. 
Všechny expozice nám byly pøístupné, vše 
jsme si mohli prohlédnout, vyzkoušet, 
prozkoumat a vyluštit. Nadchlo nás 
planetárium s uchvacujícím pohledem 
do mezigalaktického prostoru a workshop, 
pøi kterém si dìti ve skupinách vyrobily 
rakety z pet láhví, naplnily je vodou, 
animátoøi je natlakovali vzduchem a pak 
je na nádvoøí pevnùstky spoleènì odpálili 
do výšky 10-15 m. Nadšeni byli nejenom 
chlapci. 

Poslední den jsme se poprvé za historii 
pøímìstského tábora vydali do jeskyní. 
Javoøíèské jeskynì nám poskytly krásné 
krápníkové úkazy. Stalaktity, stalagmity, èi 
stalagnáty v nás probouzely rùznorodé 
pøedstavy. Ve druhé èásti podzemní trasy 
jsme zase klesali a stoupali, nachodili 
nìkolik desítek až stovek metrù, obdivovali 
rùzná zákoutí a nìkteøí dokonce zahlédli 
i netopýry. Všichni jsme byli velmi mile 
pøekvapeni, co máme nedaleko nás za úkaz. 
Tak za rok zas.  

Radka Dudová  
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Volby do Poslanecké 
snìmovny Parlamentu 
Èeské republiky
se budou konat ve dnech 20. a 21. øíjna 
2017. V obci Hnìvotín je jeden volební 
okrsek, volební místností je sál kulturního 
domu.
Volit mùže obèan, který dosáhl nejpozdìji 
druhý den voleb 18 let a ve volební místnosti 
se prokáže platným dokladem totožnosti.
Do Poslanecké snìmovny parlamentu 
ÈR mùže volit obèan v místì svého trvalého 
pobytu. V jiném okrsku pouze s volièským 
prùkazem. O vydání volièského prùkazu 
mùže voliè požádat písemnì (s ovìøeným 
podpisem) nejpozdìji do 13. øíjna, nebo 
osobnì do 18. øíjna do 16 hodin u obecního 
úøadu, kde je zapsán do seznamu. Hlasovací 
lístky budou dodány volièùm nejpozdìji 
3 dny pøede dnem voleb. 
Voliè mùže požádat ze závažných, zejména 
zdravotních dùvodù,  obecní  úøad 
(585 944 808), nebo ve dnech voleb, 
nejpozdìji do 21. øíjna do 12 hodin, 
okrskovou volební komisi (604 385 398) 
o to, aby mohl hlasovat mimo volební 
místnost.

Iveta Èechová

Kulturní a spoleèenské akce
V mìsíci  záøí  a srpnu nás èekají  tyto kulturní a spoleèenské akce:
2. záøí -  setkání zlatých vesnic roku 2016 ve východoèeských Sebranicích;

- BIERFEST  u hasièské zbrojnice v režii SDH Hnìvotín;  
4. záøí - slavnostní zahájení školního roku 2017/2018 v sále kulturního domu;
22. - 23. záøí - výstavu ovoce a zeleniny v sále kulturního domu;     
20. - 21. øíjna - volby do Parlamentu Èeské republiky;         
27. øíjna - setkání seniorù a koncert Jožky Èerného a cimbálové muziky.
Základní a mateøská škola Hnìvotín ještì chystají tradièní drakiádu, její termín bude 
v nejbližší dobì upøesnìn.
Jednali jsme také s agenturou GONG o zajištìní programu na øíjnové setkání seniorù obce 
a poøadù pro rok 2018, kdy probìhne sjezd rodákù a dny obce.

Miloslav Antl, místostarosta 

Svoz nebezpeèných 
a velkoobjemových odpadù
Letos již podruhé se bude konat sbìr 
nebezpeèného a velkoobjemového odpadu 
a to 21. øíjna  od 8:45 hodin pøed hasièskou 
zbrojnicí. Trvat bude podle zájmu obèanù 
pøibližnì do 10 hodin. Upozoròujeme, 
že svozová firma nesbírá pneumatiky. 
Rovnìž není tento sbìr urèen pro odpad 
vzniklý pøi stavbách a opravách domù 
(stavební materiál, cihly, beton, støešní 
krytin apod.).
V obci je nìkolik velkoobjemových 
kontejnerù. Do modrých kontejnerù 
na papír dávejte papír a krabice složené. 
Jeden velkoobjemový kontejner je stále 
pøístupný i na školním dvoøe.  Do žlutých 
sbíráme plasty i nápojové kartony 
dohromady, rovnìž sklo sbíráme spoleènì 
bílé a barevné. Pokud bude nádoba plná, 
nenechávejte odpad ležet vedle kontejneru, 
na stanovištích èasto zùstává rozsypaná 
tráva a hlína, rozbité sklo, a pokud 
zapomenete zavøít žlutý kontejner, za chvíli 
je plast po celé ulici. Takový odpad 
se považuje za založení èerné skládky.
Do hnìdých kontejnerù na bioodpad stále 
nìkteøí odkládají zeleò ve velkých kusech. 
Odpad musí být zpracován na menší 
kousky, aby se dal lépe kompostovat. 
To stejné platí pro velkoobjemové 
kontejnery, celkem jsou v obci tøi (ve 
sportovním areálu, u firmy Famo, na konci 
ulice Velký Klupoø ve smìru na Olšany). 
Pokud se tam objeví velké kusy (stromy, 
paøezy, silné vìtve), firma nám je odmítá 
vyvážet.
Obec nabízí možnost objednat si domácí 
kompostér v cenì 1 100 Kè. Obèan zaplatí 
pouze 500 Kè, zbytek dotuje obec. Takto 
získaný kompost se nevyváží, zùstává na 
vaší zahrádce. Tuto zkušenost již má v naší 
obci na 130 domácností. Pokud máte zájem, 
nahlaste se v kanceláøi obecního úøadu 
(osobnì, nebo telefonicky na èísle 
585 944 808). 

Iveta Èechová

Výstava ovoce, zeleniny 
a zemìdìlských produktù 
našich obèanù
Na svých zahrádkách pìstujeme rùzné 
i neobvyklé druhy zeleniny a ovoce. Jsou 
mezi námi i vinaøi, vèelaøi, je tu produkce 
zemìdìlského družstva. Domníváme se, 
že bychom se mohli vzájemnì sejít a tak 
trochu se pochlubit našimi pìstitelskými 
úspìchy.

Výstavu plánujeme nainstalovat v sále 
kulturního domu ve ètvrtek 21. záøí, aby 
ji mohly v pátek dopoledne zhlédnou dìti 
z naší školy a od pátku 22. záøí do soboty 
23. záøí vždy odpoledne zhlédnout školáci 
a veèer i široká veøejnost.
Bude pøíjemné, když pøinesete napøíklad 
vypìstovanou koøenovou zeleninu, 
brambory, zelí, kapustu, kvìták, cibuli, 
èesnek, rajèata, okurky, dýnì, cukety. Také 
jablka, hrušky, švestky, vinné hrozny, 
možná pozdní druhy broskví a merunìk. 
Prostì co bude zajímavého. Pøivítáme 
urèitì i prezentaci vèelaøù, výrobcù vína 
(ovocného i z vinných hroznù). 
V pøedsálí pøipravíme ukázku využití 
a kuchyòské úpravy nìkterého druhu 
zeleniny a ovoce i s ochutnávkou. V tomto 
termínu by nemìl chybìt ani pravý .
Prosíme všechny, kteøí chtìjí na výstavu 
pøispìt svými výpìstky (po výstavì vám 
budou vráceny), aby nás kontaktovali 
na obecním úøadì,  nebo zavolal i  
na telefonní èísla 724 196 989, pøípadnì 
777 200 295.

Miloslav Antl, místostarosta

Jožka Èerný v Hnìvotínì
Blíží se tradièní 
p o d z i m n í  
setkání seniorù. 
Letos jsme ho 
naplánovali na 
pátek 27. øíjna 
2 0 1 7  
a  t e n t o k r á t e  
p ø i p r a v i l i  
i malou zmìnu. 
Pro jubilanty, 
s e n i o r y ,  a l e  
i ostatní obèany 
obce, kteøí mají 
r á d i  l i d o v o u  
m u z i k u  

a písnièky, jsme pozvali známého 
a oblíbeného zpìváka a bavièe Jožku 
Èerného s  jeho doprovodnou 
cimbálovkou GRACIA. Vystoupení 
probìhne v sále kulturního domu 
od 19 hodin, vstupné je 100 Kè.

Miloslav Antl, místostarosta

Blahopøání

Vzácného životního jubilea 90 rokù 
se dožila paní Rùženka Jurenková, 
dlouholetá èlenka Èeského èerveného køíže. 
Pøíjemné posezení u této pøíležitosti 
probìhlo v Klubu dùchodcù, kam 
pravidelnì dochází. Èeský èervený køíž 
a senioøi z Klubu dùchodcù ji pøejí hodnì 
zdraví a životního optimismu.
                                                 Jitka Ponížilová
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Skvìlá atmosféra, netradièní pojetí závodu, 
doprovodný program pro dìti, ceny 
a obèerstvení pro každého, to byl FIT RUN 
Hnìvotín 2017 - závod pro všechny, a to bez 
rozdílu vìku, pohlaví a fyzické výkonnosti. 
V sobotu 1. èervence byl ve 13:30 hodin 
závod zahájen prezentací nejmladších 
závodníkù (kategorie 6-9 let a 10-14 let), 
pro které byl pøipraven okruh s pøekážkami 
o délce pøibližnì 400 m. Po dùkladném 
vysvìtlení závodu od tra�ových rozhodèích 
mohl vybìhnout první ze závodníkù. Dìti 
vybíhaly postupnì od nejmladších po 
nejstarší a musely pøekonat nejrùznìjší 
pøekážky, jako byl slalom, pøeskoky pøes 
pneumatiky, lanovou dráhu, èi tunel 
na konci tratì. 

Zatímco nejmladší závodníci pøekonávali 
pøekážky a vzájemnì se podporovali, 
ve stanovém mìstì už probíhala prezentace 
do hlavního závodu dospìlých, který mìøil 
pøibližnì 4000 m a obsahoval 10 pøekážek. 
Nejdøíve startovaly ženy a poté muži. 
Závodníci pøed startem dostali potøebné 
instrukce, elektronické èipy a postupnì 
vybíhali na tra�. U každé pøekážky byl 
tra�ový rozhodèí, který kontroloval 
správnost provedení cviku a popøípadì, 
pokud to bylo nutné, naøídil penalizaci. 
Pøekážky byly zvoleny tak, aby dùkladnì 
provìøili závodníkovu zruènost, sílu 
a vytrvalost. Témìø polovina z nich 
se nacházela na Fit stezce a další byly 
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FIT RUN Hnìvotín 2017
speciálnì pøipraveny pro úèely závodu, jako 
napøíklad øezání døeva, zatloukání høebíkù, 
plazení  pod provazy nebo slalom 
s naloženými koleèky. 

Každý úèastník dostal pøi prezentaci malý 
dárek, vodu a mohl také využít bohatého 
obèerstvení (ovoce, iontové nápoje). 
Po dokonèení závodu každý registrovaný 
úèastník (pøi registraci online) obdržel 
medaili. Nejlepší tøi v každé kategorii byli 
s lavnostnì vyhlášeni  a  odmìnìni  
hodnotnými cenami. Závodu se zúèastnilo 
více než 100 dospìlých závodníkù a 70 dìtí.
Poøadatelé závodu a obec Hnìvotín tímto 
dìkují všem úèastníkùm a fanouškùm za 
skvìlou atmosféru a již nyní se spoleènì 
tìšíme na další roèník v roce 2018. Velký dík 
patøí také našim sponzorùm, kterými byly 
firmy a spolky Kontejnery Müller, Newman 
school, Rádio Haná, Tempish, Haná 
orienteering, TJ FC Hnìvotín, SDH 
Hnìvotín a BaPa Hnìvotín.

Jakub Kriško, Jakub Lehnert
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Za neuvìøitelných sedm mìsícù se nám 
v Hnìvotínì podaøilo vybudovat nový 
2D závod. Bude zde koncentrována  výroba 
plochých (dvoudimenzionálních) dílù pro 
celou øadu našich produktù.  Stejný projekt 
zahrnuje také zbudování retenèní nádrže, 
parkovištì a chodníkù.
V loòském roce jsme otevøeli výrobní halu 
o velikosti 4500 m2, kterou letos 
propojujeme s novým 2D závodem 
o výrobní ploše 6500 m2. Vytvoøíme tak 
postupnì 250 nových pracovních míst 
pøevážnì pro operátory výroby, seøizovaèe 
a manipulanty. Naši aktuální nabídku 
pracovních pozic si mùžete prohlédnout 
na stránce  . 

N o v ý  2 D  z á v o d  s e  s p e c i a l i z u j e  
na maximální využití kapacity strojù 
s rychlým prùtokem materiálu a minimem 
mezioperaèního skladování. Myslelo 
se ale i na lidi. V hale je nová moderní 
kantýna, nechybí samozøejmì šatny 
zaøízené dle posledních hygienických 
požadavkù a ani odpoèinková místnost 
s automaty pro obèerstvení. Závod má své 
vlastní parkovištì a ekologicky smýšlející 
pìší se dostanou po novì zbudovaném 
chodníku až k silnici lemující závod. 
V tomto roce probìhne také výstavba 
autobusových zastávek u silnice pøímo pøed 
závodem, vèetnì spojovacích chodníkù, 
které budou navazovat jak na ty vnitro-
areálové, tak i na chodník do obce 
Hnìvotín. Slibujeme si od tohoto vyøešení 
lepší dostupnosti závodu pro naše 
zamìstnance. 

Už nyní se závod zaèíná plnit stroji, ale také 
hotovými kontejnery pro našeho VIP 
klienta firmu Deutsche Post. Pro tuto 
spoleènost jsme jich od  roku 2013 vyrobili 
fantastických 50 tis. kusù a spolupráce 
pokraèuje dál.

www.wanzljede.cz

Jiøí Moláèek studuje Pedagogickou fakultu 
UP v Olomouci, obor nìmecký jazyk 
a historie. V èervnu obhajoval závìreènou 
bakaláøskou práci.
Jirko, tvoje bakaláøská práce 
se jmenuje Èesko-nìmecké soužití 
v  H n ì v o t í n ì  v e  v ý p o v ì d í c h  
pamìtníkù a v dokumentech. 
Ano, tak zní její název v èeštinì, ale psal 
jsem ji v nìmeckém jazyce.
Mìl jsi nìjaký zvláštní dùvod, proè sis 
zvolil právì toto téma? 
Již v dìtství jsem si všiml, že se Hnìvotín 
od ostatních vesnic ponìkud liší. Moc se tu 
napøíklad neslavily hody, masopust. Vedle 
našeho domu mne v tehdy udivoval 
pomník,  na  kterém byl  pro  mne 
nesrozumitelný text (je totiž nìmecky). 
Až pozdìji jsem se dozvìdìl, že Hnìvotín 
patø i l  do  takzvaného  nìmeckého  
jazykového ostrova, který se rozprostíral 
kolem Olomouce. Postupem èasu jsem 
se zaèal zabývat historií obce. Velice mne 
mrzelo, že dìjiny Hnìvotína byly shrnuty 
jen do malé publikace, a tak jsem 
se rozhodl, že se pokusím „vypátrat“ nìco 
nového. Jsem velice rád, že v souèasné 
dobì, na podnìt zastupitelù obce, pracují 
renomovaní historikové na nové publikaci. 
Potìšilo mì, že mne jeden z autorù 
kontaktoval a navrhl mi, že by se nìkteré 
údaje z mé práce mohly využít v právì 
vznikající knize. 

P ø e d p o k l á d á m ,  ž e  n e b y l o  
jednoduché shromáždit takové 
množství materiálu, práce má 
i s fotodokumentací 85 stran. 
S p o k o j i l  s e s  j e n o m  s  t í m ,  
co je zachyceno v archivech, nebo 
jsi využil nìjaké další možnosti?  
V olomouckém archivu jsem prošel vìtšinu 
materiálù, které se vážou k dané 
problematice. Jelikož jich nebyl dostatek, 
rozhodl jsem se, že do práce zaøadím 
i výpovìdi našich pamìtníkù. Dík patøí 
panu panu Leonardu Svobodovi, panu 
Miroslavu Komínkovi, panu Zdeòku 
Zapletalovi, paní Miladì Èeplové a paní 
Marii Studené, ti všichni mì srdeènì pøijali 
ve svých domovech a ochotnì se podìlili 
o své zážitky a vzpomínky z pøedváleèné 
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Až 250 pracovních míst 
v novém závodì Wanzl

Pohled do historie obce
doby. Získat kontakty na bývalé nìmecké 
spoluobèany nebylo právì jednoduché, své 
vzpomínky na život v Hnìvotínì mi 
nakonec formou korespondence a 
telefonních hovorù sdìlili pánové Martin 
Lang a Leonhard Melzer. 
Co tì opravdu pøekvapilo? 
Nejzajímavìjší pro mne byla právì setkání s 
pamìtníky a vyslechnutí jejich životních 

osudù a vzpomínek. 
Vím, že ses pøed nìkolika dny 
v y p r a v i l  d o  n ì m e c k é h o  
Schwarzbachu. Co bylo cílem tvé 
cesty? 
Toto léto mìl do Hnìvotína znovu pøijet pan 
Leonhard Melzer,  bohužel  to  ale  
z organizaèních dùvodù nebylo pro nìho 
možné, a tak mne pozval k sobì domù 
do Schwarzbachu. Toto místo leží asi 20 km 
od malebného mìsta Fuldy. V roce 1946 
tam bylo z Hnìvotína vysídleno pøibližnì 
150 hnìvotínských Nìmcù, kteøí byli odtud 
dále rozváženi do blízkých obcí. Ještì dnes 
tam žije nìkolik obyvatel, kteøí se narodili 
v Hnìvotínì, a celá øada jejich potomkù. 
Nìkteøí mají i èeská jména, velmi èasto se 
tam na pøíklad vyskytuje pøíjmení Dostal. 
Pan Melzer, který se v Hnìvotínì narodil 
v roce 1929 a s menšími pøestávkami tu žil 
až do roku 1946, dodnes výbornì ovládá 
hanácký dialekt,  kterým se kdysi  
v Hnìvotínì mluvilo, a s potìšením 
vzpomíná na svou rodnou ves. Jeho zážitky 
na život v Hnìvotínì jsou i po 70 letech stále 
živé. Dá se øíci, že je jeden z posledních 
nìmeckých pamìtníkù, který si tak dobøe 
vybavuje zážitky na pøedváleènou 
a  p o v á l e è n o u  d o b u .  D o m ù  j s e m  
si ze Schwarzbachu dovezl nìkolik 
historických fotografií Hnìvotína a také 
cca 60 diapozitivù, na kterých je zachycena 
naše obec pøi první návštìvì pana Melzera 
v roce 1971. Byl jsem velice pøekvapen, 
jak se Hnìvotín za tu dobu zmìnil. Toto 
setkání patøilo bezesporu k jednomu 
z nejdojemnìjších v mém životì.
Dìkuji za rozhovor a doufám, 
ž e  b u d e m e  m í t  p ø í l e ž i t o s t  
prohlédnout si nìkteré fotografie 
a dokumenty na plánovaných Dnech 
obce Hnìvotín v roce 2018.

Jaroslava  Bajgarová

J i ø í  M o l á è e k  s e  v  N ì m e c k u  s e t k a l  
i s hnìvotínským rodákem panem Leonhardem 
Melzerem, na snímku jsou i jeho tøi dcery.

Hospodáøství rodiny Melzerù (è. p. 19) sousedilo 
s domem rodiny Studených

http://www.wanzljede.cz
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Mateøský klub BERUŠKA
Milé maminky a tatínci, navštivte mateøské 
centrum Beruška.
Tento spolek vznikl za úèelem vzájemného 
setkávání rodin s dìtmi, aktivního trávení 
volného èasu a v neposlední øadì slouží 
k socializaci dìtí a jejich pøirozenému vývoji 
a vzdìlávání. A co je vlastnì cílem našeho 
mateøského centra? 
Pøedevším poskytnout zázemí rodièùm 
s dìtmi pøedškolního vìku, umožnit 
rodièùm vzájemnì se spoleèensky 
i neformálnì stýkat, obohatit dìti o nové 
kamarády, vztahy a zkušenosti, nabídnout 
jim prostøedí vzájemné dùvìry, vést 
je k toleranci a snášenlivosti druhých, 
získávat a pøedávat si zkušenosti a poznatky 
o výchovì a v neposlední øadì pøipravit dìti 
nenásilnou formou na budoucí kolektiv 

v e  š k o l c e  
a škole.
V prostorách 
B e r u š k y  
mají dìti k 
d i s p o z i c i  
v e l k é  
m n o ž s t v í  
hraèek pro 
v š e c h n y  

vìkové skupiny. Koordinaci pohybu 
a fyzickou zdatnost si mùžou dìti vyzkoušet 
na  t rampol ínì ,  skákac ích  míè ích  
a odrážedlech. K rozvoji drobné motoriky 
a logického myšlení jsou pøipravené rùzné 
skládaèky, stavebnice, puzzle a jiné 
p o m ù c k y .  P o  v z á j e m n é  d o m l u v ì  
s maminkami si zde dìti mohou malovat, 
v y r á b ì t  k o l á ž e ,  t v o ø i t ,  p r a c o v a t  
s  plastelínou apod. Pro maminky 
je pøipraveno drobné obèerstvení v podobì 
kávy a èaje. Pøijïte tedy navštívit prostory 
Berušky a uvidíte, že zde strávíte pøíjemné 
chvíle.
Kde? Najdete nás v budovì Mateøské školy 
Hnìvotín, vstup boèním vchodem od fary. 
Kdy? Každé úterý a ètvrtek v èase 
od 9 do 11 hodin.

Zuzana Murányi

Paralelnì s výstavbou 2D závodu  budovala  
firma WANZL  i retenèní nádrž deš�ových 
vod – pøírodní poldr pro zachycení stoleté 
vody. Tuto nádrž o rozloze 1600 m2 mùžete 
vidìt  hned po výjezdu z obce po levé stranì 
naproti našemu stávajícímu závodu.

Pøi pøívalových deštích zadržuje retenèní 
nádrž vodu a postupnì ji uvolòuje 
do Hnìvotínského potoka tak, aby chránila 
obec Hnìvotín pøed záplavami. V mezidobí 
je nádrž prázdná, až na meandrující koryto, 
na které navazují mìlké mokøadní tùòky. 
Okolí nádrže èeká ještì výsadba zelenì. 
J i ž  b r z y  s e  z a p l n í  s t r o m y ,  k e ø i  
a mokøadními druhy rostlin, peèlivì 
vybranými v souladu s místním biotopem.
Na místì se bìhem terénních prací podaøilo 
odkrýt i èást sídlištì z mladší doby železné, 
tzv .  la ténské  kul tury .  Pracovníc i  
Archeologického centra Olomouc zde 
zkoumali pozùstatky ètyø mìlce hloubených 
obytných chat se stovkami zlomkù 
keramických nádob, železných nástrojù 
a zvíøecích kostí. 

Libuše Kopecká
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Retenèní nádrž 
na 100letou vodu

Naplnìná retenèní nádrž po vydatných deštích.

Hnìvotínští obdivovali 
památky a krásná místa 
V sobotu 19. srpna jsme na zájezdu 
poøádaném místní organizací Èeského 
èerveného køíže navštívili mìsto ležící 
v srdci valašských kopcù, Karolínku. 
Prohlédli jsme si sklárny a skláøské 
muzeum. Naši mladí úèastníci zájezdu 
si mohli vyzkoušet, jak se zdobí sklenìné 
pohárky zlatem. Skláøský jarmark uspokojil 
všechny, kdo si chtìli pøivést domù dárky 
a obèerstvit se. 

Dalším cílem našeho výletu byl zámek 
ve Vizovicích, který se nám náramnì líbil, 
hlavnì krásnì zrestaurovaná kaple. Poèasí 
nám celý den pøálo, a tak jsme plní zážitkù 
spokojenì dorazili domù.

Jitka Ponížílová

Oznámení Øímskokatolické farnosti Hnìvotín
Farní setkání rodièù a dìtí i ostatních 
farníkù
se bude letos konat v nedìli 17. záøí 
odpoledne od 15 hodin na faøe v Hnìvotínì. 
Zveme na nì dìti a jejich rodièe a rovnìž 
ostatní farníky. Pro dìti bude pøipravena 
soutìž o nejlepší zážitek z prázdnin. Dìti 
mohou nakreslit nìco, co o prázdninách 
prožily a co je nejvíc oslovilo. Rodièe a další 
farníci mohou pøinést s sebou domácí 
peèivo k ochutnání pøi spoleèné svaèinì. 
Káva a èaj budou k dispozici. Na tomto 
setkání bude pøítomna paní katechetka 
Mgr. Danka Pazderová, která bude dìti 
vyuèovat náboženství. Náboženství se bude 
vyuèovat na faøe, na setkání bude domluven 
rozvrh vyuèování a budou vyplnìny 
písemné pøihlášky. Pro dìti pak bude 
promítán zajímavý film, zatímco pro rodièe 
bude pøipraven diskusní veèer o dalším 
smìøování naší farnosti. Rádi si také 
vyslechneme vaše pøipomínky a pøání. 

Výuka náboženství dìtí
bude probíhat na faøe od 22. záøí, kdy 
budou mít dìti rozvrh výuky nepovinných 
pøedmìtù a kroužkù. Vyuèovat bude paní 
katechetka  Mgr.  Dana Pazderová 
z Olomouce. Do náboženství se mohou 
pøihlásit školní dìti od 1. do 9. tøídy. Dìti 
pak budou rozdìleny podle vìku do skupin 
tak, aby zvládly pøedkládanou výuku 
a pøipravily se na svátosti církve (køest, 
svatá zpovìï, první svaté pøijímání, 
biømování).

Oprava farního kostela
Pøipravujeme dùkladnou opravu krovu 
a støechy kostela. Pøi odborné prohlídce 
bylo zjištìno, že nìkteré èásti krovu, 
zejména pozednice, ale i nìkteré vaznice, 
jsou narušené a potøebují výmìnu. Celý 
krov potøebuje nároènou opravu a opatøení 
proti døevokaznému hmyzu a houbám.  
Plechová krytina dosluhuje, je nutná její 
výmìna za pálenou tašku – bobrovku, 
tj. stejný typ krytiny jako je na ohradní zdi 
kostela. Oprava krovu a výmìna krytiny 
bude technicky i finanènì nároèná a bude 
muset probíhat po etapách. Chtìli bychom 
s touto opravou zaèít v pøíštím roce, pokud 
se nám podaøí získat potøebnou dotaci. 
V kostele organizujeme každý mìsíc sbírky 
na tuto opravu. Kdo by chtìl na opravu 
pøispìt z ostatních spoluobèanù, mùže svùj 
dar odevzdat na faøe. Na požádání mùžeme 
vystavit potvrzení o pøijetí daru, které mùže 

dárce použít pro snížení základu danì 
z pøíjmu.

Spoleèné modlitby za zemøelé
vykonáme v nedìli 29. øíjna na høbitovì, 
a to odpoledne ve 14 hodin u hlavního køíže. 
Uvítáme, když se pøipojí i ostatní 
spoluobèané.

Oslava svátku patrona farnosti 
sv. Leonarda
probìhne letos v nedìli 5. listopadu pøi farní 
mši svaté v 9:30 hodin. Pøi slavné liturgii 
zazpívá sbor Salve z kostela Panny Marie 
Snìžné v  Olomouci  pod vedením 
sbormistra Ing. Ladislava Kunce. Všichni 
zájemci o duchovní prožití této slavnosti 
jsou srdeènì zváni. Pøi této mši bude také 
vykonána sbírka na opravu kostela.

Mons. Eduard Krumpolc, faráø
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Spolek ProVásHnìvotín uspoøádal ve dnech 
12. až 19. srpna ve Výcvikovém støedisku 
UP Olomouc Pastviny 3. roèník pobytového 
tábora pro dìti z Hnìvotína. 
V nádherném prostøedí Orlických hor se pod 
vedením Petra Niessnera staralo po dobu 
168 hodin o 90 dìtí 14 hnìvotínských 
vedoucích (Radka a Jaromír Dudovi, Hana 
a Stanislav Oš�ádalovi, Ilona Niessnerová, 
Radovan Psotka, Pavel Dostálík, Kamila 
Motzke, Markéta Dulovcová, Marcela 
Piòosová, Karin Skácelová, Milan a Petr 
Krejèí a Milan Horák) a dvì odpovìdné 
zdravotnice (Lucie Pøikrylová a Ludmila 
Hejtmánková). 

Pohádková øíše 

Tematicky se letošní tábor odehrával v øíši 
pohádek. Mladí táborníci, vystupující po celý 
týden jako rytíøky a rytíøi ze šesti družin, 
se snažili zlomit prokletí krále a jeho dvou 
dcer a tím zachránit Pohádkovou øíši pro 
další generace dìtí. V cestì za její záchranou 
museli splnit øadu nároèných úkolù 
a podstoupit tìžké souboje se zlými 
èarodìjnicemi a  drakem. Prùvodci  
a pomocníky jim po celou dobu byli 
pohádkové postavy Dlouhý,  Široký 
a Bystrozraký (v našem pøípadì Ajfel, Drobek 
a Bystroò).  A vše také nakonec, jako ve 
správné pohádce, dobøe dopadlo. Už tak 
bohatý táborový program byl zpestøen 
návštìvou šermíøské skupiny Družina 
z Bukovíku, která pøedvedla i ohòovou show 
a celodenním výletem na Dolní Moravu, kde 
jsme spoleènì v nadmoøské výšce 615 m 

pokoøili strach z výšek pokoøením Stezky 
v oblacích. Vìøíme, že si dìti  i vedoucí  tábor 
užili a všichni se už spoleènì tìšíme na jeho 
další roèník.
Vedení spolku velice dìkuje všem, co se na 
táboøe podíleli. Vedoucím, kteøí vìnovali svùj 
volný èas našim hnìvotínským dìtem. Všem 
našim sponzorùm, bez kterých by opìt 
nebylo možné tábor na takové úrovni 
pøipravit. V neposlední øadì dìkujeme 
i Veronice Psotkové (15let) a Adamu 
Niessnerovi (16let), kteøí dennì do druhé 
hodiny ranní neúnavnì  zpracovávali 
poøízená celodenní videa a stovky fotografií 
pro umístìní na spolkové internetové 
stránky ( ). Zde si i vy 
mùžete prohlédnout každodenní  táborové 
hemžení.

Milan Krejèí

www.provashnevotin.cz

http://www.provashnevotin.cz
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zachránìna

Dìkujeme sponzorùm:
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I tak se dá nazvat jeden z hlavních bodù 
svolané èlenské schùze Mysliveckého 
spolku Blata Hnìvotín, konané v závìru 
mìsíce èervence. Zde bylo, mimo jiné, 
øešeno zajištìní krmiva pro zvìø na zimu. 
Myslivecký hospodáø Pavel Toman 
seznámil pøítomné myslivce s místy, kde již 
byly rozvezeny plevy. Povinností každého 
èlena MS, jak uvedl dále, je navézt 
je do svého pøidìleného  zásypu a doplnit je 
jádrem. Poøídili jsme 30 pytlù jeèmene 
na uskladnìní. Dalších 15 metrákù pšenice 
dovezeme v nejbližší dobì. Objednáno 
máme ještì stejné množství zlomkové 
pšenice, kterou je tøeba rovnìž uskladnit 
v našem skladu. Proto kdo má možnost 
pytel nebo dva uskladnit doma, a� tak uèiní 
a zároveò si zakrmí. Tímto pøístupem tak 
nejlépe navazují zdejší myslivci na starou 
mysliveckou zásadu - „Poslední snop z pole, 
první zrno do zásypu”. Samozøejmì 
se  po výzvì  hospodáøe  pøihlási l i  
dobrovolníci, kteøí se o uskladnìní krmiva 
postarají, škoda jen, že jsou to stále jedni a ti 
samí. Dùležité však je, že úkol bude splnìn,
 a ti ostatní se jistì pøíštì také zapojí. Vždy� 
m y s l i v o s t  j e  j e j i c h  k o n í è k e m  
a i ten nejmenší „kùò” se pøece musí také 
krmit. 

Dále hospodáø informoval o odlovu èerné 
zvìøe v návaznosti na opatøení týkající 
se výskytu afrického moru prasat. Zatím 
jsou v naší polní honitbì ulovena dvì 
prasata. Pokud se týká lovu zvìøe škodící 
myslivosti máme uloveno pìt psíkù 
mývalovitých a ètyøi lišky. Hony jsou 
naplánovány dva, jeden v listopadu a jeden 
v prosinci. V pøípadì nìjaké kalamity 
se mùže stát, že nebude hon žádný. 
Pøedseda mysliveckého sdružení Ludìk 
Nezhyba podìkoval Vlastimilu Handlovi 
za starostlivost o areál Výrovka. Vzhledem 
k tomu, že nemáme jednatele a papírové 
práce je dost, nechal odsouhlasit návrh 
na zvolení jednatele. Do této funkce byl 
zvolen Libor Koneèný. Závìrem byla pro 
další utužování kolektivu odsouhlasena 
spoleèenská akce s rodinnými pøíslušníky, 
spojená s úèastí èlenù strany Koruny Èeské, 
která se uskuteèní v závìru mìsíce záøí. 
Tolik v krátkosti ze života místního 
mysliveckého spolku. 

Rudolf Krè

Až se zima zeptá

Èlen Mysliveckého sdružení Blata Alois Hrubý 
pøi skládání pytlù pšenice do skladu.

TJ FC Hnìvotín pøišla o støechu

Bouøe i v týmu mužù

Ve ètvrtek 10. srpna se mezi tøetí a ètvrtou 
hodinou ranní bouøe nad Hnìvotínem 
o p ø e l a  p l n o u  s i l o u  d o  b u d o v y  
TJ FC Hnìvotín a strhla plechovou krytinu z 
celé  budovy nad šatnami,  vèetnì 
hromosvodu. Bohužel v letu krytinì 
nezabránil ani strom stojící na pøilehlém 
parkovišti, ani oplocení høištì s umìlým 
povrchem, ale až osobní auto rodiny 
Bìhalíkù, které stálo na druhé stranì 
silnice. Krytina také zcela poškodila 
vyzdìný komín od krbu z hospody, 
koncovou nerezovou èást  odtahu 
z digestoøe kuchynì a dva nové komíny  
nových plynových boilerù sprch sportovcù. 
Vlivem vìtru došlo ke  znièení vysílaèe 
firmy Fofrnet, který byl umístìn také na 
støeše budovy. Silný déš� pak dokonèil 
zkázu a voda poškodila vnitøní prostory 
nedávno zrekonstruovaných fotbalových 
šaten, na jejichž opravu bylo v tomto roce 
vynaloženo 1,4 mil. Kè. Dále bylo ponièeno 
cca 200 m2 tepelné izolace stropu, voda 
znaènì promoèila sádrokartonové stropy 

a zatekla do nové elektroinstalace, 
vypínaèù, zásuvek a osvìtlení. Došlo také 
k poškození laminátového obložení 
v šatnách fotbalistù s nutností celkového 
vymalování prostor.  Oslovili  jsme 
jednotlivé profese o zpracování rozpoètu 
veškerých oprav budovy a v nejbližších 
dnech zašleme podklady pojiš�ovnì Uniqa, 
u které je spolek TJ FC Hnìvotín, z.s. 
pojištìn. Dle cenové nabídky nejvìtších 
položek nutných oprav, které již máme 
k dispozici, se škoda na majetku spolku 
mùže pøiblížit až k èástce 500 tis. Kè.

Petr Niessner

Mládežnické týmy TJ FC Hnìvotín zaèínají 
hrát svá mistrovská utkání až v mìsíci záøí 
a tak do podzimních soutìží zatím zasáhlo 
pouze mužstvo mužù.
Po úvodních dvou výhrách v Zábøehu 2:1 
a doma s nováèkem z Všechovic 3:2 
na pokutové kopy, pøišla výsledková bouøe 
v podobì historického debaklu 0:7 v Lutínì 
a domácí prohøe 0:2 s Medlovem. K dalšímu 
zápasu muži cestují do Velkých Losin, kde 
se nám v minulosti pøíliš nedaøilo. Nelehkou 
úlohu má hrající trenér Petr Kobylík. K bouøi 
totiž došlo i ve složení týmu. Do zahranièí 

V minulém vydání Zpravodaje jsme slíbili, že se ještì vrátíme k velkému úspìchu týmu malé kopané 
FC Hnìvotín, který se stal vítìzem 1. veteránské ligy. Zde jsou mistøi. Horní øada zleva: Antonín Vánský, 
Mojmír Doležal, Jiøí Palèo a Libor Tichý. Dolní øada zleva: Milan Krejèí, Jiøí Šulc, Gustav Sacher, Tomáš 
Rejman a Roman Kaštyl. Na snímku chybí hráèi Lubomír Keluc, Marek Duda a Tomáš Psotka.

odešli fotbalové štìstí hledat hráèi Pagáè 
a Èech, do Litovle pøestoupil Šrom, 
do Frenštátu Loš�ák, do Nových Sadù 
se vrátil Novotný a Schinneck odešel za prací 
do zahranièí. Novými tváøemi v týmu jsou 
hráèi Hajèík ze Zábøeha, Gøešák z Fryštáku, 
Klimek z Chválkovic a Valsa ze Slatinic. 
Mužstvu tak opìt musejí vypomáhat naši 
dorostenci. Uvidíme jak si muži povedou 
dále, ze zkušenosti víme, že z dùvodu 
každoroèní obmìny kádru chvíli trvá, 
nìž si mužstvo „sedne“, což se projevuje vždy 
na podzimních výsledcích.


