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Poznámky z 21. zasedání zastupitelstva obce
Zasedání zastupitelù probìhlo v souladu
s plánem 13. února od 18 hodin v zasedací
místnosti obecního úøadu. Zúèastnilo se jej
8 zastupitelù (místostarosta Miloslav Antl
byl omluven pro nemoc) a 22 hostù.
Po zahájení zasedání a pøivítání hostù
starostou obce byl schválen program
jednání, zapisovatel, návrhová komise
a ovìøovatelé zápisu. Zprávu kontrolního
výboru o plnìní usnesení pøednesl
pøedseda kontrolního výboru Jozef Novák
a zprávu o èinnosti obecního úøadu starosta
Jaroslav Dvoøák. Pøedseda rozpoètového
výboru Petr Niessner seznámil pøítomné
s návrhem rozpoètového opatøení è. 1, které
bylo schváleno.

Poté informoval starosta obce o prùbìhu
veøejné soutìže a aukce na Úøadu pro
zastupování státu ve vìcech majetkových
v Olomouci týkající se objektu bývalé
mandlovny vèetnì pozemku. Ta probìhla
dne 20. prosince 2017. Obec nabídla
112 000 Kè. V aukci, která vzápìtí
následovala, se pak cena vyšplhala až na
èástku ve výši 355 000 Kè. Obec tento
objekt, který je v blízkosti obecního úøadu
a hasièské zbrojnice, potøebuje kvùli
nedostatku skladovacích prostor na
materiál. Zastupitelé s kupní cenou vyslovili
souhlas a také souhlas s nabytím
nemovitého majetku obcí.

V další èásti programu schùze bylo
projednáno majetkoprávní vypoøádání
obce s Olomouckým krajem, zadání zakázek
malého rozsahu, navýšení poètu
zamìstnancù obecního úøadu, zakoupení
traktoru se sekacím a mulèovacím
ramenem a zaznìly informace o probíhající
výstavbì v obci, o pøípravách Dnù obce
Hnìvotína spojených se sjezdem rodákù
a o kulturních a spoleèenských akcích
(podrobnìjší informace ke všem výše
uvedeným tématùm naleznete
v samostatných èláncích na jiném místì
Zpravodaje).
Zastupitelé také vyhovìli žádosti
Øímskokatolické farnosti Hnìvotín
o poskytnutí dotace na opravu
klempíøských prvkù kostela ve výši 200 000
Kè. Pøíslib na poskytnutí dotace byl
projednán na 15. zasedání dne 14. února
2017.
Dále byly projednány a schváleny smlouvy
obce a žádosti právnických a fyzických osob
týkající se vesmìs vìcných bøemen
na pozemcích obce z dùvodu uložení
domovních pøípojek vodovodù, kanalizací,
plynu a kabelù nízkého napìtí.

Místostarosta Libor Blaák pøítomné
seznámil s obsahem dopisu Dopravního
inspektorátu Policie Èeské republiky
ze 4. ledna 2018 o øešení prùjezdu
kamionové dopravy obcí.
S øešením pøipomínek a podnìtù vzešlých
ze závìreèné diskuze obèany seznámíme na
22. zasedání zastupitelstva, které
je naplánováno na úterý 10. dubna 2018.
Po pøijetí usnesení starosta jednání ukonèil.
Podrobnìjší informace o projednávaných
záležitostech naleznete na obecních
webových stránkách v Usnesení
z 21. zasedání zastupitelstva obce.
Iveta Èechová

Majetkoprávní vypoøádání
s Olomouckým krajem
Olomoucký kraj, který je vlastníkem
støedového ostrùvku okružní køižovatky,
smìrovacích ostrùvkù okružní køižovatky
s pøechody pro chodce a místem pro
pøecházení, zpomalovacího ostrùvku
s pøechodem pro chodce a žulových
a betonových silnièních obrubníkù vèetnì
bezpeènostních ok, vybudovaných v rámci
stavebního objektu „SO 01 Komunikace
a okružní køižovatka“, chodníkù
a betonových chodníkových obrubníkù,
vybudovaných v rámci stavebního objektu
„SO 02 Parkovištì a chodníky“ a veøejného
osvìtlení komunikace, pøechodù pro
chodce a okružní køižovatky, vybudovaných
v rámci stavebního objektu „SO 03 Veøejné
osvìtlení“, daruje tyto objekty a zaøízení
bezúplatnì obci Hnìvotín.

Náklady na realizaci stavebního objektu
„SO 01 Komunikace a okružní køižovatka“
èinily 2 542 669,34 Kè, náklady na realizaci
stavebního objektu „SO 02 Parkovištì
a chodníky“ 2 289 613,26 Kè a náklady na
realizaci stavebního objektu „SO 03 Veøejné
osvìtlení“ 1 855 761,87 Kè.
Stavební objekty, uvedené v èl. I. odst.
1 darovací smlouvy, byly zrealizovány
v rámci investièní akce „II/570 Hnìvotín –
rekonstrukce silnice“, jejímž investorem
byl Olomoucký kraj. Zastupitelé souhlasili
s darovací smlouvou a s nabytím majetku.
Pozn.: obec Hnìvotín zase v roce 2017
darovala Olomouckému kraji pozemky,
do kterých zasáhla novì budovaná
komunikace. Tím jsou majetkové zmìny
vypoøádány.
Jaroslav Dvoøák, starosta

Zadání zakázek malého
Navýšení poètu zamìstnancù rozsahu
obecního úøadu
Zastupitelé projednali, v souladu

TITULNÍ STRANA
Nejmladší benjamínci TJ FC Hnìvotín.
Horní øada zleva: Jiøí Pfof, Matìj Zbíral,
Matìj Šulc, Radim Vánský a trenér
Zdenek Filip. Dolní øada zleva: Michal
Svoboda, Daniel Kuba a Šimon Heider.
Ležící: Lukáš Horálek.
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Vzhledem k neúmìrnému nárùstu
administrativy, nárùstu majetku obce
a požadavkùm na jeho údržbu a také
s ohledem na zámìr zastupitelstva obce
nepøedávat provozování vodovodu
a kanalizací jinému subjektu, je nezbytné
navýšit poèet zamìstnancù obecního
úøadu.
Projednáno a schváleno bylo vytvoøení
dalších tabulkových míst „referent pro
vodní a odpadové hospodáøství“ a „ øidiè obsluha speciální techniky“ s platností
od 14. února 2018.
Jaroslav Dvoøák, starosta

se schválenou metodikou pro zadávání
zakázek malého rozsahu, zadání tìchto
zakázek:
- zhotovení bezpeènostních rolet
u prodejních prostorù a šatny v pøízemí
kulturního domu, z oslovených firem
podala nabídku jen firma FAMO Olomouc
s.r.o. sídlící v Hnìvotínì v hodnotì 159 303
Kè vèetnì DPH, se spoleèností bude
uzavøena smlouva o dílo;
- na základì výzvy k podání nabídky na akci
„Hnìvotín – Topolanská SO 100
Komunikace – 1. èást“ podaly cenové
Pokraèování na stranì 3.

Obecní samospráva

Zadání zakázek malého
rozsahu
Pokraèování ze strany 2.

nabídky 3 spoleènosti, nejlevnìjší byla od
firmy „Dlažby-realizace“ Dušan Ježorský se
sídlem v Olomouci za cenu 689 010 Kè
vèetnì DPH, bylo schváleno uzavøení
smlouvy o dílo;
- na základì prùzkumu trhu bylo komisí
navrženo uzavøít smlouvu o dílo na
zhotovení 8 ks kanalizaèních vpustí dle
projektové dokumentace na akci „Hnìvotín
– Topolanská SO 100 Komunikace – 1. èást“
se spoleèností MODOS spol. s r.o. se sídlem
v Olomouci za nabídnutou cenu 221 359 Kè
vèetnì DPH, spoleènosti byla na tyto práce
vystavena objednávka;
- obec Hnìvotín zadá práce na úpravì
pomníku padlých v Hnìvotínì za 26 500 Kè
u kameníka Milana Dofka z Ústína, obec
vystaví na tyto práce objednávku.

- na základì prùzkumu trhu bylo komisí
navrženo uzavøít smlouvu s firmou
„Dlažby-realizace“ Dušan Ježorský
se sídlem v Olomouci na osazení zahradních
obrubníkù a zhotovení chodníku podél novì
budovaných tenisových kurtù a høištì na
plážový volejbal za nabídnutou cenu
174 330 Kè bez DPH, na tyto práce byla
vystavena objednávka.
- na základì prùzkumu trhu a oprávnìnosti
k restaurování soch tzv. polychromií bylo
navrženo komisí pro zadávání zakázek
uzavøít smlouvu s Martinem Parobkem
ze Šternberka na opravu glorietu se sochou
Panny Marie za nabídnutou cenu
232 320 Kè vèetnì DPH.
Miloslav Antl, místostarosta
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Výstavba v obci
Bìhem zimního období je obvykle výstavba
výraznì omezena klimatickými
podmínkami, které nám ale zatím byly
pøíznivì naklonìny a proto nám umožnily:

- pokraèování ve výstavbì tenisových kurtù
a høištì pro plážový volejbal, kde kromì
prací na podkladních vrstvách, obrubnících
a oplocení pokraèovala i výstavba
pøístupového chodníku;
- zahájení pøípravných prací na dokonèení
akce „Hnìvotín – Topolanská, SO 100
Komunikace – I. èást“, kde po vydání
stavebního povolení v závislosti na poèasí
dokonèíme obrubníky, chodníky, parkovací
stání a bìhem mìsíce dubna chceme položit
i finální živièný povrch, na který tak èekají
obyvatelé nových rodinných domù;

- pokraèování prací i v útrobách kulturního
domu, kde jsme dokonèili kompletní
interiéry obøadní místnosti a v pøízemí jsme
letitou linku nahradili novým kuchyòským
nábytkem s výèepním zaøízením,
kávovarem, myèkou nádobí, elektrickou
troubou a varnou deskou, což jednotlivé
složky a organizace ocení pøi poøádání
kulturních a spoleèenských akcí;
- zahájení stavebních prací na úpravách
hasièské zbrojnice.
S projekèní kanceláøí Ing. Malínka
dolaïujeme projektovou dokumentaci na
pøestavbu budovy pošty na 5 bytových
jednotek pøi souèasném zachování pošty.
Základní škola má ve spolupráci
s projektantem Ing. Lavrenèíkem
pøipravenou projektovou dokumentaci
pro stavební povolení na vestavbu výtahu
pro zásobování jídelny v suterénu školy.
Libor Blaák, místostarosta

Výsledek hospodaøení obce
v roce 2017
Dne 31. ledna 2017 byla dokonèena
pravidelná kontrola hospodaøení obce,
vèetnì nakládání s obecním majetkem
a veøejnými prostøedky. Auditorskou
skupinu zajímaly veškeré dokumenty
týkající se roèního úèetnictví, výkazy,
smlouvy, usnesení zastupitelstva a úèetní
doklady za rok 2017.
Pan Ing. Kepák kontroloval, zda bylo
úètováno dle platných norem a pøedpisù,
zdali pøidìlené dotace naší obci byly použity
urèeným smìrem a pøedepsaným
zpùsobem. Závìreèná zpráva neuvedla
žádný závažný nedostatek, který
by zpochybnil hospodaøení obce Hnìvotín
za loòský rok. Z tìchto dùvodù bych
jménem finanèního výboru rád podìkoval
paní Janì Svobodové a paní Ivetì Èechové
za jejich celoroèní práci v oblasti úèetnictví
obce. Komentáø k úèetní závìrce vèetnì
závìreèné zprávy je umístìn na úøední
desce a obecních webových stránkách.
Závìreèný úèet obce také projedná
zastupitelstvo obce a to na pøíštím
22. veøejném zasedání obce Hnìvotín.

Ze závìreèného úètu tedy vyplývá, že naše
obec obdržela dotaci za 1. místo v soutìži
Vesnice roku 2016 ve výši 1 000 000 Kè,
prùtokovou dotaci pro základní školu ve
výši 419 952 Kè, dotaci z Úøadu práce ve výši
117 857 Kè a dotaci na organizaci voleb do
Parlamentu ve výši 26 423 Kè. Pøevážnì
stavební èinností došlo k navýšení obecního
majetku o cca 12 mil. Kè na celkovou
hodnotu 240 181 009 Kè.
Po dokonèení rozestavìných staveb se
majetek navýší o dalších 8,8 mil. Kè.
Souèástí obecního majetku jsou také
pozemky o rozloze cca 70 ha v celkové
hodnotì 15,7 mil. Kè.
Dne 14. bøezna 2017 bylo zrušeno i zástavní
právo zajištìného obecního majetku
v souvislosti s pùjèkou na výstavbu
splaškové kanalizace, která byla splacena již
v roce 2016. Obec nemá žádné další pùjèky,
èi jiné bankovní úvìry. Pøes všechny výdaje
na obecní správu, stavební investice,
pøíspìvky spolkùm, zájmovým kroužkùm
nebo dofinancování provozu Základní
a Mateøské školy Hnìvotín se podaøilo
ušetøit a k 31. prosinci 2017 èinil zùstatek
na obecním bankovním úètu 8,1 mil. Kè.
Petr Niessner,
pøedseda finanèního výboru
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Upøesnìní nákupu traktoru
se sekacím ramenem

Základní a mateøská škola

Nákup traktoru zn. KIOTI se sekacím
ramenem jsme projednali a schválili na
20. zasedání zastupitelstva v prosinci 2017
za nabídnutou cenou
soupravy za 1 044 109 Kè.
Spoleènost zabývající
se prodejem tìchto strojù
nám však oznámila,
že traktory již nebude
do Èeské republiky dovážet a bude
poskytovat pouze servis.
Zastupitelé proto revokovali usnesení
è. 20/2017 v bodì B/ 26. Po prùzkumu trhu,
kterého se spoleènì se starostou zúèastnili
i pánové Josef Studený a Lukáš Burïák,
a po prohlídce techniky a zvážení
dostupnosti servisu bylo zastupitelùm
navrženo zakoupení traktoru zn. ZETOR,
typ Major HS 80, za cenu 909 850 Kè bez
DPH a ramenové sekaèky RSR 42 Z za cenu
ve výši 282 000 Kè bez DPH. Celková cena
soupravy bude tedy vèetnì DPH
1 442 138,50 Kè. Zastupitelé nákup této
doporuèené techniky schválili.
Petr Niessner, pøedseda finanèního výboru

Ve støedu 14. února probìhl v naší družinì
7. roèník akce s názvem Pití èaje. Dìti
ze všech tøí družinových oddìlení se sešly
ve tøetí tøídì, kde jsme prostor upravili pro
náš sedánek. Všichni si nejprve vyslechli
pøednášku
o druzích èaje,
o jeho pití a také
o jeho možných
l é è i v ý c h
úèincích. Zhlédli
jsme také
krátkou ukázku
pøípravy èaje.
Po teorii pøišla praxe. Do donesených
hrníèkù jsme dìtem nalily k ochutnávce
neslazený èerný èaj s jemnou pøíchutí
tøešní, ovocný, kde byly napøíklad kvítky
rùží, èi sušené fíky a oèistný kopøivový.
Po každé ochutnávce následoval vždy
sladký dovìtek v podobì napeèených
koláèù, perníkù, muffinù, štrúdlù,
kokosových koláèù, sušenek, rolád,
bábovek, tvarohových dobrot, plnìných
šáteèkù, tyèinek z listového tìsta a jiných
dobrot. Náš dík patøí všem maminkám,
babièkám, tetám a tatínkùm za ochotu takto
nám pøispìt.
V ochutnávkách první místo získal èaj
ovocný, èerný a kopøivový byly se stejným
poètem hlasù na druhém místì. Jsme rády,
že se naše ojedinìlá akce opìt vydaøila
a tìšíme se na další roèník.
vychovatelky školní družiny

Informace o zápisu
do 1. tøídy základní školy
a do mateøské školy pro
školní rok 2018/2019

Evropské peníze v základní
a mateøské škole
V období záøí 2017 až srpen 2019 pobìží
v naší mateøské i základní škole projekt
Šablony pro ZŠ a MŠ Hnìvotín, který je
spolufinancován Evropskou unií. V rámci
tohoto projektu již nyní pùsobí v mateøské
škole chùva, která pomáhá uèitelkám s péèí
o dvou až tøíleté dìti. V základní škole zaèaly
za velkého zájmu pracovat dva kluby
zábavné logiky a deskových her. V pøíštím
školním roce zaène pracovat i ètenáøský
klub. Velkou pomocí pro žáky se zhoršeným
prospìchem je možnost douèování žákù
ohrožených školním neúspìchem. Takhle
už se žáci rùzných vìkových skupin douèují
z èeského jazyka, anglického jazyka
a matematiky. Tady je potøeba zdùraznit,
že pokud se žáci prostøednictvím svých
rodièù do tohoto douèování pøihlásí, stává
se pro nì douèování povinné a rodièe je
musí z pøípadné neúèasti omluvit.
Souèástí projektu je vzdìlávání
pedagogických pracovníkù mateøské
i základní školy v rùzných oblastech.
Uèitelky mateøské školy se budou vzdìlávat
v matematické pregramotnosti, jazykové
výchovì dìtí pøedškolního vìku, specifikaci
práci s dvouletými dìtmi, prevenci
logopedických vad a inkluzi v mateøské
škole.
Uèitelé základní školy budou navštìvovat
kurzy pro ètenáøskou i matematickou
gramotnost, inkluzi v základní škole
a moderní výuku anglického jazyka.
Z financí, které byly tomuto projektu
pøidìleny, budou kromì platù pedagogù
a chùvy hrazeny i pomùcky pro
uskuteèòování programu klubù
a douèování, v mateøské škole nákup hraèek
a kreslících potøeb pro dvou až tøíleté dìti.
Vladimír Èuka, øeditel školy
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Celodružinová akce Pití èaje

Vesele pro první vysvìdèení
Není tomu dlouho, co se lavice v 1. tøídì
zaplnily dìtmi, kterým se ze dne na den
podstatným zpùsobem zmìnil jejich dìtský
svìt. Stali se z nich prvòáèci. V jejich oèích
bylo možno vyèíst zvìdavost a souèasnì
i velké tìšení se na první písmenko, èíslici,
známku, domácí úkol. V oèích mnoha
rodièù pak bylo možné spatøit otázky
a obavy, jak se jejich dítìti bude daøit, jak
a zda vùbec zvládne nároky školy.

Zápis do 1. tøídy základní školy
pro školní rok 2018/2019 se uskuteèní
v pátek 13. dubna v dobì od 13:00 do
19:00 hodin v budovì základní školy.
Samotnému zápisu bude pøedcházet
schùzka s rodièi budoucích prvòáèkù,
která se uskuteèní ve ètvrtek 22. bøezna
od 16:30 hodin v pavilonu základní
školy.
Zápis do mateøské školy
se uskuteèní ve ètvrtek 3. kvìtna. Zápis
k pøedškolnímu vzdìlávání probìhne ve
dvou kolech: ve ètvrtek 19. dubna
si rodièe v dobì od 12:00 do 17:00 hodin
vyzvednou v mateøské škole potøebný
formuláø a zapíší se do èasového rozpisu
pro samotný zápis, který
se uskuteèní 3. kvìtna.
Dùležité upozornìní!
Od poèátku školního roku, který
následuje po dni, kdy dítì dosáhne
pátého roku vìku, do zahájení
povinné školní docházky dítìte,
je pøedškolní vzdìlávání povinné.
Veškeré další informace, napøíklad
kritéria pro pøijetí k obìma zápisùm,
najdete na webové adrese školy
www.skolahnevotin.cz.
Vladimír Èuka, øeditel školy
Mám velkou radost z toho, že všech 27 žáèkù
úspìšnì uèivo 1. pololetí zvládlo a dne
31. ledna si tak všichni pøevzali vysvìdèení
se samými jednièkami. Samé jednièky však
nebyly tou jedinou odmìnou za snahu a píli.
Díky aktivním rodièùm si dìti tento den
osladily vynikajícím dortem a mnoho
radosti jim pak udìlaly balonky, které
zaplnily prostory 1. tøídy. Vìøím, že si dìti
tento den užily a dobøe naladìny se s vervou
pustily do druhé poloviny školního roku.
Ivana Hegrová
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Na ptaèím krmítku

Tvùrèí psaní ve škole

Ve dnech 11. a 12. ledna se dìti v mateøské
škole zúèastnily projektu pod názvem Na
ptaèím krmítku. Na zaèátku se dozvìdìly,
jaký je rozdíl mezi budkou a krmítkem, což
si pletou i dospìlí. Dále mìly možnost si díky
preparaci prohlédnout nìkteré druhy ptáèkù
zblízka. Dozvìdìly se i o rozdílu mezi datlem
a strakapoudem.
Následnì si poslechly, co vše mùžeme do
krmítka nasypat od sluneènice, oøíškù a obilí
až po ovesné vloèky a mnoho dalších dobrot.

Protože jsou mezi našimi žáky takoví, které
baví psát a tvoøit na dané téma, zavedli jsme
ve škole Tvùrèí psaní. Každý mìsíc bude
vyhlášeno nové zadání. Výtvory
zúèastnìných žákù budou vždy následující
mìsíc vystaveny v prostorách školy, mohou
se objevit ve školním èasopise nebo budou
otištìny pøímo tady v hnìvotínském
Zpravodaji. Úkolem na mìsíc únor bylo
napsat popis pracovního postupu pøi
pøípravì oblíbeného jídla èi mouèníku.
Pøílohou receptu mìlo být selfie foto
s výtvorem. Jednotlivé úkoly budou mívat
rùzné formy, nìkdy pùjde tøeba i o podobu
soutìže a nebudou chybìt odmìny.
Tak uvidíme, jaký bude o tuto aktivitu
zájem.
Lenka Žibritová

Lyžaøský výcvik 2018

Dìti vše poznaly jak vizuálnì, tak pohmatem
a pøitom si ještì zahrály hru, kde hledaly,
který kamarád má v dózièce stejný druh
krmení. V poslední, nejzábavnìjší èásti,
tvoøily vlastní krmítka. Z domova již mìly
pøipravený kelímek s dírkou ve dnì. Do dírky
pak vsunuly provázek se špejlí a dírku
zadìlaly plastelínou. Nakonec kelímek
naplnily pøipravenou smìsí, což nebylo nic
jiného než sluneènicová semínka
s rozehøátým sádlem. Po zaschnutí
se kelímek odloupl a krmítko bylo na svìtì.
Nìkteré dìti si odnesly krmítka domù a zbylé
jsme povìsili na stromy pøed naší školkou a
teï pozorujeme, jak pomalièku mizí pod
zobáèky hladových ptáèkù.
Kateøina Velclová

Plavecký výcvik
2. a 3. roèníku

Zimní období nás vylákalo opìt na lyžaøský
výcvik do našeho oblíbeného støediska
Karlov v Jeseníkách, které skýtá lyžování
jak pro zaèáteèníky, tak pro pokroèilé nebo
i zdatné lyžaøe. Druhý lednový týden
se 33 žákù vydalo pod vedením ètyø
p e d a g o g ù z d o l a t k o p c e è e r ve n ý c h
i modrých sjezdovek.
Chata Marion po našem pøíjezdu praskala
ve švech, ale všichni jsme si našli své 2 m2
a ještì nìco navíc. A po obìdì hurá na svah.
Vìtšina vyjela hned zkušenì na
ètyøsedaèkové lanovce vstøíc spoleèným
zážitkùm na velkém svahu, ti ménì zdatní
se nejprve uèili na malém mírnì
naklonìném terénu a nahoru je vyvážel
posuvný pás.

Nìkteøí žáci však již v první lekci ukázali, že
ve vodì jsou „doma“ a jako rybky pøeplavali
šíøku bazénu. Jiní se naopak uèí být s vodou
„kamarádi“ a nebát se jí. Kurz probíhá
za finanèní podpory obecního úøadu.
Alena Zapletalová

Pøi veèerních programech jsme se hodnì
nasmáli, vyøádili, i se nìco nauèili. Zahráli
jsme si Lyžaøskou partièku, Chcete být
milionáøem, rùzné kvízy, hry a soutìže, pøi
kterých vyvolení jedinci doznali velkých
zmìn. A tak nás na chatì navštívila nejedna
Snìhurka a sedm trpaslíkù a jiné
nerozpoznatelné bytosti. Projevila se tak
nápaditost, odvaha a kreativita našich
teenagerù. V nìkterých žácích je skuteènì
skrytý velký potenciál.
Ohlasy na letošní lyžaøský kurz jsou dobré,
tak jsme rádi, že se žákùm mimo školní
lavice líbilo. I ty dívky, kterým se pùvodnì
do lyžákù ani nechtìlo obouvat, v pátek
prohlašovaly, že nechtìjí jet domù.
Podporujme tedy dìti ve sportu a tìlesné
aktivitì, vrátí se nám to v dobrém. Letos se
do hor s podporou obce podívalo z naší
školy 19 žákù. Dìkujeme.
Radka Dudová

Do divadla s úsmìvem

žákù

V prùbìhu 2. a 3. roèníku absolvují žáci
základní školy v Hnìvotínì plavecký výcvik,
kterého se zúèastní v tomto školním roce
témìø 40 žákù. Po dobu 5 mìsícù od února
až do èervna jezdí autobusem na krytý
plavecký bazén do Olomouce, kde
si osvojují základní prvky plaveckého stylu.

zajistily, že jsme si museli dávat pozor na
rozbøedlá místa, ale zalyžovali jsme si i tak
dobøe. Alespoò jsme letos nemrzli a za deštì
vzpomínali na loòský lyžák s krutými
– 15 °C.

Postupnì se pak pøipojovali ke tøetímu
družstvu na letos novì vytvoøené žluté
sjezdovce. Nìkterým se to sice podaøilo
až ve ètvrtek, protože nás ve støedu všechny
zdržel jakýsi opoždìný podzimní,
èi pøedèasný jarní celodenní vydatný déš,
ale nakonec jsme pøece jen všichni sjíždìli
velké sjezdovky.
Žáci na svazích pilovali svùj lyžaøský styl,
snažili se uèit jeden od druhého
a dosáhnout dokonalého zpùsobu jízdy, ale
staèili se i zasmát, to když se pokoušeli
o jízdu ve dvojicích, trojicích nebo jako celé
družstvo. Bezpeèných a kontrolovaných
pádù bylo dost a dost a nìkteré skonèily
i hromadnou koulovaèkou. Poèasí nebylo
v tomto týdnu tedy zrovna moc zimní.
Teploty pomìrnì dost nad bodem mrazu

Souèástí vzdìlávání jsou bez pochyby rùzné
kulturní akce. Pro divadelní pøedstavení
èasto využíváme sál kulturního domu nebo
prostory školy. Tentokrát jsme však po delší
dobì navštívili olomoucké divadlo. Stalo se
tak ve ètvrtek 8. února, kdy jsme s žáky
6. – 9. roèníku zavítali do Moravského
divadla Olomouc.
Pøestože to v jednu chvíli vypadalo,
že objednané pøedstavení bude z dùvodu
nemoci hercù zrušeno, nakonec jsme pøece
jen usedli do hledištì a zhlédli pøedstavení
s názvem Sluha dvou pánù. Jednalo se o dílo
slavného italského dramatika Carla
Goldoniho. Aèkoli by žáci ve svém volném
èase dali pravdìpodobnì pøednost návštìvì
kina než divadla, myslím, že zhlédnutá
komedie zaujala snad každého.
Ohlasy žákù byly kladné, jejich hlasitý
smích hovoøil za vše. Pøedstavení zaujalo
skvìlými hereckými výkony, pobavilo
vtipnými hláškami a legraèními scénkami.
Hlavní postava sluhy si získala pozornost
všech divákù – jeho pobíhání na jevišti
i v hledišti, komunikace s obecenstvem,
vtipné dialogy, èi monology a jiné nám
pøipravily zážitek, na který budeme
s úsmìvem vzpomínat.
Lenka Žibritová
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Strašák jménem školní
stravování
Pøed nedávnem se objevil v celostátním
periodiku èlánek o tom, jak mizernou
úroveò mají dnešní obìdy ve školních
vývaøovnách. Autor doslova popisoval
hladové žáky, kteøí odmítají jíst obden
èoèkový nákyp, a zákonitì naštvané rodièe,
kteøí nechtìjí za nìco takového platit.
A personál školní jídelny? Ten si jede dál ve
svých vyjetých kolejích a nehodlá nic mìnit.
Možná tak na Mezinárodní den dìtí, kdy
dìtem nabídne UHO nebo slepená kolínka
s øídkou èervenou omáèkou. Když
se náhodou objeví stateèný rodiè, který
skladbu jídelníèku provozovnì vytkne, je
mu omlácený o hlavu koš – spotøební.
Nevím, kolik let má tento pisálek
odpracováno ve svìtì gastronomie, ale
podle pøesvìdèivosti textu asi mnoho…
Avšak na obhajobu autora musím dodat, že
internet je pøímo prošpikovaný podobnými
texty, kde traumatizovaní strávníci líèí
hrùzy školního stravování. Jako by zde
probíhala soutìž, kdo vymyslí vìtší dìs,
vyhrává.
Ale teï vážnì. Je opravdu jídlo ve školních
jídelnách tak špatné, nebo je to jen nafouklá
bublina? A co spotøební koš? Je skuteènì
zdrojem všeho zla? Ve školním stravování
platí to samé, jako ve všech ostatních
odvìtvích lidské èinnosti – je to jenom
a pouze o lidech. Proto se kvalita stravy
diametrálnì liší od provozovny
k provozovnì. Zkušený a sehraný tým
kuchaøek rozhodnì odvede lepší práci než
rádoby pracovní skupina, kde se
zamìstnanci støídají rychleji než roèní
období. Dalším faktorem je kvalita
nakupovaných surovin. Nìkdo dává
pøednost jakostním èeským surovinám,
jiný kouká pøedevším na cenu. V neposlední
øadì jde také o množství uvaøených jídel,
protože kvantita ve vìtšinì pøípadù pøebíjí
kvalitu. A pøevážení hotových jídel taky na
chuti nepøidá. Tolik diskutovaný spotøební
koš stanovuje, jaké výživové normy mají
splòovat jídla podávaná ve školní jídelnì.
Je utvoøen z urèitých skupin potravin a
jejich spotøeby na žáka a den. Spotøební koš
pak dokumentuje, jak vývaøovna tyto
požadavky dodržuje. Napøíklad výše
uvedené luštìniny staèí zaøadit do
jídelníèku dvakrát do mìsíce jako hlavní
chod a tøikrát jako polévku a normu máte na
100% splnìnou. Proto mi není jasné, proè
by se mìly luštìniny vaøit tøikrát do týdne.
I když to autor napsal velmi pøesvìdèivì,
je mi záhadou, z jakých dùvìryhodných
zdrojù èerpal.
A teï bych se ráda rozepsala o druhé stranì
barikády – o našich strávnících. V letošním
školním roce probíhá na naší škole
experiment. Dìti si mohou dvakrát do
mìsíce vybrat, co budou mít na talíøi. Každý
mìsíc se dostane ke slovu jedna tøída.
Zkuste hádat, jakému jídlu dávají dìti
pøednost. Jestli jste hádali maso s rýží,
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omáèky s knedlíkem, èi rybu, tak jste se
netrefili. První, co naše ratolesti napadlo,
byla pizza, hamburger, kebab a gyros. Na
druhou dobrou si vymyslely kuøecí øízek
s bramborovou kaší, èi salátem, a to všichni
kromì jedné tøídy. I pøestože se vaøilo podle
nich, polovina porcí skonèila v odpadu. Ono
totiž úplnì staèí, když se objeví jeden
chytrolín a zhnusenì se podívá po jídelnì
a prohodí: „Fuj, to bych nikdy nejedl!“
A dalších dvacet dìtí si nevezme buï maso,
nebo pøílohu. Když se personál zeptá
ostatních dìtí, jestli to jídlo nemají rády, tak
se vìtšinou dozví, že Franta si to nevzal a oni
si to nevezmou také, i když daný pokrm jedí.
Další skupinku tvoøí dìti, které nepoznají
bìžné suroviny. Fazole jsou zelené tyèky,
luštìniny vìcièky, co plavou v polévce
a jeden chlapec se dokonce vyjádøil
o hrachové kaši jako o zelené hoøèici.
O ovoci v kompotech nemluvì. Asi nejhorší
situace nastane, jakmile dìtem pøidáte
k obìdu ovoce, jogurty nebo tyèinky. Ovoce
se pak nachází v nejrùznìjších koutech
školy, èas od èasu skonèí rozplácnuté na
stropì nebo naházené v záchodové míse.
Rozšlapané jogurty a tyèinky se povalují
kolem školy.
Zajímalo by mne, jestli si napøíklad
dorùstající sleèna, která pøijde na obìd, do
polévky sotva namoèí lžíci, masa se ani
netkne a do rýže si dvakrát zobne,
uvìdomuje, co všechno pøedchází tomu,
než dostane jídlo na talíø. Nìkdo totiž musí
jídlo vymyslet s ohledem na stávající normy
a nutrièní doporuèení, a pøitom se dostat do
finanèní kalkulace (od 16 do 30 Kè za jeden
obìd), nakoupit suroviny, uvaøit a vydat.
Práce kuchaøky je každodenní nároèná
fyzická døina, nevalnì ohodnocená, a proto
si zaslouží víc, než pøezíravé poznámky
typu, zda je to vùbec poživatelné.
Pavlína Forstová, vedoucí školní jídelny

Dopoledne v Pevnosti poznání
Ve dnech 6. a 7. února se dìti z mateøské
školy vydaly na výlet do Pevnosti poznání
v Olomouci, kde se zúèastnily vzdìlávacího
programu pod názvem Ptáci a netopýøi.
Dozvìdìly se øadu zajímavých informací
o tìchto živoèiších a také si mìly možnost
prohlédnout si netopýra. V prùbìhu
dopoledne si dìti také prošly dvì expozice.
V první nazvané Živá voda pozorovaly
nìkteré drobné vodní organismy pod
mikroskopem, prošly se v podmoøské
jeskyni, prohlédly si nìkteré živoèichy
v nadživotní velikosti a vyzkoušely si, jaké
to je øídit model z lega.
V expozici Rozum v hrsti si dìti vyzkoušely
spoustu zajímavých pokusù a hlavolamù.
Pozorovaly kamarády okem, které
znázoròovalo oèní vady, navádìly kulièku
po dráze, poznávaly hmatem rùzné
materiály, vážily závaží na váze a také
si prolezly velkým modelem lidského
mozku.
Výlet do Pevnosti poznání se dìtem velmi
líbil, byl pro nì zábavný i pouèný. Dìkujeme

Hùlky a pompony na plesech
Letošní rok mohly dívky s hùlkami
a pompony zahájit rovnou na dvou plesech.
Oživení plesù omladinou a jejími
dovednostmi je v obci vítáno a dívky se rády
pochlubí tím, co je baví a v èem se zlepšují.
Mažoretky Highlights pøedvedly „svoji“
Vltavu v sestavì Baru Mádlová, Naty
Petráòková, Sári Veselská, Niki Osladilová,
Viki Dvoøáková, Markét Pospíšilová, Deni
Opravilová a Ejmi Dudová. Na závìr
vystoupení opìt zatanèila pìtice
pomponistek. Jejich provazy, mosty,
zvedaèky a jiné akrobatickými prvky diváky
vždy rozproudí. Markét, Deni, Ejmi, Amèa
Petrželová a Moni Vyhlídalová se skvìle
ukázaly ve svìtlemodrých lesklých
kostýmech.

Na sportovním plese vystoupila dìvèata
hned dvakrát, to kdyby se to náhodou
napoprvé nepodaøilo, ale sportovci nás
sportovnì nevypískali. Na mysliveckém
plese nás hned ve foyeru uvítal stánek
s loveckými trofejemi. Bály jsme se,
abychom nedopadly v pøípadì neúspìchu
podobnì, ale myslivci byli mírumilovní.
I zde dìvèata sklidila nejlepší odmìnu –
hlasitý potlesk. Po nìkolikaleté pauze se
opìt probudilo k životu duo Niki a Viki.
Dívky ukázaly novou sestavu ve zcela
nových èernobílých kostýmech. Obì se
skvìle doplòují a jde jim to spolu bájeènì.
Dìkujeme za pozvání na plesy, rády zase
nìkdy pøíštì pøijdeme.
Radka Dudová

Sdružení rodièù a pøátel školy pøi mateøské
škole za to, že nám tento výlet umožnilo
díky finanèním prostøedkùm, které se
vybraly na akci Rozsvícení vánoèního
stromeèku.
Petra Macharová
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Z obecního úøadu

IX. Hnìvotínský košt

Tulipánový mìsíc 2018

Evidence obyvatel
Obec Hnìvotín má
k 1. lednu 2018 celkem
1 808 obyvatel.
Narodilo se 15 dìtí Nela, Oliver, Šimon,
Martin, Jan, Eva,
Nela, Adéla,
Sebastian, Samuel, Vasilisa, Denny,
Ondøej, Lukáš a Juraj. Tedy 10 chlapcù
a 5 holèièek.
V loòském roce zemøelo 12 našich
spoluobèanù - Tesaøová Rùžena (92),
Spurný Jaroslav (72), Koneèná Jindøiška
(71), Švachová Hedvika (64), Pytlíèková
Marie (94), Vyroubal Ladislav (59), Psotová
Helena (78), Huòka Leo (48), Seichter
Miroslav (71), Mlèochová Jana (71), Ètvrtlík
Jiøí (69), Mlèochová Mária (96).

Pod již známým názvem Hnìvotínský košt
obec Hnìvotín poøádá v termínu 15. - 16.
bøezna soutìžní pøehlídku a ochutnávku
pálených produktù – slivovic, meruòkovic,
hruškovic a ostatních.
Od 1. do 12. bøezna
odevzdají zájemci
o soutìž pùl litru
soutìžního moku,
pokud možno
v bílém sklenìném
obalu, na obecní
úøad. Každý vzorek
bude opatøen èíslem, èímž se zajistí po celou
dobu soutìže jeho anonymita. Jeden
soutìžící mùže pøihlásit i více vzorkù,
za každý dostane zdarma jednu vstupenku
na veøejnou ochutnávku.
Soutìžní kategorie se stanoví podle poètu
a druhù pálenek. Odborníci na slovo vzatí,
neboli odborná komise, se sejdou ve ètvrtek
15. bøezna a vzorky jimi vyhodnocené
získají cenu odborné komise.
Druhá èást soutìže, veøejná ochutnávka,
probìhne v pátek 16. bøezna od 18 hodin
v sále kulturního domu. Po úhradì
vstupenky v hodnotì 50 Kè, která je zároveò
poukázkou na ochutnávku 15 vzorkù,
se mùže každý pøíchozí zúèastnit hlasování
laické veøejnosti. K tomu všemu budou pro
úèastníky koštu pøipraveny zabijaèkové
speciality a pro pobavení, pøípadnì i tanec,
bude hrát živá hudba.
Hnìvotínský košt je akce, pøi které
se setkávají pìstitelé, odborníci na pálení
a laikové z øad našich i pøespolních
milovníkù tohoto druhu alkoholu. Pøijïte
se pobavit i vy a pøivítat pomalièku
pøicházející jaro štamprlièkou
ochutnávkového moku.
Tomáš Dostál

Nezisková organizace Amelie, z. s. již
šestým rokem organizuje projekt
Tulipánový mìsíc, který zviditelòuje
potøebu komplexní péèe pro onkologicky
nemocné a jejich blízké. Je ale také pøímou
akcí, kterou Amelie a všichni zúèastnìní
vzkazují nemocným, že nejsou sami a že
jsou kolem nich organizace a lidé, kteøí jim
mohou úèinnì pomoci.
Souèástí projektu je výzdoba v nemocnicích
a ordinacích, do které se zapojuje široká
veøejnost, jednotlivci, školy, školky a další.
I žáci naší školy chtìjí svými výtvarnými
dílky vzkázat, že na nì lidé venku, mimo
nemocnici, myslí.

Kompostéry
Obec stále nabízí do domácností dotované
kompostéry. Do konce mìsíce bøezna
si mùžete v kanceláøi obecního úøadu
objednat kompostér. Obec ho zakoupí cca
za 1 500 Kè a vám prodá za 500 Kè. Na jednu
domácnost pøipadá jeden kompostér
o velikosti 600 litrù. Kompost pak použijete
pro svou potøebu. Tuto nabídku už využilo
130 domácností.

Na pøelomu února a bøezna se výzdoba díky
dobrovolníkùm pøesune na onkologická
oddìlení, do ambulancí a dalších prostor
Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy
Fakultní nemocnice Olomouc. Výzdoba
bude tìšit pøíchozí po celý mìsíc bøezen na
místech, kam pøicházejí nemocní (chodby,
èekárny, dveøe, pokoje apod.).
Z celé realizace projektu bude poøízena
fotodokumentace, o kterou se budeme dìlit
na našich stránkách, tak jako v minulých
roènících. Mùžete se podívat také na
webové stránky spolku Amelie
(https://www.amelie-zs.cz/).
Iveta Šutová

Truhlíky
V letošním roce opìt nabízíme obèanùm
osázené truhlíky k výzdobì ulièních oken.
Obèanùm, kteøí je mìli v loòském roce
a neodhlásili se, je poskytneme
automaticky. Ostatní, kteøí truhlíky v roce
2017 nemìli, se mùžou do 10. bøezna
pøihlásit na obecním úøadì osobnì,
telefonicky (585 944 808) nebo na emailové
adrese ucetni@hnevotin.cz.
Iveta Èechová

Vítání obèánkù
V sobotu 3. února probìhlo v novì
zrekonstruované obøadní místnosti
obecního úøadu slavnostní pøivítání nových
obèánkù obce. Zúèastnilo se jej s rodièi
všech 14 pozvaných:
Denny Derco, Ondøej Dosedìl, Adéla
Filipová, Eva Galuszková, Vladimír Holub,
Vasilisa Makarovová, Dominik Mžourek,
Viktor Procházka, Samuel Sleha, Nela
Sosnová, Martin Svoboda, Jan Šmehlík,
Lukáš Šrámek a Sebastian Werner.
O kulturní doprovod akce se postaraly dìti
ze základní školy pod vedením paní uèitelky
Drahomíry Marco. Všem dìtem pøejeme
hodnì zdraví a štìstí v životì.
Miloslav Antl, místostarosta
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Èistota v obci aneb nauèíme
se uklízet po svých miláècích?
Dùraznì, a to již po nìkolikáté, žádáme
majitele psù, aby pøi jejich venèení uvnitø
obce a v jejím nejbližším okolí uklízeli jejich
výkaly. Øada z vás se pøi vykonávání potøeby
svého psa klidnì otoèí a tváøí se,
že to nevidí. Nikomu z nás se nelíbí, když se
mu pøed domem nebo dokonce v záhonu
taková hromádka objeví a musí ji za nìkoho
uklízet. A co teprve když do takové hromádky
šlápnete pøi ranním úprku
na autobus. Copak je to tak obtížné pøi
každém venèení nosit sáèek a vše uklidit?
Zabere to pouze pár vteøin a na to má jistì
každý èas.
Znovu také upozoròujeme na zákaz pohybu
psù v prostoru FIT Stezky za Velkým
Válkovem. Vybudování této lokality stálo
nìjaké peníze a má sloužit všem obèanùm
Hnìvotína k možnosti protáhnout si tìlo
a zacvièit si. I proto jsme do tìchto míst dali
ceduli, zakazující zde pohyb psù. Bohužel
nìkomu to hodnì vadí, takže cedule už byla
mnohokrát znièena. Ani to však nikoho
neopravòuje k porušování tohoto zákazu.
Zatím nevíme, kdo je ten neznámý vandal,
který zlomyslnì nièí práci ostatních lidí. Ale
obec zde umístí fotopast, která nám pomùže
neznámého vandala usvìdèit. Stojíte
o takovou ostudu?
Stále více lidí projíždí obcí na koních. Nic
proti tomu, øíká se, že nejkrásnìjší pohled
je z koòského sedla. Ale i tady platí, že to
nemùže být na úkor ostatních. Už jsou dávno
pryè doby, kdy bylo v obci nìkolik desítek
koní a kobylince na cestách nikoho
neudivovaly. Dnes chceme mít všichni obec
èistou, a proto by mìlo být samozøejmostí
uklidit tyto exkrementy i po takové projížïce
na koni. Je to pøedevším slušnost a navíc
ještì získáte kvalitní hnojivo na zahradu.
Tak co øíkáte, pejskaøi i milovníci koní,
kolikrát budeme muset tuhle výzvu
opakovat?
Nadìžda Krejèí, pøedsedkynì výboru
pro životní prostøedí a zemìdìlství

Obec provonìly ovar, jelita a jitrnice
rozporcované a opracované maso, které
bylo po vychladnutí za ceny lidové
k zakoupení.

Bezesporu jako velmi vydaøenou lze
hodnotit veøejnou zabijaèku iniciovanou
a zorganizovanou obecním úøadem, která
se letos uskuteènila v sobotu 3. února
v prostorách pøed hasièskou zbrojnicí.

Podìkování za vydaøenou akci patøí nejen
autorùm myšlenky, ale i desítkám
dobrovolníkù, kteøí ji pøipravovali
a zrealizovali. Pro velký úspìch urèitì
nebyla poslední veøejnou zabijaèkou, nebo
její „sláva” se šíøí i mimo obec a napøíštì
pøiláká jištì i více pøespolních hostù, než
tomu bylo letos.

Pozvánka na pøednášku
Senegal a Gambie – Afrika pro zaèáteèníky?
To je název zemìpisné pøednášky, na kterou
zve obèany obce hnìvotínská poboèka
organizace Èeský èervený køíž.
Uskuteèní se v úterý 13. bøezna od 17 hodin
v klubovnì kulturního domu. Zajímavé
snímky doplní svým výkladem Radovan
Bajgar mladší. Tìšíme se na vaši hojnou
úèast.

Jitka Ponížilová
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Nemalá èást šla znovu do kotle, aby tìm,
co vydrželi do konce, opìt posloužila
k hodování. Nad „aseptièností” celé akce
bdìl samotný starosta rozléváním domácí
„dezinfekce" skvìlé chuti i úèinnosti, dbal
na to, aby nepøežil jediný zákeøný bacil.
Za "jitrnicovým stromem" zurèel skuteèný
pivní potùèek a ve vytápìném stanu
pohodovou atmosféru ještì více
zpøíjemòovala živá hudba.

Pouèeni z chyb minulé, této nelze vytknout
naprosto nic. Už ve 14 hodin, kdy akce
zaèínala, bylo na „popravišti" pøichystané
dost teplé zabijaèkové polévky, èerstvì
uvaøeného masa (ovaru), jelítek, jitrnic,
tlaèenky, ale tøeba i chleba se škvarkovým
sádlem, dobrot z udírny atd.
A pak to zaèalo naživo. Pøivezené poražené
prasátko (poøádný macek) bylo v neckách
spaøené, oèištìné a bìhem chvíle,
za vtipného a pouèného komentáøe Miloše
Antla, už viselo na trojnožce pøipravené
k bourání. Toho se se svými pomocníky ujal
"mistr øeznický" Vía Horáèek a šlo mu to
náramnì. Jak slíbil, tak splnil. Za hodinu už
na rozestavìných štoècích leželo úhlednì

Petr Rosmaník

Aktuálnì / Zájmové organizace

Problémy s parkováním
Obecní úøad stále èastìji øeší stížnosti
a pøipomínky obèanù k parkování vozidel.
V pøevážné vìtšinì se jedná o neznalost
nebo subjektivní výklad zákonù.
Nejdøíve musíme upozornit, že „pøi stání
musí zùstat volný alespoò jeden jízdní pruh
široký nejménì 3 m pro každý smìr jízdy;
pøi zastavení musí zùstat volný alespoò
jeden jízdní pruh široký nejménì 3 m pro
oba smìry jízdy“. Obèané by mìli využívat
pøedevším parkování v garážích a dvorech,
pøípadnì na vjezdech (pokud nepøehrazují
chodník). Podotýkáme, že obec není
povinna vám zajišovat parkování na
veøejném prostranství. Pøi revitalizaci ulic
jsme již v obci vybudovali pøibližnì 200
podélných stání. To, že jsou pøed vaším
domem, však neznamená, že jsou
vyhrazena jen pro vás. Jsou veøejnì
pøístupná.
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Kulturní a spoleèenské akce
Akce, které se uskuteènily:
26. -29. prosince Dny stolního tenisu spojené s Vánoèním turnajem
1. ledna
Novoroèní výšlap do hnìvotínských Skal
Slavnostní ohòostroj
Leden
Valná hromada Sboru dobrovolných hasièù Hnìvotín
12. -13. ledna
1. kolo prezidentských voleb
20. ledna
Ples TJ FC Hnìvotín
26. -27. ledna
2. kolo prezidentských voleb
3. února
Vítání obèánkù v nové obøadní místnosti
Obecní zabijaèka
10. února
Ples SDH Hnìvotín
17. února
Ples MS Blata
24. února
Maškarní rej mateøské školy
Pøipravované akce:
16. bøezna
Hnìvotínský košt
20. dubna
Jarní setkání seniorù
30. dubna
Slet èarodìjnic v hnìvotínských Skalách
9. èervna
FIT-RUN Hnìvotín pøespolní bìh
Miloslav Antl, místostarosta

Oznámení Øímskokatolické farnosti Hnìvotín
Ohlédnutí za Vánoèním koncertem
V sobotu 31. prosince se v našem kostele
konal Vánoèní koncert Velkobystøického
chrámového sboru a orchestru, který byl
mimoøádnì zdaøilý. Návštìvníci si vyslechli
pásmo èeských koled a pastorel z 18. – 20.
století a také symfonickou báseò Popelka
nazaretská. Všem úèastníkùm se vánoèní
koncert velmi líbil.

Problémy jsou na Válkovì, na Klupoøi,
v ulicích Za školou, Zámková (na jižním
okraji obce vydláždìná zámkovou dlažbou),
Spojovací a možná i v jiných èástech obce?
Kdyby to bylo jen trochu prostorovì možné,
tak tam stání jistì vybudujeme. Za zbrojnicí
to vyøešíme ještì letos. Obec toleruje stání
vozidel na místních komunikacích, i když
nedodržujeme výše uvedený požadavek
zákona. Domníváme se, že i Policie ÈR
tento problém zná a soustøedí se na
dùležitìjší úkoly. Pøesto i v tìchto ulicích
bez parkovacích stání platí, že:
- místní komunikace je veøejnì pøístupná;
- kdokoliv mùže zaparkovat tam, kde
je volné místo;
- neblokujeme vjezd do dvora, prùjezdu
nebo garáže rodinných domù
a neznemožòujeme tím vlastníkovi
(nájemci) užívání nemovitosti, vozidlo
mùže být odtaženo;
- nesmíme stát v protismìru;
- nesmíme stát tam, kde je to zakázáno
dopravním znaèením.
V neposlední øadì bychom si také nemìli
dìlat naschvály. I tak se zaèínáme se obávat,
že život na Zemi znièí buï automobily, nebo
psí exkrementy.
Jaroslav Dvoøák, starosta

Podìkování za Tøíkrálovou sbírku
Rovnìž dìkujeme všem spoluobèanùm, kteøí
pøispìli letos do Tøíkrálové sbírky na projekty
olomoucké arcidiecézní Charity a na její
humanitární pomoc v zahranièí. Tøíkrálová
sbírka vynesla v naší obci 40 615 Kè, což je
opìt o 2 000 Kè více než loni. V olomouckém
dìkanátu vynesla tato sbírka celkem
1 650 184 Kè, což je opìt o cca 200 000 Kè
více než loni. V celé Èeské republice vynesla
tato sbírka pøes 100 mil. Kè, tj. asi o 5 mil. Kè
více než loni. Je potìšitelné, že pøibývá tìch,
kteøí chápou potøebu pomáhat lidem, kteøí
se octli v nouzi, a to u nás i ve svìtì.
Postní doba a sbírka Postní almužna
Postní doba je dobou pøípravy na Velikonoce.
Køesané se v této dobì více postí nejen
od masa, ale také od jiných požitkù (kouøení,
alkoholu apod.) a zábav (plesy, taneèní
zábavy apod.). Zato se více soustøeïují na
tajemství spásy skrze Kristovo utrpení, smrt
a vzkøíšení. Postní doba zaèala Popeleèní
støedou, která letos pøipadla na 14. únor.
Na postní dobu Charita vyhlásila sbírku
Postní almužna, která se koná ve všech
kostelích Èeské republiky. Do pokladnièek se
sbírají pøíspìvky na pomoc chudým lidem
a zejména rodinám s více dìtmi. Tato pomoc
je urèena pøedevším pro chudé lidi a rodiny
žijící na území místní farnosti.
Obøady Svatého týdne a Velikonoc
Svatý týden a Velikonoce jsou vrcholné
svátky církevního roku, o kterých
si pøipomínáme vykupitelské dílo Ježíše
Krista, jeho utrpení, smrt a vzkøíšení. Proto
zveme na obøady v tyto dny všechny vìøící.
Poøad obøadù Svatého týdne a Velikonoc

v našem kostele je následující:
Kvìtná nedìle – 25. bøezna: 9:30 hod. –
mše svatá se svìcením ratolestí s prùvodem
do kostela, zpráva o umuèení Ježíše Krista
(pašije);
Zelený ètvrtek – 29. bøezna: 18:00 hod.
– mše svatá na památku poslední veèeøe
Pánì, pøenesení Nejsvìtìjší svátosti, adorace
v Getsemanské zahradì;
Velký pátek – 30. bøezna: 16:00 hod. –
bohoslužba slova se zprávou o umuèení
Krista, uctívání sv. køíže, pøijímání, modlitby
u Božího hrobu;
Bílá sobota – 31. bøezna: po celý den
je kostel otevøen pro adoraci u Božího hrobu;
Velikonoèní vigilie (veèer): 20:00 hod. –
svìcení ohnì a velikonoèní svíce pøed
kostelem, prùvod se svícemi do kostela,
velikonoèní chvalozpìv, bohoslužba slova,
svìcení køestní vody, obnova køestního slibu,
slavení eucharistie, požehnání;
Velikonoèní nedìle – 1. dubna:
9:30 hod. – slavná velikonoèní mše,
požehnání pokrmù;
Velikonoèní pondìlí – 2. dubna:
9:30 hod. – další velikonoèní mše, požehnání
vìøících.
Pøejeme všem vìøícím i ostatním
spoluobèanùm radostné Velikonoce, svátky
vzkøíšení našeho Pána a Spasitele Ježíše
Krista, Vítìze nad høíchem a nad smrtí.
Mons. Eduard Krumpolc, faráø
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Pøipravujeme Dny obce a sjezd rodákù 22. – 24. 6. 2018
V rámci chystaného Dne obce a sjezdu
rodákù pracujeme na programu, který
mùže být mìnìn a upøesòován. Budeme
vám vdìèni, když pøijdete s dalšími návrhy
nebo nápady. Je to naše vesnice.
Pátek 22. èervna:
Dopoledne 8:00 – 13:00 hod. Sportovní den dìtí 2. stupnì
ZŠ ve sportovním areálu
(ozvuèení, moderátor, obèerstvení,
vystoupení mažoretek a dívek s pompony,
ceny, stupnì vítìzù, atd.)
- turnaj žákovských družstev v kopané
(Hnìvotín + 3 ZŠ);
- turnaj ve florbalu na tartanovém høišti
(Hnìvotín + 3 ZŠ);
- turnaj v tenisu (4 školy po
4 reprezentantech);
- turnaj ve vybíjené (4 družstva).
Odpoledne a veèer 16:00 – 22:00 hod.
- Sousedské posezení u zbrojnice
s hudbou
(J. Pavlíèek a od 19:00 hod. Z. Zapletal nebo
L. Vetešník)
- udírna, gril a gurmánské speciality;
- položení kytice a zapálení svíèky p. Janu
Lochmanovi na høbitovì v Neøedínì;
- jízda karety (otevøeného koèáru)
doprovázené husary na koních se zvaním
hlásnou troubou;
- vystoupení skupiny BABA;
- ukázka country tancù, pøípadnì
vystoupení lidového souboru, èi jiné
skupiny;
- ohòová show.
Sobota 23. èervna:
Dopoledne 8:00 – 12:00 hod. Oficiální program oslav
- položení kytic a zapálení svíèek
zasloužilým obèanùm na hnìvotínském
høbitovì (hudba J. Pavlíèek);
- prùvod obcí, uvítání oficiálních hostù,
slavnostní shromáždìní hostù, rodákù
a obèanù v sále KD;
- pøedstavení knihy Dìjiny Hnìvotína
s autogramiádou, výstava k historii
a souèasnosti obce na chodbách kulturního
domu, v klubovnì Vlèat a v obøadní
místnosti.
- slavnostní obìd pro oficiální hosty,
ocenìné obèany a zastupitele v prostorách
restaurace kulturního domu.
Odpoledne 14:00 – 18:00 hod. Odpoledne otevøených dveøí
a prohlídka obce
- prohlídka mateøské školky a Berušky
(bývalá obecná škola);
- prohlídka základní školy (pavilon, uèebny,
šatny, výstava k historii školy od jejího
založení), školní kavárna s obsluhou žáky
školy;
- prohlídka kostela s výstupem na vìž,
s prohlídkou krypty a vystavených
monstrancí, poslechem varhan;
- prohlídka sportovního areálu (šatny, nová
sportovištì, výstava k tradicím kopané
v obci).
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Posezení u zbrojnice se skupinou
MIŠ-MAŠ s obèerstvením
- soutìž o pøeborníka Hnìvotína v pojídání
tvarùžkù;
- soutìž o pøeborníka Hnìvotína
v nejrychlejším vypití piva;
- vystoupení skupiny historického šermu;
- vystoupení folklorního souboru písní
a tancù z Olomouce, volná zábava.
V sále kulturního domu vystoupení skupiny
ABBA REVIVAL a následnì taneèní
zábava.
Nedìle 24. èervna:
Dopoledne 8:00 – 12:00 hod. - Akce
ve Sportovním areálu
- vzlet balonu;
- soutìž dìtských požárních družstev;
- ukázka automobilových a motocyklových
veteránù;
- ukázka z èinnosti HZSOK (uhašení požáru
osobního auta);
- ukázka støelby z historických zbraní;
- pøípadnì seskok výsadkáøù.
Odpoledne 13:00 – 18:00 hod. - Èas
pro relaxaci

- posezení u zbrojnice – skupina Miš-Maš
- pøíprava prostorù na høišti pro vystoupení
Petra Koláøe.
Od 18:00 hod. Vystoupení Petra Koláøe
s kapelou ve sportovním areálu

Vystoupení a nìkteré úèinkující musíme
projednat, upøesnit podmínky apod. Petr
Koláø je jistý a potvrzený.
Program je ještì takový neuèesaný a syrový.
Uveøejòujeme jej proto, abyste se mohli
zapojit, s pøedstihem informovat vaše
pøíbuzné a pøátele, kteøí jsou
hnìvotínskými rodáky, což není
samozøejmì podmínkou.
Miloslav Antl, místostarosta

Po stopách zlatého prasátka
Den pøed Štìdrým dnem se již tradiènì
scházíme s milovníky pøírody u vánoèního
stromu pøed obecním úøadem a hodinu
po dvanácté spoleènì vyrážíme
na pøíjemnou pøedvánoèní procházku
do hnìvotínských Skal. Dìti i dospìlí si tak
krátí èekání na pøíchod tolik oèekávaného
Ježíška. Z minulých roèníkù již úèastníci
vìdí, že jim nejprve rozdáme psací potøeby
s odpovìdní kartièkou a oni se následnì
vydají neurèitým smìrem za známým cílem
po stopách zlatého prasátka.
Tentokrát jsme trasu dopøedu neoznaèili,
nebo se pokaždé našli nedoèkaví
„rychloútìkáøi“, kteøí celou trasu bìželi
s cílem najít prasátko jako první a získat tak
vìtšinu jeho bohatství, které je ale vždy

urèeno pro všechny dìti. Stopy tak dopøedu
nikdo nevidìl a celá skupinka
se postupnì pøesouvala spoleènì od stopy
ke stopì, až jsme se po dvou hodinách
všichni ocitli ve Skalách. S dìtmi jsme
vyhodnotili jejich odpovìdi na 24 otázek
a již nic nebránilo tomu, aby se zjevilo zlaté
prasátka a všechny dìti hojnì obdarovalo
sladkostmi.
Na každého úèastníka rodinné procházky
na místì èekal teplý èaj a pøipravené
špekáèky. Opìt jsme s sebou také pøinesli
dobroty lesním zvíøátkùm a pøi poslechu
koled jsme si vzájemnì popøáli pøíjemné
svátky. Za soumraku jsme se pak vydali zpìt
do svých hnìvotínských domovù.
Petr Niessner
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Z èinnosti Mysliveckého spolku Blata Hnìvotín
Štìpánská vycházka
Štìpánskou vycházku spojenou s posezením
k ukonèení roku uspoøádali 26. prosince
ve svém areálu Výrovka èlenové
Mysliveckého spolku Blata Hnìvotín. Sraz
pro organizátory vycházky byl v sedm hodin.
Vlastimil Handl si však pøivstal, aby ostatní
pøišli do pøíjemnì vyhøátých prostor,
a zároveò zatopil pod kotlem, ve kterém byl
pøipravován zvìøinový kotlíkový guláš.
Hlavním kuchaøem byl Miroslav Špièák
s pomocníky Pavlem Pospíšilem, Petrem
Kubíèkem a Aloisem Hrubým. Po založení
gulášového základu zùstal u guláše jen
pøedseda spolku Ludìk Nezhyba, který guláš
za dohledu Pavla Andrše dovaøil. Ostatní
se vydali na plánovanou vycházku. Škoda jen,
že nebyl sníh potøebný k lepšímu obeznání
stop škodné. Vycházka tak nepøinesla žádný
úlovek škodné, což bylo v plánu, ale alespoò
pøispìla k znovunabytí fyzické kondice
po tøídenním jídelním maratonu a lenošení.
Po výborném obìdì pøišla na øadu støelecká
soutìž na asfaltové terèe na zdejší støelnici.

Støílelo se ze základního postoje. Její
výsledek byl nakonec anulován z dùvodu
závady na vrhaèce, nebo poslední kolo bylo
z tohoto dùvodu absolvováno na ruènì
házené asfaltové terèe, což by nebylo
k ostatním fér. Mezitím se venku již zaèalo
pomalu stmívat, a tak jsme se pøesunuli do
vyhøáté místnosti, kde pokraèovala volná
zábava spojená s pojídáním peèeného
kanèího masa. O vaøení kávy se vzornì staral
trubaè Pavel Andrš, který dbá na dodržování
mysliveckých tradic v pravém slova smyslu.
Debatovalo se o všem možném, ale hlavnì
o možnosti prodloužit stávající místnost
a vytvoøit z ní skuteènì dostateènì velké
sociální zázemí nejen pro zdejší myslivce,
ale i ostatní zájemce. A na tom panovala
všeobecná shoda. Sedìlo se a vyprávìlo do
pozdních veèerních hodin, kdy se myslivci
rozešli do svých domovù s uspokojením,
že utužování kolektivu touto formou má své
opodstatnìné výhody.
Myslivecká zima v Hnìvotínì
I když letošní zima ještì možná poslední
slovo na Hané neøekla, tak se èlenové
Mysliveckého spolku Blata Hnìvotín o zvìø
starají svìdomitì. Jak jsem se dozvìdìl
od mysliveckého hospodáøe Pavla Tomana,
v tuto dobu již mají skrmeno 30 pytlù
jeèmene, 15 metrákù pšenice a dalších
9 metrákù byli nuceni v úterý 6. února ještì
dokoupit a dovézt.
Objektiv fotoaparátu tentokrát myslivce
zastihl pøi rozvozu øepy. Práce to byla velmi
namáhavá. Jelikož tìch mrazivých dnù bylo
letos zatím málo, došlo i k zapadnutí

Závìrem nezbývá než podìkovat všem
za hojnou úèast, sponzorùm za dary a èlenùm
spolku za pøípravu a prùbìh Mysliveckého
plesu. Již nyní zveme obèany Hnìvotína
a všechny pøíznivce na pøíští, tøináctý roèník.

osobního auta s vozíkem a musel pøijet
traktor, aby auto vyprostil. Takto vypadá
èinnost myslivcù v zimním období, kdy krmí
zvìø a chrání ji pøed škodnou.
Z mysliveckého plesu
Mezi každoroèní kulturní akce poøádané pro
veøejnost Mysliveckým spolkem Blata
Hnìvotín tradiènì patøí Myslivecký ples. Ten
letošní patøí co do poètu návštìvníkù
k nejvíce navštívenému plesu v Hnìvotínì,
zúèastnilo se jej cca 220 osob. Pro všechny
byla pøipravena velká zvìøinová tombola
vystavená hned u vchodu do kulturního
domu. Tvoøilo ji 10 párù bažantù, 2 páry
kachny divoké, 1 husa, 10 zajícù, 1 srna,
3 kusy prasete divokého a10 živých kaprù
v kádi. Pøipravena byla také zvìøinová
kuchynì, kanèí a srnèí øízek s bramborovým
salátem a srnèí guláš s knedlíkem
nebo chlebem, výdej obstarával Pavel Andrš.
Pøíchozí návštìvníky u vchodu vítal
pøípitkem a pøáním pøíjemné zábavy Libor
Koneèný. Slosovatelné vstupenky vydával
František Procházka a Jan Vorálek, prodej
losù zajišoval Jaroslav Ondriska.

O šatnu se starali Vlastimil Handl a Miroslav
Doèkal. K poslechu a tanci zaèala
po 20. hodinì hrát oblíbená místní skupina
Trifid. Po poèáteèním ostychu se parket zaèal
plnit taneèníky. Program plesu zpestøilo
vystoupení skupiny místních mladých
mažoretek nazvané Highlights. Jejich
vystoupení sklidilo velký potlesk, stejnì jako
o chvíli pozdìji taneèní ukázka skupiny JUST
VS - Olomouc STREET DANCE. Bary byly
v neustálém obležení, horní obsluhovali Petr
Kubíèek a Miroslav Špièák, o výèep peèoval
Jiøí Vorálek. V dolním baru v „pekle“
obsluhovala Hana Nezhybová s Pavlem
Tomanem. Zvláštní pochvalu si zaslouží
manželé Pospíšilovi, kteøí pøinesli
do tomboly krásný dort a do baru pøipravili
výborné chlebíèky a chuovky. Losování
tomboly se dvakrát ujali pøedseda spolku
Ludìk Nezhyba s Jiøím Vorálkem. Hudba
hrála do tøetí hodiny ranní.

Rudolf Krè

PRA PRA... 4. roèník
zážitkového tábora pro dìti
Zima se ještì zdaleka nevzdala své vlády,
ale pøíprava letního pobytového tábora
poøádaného spolkem ProVás Hnìvotín, z.s.
je v plném proudu. Smlouva na pronájem
Výcvikového areálu UP Olomouc Pastviny
je již podepsána, doprava zajištìna,
dvacítka hnìvotínských vedoucích vèetnì
zdravotníkù je vybrána a nyní spoleènì
„pilujeme“ pøíbìh a denní hry.
PRAtématem pro letošní PRAtábor se stal
PRAvìk s tajemným názvem PRA PRA,
tak doufáme, že se všem PRAdìtem bude
sedmidenní PRAživot líbit a všichni si opìt
PRAtábor spoleènì PRAžijeme.
Na prosincové minivýstavì z loòského
tábora již byly pøednostnì rozdány
pøihlášky dìtem, které se úèastnily
pøedchozích roèníkù našich táborù.

Vìtšina oslovených dìtí tuto možnost
využila a pøihlášku odevzdala v øádném
termínu a budeme se na nì v Pravìku moc
tìšit. Do naplnìní kapacity letošního tábora
i tak ještì zbývá devìt volných míst. Tímto
dáváme široké hnìvotínské veøejnosti
možnost pøihlásit i své dítì navštìvující
2. až 7. tøídu základní školy.
Cena sedmidenního tábora je stanovena na
3 500 Kè za dítì. Ubytování je zajištìno
ve ètyømístných vytápìných chatkách,
stravování v moderní jídelnì s kuchyní.
Využijte tak poslední možnosti pøihlásit
svého potomka a dát mu možnost zažít vìci
nevídané. Neprodlenì nás kontaktujte na
s p o l k o v é m
e - m a i l u
provashnevotin@email.cz. Videa
z pøedchozích táborù je možno zhlédnout
na webových stránkách spolku
(www.provashnevotin.cz).
Petr Niessner
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Mládežnický fotbal v TJ FC Hnìvotín
Malé ohlédnutí za rokem 2017
I když se všechna mládežnická mužstva již pøipravují na jarní èást
sezóny 2017/2018, nebude jistì bez zajímavosti malé ohlédnutí
prostøednictvím nìkolika statistických údajù za jejich èinností
v kalendáøním roce 2017.
Kopané se v loòském roce v TJ FC Hnìvotín vìnovalo
v mládežnických kategoriích dohromady 71 hráèù –
39 benjamínkù, 13 starších žákù a 19 dorostencù. Na jaøe byly do
fotbalových soutìží zapojeny ètyøi týmy – mladší a starší
benjamínci, starší žáci a dorostenci, na podzim pak týmy tøi – dvì
mužstva starších benjamínkù a dorostenci. V žákovských
kategoriích se nám bohužel na podzim nepodaøilo sestavit mužstvo
žádné. U mladších žákù už druhým rokem, v této kategorii jsme
hráèe nemìli. Starších žákù se sešlo pouze devìt, což na pøihlášení
týmu do soutìže nestaèilo a tak odešli na roèní hostování do
okolních oddílù (Náklo, Olšany, 1.HFK Olomouc).
V roce 2017 odehráli mladí adepti kopané celkem 132 mistrovských
zápasù – dorostenci 26, starší žáci 10, benjamínci 96 (formou
32 víkendových turnajù) a také øadu zápasù pøípravných. To vše
pod vedením velmi obìtavých trenérù. Velkému poètu benjamínkù
se obìtavì vìnují Zdenek Filip a Jiøí Sova, za støídavé výpomoci
Jana Šulce, Aleše Zbírala, Antonína Vánského, Pavla Dostalíka
a Leoše Kuèerku. Starší žáky na jaøe trenérsky vedli Tomáš Janotka
a Michaela Horáèková, dorostence pak po celý rok Michal Barèík.
Na požádání všichni výše jmenovaní vyèíslili poèet hodin, které
chlapcùm i dìvèatùm vìnovali a výsledný souèet dal 1 400 hodin
(domácí pøíprava na tréninky a zápasy, tréninky a zápasy samotné,
turnaje). Pøipoèteme-li k tomu i èas, který strávili èlenové TJ FC
Hnìvotín pøípravou a organizací domácích zápasù a turnajù,
dostaneme se až k hranici 1 500 hodin. A to je jistì èíslo, které
si zaslouží ocenìní.

Postupnì porazili Nové Sady 5:2, Chválkovice 7:2, Slavonín 4:2
a spoleèný tým Lutína a Slatinic 3:1. Suverénnì tak zvítìzili
a obhájili loòské prvenství pøed Slavonínem, Novými Sady,
Chválkovicemi a týmem Lutín/Slatinice.

Milan Krejèí

Správné výlety PRO VÁS
S nadcházejícím jarem pøicházíme s nabídkou zábavných
i pouèných výletù po krásách Èeské republiky pro dìti, jejich
rodièe, èi prarodièe. Objednaný autobus vás doveze na místa
neèekaná a zajímavá, prostì takový výlet za hranici všedních dní.
Kapacita výletu je omezená, zájemci o místenku v autobusu a nás
kontaktují na spolkovém e-mailu: provashnevotin@email.cz, nebo
na tel. 777 190 772. Podrobnìjší informace získáte na internetových
stránkách spolku www.provashnevotin.cz.

Pøíprava na rok 2018
Zpestøením zimní pøípravy na další èást sezóny je pro týmy úèast
na turnajích, které se v drtivé vìtšinì pøípadù konají v halách. Dva
významné absolvovali benjamínci, kteøí se na nì kvalifikovali
výbornými výsledky v podzimní èásti svých soutìží. Šlo o finále
Zimní ligy.
Lépe se daøilo roèníku 2007. Po vítìzství v základní skupinì chlapci
trochu nešastnì v semifinále podlehli Chválkovicím 2:1, když
nastøelili dvì tyèky. V utkání o tøetí místo však byli opìt na vítìzné
vlnì a porazili Chomoutov vysoko v pomìru 5:1. Vítìzem se stali
Nové Sady, které naši chlapci v základní skupinì dokázali porazit
2:0. Roèník 2008 již tak úspìšný nebyl. Ve skupinì nedokázal ani
jednou zvítìzit a obsadil ètvrté místo. V souboji o sedmou pøíèku
však hráèi zabrali a porazili Chválkovice 1:0.
Výjimeènì venkovní turnaj zorganizovali na hnìvotínské umìlce
dorostenci a k úèasti si pøizvali další ètyøi týmy. A daøilo se jim.
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