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Obecní samospráva.
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Zasedání probìhlo 10. èervna 2010 ve 
velkém  sále Kulturního domu v Hnìvotínì. Na zasedání 
bylo pøítomno 8 zastupitelù (omluven p. Jurtík) a 25 
hostù.
Po standartním úvodu pøednesla pøedsedkynì 
kontrolního výboru paní Mgr. Ivana Filkászová závìry z 
kontroly usnesení minulého zasedání a v souladu s 
plánem èinnosti výboru i vyhodnocení úèasti jednotlivých 
zastupitelù na zasedáních zastupitelstva a poradách 
zastupitelù za volební období 2006 – 2010.  
Ve zprávì o èinnosti informoval pøítomné starosta obce o 
práci obecního úøadu a o práci zamìstnancù obce od 
posledního zasedání. V druhé èásti odpovìdìl na dotazy 
vznesené na minulém zasedání, èi pøi denním kontaktu s 
obèany. Zastupitelé poté projednali a schválili:
- žádost o bezúplatný pøevod pozemkù v majetku státu, 
respektive Pozemkového fondu, do vlastnictví obce 
(pozemky U zahrádek, v bývalé drùbežárnì ve smìru na 
Olomouc);
- výbìr dodavatelù na zakázky malého rozsahu 
(zpracování projektové dokumentace na pøeložení 
veøejného osvìtlení v lokalitách Malý a Velký Válkov, ulice 
Høbitovní a na zpracovatele 3. zmìny územního plánu 
obce);
 - prodej plynovodu vybudovaného náklady obce v lokalitì 
Za høištìm spoleènosti SMP Net  za 1 167 000,- Kè;
- prodej  22 ks nepotøebných zvonù na tøídìný odpad za
22 000,- Kè (zvony budou nahrazeny novými kontejnery s 
otevíratelným víkem);
- èlenství obce v regionu Haná;
- smlouvy obce s dodavateli služeb, vìcná bøemena,  
dotace na  mìøièe rychlosti apod.
V diskuzi byly projednávány pøipomínky ke skládkování 
biologického odpadu, k rekonstrukci elektrických 
rozvodù a veøejného osvìtlení v obci,  k dopravní situaci a 
znaèení, ke kvalitì pitné vody, k výmìnì oken 
Olomouckým krajem v ulicích Lutínská a Olomoucká a 
další.
Podrobnìjší informace o projednávaných záležitostech 
naleznete na obecních webových stránkách v Usnesení z 
24. zasedání zastupitelstva obce. 

Iveta Vyroubalová

jako obvykle 

Poznámky z 24. zasedání zastupitelstva obce.
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Miloslav Antl 24 100,0% 41 97,6%
Ing. Tomáš Dostál 21 87,5% 38 90,5%
Ing. Jaroslav Dvoøák 24 100,0% 42 100,0%

Mgr. Ivana Filkázsová 20 83,3% 39 92,9%
Vladimír Jurtík 14 56,3% 19 45,2%

Mgr. Jana Mrkusová 22 91,7% 38 90,5%
Ing. Jaromír Sleha 23 95,8% 35 83,3%

Josef Studený 19 79,2% 30 71,4%
MVDr. Vratislav Šulc 24 100,0% 38 90,5%
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Úèast na pracovních jednáních zastupitelstva
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Pøehled úèasti zastupitelù na jednáních 
zastupitelstva

Poslední jednání dne: 10. 6. 2010

Výmìna oken - øešení pøekroèení hranice hluènosti v ulicích Lutínská a Olomoucká.

Díky aktivitì naší nové spoluobèanky paní Èapkové se 
rozhodl Olomoucký kraj, konkrétnì odbor investic, øešit 
pøekroèení povolené hranice hluku v tìchto ulicích.
Proto nabízí všem majitelùm rodinných domù výmìnu 
oken z èelní strany a pøípadnì i z boèních stran, kde je limit 
pøekroèen, za nová, plastová, která sníží hluk pod 
povolenou normu.
Kdo z obèanù okna v minulých letech vymìnil a nebude 
požadovat nová, nemá bohužel nárok na kompenzaci. 
Obec s námitkami neuspìla, protože Rada Olomouckého 
kraje tyto žádosti obèanù zamítla. 
Výmìna by se mìla uskuteènit v tomto roce v mìsících záøí 
a øíjen.

Miloslav Antl, místostarosta
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Obecní samospráva.

Zejména  obèané bydlící na Velkém Klupoøi se netrpìlivì 
ptají, kdy koneènì dojde na  rekonstrukci jejich ulice.

Vleklo se nám zpracování projektové dokumentace a 
splnìní podmínek ze strany Správy silnic Olomouckého 
kraje. Dále jsme museli doøešit pøepojení vodovodních 
pøípojek k rodinným domùm, které byly v havarijním 
stavu a spìch by se nám v budoucnosti mohl vymstít. 
V souèasné dobì bìží stavební øízení a po nabytí právní 
moci u stavebního povolení ihned zahájíme práce. 
Pøedpokládáme, že se do konce záøí projdeme po novém 
chodníku od hlavní køižovatky, projedeme se po nové 
komunikaci a že se nám také podaøí zlepšit situaci s 
parkováním vozidel. V budoucnosti bychom zde ještì 
chtìli instalovat  radar na mìøení rychlosti.
V této souvislosti vás mohu potìšit i tím, že se nám 
podaøilo dojednat se Správou  silnic Olomouckého kraje 
opravu povrchu komunikace od okraje obce až do 
Žerùvek. 

Miloslav Antl, místostarosta

Prùtah obcí.

Již tøetím rokem podnikáme kroky vedoucí k rekonstrukci 
celého prùjezdu naší obcí ve smìru z Olomouce do Lutína, 
silnice II. tøídy è. 570.
S projektovou dokumentací na tuto akci, jejíž náklady 
odhaduje projektant na 35 milionù korun, jste se mohli 
seznámit na jednání posledních zastupitelstvech v dubnu 
a v èervnu.  Je hotova a Olomoucký kraj zahájí územní a 
následnì i stavební øízení. To by mohlo být ukonèeno do 
poloviny pøíštího roku a  ve druhé polovinì roku 2011 by 
mohly být zahájeny stavební práce.

Skládky na pozemcích obce.

Domníváme se, že už je na èase zabývat se  skládkami 
písku, panelù, hromádkami vybourané sutì, pøebyteèné 
hlíny a jiného stavebního materiálu pøed domy našich 
spoluobèanù. Tyto soukromé skládky neumožòují 
pravidelnou údržbu prostranství  provádìnou 
zamìstnanci obce, navíc hyzdí obec a vzhled celých ulic. 
Ostatní obèané na stav právem poukazují.
Jsme tolerantní pøi èasovì omezené stavbì nebo opravì 
rodinného domu a poplatky zatím nevyžadujeme. Nìkteré 
skládky jsou však staré nìkolik let. Poøád platí vyhláška 
obecního úøadu, kdy vám lze naúètovat poplatek 1,- Kè za 1 
m2 a jeden den. To vše tøi roky nazpìt. Mùže to tedy èinit i 
nìkolik tisíc korun.
Nechceme z vašich kapes poøád tahat peníze nebo vás 
nìjak zastrašovat. Øešení výše uvedeného stavu však již 
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Kdy koneènì dojde na Velký Klupoø?

Podle  posledního sèítání prùjezdù vozidel z roku 2005, projede touto 
komunikací pøibližnì 6000 vozidel dennì, v ranní špièce pak 400 za 
hodinu. V letošním roce probìhne nové sèítání a èíslo bude jistì ještì 
vìtší.

Hlavním zámìrem plánované rekonstrukce je zpomalení 
prùjezdu vozidel, zvýšení bezpeènosti chodcù i øidièù, 
snížení hluku a prašnosti,  øešení parkování vozidel a v 
neposlední øadì i ozelenìní ulic a celkové zlepšení 
životního prostøedí v blízkosti této komunikace. Proto se v 
projektu objevují kruhový objezd, pøechody a ostrùvky 
pro chodce, øešení zastávek pøímìstské dopravy, 
parkovištì vozidel, zpomalovací ostrùvek na pøíjezdu od 
Olomouce, nové øešení køižovatky v zatáèce na Lutín atd.
Po pøevzetí schválené verze projektu a odsouhlasení  
Olomouckým krajem, vystavíme celé situaèní schéma  na  
pøístupném místì k nahlédnutí.

Ing. Jaroslav Dvoøák, starosta

nehodláme odkládat a pokud se vás tato pøipomínka týká, 
snažte se situaci ve vlastním zájmu co nejrychleji vyøešit.
Dìkujeme!

Ing. Jaroslav Dvoøák, starosta  



Jak už jsme se døíve zmínili, od 1. èervence 2010 bude 
odpady v naší obci svážet  firma Van Gansewinkel, a.s. K 
jakým zmìnám tím dojde?
Komunální odpad - bude vyvážen každé úterý v lichém 
týdnu, tedy 1 x za 14 dní. První svoz bude v úterý 6. 
èervence (i když je svátek), popelnice nachystejte už v 
pondìlí veèer. Další svoz bude proveden v úterý 20. 
èervence 2010 atd.
Sklo - zùstávají 
stávající zelené 
kulaté kontejnery.
Plasty  -  ž luté  
kulaté kontejnery 
budou na pøelomu 
èervna a èervence 
vymìnìny za žluté 
k o n t e j n e r y  n a  
koleèkách s odklá-
pìcím víkem, které 
umožní sbìr plastù 
i vìtších rozmìrù. 
Pøesto se obracíme 
n a  o b è a n y  s e  
žádostí o sešla-
pování plastových 
lahví. Do tìchto 
k o n t e j n e r ù  s e  
m o h o u  d á v a t  
veškeré plasty i tvrdé (napø. zahradní nábytek), igelitové a 
mikrotenové sáèky, kelímky napø. od jogurtù apod. Novì 
do tìchto žlutých kontejnerù dávejte i sešlapané 
„tetrapaky“ - obaly napø. od mléka nebo džusù. Firma 
tyto obaly ve své provozovnì bude dál tøídit.
Rozhodnì do nich ale nepatøí použité dìtské pleny (ty 
patøí do komunálního odpadu), elektroodpad, obaly od 
sprejù (toto patøí do nebezpeèného odpadu, jehož svozy 
jsou 2x roènì o sbìrových sobotách).

Papír – patøí do modrých kontejnerù na koleèkách s 
víkem na stanovištích u „øadovek“, v Koutì, u základní 
školy na Topolanské ulici, u hasièské zbrojnice a na 
køižovatce u prodejny „U Mlèochù“. Zde všude  lze dávat 
veškerý papír, letáky, knihy apod. (i nesvázané).

Jana Svobodová

Obecní samospráva.

S t r a n a 4

Podìkování zásahové jednotce.
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Nakládání s odpady od 1. èervence 2010.

Vydatné deštì, které nás sužovaly v mìsíci kvìtnu, už 
pùda nestaèila vsakovat a tak zaèala voda stékat z polí, 
zaplavovat níže položená místa a komunikace.

Èlenové zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasièù 
prokopali  za Válkovem drážky do Hnìvotínského potoka, 
odèerpávali vodu ze dvora základní školy a likvidovali 
lagunu vzniklou na výjezdu do Olomouce.
Patøí jim za to dík všech obèanù obce.

Ing. Jaroslav Dvoøák, starosta

V souèasné dobì jsou již v obci vybudovaná nová stanovištì pro 
umístìní kontejnerù, toto konkrétní se nachází v èásti obce Kout.
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Základní škola a Mateøská škola.

V okamžiku, kdy jsem se zamyslel, co do tohoto èlánku 
napíši, vybavil se mi jeden nezvratný fakt. Tento školní 
rok byl vùbec nejrychlejším školním rokem v mém životì. 
Jistì, nám všem po padesátce už život ubíhá mnohem 
rychleji, než si uvìdomujeme. Tomu odpovídá i tempo 
dnešní zrychlené spoleènosti.
V každém výtisku Zpravodaje obce Hnìvotín jsme vás 
informovali o akcích, které jsme spoleènì s naším 
zøizovatelem pro dìti a s dìtmi uskuteènili. Proto tedy jen 
struènì: slavnostní otevøení rekonstruované mateøské 
školy, Drakiáda, svátek Halloween, Mikulášský karneval, 
Velikonoèní výstava a Bazárek, Slet èarodìjnic v 
hnìvotínských skalách, slavnostní Akademie, 
uskuteènìní Lyžaøského výcvikového kurzu a týdenního 
pobytu 1. stupnì na Škole v pøírodì a mnohé jiné drobnìjší 
aktivity.

Nedílnou souèástí života školy byl zápis dìtí do Základní 
školy. V novém školním roce pøivítáme 20 prvòáèkù, kteøí 
své první školní krùèky budou absolvovat pod vedením 
Mgr. I. Filkászové. Zápis do Mateøské školy ukázal, že 
zájem rodièù je velký. Maximální kapacita školky je ale 
limitující a my jsme bohužel nemohli vyhovìt nìkterým 
žádostem rodièù o umístìní dítìte do MŠ z dùvodù jejího 
pøekroèení. Jedním z nejdùležitìjších kritérií bylo trvalé 
bydlištì dítìte v Hnìvotínì.
Podaøil se rozjezd celostátního projektu 
„Ovoce do škol“ pro 1. stupeò základní 
školy. Dìti již dostávají v rámci tohoto 
projektu ovoce zdarma a my v projektu 
budeme pokraèovat ve školním roce 
2010/2011 novým prvním stupnìm (1.–5. 
tøída). Když k takto získaným zdrojùm 
vitamínù pøidáme ovocnou a zeleninovou pøílohu obìda 
ve školní jídelnì, velmi mì mrzí, když vidím v rùzných 
prostorách školy a na Topolanské ulici rozšlapané 
pomeranèe, mandarinky, jablka a dokonce jogurty. 
Úsudek o této situaci a� si každý udìlá sám.
Od záøí vstupuje škola do projektu „Školní mléko“, 
tentokrát pro všechny žáky školy. Zamìstnanci obce 
upravili nejchladnìjší místnost ve škole jako sklad pro 
mlékárenské výrobky a vedoucí školní jídelny zaène od 1. 
záøí 2010 pøijímat první objednávky mlékárenských 
výrobkù, tentokrát už s finanèním pøispìním rodièù.
Mateøská škola je spokojena s množstvím mlékárenských 
výrobkù v rámci stravování dìtí ve školní jídelnì a 
projektu se tedy nezúèastní.

Malé ohlédnutí za právì skonèeným školním rokem 2009/2010.
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V ekonomické oblasti života školy pracujeme se 
schváleným rozpoètem od svého zøizovatele. Pokud se v 
dnešní dobì pomalého ukonèování hospodáøské krize 
musíme uskrovòovat všichni, týká se to i naší školy. Jistì, 
máme smìlé plány, co všechno bychom pro zkvalitnìní 
vyuèování chtìli poøídit, ale musíme vycházet z 
pøesvìdèení, že snad v pøíštím roce bude lépe. 
Prázdninové pøerušení provozu mateøské školy bude 
využito k opravì schodištì, dokonèení místnosti pro praní 
a sušení prádla a úpravì høištì u mateøské školy. Na 
základní škole sestavujeme podklady pro tepelný audit 
budovy na Topolanské ulici, v pøípravách je výbìr 
dodavatele pro vybavení dalších tøech tøíd interaktivními 
tabulemi.
Podaøilo se nám modernizovat uèebnu výpoèetní techniky 
novými licencemi programového vybavení, spuštìní 
elektronické agendy z èasových a provozních dùvodù 
posouváme na další období. Od záøí 2010 vás pøivítáme na 
nových internetových stránkách naší organizace. Stránky 
jsou ve zkušebním provozu a ještì „potøebují nakrmit“ 
informacemi o škole.
Personální obsazení školy a školky prošlo omlazující 
etapou, kdy jak pro mateøskou školu,  tak pro základní 
školu byly pøijaty do pracovního pomìru nové síly.
Novinkou v pøíštím roce bude výuka ve tøídì skupinové 
integrace, ve které se budou pod vedením speciálního 
pedagoga vzdìlávat ty dìti, které mají v bìžné tøídì 
problémy a mají odbornými poradnami uznané poruchy v 
uèení. Tìchto dìtí v poslední dobì stále pøibývá a my se 
snažíme tento problém øešit tímto specializovaným  
zpùsobem.
V závìru mého pøíspìvku chci podìkovat všem svým 
pedagogickým i provozním spolupracovníkùm za jejich 
aktivitu a pøístup v jejich práci. A že je to práce nelehká, to 
mùže posoudit každý, kdo vychovává svoje dìti. S plnou 
odpovìdností øíkám, že si uèitel dvoumìsíèní dovolenou 
plnì zaslouží. 

Vážení kolegové, dìkuji vám za práci v právì konèícím 
školním roce a pøeji krásné prožití zasloužené dovolené. 
Na tomto místì chci podìkovat paní zástupkyni øeditele 
Mgr. Vlastì Novákové za její obìtavou prùvodcovskou 
péèi mého  prvního školního roku v základním vzdìlávání 
na hnìvotínských školách.

Mgr. Vladimír Èuka, øeditel školy
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Základní škola a Mateøská škola.

V pondìlí jsme všichni pøišli s batohy, kufry a taškami. 
Ustaraní rodièe i s dìtmi dlouho èekali na autobus ve 
velkém dešti. Velký autobus, který nás mìl odvézt, mìl 
poruchu, a tak jsme nakonec jeli dvìmi menšími.
Po pøíjezdu na Horní Beèvu do hotelu Beèva, nastal 
zmatek. Zaèaly se rozdìlovat pokoje. Všichni si bìželi 
hned prohlédnout ten svùj. Po vybalení tašek a kufrù jsme 
šli na obìd do jídelny. Tady nám paní uèitelky také øekly 
pravidla chování, kterými se máme po celou dobu øídit. Po 
obìdì jsme šli na vycházku. Veèer pøišla velká bouøka a 
nìkteré dìti se moc bály a šly radìji za svými uèitelkami.
Druhý den šly dìti 3. a 4. tøídy do obchodu, kde si koupily 
spoustu sladkostí a chipsù. V papírnictví si zase koupily 
pohledy a známky, aby mohly napsat rodièùm. Odpoledne 
byla ve školní družinì vyhlášena soutìž MISS, která se 
moc povedla. Výherkynì obdržely krásné ceny. Aby to 
nebylo klukùm líto, konala se také soutìž MISSÁK.

Jedno odpoledne jsme šli do lesa, kde jsme se vìnovali 
stavìní zahrádek. Moc nás to bavilo a také proto byly 
všechny zahrádky moc pìkné. Líbila se nám také soutìž 
družstev, kdy jsme chodili na nìkolik stanoviš�, kde jsme 
plnili rùzné úkoly. Dìti  1. – 3. tøídy mìly jízdy zruènosti na 
kolobìžce, slalom se zavázanýma oèima a slalom s malým 
míèkem.
Èas rychle ubíhal a byl tu pátek. Odpoledne se konal 
karneval, soutìž MISS AEROBIK, kluci hráli fotbal. Tìšili 
jsme se na veèer, kdy jsme mìli stezku odvahy. V sobotu 
ráno jsme dokonèili balení a po snídani uklidili pokoje. 
Pak už nás pøed hotelem èekaly autobusy, které nás 
odvezly zpìt domù. Nastalo velké vítání s rodièi. Myslíme 
si, že se škola v pøírodì moc vydaøila.
Andrea Havranová a Klára Pospíchalová, žákynì 5.tøídy

Škola v pøírodì. Škola v pøírodì oèima dìtí.

Stejnì jako v loòském školním roce i letos naše škola 
poøádala školu v pøírodì. Tentokrát jsme jeli s dìtmi na 
Horní Beèvu. Škola byla organizována pro všechny 
roèníky 1.stupnì a celkem se jí zúèastnilo 59 žákù, 7 
pedagogù a paní Renata Krytináøová, maminka žáka 
1.tøídy, která o dìti peèovala v noèních hodinách. 
Ubytováni jsme byli ve 2–3 lùžkových pokojích v hotelu 
Beèva, který nám také poskytoval celodenní stravu .

Druhý den našeho pobytu nás navštívily pracovnice 
Krajské hygienické správy Zlín, které po dùkladné 
kontrole plnìní zákonem stanovených povinností a 
kontrole dodržování hygienických pøedpisù stanovených 
pro zotavovací akce pro dìti, neshledaly žádné závady.
I když jsme jako termín konání zvolili poslední týden v 
kvìtnu, poèasí nám pøíliš nepøálo. Pøesto se nám krásné 
prostøedí Horní Beèvy natolik zalíbilo, že zvažujeme, že s 
dìtmi pøíští rok školu v pøírodì zopakujeme opìt právì 
zde. 

Mgr. Iva Filkászová

Akademie ke Dni matek.

V pátek 7. kvìtna se ve velkém sále Kulturního domu v 
Hnìvotínì uskuteènila Akademie ke Dni matek. Dìti z 
mateøské školy a žáci základní školy si spolu se svými 
uèitelkami pøipravili velmi bohatý program.

Mohli jsme zhlédnout vystoupení nejrùznìjších žánrù, od 
tradièních básnièek, písnièek a pohádek až po moderní 
taneèní vystoupení, módní pøehlídku nebo pásmo 
vìnované naší rodné Hané. Každý divák si jistì odnesl 
nejeden zážitek.

Mgr. Lenka Èuková

èerven 2010

Za  80 Kè do Prahy a zpìt.

V úterý 11. kvìtna jsme  využili skvìlé nabídky Èeských 
drah a vyrazili jsme s dìtmi 4. a 5. tøídy do Prahy a to za 
pouhých 80 Kè tam i zpìt. Prahou nás provádìl pan 
Poledníèek. Navštívili jsme Petøínské bludištì a 
rozhlednu, šli jsme na Hradèany a prohlédli jsme si 
Staromìstské námìstí s orlojem. Dokonce jsme uvažovali 
o tom, že se zajdeme podívat na Letnou na fotbal. Z 
èasových dùvodù jsme to však nezvládli. Snad pøíštì, 
tøeba na Slávii. Vše se nám moc líbilo.

Mgr. Dana Andrlíková
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Stejnì jako loni, tak i letos nás naše nejhodnìjší paní 
uèitelka Šutová vzala na dvoudenní výlet (2.-3. èervna) do 
malé vesnièky v oblasti Hrubého Jeseníku. Ubytování 
nám poskytl její bratr (tímto ho zdravíme) ve svém 
pohádkovém, a jak bychom øekli, „nejvíc krutém“ domì.
I pøesto, že øada z nás vstávala místo své tradièní pùl osmé 
v šest kvùli autobusovému spoji na vlakové nádraží, 
nadšenì jsme vyskoèili z postele pravou nohou a nemohli 
se doèkat cesty vlakem. Avšak naše vlakové plány, o 
kterých víme, že jsou zakázané (mávání z okének a 
vyklánìní) nám zmaøil déš�, který vytrval po celou dobu 
jízdy. Jakmile jsme dorazili do Komòátky, paní uèitelka 
nažhavila telefonní dráty a co by dup pøed námi zastavilo 
auto alá Radek Taxi. Všichni jsme mu byli neskuteènì 
vdìèní, že se za takového poèasí nemusíme trmácet do 
nekoneèného kopce, který vede k domu.

Staèilo nám to, že jsme byli nuceni zmìnit program výletu 
na hraní spoleèenských her, dívání se na filmy, 
poslouchání hudby, divoké tancování, posezení u kávy a 
pojídání všeho, co nám pøišlo pod ruku. Ale pøesto jsme si 
všichni vychutnávali výletní idylku. K veèeru, když se 
obloha vyjasnila a my dohráli poslední kolo Monopolù, 
jsme zaèali pomáhat s chystáním špekáèkù, klobás a 
dalšího obèerstvení k opékání. A jako bonus nám Radek 
prozradil tajný recept, jak pøipravit úžasné steaky na 
uhlíkách. Po vydatné veèeøi a klábosení jsme se pøevlékli, 
vyèistili zuby, ple�, zachumlali do spacákù, pustili horor a 
tím odstartovali dvì hodiny strachu…
Druhý den po snídani jsme si sbalili vìci, nakrmili ovce, ve 
vedlejší vesnici jeleny a pøed dlouhou cestou se posilnili 
obìdem v tamní hospodì.  A nezbývalo nám nic jiného, 
než se rozlouèit a nasednout do vlaku smìr Olomouc. 
Výlet jsme si všichni náramnì užili a s jistotou mùžu 
prohlásit, že na nìkteré chvíle do smrti nezapomeneme.

Veronika Koníèková, žákynì 9. tøídy

Jak jsme jeli na poslední školní výlet
do Komòátky.

Základní škola a Mateøská škola. èerven 2010

Naše škola na poli sportovním.

Ve støedu 9. èervna se žáci naší školy zúèastnili tradièních 
atletických závodù v Lutínì „O putovní pohár starosty 
Lutína“. Jako každý rok se závodù zúèastnily základní 
školy z Lutína, Hnìvotína, Tìšetic a Námìštì na Hané. 
Závodilo se v disciplínách: bìh na 60 m, bìh na 150 m, bìh 
na 1000 m, skok do dálky, hod míèkem/vrh koulí a ve 
štafetì 5x 200 m. Z naší školy se na prvním místì umístili 
Libor Polák v bìhu na 1000 m a Ondøej Bìhalík ve vrhu 
koulí.

Na druhém místì skonèila Michaela Horáèková, Veronika 
Horná a Vladimír Klimek v bìhu na 150 m, Anna Šustrová 
v bìhu na 60 m, Kateøina Zítková v bìhu na 1000 m, na 
tøetím místì se umístila Kateøina Jeèmeòová v bìhu na 60 
m, Tomáš Stratil v bìhu na 150 m, Lukáš Král v bìhu na 

Sbìr starého papíru.

Stále na naší škole sbíráme starý papír, který ukládáme do 
pøístøešku na školním dvoøe. Tento školní rok jsme za 
starý papír, vzhledem k hospodáøské krizi a ve srovnání s 
pøedchozími lety, nic neutržili, ale „blýská se na lepší 
èasy“, nebo� jeden odbìratel nám slíbil, že nám starý papír 
vykoupí za 1,50 Kè za kilogram. Tímto vyzýváme všechny 
obèany Hnìvotína, kteøí mají doma starý papír, aby jej k 
nám dovezli a my se o nìj už postaráme.

Mgr. Vlasta Nováková, zástupkynì øeditele

Úspìšný vrhaè Ondøej Bìhalík pøi jednom ze svých pokusù. Nezbývá 
než závidìt ledový klid rozhodèích, nad jejichž hlavami se vznáší 
koule.

Pokraèování na stranì 8.
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V úterý dne 8. èervna jsme uspoøádali pro žáky naší školy „ 
Pìveckou soutìž“, které se zúèastnilo 9 dìtí. Na 1. místì se 
umístila Barunka Krejèí ze 2.tøídy (na fotografii vpravo), 
na 2. místì Jituška Sohrová ze 3. tøídy (na snímku 
uprostøed) a na 3. místì Filípek Volmut z 1. tøídy (na 
snímku vlevo). Gratulujeme!!!

O týden pozdìji 15. èervna jsme zorganizovali „Výtvarnou 
soutìž“na téma „Tìším se na prázdniny“, které se 
zúèastnilo 11 žákù. Nejlepšími malíøi byli Markéta 
Zítková, Tomáš Vajsar a Anna Pacherová z 8. tøídy, 
kterým také gratulujeme.

Mgr. Vlasta Nováková, Mgr. Iveta Šutová

Školní výlet do Zooparku
a Dinoparku ve Vyškovì.

V úterý 15. èervna se naše mateøská škola vypravila na 
výlet do Vyškova. Naším cílem bylo nahlédnout do 
vyškovského  Zooparku  a  vydat se na výlet po stopách 
pravìkých ještìrù. Nejprve jsme navštívili Dinopark, kde 
nás uvítal strašný øev tyranosaura.
Všichni vystavení praještìøi vypadali jako živí. Pravìkou 
atmosféru dokreslilo i 3D kino, které nás po nasazení 
speciálních brýlí vtáhlo do pravìkého svìta.
Protože nás cestování po pravìku unavilo, obèerstvili  
jsme se a odjeli do Zooparku. Zde jsme si prohlédli 
velbloudy, pštrosy a babièèin dvoreèek, v nìmž si dìti 
mohly  pohladit rùzné druhy domácích zvíøat.
Z výletu jsme mìli pìkné zážitky a moc se nám líbil.

Jarmila Dostálová, zástupkynì øeditele pro MŠ 

Základní škola a Mateøská škola.

Pìvecká a výtvarná soutìž.

Mateøská škola.

èerven 2010

Naše škola na poli sportovním.

1000 m, Michaela Horáèková v hodu míèkem, Anna 
Šustrová a Kateøina Koníèková ve skoku dalekém. Celkovì 
se naše škola umístila na 4. místì, musíme podotknout, že 
od 3. místa nás dìlil pouhý bod!

V pondìlí 14. èervna se dívky z druhého stupnì naší školy 
zúèastnily tradièního florbalového turnaje „na 
rozlouèenou“ v Lutínì. V turnaji soutìžily tøi družstva 
dívek z Lutína, jedno družstvo z Medlova a jedno družstvo 
z Hnìvotína ve složení Veronika Horná, Kateøina 
Koníèková, Kateøina Jeèmeòová, Markéta Zítková, 
Michaela Horáèková, Anna Šustrová a Kateøina Zítková. 
Dívky z naší školy vybojovaly 4. místo. První tøi místa 
získala poøádající škola.

Mgr. Dana Kacálková

Mateøská škola.

Pokraèování ze strany 7
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Jak jsme již døíve informovali, bylo v rámci úpravy lokality 
Kout, zákostelí a okolí mateøské školky plánováno 
zhotovení klidové zóny vèetnì dráhy pro dìti na  
koleèkových  bruslích  a skateboardech.

Bìhem mìsícù kvìtna a èervna byly dokonèeny úpravy 
trávníkù a sadová výsadba. Samotná dráha je položena z 
jemného asfaltu, aby byla co nejhladší. Kvùli bezpeènosti  
nebyly zámìrnì osazeny obrubníky.
Aby byla zaruèena celková bezpeènost dìtí a návštìvníkù, 
zastupitelé rozhodli, že tato nefrekventovaná ulice bude 
dopravnì uzavøena.  K výstavbì této dráhy urèitì pøispìly 
také obavy obèanù, jelikož mládež pro tyto aktivity 
využívala zrekonstruované a nové komunikace, které v 
obci máme. S ohledem na hustotu provozu v obci 
vnímáme, jak je to nebezpeèné.
Všechny návštìvníky pøesto informujeme, že bruslení a 
jízda na skateboardech èi kolech je na této dráze na vlastní 
nebezpeèí! Pro zaèáteèníky a menší dìti proto 
doporuèujeme doprovod rodièù!
Zajímavostí je, že po nalajnování a otevøení dráhy pøijely 
natoèit reportáž i televizní štáby, které zøejmì i tyto menší 
akce považují za zajímavé.

Ing. Tomáš Dostál, místostarosta

Aktuálnì.

Soutìž ,,Vesnice roku“.

èerven 2010

Nová dráha otevøena.

V letošním  roce jsme se podruhé pøihlásili do celostátní 
soutìže „Vesnice roku“, vyhlášené Ministerstvem pro 
místní rozvoj, Spolkem pro obnovu venkova a Svazem 
mìst a obcí. Souèástí pøihlášky do soutìže je zpracování 
materiálu, který mapuje všechny stránky života obce - 
investice, školství, kulturu, sport, starost o zeleò,  
podmínky pro èinnost zájmových sdružení, pro 
podnikání, celkový vzhled obce a další.
Ve  støedu 9. kvìtna nás navštívila sedmièlenná hodnotící 
komise, které jsme v zasedací místnosti prezentovali  naše 
souèastné i budoucí aktivity a odpovídali na dotazy, které 
jednotliví èlenové komise mìli. Po prezentaci  si komise 
prohlédla novou lokalitu Za høištìm, nové høištì s umìlou 
trávou, dokonèenou Topolanskou ulici, ukonèenou 
revitalizaci èásti Kout vèetnì novì otevøené dráhy pro 
pøíznivce koleèkových bruslí. Na závìr jsme si nechali 
prohlídku naší asi nejhezèí loòské akce – novì 
rekonstruované budovy mateøské školy. Dle reakce 
zástupcù kraje a starostù vítìzných obcí z minulých letech 
se máme èím pochlubit.

Tato soutìž pro nás neznamená pouze soutìžení, ale i 
udržování kontaktù s obcemi, které nìco dokázaly. Tím 
dochází k vzájemné výmìnì jak zkušeností, tak i nápadù. 
Jsme pøesvìdèeni, že i my mùžeme ostatním nìjaký ten 
nápad a  zkušenost pøedat .

Ing. Tomáš Dostál, místostarosta 

Ohlédnutí za parlamentními volbami, zajímavosti z kroniky.

Výsledky hlasování ve volbách do Poslanecké snìmovny 
Parlamentu Èeské republiky v naší obci, konané ve dnech 
28. a 29. kvìtna 2010.
Z celkového poètu 1127 volièù pøišlo vhodit do volební 
schránky svùj hlas 720 volièù, což je 64 %, tedy velká 
úèast. Pro pøehled uvádíme výsledky tìch silnìjších stran.
Voleb se zúèastnila, oproti pøedcházejícím rokùm, ve vìtší 
míøe i mladší generace. Doufáme, že ještì vìtší úèast bude 
pøi podzimních volbách do zastupitelstva obce. 
Pro zajímavost jsme nahlédli do kroniky z roku 
1980, tedy o tøicet let zpìt a citujeme:
- „Místní národní výbor v Hnìvotínì v r. 1980 pracoval s 
27 poslanci. V tomto roce se konalo 6 plenárních zasedání 
s prùmìrnou úèastí 23 poslancù a 56 obèanù.“
- „V kulturním domì byla vybudována krásná obøadní síò, 
ve které se koná vítání nových obèánkù, pøedávání 
obèanských prùkazù a podobné akce.“
- „V tomto roce se konala v Praze celostátní spartakiáda, 
které pøedcházely místní a okresní spartakiády….a také na 

místním høišti TJ Sokol zdaøile pøedvedeny veøejnosti“.
- „Velmi významná akce celostátního významu byla 
zorganizována k datu 1.listopadu 1980 – sèítání lidu a 
domù.“
Jen dodáváme, že nás sèítání lidu, domù a bytù èeká pøíští 
rok.

strana hlasy procenta

ÈSSD 166 23,28%

ODS 137

TOP 09 114

VV 99

KSÈM 77

SPOZ 38

Suverenita 28

KDU-ÈSL 18

19,21%

15,98%

3,92%

2,52%

13,88%

10,79%

5,32%

Iveta Vyroubalová
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Aktuálnì.

PØEDSTAVUJEME ...

èerven 2010

Jan  NAŠ
Sochaø,výtvarník

Výstavy: Olomouc, 
S o v i n e c ,  L i t o v e l ,  
B r a t i s l a v a ,  T u l l n  
(Rakousko) ,Curych 
(Švýcarsko).

Sochaøská sympozia:  
Olomouc, Prostìjov, 
Litovel, Vrchlabí, Brno, 
Ostrava.

Realizace: dìtská høištì Šternberk, Olomouc, Veenendal, 
Praha, pøírodní uèebna Sluòákov - Horka nad Moravou.

Vím od   svých  kolegù, že jste pùvodnì zahradník 
a pracoval jste také na Floøe Olomouc. Jak jste se 
od této profese dostal k tomu, že je z vás uznávaný 
øezbáø, který poøádá výstavy?
Pocházím od Karlových Varù, vystudoval jsem 
zahradnickou školu v Praze a po jejím skonèení jsem 
hledal rozvíjení se v tomto oboru. Vybral jsem si Floru 
Olomouc. Jednou jsme káceli stoletou meruòku u 
palmového skleníku a mì zaujalo, jaké má krásné døevo. 
To mì inspirovalo  zkusit si nìco vyøezat a postupnì se 
øezbáøství stalo mojí láskou i profesí.
Vy jste samouk nebo vás nìkdo uèil základùm 
øezbáøství?
Ne, jsem samouk, ale hodnì mì inspirovala moje žena, 
která uèí výtvarnou výchovu. Výtvarné cítìní mám 
pravdìpodobnì po mé mamince, která malovala 
umìlecký porcelán a vymýšlela zcela originální kusy.
Jaká témata pro svoje plastiky volíte nejradìji? 
Jsou to osoby, zvíøata nebo nìco jiného?
Nejradìji mám abstrakci, vyjadøující nìjaký pohyb - 
vlnìní, proudìní, tryskání. V poslední dobì jsem dìlal 
plastiky andìlù. Pouze u døevìných prvkù na dìtská høištì 
volím konkrétní podoby, aby dìti poznaly, jaké zvíøe 
plastika pøedstavuje. Tak napøíklad èasto vytváøím 
jezevèíky sloužící jako lavièka, nebo plastiky dutých 
hrochù, které jsou prolézaèkami.

Klasickým døevem pro øezbáøe je lipové døevo, v 
èem je hlavnì jeho oblíbenost?

Lípa je výborný materiál, velice krásný, který dobøe drží 
tvar. Dùležité je, že nepraská. Výrobky z lipového døeva se 
však mohou použít pouze do interiérù.
Vaše plastiky èasto doplòujete i dalším 
materiálem, napøíklad proutím, provazy a v 
poslední dobì i jabloòovými letorosty. Jak jste 
vùbec na tuto myšlenku pøišel?
Jako zahradník chodím ještì obèas øezat stromy svým 
pøátelùm a vždycky je mi líto tìch nádherných prutù z 
jabloní, které skonèí nakonec v kamnech. Pøitom je to 
zajímavý materiál, protože na rozdíl od vrby nejsou tyto 
pruty tak jednolité, ale velmi rùznorodé, což dává 
výtvarníkovi hodnì možností.
Ve vaší tvorbì se objevují také hmatky,  to  jsou 
drobné plastiky do ruky.  Já jsem se kdysi setkala 
s jednou paní, která takovou vaši hmatku 
kupovala pro mentálnì postiženého syna. Jak jste 
vùbec pøišel na nápad vytvoøit první hmatku, 
která je zároveò umìleckým dílem a pøitom  
èlovìka uklidòuje i dráždí? 

K nápadu mnì pøivedl mùj nevidomý pøítel v dobì, kdy 
jsem vytváøel døevìné šperky. Chtìl si takový šperk prostì 
ohmatat, protože jinak nemohl posoudit, jak vypadá. A 
najednou zaèal nesmírnì zajímavì vykládat, co pøitom cítí 
a vnímá. Projevil pøání, abych mu vytvoøil nìco 
podobného, co by mohl nosit v kapse. Trvalo to však ještì 
dlouhé 2 roky, než jsem první hmatku vytvoøil. Je to už 35 
let co je dìlám. Za tu dobu jsem vytvoøil nìkolik tisíc 
hmatek, které se dostaly do nejrùznìjších èástí svìta, i za 
moøe. Tìch základních typù mám asi 260.
Pracoval jste také v psychiatrické léèebnì a 
protidrogovém centru. To jsou taková specifická 
pracovištì a tam asi práce se døevem byla souèástí 
pracovních terapií.
Absolvoval jsem rehabilitaèní obor na zdravotnické škole, 
abych mohl tuto práci vykonávat. Zaèal jsem s klienty 
používat i ostré nástroje, dláta, nože, což bylo v té dobì 
nevídané a v podstatì nepovolené. Ale terapie mìla velké 
léèebné úspìchy, jezdili  se na nás dívat z Francie, Anglie a 
dokonce jsem mìl nabídku na stáže do tìchto zemí. 
Jedinou chybou bylo, že jsem neumìl øeèi, takže z nabídek 
sešlo.
Když se èlovìk chce vìnovat øezbaøinì jako 
koníèku, musí mít výtvarné cítìní?

Døevìná plastika jezevèíka z dílny pana Naše byla v nedávné dobì 
umístìna pøed vchod do mateøského centra Beruška.

Pokraèování na stranì 11.
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Pokraèování ze strany 10.

Ne, to není podmínkou. Jednodušší vìci, napø. misku, si 
mùže vyrobit prakticky každý, kdo je zruèný a má 
trpìlivost. Naopak vìci neumìlé jsou èasto krásné. 
Napøíklad dìti dìlají svoje díla spontánnì, ale s velkým 
nasazením  a nábojem. Ale sochaøina potøebuje jak 
výtvarné nadání, tak i výtvarné cítìní.
Vy se také vìnujete cvièení jógy, pøináší vám to 
uklidnìní?
Ano, jóga je velmi prospìšná pro zdraví fyzické, tak i 
mentální a psychické.
Žijete v Hnìvotínì už dlouho, líbí se vám tu a jak 
vnímáte promìny vesnice?
Mnì se tu líbí moc, mám zde potøebné zázemí i klid pro 
svoji práci. Novou výstavbou získala obec nový ráz, hodnì 
vìcí se zde zlepšilo, neustále se nìco nového buduje. 
Pokud by byl zájem ze strany obce i obèanù, mohli bychom 
udìlat øezbáøský víkend.
Povídání s vámi i vaší paní bylo nesmírnì 
pøíjemné, jsem ráda, že jste si udìlal èas na tento 
rozhovor,  ve kterém chceme postupnì 
pøedstavovat zajímavé osobnosti Hnìvotína. 
Dìkuji vám a tìším se zase na vaše nová díla,  
která se možná opìt objeví na výstavì Flora 
Olomouc.

Ing. Nadìžda Krejèí

Setkání volyòských Èechù v Hnìvotínì.

V sobotu 15. kvìtna se na pozvání olomouckého výboru 
Sdružení Èechù z Volynì a jejich pøátel (SÈVP)  
uskuteènilo již v poøadí 5. setkání krajanù z Volynì. 
Pøedchozí se konala v letech 1988, 1995, 2001 a 2005, 
vždy v mìsíci kvìtnu k výroèí ukonèení 2. svìtové války.
V Hnìvotínì se tak sešli hosté z celé republiky, vzdálenost 
z Chebu, Žatce, Èeských Budìjovic, Mariánských Lázní, 
Tábora, Prahy, Opavy a jiných míst pro nì nebyla, èasto i 
pøes vyšší vìk, nepøekonatelná. Nìkteøí pøijeli dokonce až 
z Belgie. Ti z nejbližšího okolí odjeli veèer domù, ostatní 
mìli zaøízené pøespání u známých, èi ve Slatinicích nebo v 
Olomouci. Jako hosté byli setkání pøítomni i lidické dìti, 
dnes staøí lidé a zbylý obyvatelé z Malína na Volyni, taktéž 
vypáleného za 2. svìtové války.

Program setkání byl zahájen v 9 hod. prezentací 
úèastníkù, o hodinu pozdìji pøivítal hosty starosta obce 
ing. Jaroslav Dvoøák. Následovalo kulturní vystoupení, 

které obstarali žáci základní školy a které bylo velmi 
zdaøilé. Pøednes básnì o Volyni dokonce mnohé pøítomné 
dojal až k slzám. Pøed polednem byl položen vìnec k 
památníku padlých bojovníkù prvního a druhého odboje, 
který byl postaven hlavnì z popudu volyòských Èechù. 
Následoval obìd a volná zábava se vzpomínkami 
pamìtníkù, proložená hudbou s možností tance. Pøi 
pøíležitosti setkání bylo upeèeno 2 000 hanáckých 
vdoleèkù, o což se zasloužily paní Iveta a Zdena 
Macounovi, paní Ištvánková a dcery pana Tenglera, 
posledního vojáka ze Svobodovy armády, který nás v 
lednu opustil. Paní Iveta Macounová se postarala i o 
výzdobu sálu, dìvèata Polákova se s paní Kováøovou 
proplétaly s obèerstvením plnì obsazeným sálem.
Z celého setkání, na které dnes jezdí i dìti  narozené u nás, 
ale spojené vzpomínkami na Volyò, pøedanými jim rodièi 
a prarodièi, dýchala družnost a pohoda. Jistì nebylo 
poslední, jak si úèastníci slibovali.

Jindøiška Flášarová

Jak jsme se stali volyòskými Èechy?

Koncem 19. století, okolo roku 1850, nastala doba 
vystìhovalectví z Rakousko-Uherska. Jedním z hlavních 
dùvodù, co vyhánìlo Èechy z Rakouska do zahranièí, byla 
bída, nedostatek zemìdìlské pùdy, germanizaèní a 
náboženský útlak. Èeši odcházeli za moøe do Ameriky, do 
jižních zemí Rakousko-Uherska, do Rumunska, Bosny, 
Slovinska.  Hodnì se jich ale agitátory nechalo zlákat i na 
východ, do Ruska na nedalekou Volyò, i dále až k Èernému 
moøi a hodnì se jich rozhodlo hospodaøit až na Sibiøi. Proè 
pro nì bylo výhodné právì carské Rusko? Byla to 
slovanská zemì, mìla spoleènou hranici s Rakousko-
Uherskem a bylo to pomìrnì blízko. Pokraèování na stranì 12.

Døevìné plastiky Jana Naše byly v roce 2009 vystaveny, v kombinaci 
s vøesovými rostlinami, na letní etapì Flory Olomouc.
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Pokraèování ze strany 12.

Po zrušení nevolnictví v Rusku v roce 1861 bylo na Volyni 
levnì na prodej mnoho lesù, orné a jiné pùdy, což skýtalo 
pøedpoklad pro lepší existenci a lepší uplatnìní. Tato 
bývalá carská gubernie je rozlohou velká asi jako Èechy. 
Hlavní osobností, která se zasloužila o tuto emigraci 
Èechù do Ruska byl historik a politik František Palacký, 
který tuto možnost dojednal v roce 1867 na Všeruské 
etnografické výstavì v Moskvì, kdy byl pøijat carem 
Alexandrem II. První organizátoøi emigrace byli František 
Pøibyl s Josefem Olièem. Již v roce 1868 se pøistìhovalo z 
Èech 126 rodin, které zaèaly hospodaøit na velkostatku 
Hlinsk v Rovenském újezdì.

V cizinì prožili v této volyòské gubernii témìø 80 let. Za 
tuto dobu vybudovali Èeši témìø 200 vesnic, z nichž 
vìtšinu založili v lesích, které promìnili v úrodná pole. 
Svým pøíkladem nauèili místní obyvatelstvo zúrodòovat a 
obdìlávat zemìdìlskou pùdu. Èeši si udržovali rodný 
jazyk, kulturu a vlastenecké cítìní.
Nejhorším obdobím pro tuto èeskou menšinu na Volyni 
bylo, když došlo v èervnu 1941 k pøepadení Sovìtského 
svazu armádou nacistického Nìmecka. Bylo to velice 
kruté období a nejstrašnìjší válka v dosavadních dìjinách 
lidstva. V té dobì vznikla Èeskoslovenská bojová jednotka 
v Sovìtském svazu. Když na jaøe roku 1944 byla 
pøemístìna do oblasti Rovna již jako 1. Ès. samostatná 
brigáda pod vedením plukovníka Ludvíka Svobody, byla 
doplnìna nováèky z øad volyòských Èechù. A právì tady se 

projevilo to správné vlastenecké cítìní. Z celé Volynì se 
hlásilo do této brigády více jak 11 360 osob, bylo pøijato 10 
525 osob vèetnì 424 žen. To pøedstavuje 26,3% veškerého 

èeského obyvatelstva Volynì. Trnitou bojovou cestu do 
staré vlasti jich nepøežilo 1 480, z toho 3 ženy. Ranìných 
bylo více než 3 500.
Volyòské Èechy po skonèení války již na válkou znièené 
Volyni nic nedrželo a toužili po co nejrychlejším 
pøesídlení do zemì svých pøedkù, do Èeskoslovenska.
Návrat domù byl stejnì tìžký, jako kdysi pøíchod na 
Volyò. Opìt bylo tøeba velikých obìtí k tomu, aby se jim 
otevøela cesta do vytoužené vlasti. Vše bylo potøeba 
zaplatit a to i tím, co má èlovìk nejcennìjší – svým 
životem. Volyòáci se vraceli domù povìtšinì ve 
skupinkách. Byli usídlováni do míst, kde kdysi žili ti, proti 
kterým bojovali v krutých bitvách 2. svìtové války. 
Pøicházeli do míst, odkud odešli ti, kteøí museli odejít do 
vlasti nìmecké. Mezi taková místa patøila i obec Hnìvotín. 
Tak se stalo, že se z „volyòských Èechù“ stali „Èeši z 
Volynì“.
Prvními dosídlenými obèany v Hnìvotínì po skonèení 2. 
svìtové války byli v nejpoèetnìjší skupinì dosídlencù 
„fron�áci“, volyòští Èeši v poètu 20 samostatných mužù – 
vojákù, kteøí se zbraní v ruce v øadách Svobodovy armády 
pøivezli svobodu pro všechny obèany Èeskoslovenské 
republiky. V obci zùstalo jen nìkolik smíšených 
manželství a malá èást èeských obèanù – starousedlíkù. K 
tìmto obèanùm dále pøibylo asi pìt rodin z Podkarpatské 
Rusi, nìkolik rodin z Jižní Moravy a další èeští obèané z 
vnitrozemí. 
Tato skupina volyòských Èechù v té dobì ukonèila svoji 
vojenskou èinnost Žatci. Pøijeli z Èech do Olomouce 
vlakem a pìšky se vydali polní cestou, tak zvanou 
„švestkovou“ z Olomouce do Hnìvotína.
V  t é t o   o b c i   
osídlili  uvolnìné 
zemìdìlské used-
losti – grunty a 
zaèali na nich 
hospodaøit. Pøe-
vážná èást jich 
b y l a  z  v e s n i c  
první a druhé 
M o l d a v y  a  
okolních vesnic u 
Dubna. Poèátky tohoto hospodaøení byly velice tìžké. Na 
zemìdìlskou práci byli sami a proto si pronajímali na 
polní práce pomocné síly z øad místních obèanù. Jejich 
rodiny, manželky s dìtmi, rodièe a sourozenci ještì stále 
byly na Volyni a jednání o jejich návratu bylo zatím v 
nedohlednu. Jednání o mezivládní dohodì mezi ÈSR a 
SSSR byla zahájena na podzim v roce 1945, ale až na 
žádost prezidenta Dr. Edvarda Beneše z bøezna 1946 
adresovanou J. V. Stalinovi byla dne 10.7.1946 v Moskvì 
smlouva o reemigraci podepsána. Tímto krokem nastal 
zlomový okamžik pro vlastní reemigraci. 
Do obce Hnìvotín pøijelo asi 20 rodin za svými manžely, 
strýci a sourozenci, kteøí se zde usídlili. Po tomto 
historickém návratu zaèal pro tyto rodiny skuteèný 
rodinný život. Pøevážná èást hospodáøù ovládala práci v 
zemìdìlství i veškerou èinnost s tím spojenou. Soukromì 
hospodaøili na svých, jim pøidìlených pozemcích až do 
roku 1955, kdy nastal další zlomový okamžik založením 
místního Jednotného zemìdìlského družstva.

Vladimír Polák
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Oznámení Øímskokatolické farnosti Hnìvotín.

Ohlédnutí za Nocí kostelù 2010.
 

V pátek 28. kvìtna 2010 probìhla v našem kostele stejnì 
jako v mnoha jiných kostelích v Èeské republice akce Noc 
otevøených kostelù, a to podle programu, který byl 

pøedem oznámen jak na plakátech, tak i v minulém èísle 
Zpravodaje. Tato akce se setkala se znaèným zájmem 
veøejnosti, ovšem ponìkud diferencovaným. Nejvìtší 
zájem byl o prohlídku vìže kostela, kde se tvoøily fronty 
èekajících zájemcù. Ponìkud menší byl zájem o koncert 
duchovní hudby mužského pìveckého sboru Nešvera pøi 
Slovanském domì v Olomouci, èlena Unie èeských 
pìveckých sborù, vystupujícím pod vedením sbormistrù 
Josefa Srovnala a Milana Kotouèka. Sbor pøednesl celkem 
12 duchovních skladeb od 10 rùzných skladatelù, kromì 
toho zaznìly na zaèátku 4 varhanní vstupy spojené se 
sólem Jana Muže. Jednotlivé skladby byly uvádìny 
prùvodním slovem Josefa Duška. Celková délka koncertu 

èerven 2010

byla asi 75 minut. Posluchaèi se shodli na tom, že to byl 
jeden z nejkrásnìjších duchovních koncertù, které se v 
našem kostele konaly. Pøitom koncerty poøádáme 
nejménì dvakrát roènì od roku 2002. Odbornì 
komentovaná prohlídka interiéru kostela zaujala asi 
tøicetièlennou skupinu zájemcù, která se také zúèastnila 
zajímavé diskuse s duchovním správcem farnosti po 
skonèení prohlídky. Poèítáme s tím, že akce se bude v 
pøíštím roce opakovat a že pøitáhne do našeho kostela 
ještì vìtší poèet zájemcù.

Farní pou� na Svatý Hostýn
 

se bude letos konat v nedìli 11. èervence. Odjezd autobusu 
ze zastávky Hnìvotín, námìstí (naproti prodejny U 
Mlèochù) bude ráno v 6.55 hodin. Pøíjezd na Svatý Hostýn 
asi v 8.15 hodin. Poutní mše svatá za poutníky i z naší 
farnosti bude sloužena v 9 hodin. Pøede mší i bìhem mše 
je pøíležitost k svaté zpovìdi. Po mši svaté je volno k 
prohlídce poutního areálu, k obèerstvení a k nákupùm v 
poutních stáncích. Ve 13 hodin je v kostele svátostné 
požehnání a ve 13.30 hodin zaèíná spoleèná pobožnost 
køížové cesty venku od kaple sv. Jana Sarkandra. Odjezd 
autobusu ze Svatého Hostýna bude v 15.00 hod., pøíjezd 
do Hnìvotína kolem 16.15 hod. Cesta autobusem na Svatý 
Hostýn stojí pro jednu dospìlou osobu 150 Kè, pro dítì od 
6 do 10 let 75 Kè, za dítì do 6 let se neplatí. Jízdné je možno 
zaplatit pøedem v kostele nebo na faøe, pøípadnì až po 
nástupu do autobusu. Poutníkùm se doporuèuje vzít si s 
sebou kancionál (zpìvník duchovních písní) a pøi 
nejistém poèasí deštník. U vodní kaple je možné si 
naèerpat a domù pøivézt velmi dobrou svatohostýnskou 
vodu.

Národní pou� na Velehrad
 

se koná v nedìli 4. a v pondìlí 5. èervence. Program 
pouti je velmi pestrý, zaèíná v nedìli v 9.00 hodin ráno, 
nedìlní koncert dobré vùle, který zaèíná v 19.30 hodin, 
bude vysílán Radiožurnálem i Èeskou televizí. Národní 
pou� vyvrcholí slavnou mší svatou v pondìlí v 10.30 hodin 
za úèasti všech èeských biskupù a nìkolika biskupù 
zahranièních. Slavnou mši povede kardinál Miloslav Vlk a 
promluvu  pøi ní pronese nový pražský arcibiskup 
Dominik Duka. Podrobný program pouti lze najít na 
plakátech a také na .  

P ø e j e m e  v š e m  f a r n í k ù m  i  o s t a t n í m  
spoluobèanùm hezké prázdniny a dovolené, 
zvláštì potøebnou rekreaci duše i tìla v Boží 
pøírodì, a hlavnì Boží ochranu na všech cestách.

P. Eduard Krumpolc, faráø

www.velehrad.eu/program

 Noc kostelù 2010: pohled na obec z vìže kostela se nenabízí každý den.

Noc kostelù 2010: kdo chce navštívit prostor krypty kostela, musí 
absolvovat krkolomný sestup.

http://www.vehrad.eu/program


Zájmové organizace.

Sportovní den obce.

èerven 2010

S t r a n a 1 4

Tradièní Sportovní den obce Hnìvotín se letos konal v sobotu
19. èervna. Jeho organizaci a náplò si pod svoje køídla vzali fotbalisté 
FC Hnìvotín, ovšem za vydatné spolupráce s obecním úøadem, 
základní a mateøskou školou a hnìvotínskými hasièi. Pro všechny 
návštìvníky byl pøipraven opravdu bohatý program, který se k 
radosti všech podaøilo uskuteènit, nebo� starosta obce ing. Jaroslav 
Dvoøák se svého úkolu, domluvit „nahoøe“ poèasí, zhostil na 
výbornou a dokázal všem „amatérùm“ z hydrometeorologických 
ústavù, jejichž pøedpovìï na sobotu optimistická nebyla, jak se 
poèasí má dìlat.
Nic mu tak nebránilo v zahájení programu, který ve 14 hod. krátkým 
proslovem odstartoval. Naplno se rozbìhly soutìže v kopané, 
volejbale a tenisu. Travnaté høištì a jeho nejbližší okolí se postupnì 
zaplòovalo atrakcemi pro dìti i dospìlé a návštìvníci tak kolikrát 
nevìdìli, kam døíve.

1.

2.

3.

4.

5. 6.

7. 8. 9.
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Celého odpoledne se dle odhadu poøadatelù zúèastnilo pøibližnì 400 obyvatel, kteøí odcházeli velmi spokojení. A to 
byla asi nejvìtší odmìna pro všechny, kteøí se na akci jakkoliv podíleli.
Parádní teèku na závìr programu obstarala soutìž dvojic v hodu nejznámìjším slepièím produktem (samozøejmì 
máme na mysli syrové vajíèko) na dálku. Ondøejové Filip (házeè) a Bìhalík (chytaè) dokázali vejce dopravit bez újmy na 
neuvìøitelnou vzdálenost 48,3 m! Kdo si myslí, že nejznámìjším slepièím produktem je slepièinec, mùžeme to pøíští 
rok zkusit s ním.

Milan Krejèí

01. Turnaj v kopané se hrál na høišti s umìlým 
povrchem a zúèastnily se jej 4 týmy (30 hráèù). 
Vynikající podmínky, krásné zápasy a skvìlé 
individuální výkony.
02. Souboje pod vysokou sítí pøinesly boj o každý míè. 
A i když se ne vždy daøilo, bojovnost hráèù byla 
pøíkladná.
03. O tenisový turnaj ve ètyøhøe byl letos zájem slabší, 
pøihlásily se pouhé dvì dvojice. Hráèi si to proto 
rozdali i v singlu.
04. Pro dìti byla pøipravena øada her a soutìží, ve 
kterých musely prokázat svoji dovednost a um.
05. Pozadu nezùstali ani ti nejmenší, když chtìli 
dokázat, že se vyrovnají svým starším kamarádùm.
06. Dìvèata se vùbec nenechávala pøemlouvat a s 
velkým elánem pøedvedla své umìní v aerobiku.
07. Tradièní nadšení pøítomných dìtí vzbudila pìna 
nastøíkaná hnìvotínskými hasièi. Rodièe své 
potomky museli z bílého pøívalu doslova vyhánìt.
08. Se svými koníèky pøedvedli své umìní mladí 
adepti akrobacie na koních, neboli ve voltiži.
09. S dalšími koníèky, ovšem tentokráte skrytými pod 
kapotou, se pøijeli pochlubit majitelé historických 
vozidel a motocyklù. Sklidili zasloužený obdiv.
10. Atraktivním zpestøením programu byl pøílet 
helikoptéry záchranného systému. Ihned po 
dosednutí na travnatou plochu se stala, bez ohledu na 
vìk, støedem zájmu.
11. Premiéru si na sportovním dni odbyl skákací hrad, 
který byl po nafouknutí okamžitì v obležení.
12. Fanoušci vojenské techniky si nenechali ujít 
prohlídku tohoto historického dìla. Zejména páni 
kluci, kterým ke spokojenosti chybìl už jenom nìjaký 
ten náboj.
13. Z leteckého muzea pøivezli nadšenci ukázku 
výstroje stíhacích pilotù a katapultu (pøi vystøelení z 
kokpitu se váha násobí 20x a páteø se pod tlakem 
zkracuje až o 3 cm).
14. Vyzkoušet si paintball pøišlo tolik zájemcù, že 
støelivo nestaèilo. Døevìné figuríny byly po zásazích k 
nepoznání.
15. O žaludky mladších úèastníkù bylo vzornì 
postaráno stravovacím duem Iva-Vlasta …
16. …døíve narození zase ocenili kvalitní produkci 
udírenského tria Naïa-Mirek-Josef.
17. Na sklonku programu se mládeži podaøilo 
vyhecovat dospìlé ke generaènímu støetu v kopané. 
Hra prùmìrná, bojovnost maximální, poèet 
nalezených ukopnutých palcù 5 …
18.  

19. ... a d

Závìr obstaralo atraktivní klání v hodu syrovým 
vajíèkem na dálku...

ospìlí mohli svoji dovednost, nabytou v 
supermarketech, prodat v soutìži s nákupním 
vozíkem.

10.

11. 12.

13.

14. 15.

16.

17.

18. 19.
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Zájmové organizace.

Z èinnosti SDH Hnìvotín.

èerven 2010

Dne 10. kvìtna se uskuteènil výlet mladých hasièù do 
hnìvotínských skal, zamìøený na ekologii. Mladí hasièi 
dostali rukavice, igelitové pytle a sbírali odpadky. 
Odmìnou jim pak  bylo opékání kabanosu. Poèasí se 
vyvedlo a tak si to dìti nesmírnì užili. Akce se zúèastnili 
Filip Šuta, Vašek Januš, Jan Miller, Barbora Millerová, 
Veronika Šutová, Matouš Dorazil a Marek Dorazil. Pomoc 
dìtem nabídli starší hasièi ve složení Božena Špièáková, 
Jana Pokorná a Petr Pokorný.

Dne 22. kvìtna se konalo již tradièní „Kácení máje“. Akce 
byla zahájena ve 14 hod. u pomníku sv. Floriána 
položením kytice a následným prùvodem k hasièské 
zbrojnici. V odpoledních hodinách zde hrála dechová 
hudba Jiøího Pavlíèka, kterou pozdìji vystøídala taneèní 
skupina Jiøího Krumpolce. Pro dìti byly pøipraveny 
spousty her a skákací hrad. I pøes nepøízeò poèasí se akce 
velice povedla a sklidila velký ohlas. 

Na závìr si vás dovolujeme pozvat na další akci, kterou je 
„Posezení u burèáku“. Bude se konat dne 4. záøí 2010 od
15 hod. u hasièské zbrojnice. Tìší se na vás poøadatelé
z SDH Hnìvotín.

Ondøej Pokorný

Slet èarodìjnic.

Obec Hnìvotín, Základní škola a Mateøská škola 
Hnìvotín a Sdružení rodièù a pøátel školy poøádaly v pátek 
30. dubna ve Skalách  SLET ÈARODÌJNIC. Této akce se 
zúèastnilo témìø 350 lidí a spousta krásných èarodìjnic, 
které samozøejmì nezùstaly bez povšimnutí, ale právì 
naopak.

Po promenádì a tanci èarodìjnic a následné soutìži ve 
slalomu s koštìtem byla zvolena Miss nejmenší 
èarodìjnice, Miss èarodìjnice mateøské školy, Miss 
èarodìjnice základní školy a Miss èarodìjnice 2010. O 
zábavu bylo postaráno také díky panu diskžokeji, který se 
celou dobu staral o hudební doprovod. Aby èarodìjnice 
nepadly únavou, bylo pro nì pøipraveno øádné 
obèerstvení v podobì párku v rohlíku. Èarodìjnické 
rejdìní vyvrcholilo v 19 hod. zapálením èarodìjnické vatry 
a skonèilo  odletem èarodìjnic na koš�atech domù nebo k 
Lišèí noøe, kde se u táboráku hrálo, zpívalo  a tanèilo do 
hluboké noci.

Mgr. Vìra Vymlátilová


