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Veøejné zasedání probìhlo v úterý 11. øíjna 
za úèasti 8 zastupitelù, omluven byl pouze 
místostarosta Miloslav Antl. Pøítomno bylo 
15  hostù. Po zahájení zasedání, pøivítání 
hostù a odsouhlasení zapisovatelky, 
návrhové komise a ovìøovatelù zápisu byl 
schválen program zasedání.
Zprávu kontrolního výboru pøednesl Jozef 
Novák s konstatováním, že jsou pøijatá 
usnesení plnìna. Starosta Jaroslav Dvoøák 
seznámil pøítomné se zprávou o èinnosti 
o b e c n í h o  ú ø a d u  o d  1 2 .  z a s e d á n í  
zastupitelstva obce. V dalším bodì 
programu pøedseda finanèního výboru Petr 
Niessner pøednesl návrh rozpoètových 
opatøení è. 4/2016 a è. 5/2016. Po diskuzi 
bylo schváleno ještì rozpoètové opatøení 
è. 6/2016, kterým došlo k navýšení 
pøíspìvku základní škole v tomto roce 
o 400 000 Kè.
Pøedseda výboru pro školství Vilém 
Koníèek seznámil pøítomné s návrhem 
rozpoètu Základní školy a Mateøské školy 
na rok 2017. Následnì byl projednán návrh 
rozpoètu obce na rok 2017, který pøednesl 
Petr Niessner. O obou návrzích je 
podrobnìji pojednáno v samostatných 
èláncích na jiném místì zpravodaje. 

Návrh rozpoètu je zveøejnìn na Úøední 
desce obce a bude se po pøipomínkování 
zastupitelù, spolkù a obèanù schvalovat 
v prosinci na 14. veøejném zasedání.
V další èásti programu zasedání byly 
projednány žádosti fyzických a právnických 
osob: 
- žádost farního úøadu Hnìvotín o dotaci na 
opravu kostela z odmìny, kterou obec 
obdržela za vítìzství v krajském kole 
soutìže Vesnice roku 2016, schválena byla 
èástka ve výši 10 tis.  Kè; 
- žádost Hospice na Svatém Kopeèku 
o poskytnutí dotace na provoz zaøízení, 
schválena byla èástka ve výši 5 tis. Kè;
- žádost TJ FC Hnìvotín o dotaci na èinnost 
pro rok 2017 ve výši 500 tis. Kè, èástka byla 
schválena (podmínky èerpání budou 
upøesnìny ve smlouvì o poskytnutí dotace, 
snahou obce je omezení výbìru finanèních 
pøíspìvkù od rodièù na èinnost kroužkù na 
nezbytnou výši).           
Následnì byl øešen prodej stavebních 
pozemkù. Zatím byl schválen prodej dvou 
ze tøí zasí�ovaných stavebních pozemkù 
v  lokal i tì  „U Zahrádek“  za  cenu 
2 200 Kè/m2. Navýšení ceny odráží 
povinnost obce odvést pøedepsané danì. 
Schváleny byly Obecnì závazná vyhláška 
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è. 1/2016 o noèním klidu, poøízení nového 
územního plánu a provedení inventarizace 
obecního majetku (viz samostatné èlánky 
na jiném místì zpravodaje). 

Projednána byla kupní smlouva obce 
s panem Matìjem Klapetkem z Olomouce, 
na odkoupení domu è.p. 88, pøilehlých 
nemovitostí a pozemkù p.è. 90 a p.è. 8 
v k.ú. Hnìvotín (zámìr byl projednán 
a schválen na 11. veøejném zasedání 
zastupitelù v mìsíci èervnu 2016). Po 
ukonèení rozhodujících výdajù v roce 2016 
a ujasnìní financování zaèátku roku 2017 
bude uzavøena smlouva s Komerèní bankou 
poboèkou Olomouc o poskytnutí pùjèky na 
o d k o u p e n í  t ì c h t o  n e m o v i t o s t í .  
Odsouhlasená cena je 3 684 000 Kè. 
Pøedpokládáme, že nebude potøeba pùjèky 
ve výši celé èástky.
O výstavbì v obci informoval místostarosta 
Libor Bla�ák (viz samostatný èlánek). 
Diskutovanìjším bodem bylo projednání 
dlouho pøipravované akce „Rekonstrukce 
sportovního areálu Hnìvotín“, jeho 
financování a role obce a TJ FC Hnìvotín 
pøi realizaci akce. Podrobnìjší informace 
naleznete v samostatném èlánku.    
V dalším prùbìhu jednání byl schválen 
nákup elektrocentrály, pøívìsného vozíku 
za obecní služební automobil,sekaèky na 
trávu pro údržbu sportovního areálu 
a nákup a instalace lanové dráhy pro dìti 
jako dárek za jejich lví podíl na vítìzství 
obce v soutìži Vesnice roku 2016. 

Poznámky ze 13. zasedání zastupitelstva obce
Projednány byly dodatky ke smlouvám 
se spoleèností Skanska o posunutí termínu 
prací, se spoleèností INTOP o posunutí 
prací a snížení zakázky, kupní smlouvy na 

nákup nemovitosti do majetku obce 
a prodeji stavebních pozemkù, pøíkazní 
smlouva na zpracování žádosti, smlouva 
o dílo na doplnìní Fit-stezky, nájemní 
smlouvy a smlouvy o právu provést stavbu 
a u t o b u s o v ý c h  z a s t á v e k  s p o l e è n ì  
s Olomouckým krajem.

V diskusi poukázal øeditel základní školy na 
neøešenou žádost o navýšení rozpoètu školy 
ještì v roce 2016. Pøedseda výboru TJ FC 
Miroslav Hariò navrhoval, aby se jednání se 
zastupiteli ohlednì investic a dotací ve 
sportovním areálu zúèastnil celý výbor. 
Ostatní pøipomínky byly informativního 
rázu.
Na závìr bylo pøijato usnesení a starosta 
jednání ukonèil. Podrobnìjší informace 
o projednávaných záležitostech naleznete 
na  obecních  webových stránkách 
v Usnesení ze 13. zasedání zastupitelstva 
obce. Pøíští 14. veøejné zasedání zastupitelù 
bude v první polovinì mìsíce prosince.

Iveta Èechová
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Návrh rozpoètu obce 
pro rok 2017

Inventarizaci majetku je obec povinna 
provést ze zákona. Plán inventarizace za 
rok 2016 byl projednán a schválen na 
13. zasedání dne 11. øíjna. Návrhy na 
vyøazení majetku pøedloží škola, spolky 
a sdružení založená obcí do 2. listopadu 
2016  hlavní inventarizaèní komisi.
Fyzické inventury budou zahájeny 
15. listopadu 2016 a ukonèeny 30. 
listopadu 2016. Celá inventarizace bude 
dokonèena do 31. ledna 2017.

Iveta Èechová

Na 13. veøejném zasedání zastupitelstva 
obce Hnìvotín pøedložil finanèní výbor 
obèanùm a zastupitelstvu obce návrh 
vyrovnaného rozpoètu pro rok 2017 
v celkové výši 28,7 mil. Kè. 
Podle tohoto návrhu oèekáváme daòové 
pøí jmy (daò z  pøí jmu, DPH, daò 
z nemovitosti aj.) ve výši cca 20 mil. Kè, 
nedaòovou èást pøíjmù (platby za 
vodné/stoèné, nájmy, služby, tøídìný 
odpad aj.) pøedpokládáme ve výši 
cca 8,7 mil. Kè. Doufáme, že výpoèet 
rozpoètového urèení daní Ministertva 
financí ÈR a Svazu mìst a obcí bude správný 
a získáme tak v pøíštím roce ze státního 
rozpoètu o pøibližnì 2 mil. Kè více než 
v letošním roce.                                    
A jaké plánujeme v roce 2017 výdaje? 
Napøíklad v investièní oblasti tyto:
- revitalizaci ulice „K Floriánku“, výstavba 
autobusových zastávek u firmy Wanzl, 
vybudování  komunikací  na  konci  
Topolanské ulice cca 4 mil. Kè;
- intenzifikace vodovodní sítì cca 
0,7 mil. Kè;
- výstavba sportovního areálu v majetku 
obce až 4 mil. Kè;                                              
-  rekonstrukce obøadní  místnosti  
a kanceláøe obecního úøadu cca 0,9 mil. Kè;
- pokraèující rekonstrukce hasièské 
zbrojnice cca 0,8 mil. Kè.
Z dalších výdajù jmenujme tøeba 
dofinancování provozu základní a mateøské 
školy vèetnì rekuperace tìlocvièny ve výši 
cca 3,2 mil. Kè.                                                                                                                                       
V letošním roce jsme již splatili desetiletou 
a naši jedinou pùjèku v celkové výši 
10 mil. Kè získanou od Státního fondu 
životního prostøedí na výstavbu splaškové 
kanalizace v obci v letech 2005-2007. 
Návrh rozpoètu je vyvìšen na úøední desce 
a webových stránkách obecního úøadu. 
Spolky, sdružení, ale i jednotliví obèané jej 
mohou pøipomínkovat až do mìsíce 
prosince, kdy jej zastupitelé budou 
schvalovat na svém letošním posledním 
veøejném zasedání. 
Petr Niessner, pøedseda finanèního výboru

Inventarizace obecního 
majetku
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Návrh rozpoètu Základní školy a Mateøské školy Hnìvotín 
na rok 2017 
Vedení základní školy navrhuje pro pøíští 
rok rozpoèet ve výši  2 388 000 Kè. Mimo 
výdajù na energie, údržbu a provoz základní 
a mateøské školy, vybavení, èinnost 
kroužkù, školy v pøírodì a další aktivity, 
navrhujeme oproti loòskému roku 
zahrnout:
- náklady na zøízení výtahu pro hygienickou 
a bezpeènou pøepravu stravy z kuchynì 
do suterénu;
-  náklady na rekuperaci  vzduchu 
do kuchynì;
- malování v mateøské školce.
Bude-li pøíznivý vývoj rozpoètu, plánujeme 
pøípadnì vybourání šatnových klecí, 
položení nové dlažby v suterénu školy 
a zakoupení nových šatnových skøíní pro 
žáky školy.          

Pozn. Náklady na rekuperaci vzduchu do 
tìlocvièny a náklady na nové oplocení dvora 
školy se sousedním pozemkem bude 
zahrnuto do rozpoètu obce.

Vilém Koníèek, pøedseda výboru pro 
školství a mládež

Vzhledem k povinnosti obce mít schválený 
nový územní plán do roku 2020 a k prùbìhu 
jednání s odborem koncepce a rozvoje 
Magistrátu mìsta Olomouce, zastupitelstvo 
rozhodlo o poøízení nového Územního 
plánu obce Hnìvotín. 
Starosta obce byl povìøen, aby zpracoval, ve 
spolupráci s vybranou právnickou osobou, 
která splòuje kvalifikaèní požadavky pro 
výkon územnì plánovací èinnosti, návrh 
zadání územního plánu. Prùbìžnì bude 
zastupitele informovat o prùbìhu 
zpracování návrhu. Na zpracování bude 
vyžádána dotace z Ministerstva pro místní 
rozvoj. 

Návrhy a podnìty mohou obèané 
a právnické osoby podávat u Obecního 
úøadu Hnìvotín. Budou posouzeny 
a pøípadnì zahrnuty do návrhu.
Po dokonèení návrhu bude tento zaslán 
k vyjádøení dotèených orgánùm, sousedním 
obcím, krajskému úøadu a vystaven 
k veøejnému nahlédnutí a pøipomínkování 
veøejnosti na úøední desce. Souèástí bude 
i jeho veøejné projednání. Na základì 
uplatnìných požadavkù a podnìtù, které 
budou posouzeny, bude návrh pøípadnì 
upraven. Zadání územního plánu schvaluje 
zastupitelstvo obce. Vydání nového 
územního plánu obce je èasovì nároèné 
a jeho schválení se pøedpokládá v roce 2018.

Jaroslav Dvoøák, starosta

Poøízení nového územního 
plánu obce

Podìkování obèanùm 
za podporu
Vyhlášením výsledkù celostátního kola 
soutìže „Vesnice roku 2016“ dne 17. záøí 
v Luhaèovicích  tato soutìž v letošním roce 
skonèila. Dìkujeme obèanùm naší obce, 
kteøí pøijeli do Luhaèovic svoji obec 
podpoøit. Hlasitá podpora Hnìvotíòákù 
otøásala sálem spoleèenského domu 
Elektra.  

Celostátní kolo jsme bohužel nevyhráli. 
To pøece nevadí. Již fakt, že jsme zvítìzili 
v krajském kole a mohli tak propagovat 
Hnìvotín celostátnì, je pøece obrovský 
úspìch. Vesnicí roku 2016 se stala obec 
Kašava ze Zlínského kraje. Je to krásná, 
typická valašská vesnice v údolí potoka  
Døevnice s bohatou folklorní tradicí.  

Vítìzi blahopøejeme! Škoda jen, že nám 
nevyšlo v Luhaèovicích  lepší poèasí.

Jaroslav Dvoøák, starosta



Strana 4

Obecní samospráva

V mìsíci záøí se nám po skonèení prázdnin
 a shonu okolo soutìže „Vesnice roku 2016“ 
naplno rozebìhly stavební práce:
- byla dokonèena výmìna plynových kotlù 
v  b u d o v ì  z á k l a d n í  š k o l y  v è e t n ì  
rekonstrukce kotelny, vyregulování otopné 
s o u s t a v y  a  o s a z e n í  n o v ý c h  
termoregulaèních ventilù;

- pokraèují stavební práce na rekonstrukci 
podkrovních bytù v Domì s peèovatelskou 
službou;

Dotace obce spolkùm a sdružením na èinnost v roce 2017
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Obecnì závazná vyhláška 
è. 1/2016 o noèním klidu
V souladu s metodickými pokyny 
Ministerstva vnitra ÈR zastupitelé 
projednali a schválili „Obecnì závaznou 
vyhlášku è.1/20016 o noèním klidu“. 

Vyhláška uvádí dny v roce, kdy nebude, 
z dùvodù konání pøevážnì kulturnì - 
spoleèenských akcí, od 22. hodiny veèerní 
do  6. hodiny ranní dodržen noèní klid. Toto 
ustanovení se netýká napøíklad rodinných 
oslav. Vyhláška je vyvìšena na úøední 
desce.

Miloslav Antl, místostarosta 

Tak, jako každý rok, pøispìjeme i v roce 2017 z rozpoètu obce na èinnost spolkùm, 
sdružením a církvi. O výši jednotlivých dotací rozhodli zastupitelé takto:

TJ FC Hnìvotín 500 000 Kè 
Sbor dobrovolných hasièù Hnìvotín 5 000 Kè  
Sbor dobrovolných hasièù Hnìvotín (ml. hasièi) 5 000 Kè
Myslivecké sdružení Blata 5 000 Kè
Družina mladých myslivcù Vlèata 5 000 Kè
Èeský èervený køíž 5 000 Kè
Senioøi 5 000 Kè
Taneèní skupina BABA 5 000 Kè 
Beruška 5 000 Kè
Spolek ProVás 5 000 Kè
Spolek Èechù z Volynì a jejich pøátel 5 000 Kè 
Øímskokatolická farnost Hnìvotín 10 000 Kè
Draèí lodì 5 000 Kè

Dotaci jednotlivým spolkùm a organizacím obce navýšíme v pøíštím roce 
ještì za reprezentaci obce a podíl na získání Zlaté stuhy v soutìži Vesnice 
roku 2016 takto:

3 oddíly mládežnické kopané 15 000 Kè
2 oddíly mladých hasièù 10 000 Kè
2 oddíly Družiny mladých myslivcù Vlèata 10 000 Kè    
3 oddíly mažoretek 15 000 Kè
Taneèní skupina BABA 10 000 Kè

Tyto finanèní prostøedky budou jednotlivým pøíjemcùm rozdìleny z daru Olomouckého 
kraje vítìzné vesnici a èerpat si je mohou do konce mìsíce øíjna 2017.

Miloslav Antl, místostarosta

Výstavba v obci

- v prùbìhu mìsíce záøí byla zahájena 
rekonstrukce komunikace Malý Klupoø po 
p ø e d c h o z í m  z p e v n ì n í  p o m o c n é  

komunikace za východními zahradami, 
která umožnila náhradní dopravní obsluhu. 
Postup prací nám èásteènì komplikují 
úpravy stávajících deš�ových svodù 
a napojování vstupù a vjezdù z dùvodu 
výškových zmìn u novì budovaného 
chodníku a parkovacích stání, ale do konce 
mìsíce øíjna bude vìtšina prací provedena 
a zahájí se frézování pùvodního povrchu 
vozovky. V první polovinì listopadu pak 
probìhne pokládka nových asfaltových 
vrstev – o termínu kompletní uzavírky 
budeme obèany pøedem informovat;

- byla dokonèena výstavba nové zídky na 
západní stranì høbitova – celá akce 
probíhala v režii Farního úøadu ve 
spolupráci s obcí a naše velké podìkování 
patøí panu faráøi Krumpolcovi, který svou 
neúnavnou aktivitou prosadil její výstavbu 
vèetnì získání dotace.

Libor Bla�ák, místostarosta
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Na konci minulého školního roku poøádala 
školní družina ojedinìlý projekt - 
kinokavárnu. Vstupní vestibul školy jsme 
promìnili v prostory kavárny. Ze sborovny 
jsme udìlali pøípravnu nápojù a jídel. Dìti  
aktivnì pomáhaly. Z dìvèat se staly malé 
servírky, z hochù èíšníci. Hosté, kteøí pøišli, 
si mohli vybrat z nìkolika druhù káv a èajù, 
zákusky a vafle. 

V nabídce jsme mìli  i  byl inkové 
a zeleninové limonády. Hosté si mohli 
objednat i zdravou kávu s houbou reiši a èaj 
s matchou. Pro zpestøení jsme promítali 
prezentaci z naší celoroèní èinnosti. Akce, 
aè nároèná na pøípravu, mìla zdárný 
prùbìh.Z výtìžku jsme tak mohli dìtem na 
jedno odpoledne zaøídit skákací hrad a pro 
každého družináèka ještì cukrovou vatu. 
Myslíme si, že jsme tak hezky zakonèili naši 
èinnost v minulém školním roce.

vychovatelky školní družiny

Kinokavárna „DRUŽÍ“

Hurá do školy

Finanèní gramotnost

Projekt „Zdravé zuby“

V pátek 9. záøí probìhla na školní zahradì 
akce pro dìti pod názvem „Hurá do školy“. 
Po úvodním vystoupení pìveckého kroužku  
se pøedstavili žáci první tøídy, kteøí po 
krátkém rozhovoru o jejich novém 
pùsobišti, škole, obdrželi drobné dárky. 
V dalších hodinách se areál školní zahrady 
promìnil na stanovištì plné her a v altánku 
vznikla tvoøivá dílna. 

Kdo prošel všemi stanovišti, mohl se  projet 
na  nafukovac í  sk luzavce .  Bohaté  
obèerstvení  pro školáky i jejich rodièe 
zajistilo „Sdružení rodièù a pøátel školy“. 
Dìkujeme všem, kteøí tuto akci  pomohli 
zrealizovat. Našim prvòáèkùm pak pøejeme 
úspìšná školní léta.

Alena Zapletalová

V úterý 4. øíjna se pracovníci banky snažili, 
v rámci projektu „Finanèní gramotnost“, 
zasvìtit naše žáky do umìní hospodaøit 
s penìzi. Druhy bankovek žáci znají, ale 
vidìt ochranné prvky pod UV lampou, to se 
jim jen tak nepoštìstí. Dìti si ale hlavnì 
udìlaly pøedstavu o tom, co jsou to rodinný 
rozpoèet, pøíjmy, výdaje, pùjèky, nebo jak 
fungují banky.

Ve dnech 10. a 13. øíjna jsme se se žáky, 
v rámci projektu „Zdravé zuby“, vìnovali 
významu zubní hygieny.

Cílem projektu bylo nejen zlepšení zubního 
zdraví a vytvoøení pøedpokladu k zajištìní 
zdravých zubù i u dospìlé populace, ale 
i motivace k pravidelným návštìvám 
stomatologické ordinace.

Jitka Vlèková

Žáci chodí do školy teprve osm týdnù, ale už si kromì uèení užili i spoustu zábavy, 
u které si ani neuvìdomili, že se vlastnì uèí. Jen si pøeètìte, co všechno už jsme prožili.
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Koncert Pavla Nováka ml.

Pøírodovìdné vzdìlávání

V pondìlí 26. záøí jsme si všichni 
v hnìvotínském  „Kulturním domì“ 
zazpívali, zatancovali a procvièili melodické 
a rytmické dovednosti pøi hudebním 
poøadu Pavla Nováka mladšího nazvaném 
„Cestování po svìtì“. 

V pátek 23. záøí se žáci 5. tøídy, v rámci 
hodiny pøírodovìdy, vydali do palmového 
skleníku v areálu „Výstavištì Flora 
Olomouc“. 

Dále pokraèovali do „Galerie Šatovka“ na 
výstavu „Obøi oceánù“, kde pro nì byla, 
kromì desítky oceánských obrù v životních 
velikostech, a jedné z nejvìtších sbírek 
støední Evropy plné èelistí a zubù žralokù 
z celého svìta, pøipravena také interaktivní 
zóna, ve které nahlédli do "modrého svìta" 
pomocí virtuální reality, èi zvukové stìny. 
Zde si mohli poslechnout hlasy, zvuky 
a „zpìvy“ desítek podmoøských tvorù.

Podzim je hlavním obdobím 
skliznì zeleniny
O rozšíøeném školním pozemku jsme 
naposledy psali v èervnovém èísle obecního 
Zpravodaje. Od té doby se jeho podoba 
mìnila, tak jako se mìní každá jiná 
zeleninová zahrada. Také v dobì letních 
prázdnin bylo nutné se o pozemek starat 
a tak na nìj paní uèitelky a nìkolik žákù 
každé pondìlí (nìkteøí i vícekrát a nejen v 
tento den) vyrazili a udìlali, co bylo 
potøeba. Mimo jiné sklidili èást pestré 
úrody (èervenou øepu, cukety, cibuli atd.) 
a tak mohla být na volné záhony vyseta 
semínka zeleniny pro podzimní sklizeò.

Na zaèátku nového školního roku nám babí 
léto dopøálo sluneèní paprsky a tak nám nic 
nebránilo pustit se opìt do práce. Velkou 
akcí byla sklizeò brambor. Pan Studený 
nám pomohl svou mechanizací a žáci           
2. stupnì brambory posbírali. Protože jsme 
všichni pracovali s velkým nasazením 
i chutí, úplnì jsme zapomnìli na 
fotodokumentaci. Ale nevadí, mìli jsme 
z velké úrody radost. V dalších hodinách 
pracovních èinností jsme se pak tìšili ze 
skliznì dýní, fazolí, mrkve, pórku a celeru. 
Odmìnou pro žáky byly vždy maliny 
a mìsíèní jahody, kterých bylo letos 
opravdu hodnì. Pøíští rok se snad doèkáme 
i jahod zahradních, které jsme si na podzim 
vysadili.

A jak vypadá náš školní pozemek nyní? Vše 
je sklizeno, na políèku po bramborách 
pìknì roste øepka (zelené hnojení) a než 
pøijde zima, necháme pozemek zorat. A kdo 
nám s tím pomùže? Pøece pan Studený. 
Dìkujeme!

Iveta Šutová
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Na zelené stezce 

Adaptaèní kurz žákù 6. tøídy

V úterý 27. záøí se naše škola zúèastnila 
pøírodovìdné soutìže pod názvem „Na 
zelené stezce II“, kterou poøádala Základní 
škola a Mateøská škola Bystroèice. Do 
soutìže se pøihlásilo celkem 12 týmù ze ètyø 
okolních škol. Naši zástupci byli sestaveni 
z žákù prvního stupnì, kteøí si vytvoøili 
3 týmy pod názvy „Žluté opice“ (Karel 
Brejcha, Adéla Navrátilová), „Terada“ 
(Adam Oš�ádal,  Tereza Janušová) 
a „Vlèata“ (Benjamin Duda, Zuzana 
Kopecká).
Soutìžní týmy byly na zelenou stezku 
vypouštìny v pravidelných intervalech, 
musely zde plnit zapeklité úkoly z oblasti 
p ø í r o d o p i s u ,  z e m ì p i s u ,  g e o l o g i e  
a environmentální výchovy. 

Dále je na této pøírodovìdné stezce èekala 
i „poznávaèka“ rùzných pøírodnin. Pro 
týmy, které èekaly na svùj start, byl 
pøipraven bohatý doprovodný program. 
Každý tým si mìl za úkol vyrobit svoji 
vlajku. Velmi zajímavá a oblíbená byla 
výroba plstìného mýdla a chrastítka. 
Zbývající èas si dìti krátily vyplòováním 
pøipravených hlavolamù.
Díky krásnému podzimnímu poèasí, skvìlé 
náladì soutìžících a celkové pøátelské 
atmosféøe to byl krásnì strávený den, který 
byl zakonèen sladkou teèkou. Naše „Žluté 
opice“ Karel Brejcha a Adéla Navrátilová se 
umístili na krásném druhém místì. Tímto 
jim velmi gratulujeme a pøejeme hodnì 
úspìchù do dalších soutìží.

Pavel Pekaø

Letošní školní rok žáci 6. tøídy zahájili 
p ì t i d e n n í m  a d a p t a è n í m  p o b y t e m  
v rekreaèním centru „Camping Baldovec“. 
Adaptaèního kurzu se zúèastnilo 17 žákù 
pod vedením paní tøídní uèitelky Dany 
Kacálkové a paní vychovatelky školní 
družiny Luisy Èevorové. 
Po úvodním rozèarování z nevlídných 
chatek, množství a velikosti pavoukù si žáci 
pobyt užívali na výletech po okolí. Navštívili 
zøíceninu hradu v Holštejnì, hráli týmové 
hry v pøilehlém lese, pøímo v areálu kempu 
si vyzkoušeli lukostøelbu a lanové aktivity 
ve výšce 8 m. 
Nìkteøí z nich zdolali i horolezeckou stìnu 
a z výšky 16 metrù jízdu lanovkou dlouhou 
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140 m. Adaptaèní kurz se žákùm líbil 
a splnil svùj úèel, noví žáci se do tøídního 
kolektivu bez problémù vèlenili a nová paní 
tøídní uèitelka své žáky dobøe poznala. Žáci 
na svùj „adap�ák“ rádi vzpomínají a snad na 
pobyt, kde lišky dávají dobrou noc a v noci 
šmejdí v odpadkových koších, jen tak 
nezapomenou.

Dana Kacálková

Pøijali jsme milé pozvání Základní školy 
Slatinice na cirkusové vystoupení, které se 
konalo ve ètvrtek 15. záøí na slatinickém 
fotbalovém høišti. Na první pohled tradièní 
šapitó skrývalo neobvyklé pøekvapení – 
vystoupení samotných žákù slatinické 
základní školy. Do obce totiž zavítal projekt 
„Cirkus Happy Kids“, který uèí žáky 
spolupráci, komunikaci a jednoduššímu 
cirkusovému umìní. A my byli pøi tom.

Zhlédli jsme dvouhodinové pøedstavení 
plné zajímavých choreografií a mnohdy 
i docela nároèných kouskù. O zábavu se 
postarali žongléøi, akrobati, kouzelníci, 
klauni, fakíøi a nechybìlo ani vystoupení na 
visuté hrazdì, èi chùze na lanì. To všechno 
pro nás v rámci zmínìného projektu 
pøichystali pod odborným vedením žáci, 
kteøí vystupovali v krásných kostýmech 
a samozøejmì za doprovodu hudby. Bìhem 
ètyø  dnù  pø iprav i la  ZŠ  S la t in ice  
neskuteènou podívanou a není divu, že 
jednotlivá èísla sklidila bouølivý potlesk.

Lenka Žibritová

Stejnì jako v minulých letech se i v tomto 
školním roce snažíme našim žákùm zajistit 
co nejkvalitnìjší program na poli prevence 
rizikového chování. Stìžejní práci v tomto 
smìru mají tøídní uèitelé, ale naši èinnost 
podpoøíme také programy neziskových 
organizací.

Netradièní cirkusové 
pøedstavení

Prevence rizikového chování

V tomto školním roce jsme navázali 
s p o l u p r á c i  s  o r g a n i z a c e m i  
„KAPPA–HELP“,  „Poradna zdraví  
Šumperk“ a „Magistrát mìsta Olomouce“. 
Zkušení lektoøi budou v jednotlivých 
tøídách realizovat lekce na podporu 
kolektivù a vzájemných vztahù, dotknou se 
problematiky zdravého životního stylu èi 
dospívání, seznámí žáky s nebezpeèím 
spojeným s užíváním internetu. Zejména 
problematika užívání internetu je stále 
aktuálnìjší. Na základì výzkumu žákù na 
èeských základních a støedních školách byly 
zjištìny tyto alarmující údaje:
- zkušenosti s kyberšikanou má 46,8 % dìtí;
- dìti na internetu neèastìji vyhledávají 
slova sex a porno;
- každý 5. èlovìk se na internetu vydává za 
nìkoho jiného;
- realizovány jsou 2 ze 3 návrhù na schùzku;
- pøes 60% dìtí mladších 7 let má 
nekontrolovatelný pøístup k internetu.
Prùmìrná komunikace s dítìtem v bìžném 
školním roce vypadá následovnì: 50 hodin 
rodièe, 850 hodin škola, 1500 hodin 
internet. Pøesto, že vìøíme, že je tato 
statistika ovlivnìna tím, že do ní byli 
zahrnuti i žáci støedních škol, jsou nìkteré 
údaje alarmující pro rodièe a pedagogy 
i žákù nejnižších roèníkù. Nezbývá než 
vìøit, že námi zvolené preventivní 
programy napomohou k tomu, aby se naši 
žáci nestali obì�mi kyberšikany a více èasu 
vìnovali aktivitám souvisejícím se zdravým 
životním stylem.

 Ivana Hegrová, 
metodik prevence rizikového chování

Ve ètvrtek 29. záøí se pøedškoláci z naší 
mateøské školy zúèastnily akce poøádané 
Mikroregionem Kosíøsko a nazvané 
,,S dráèkem na Velký Kosíø“. Poèasí bylo 
krásné a tak v 7:45 hodin vyrazilo z naší 
školky na výlet 28 dìtí a 3 paní uèitelky. Dìti 
se na výlet moc tìšily a o to víc, když pro nì 
pøijel dvoupatrový autobus. I když byla tøí 
kilometrová cesta ze Slatinek pìšky na 
Kosíø pro nìkteré dìti nároèná, všechny to 
nakonec skvìle zvládly.

S dráèkem na Velký Kosíø

Pokraèování na stranì 7.
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V okolí rozhledny byl pro dìti pøipraven 
program s úkoly na stanovištích. Dìti tøídily 
odpadky do správných popelnic, cvièily na 
øíkanku s pohybem, zahrály si hru na 
veverky a lišky, hledaly klíš�ata na stromech 
a shodné dvojice obrázkù. Velkým zážitkem 
byl pro dìti i výstup na rozhlednu s krásným 
výhledem do okolí. Na závìr dìti dostaly od 
dráèka a „Kosíøana“ medaile, odmìnu 
a také obèerstvení v podobì èaje a párku 
v rohlíku. 

Petra Macharová, uèitelka MŠ

Podzim s sebou pøinesl další z radostných 
dìtských her a tou je „Drakiáda“. 
S nadšením se jí ve ètvrtek 6. øíjna 
zúèastnily dìti spolu s rodièi. Pøinesly 
dráèky zakoupené, ale i doma vyrobené. 
Šikovnost rodièù a dìtí byla odmìnìna 
balíèky s dobrotami. 

O obèerstvení se postarali rodièe dìtí 
z mateøské školy,  kterým za to patøí velký 
dík. Jen poèasí  k nám mohlo být 
pøívìtivìjší a vítr nám mohl foukat víc. Na 
tváøích dìtí však nebylo znát, že by jim 
poèasí ubralo na nadšení, nebo radosti, 
a zvesela bìhaly po høišti s létajícími dráèky. 
Z høištì jsme odcházeli s pøáním, aby se na 
nás pøíští rok usmálo sluníèko.

Ilona Vyroubalová, uèitelka MŠ

Podzim v mateøské škole patøil i letos 
tvoøivým dílnièkám, na které byli  pozváni  
rodièe. Ve tøídì Brouèkù jsme vyrábìli 
papírové vánoèní ozdoby. Ve Vèelièkách 
a Motýlcích se pøi spoleèné práci uèitelek, 
rodièù a dìtí podaøilo vytvoøit spoustu 
krásných výrobkù z keramické hlíny, které 
urèitì ozdobí ve vánoèním období jejich 
domovy. Všem dìkujeme za úèast a tìšíme 
se na další setkání.

Drakiáda 2016

Podzimní dílnièky v mateøské 
škole

Pøipravované akce do konce roku:
9.  l istopadu  Pohádka  Smol íèek  
v mateøské škole (Kašpárkovo divadlo 
Olomouc)
2. prosince Vánoèní jarmark
5. prosince Mikuláš, èert a andìl 
v mateøské škole

Dostálová Jarmila, 
zástupkynì øeditele pro MŠ

Spolek rodièù a pøátel školy pøi mateøské 
škole Hnìvotín (zkratka SRPŠ pøi MŠ 
Hnìvotín) je právnì samostatné sdružení 
rodièù dìtí z mateøské školy vzniklé již 
v roce 1992, které na základì nových stanov 
z roku 2015 zajiš�uje podporu školky v její 
èinnosti. Spolek poskytuje dobrovolnou 
a organizaèní pomoc, materiální a finanèní 
prostøedky školce nad rámec poskytovaný 
zø izovatelem,  poøádá spoleèenské 
a kulturní akce pro dìti a pøispívá 
k propagaci školky na veøejnosti. Podílí se i 
na spoleèných akcích poøádaných základní 
školou a jejím SRPŠ pøi ZŠ. Hlavním 
posláním spolku je podpora potøeb, práv 
a zájmù dìtí v mateøské škole Hnìvotín. 
Podrobnìjší pøehled našich aktivit 
n a l e z n e t e  n a  w e b o v é  a d r e s e  

. 

V posledních letech se podaøilo výboru 
spolku zorganizovat a uskuteènit nové 
projekty pro dìti a rodièe – seznamovací 
dílnièky, lampionový prùvod, minikino 
a maminkovské divadlo. Aktivnì jsme 
pøistupovali i k tradièním akcím typu 
è a r o d ì j n i c e ,  d r a k i á d a ,  k a r n e v a l  
a rozsvìcování vánoèního stromku, kam 
poprvé pøed 3 lety pøiletìli Andìlé z MŠ. 
Pokaždé jsme se snažili pøinést nìco nového 
a neotøelého, zapojit co nejvíce ochotných 
rodièù a neúnavnì bojovali s pøekážkami. 
Vždy nás to ale nesmírnì bavilo a náš hlavní 
cíl, spokojené dìti, byl plnìn. Ohlas rodièù 
byl velmi pozitivní, úèast na akcích veliká. 
Tímto chceme rodièùm dìtí navštìvujících 
školku v letech 2013 - 2016 podìkovat za 
podporu a solidaritu. Jen díky vám se 
podaøilo sehnat dostatek finanèních 
prostøedkù a dìtem z mateøské školky 
zakoupit a darovat interaktivní tabuli 
v hodnotì 70 tis. Kè. Letošní pøedškoláci se 
s ní již pilnì pøipravují na 1. tøídu, ale i pro 
menší dìtí nabízí všestranné využití pøi 
interaktivních hrách a vìøíme, že bude 

Rodièe dìtem 2013 - 2016

www.skolahnevotin.cz

„malochùm“ a „bìlochùm“ sloužit po 
mnoho let. Nastupujícímu výboru SRPŠ pøi 
MŠ Hnìvotín pøejeme taky takové fajn 
rodièe, plno elánu, nadšení a vytrvalosti, 
skvìlé poèasí a hodnì radosti z radosti dìtí.

za SRPŠ pøi MŠ Ilona Niessnerová

Vodné a stoèné
Upozoròujeme obèany, že v tìchto dnech 
vybíráme platbu za vodné a stoèné za 
období od 1. kvìtna do 31. øíjna 2016. Cena 
vody je 27 Kè a stoèného 35 Kè za 1 m3. 
Faktury jsou splatné do 15. listopadu 
2016. 

Mùžete platit hotovì, nebo platební kartou 
v úøední dny v kanceláøi obecního úøadu, 
nebo pøevodem na úèet obce pod 
variabilním symbolem, uvedeným na 
vyúètování, což je èíslo popisné a 2310. 
Vy, kteøí jste nám nahlásili vaši e-mailovou 
adresu, jste dostali, nebo v nejbližší dobì 
dostanete, vyúètování elektronickou 
poštou. 

Tradièní setkání seniorù
V pátek 11. listopadu probìhne od 18 hodin 
v sále Kulturního domu tradièní setkání 
seniorù. K tanci a poslechu bude hrát 
oblíbená skupina „NAOSTRO“ pana 
Krejèíøe. Je pøipraveno i kulturní 
vystoupení. 
Pøipravíme obèerstvení, pøedáme dáreèky 
jubilantùm a potom to roztoèíme, tak jako 
každý rok. Pøeobjednejte si návštìvu lékaøe, 
rozcviète klouby a hlavnì si pojïte 
popovídat a také zavzpomínat, i když ta 
pamì� už nás obèas potrápí.   
Tìšíme se!

Miloslav Antl, místostarosta

Pokraèování ze strany 6.

http://www.skolahnevotin.cz
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Již nìkolik let pøipravujeme rekonstrukci sportovního areálu. Pustíme se do toho nyní?

Zpravodaj obce Hnìvotín | øíjen 2016

Souèasné travnaté høištì TJ FC Hnìvotín, 
plocha s umìlým povrchem a tenisový kurt 
jsou na relativnì dobré úrovni, ale vyhovují 
požadavkùm pøevážnì jen kopané, respektive 
èásti tenisové veøejnosti. Cílem obce je však 
zabezpeèit školní mládeži, celým rodinám 
a kolektivùm všestrannìjší sportovní vyžití 
i  v  d a l š í c h  s p o r t o v n í c h  o d v ì t v í c h  
a disciplínách.   
Proto v souèasné dobì probíhá zpracování 
projektové dokumentace pro územní øízení na 
akci „Rekonstrukce sportovního areálu 
Hnìvotín“. Je v ní, mimo jiného, zahrnuta 
i dvoupodlažní pøístavba stávajícího objektu 
šaten. Jedná se o investièní akci ve výši 
cca 10 – 12 miliónù Kè. Nájemce sportovního 
areálu, TJ FC Hnìvotín, má možnost na tuto 
akci zažádat o dotaci, která by pokryla až 80 % 
investièních nákladù. Zbývající finanèní 
prostøedky by poskytla žadateli obec Hnìvotín 
ze svého rozpoètu.
První dvì podmínky pro odstartování akce 
byly splnìny. Zastupitelstvo obce Hnìvotín na 
svém zasedání dne 11. øíjna pøijalo usnesení 
o realizaci a spolufinancování akce a výbor 
TJ FC Hnìvotín odsouhlasil na své schùzi dne 

24. øíjna podání žádosti o poskytnutí dotace.
Komise pro zadávání veøejných zakázek tak 
nyní osloví a vybere nejvhodnìjšího 
dodavatele a obec s ním uzavøe smlouvu 
o realizaci projektové dokumentace. Pøedseda 
komise o tom bude zastupitele informovat na 
pøíštím zasedání zastupitelstva. 
Vybranému projektantovi vydá obec plnou 
moc pro jednání s orgány státní správy za 
úèelem vydání územního rozhodnutí 
a stavebního povolení na akci „Rekonstrukce 
Sportovního  areálu Hnìvotín“. Zastupitelstvo 
se také usneslo, že Obec Hnìvotín  pøevezme 
závazky spolku TJ FC Hnìvotín, vyplývající 
z Rozhodnutí o poskytnutí dotace, pøi 
pøípadném ukonèení èinnosti tohoto spolku. 
Všechny výše uvedené kroky smìøují 
k jedinému cíli - pøipravit nezbytná povolení, 
podat vèas žádost a vysoutìžit dodavatelskou 
firmu s podmínkou realizace jen pøi pøidìlení 
dotace z Ministerstva školství, mládeže 
a tìlovýchovy ÈR.
Vyjde-li to, zahájíme práce hned, jak to umožní 
poèasí. Práce totiž musí být ukonèeny do konce 
roku 2017.

Jaroslav Dvoøák, starosta
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LEGENDA

1) stávající tenisový kurt
2) stávající objekt šaten s restaurací
3) pøístavba s šatnami a zázemím
4) stávající høištì s umìlým
     povrchem
5) stávající objekt udírny se šatnami
6) tenisový kurt
7) tenisový kurt
8) beach volejbalové høištì
9) stávající workoutové høištì
10) tartanová dráha
11) travnaté høištì
12) víceúèelové høištì s umìlým
       povrchem
13) stávající høištì na volejbal 
       a nohejbal
14) in-line dráha
15) stávající velké travnaté høištì
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Kvìtinové truhlíky
Skonèilo léto, kvìtiny odkvetly, uklízíme 
truhlíky. Obèané, kteøí mají od obce 
zapùjèené truhlíky je mohou odevzdat ve 
støedu 9. listopadu 2016 v pracovní 
dobu. Zamìstnanec obce je bude odebírat 
pøed Kulturním domem. 

Dìkujeme všem, kteøí byli ochotni takto 
pøispìt k výzdobì obce. Obèanùm, kteøí 
mìli truhlíky zapùjèené letos, budou 
automaticky poskytnuty i pøíští rok. Kdo by 
je už nechtìl, nebo by se naopak chtìl pøidat 
nìkdo další, staèí se nahlásit v kanceláøi 
obecního úøadu.

Iveta Vyroubalová

Sluneènice topinambur
Døíve také sluneènice bambulinatá, 
èi sluneènice brambor. Je to nepùvodní, 
invazní rostlina. Šíøí se nekontrolovanì 
a vytlaèuje pùvodní druhy rostlin. Roste 
zejména na zamokøených plochách, nebo 
podél silnic, èi železnièních tratí. Pochází ze 
støední a východní èásti USA, odkud se 
dostala nejen do Evropy, ale i do Asie, èi na 
Nový Zéland.

Na našem území ji myslivci vysazovali jako 
pøilepšení pro zvìø, napøíklad na tak 
zvaných mysliveckých políèkách uprostøed 
lesù mezi Olomoucí a Litovlí. Hlízky 
rostliny obsahují mnoho druhù vitamínù 
a také inulin, což je rostlinná obdoba 
inzulinu, a také ménì škrobu než brambory. 
Hlízky jsou velmi zdravé také pro diabetiky. 
Lze je každopádnì doporuèit ke sbìru 
a následné konzumaci, nejen diabetikùm. 
Pøipravují se stejnì jako brambory. 
Tak dobrou chu�.

Radovan Bajgar

Krajské volby

Zpravodaj obce Hnìvotín | øíjen 2016

Tak, jako v celé republice, probìhly i v naší obci ve dnech 8. – 9. øíjna volby 
do zastupitelstev jednotlivých krajù. 
Zde jsou výsledky hlasování pro politické strany 
dosažené ve volebním okrsku Hnìvotín: 
poèet volièù zapsaných do seznamu 1352
poèet volièù, kteøí volili 437
poèet platných hlasù 429
procento úèasti 32,32 %

Poèet hlasù jednotlivým stranám a volebním uskupením a procentuální 
vyjádøení z pohledu poètu odevzdaných platných hlasù:
ANO 2011 136 ….. 31,70 % 
ÈSSD 65 ….. 15,15 %
ODS 49 ….. 11,42 %
KSÈM 33 …..  7,69 %
Starostové Pro Olomoucký kraj 33 …..  7,69 %
TOP 09 25 …..  5,83 %
Koalice Piráti a Zmìna 24 …..  5,59 %
Koalice Svoboda a pøímá demokr. 20 …..  4,66 %
Koalice pro Olomoucký kraj 19 …..  4,43 % 
Obèané pro Olomoucký kraj 7 …..  1,64 %
Koruna èeská 3 …..  0,70 %
Úsvit s Blokem proti islamizace 3 …..  0,70 %
Svobodní a Soukromníci 3 …..  0,70 %
Dìlnická strana soc.spravedlnosti 3 …..  0,70 %
Volte Pravý Blok 2 …..  0,47 %
Nezávislí a Moravané 2 …..  0,47 %
Národní demokracie 1 …..  0,23 %
Ne ilegální imigraci 1 …..  0,23 %

Iveta Èechová

Rozsvícení 
vánoèního stromu obce
Obecní úøad Hnìvotín vás ve spolupráci se složkami 
TJ FC Hnìvotín, Sborem dobrovolných hasièù, 
Mysliveckým sdružením Blata a Èeským èerveným køížem 
srdeènì zve v Pátek 2. prosince na již tradièní akci – 
„Rozsvícení vánoèního stromu obce“, která bude opìt 
probíhat v Kulturním domì a na pøilehlých prostorech.
 

Program je pøipraven následující:
od 16:00 hod. Mikulášský karneval dìtí v sále 
Kulturního domu 
od 17:00 hod. Zahájení vánoèního jarmarku a prodeje 
obèerstvení
od 19:00 hod. Rozsvícení vánoèního stromu obce, 
kulturní vystoupení žákù základní školy, ohòostroj
od 20:00 hod. Taneèní zábava na sále Kulturního domu. 

K vašemu  obèerstvení bude pøipraven  již tradièní 
vánoèní punè,  pivo a nealko nápoje, steaky z grilu, uzené 
cigáro, žebra, klobásy, párek v rohlíku, tlaèenka s cibulí, 
škvarky, bramboráky  a letos opìt zabíjaèkový kotel, kde 
si pochutnáte na ovaru a vaøených specialitách s køenem 
a pøílohami.
Tìšíme se na vaši hojnou úèast!

Miloslav Antl, místostarosta
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Historický úspìch hnìvotínské draèí lodì

Poslední srpnový víkend se opìt sjely 
posádky draèích lodí na pøehradu do obce 
Skalièka. V kategorii „Týmy pøátel“ se 
prezentovalo 22 týmù vèetnì toho našeho – 
„Hnìvotínských drakù“. 

To, že se sešel letos opravdu dobrý tým, 
dokazovala posádka svými èasy již od 
prvních jízd a dokonce pøi svém tøetím 
ostrém startu pokoøili „Hnìvotínští draci“ 
sedm let platný rekord tratì, když se 
èasomíra zastavila po 53,16 sekundy. 
Skvìlým nasazením celé posádky si tak 
zajistili postup do finálové jízdy mezi pìt 
nejlepších lodí. Boj o „Pohár obce Skalièky“ 

I „Spolek ProVás Hnìvotín“ 
soutìžil
Jsme velmi rádi, že se i náš „Spolek ProVás 
Hnìvotín“ mohl zapojit do soutìže 
o „Vesnici roku ÈR 2016“ a reprezentovat 
v tomto prestižním klání nejen naši obec, 
ale zároveò i Olomoucký kraj na celostátní 
úrovni. 

Naši èinnost, i pøedspolkovou, za období let 
2010 až 2016 jsme dvanáctièlenné komisi 
pøedstavili slovem i obrazem tentokráte 
v areálu „Sportovního a jezdeckého spolku 
Hnìvotín“. Letní kino „Provázek“ pak bylo 
postaveno a pøipraveno k prohlídce ve 
sportovním areálu FC Hnìvotín. 

Pøed koncem obecní prezentace jsme ve 
skalách odehráli s dìtmi malou scénku 
u spolkového týpí, která v „bleskových“ 
ètyøech minutách pøipomnìla dva naše 
letní  tábory  Indiánské léto  2015 
a Vesmírnou odyseu 2016. Všichni jsme 
doufal i ,  že  naše bohatá spolková 
a sousedsko-obèanská èinnost pøispìje 
k dobrému, nebo dokonce výbornému 
umístìní obce Hnìvotín v soutìži. 

I když se tak bohužel nestalo, pøesto velice 
dìkujeme všem ochotným pøátelùm 
a pøíznivcùm spolku, kteøí nám pomáhali 
pø i  dvoudenních pø ípravách naší  
prezentace a léta se aktivnì podílí na 
sportovním a kulturním dìní v naši obci. 
Veškerou spolkovou èinnost z let 2010 až 
2016 si mùžete prohlédnout na pøíslušných 
w e b o v ý c h  s t r á n k á c h  
( ).

Petr Niessner, pøedseda spolku
www.provashnevotin.cz
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byl neskuteènì vyrovnaný. O výsledcích 
musela rozhodnout cílová kamera. I pøes 
výborný èas 56,52 sekundy jsme se bohužel 
umístili velmi tìsným rozdílem na ètvrtém 
místì, ale i tak to pro nás byl neuvìøitelný 
výsledek. 

Velké díky všem „Hnìvotínským drakùm“ 
za úèast, za sportovní výkony až na krev, za 
skvìlou organizaci výpravy a za neèekanì 
vynikající výsledek.

Helena Slintáková

Pøímìstský tábor
1. turnus - 11. – 15. èervence
První den letošního pøímìstského tábora 
jsme dopoledne strávili na školní zahradì 
a v teplém poèasí hráli hry, nejèastìji 
s vodou. V soutìži dívky proti chlapcùm 
skonèil náš souboj remízou a všichni byli 
spokojeni. Oblíbenou hrou se také stalo 
lidské „Èlovìèe, nezlob se“. Dìti se uèily 
trpìlivosti a s napìtím vyèkávaly, až padne 
šestka a ony se budou moci rozbìhnout 
kolem høištì. Novì vybudovaný školní 
pozemek jsme zalili, trochu vypleli a hlavnì 
sklidili úrodu. A odpoledne jsme se vydali 
na minigolf do Olomouce, kde jsme ve 
dvojicích porovnali svoje síly a celý den tak 
zakonèili.  

Úterý jsme strávili v „Pevnosti poznání“, 
kde jsme zkoumali svìt pod mikroskopem, 
lámali si hlavu nejrùznìjšími hlavolamy, 
vyzkoušeli si rùzné fyzikální jevy, poznávali 
lidské tìlo a jeho funkce. Dívky si 
vyzkoušely dobové kostýmy vojákù 
a nìkteøí zase želví krunýø. Nìkdo si 
„zajezdil na kole“ a jiný na stonožce. 
Odvážlivci si vyzkoušeli i pohyby hlavou 
dolù. Nakonec jsme zhlédli poutavý 
vesmírný film.
Støedy se dìti nemohly doèkat, èekal nás 

výlet do „BRuNO family parku Brno“ – nové 
haly se spoustou zábavných prvkù, 
skluzavek, trampolín, prolézaèek ve 
výškách, podzemních chodeb, nebo také 
temný labyrint. Autíèka a lodièky, lanovky 
… už po pár minutách bylo jasné, že se tady 
dìtem opravdu l íbí .  Mokré vlasy 
a promoèená trièka od potu toho byla 
dùkazem. 
Ve ètvrtek jsme se chystali jako každý rok na 
„Velký Kosíø“. Celou noc i ráno pršelo a tak 
jsme se pøed odjezdem ještì rozehøáli 
v tìlocviènì a èekali, jestli déš� pøestane. 
Autobus nás zavezl do Èech pod Kosíøem, 
kde jsme nejprve na zámku navštívili 
filmovou výstavu o Zdeòkovi a Janovi 
Svìrákových. 

U rozhledny jsme museli rozdìlat oheò, 
protože jsme byli jediní odvážlivci, kteøí se 
ten den na vrchol Hané vydali. Chvíli nám to 
trvalo, protože všude bylo samé mokré 
døíví, ale buøty jsme si nakonec opekli, 
pohráli si na høišti a vybìhli i na rozhlednu. 
Po sestupu z hory dolù jsme se rozdìlili na 
dvì skupiny. Všichni chlapci a nìkteré 
dívky se vydali na prohlídku hasièského 
muzea, ostatní dívky pak do sousedního 

Pokraèování na stranì 11.

http://www.provashnevotin.cz
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Pøímìstský tábor

Spolek ProVás Hnìvotín využil, dva dny 
pøed startem táborového vesmírného 
modulu, pøíznivého poèasí v naší obci 
a v pátek 12. srpna otevøel ve sportovním 
areálu již podruhé brány letního kina 
„Provázek“. Malým i velkým divákùm jsme 
tentokrát promítli èeský rodinný film „Tøi 
bratøi“ z dílny rodiny Svìrákových. Byli 
jsme mile pøekvapeni, že se nám i v dobì 
dovolených pøed plátnem sešlo celkem 
150 divákù, z toho 69 platících „dospìlákù“. 
Dìkujeme za vaši návštìvu. Krátké video 
z tohoto pøedstavení mùžete shlédnout na 
w e b o v ý c h  s t r á n k á c h  s p o l k u  
( ). 

Od 1. øíjna vstoupila v platnost novela 
pøestupkového zákona, dle které by si mìsta 
a obce mìly prostøednictvím obecnì 
závažné vyhlášky schválit na rok dopøedu 
pøesnì vyjmenované akce, jež mají 
povolené ukonèení až po 22. hodinì. Podle 
ústavních soudcù musí výjimka z noèního 
klidu jasnì jmenovat, pro který den, 
èi období platí, pøípadnì se musí vztahovat 
k události, kterou lze podle tradic 
pøedvídat. Zastupitelstvo obce vyhovìlo 
naší žádosti a tuto výjimku, týkající se 
letního kina, ve vyhlášce uvedla. Vyhláška 
byla na 13. veøejném zasedání schválena 
a my všichni se tak mùžeme tìšit na další 
spoleènì strávené filmové chvíle pøed  
plátnem pod širým nebem.                                                                                                              

Petr Niessner, správce letního kina

www.provashnevotin.cz
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muzea koèárù. Obì prohlídky byly poutavé 
a mrzelo nás, že nemùžeme navštívit obì 
zároveò.
V pátek jsme pøímo okupovali „Centrum 
Semafor“ v Olomouci. Mìli jsme tam 
k dispozici kola, kolobìžky a hlavnì šlapací 
káry a celé dopravní høištì pro sebe. 
Dopravní výchova nenásilnou formou byla 
v pátek to pravé oøechové. A za odmìnu 
nám dovezli pro všechny absolventy jízd 
poøádnou pizzu.A už jsme oèekávali, co 
pøinese další pondìlí a celý druhý turnus.

2. turnus - 18. – 22. èervence
V dopoledním programu pondìlního dne 
jsme v hezkém poèasí pomohli zeleninì 
a bylinkám na školním pozemku od 
úmorného plevele a sklidili obøí cukety 
a dýnì. Zahráli jsme si také pohybové 
a veselé hry na novém høišti na školní 
zahradì a po dobrém obìdì jsme se vydali 
za kulturou. Nový film „Hledá se Dory“ jsme 
si užili v kinì „Premiere Cinema“ za køupání 
popcornu a usrkávání  chlazeného 
pití.
V úterý jsme se hned ráno vydali za 
dobrodružstvím mezi „koruny stromù“. 
Lanové centrum „Veverák“ skýtalo pro 
nìkteré zábavu, pro nìkteré pøekonání 
sama sebe. Ve výšce 4 metry nad zemí dìti v 
jistících úvazcích pøelézaly rùzné pøekážky, 
vzájemnì si radily, pomáhaly s karabinami 
a podporovaly se psychicky. Kdo se 
neunavil, mohl ještì na pøilehlém høišti 
vybít zbylou energii. Doplnit ji následnì 
mohl pøi lahodném obìdì. Palaèinky s 
marmeládou a šlehaèkou byly pro každého 
výbornou odmìnou.
Dìtmi dlouho oèekávaná støeda znamenala 
návštìvu „Dinoparku“ v Ostravì. Zajímavá 
a zábavná prohlídka dinosauøích exponátù, 
3D film v kinì, hra na paleontology, jízda na 
ruènì pohánìných autíèkách, volný pohyb 
po labyrintu a na prùlezkách a projížïka 
Dino Expresem nejen kolem sopky chrlící 
kouø, k tomu ještì suvenýry, hranolky, 
nanuky a limonády, to vše si dìti užily do 
sytosti.
Ve ètvrtek jsme opìt navštívili „Pevnost 
poznání“, tentokrát i s doprovodným 
programem. Pod vedením odborníkù si dìti 
užili expozici „Živá voda“, kde se seznámili 
s podvodním svìtem pod mikroskopem i ve 

filmu. V sousedním rozáriu jsme pak mohli 
pomocí GPS pøístrojù hledat „kešky“, 
indicie pro další hru.
Odpolední program jsme si vychutnali na 
høišti a v brouzdališti rozária. Jakmile jsou 
dìti v kolektivu, vystaèí si i s trochou vody 
a jsou naprosto spokojené a nápady na hry 
pøicházejí samy. Nikomu se nechtìlo odjet 
domù.
V pátek vyhrála volba cyklovýletu nad pìší 
turistikou. Smìr Ústín – benzínka na kolech 
nadchl všechny. Jakmile jsme se v cíli 
nasvaèili, pokraèovali jsme na okružní jízdu 
pøes Tìšetice a Vojnice zpìt na chladné 
obèerstvení a svlažení v tekoucím potùèku. 
Na zpáteèní cestu se nám po takovém 
pohodovém odpoèinku ani nechtìlo. 
Možná jsme toho stihli za ty dva týdny málo, 
ale vìøte, že jsme se ani chvíli nenudili. 
A hlavnì - dìti se uprostøed kolektivu, i když 
rùzných roèníkù, k sobì chovaly mile 
a pøátelsky a bez jakýchkoliv problémù. Tak 
za rok zase?

Radka Dudová

Letní kino Provázek

Taneèní kurz pro dospìlé
Pokraèování ze strany 10.

Od konce prázdnin probíhá každou nedìli 
na sále Kulturního domu taneèní kurz pro 
dospìlé pod vedením taneèního mistra 
Pavla Johna, držitele nejvyšší národní 
výkonnostní taneèní tøídy ve standardních 
i latinsko - amerických tancích.

I pøes poèáteèní obavu o naplnìní kurzu, 
kdy podmínkou pro zahájení byla úèast 
minimálnì 10 párù, byl taneèní kurz 
zahájen za neèekanì vysoké úèasti 
pøihlášených. Pravidelné taneèní lekce se 
tak konají každou nedìli postupnì pro dvì 
skupiny taneèníkù, celkem se totiž do kurzu 
zapsalo 27 taneèních párù z øad obèanù naší 
obce.

Petr Procházka

Plesová sezóna 2017

Konec roku se blíží a zaèátek toho dalšího je 
souèasnì i startem nové plesové sezóny. 
Pøinášíme vám s pøedstihem pøedbìžné 
termíny, které nám zatím poøadatelé 
zaslali:
14. ledna Maškarní (Mateøská škola)
21. ledna Pyžamový (TJ FC Hnìvotín)
18. února Hasièský (SDH Hnìvotín) 
11. bøezna Sportovní (TJ FC Hnìvotín)

Pevnì dané termíny vám oznámíme 
v prosincovém vydání zpravodaje.

Podìkování

Chtìla bych touto cestou podìkovat všem, 
kdo se podíleli na skvìlém týdnu – Táboru 
Vesmírná odysea – pro naše dìti.
Od netradièního „nalodìní“ v Hnìvotínì až 
po návrat – vše perfektnì vymyšlené! Dìti 
se ani na chvíli nenudily a myslím, že jejich 
odpovìï na naši otázku: „Jak bylo?“ 
„Super!! Pøíští rok jedeme znova!!“ 
vystihuje pøesnì, jak na táboøe bylo.
A k podìkování pro všechny dospìlé 
organizátory nesmím zapomenout na 
Adama Niessnera, díky kterému jsme my, 
rodièe, dennì sledovali, co se na táboøe 
dìje. A Veronice Psotkové dìkujeme za 
skvìlé fotografie. Ještì jednou - dìkujeme!

Za Ladika a Fildu Koneèné 
maminka Blanka Gerasová

http://www.provashnevotin.cz
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Obèanský spolek „ProVás Hnìvotín“ 
uspoøádal  o prázdninách ve dnech 
15. – 21. srpna  2. roèník pobytového tábora 
pod názvem „VESMÍRNÁ ODYSEA“. 
Po loòském indiánském putování prérií 
jsme se v srpnu tentokráte vydali zachránit 
n a š i  g a l a k t i c k o u  s o u s t a v u .  N a  
dobrodružnou výpravu  se  vydalo  
85 odvážných „astronautù“ z  øad 
hnìvotínských dìtí. Jejich úkolem bylo 
opravit poškozenou hvìzdnou bránu, pøes 
kterou se naši soustavu chystali napadnout 
nepøátelské civilizace. 

Mezigalaktická rada Urdan jim na pomoc 
vyslala svého nejváženìjšího èlena 
Manschu (rozvážný a zkušený pøíslušník 
rasy Noxù ovládající 1352 jazykù, z toho 
268 mimoverbálních, dále teleportaci, 
telepatii, levitaci a transformaci), asistenèní 
droid AD 07 (starší model urèený pro bìžné 
asistenèní úkony s procesním èipem 
nastaveným neutrálnì, spíše pøátelsky, 

v poslední dobì vykazující známky 
poruchových zkratù, vyslance však oddanì 
doprovázejícího již øadu cyklù a proto 
dosud nevymìnìného) a NiPeho (bytost 
humanoidního vzhledu z rasy Furlingù, pro 
které je charakteristická až pøehnanì 
vysoká tìlesná a myšlenková aktivita, 
nerozvážnost a roztržitost, ale pøedevším 

Manscha
Pro vybrané zástupce šesti civilizací jsem do 
Hnìvotína vyslal dva transportní moduly, 
které všechny pøepravily na galaktickou 
základnu Relaxa. Na ni mezigalaktická rada 
seslala pøepravní sondu s veškerými pokyny 
pro úspìšné zvládnutí expedice a záchranu 
soustavy. K opravì poškozené hvìzdné 
brány bylo potøebné nashromáždit co 
nejvìtší  množství  velmi vzácného 
vesmírného prvku trinia. Jeho krystaly 
jednotlivé posádky získávali v prùbìhu 
expedice za úspìšné zvládnuté úkoly, 
kterými v jednotlivých dnech byly:
- pøedletová pøíprava (sestrojení skafandru, 
výroba mateøské lodì, vlajky a vlastních 
identifikaèních prvkù);
-  testovací  let  lodì (manévrovací  
schopnosti, let za zhoršených podmínek, 
vypuštìní záchranného modulu);
- získání ukradených zásob, prùlet èernou 
d í r o u  ( s t e z k a  o d v a h y ) ,  z á c h r a n a  
nezvìstných, vìdecký prùzkum planety; 
- expedièní výprava na planetu P1491 (podél 
Bílého Potoka z Karlovy Studánky na 
Pradìd); 
- seznámení z hvìzdnou cestou (mobilní 
planetárium, mapy souhvìzdí).

nebojácnost a oddanost, podobnost 
s mýtickým vzhledem Mar�anù je u nìj èistì 
náhodná). A jaké dojmy a pocity si tito tøi 
z výpravy odnesli?

Šestý den všechny posádky vyrazili na 
planetu Edora, kde se nacházela hvìzdná 
brána strážená Velikým Deodorantem. Po 
cestì vedoucí krásným lesem plnili poslední 
úkoly. Krystaly trinia nashromáždìné za 
celou dobu expedice posádky následnì se 
strážcem smìnili za galaktické platidlo 
chechtáky. Ty pak astronauti utratili za 
zboží z obchodní lodì, která veèer dorazila 
n a  z á k l a d n u ,  a  k t e r o u  „ t o t á l n ì  
vyplundrovali“. Za úspìšnou záchranu 
hvìzdné brány navíc každý obdržel ba�ùžek 
s dárky.
Pro všechny úèastníky záchranné mise 
mám jen slova pochvaly. Úkoly plnili 
svìdomitì, s nadšením a odhodláním, 
chovali se bezproblémovì. A co je 
nejdùležitìjší – z nároèné výpravy se vrátili 
v poøádku a zdraví.

Milan Krejèí

Prázdninová ohlédnutí
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Standa Oš�ádal

MiPe
V letošním roce byl ze strany rodièù a dìtí 
takový zájem, že byla pøekroèena kapacita 
pensionu Relaxa a šest vedoucích tak bylo 
nakonec ubytováno v zapùjèeném 
vojenském stanu. Jako pøedseda spolku 
bych rád touto cestou podìkoval  
táborovým zdravotnicím a všem 
vedoucím (seznam je na jiném místì 
èlánku), kteøí se po dobu 168 hodin 
odpovìdnì starali o celou naši cennou 
posádku. Jsem opravdu rád, že v naši obci 

žijí také lidé, kteøí jsou ochotni v osobním 
volnu s radostí a bez nároku na odmìnu 
v y t v o ø i t  p r o  n a š e  d ì t i  o p r a v d u  
nezapomenutelné zážitky. Naší spoleènou 
odmìnou jsou rozzáøené oèi dìtí a také vaše 
pochvalné e-maily a vzkazy, které nás tìší 
a vhání nám tak optimismus do žil. 
Dìkujeme vám za nì a už nyní se všichni 

tìšíme na spoleènì strávené chvíle pøi 
dalších spolkových akcích. 
Závìrem také dìkuji všem sponzorùm 
a podporovatelùm spolku, nebo� bez jejich 
pomoci by nebylo opravdu možné 

zrealizovat tábor na tak vysoké technické 
úrovni. Veškerá denní videa z letošního 
i loòského tábora si mùžete prohlédnout na 
webových stránkách spolku. 

Petr Niessner

POZVÁNKA
Dovolujeme si vás tímto i letos 
pozvat do Kulturního domu do 
klubovny „Družiny mladých 
myslivcù“, kde bude u pøíležitosti 
konání akce „Rozsvícení vánoèního 
stromu obce“ v pátek 2. prosince 
p ø i p r a v e n a  m a l á  t á b o r o v á  
minivýstava. Mùžete na vlastní oèi 
vidìt krátký film z táborového 
hemžení, osahat si vesmírné 
planetárium, které vytvoøily samy 
dìti a seznámit se s robotem AD 007 
(snad bude výøeènìjší, než v tomto 
èlánku).

Prázdninová ohlédnutí



Strana 14

Zájmové organizace

Slouží pøírodì a její ochranì

Zpravodaj obce Hnìvotín | øíjen 2016

Jednou ze spoleèenských organizací 
pùsobících v naší obci je Myslivecký spolek 
Blata Hnìvotín. Zdejší myslivci hospodaøí 
na výmìøe o 1718 hektarech. Jeho èlenskou 
základnu v souèasné dobì tvoøí 20 èlenù, 
3 èekatelé na èlenství a 2 ženy, adeptky. 
Spolek øídí pøedseda spolku Jiøí Vorálek 
a myslivecký hospodáø Pavel Toman, 
za souèinnosti dalších èlenù výboru. 
Myslivci svého koníèka provozují ve svém 
volném èase a s láskou k pøírodì. Hlavní 
zvìøí o níž se myslivci celoroènì starají je 
zajíc, srnèí, bažant, koroptev, kachny 
divoké, objeví se i èírka. Honitbou pøechází 
také zvìø èerná a na Blatì lze pozorovat 
ledòáèka. Ze zvìøe škodící myslivosti se loví 
nejèastìji liška, lze se setkat také s mývalem 
severním, psíkem mývalovitým a jezevcem. 
Daøí se nám naplòovat normované stavy 
zajíce a zvìøe srnèí, i když v souèasné 
moderní agrární krajinì to vyžaduje velké 
úsilí. 

Doba pøikrmování skonèila, ale tím 
hnìvotínským myslivcùm práce nekonèí. 
Jejich èinnost pokraèuje v celé øadì oblastí. 
Mezi každoroènì poøádané akce patøí 
Myslivecký ples, který letos navštívilo 
155 platících úèastníkù a jeho obliba stoupá. 
Vždy� krom výborné zvìøinové kuchynì je 
pøipravená velká vìcná a zvìøinová 
tombola. Ve svém areálu na  Výrovce 
pomáhali myslivci v kvìtnu pøi zajištìní 
místního kola soutìže o Zlatou srnèí trofej. 
Èlenové spolku patøí nejen k vedoucím 
bezplatného kroužku Družina mladých 
myslivcù a ochráncù pøírody Vlèat, ale také 
k sponzorùm tìchto akcí. Spolek má také 
svého trubaèe, je jím Pavel Andrš, jehož 
borlice dodává každé akci slavnostní ráz. 
Významnou oblastí je kynologie, letos 
s p o l e k  z a j i s t i l  v e  s v é  h o n i t b ì  
celorepublikové zkoušky vloh jezevèíkù a na 
øíjen spolu, s Okresním mysliveckým 
svazem Olomouc, pøipravil na své umìlé 
noøe zkoušky v bezkontaktním norování. 
Jako spolek máme také vychován 
dostateèný poèet lovecky upotøebitelných 
psù  pro  výkon práva  mysl ivost i .  

Brigádnická èinnost byla soustøedìna 
pøedevším na odstraòování závad vzniklých 
na mysliveckých a krmných zaøízeních, 
zpùsobených jednak poèasím a zubem èasu, 
ale v neposlední øadì také vandalstvím, 
které se ani hnìvotínským myslivcùm 
nevyhýbá. Smutný je pohled na rozbité 
zásypy, vyvrácené posedy a vytrhané kolíky. 
Každoroènì myslivci také obnovují 
a  doplòují  pachové ohradníky na 
frekventované silnici mezi Hnìvotínem 
a Lutínem. Pachové ohradníky Hagopur, 
které v honitbì používáme, byly vyvinuty ke 
snížení a zabránìní èastých nehod na 

Hnìvotínským fotbalistùm pøijela k výroèí pogratulovat pražská Sparta

V letošním roce je to již 65 let, co se 
v Hnìvotínì hraje organizovaná kopaná. 
Oslavy tohoto výroèí se uskuteènily 
v sobotu 9. èervence a výbor klubu pro 
návštìvníky pøichystal pestrý program.
Ten byl zahájen ve 14 hodin slavnostním 
o t e v ø e n í m  w o r k o u t o v é h o  h ø i š t ì  
vybudovaného firmou Clean4you. Zájemci 
mìli možnost si zacvièit pod dohledem 
vyškolených instruktorù, vyvrcholením pak 
bylo exhibièní vystoupení držitelù 
svìtových i evropských medailí v tomto 
mladém sportu. Od 15 hodin se na 
travnatém høišti støetli bývalí hráèi 
Hnìvotína a Lutína, domácí v poklidnì 
vedeném utkání zvítìzili v pomìru 4:3. 
Hlavním bodem programu byl pøátelský 
zápas mezi souèasným týmem mužù 
a veterány Sparty Praha. Hosté pøijeli 

s øadou zvuèných jmen, napø. Jiøí Novotný, 
Marek Kincl, Michal Horòák, Ludìk 
Stracený, Petr Vrabec, na poslední chvíli se 
dostavil i populární Franz Straka. Domácí 
tým moc nešetøili a zvítìzili 2:1.
Pøestávky mezi poloèasy obou utkání a mezi 
u t k á n í m i  v y p l n i l y  v y s t o u p e n í  
hnìvotínských benjamínkù a mažoretek 
a pomponistek základní školy, došlo i na 
ukázku z oblasti bojových sportù. Pro 
všechny pøítomné bylo pøipraveno velmi 
bohaté obèerstvení, oslavy pak byly 
ukonèeny taneèní zábavou za hudebního 
doprovodu skupiny „Country All“. Celé 
odpoledne bylo velmi vydaøené, o èemž, 
k velké spokojenosti organizátorù, svìdèily 
pochvalné ohlasy návštìvníkù.

Milan Krejèí 

silnicích. Oproti sledovanému období se 
poèet støetù zvìøe se silnièními vozidly 
snížil, pøesný údaj však bude znám až po 
uzavøení mysliveckého roku. Jisté je, že tyto 
ohradníky chrání nejen zvìø, ale také 
majetek a zdraví motoristù, což si myslím 
zaslouží podìkování všech. Hnìvotínští 
myslivci nejsou jen støelci zvìøe, jak 
se nìkdy vykládá, ale hlavnì její ochránci 
a chovatelé a k tomu vedou také dìti v jejich 
kroužku. Myslivost je vlastnì služba pøírodì 
a její ochrana.

za myslivecký spolek Blata Hnìvotín 
Rudolf Krè
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Ohlédnutí za dìtským farním dnem
Dìtský farní den se konal na faøe v sobotu 
10. záøí odpoledne od 15 hodin. Zúèastnilo 
se ho asi 25 dìtí, jejich rodièe a pøátelé. Pro 
dìti byla pøipravena øada soutìží a závodù 
s pouèným i zábavným programem. 
Souèástí programu bylo i seznámení 
s životem sv. Barbory formou soutìžní hry. 
Rodièe pøinesli s sebou rùzné dobroty 
k ochutnání pøi spoleèné svaèinì. 
J í d e l n í è e k  b y l  z p e s t ø e n  p o r c e m i  
grilovaného masa a uzenin. Program byl 
zakonèen táborákem na farním dvoøe, 
spojeným se zpìvem písní za doprovodu 
kytary. Úèastníkùm se program dìtského 
dne líbil a tìší se zase na další v pøíštím roce. 

Památka zesnulých
se slaví letos ve støedu 2. listopadu. 
Pobožnost za zemøelé probìhla v nedìli 
30. listopadu odpoledne ve 14 hodin na 
høbitovì. 

Slavnost patrona farního chrámu 
sv. Leonarda
oslavíme letos v nedìli 6. listopadu 
slavnostní bohoslužbou ve farním kostele 
v 9:30 hodin. Pøi slavné mši svaté bude 
zpívat chrámový sbor z Velké Bystøice pod 
v e d e n í m  s b o r m i s t r y n ì  J u r á ò o v é .  
Podrobnosti o programu této slavnosti 
budou zveøejnìny na plakátì. Pøijïte si 
poslechnout krásné liturgické zpìvy sboru, 
který u nás dosud neúèinkoval.

Dušièková sbírka na Charitu 
se uskuteèní letos v nedìli 13. listopadu pøi 
farní mši svaté v 9:30 hodin. Kdo by chtìl na 
projekty Charity pøispìt mimo tuto 
bohoslužbu, mùže tak uèinit odevzdáním 
svého daru na faøe nejpozdìji v pondìlí 
14. listopadu od 8 do 10 hodin.

Sbírka luštìnin pro pøípravu polévek 
pro bezdomovce
je organizována Charitou Olomouc, která 
pøipravuje polévky pro bezdomovce 
a chudé. Sbírka probíhá po celý mìsíc øíjen 
a listopad, u nás v kostele o nedìlích pøed 
bohoslužbami, tj. v dobì od 7:30 do 
9:30 hodin. V pøedsíni kostela jsou 
pøipraveny bedny, do kterých mohou dárci 
vkládat balíèky s luštìninami. Sbírá se 
hrách, fazole, èoèka a cizrna. Po ukonèení 
bude sbírka pøedána Charitì. 

Pøíprava na advent  -  výroba 
adventních vìncù
Již loni jsme vyrábìli adventní vìnce na faøe 
ve skupince asi 20 lidí. Vyrobili jsme 
25 malých vìncù a 1 velký vìnec do kostela. 
Vìnce byly prodány zájemcùm a výtìžek byl 
odeslán Charitou na podporu sirotèince 
v Mongolsku. Letos chceme tuto akci 
zopakovat, a proto zveme ty, kdo se chtìjí 
zapojit do výroby adventních vìncù, aby se 
dostavili na faru v sobotu 19. listopadu 
v 16 hodin. Materiál na výrobu vìncù bude 
zajištìn.

Z a è á t e k  a d v e n t u  -  ž e h n á n í  
adventních vìncù
Adventní doba zaèíná letos v nedìli 
27. listopadu. V tento den bude možné si 
zakoupit ráno v 9:15 hodin v kostele 
adventní vìnce, které budou na zaèátku 
bohoslužby v 9:30 hodin požehnány. Cena 
jednoho adventního vìnce je 250 Kè. 
Výtìžek z prodeje adventních vìncù bude 
použit na podporu sirotèince v Mongolsku. 
Je možné si pøinést na žehnání i vlastní 

vìnce, které si po bohoslužbì odnesete 
domù. Adventní vìnce pøipomínají blížící 
se svátky narození Krista.

Potravinová sbírka „Krajíc chleba 
pro chudé“
V adventní dobì bude vykonána sbírka 
potravin pro Charitu, která z nich pøipraví 
štìdroveèerní veèeøi lidem bez domova. Do 
sbírky je možno pøispìt trvanlivými 
potravinami a konzervami, ale i penìzi. 
Dary pro tuto sbírku se budou odevzdávat 
v pøedsíni kostela do pøipravených beden 
pøed ranní bohoslužbou v 9:30 hodin 
a to o nedìlích 11. a 18. prosince.

Navštivte webovou stránku naší 
farnosti,
je pro vás pøipravena na internetové adrese 
f a r n o s t - h n e v o t í n . w e b n o d e . c z .  
Najdete tam celou øadu zajímavostí o naší 
farnosti ,  fotografie  z  našich akcí  
a pøipravované akce na záložce „aktuality“.

P. Eduard Krumpolc, faráø

Beruška
Mateøský klub „Beruška Hnìvotín“, z.s., 
nezisková organizace, je spolek rodièù, kteøí 
mají dìti ve vìku od 6 mìsícù do 3 let 
a pravidelnì se schází každé úterý a ètvrtek 
od 9 -11 hodin v prostorách budovy 
mateøské školy (vchod boèními dveømi ze 
strany od fary).  
Dìti zde mají k dispozici velkou hernu 
s trampolínou, skluzavkou a dìtskou hrací 
kuchyòkou. 
Dále jsou zde rùzná odrážedla, vozítka, 
koèárky, hrací auta, kostky, knížky, nauèné 
hry, stavebnice, puzzle ad. Rodièe pak mají 
k dispozici kout, kde si mohou uvaøit kafe, 
èaj a pøitom si posedìt a popovídat 
s ostatními „dospìláky“.
Dìti, které navštìvují Berušku, mají 
mnohem jednodušší pøechod do mateøské 

školy. Znají se odmalièka, postupnì si na 
sebe zvykají, uèí se spolu hrát a vycházet. 
Stávají se z nich kamarádi. V záøí takto 
spoleènì do mateøské školy Hnìvotín 
pøešlo pøes 10 dìtí. 
V minulém roce se nám podaøilo 
zorganizovat i spoustu spoleèných akcí, a� 
už to byl Mikuláš, nebo letos na jaøe výlet do 
Dinoparku ve Vyškovì, centra ekologických 
aktivit „Sluòákov“, nebo na „Loveckou 
chatu“ u Horky nad Moravou (více fotek 
naleznete na facebooku Hnìvotínská 
Beruška. 
Tímto zveme rodièe s malými dìtmi 
k pravidelným schùzkám, pøijïte strávit 
pøíjemné chvíle plné her a zájmových 
aktivit, jsme tu pro vás a vaše dìti. 

Martina Šulcová
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Fotbalový podzim pomalu konèí
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Je konec mìsíce øíjna a hnìvotínským 
fotbalistùm zbývá z velké porce podzimních 
zápasù odehrát tøi poslední. Muži hostí 
5. listopadu Kojetín a 12. listopadu zajíždìjí 
do Chválkovic, dorostenci hrají 5. listopadu 
v Dolanech. 
Z toho vyplývá, že benjamínci mladší i starší 
a starší žáci mají již odehráno. Benjamínci 
na podzim odehráli v obou kategoriích po 
osmi turnajích. Výsledky z prvních ètyø 
turnajù posloužily k rozdìlení mužstev dle 
výkonnosti do druhé fáze. Zde se obìma 
týmùm daøilo stejnì - v tabulce skonèily 
mezi pìti mužstvy shodnì na tøetím místì. 
Mimo jiného se tak kvalifikovaly do zimní 
halové ligy. 
Smolné zápasy odehráli naši starší žáci. 
Èastými prùvodními znaky jejich zápasù 
byly slabší koncovka, lacinì obdržené 
branky, ale souèasnì i pohledná hra. Svoje 
možnosti naznaèili v posledním podzimním 
kole, když doma pøekvapivì, ale naprosto 
zaslouženì, porazili vedoucí tým soutìže 
Kostelec na Hané 6:3. Pøesto však podzim 
zakonèili na posledním místì tabulky. 
Dorostencùm pøed zimní pøestávkou zbývá 
odehrát ještì jeden zápas, v tabulce 
okresního pøeboru jsou momentálnì na 
pìkném tøetím místì s malým bodovým 
odstupem na první a druhou pøíèku. Na 
mužstvu se pozitivnì zaèínají projevovat 
získané zkušenosti u hráèù, kteøí pøed 
rokem a pùl do týmu pøišli ze žákovské 
kategorie.

O týmu mužù by se hodnocení jeho 
dosavadního pùsobení v podzimní èásti 
krajského pøeboru dalo opsat z pøedchozích 
let. Nepøíliš široký kádr oslabovaný 
zranìními, nebo disciplinárními tresty, 
dokáže odehrát skvìlý zápas, aby 
v následujícím propadl. Zápasy navíc èasto 
doprovází problémy s promìòováním 
šancí, jako naposledy pøi derby utkání 
v Lutínì, které jsme prohráli 1:0. Aktuálnì 
se tým nachází na 10. místì patnáctièlenné 

tabulky (tým Mohelnice B pøed zaèátkem 
soutìže odstoupil). Všichni doufáme, že ve 
zbývajících dvou zápasech mužstvo ještì 
nìjaké body uhraje. Od roèníku 2017/2018 
totiž bude v krajském pøeboru hrát pouze 
14 týmù, což mùže znamenat sestup až tøí 
mužstev (a to ještì nevíme, jak se bude daøit 
týmùm z našeho regionu v divizní soutìži).
V plném proudu jsou i soutìže v malé 
kopané. Do nového roèníku se již 
nepøihlásil nìkolikanásobný okresní 
pøeborník tým FC Hnìvotín a tak nás letos 

reprezentují dvì mužstva, shodnì hrající 
2. ligu – Kovo døevo a United Players. 
Výbornì si vede hlavnì prvnì jmenovaný 
tým, který tabulku suverénnì vede 
a pøedvádí opravdu krásnou kopanou. 
Špatnì si nevedou ani mladíci z United 
Players, když se po slabším úvodu dokázali 
po deseti kolech soutìže vyšplhat na pìkné 
4. místo. Výborný nástup do soutìže mìli 
i veteráni FC Hnìvotín, po odehrání devíti 
kol tabulku, jako vždy na podzim, vedou. 

Milan Krejèí

Hnìvotínský hrnec

V pátek 28. øíjna byl odehrál poslední míèek 
2. roèníku tenisové soutìže „Hnìvotínský 
hrnec“. Celoroèní soutìže ve ètyøhrách se letos 
zúèastnilo 12 tenisových párù, což je, 
s pøihlédnutím k potøebám další tenisové 
veøejnosti, asi maximum na jeden tenisový kurt. 
I tak bylo nìkolik zápasù odehráno na „umìlce“ 
u Jiøího Sovy, nebo v Olomouci na kurtech oddílu 
Milo. Celkem bylo v soutìži odehráno 
úctyhodných 81 zápasù, 63 v základní èásti 
a 18 v èásti nadstavbové.
Po odehrání základní èásti byla sestavena 
tabulka, na jejímž základì byli jednotlivé páry 
nasazeni do finálového rozpisu – pavouka, kde se 
již bojovalo o koneèná umístìní. Lze øíci, že 
oproti minulému roku šla výkonnost všech párù 
nahoru a soutìž mìla výbornou sportovní úroveò 
(mìøeno „amatérským“ metrem). Øada zápasù 
mìla dramatický prùbìh a dokázala pøitáhnout 
i pìknou diváckou kulisu. Svoje loòské vítìzství 
dokázal letos obhájit Radek Navrátil, tentokrát 
ve dvojici s Jiøím Mlynáøem. Finálový zápas byl 
opravdovým vyvrcholením soutìže a výsledek 
6:3 6:2 neodpovídá tomu, jaký odpor pozdìjším 
vítìzùm dvojice Karel Brachtel – Ivo Loš�ák 

kladla. Celá øada her se rozhodovala za velmi 
tìsného stavu, nebo z výhody, v koncovkách však 
byli Radek s Jiøím pøesnìjší a ménì chybovali. 
A jaké je tedy letošní celkové poøadí?
1. Jiøí Mlynáø – Radek Navrátil
2. Karel Brachtel – Ivo Loš�ák
3. Boris Janák – Lumír Toufar
4. Mojmír Doležal – Jiøí Šulc
5. Josef Èupalka – Tomáš Dostál mladší
6. Milan Krejèí – Petr Krejèí
7. Jan Dostál – Tomáš Dostál starší
8. David Houska – Ondøej Svaèek
9. Ivo Èerný – Petr Filkász
10. Jan Edl – Michal Edl
11. Jan Heider – Martin Volmut
12. Roman Navrátil – Jiøí Opravil
Všem úèastníkùm 2. roèníku soutìže patøí 
podìkování za pìkné a bojovné výkony 
a gratulace za stoupající sportovní výkonnost. 
Oficiálnì bude letošní „hrnec“ ukonèen 
veèírkem, na kterém budou rozdány ceny 
a poháry a na kterém budeme již pomalu chystat 
další roèník této úspìšné soutìže.

Milan Krejèí


