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Mimoøádné 22. veøejné zasedání Zastupitelstva obce 
probìhlo  23. bøezna a bylo svoláno  pro urgentní termín 
schválení kupních smluv a smlouvy o smlouvì budoucí na 
zøízení vìcného  bøemene. Zúèastnilo se ho 7 zastupitelù 
(omluven p. Studený) a 6 hostù.

Øádné 23. veøejné zasedání probìhlo dne 15. dubna 2010 
za úèasti všech devíti zastupitelù a  dvaceti hostù.
Po zprávì kontrolního výboru, kterou pøednesla Mgr. 
Ivana Filkászová, byli úèastníci zasedání seznámeni s 
prací obecního úøadu od 21. zasedání, tedy od 18. února 
2010. Je to pravidelný úèet, který pøedkládá starosta obce  
zastupitelùm a obèanùm, aby mohli posoudit, za co jsou 
vlastnì zamìstnanci obce placeni. Dovolíme si tvrdit, že 
kdyby postupovali stejnì i další orgány a instituce, bylo by 
jasnìji i ve vyšší politice.
Hlavním bodem jednání bylo schválení žádosti o poøízení 
souboru zmìn è.3 Územního plánu obce Hnìvotína. O 
této otázce již jednáme prakticky rok. Poslední úpravy 
návrhu zmìn byly projednávány na zasedáních v øíjnu a v 
prosinci 2009 a v únoru 2010. Obec zmìny navrhuje, ale 
poøizovatelem plánu a jeho zmìn je Magistrát mìsta 
Olomouce – Odbor koncepce a rozvoje. Ten naše návrhy 
posoudil a obci navrhl, aby tøi lokality z celkových devíti 
do žádosti nezahrnoval, jelikož jsou v rozporu se zásadami 
plánování územního rozvoje. Jedná se o zábor èásti 
pozemku høištì FC Hnìvotín a o  zmìnu využití pozemku 
bývalého radaru Armády Èeské republiky.

Poznámky z 22. a 23. zasedání zastupitelstva obce.

Jak s elektrifikací Válkova?

Již nìkolik mìsícù øeší firma ÈEZ pøeložení elektrických 
rozvodù v lokalitì Velkého a Malého Válkova, odkud by 
mìly zmizet sloupy elektrického vedení a veškeré rozvody 

Tøetí neschválenou lokalitou je pozemek manželù 
Jurtíkových na východní stranì Velkého Klupoøe, který 
odbor koncepce a rozvoje MMOl navrhuje realizovat až v 
nìkterém z dalších návrhù, a to po vyøešení 
vysokonapì�ového elektrického vedení, ucelené zástavby 
jednotnou ulièní formou a dopravního napojení. 
Zastupitelstvo obce se pøed hlasováním seznámilo se 
žádostí manželù Jurtíkových o rozklad tohoto stanoviska 
magistrátu. Vìtšina zastupitelù se s názorem žadatelù 
neztotožnila a pøiklonila se k odbornému stanovisku 
odboru koncepce a rozvoje MMOl.
Po celkem bouølivé výmìnì názorù pak byla schválena 
koneèná podoba žádosti o poøízení zmìn è.3 Územního 
plánu obce Hnìvotín, která uznává odborné stanovisko.    
V dalších bodech programu byly zamítnuty žádosti 
obèanù o prodej pozemkù v zastavìné èásti obce, 
zamítnuta byla také žádost spoleènosti Horstav o 
doplnìní zmìny územního plánu. Pøítomní byli dále 
informováni o pøihlášce obce do soutìže Vesnice roku 
2010. Byla projednána nová elektrifikace Velkého a   
Malého Válkova, zhotovení veøejného osvìtlení v lokalitì 
Za Høištìm, stav pøíprav vybudování rozhledny na 
Velkém Kosíøi a další.
Diskuse byla v závìru poznamenána blížícími se 
komunálními volbami a pomìrnì vyhrocenou výmìnou 
názorù bývalého a souèasného starosty. Podrobnìjší 
informace o projednávaných záležitostech naleznete na 
obecních webových stránkách v Usnesení z 23.zasedání 
zastupitelstva obce.

Iveta Vyroubalová

Další zasedání je plánováno
v polovinì mìsíce

èervna 2010.
Na místì bývalého radaru Armády èeské republiky dnes mùžeme 
nalézt firmu Ministavebniny.

by mìly být vedeny v zemi. Zástupci této spoleènosti již 
jednali s jednotlivými majiteli nemovitostí. 
Chtìli bychom v této souvislosti pøipomenout, že pøívod 
elektrické energie k vašemu rodinnému domu je 
záležitostí mezi spoleèností ÈEZ a vámi, majiteli domù, ve 
kterých máte zøízeno odbìrné místo. ÈEZ musí obci 
dokonce zaplatit vìcné bøemeno, když chce pøivést 
elektrickou energii k odbìrateli. 
Obecní úøad zaráží postoj èásti obyvatel, kteøí navrhují „a� 
si to dá obec ze svého!“
Nebráníme se vyjít obèanùm „Válkovù“ vstøíc, ale proè by 
koneènou stavební úpravu ulice mìly v budoucnu hyzdit 
rozvadìèe elektrické energie v zeleném pásu? Stejnì ještì 
musíme v letošním roce doøešit v této lokalitì pøeložení 
veøejného osvìtlení, protože ÈEZ demontuje souèasné 
vedení i s kovovými držáky, na kterých je stávající 
osvìtlení umístìno. 
Opravit se budou muset i narušené støechy. Pokud by je 
obec i doèasnì využívala pro umístìní osvìtlení, musela 
by tyto práce provést na vlastní náklady.

Miloslav Antl, místostarosta a pøedseda výboru
pro rozvoj bydlení a dopravy 

duben 2010

Kovové držáky elektrického vedení jsou souèasnì osazeny i lampami 
veøejného osvìtlení a tlampaèi obecního rozhlasu. Zmizí v blízké 
budoucnosti ze støech Malého a Velkého Válkova?
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Obecní samospráva.

Kdo financuje rozsáhlé pøeložky rozvodù 
elektrické energie? 

I pøes informaci v prosincovém vydání Zpravodaje,  
pøetrvávají i nadále nejasnosti ve financování tøech 
nových transformátorù, rozvodù vysokého a nízkého 
napìtí v lokalitách Za školou, Za høištìm, vèetnì obou 
„Válkovù“.

Setkali jsme se opìt  s názorem, že to financuje obec a 
kdeže na to vezme peníze? Pravdou je, že obec pøispìla na 
základì dohody s firmou ÈEZ necelým milionem korun na 
lokalitu Za høištìm, výnosem z prodeje stavebních 
pozemkù. Ostatní náklady jsou už však plnì v režii této 
spoleènosti.
Ta, i když s èásteèným zpoždìním, realizuje v naší obci 
jednu ze svých nejvìtších investièních akcí v Olomouckém 
kraji o celkovém objemu cca 8 miliónù korun.

Miloslav Antl, místostarosta a pøedseda výboru
pro rozvoj bydlení a dopravy

Odkud  bereme peníze na život obce?

Vìtšinou to víte, ale pro stále se opakující dotazy, 
nejasnosti a hlavnì fámy,  to zopakujeme.
Hospodaøení obce je naplánováno rozpoètem obce na 
každý kalendáøní rok. Základem rozpoètu obce Hnìvotín 
jsou, stejnì jako u ostatních obcí, finance z 
pøerozdìlených daní, ziskù a z kapitálových výnosù. To v 
praxi znamená, že Finanèní úøad Olomouc pošle v 
mìsíèních platbách na úèet obce za kalendáøní rok celkem 
9 až 10 miliónù korun. Èástka je závislá od poètu obyvatel, 
množství firem, spoleèností a podnikatelù sídlících v obci, 
ale hlavnì od skuteèného výbìru daní státem. V roce 2009 
jsme z finanèního úøadu a výbìrem obce mìli o cca 4 
miliony ménì.
Další peníze obec získá z poplatkù za vodné a stoèné, za 
odpady, za poskytování služeb a z výbìru danì z 
nemovitosti. To jsou zhruba  další 3 až 4 milióny korun. 
Tedy celková pøíjmová stránky èiní 12 až 14 miliónù 
korun.
Výdaji obce jsou, alespoò z tìch hlavních,  náklady na 
pitnou a splaškovou vodu, na odvoz a likvidaci odpadù,  
na veøejné osvìtlení, na energie, na  provoz mateøské a 
základní školy a kulturního domu, na mzdy zamìstnancù 

obce, na péèi o vzhled obce a zeleò, na splácení pùjèky, na 
opravy majetku, na bytové hospodáøství, na pøíspìvek na 
dopravu atd. èiní 11 – 12 miliónù korun.
Nárùst poètu obyvatel a tím i zvýšení efektivity provozu 
mateøské a základní školy, zvýšení poètu podnikatelských 
subjektù, vyšší daò z nemovitosti a podobnì vytváøejí pro 
obec pøíznivé pøedpoklady pro budoucí financování a její 
další rozvoj.
Dotace z jednotlivých ministerstev a z Olomouckého  
kraje ve výši cca 10 miliónù korun také výraznì 
podpoøily investice do infrastruktury naší obce.   
Kapitálové pøíjmy (napøíklad prodej pozemkù) 
umožòují investovat do rozvoje obce. Jsou to nové cesty a 
chodníky, mateøská školka, opravy základní školy, 
kanalizace, vodovod, revitalizace celých èástí obce, 
veøejné osvìtlení a další. O pomìru stavebních pozemkù 
obce a pozemkù získaných z majetku státu jsme již psali v 
minulém vydání. Pro obec to pøineslo desítky miliónù 
korun. 
Víte,  kolik byl zisk z nájmu pozemkù obce do roku 2006, 
tedy za dvacet, možná tøicet let? Jen nìkolik tisíc korun.
Takže závìrem. Obec mùže normálnì žít i bez  prodeje 
pozemkù. Je však nespornou výhodou, oproti napøíklad 
sousedním obcím, že tyto pozemky máme.

Jaroslav Dvoøák, starosta

Volby do Poslanecké snìmovny 
Parlamentu Èeské republiky.

Parlamentní volby jsou vyhlášeny na pátek 28. kvìtna 
(od 14.00 h do 22.00 h) a sobotu 29. kvìtna
(od 8.00 h do 14.00 h).
V naší obci máme jeden okrsek a volební místností je pro 
všechny hnìvotínské volièe velký sál Kulturního 
domu. Volièem je obèan Èeské republiky, který alespoò 
ve druhý den voleb dosáhl vìku 18-ti let. Hlasovací lístky 
vám budou doruèeny nejpozdìji 25. kvìtna 2010 do vaší 
domovní poštovní schránky. Voliè, který nebude moci 
volit ve svém okrsku, mùže požádat o vydání volièského 
prùkazu, a to buï písemnì s ovìøeným podpisem 
nejpozdìji do 21. kvìtna 2010, nebo osobnì do 26. kvìtna 
2010 do 16.00 hod. 
Volièi, kteøí se ze zdravotních dùvodù nemohou dostavit 
do volební místnosti, mohou zažádat o hlasování do 
pøenosné volební schránky. Žádat lze buï v kanceláøi 
obecního úøadu (tel. 585 944 808) nebo prostøednictvím 
jiné osoby ve dnech voleb pøímo u volební komise. Ve 
volební místnosti  každý obèan musí prokázat svou 
totožnost a státní obèanství platným obèanským 
prùkazem nebo cestovním pasem. Další informace k 
volbám naleznete na tìchto internetových stránkách: 

, , .
 Iveta Vyroubalová

www.mvcr.cz www.kr-olomoucký.cz www.volby.cz

Na snímku pracovníci provádìjí výmìnu pøepojovací kobky za 
stávající trafostanici v ulici Za školou.

duben 2010
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Tak se nám ta vesnice pìknì mìní.

ulice Topolanská-stav v r. 2007 a 2010

provedena revitalizace za 4,5 miliónù Kè

mateøská škola-stav v r. 2009 a 2010

provedena rekonstrukce za 9 miliónù Kè

èást obce Kout-stav v r. 2008 a 2010

provedena revitalizace za 5 miliónù Kè

Tomáš Dostál, místostarosta
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Základní škola a Mateøská škola. duben 2010

Dne 24. února 2010 se naše žákynì 8. roèníku Kateøina 
Jeèmeòová zúèastnila okresního kola konverzaèní 
soutìže v jazyce anglickém v kategorii II.A žákù 8. a 9. tøíd 
v Domu dìtí a mládeže v Olomouci. Ze 16 soutìžících škol 
se Katka umístila na pìkném 4. místì.

Mgr .Vlasta Nováková, zástupkynì øeditele

Naše podìkování tentokrát míøí do základní školy za 
pomoc pøi úpravì Topolanské ulice. Po nìkterých 
špatných zkušenostech vìøíme, že nám úprava nevydrží 
jen nìkolik málo dní nebo týdnù a ulice bude v obci patøit k 
tìm pohlednìjším.

Miloslav Antl, místostarosta

Podìkování.

Okresní kolo soutìže v anglickém jazyce.

2 v 1, aneb když se konaly dvì akce
v jednom dni.

Ve ètvrtek 1. dubna 2010 se v naší škole konala
„Velikonoèní výstava“ a „Bazárek“.
V prostoru novì zrekonstruované školní družiny byly 
vystaveny výrobky našich žákù, které mohly 
návštìvníkùm sloužit jako inspirace pro velikonoèní 
výzdobu  vlastních  domovù. Dle vyjádøení spoluobèanù, 
kteøí výstavu navštívili a dobrovolným vstupným pøispìli 
na financování akcí pro dìti, se výrobky dìtí z mateøské i 
základní školy, stejnì jako aranžmá celé výstavy, velmi 
líbily.

V prostoru tìlocvièny soubìžnì probíhal „Bazárek“. Bylo 
zde možné zakoupit nejen obleèení pro všechny vìkové 
kategorie, ale i obuv, koleèkové brusle, autosedaèky a 
jízdní kola. Celkem se prodalo 99 kusù zboží.

Uspoøádáním tìchto dvou akcí získala škola pøibližnì
2 000 Kè, které budou použity na financování kulturních 
akcí pro dìti.
Dìkujeme tìm,  kteøí touto formou pøispìli  a vìøíme,  že v 
dalších letech bude ze strany spoluobèanù o takové akce 
ještì vìtší zájem .

Mgr. Ivana  Filkászová

Setkání dítìte s útoèným psem.

Pod tímto názvem se na naší škole uskuteènila zajímavá 
beseda. Navštívili nás manželé Hajdovi z chovatelské 
stanice novofundlandských psù ze Slatinkovského údolí z 
oblasti Litovelského Pomoraví. Názornì nám ukázali, jak 
se agresivní pes chová a jak bychom se pøed ním mìli 
bránit.
Ti odvážnìjší z nás si tyto kousky vyzkoušeli s fenkou 
Terezkou na vlastní kùži. Malým i velkým se akce líbila a 
každý z nás si z ní odnesl domù ponauèení.

Kateøina  Jeèmeòová a Kateøina Koníèková, 8. tøída

Námaha všech, kteøí se na velikonoèních výzdobách podíleli, jistì 
stála za zhlédnutí.

Obleèení bylo na Bazárku nejvíce nabízeným sortimentem.
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Základní škola a Mateøská škola.

Velikonoce jsou tradièní oslavou jara. V naší mateøské 
škole jsme se na velikonoèní svátky peèlivì pøipravovali. 
Dìti jsme seznamovali se zvyky a tradicemi souvisejícími s 
tímto obdobím. Zpívali jsme písnièky, recitovali básnièky 
a øíkadla.
S tìmi nejlepšími výrobky jsme se pøedstavili na tradièní 
velikonoèní výstavce v základní škole.

V úterý 16. bøezna 2010 jsme pro dìti objednali poøad  
Zpívánky. Program obsahoval známé lidové písnì, které si 
dìti spoleènì zazpívaly, øíkadla podpoøená malovanou 
dekorací, hry, pohybová cvièení a minipohádku.

Dalším pìkným zážitkem byl loutkový minimuzikál 
Šípková Rùženka, v nìmž úèinkovali známí pražští umìlci 
Jan Pøeuèil a Eva Hrušková.
Poøad se dìtem moc líbil i proto, že se do nìj mohly samy 
zapojit. Tìšíme se na další nová pøedstavení.

Dostálová Jarmila, zástupkynì øeditele pro MŠ

Hry a klamy. Velikonoce v mateøské škole.

Zpívánky v mateøské škole.

duben 2010

Od mìsíce bøezna byla ve 
Vlast ivìdném muzeu v  
Olomouci k vidìní výstava 
pod názvem Hry a klamy, 
kterou v prùbìhu mìsíce 
bøezna a dubna mìli možnost 
navštívit i žáci naší školy.
Podle ohlasu a nadšení se 
žákùm výstava líbila, protože 
si mohli vyzkoušet plno 
hlavolamù, postøehových 
cvièení, ovìøit své èichové 
buòky a spoustu dalších 
z a j í m a v ý c h  p o k u s ù .  
Doufáme, že i v pøíštím roce 
pøipraví muzeum takovou 
výstavu a my ji budeme moci 
navštívit.

Kateøina Jeèmeòová
a Kateøina Koníèková

Pozvánka na slet èarodìjnic.

Ježek v kleci - legendární 
hlavolam, který na takové 
výstavì nesmìl chybìt.

Touto cestou bychom chtìli všechny pozvat na tradièní 
slet èarodìjnic do hnìvotínských skal na pátek 30. dubna 
2010 a na akademii ke Dni matek do Kulturního domu 
Hnìvotín v pátek 7. kvìtna 2010.

Hnìvotinské skaly se v pátek 30.dubna stanou pøistávací plochou
i pro takové hezké adeptky èarodìjnického umìní.

Dìti vystøihovaly zajíèky, beránky, malovaly vajíèka a zdobily 
mateøskou školu. 

Dìtské publikum bylo velmi vnímavé a pozorné.
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Základní škola a Mateøská škola.

Dne 26. bøezna 2010 probìhl  zápis dìtí do mateøské školy  
pro školní rok 2010/2011. Zapsáno bylo 24 dìtí. Jedenáct 
dìtí bylo pøijato k 1. záøí 2010, pìt dìtí k 1. ledna 2011. Osm 
dìtí nebylo pøijato.
Pøi pøijímání se rozhodovalo podle stanovených kriterií.

Mgr.Vladimír Èuka, øeditel ZŠ a MŠ

Zápis dìtí do mateøské školy.

Od 1. záøí 2010 nastoupí do školky i Barborka Køupková. Na zápis 
ji doprovodil tatínek.

Aktuálnì.

5. celostátní setkání Volyòských Èechù
a jejich pøátel.

Vyúètování vodného a stoèného.

V mìsíci dubnu jsme provádìli odeèty vodomìrù. 
Vyúètování bude za období od 1. èervence 2009 do 
31. prosince 2009 za staré ceny, tj. vodné 20,- Kè a stoèné 
22,- Kè a za období od 1. ledna 2010 do 30. dubna 2010 za 
nové ceny, tj. vodné 23,- Kè a stoèné 27,- Kè. Od 
posledního vyúètování tedy ubìhlo jen 10 mìsícù. Jak 
jsme již informovali, pøistoupili jsme ke zmìnám a 
budeme provádìt vyúètování 2x roènì. Vždy k 
30. dubnu a k 30. øíjnu a zálohy vybírat nebudeme. 
Vybírání záloh 2x roènì se moc neosvìdèilo a na vybírání 
pravidelných mìsíèních záloh naše malá kanceláø není 
vybavena a i èasovì bychom nestaèili takové množství 
plateb zpracovat. Prosíme tedy obèany, kteøí posílají 
zálohové platby na úèet obce, aby tak již od kvìtna neèinili.
Platby budeme vybírat v mìsíci kvìtnu, budeme vás 
o tom informovat prostøednictvím obecního rozhlasu a na 
našich webových stránkách. Budeme je pøijímat hotovì, 
nebo pøevodem na úèet 5423811/0100 pod variabilním 
symbolem, uvedeným na vyúètování. Obèanùm, kteøí 
nám dali svou e-mailovou adresu, zašleme vyúètování 
elektronicky, ostatní budou mít vyúètování pøipravené v 
kanceláøi obecního úøadu.

Iveta Vyroubalová

Kontrola a èištìní komínù.

Dne 18. a 19. kvìtna 2010 bude kominík v naší obci 
provádìt kontrolu a èištìní komínù na tuhá a plynná 
paliva. Zájemci o tyto kominické práce se mohou nahlásit 
osobnì, telefonicky i elektronicky na Obecním úøadu 
Hnìvotín.
Cena za prohlídku, vymetení a výbìr sazí z jednoho 
komína je 120,- Kè.

Jana Svobodová

Dne 15. kvìtna 2010 se pøi pøíležitosti 65. výroèí ukonèení 
2. svìtové války uskuteèní od 9.00 do 20.00 hod.
v Kulturním domì v Hnìvotínì 5. celostátní setkání 
Volyòských Èechù a jejich pøátel.

Program:
od 9.00 hod. - prezentace úèastníkù
10.00 hod. - slavnostní zahájení
11.00 hod. - kulturní vystoupení
11.30 hod. -položení vìnce k pomníku padlých
12.30 hod. - obìd
od 13.30 hod. - volná zábava
18.00 hod. - veèeøe    

Bližší informace o setkání vám poskytnou Emílie 
Procházková a Vladimír Polák. Setkání organizuje vedení 
olomouckého regionu Sdružení Èechù z Volynì a jejich 
pøátel.

 Vladimír Polák

Bzenecká vína v Hnìvotínì.

V prosinci minulého roku byl v naší obci zahájen prodej 
sudových a lahvových vín z vinaøství „JUDr. Blanka 
Ïurinová vinaøství Bzenec“, døíve Vinaøské závody 
Bzenec.
Záruka kvality tìchto vín vychází z tradice vinaøství 
bzenecké oblasti. Mùžete ochutnat jak stolní sudová vína, 
tak vína jakostní, kabinetní, výbìry z hroznù a 
pøívlastková vína  v lahvích. Bohatý výbìr uspokojí i ty 
nejvìtší labužníky.

A kde je mùžete ochutnat a nakoupit? V prodejnì 
náhradních dílù pana Jindøicha Procházky na Lutínské 
ulici od pondìlí do pátku v dobì od 13.00 do 18.00 hod., 
mimo tuto dobu i na základì telefonické domluvy na èísle 
732 484 836. Pøijdìte, budete vítáni.

Milan Krejèí



S t r a n a 8

Poprvé se zmínka o soutìži nejlepších hnìvotínských pálenek objevila v loòském prosincovém zpravodaji. A ihned 
vyvolala øadu dohadù i pochybností. Na jedné stranì pøedstavovala nová akce vítané zpestøení spoleèenského života v 
obci, na stranì druhé se u obèanù objevila spíše pochybnost o smyslu celé akce.  
Zastupitelé obce se tím ale nenechali odradit  a pøipravovali pravidla soutìže. Vzhledem k tomu, že pùvodním zámìrem 
bylo vytvoøit  další tradièní akci, bylo jedním z hlavních úkolù dát akci správný název. Nakonec byl zvolen Josefovský 
košt, nebo� 1. roèník se mìl konat na Josefa, tedy 19. bøezna.
S upøesòujícími informacemi k soutìži pálenek se všichni obèané seznámili v únorovém vydání zpravodaje a po 
vyhlášení soutìže se s napìtím èekalo na první pøihlášené. Nakonec bylo do soutìže pøihlášeno 21 vzorkù. Na první rok 
celkem slušné èíslo, i když charakteristický pach vycházející z mnoha stavení dává tušit, že „palièù“ je v obci mnohem 
více. Byla jmenována 11èlenná komise, v níž mìlo zastoupení i nìžné pohlaví:

První hodnocení pálenek, jejichž 
vzorky byly pro èleny komise 
anonymní, probìhlo ve ètvrtek 
18. bøezna. Bylo vybráno devìt 
pálenek, které postoupily do 
finále. Hodnotila se èistota, 
barva, a nejvíce samozøejmì chu�. 

Na dodržování pravidel dohlížel bedlivì 
ale trochu smutnì pøedseda komise 
Radovan Bajgar.

Vlastní finále probìhlo v pátek 19. bøezna 2010 od 18,00 
hodin ve velkém sále Kulturního domu. Josefovský košt 
byl urèen pøedevším pro veøejnost a jako hlavní cíl si kladl 
nejen ocenit nejlepší pálenku, ale zároveò i pobavit 
návštìvníky. A tak za symbolickou padesátikorunu mohl 
každý, kdo v páteèní podveèer Josefovský košt navštívil, 
ochutnat dvacet vzorkù pálenek a pøipojit se k hlasování 
laické veøejnosti vhozením èísla svého favorita do 
sklenìné nádoby.
Prodávaly se zabíjaèkové speciality, ke všemu hrála 
cimbálová muzika. Na podiu veledùležitì sedìla komise

Vlastislav Stejskal Václav Šulc Radomil Ištvánek Iveta Macounová František Jurenka

Miroslava Dadáková Jan Wagner Alois Špièák Nadìžda Krejèí Miroslav Ponížil

a zodpovìdnì hodnotila devìt finálových vzorkù. V sále 
zatím korzovali návštìvníci, pøedevším muži, ochutnávali 
vzorky, vymìòovali si zkušenosti  a poslouchali hudbu. 

U nìkterých vzorkù vytváøeli nedoèkavci fronty. Vždy se ale dostalo 
na všechny.
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Kolem 19. hodiny  skonèila komise s hodnocením a její 
pøedseda pan Radovan Bajgar pøedal výsledky soutìže 
starostovi obce. 

Pohledy na zveøejnìné výsledky se nìkdy, jak dokládá fotografie, 
velice rùznily.

Starosta poté slavnostnì vyhlásil tyto
výsledky prvního Josefovského koštu:

1. místo mirabelka Radovan Trybula
2. místo slivovice Ladislav Blahut
3. místo meruòka Alois Špièák

Mezi hlasujícími návštìvníky zvítìzila slivovice 
pana Pavla Mareše.

Gratulace starosty Pavlu Marešovi.

Vítìzové dostali diplom a jako cenu krásnou, témìø 
umìlecky vyvedenou, láhev na pálenku. Všichni úèastníci 
obdrželi diplom za úèast. Celý podveèer byl naprosto 
pohodový a každý, kdo na Josefovský košt  zavítal, jistì 
nelitoval. 

Poøadatelé neponechali nic náhodì a zdravotní pohotovost zajistili 
prostøednictvím èlenek Èerveného køíže. Jejich obìtavost vyzdvihl i 
pøedseda komise Radovan Bajgar.

Vždy� vyhráli vlastnì všichni, kdož se na této akci podíleli : 
organizátoøi, obsluhující personál, soutìžící, hudba
i neúplatná a témìø støízlivá komise. A tak vzkazujeme 
všem ostatním: pøíští rok košt zopakujeme a vìøíme, že 
pøijdete v hojnìjším poètu.
P.S.: Nemohla by být vyhlášena i soutìž pro ženy, 
napøíklad v peèení koláèù, buchet a podobných výrobkù? 

Již ve støízlivém stavu napsala èlenka komise
Nadìžda Krejèí



S t r a n a 1 0

Aktuálnì.

Když støepy nepøinášejí štìstí.

Sedím si takhle na lavièce dìtského høištì a vychutnávám 
pohodu a høejivé paprsky jarního sluníèka.  Klábosíme s 
kamarádkou a obèas hodíme oèkem po našich 
ratolestech, které se spolu se svými vrstevníky pøedhánìjí 
v kreativních nápadech, jakým nejkrkolomnìjším 
zpùsobem lze sjet klouzaèku. Náhle mé vycvièené ucho 
zaregistruje ve zmìti ostatních hláskù ten Barunèin.
„Mamííí, já jsem našla poklad!“, dožaduje se mé 
pozornosti a mává v ruce nìèím tøpytivým. Tato 
informace ihned vzbudí zájem Honzíka, který pøestane 
házet písek na klouzaèku a pøibìhne k ní. Zkušeným okem 
sbìraèe pokladù odhaduje cenu nálezu.

„To není žádný poklad, to je støep, zahoï to, nebo se 
poøežeš!“ mentorsky kárá mladší sestru. Ale ta se nehodlá 
jen tak lehce vzdát.
„Nééé, to je moje!“, brání se 
a schová ruku za zády.
Když Honzík pøistoupí blíž 
a natáhne ruku, aby jí 
„poklad“ sebral, uchýlí se 
mladší ratolest k osvìd-
èenému zpùsobu sebe-
obrany.
„Mamííííí, Honzík mi to 
chce sebrat!“, køièí s brekem 
Barunka.
V pøedtuše následné pranice zasahuji a držím pøednášku o 
nebezpeènosti podobných pøedmìtù. Honzík se tváøí 
vítìzoslavnì a Barunka neochotnì odevzdává zloøeèený 
støep. Uff, nebezpeèí úrazu i sourozenecký konflikt jsou 
protentokrát zažehnány. Hledám nejbližší koš a v tom mé 
oko padne na betonový plácek vedle høištì, kde se ve 
sluneèní záøi tøpytí desítky podobných „pokladù“… No to 
snad ne….
Do následného úklidu plácku i dìtského høištì se zapojují 
všichni pøítomní rodièe, obsluha z restaurace ochotnì 
pùjèuje koštì, lopatku a kyblík. Po ètvrt hodinì je kyblík 
zpola plný støepù i odpadkù. Pocit z dobøe vykonané práce 
ponìkud kalí obava o trvalý efekt tohoto kroku. 
A tak prosím ty návštìvníky dìtského høištì, kteøí 
se tam scházejí za jiným úèelem než je klouzání a 
houpání, aby projevili trochu ohleduplnosti a 
popøemýšleli nad dùsledky svého chování. Ne 
vždy totiž støepy pøinášejí štìstí……

Pavlína Millerová

Vítání obèánkù.
Dne 20. bøezna bylo v obøadní místnosti obecního úøadu 
pøivítáno pìt našich nových malých obèánkù. Ing. Tomáš 
Dostál popøál dìtem zdraví, štìstí a lásku nejbližších a 
rodièùm hodnì trpìlivosti, kterou budou pøi jejich 
výchovì potøebovat. 

Kulturní program si pro miminka pøipravily dìti z 
pìveckého kroužku spolu s paní uèitelkou Vlastou 
Novákovou.

Zlaté svatby.
V obøadní místnosti si slavnostnì 20. února 2010 
pøipomnìli slib daný pøed padesáti lety manželé Anna a 
Jaroslav Ženožièkovi a stejnì tak i 27. bøezna 2010 
manželé Kvìtoslava a František Kargerovi (na snímku).

Oba páry  toto krásné jubileum jejich spoleèného života 
oslavily i spoleènì s rodinou. Starosta jim popøál ještì 
dlouhá spoleèná léta a klidný život v kruhu rodiny.

Iveta Vyroubalová

duben 2010

Slavnostní okamžiky v obøadní místnosti 
obecního úøadu.

Naši noví spoluobèánci se š�astnými maminkami zleva: Tomáš 
Martínek, David Procházka, Sára Ševèíková a Kamila Niessnerová, 
chybí malá Alžbìta Žoldáková.
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Zájmové organizace.

Pozvání na akci „Noc otevøených kostelù“
v pátek 28. kvìtna 2010 v dobì od 18 do 23 hodin

Ve výše uvedenou dobu probìhne v celé Èeské republice i 
v øadì dalších evropských zemí akce „Noc otevøených 
kostelù“. Cílem této akce je upozornit veøejnost na 
duchovní a kulturní bohatství, které naše kostely nabízejí 
a které zùstává mnoha našim spoluobèanùm témìø 
neznámé. Informace o pøipravované akci „Noc otevøených 
kostelù“ naleznete na pøíslušné webové stránce s adresou: 

Také naše farnost se zapojila do této akce a zve všechny 
zájemce z Hnìvotína a blízkého i vzdáleného okolí k 
návštìvì farního kostela sv. Leonarda v Hnìvotínì, kde 
budou postupnì probíhat tyto akce:

18.00-18.45 Veèerní bohoslužba: Pravidelná páteèní 
veèerní mše pro farnost, zejména pro rodiny s dìtmi.

18.45-19.00 Za tajemstvím podzemí kostela: 
Prohlídka podzemí kostela, tj. prostor krypty kostela, kde 
je pohøben zakladatel kostela, hnìvotínský faráø P. Josef 
Kylián.

19.00-19.30 Veèerní výhled na Hnìvotín: 
Prohlídka jindy nedostupných vnitøních prostor vìže 
kostela, výstup do nejvyššího patra vìže, rozhled z vìže na 
tøi svìtové strany, veèerní pohled na obec Hnìvotín a 
blízké okolí.

19.30-20.30 Veèerní koncert: Na úvod koncertu 
zazní nìkolik varhanních skladeb. Pak bude následovat 
vystoupení mužského pìveckého sboru Nešvera z 
Olomouce s jeho vybraným repertoárem klasických 
vokálních skladeb. Podrobný program koncertu bude na 
plakátech.

http://www.nockostelu.cz

20.30-21.00 Umìlecké klenoty kostela: Prohlídka 
interiéru kostela s odborným výkladem prùvodce k 
jednotlivým umìleckým klenotùm kostela: oltáøùm, 
obrazùm, sochám, køížové cestì, varhanám, liturgickým 
oblekùm, nádobám a knihám.

21.00-22.00 Co vás zajímá o kostele, o farnosti, o 
církvi, o duchovním život: Možnost osobního i 
skupinového rozhovoru s knìzem o všech otázkách 
týkajících se duchovního a náboženského života jak 
jednotlivých vìøících, tak i církevního spoleèenství.

22.00-23.00 Oáza ticha – prostor pro modlitbu a 
meditaci: Možnost tiché modlitby v kostele, adorace a 
meditace nad Božím slovem  jeho poselstvím pro dnešní 
dobu.

18.00-23.00 Výstava fotografií: Výstava fotografií 
kostela z minulých dob i posledních let, kdy probíhala 
generální oprava kostela. Fotografie budou umístìny na 
panelech v pøedsíni kostela.

Oznámení Øímskokatolické farnosti Hnìvotín.

duben 2010

Akce „Noc otevøených kostelù“ je pro veøejnost zdarma, 
nevybírá se žádné vstupné. Kdo by pøesto chtìl pøispìt na 
údržbu kostela, mùže svùj dar odevzdat pøítomnému 
knìzi nebo jej vhodit do pokladnièky v pøedsíni kostela. 
Režijní výlohy spojené s konáním koncertu uhradí obec 
Hnìvotín, která pøevzala záštitu nad touto akcí, za což 
zastupitelstvu obce dìkujeme.

P. Eduard Krumpolc, faráø

Novinky z FC Hnìvotín.

Pro chod fotbalového oddílu byla letos dùležitá valná 
hromada obèanského sdružení, která se konala v 
restauraci „Na høišti“ dne 27. února 2010 a byla volební. 
Zúèastnìní zvolili ze svých øad do výboru tìchto  jedenáct 
èlenù FC: Antl Michal, Antl Miloslav, Barèík Michal, 
Doležal Mojmír, Harin Miroslav, Horyl Milan, Keluc 
Lubomír, Krejèí Jakub, Krejèí Milan, Novák Jozef, 
Romanovský Dušan. 
Na své první ustanovující schùzi byl pak èleny výboru 
zvolen pøedsedou Harin Miroslav, místopøedsedou Horyl 
Milan, jednatelem Doležal Mojmír. Hlavním úkolem 
výboru do dalšího období je finanèní stabilizace a zajištìní 
chodu oddílu. Velká pozornost bude vìnována mládeži, u 
které je potøeba podchytit zájem, jenž je v souèasné dobì o 
kopanou v Hnìvotínì znatelný. U týmu mužù je pøáním 
výboru být i v dalších letech pravidelným úèastníkem 

Pokraèování na stranì 12.

Nejvìtší jarní oporou fotbalistù je nestárnoucí Dušan Romanovský, 
který na snímku zasahuje v zápase v Želatovicích.
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Zájmové organizace.

Novinky z FC Hnìvotín.

Pozvánka

Kvìten
7. kvìtna 17.00 hod. Akademie ZŠ a MŠ, Kulturní dùm Hnìvotín
8. kvìtna 13.30 hod. Hnìvotín – Dub nad Moravou, kopaná žáci A, høištì FC

16.30 hod. Hnìvotín – Litovel, kopaná muži, høištì FC
9. kvìtna 14.00 hod. Hnìvotín – Lužice, kopaná žáci B, høištì FC

16.30 hod. Hnìvotín – Bìlkovice, kopaná dorost, høištì FC
12. kvìtna 17.00 hod. Hnìvotín – Pøerov, kopaná muži, høištì FC
22. kvìtna 13.30 hod. Kácení máje, hasièská zbrojnice

13.30 hod. Hnìvotín – Litovel, kopaná žáci A, høištì FC
16.30 hod. Hnìvotín – Leština, kopaná muži, høištì FC

23. kvìtna 16.30 hod. Hnìvotín – Velký Týnec, kopaná dorost, høištì FC

Èerven
5. èervna 13.30 hod. Hnìvotín – Doloplazy, kopaná žáci A, høištì FC

16.30 hod. Hnìvotín – Kozlovice, kopaná muži, høištì FC
6. èervna 16.30 hod. Hnìvotín – Doloplazy, kopaná dorost, høištì FC
12. èervna 8.00 hod. Norování, areál umìlé nory v Hnìvotínských skalách
19. èervna 13.30 hod. Sportovní den obce, høištì FC
26. èervna 14.00 hod. Rozlouèení se školním rokem, hasièská zbrojnice

Na všechny akce jste srdeènì zváni, o podrobnostech èi pøípadných zmìnách
budete vèas informováni prostøednictvím obecního rozhlasu.

Milan Krejèí

duben 2010

Vydává: Obecní úøad Hnìvotín, IÈO 00298913. Adresa: Hnìvotín 47, 783 47. E-mail:   
Vychází: šestkrát roènì v nákladu 500 ks. Povoleno: MK ÈR  E 12642. Redakce si vyhrazuje právo na úpravu pøíspìvkù. 

redakce@hnevotin.cz, www.hnevotin.cz

na kulturní a sportovní akce, které mùžete v následujících mìsících v Hnìvotínì navštívit:

krajského pøeboru. Stranou nezùstane ani otázka dalšího 
rozvoje sportovního areálu, zde však prozatím hrají 
velkou roli chybìjící finance a tak se v nejbližší dobì 
dostane pouze na ty zámìry, které zvládneme realizovat 
vlastními silami.
Zapomenout se také nesmí na skuteènost, že v pøíštím 
roce oddíl oslaví 60 let svého trvání a již nyní je potøeba 
popøemýšlet nad formou pøipomenutí si tohoto jubilea. 
Práce bude mít nový výbor tedy více než dost. 
Je konec mìsíce dubna a naši fotbalisté mají za sebou více 
než tøetinu jarní èásti soutìže. U týmu mužù se podaøilo 
kádr vhodnì doplnit sjednáním hostování nìkolika 
hráèù.
Mužstvo si na jaøe pøipsalo ze šesti zápasù 13 bodù k 
dobru a pohybuje se ve støedu tabulky. Po velmi špatných 
výkonech v pøípravì je to velmi potìšitelné. Týmy žákù a 
dorostu na jaøe navazují na své podzimní výkony a 
výsledky, což odpovídá i jejich postavení v tabulkách 
jednotlivých soutìží.
Pokud pøihlédneme k faktu, že je naše høištì s umìlým 
povrchem v provozu pøibližnì šest mìsícù, mùžeme být 
zatím s jeho využitím  spokojeni. V zimních mìsících bylo 
hojnì užívané nejen domácími týmy, ale zaèali k nám 
jezdit za pøípravou i mužstva z okolí, namátkou 
jmenujme Námìšt na Hané, Tìšetice, Slatinice, 
Drahanovice a dokonce i vzdálenìjší Urèice. S velkým 
ohlasem byl uspoøádán veteránský turnaj v malé kopané.
Hráèi malé kopané vùbec byli na høišti asi nejèastìji k 
vidìní. Pøes zimu se scházeli i nìkolikrát týdnì, aby se 
pøipravili na jarní start. Své domácí zázemí zde mají na 
jaøe tøi týmy : Kovo døevo (1. liga), DD sport Flamengo (2. 
liga) a pøedevším domácí FC Hnìvotín (2. liga), který je 
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letos velkým adeptem na postup do nejvyšší okresní 
soutìže, do 1. ligy. Zájem o to, hrát zde své domácí zápasy 
projevují další týmy. 

Na konci dubna se na høišti rozehrálo olomoucké kolo 
celostátního turnaje NIKE CUP. Pøihlášeno je pøes tøicet 
týmù a hrát se bude každé úterý a ètvrtek od 16.00 hod. do 
21.00 hod. až do poloviny èervna. Vìøíme, že pro náš oddíl 
to bude výborná reklama.
Závìrem si vás dovolujeme pozvat na domácí zápasy 
našich týmù. Jejich program je uveden pod tímto èlán-
kem. Pøijïte povzbudit hráèe všech vìkových kategorií.

Milan Krejèí

Nové tváøe v týmu mužù, zleva: Antonín Kment, Milan Macourek
a Tomáš Urban.


