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Obecní samospráva.

S t r a n a 2

Poznámky z 2. zasedání
zastupitelstva obce.

prosinec 2010

Dne 16. prosince 2010 probìhlo 2. zasedání zastupitelstva 
obce, které, vzhledem k broušení a lakování parket v sále 
Kulturního domu, tentokrát probìhlo v zasedací síni 
obecního úøadu. Zúèastnilo se jej  8 zastupitelù (omluven 
byl Ing. Tomáš Dostál) a 9 hostù.
   Po úvodu,  procedurálních otázkách a kontrole usnesení, 
složil dodateènì slib zastupitele p.Vladimír Jurtík. 
Následnì starosta obce informoval pøítomné o práci 
obecního úøadu od posledního zasedání. Pøedseda 
finanèního výboru Petr Niessner objasnil navrhovaná 
rozpoètová opatøení, kterými byly zaúètovány 
neplánované pøíjmy a provedeny pøesuny mezi 
jednotlivými rozpoètovými položkami. Rozpoètová 
opatøení byla poté schválena. Byl projednán a schválen 
rozpoèet Základní školy a Mateøské školy Hnìvotín na rok 
2011. Po projednání pøipomínek byl schválen vyrovnaný 
rozpoèet obce na rok 2011 ve výši 18 680 000 Kè.

Pøedseda kontrolního výboru Petr Rosmaník  seznámil 
pøítomné se zmìnou znìní vyhlášek obce o místních 
poplatcích. K tomuto bylo nutné pøikroèit vzhledem k 
zmìnìné legislativì. Zmìnìny byly zákony, ze kterých 
døíve vydané vyhlášky vycházely. Všechny poplatky 
zùstávají na dosavadní úrovni. Následnì byly projednány 
smlouvy obce a žádosti o dotace z EU, z jednotlivých 
ministerstev a  z Olomouckého kraje v roce 2011.
V rùzném  bylo øešeno vzdání se pøedkupního práva na 
prodej stavebního pozemku. Byly schváleny jednorázové 
pøíspìvky ve výši  5 000 Kè  Hospici na Svatém Kopeèku u 
Olomouce a 4 000 Kè Farnímu úøadu Hnìvotín na 
poøádání vánoèního koncertu. Místostarosta Miloslav 
Antl pak pøítomné informoval o probíhající výstavbì v 
obci. Zastupováním obce pøi jednáních Honebního 
spoleèenství Hnìvotín – Topolany byl zmocnìn p. 
Stanislav Oš�ádal.
V diskuzi byly øešeny pøipomínky k uzavírané smlouvì se 
spoleèností BM asistent (zajištìní monitorovacích zpráv u 
obdržené dotace), dále výhrady obèanù k znaèné 
obsazenosti autobusových spojù a kvalitì této dopravy, k 
prùjezdu kamionù obcí, k využití polních cest a další 
otázky. Pøíští zasedání zastupitelstva obce bude v mìsíci 
únoru 2011.
Podrobnìjší informace o projednávaných záležitostech 
naleznete na obecních webových stránkách v Usnesení a 
Zápisu z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce.

Iveta Vyroubalová

S rekonstrukcí èásti havarijních vodovodních pøípojek k 
rodinným domùm na Velkém Klupoøi  jsme zaèali již v 
jarních mìsících. Bohužel, vyøízení všech nutných 
vyjádøení a stavebních povolení spoleènì s tøicetidenními 
lhùtami na pøípadná odvolání a na nabytí právní moci 
posunuly zapoèetí prací až do zaèátku mìsíce  øíjna. Cítili 
jsme však  dluh k obèanùm, kteøí v tìch prašných a 
hluèných podmínkách bydlí.

Zima vtrhla do Hnìvotín ponìkud  døíve a v nebývalé síle. 
Všechny práce se soustøedily na pøípravu ulice pro 
položení povrchu komunikace. A jako kdyby toho nebylo 
málo, pøidala se nám k tomu další havárie na soukromé 
vodovodní pøípojce se znaèným únikem pitné vody do 
deš�ové kanalizace a nutnost skácet sto let starou a již 
znaènì nebezpeènou lípu v tìsné blízkosti rekonstruované 
silnice.
Spoleènosti Skanska a Stavebniny u Komína využili pár 
bezmrazých dnù a bìhem tøí dnù se podaøilo asfaltový 
povrch pøece jen položit, vydláždit parkovištì a alespoò 
èásteènì tím zmírnit komplikace  s pohybem osob a s 
parkováním vozidel.

Dohodli jsme se s provádìcí firmou, že provizornì 
upravíme vjezdy do garáží a vchodù. Chodníky a opravy 
vjezdù dodláždíme ihned po rozmrznutí pùdy, zøejmì 
poèátkem mìsíce bøezna 2011. Potom probìhnou ještì 
úpravy terénù, osetí trávy a výsadba døevin.
Vìøíme, že po dokonèení prací bude Velký Klupoø jednou z 
nejpìknìjších èástí obce.

Miloslav Antl, místostarosta

Rekonstrukce ulice Velký Klupoø.

Na snímku jsou zachyceni pracovníci firmy Skanska pøi pokládání 
povrchu komunikace. Na horizontu již chybí silueta staré lípy.
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V mìsíci listopadu bylo dokonèeno zbudování plynovodu, 
vodovodu, deš�ové a splaškové kanalizace v nové lokalitì 
U Zahrádek. V této lokalitì pøedpokládáme postavení 
patnácti rodinných domù.
Stavbu provádìla spoleènost LB 2000 Olomouc. Cena díla 
je 1 350 000 Kè.

 Miloslav Antl, místostarosta

Již nìkolikrát na veøejných schùzích zastupitelstva obce  
Hnìvotín zaznìl dotaz, jak bude naše obec øešit 
problematiku bioodpadu a  jeho pøípadného 
kompostování. Protože tento problém je vážnìjší, než by 
se dalo èekat, chceme se mu vìnovat i na stránkách našeho 
Zpravodaje.
Co to vlastnì je bioodpad? Je to zkratka pro biologicky 
r o z l o ž i t e l n ý  o d p a d .  M o ž n á  s i  t o  è a s t o  a n i  
neuvìdomujeme, ale každá domácnost vyprodukuje za 
rok velké množství bioodpadu. Patøí sem zbytky z 
domácnosti - slupky z ovoce i zeleniny, sáèky od èajù, 
skoøápky, papírové kapesníky, zvadlé kvìtiny. Tu vìtší 
èást ale tvoøí bioodpad ze zahrady – posekaná tráva, listí, 
rostliny, zemina  apod.

Proè máme oddìlovat bioodpad? Pro oddìlení 
bioodpadu hovoøí nìkolik dùvodù. Všude kolem nás 
dochází k vážnému úbytku organické hmoty v pùdì. 
Navrácením bioodpadu do pùdy v podobì kompostu 
zvyšujeme úrodnost pùdy a zlepšujeme její jímavost pro 
vodu. Navíc èísla ukazují, že bioodpad tvoøí témìø 40 %  
toho, co se ukládá na skládkách. A za skládkovné každá 
obec platí nemalé èástky. Zpracováním bioodpadu tak  
každý z nás šetøí nejen životní prostøedí, ale také finanèní 
prostøedky. Pokud bioodpad skonèí na skládce, kde nemá 
dostatek kyslíku, tak zde bez dalšího využití shnije. 
Naopak vytøídìný biodpad lze 100% recyklovat a získat 
tak kvalitní organominerální hnojivo – kompost. 
Základním pravidlem pøi kompostování je rùznorodá 
skladba bioodpadu, optimální vlhkost a dostatek 
vzduchu.

„Sítì“ U Zahrádek.

Veøejné osvìtlení v lokalitì Za Høištìm.

Vybudování veøejného osvìtlení v lokalitì Za Høištìm se 
podaøilo spoleènostem Ekozis a Elektro-Bau dokonèit v 
mìsíci øíjnu. Náklady na zbudování èinily 1 100 000 Kè.

Vzhledem ke skuteènosti, že jsou již nìkteré domy 
obydlené, bylo dokonèení osvìtlení v této lokalitì 
nezbytné. Spoleènì s tímto probìhly další úpravy 
komunikací zpevnìním jejich povrchu  po realizovaných 
pøekopech pro domovní pøípojky.

Miloslav Antl, místostarosta

Oprava povrchu ulice Za Školou.

Sliby jsou chyby! Pøed volbami naslibovali a po volbách 
nic! Je to jako v té Praze! Takové „øízky“ jste si ale pøece 
nezvolili. Zima nás zaskoèila jako každý rok údržbáøe 
silnic.
Je pravdou, že se nám pùvodnì do asfaltového povrchu 
nechtìlo, ale  nakonec jsme uznali  argumenty vás, kteøí 
tam bydlíte. Položení nového povrchu komunikace v ulici 
Za školou bylo projednáno se spoleèností Skanska a 
naplánováno spoleènì s akcí Velký Klupoø.  Nakonec jsme 
byli rádi, že jsme s vypìtím sil  zvládli alespoò tuto, z 
hlediska dopravního dùležitìjší ulici.
Jakmile se rozjaøí, pustíme se do tohoto úkolu. Za 
nesplnìní slibu se vám omlouváme.

Ing. Jaroslav Dvoøák, starosta

Kam s ním ?

Pøejeme Vám pøíjemné prožití vánoèních svátkù,
klid a rodinnou pohodu do Vašich domovù,
v novém roce 2011 pevné zdraví,  úspìchy
na pracovišti, v podnikání, studiu a také
v práci ve prospìch naší obce a splnìní Vašich
pøedstav a novoroèních pøedsevzetí .

 

redakèní rada.

Starosta obce, zastupitelé,
zamìstnanci obecního úøadu
a 

Pf 2011

Obecní samospráva. prosinec 2010

Kominík v obci.
Protože pùvodní termín návštìvy kominického mistra 
v obci byl pro nepøíznivé poèasí zrušen, oznamujeme 
termíny nové, kterými jsou 24., 25. a 26. leden 2011. 
Zájemci o služby kominíka se mohou pøihlásit na 
obecním úøadu.

Iveta Vyroubalová
Pokraèování na stranì 4.
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Kam s ním ?

Vlastnosti a využití kompostu: obsahuje humus, 
který zlepšuje výživu rostlin, strukturu pùdy, zvyšuje 
odolnost pùdy proti okyselení. Kompost nám mùže 
nahradit umìlá hnojiva, což pro každého z nás 
pøedstavuje úsporu financí. Prospívá stromùm, zeleninì, 
kvìtinám, zlepšuje kvalitu trávníku.
Dùvodù, proè tøídit bioodpad, je mnohem víc, už nemluvì 
o tom, že povinnost snižovat podíl bioodpadu na 
skládkách ukládá i zákon. Není to tedy záležitost nìkolika 
jednotlivcù, ale nás všech. Obec Hnìvotín má v souèasné 
dobì tøi možnosti, jak tento problém øešit:
Za prvé se nabízí možnost využít novì otevøenou 
kompostárnu v Køelovì. Obrovskou výhodou je její 
malá vzdálenost od naší obce. Obèané by museli bioodpad 
ukládat do velkoobjemových kontejnerù, které by byly v 
pravidelných intervalech vyváženy do kompostárny. Obec 
by platila odvoz kontejnerù a skládkovné. Nevýhodou je 
to, že by muselo být zajištìno stanovené množství 
dovezeného bioodpadu, jinak by pravdìpodobnì nebyla 
uzavøena smlouva. Obávám se také, že ne všichni obèané 
by pøistupovali stejnì zodpovìdnì k pravidelnému 
naplòování kontejnerù a øada z nich by radìji volila rùzné 
èerné skládky.
Druhá možnost by byla využít 
služby firmy Van Gansewinkel, která 
zajiš�uje v naší obci i vývoz tuhého 
komunálního odpadu. Opìt by musel 
být bioodpad navážen do velko-
objemových kontejnerù, které by byly 
rozmístìny po obci.
Tøetí možnost se nabízí pro celý mikroregion Kosíøsko, 
kam patøí i Hnìvotín. Obce by spoleènì požádaly  o dotaci 
z programu OPŽP na vybavení domácími kompostéry. 
Pokud by obce uspìly v žádosti o dotaci, byla by každá 
domácnost vybavena domácím  kompostérem. Vìtší èást 
nákladù by hradila pøiznaná dotace. Pro obèany by bylo 
výhodou, že každý by si tuto problematiku øešil  
individuálnì podle svých možností a nemusel by 
bioodpad nikam pøevážet. Pøi správném zacházení by 
pravidelnì získal i kvalitní kompost  na zahradu. Obec by  
tím ušetøila nemalé èástky za skládkovné tuhého 
komunálního odpadu a  mohla by  tyto ušetøené peníze 
použít na jiné úèely. Celá problematika je mnohem 
obsáhlejší, ale chtìli jsme obèany seznámit alespoò se 
základními poznatky.
Byli bychom rádi, kdyby jste se k navrhovaným 
øešením vyjádøili i Vy, obèané Hnìvotína, tøeba 
na dalších zasedáních zastupitelstva. 

Ing. Nadìžda Krejèí, 
komise  pro životní prostøedí a zemìdìlství

Obecní samospráva.

Noc ve škole.

K tradièním akcím, které pøipravují pedagogové pro své 
žáky, patøí „Noc na škole“. Konala se 16. listopadu, v 
pøedveèer státního svátku. 
O tom, že patøí k akcím mezi dìtmi velmi oblíbenými, 
svìdèí to, že øady dìtí z 1. stupnì byly tentokráte rozšíøeny 
o žáky 6. a 9. tøídy, pøièemž žáci 9. tøídy se pøímo zapojili 
do èinnosti a podíleli se na programu ve všech tøídách
1. stupnì. Pomáhali dìtem ztvárnit výtvarnou práci na 
téma „Polštáø plný snù“ a dále se podíleli na zajištìní 
stezky odvahy.

Po dlouhém usínání zavládlo ve škole ticho, které bylo 
pøerušováno obèasným šustìním spacích pytlù.
A polštáøky dìtí? Ty snad byly pro tentokrát plné jen tìch 
krásných a sladkých snù.

Oznámení školy.

Vedení ZŠ a MŠ Hnìvotín oznamuje touto cestou, že škola 
dále pokraèuje ve sbìru starého papíru od obèanù 
Hnìvotína, jen kontejner na papír byl pøesunut ze 
školního dvora o 30 krokù dál, pod èervený buk.

Jak jsme vás již informovali v minulém Zpravodaji, od 
poloviny øíjna provozujeme nové internetové stránky naší 
školy na adrese: www.skolahnevotin.cz.

Mgr. Vladimír Èuka, øeditel školy

Základní škola a Mateøská škola.

Pokraèování ze strany 3.

Mgr. Ivana Filkászová
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Základní škola a Mateøská škola. prosinec 2010

Vánoèní dílna.

V duchu tradice „Podzimní dílny“ se v tomto roce konala 
také „Vánoèní dílna“. Rodièe s dìtmi se sešli ve škole v 
odpoledních hodinách 1. prosince. O tom, jak šikovné a 
nápadité máme rodièe a dìti, jste se mohli pøesvìdèit na 
jarmarku dne 3. prosince, kde jste si výrobky mohli také 
zakoupit. Výtìžek z prodeje bude použit pro žáky školy.

Touto cestou bych chtìla podìkovat všem rodièùm, kteøí 
se akce zúèastnili, ale i tìm, kteøí se zúèastnit nemohli, 
výrobky vyrobili doma a dodali je do školy. 
Pro dìti byl urèitì odmìnou poøad „Mikulášování“, který 
se konal hned následující den v kinì Metropol v Olomouci. 
Dìti si s Mikulášem, èertem a andìlem pøipomnìly a 
zazpívaly známé a oblíbené koledy. Nìkteré dìti silnì 
tiskly ruce svým kamarádùm nebo paním uèitelkám a 
stisk povolil až v dobì, kdy zaèal Mikuláš rozdávat drobné 
dárky.
Poøad mìl u dìtí velký úspìch a pøispìl k pøíjemné 
atmosféøe zimních svátkù.

Mgr. Ivana Filkászová

Krnovská Regina 2010.

Ve støedu 8. prosince 2010 se žákynì 9. tøídy Kateøina 
Jeèmeòová, Marie Mikelová a Pavla Poláková zúèastnily 
soutìže Krnovská Regina, kde reprezentovaly základní 
školu, obec Hnìvotín i celý Olomoucký kraj. Jak celou 
soutìž vidìly zúèastnìné žákynì?
„V brzkých ranních hodinách nás pan øeditel Èuka spolu s  
paní uèitelkou mateøské školy  Petrou Novotnou odvezli 
na místo konání – do Paláce kultury Silesia v Krnovì, kde 
jsme se ve tøech disciplínách utkaly s dalšími, také 
ètrnáctiletými úèastnicemi.
První disciplínu, pøedstavení se, jsme zvládly na jednièku 
stejnì jako záludné otázky zvídavých porotcù.
Ve druhé disciplínì jsme mìly pøedvést své znalosti 
regionu. Vybraly jsme si povìsti o Jeèmínkovi, domovním 
znamení na Dolním námìstí v Olomouci a o kamenném 
mlýnu. Všem v sále se napínavé pøíbìhy líbily a my byly 
odmìnìny hlasitým výskotem.
Poslední disciplína byla ve volném stylu. Pavla Poláková v 
ní zkušenì vyhazovala mažoretskou hùlku, Marie 
Mikelová okouzlila svatebními šaty a zpìvem písnièky 
Zlaté støevíèky, pøi nìmž ji doprovodila paní uèitelka 
Novotná na YAMAHU, a Kateøina Jeèmeòová obleèená

Mikuláš.

V pátek 3. prosince 2010 navštívil naši školu stejnì jako 
každý rok Mikuláš se svojí družinou. Doprovázeli ho tøi 
èerti a dva andìlé.

Všechny dìti tak mìly možnost pochlubit se nìjakou 
písnièkou èi øíkankou a i ti nejvìtší zlobivci mohli odèinit 
své høíchy, jež napáchali bìhem roku. Samozøejmì byli 
všichni odmìnìni sladkou odmìnou.
Mikulášské radovánky pak pokraèovaly v odpoledních 
hodinách v Kulturním domì Hnìvotín, kde se konala 
Mikulášská diskotéka. Program uvedly svým pìkným 
vystoupením dvì skupiny mažoretek pod vedením paní 
uèitelky Jany Mrkusové.

Pøipravena byla i bohatá tombola, jejíž ceny rozzáøily oèi 
malým i velkým. Celou akci moderovala paní zástupkynì  
Vlasta Nováková, která také s tìmi nejmenšími žáky naší 
školy pøipravila zpìv vánoèních koled z balkonu Obecního 
úøadu. Akce vyvrcholila v 19 hodin rozsvícením vánoèního 
stromu a zpìvem koled a krásný pøedvánoèní èas tak mohl 
zaèít.

Mgr. Lenka Èuková

Velký ohlas však mìlo dìtské karaoke, ve kterém mohly dìti pøedvést 
svùj pìvecký talent. 

Pokraèování na stranì 6.
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Základní škola a Mateøská škola. prosinec 2010

v kroji pøednesla hanácké básnièky a spolu s 
kamarádkami zahrála scénku o stréèkovi Cáskovi.

Všechna vystoupení se nám povedla a my byly pyšné, jak 
jsme Olomoucký kraj reprezentovaly. Také porota naše 
pøedstavení ocenila a po dlouhém rozhodování udìlila
2. místo Kateøinì Jeèmeòové a vítìzkou - Reginou 2010 se 
stala Pavla Poláková.
Celou akci výbornì zorganizovala paní uèitelka krnovské 
støední školy Ellen Maláèová. O pøestávkách mezi 
jednotlivými úkoly se o kulturní program pro diváky a 
fanoušky, kteøí pøijeli podpoøit své favority, postarali žáci 
Støední odborné  školy dopravy a cestovního ruchu v 
Krnovì.
Dìkujeme touto cestou paní uèitelce Vlastì Novákové za 
pomoc s pøípravou disciplín a možnost zúèastnit se této 
zajímavé soutìže“.
Pavla Poláková, Marie Mikelová a Kateøina Jeèmeòová, 9.tøída

Krnovská Regina 2010.

Vánoèní besídka v mateøské škole.

Rok se s rokem sešel, vánoèní èas opìt nadešel, a tak jsme 
od poloviny listopadu nacvièovali s dìtmi program pro 
rodièe na vánoèní besídku.

Se svými malými svìøenci  pøipravily paní uèitelky témìø 
hodinové pásmo plné písnièek, básnièek, taneèkù, 
pohádek a vánoèních koled. S výsledkem byli jistì všichni 
spokojeni. Dìti za své výkony sklidily velký potlesk.

Den otevøených dveøí.

Vážení rodièe,
uvažujete o pøihlášení svého dítìte do Mateøské školy  
Hnìvotín?  Pøijïte se za námi podívat ve støedu 19. ledna 
2011 od 15.00 – 16.30 hodin.

Zápis dìtí do mateøské školy  pro školní rok 2011 – 2012 
probìhne v pátek 21. ledna 2011 od 12.00 do 18. 00 hodin.

Zapsány budou všechny dìti, které dovrší k 1. záøí 2011 tøi 
roky. Dìti mladší tøí let, které nastoupí v prùbìhu 
školního roku, budou zapsány pouze pøedbìžnì.
Rodièe pøinesou k zápisu oèkovací prùkaz a rodný list 
dítìte.

Dostálová Jarmila, zástupkynì øeditele pro MŠ

Zápis dìtí do mateøské školy.

Pøijïte, tìšíme se na vaši návštìvu!

Mikulášská návštìva.

Pokraèování ze strany 5.

Pøijïte, tìšíme se na vaši návštìvu!
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Aktuálnì.

Oprava parketu v sále Kulturního domu.

S ohledem na stav parketu ve velkém sále Kulturního 
domu bylo rozhodnuto, že je potøeba pøedejít dalšímu 
opotøebení.
Pro informaci: za posledních dvacet let byl parket poprvé 
opraven až za starosty p. Bernáta.  Tehdy se mìnila celá 
podlaha a stavebnì upravovalo podloží pod parketami.  
Pamìtníci jistì vzpomenou na nezapomenutelné 
prohlubnì – dolíky u pódia. Je pravdou, že kdo tímto 
úskalím propadlin a dolíkù taneènì proplul bez zakolísání 
nebo pádu, mohl by dnes bezpochyby soutìžit v nìkteré z 
televizních taneèních soutìží. Další úpravy se parket 
doèkal pøibližnì pøed 11 lety za starostky p. Mifkové, kdy 
se parkety brousily a byl proveden nátìr lakem.

Souèasná oprava spoèívala opìt v pøebroušení a v novém 
nátìru. Prosincový termín byl volen zámìrnì, jelikož pro 
broušení a dobré zaschnutí nátìrù (bylo položeno pìt 
vrstev) je potøeba asi tøí týdnù. Svoji premiéru bude mít 
opravený parket na Silvestrovské zábavì, na kterou vás 
zvou poøadatelé na jiném místì ve Zpravodaji. Poté už 
bude sál využíván pro všechny akce tak,  jak  jsou pro rok 
2011 naplánovány. 

Ing. Tomáš Dostál, místostarosta 

Celou rekonstrukci parketu provádìla firma pana Jiøího Petra
z Hnìvotína.

Bezpeèná obec.

Obec Hnìvotín obdržela v rámci programu podpory 
realizace nízko nákladových dopravnì inženýrských 
opatøení pro zvyšování 
bezpeènosti na pozemních 
komunikacích v tomto roce 
dotaci ve výši 42 600 Kè. 
Èástka byla v plné výši 
využita na nákup a instalaci 2 
ks ukazatelù rychlosti.  
Zbytek ceny do celkové 
èástky 127 128 Kè byl 
doplacen z rozpoètu obce. 
Ukazatelé jsou umístìny pøi 
vjezdu do obce v ulici Topolanská a Olomoucká. Instalace 
tìchto ukazatelù zpomalila rychlost vìtšiny vozidel a 
zvýšila bezpeènost chodcù i øidièù.

Iveta Vyroubalová

prosinec 2010

Vánoèní strom se rozsvítil i v Domì
s peèovatelskou službou. 

Nový areál v katastru Hnìvotína.

Tradièní zdobení a rozsvìcení vánoèního stromku 
dodržují v naší obci i obyvatelé Domu s peèovatelskou 
službou.
Svùj vánoèní stromeèek si vyzdobili a rozsvítili ve ètvrtek 
9. prosince  na nádvoøí domu. Tím to však neskonèilo. V 
chodbì domu se pak sešli k adventnímu posezení. Na 
prostøeném stole nechybìly obložené chlebíèky, 
jednohubky ani vánoèní cukroví. A k pøípitku pak výborné 
svaøené víno a vzorky èerstvì vypálené slivovièky.

Navzdory mrazivému poèasí a i ponìkud chladné chodbì, 
si tak pøipravili akci, která je nejen potìšila a povzbudila, 
ale i pøíjemnì zahøála u srdíèka. Díky za to patøí 
pøedevším manželùm Koèím, kteøí byli hlavními 
organizátory této akce.

Jan Hrnèíø

Jak jste již vìtšina z vás zaregistrovali, vyrostl v blízkosti 
spoleèností Wanzl a Hamé Apetit nový areál.
Spoleènost SAFI Olomouc s.r.o. zde provozuje distribuèní 
mrazírenské sklady. V souèasné dobì je to nejmodernìjší 
mrazírenský sklad na Olomoucku, splòující všechny 
normy EU pro skladování potravináøského zboží. 

Z tohoto skladu nyní operuje 5 distribuèních spoleèností 
mrazírenské zboží do všech koutù Moravy. Obèané 
Hnìvotína, a nejen oni, mají možnost pøímého nákupu 
zboží za velkoobchodní cenu pøímo v areálu, což je zase 
pøíjemné zpestøení života v našem regionu.

Vladimír Filípek, prokurista spoleènosti
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Zájmové organizace.

Rozsvícení vánoèního stromu obce.

V pátek 3. prosince se uskuteènila tato již tradièní akce, 
celkovì pátá v poøadí. S ohledem na rozsah akce se do 
pøíprav s pøedstihem zapojila skupina dobrovolných 
nadšencù. Letošní roèník byl originální svou atmosférou 
– poprvé na této akci napadl sníh. Nejdøíve ho poøadatelé 
pøivítali, ale s pøibývajícím množstvím musela do 
odklizení stále pøibývajícího snìhu zasáhnout i velká 
technika.

Souèasnì se zahájením mikulášské zábavy se pøed 
Kulturním domem zaèaly pro pøíchozí otevírat stánky s 
obèerstvením a vánoèním zbožím. S ohledem na 
zkušenosti z minulých let jsme v letošním roce posílili a 
trochu obmìnili stánky s obèerstvením. Kromì již 
tradièního zabijaèkového zboží a pochoutek z udírny, o 
které se starali manželé Špièákovi a manželé Pokorní, se 
nejlépe osvìdèila uzená krkovièka M. Harinì a L. Toufara, 
po které se jen „zaprášilo“. Bramboráky opìt pøipravili 
specialisté z FC a na stánku poté pekli manželé Krejèí se
sl. Èukovou. Roštované speciality nabízeli naši hasièi pod 
vedením Lukáše Burïáka.

O žíznivé úèastníky akce se postaral ve svém stánku s 
pivem a kofolou p. Niessner s kolektivem. K atmosféøe 
pøicházejících svátkù velkou mìrou pøispìly stánky

Od 16 hod. byla v sále Kulturního domu Mikulášem, èerty a andìli 
zahájena mikulášská zábava – diskotéka pro dìti z mateøské
a základní školy.

Tradiènì jedním z nejvyhledávanìjších byl stánek s výborným 
punèem manželù Horylových, jimž zdatnì sekundovala I. 
Poledníèková. Nemalý výtìžek z prodeje punèe byl vìnován škole.

prosinec 2010

p. Naše s døevìnými výrobky, p. Mlèochové s èoko-
ládovými f igurkami,  p.  Vymazalové se sýry,
p. Jurenkové s vìneèky, p. Klapetka s keramikou
a sl. Rozsívalové s drátìnými výrobky. Pro radost a 
potìšení oka bylo možno si zakoupit i drobné dárky s 
vánoèní tématikou.

Vánoèní strom byl rozsvícen v 19 hod. za zpìvu vánoèních 
písní v podání dìtí ze základní školy a paní uèitelky MŠ 
Petry Novotné. Pìkným zážitkem pro naše nejmenší i pro 
velký poèet pøíchozích dospìlých byl pøipravený 
ohòostroj. Celý veèer si mohli úèastníci pochutnávat na 
koláècích, které napekly èlenky Èerveného køíže, a na 
cukroví, které opìt napekly èlenky Èeského svazu žen
p. Koèí, Fischerová a Poláková. Svaz pøispìl i sponzorsky 
základní škole èástkou 200 Kè. 

Po slavnostním rozsvícení byla na sále Kulturního domu 
zahájena produkce hudební skupiny FAMO z Olomouce.  
Kapele se podaøilo vytvoøit velice slušnou atmosféru, 
která pøešla v plnohodnotnou hudební zábavu. Poètem 
úèastníkù a atmosférou tato zábava smìle konkurovala i 
slušnì navštívenému plesu, vypilo se vše, co bylo k 
dispozici.
Závìrem bychom rádi jménem obecního úøadu 
podìkovali všem složkám v obci, všem nadšencùm z øad 
obèanù, zamìstnancùm obce, kteøí se nìjakou mìrou 
podíleli na pøípravì, prùbìhu i úklidovém ukonèení akce. 
 Zadostiuèinìním pro poøadatele byla velice slušná úèast 
návštìvníkù a snad i jejich spokojenost.

Ing. Tomáš Dostál, místostarosta 
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Oznámení Øímskokatolické farnosti 
Hnìvotín.

Poøad bohoslužeb ve vánoèním období 
2010-2011 ve farním kostele
sv. Leonarda v Hnìvotínì:

24.12.  21.00  Štìdrý veèer – vánoèní mše svatá 
(pùlnoèní) – zpívá chrámový sbor z Tìšetic

25.12. 09.30 Hod Boží vánoèní – vánoèní mše svatá 
(pastýøská) se zpìvem vánoèních koled

14.30  - vánoèní besídka u jeslièek – pásmo 
vánoèních koled 

26.12. 09.30 Svátek sv. Rodiny – mše svatá za 
rodiny naší farnosti, obnova manželských slibù a 
požehnání manželùm 

31.12. 17.00 Památka sv. Silvestra – dìkovná mše 
svatá za uplynulý rok

01.01. 09:30 Nový rok – slavnostní novoroèní mše 
svatá sloužená za farnost Hnìvotín

02.01.  09.30   2. nedìle po Vánocích – nedìlní mše 
se zpìvem koled

06.01.  18.00   Slavnost Zjevení Pánì – sv. Tøí 
králù – tøíkrálová mše se svìcením zlata, kadidla, vody a 
køídy, požehnání koledníkùm Tøíkrálové sbírky 

09.01. 09.30 Svátek Køtu Pánì – nedìlní mše na 
zakonèení vánoèního období s obnovou køestních slibù.

Novoroèní koncert v kostele sv. 
Leonarda v Hnìvotínì

se bude konat v nedìli 2. ledna 2011 v 16.00 hodin. 
Úèinkovat bude Chorus Mauritiensis z chrámu sv. Moøice 
v Olomouci pod vedením sbormistra Mgr. Tomáše Kláska 
z Olomouce. Program koncertu bude uveden na 
plakátech. Vstupné na koncert je dobrovolné, výtìžek 
bude použit na potøeby farnosti.

Tøíkrálová sbírka na Charitu
se bude konat v naší obci o víkendu po svátku sv. Tøí králù, 
tj. ve dnech 7.- 9. ledna 2011. Prosíme farníky i ostatní 
spoluobèany, aby podle svých možností do této sbírky 
pøispìli a tím pomohli lidem, kteøí jsou odkázáni na 
pomoc a služby katolické Charity. Nikdo z nás neví, zda 
nebude jednou tuto pomoc a tyto služby také sám 
potøebovat.

Ekumenická bohoslužba za jednotu 
køes�anù

se bude konat ve farním kostele sv. Leonarda v nedìli 
23. ledna 2011 ve 14 hodin. Na tuto bohoslužbu zveme 
vìøící ze všech køes�anských církví pøítomných v 
Hnìvotínì a také duchovní všech tìchto církví. Po 
skonèení bohoslužby bude následovat pøátelská beseda s 
našimi hosty na faøe spojená s obèerstvením.
 
Pøejeme všem našim farníkùm i ostatním 
spoluobèanùm radostné a duchovnì bohaté 
prožití vánoèních svátkù a hodnì Božího 
požehnání, zdraví a spokojenosti v novém roce.

P. Eduard Krumpolc, faráø

Setkání dùchodcù.

Stalo se krásným zvykem zvát druhý pátek mìsíce 
listopadu všechny dùchodce ke spoleènému posezení do 
Kulturního domu. Ani letos se nezapomnìlo a
12. listopadu se sešli senioøi na Setkání dùchodcù. Bylo 
mezi nimi 35 jubilantù 70, 75, 80 a 85 letých. Škoda, že 
jich  z tohoto poètu pøišlo jen 11. Všem jim bylo popøáno a 
obdrželi malý dárek jako dík od obecního úøadu. Ale 
nebyli tu jen jubilanti, pøišli všichni ti, kteøí se rádi pobaví, 
zazpívají si a zatanèí. 

Krásný program si pøipravila Mateøská škola, dìti byly 
moc roztomilé a také vystoupily mažoretky. Pak pøišlo na 
gratulace od pana starosty a místostarostù, kteøí si po 
pøípitku zatanèili se všemi pøítomnými dìvèaty-
dùchodkynìmi. A pak zaèala hrát hudba s pøíhodným 
názvem Naostro, hráli ke spokojenosti všech pøítomných, 
o èemž svìdèil plný taneèní parket.

K obèerstvení byly jako tradiènì napeèeny, dìvèaty 
Èerveného køíže, koláèky a udìlány chu�ovky. O obsluhu 
se starala dìvèata z obecního úøadu. Vše probíhalo v 
pohodì a spokojenosti.
Dìkujeme tímto obecnímu úøadu a doufáme, že nás v 
pøíštím roce pøijde ještì víc.                           

Mgr. Jana Mrkusová
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Je konec roku 2010 a èlenové Mysliveckého sdružení 
Blata Hnìvotín, kteøí hospodaøí v honitbì HS  Hnìvotín – 
Topolany, mají pøíležitost hodnotit èinnost uplynulého 
období. Myslivecké sdružení se dlouhá léta podle našich 
pøírodních podmínek zamìøuje na chov drobné zvìøe. 
Patøí k ní bažant, zajíc, koroptev. Pozornost vìnujeme 
také srnèí zvìøi. V polovinì uplynulého desetiletí v naší 
honitbì znaènì poklesly 
stavy této zvìøe. Proto se 
z á k l a d n í m  ú k o l e m  v  
posledních letech pro 
všechny èleny sdružení 
stala  kvantitativnì a  
kvalitativnì zvýšená péèe o 
veškerou zvìø, zvláštì pak 
byl zvláštní zøetel brán na 
zlepšení podmínek pro 
chov zajíce. 
Co takový úkol znamenal pro naše èleny? Do svého 
volného èasu v prùbìhu celého roku èlenové MS zahrnuli 
øadu èinnosti spojených se zajiš�ováním krmiva z 
vlastních i spoleèných zdrojù. Pomohli nám pøi 
zajiš�ování péèe o tuto oblast také pøátelé myslivosti a 
hlavnì místní Zemìdìlské družstvo Hnìvotín. Celý 
kalendáøní rok èlenové sdružení sledují stav zvìøe, 
kontrolují podmínky pro její pøirozený život. Proto je 
mùžete èasto v honitbì vidìt pøi jejich práci. Získávají 
pøehled o stavu zvìøe, o rušivých vlivech na její pøirozený 
vývoj, o nežádoucích jevech pro zdárný odchov. Proto jste 
možná nìkdy byli svìdky pøi upozornìni zatím neznalých 
obèanù na potøebu zachovávání klidu v pøírodì. Vìøte, že 
nejde o šikanu ze strany myslivcù, ale o ochranu živoèichù, 
kteøí se èlovìku nebo dùsledkùm jeho èinnosti nemohou 
ubránit.
V prùbìhu všech roèních období myslivci podle zjištìné 
potøeby a podle stravovacích zvyklostí zvìø pøikrmují, 
zásobují ji v období veder pitím, solí, v zimì ohryzem. 
Nejvíce práce je èeká v podzimním a zvláštì v zimním 
období.

Zásypy a krmelce plní senem, øepou, plevami, zrním, 
pøípadnì kukuøicí a ovsem, které si èlenové vypìstovali 
nebo zakoupili. Myslivci procházejí honitbu a zjiš�ují, kde 
zvìø byla pøi chuti a hned se snaží doplnit vše potøebné. 
Máme mezi sebou èleny zkušené a znalé potøeb kvalitního 
odchovu, ale i mladé, kteøí jsou zapálení pro odpovìdné 
myslivecké hospodaøení. Snažíme se podle vlastních 
èasových a zdravotních podmínek zabezpeèit to, co si 
sdružení pøedsevzalo. 

Zájmové organizace.

Z Mysliveckého sdružení Blata Hnìvotín.

prosinec 2010

Proto dnes po tøech letech mravenèí a odpovìdné èinnosti 
mùžeme øíci, že vytýèený úkol, znovu kvalitnì zazvìøit 
naši honitbu, byl splnìn. O tom svìdèí odlov srnèí zvìøe, 
ale hlavnì bohatý výøad zajícù z honu na drobnou zvìø dne 
4.prosince 2010. Pro mnohé byl až pøekvapující. Nás 
myslivce to po tolika letech peèlivé práce naplòuje 
uspokojením. Vìtší radost však máme z toho, že zùstaly 
zachovány silné kmenové stavy zvìøe pro její další kvalitní 
odchov. Úkol chovat se jako dobøí hospodáøi na 
mysliveckém úseku v naší honitbì však nesplníme sami. 
Proto se touto cestou obracíme na pøátele myslivosti a na 
vás, obèany obce Hnìvotín, s prosbou. V nynìjších 
tvrdých zimních podmínkách buïme všichni ke všemu 
živému ohleduplní. Zvìø zbyteènì nerušme a nestresujme 
ji. Své psy nenechme volnì pobíhat a zvìø rušit, chovejme 
se tiše i pøi výletech do pøírody.
Myslivecké sdružení vyvíjí i další èinnosti, které mají 
pøíznivý ohlas v našem okrese i kraji. Na vám jistì už 
dobøe známé „Výrovce“ ve skalách umožòujeme 
chovatelùm z široké oblasti Hané výcvik jejich psù pro 
mysliveckou èinnost a poøádáme zkoušky pro psy 
norníky.
Na støelnici v areálu 
V ý r o v k y  p l n í m e  
povinnost cvièné 
s t ø e l b y  n a š i c h  
myslivcù a umož-
òujeme splnìní této 
povinnosti i kolegùm 
myslivcùm z okol-
ních sdružení. Velmi 
rádi se k nám každoroènì vracejí sokolníci, pro které 
zabezpeèujeme podmínky pro výcvik a pøedstavování 
jejich ptaèích svìøencù. Podstatné je to, že se pøi tìchto 
akcích vzájemnì poznáváme, informujeme a inspirujeme 
pro další zkvalitnìní myslivecké práce. I to patøí do 
našeho mysliveckého života.
Velkou zásluhu na dobrých výsledcích práce 
mysliveckého sdružení má i náš obecní úøad.  Bez jeho 
podpory by nebylo možné realizovat výsadbu nových, pro 
zvìø tak dùležitých remízkù a stromkù v katastru obce. 
Obecní úøad podporuje i kulturní akce MS pro obèany 
Hnìvotína. Jsme rádi, že se mùžeme i s tak specifickým 
charakterem myslivecké èinnosti zapojit do kulturního 
života obce. 
Obrovskou podporou èinnosti mysliveckého sdružení je 
spolupráce s místním zemìdìlským družstvem. Myslivost 
podporuje nejen pøedseda družstva pan Josef Dofek, pan 
myslivec s velkým „M“, ale také èlenové družstva, kteøí pøi 
své práci berou ohled na zvìø, pøi plánování a 
uskuteèòování jejich práce myslí na péèi a ochranu zvìøe.
Na valné hromadì honebního spoleèenstva, které nám 
honitbu pronajímá, mùžeme s èistým svìdomím 
odpovìdných hospodáøù informovat o tom, že je péèe o 
zvìø profesionálnì zajištìna. Pro všechny ostatní je naším 
dárkem to, že se v okolí Hnìvotína a Topolan pøi vašich 
vycházkách do pøírody mùžete setkat se „zázrakem“ - 
volnì žijící svobodnou zvìøí.
Všem spoluobèanùm v Hnìvotínì a v Topolanech pøejeme 
krásné prožití nadcházejících svátkù a hlavnì hodnì 
zdraví do roku 2011. 

Pavel Toman 
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Ohlédnutí za fotbalovým podzimem.

A pak že dvakrát nevstoupíš do stejné øeky. Jen co jsme 
loni ve zpravodaji pøedstavili nového trenéra týmu mužù 
Ladislava Kuèeròáka, všechno bylo jinak a na lavièce 
místo nìj sedìl navrátivší se Radek Šindeláø. V letošním 
øíjnovém zpravodaji byl jako nový trenér mužù 
pøedstaven mladý Michal Kalvach, vzápìtí však byl 
výborem pro slabé výsledky odvolán a podzim s týmem 
dokonèil ještì mladší, osmnáctiletý Jakub Krejèí, jenž do 
té doby pùsobil jako asistent trenéra. Do záchranáøských 
jarních bojù by mìl mužstvo vést pro zmìnu – Radek 
Šindeláø. Vypadá to tedy, že pøedstavením trenéra v 
obecním zpravodaji je jeho osud vždy zpeèetìn. Pøíští rok 
o trenérech už radìji psát nebudeme, i kdyby mìl naše 
hochy trénovat tøeba sám Petr Ulièný.

Jakub Krejèí mužstvo pøebíral v dobì, kdy mìlo na svém 
kontì 12 bodù, což v té dobì staèilo na 12. místo. Pøitom 
start do soutìže byl nad oèekávání dobrý, ale postupem 
èasu se zaèala stále více projevovat nedostateèná kvalita 
kádru, kterému neprospìla ani zranìní nìkolika hráèù. 
Mladý trenér se ale se svojí rolí popasoval se ctí a tým 
pøezimuje se ziskem 18 bodù na 13. místì, což je sice jen tøi 
body od sestupových pozic, ale také „pouze“ šest do horní 
poloviny tabulky. Nejvìtším trápením mužstva bylo již 
tradiènì zakonèení, øadu obdržených branek lze oznaèit 
za velmi laciné až vlastní. Jarní boj o záchranu tak 
oèekáváme velmi dramatický, nebo� se bude prakticky 
týkat poloviny tabulky.
Dorostenci zakonèili podzim mezi dvanácti týmy na 10. 
místì se ziskem pouhých osmi bodù. Zatím se nedokázali 
vyrovnat s odchodem devíti hráèù, z nichž šest hrálo v 
základní sestavì. Ze žákù pøišel pouze Polák a na 
hostování z Lutína Øehulka. Kádr mužstva tvoøí 14 hráèù, 
když do nìj ovšem zapoèítáme i žáky Šenkyøíka, Piòose a 
Svobodu, kteøí musí v zápasech vypomáhat. Tým táhnou 
pøedevším støelci Veselský (5 branek) a Šeršeò (4 branky) 
spoleènì s brankáøem Bìhalíkem, který má navíc vyøízen 
støídavý start za tým Prostìjova. Uvidíme, jak se hochùm 
bude daøit na jaøe, po kterém však mužstvo opustí další 
šestice hráèù. Ze starších žákù by mìlo pøijít sedm hráèù, 
je otázkou, kdo z nich u kopané zùstane.
Nejsložitìjší je situace u starších žákù. Ti obsadili mezi 
jedenácti týmy pìkné šesté místo se ziskem 14 bodù. 
Jejich nejvìtším problémem je velká nevyrovnanost 

výkonù, èímž pøišli o øadu 
bodù. Ještì vìtší problém 
nás asi èeká na jaøe, kdy 
kádr opustí sedm hráèù a 
u  t ì c h  n e j m l a d š í c h  
momentálnì není, kdo by 
je nahradil.
M l a d š í  ž á c i  s e z ó n u  
odstartovali spoleènými 
tréninky s benjamínky, ale po úvodních dvou  kolech 
soutìže se tyto týmy, které tvoøí 35 hráèù, rozdìlily a nyní 
trénují každý zvláš�. Mladší žáci nemìli jako nováèek 
rozjezd moc pøíjemný, když v úvodních tøech kolech 
prohráli, ale jako omluvou jim mùže být fakt, že dva z 
celkù byly favority jejich skupiny, což dokazuje jejich 
suverénní postavení v tabulce. Po tøech kolech ale nastal 
zlom a ve zbývajících pìti zápasech nezaznamenali 
bodovou ztrátu a pøezimují s 15 body a na krásném
3. místì.

„Musíme øíci, že jsme mile pøekvapeni nejen s umístìním 
v tabulce a zpùsobem jak hráèi pøistoupili k zápasùm 
samotným, ale pøedevším k tréninkùm a doufáme, že to 
bude i nadále pokraèovat," shodli se trenéøi Horyl, Kaštyl 
a Barèík. Vìøíme, že mladí fotbalisté budou i nadále 
rozvíjet svùj talent a to i díky tomu, že se snažíme 
spolupracovat s SK Sigma Olomouc a že díky sponzorùm 
mají kvalitní pomùcky na tréninky.

Jakub Krejèí vedl z dùvodu nepøítomnosti trenéra tým mužù ve 
druhém kole proti Litovli a jistì netušil, že takových zápasù bude na 
podzim nakonec sedm.

Zpestøením pro žáky bylo setkání s hráèi Sigmy Olomouc Michalem 
Ordošem a Tomášem Janotkou, kteøí pro nì v tìlocviènì pøipravili 
trénink.

Na závìr mi dovolte jménem výboru FC popøát 
v š e m  h r á è ù m ,  è l e n ù m ,  p ø í z n i v c ù m
a sponzorùm pøíjemné prožití vánoèních 
svátkù a hodnì úspìchù, štìstí a zdraví v novém 
roce 2011, ve kterém fotbalový oddíl oslaví 
jubilejních 60 let svého trvání.

Milan Krejèí
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Tak jako loni i letos vás zveme 1.ledna 2011 na samostatnou 
procházku pøes Malý Klupoø, kolem chmelnice smìrem k 
národní pøírodní památce Na Skále a dále do Hnìvotínských 
skal, nebo i s koèárkem pøímo po silnici na Olšany, kde 
odboèíte vlevo vzhùru na panelovou cestu a jste na místì u 
cvièné nory mysliveckého sdružení.
V sobotu na Nový rok vás tam od 13 do 16 hodin  pøekvapí 
nejen krásný výhled do krajiny, ale také èaj, grog, horká 
polévka èi nìco jiného na zahøátí.

Ing. Tomáš Dostál, místostarosta

Podobnì jako letos i pøíští rok vás èeká bohatá plesová sezóna 
èítající pìt plesù, které jsou již tradiènì poøádány v sále 
Kulturního domu. Pøedevším v únoru si pøijdou milovníci 
tance na své. A zde jsou data jejich poøádání:

Myslivecké sdružení Blata 22. ledna 2010
Èeský èervený køíž 5. února 2010
Sbor dobrovolných hasièù 12. února 2010 
Sdružení rodièù a pøátel školy 26. února 2020 
FC Hnìvotín 19. bøezna 2010 

Na všechny plesy vás srdeènì zvou poøadatelé, o 
podrobnostech budete zcela jistì informováni dostateènì 
dopøedu prostøednictvím obecního rozhlasu a plakátù.

Milan Krejèí

Výšlap na Nový rok.

Výšlap na Nový rok.

Výšlap na Nový rok.

Výšlap na Nový rok.


