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Obecní samospráva.

S t r a n a 2

Zasedání se konalo 14. dubna 2011 a zúèastnilo se jej všech 
9 zastupitelù a 32 hostù z øad obèanù. Po zahájení 
zasedání a nutných procedurálních záležitostech 
vystoupil se zprávou o kontrole plnìní minulého usnesení 
pan Petr Rosmaník s konstatováním, že úkoly byly 
splnìny. Následnì pøednesl starosta obce ing. Dvoøák 
zprávu o èinnosti obecního úøadu od posledního zasedání, 
konaného v mìsíci únoru.
V dalším bodì programu zasedání došlo ke schválení 
celkem 11 nových smìrnic obce, se kterými obèany 
seznámil Petr Rosmaník. Všechny se týkají vnitøní 
èinnosti obecního úøadu a zajištìní splnìní povinností  
vyplývající ze zákona  è.106/1999 Sb. o svobodném 
pøístupu  k informacím. Místostarosta Miloslav Antl poté 
pøítomné seznámil s návrhem na pøidìlení zakázky 
malého rozsahu  na  zbudování veøejného osvìtlení v 
èástech obce Malý a Velký Válkov a Høbitovní ulice firmì 
ELEKTRO-BAU Olomouc, která nejlépe splòovala 
zadavatelské podmínky, což zastupitelé vzápìtí 
odsouhlasili.

Zastupitelstvo projednalo a schválilo prodej stavebních 
pozemkù v majetku obce v lokalitì U Zahrádek, pozemku 
v lokalitì K Floriánku a prodej neupotøebitelného 
majetku obce, malotraktoru vyrobeného v roce 2000, 
jehož oprava je odhadnuta na 50 000 Kè a tudíž pro obec 
nerentabilní. Zùstatková cena byla stanovena ve výši
5 000 Kè, malotraktor bude prodán zájemci s nejvyšší 
nabídkou (podrobnìji je vše uvedeno na úøední desce a 
webových stránkách obce). Projednány byly smlouvy obce 
s dodavateli prací a služeb a kupní smlouvy (napø. 

Struènì ze 4. veøejného zasedání zastupitelstva obce.

projektová dokumentace rekonstrukce Kulturního domu, 
smlouva s firmou ELEKTRO-BAU Olomouc na zbudování 
veøejného osvìtlení, smlouva se spoleèností BM asistent 
na zpracování žádosti o dotaci atd.).
Dále bylo na poøadu projednání žádosti spoleènosti Union 
Gastro o pronájem èásti  pozemku obce,  p.è. 54/4 
zahrada (u hlavní køižovatky), pro vybudování 
pøedzahrádky „Hospùdky na zastávce“, a to na období 
duben až øíjen 2011. Bylo stanoveno, že podmínkou 
uzavøení smlouvy je souhlas majitelù okolních domù a 
ukonèení zavírací doby pøedzahrádky ve 20 hodin.

V bodì Rùzné došlo na projednání a schválení 
rozpoètového opatøení è. 2/2011, nákupu malotraktoru, 
pøíspìvku 2 000 Kè Øímskokatolické farnosti Hnìvotín 
na akci „Noc kostelù“, pøihlášky do soutìže „Vesnice roku 
2011“. O probíhající nebo plánované výstavbì v obci 
informoval Miloslav Antl (oprava povrchu komunikace Za 
Školou, cyklostezka k obalovnì, veøejné osvìtlení Malý a 
Velký Válkov, zateplení budovy základní školy,  
bezdrátový rozhlas v obci, výmìnu plynovodních rozvodù 
atd.). O žádosti paní Baøinové na snížení nájmu za velký 
sál v Kulturním domì na cvièení Zumby bude rozhodnuto 
až po osobním jednání se žadatelkou.
V bohaté diskuzi se poté obèané vyjádøili k 
projednávaným záležitostem a problémùm obce, 
zastupiteli byla zodpovìzena øada jejich dotazù a 
pøipomínek. Podrobnìjší informace naleznete na 
obecních webových  stránkách v Usnesení a Zápisu ze
4. veøejného zasedání zastupitelstva obce. Další zasedání 
zastupitelstva je plánováno na èerven 2011.

Ing. Jaroslav Dvoøák, starosta

duben 2011

Snímek zachycuje stav prací na veøejném osvìtlení v èásti obce Malý 
Válkov.

Vzhledem ke skuteènosti, že se množí pøípady 
nepovoleného kácení stromù v lesních pozemcích, v 
prostoru  Hnìvotínských  Skal a na dalších pozemcích 
obce, upozoròujeme  obèany, že tato tìžba je nepovolená a 
na  pachatele této trestné èinnosti bude podáno trestní 
oznámení.

Ing. Jaroslav Dvoøák, starosta

Zákaz tìžby døeva na obecních 
pozemcích.
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Obecní samospráva.

A co váš dùm?

Podle Zákona è. 128/2000 Sb. o obcích, musí být dle § 31 
tohoto zákona  každá budova oznaèena popisným èíslem, 
pøièemž dle § 32 téhož zákona je vlastník nemovitosti 
povinen na svùj náklad budovu urèeným èíslem popisným 
oznaèit a udržovat jej v øádném a èitelném stavu.
Ke zjištìní, že v naší obci tomu ani zdaleka tak není, staèí 
malá procházka. Tento stav nejen komplikuje orientaci 
pøi doruèování, ale mùže mít závažné následky, napøíklad 
pøi pøivolání rychlé lékaøské služby, požáru a podobnì.

Pøesto, že obci náleží pravomoc urèit jak barvu, tak i 
provedení oznaèení èísla popisného, zùstane tolerována 
rùznorodost již instalovaných èísel popisných, avšak 
pouze v tìch pøípadech, že znaky nejsou menší než 9 cm a 
jsou umístìné na obvyklém a viditelném místì. Není 
zámìrem obce využívat § 58 zmínìného zákona, který 
umožòuje, v urèitých pøípadech, uložit za nesplnìní 
tohoto požadavku pokutu až do výše 10 000 Kè, ale spíše 
apelovat na odpovìdnost každého majitele nemovitosti, 
aby ji ve vlastním zájmu zøetelnì èíslem popisným oznaèil.

Petr Rosmaník

duben 2011

Svoz  bioodpadu.

Jak jsme již døíve informovali, budou v naší obci umístìny 
kontejnery na bioodpad. Pùvodnì mìly být tyto 
kontejnery o objemu 770 l rozmístìny již v dubnu 
letošního roku, termín se však posunul na mìsíc kvìten. 
Kontejnery mají hnìdou  barvu  a budou rozmístìny na 8 
stanovištích v obci, na místech, kde jsou již kontejnery na 
tøídìný odpad. Budou vyváženy od kvìtna do øíjna a to 2 x  
týdnì a jednotlivá stanovištì jsou v tìchto lokalitách:
øadovky  u zrcadla na Lutínské, Spojovací ulice, Velký a 
Malý Klupoø, Kout, Za školou, Velký a Malý Válkov. Na 
základì získaných zkušeností mùže u rozmístìní 
kontejnerù dojít ke zmìnám.
Je nesmírnì dùležité, aby se do tìchto kontejnerù na 
bioodpad dávali pouze vìci, které mohou dále sloužit jako 
surovina pro kompostárny. Jinak dojde ke  znehodnocení 
celého obsahu a kontejnery by nemohly být vyváženy. 
Dùslednì proto dodržujte následující pokyny.

Pokud budeme všichni dùslednì 
dodržovat dané pokyny, zamezí se  
vzniku zápachu i výskytu hlodavcù. 
Vìøíme proto, že tøídìní biologicky 
rozložitelného odpadu bude v naší 
obci probíhat stejnì bezproblémovì, 
jako je tomu dosud napøíklad u plastù 
a skla.

Ing. Nadìžda Krejèí

Co patøí do nádoby na bioodpad:
zbytky ovoce a zeleniny, slupky z 
brambor, vyluhované èajové sáèky, 
kávová sedlina, vajeèné skoøápky, 
zbytky peèiva, posekaná tráva, seno, 
sláma, listí, kvìtiny, zelenina, kousky 
vìtví stromù a keøù (max. do 30 cm).

Co nepatøí do nádoby
na bioodpad:
zbytky jídel, kosti, maso, oleje a tuky, 
uhynulá zvìø, dlouhé vìtve, popel z 
briket a uhlí, papír, plast, sklo, textil, 
kamení, smetí z chodníkù a silnic.

Obecní úøad Hnìvotín vyhlašuje soutìž pod názvem
„NEJKRÁSNÌJŠÍ  KVÌTINOVÁ VÝZDOBA“.

Soutìž je urèena všem obyvatelùm Hnìvotína. Hodnotící 
komise bude posuzovat kvìtinovou výzdobu oken, 
balkonù, prùèelí a pøedzahrádek viditelnou z veøejného 
prostranství. Hodnocení, vèetnì poøizování foto-
dokumentace, bude probíhat prùbìžnì v období od
1. èervence do 31. srpna 2011.

Vyhodnocení soutìže a vyhlášení vítìzù probìhne v 
mìsíci záøí a vítìzové obdrží hodnotné ceny ze 
supermarketu OBI:
1. místo - poukázka na odbìr zboží v hodnotì 4 000 Kè
2. místo - poukázka na odbìr zboží v hodnotì 2 000 Kè
3. místo - poukázka na odbìr zboží v hodnotì 1 000 Kè

Hodnotícími kriterii jsou celkový vzhled, barevná 
kombinace a údržba.

Ing. Nadìžda Krejèí 

Krizová èísla

Tísòové volání 112 HASIÈI 150
Záchranná služba 155 POLICIE 158
Policie Lutín   585 944 487

- elektrické energie  volejte 840 850 860
- veøejného osvìtlení volejte 724 196 989, (777 200 295)
- plynu volejte 1239
- dodávek vody volejte 605 966 308

(724 196 989, 777 200 295)

Pøi výpadku dodávek nebo pøi poruše:
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Rádi bychom na tomto místì využili možnost vyjádøit 
veøejnì svùj názor, tím spíše, že se jedná o podìkování a 
pochvalu.
Od roku 2001 vyrostlo v lokalitì „Za Školou“ pøibližnì 30 
domù, nastìhovalo se 27 nových rodin a pøibylo 91 nových 
obèanù. Všichni tito obèané s nadšením sledovali 
uspokojivý rozvoj obce, nové cesty a chodníky, krásnì 
opravenou školu a školku, prvotøídní høištì a množství 
kulturních i sportovních akcí, na kterých mají obèané 
možnost se potkávat a navazovat nová pøátelství nebo 
upevòovat ta stará. 

Jedinou „bolavou patou“ naší lokality však byla 
pøíjezdová komunikace. Cesta dlouhá pøibližnì 500 m se 
stala každoroènì po zimì strašákem nejen pro naše auta, 
ale hlavnì pro maminky s koèárkem a další chodce. I jízda 
na kole nebo jen procházka se psem byla mezi množstvím 
výmolù plných špinavé vody opravdovým dobro-
družstvím pro silné povahy. Samozøejmì se mnoho z nás 
obracelo se svými dotazy na zastupitele obce a žádali jsme 
o øešení této nepøíjemné situace. Nutno také podotknout, 
že nìkteøí obèané z naší lokality sami pøiložili ruku k dílu a 
mnohokrát pøispìli nejen finanènì k opravì tìch 
nejhorších míst, ale vždy šlo jen o doèasné øešení. Po pár 
týdnech byl „tankodrom“ opìt v provozu.

Podìkování  za opravu cest v lokalitì „Za Školou“.

Pøi uvádìní novì opravené cesty do provozu došlo i na symbolické 
pøestøižení pásky a jmenování patrona cesty.

Letos 1. dubna 2011 jsme se však vytoužené opravy 
zmínìné cesty doèkali a naši lokalitu s okolním svìtem 
spojuje krásná asfaltová cesta, která se urèitì brzy stane i 
vyhledávaným lákadlem pro bruslaøe, cyklisty a jiné 
nadšence.  My všichni  z naší lokality „Za Školou“ jsme se 
ten den sešli a opravu cesty náležitì oslavili. 
Chceme proto podìkovat všem zastupitelùm obce 
Hnìvotína, že splnili své sliby a také všem pracovníkùm, 
kteøí se jakýmkoliv zpùsobem na této opravì podíleli. 
DÌKUJEME!!!

obèané Hnìvotína z lokality „Za školou“

Stav pøed opravou

Stav po opravì

Obecní samospráva. duben 2011

Hasièi doporuèují.
Vzhledem k tomu, že se na našich zahrádkách a zahradách 
nacházíme v období jarních úklidových prací, doporuèuje 
Sbor dobrovolných hasièù Hnìvotín nahlásit každé pálení 
klestu a trávy na telefonní linku Hasièského záchranného 
sboru Olomouckého kraje èíslo 950 770 010, nebo 
prostøednictvím internetových stránek  
vyplnìním elektronického formuláøe. Vhodné je i uvedení 
èísla mobilního telefonu osoby, která bude místo pálení 
fyzicky dozorovat. Tato osoba bude kontaktována v 
pøípadì následného nahlášeného požáru v místì pálení.
Upozoròujeme, že oznámením telefonem nebo odesláním 
formuláøe HZS Olomouckého kraje nepovoluje pálení. 
Dochází pouze k zaevidování vašeho pálení operaèním a 
informaèním støediskem HZS Olomouckého kraje. 
Evidence slouží jen pro možnost ovìøení místa pálení s 
možným nahlášením požáru.

Jana Pokorná

www.hzsol.cz

http://www.hzsol.cz
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Základní škola a Mateøská škola.

Ve dnech 20. – 25. února 2011 se žáci 7. tøídy spolu s 
nìkterými spolužáky z vyšších roèníkù zúèastnili 
lyžaøského výcviku v Hynèicích pod Sušinou.
Ubytovaní jsme byli v hotelu „Pod Zvonem“. Jako 
pedagogický dozor s námi jely paní uèitelky Šutová, 
Kratochvílová a Kacálková, která byla zároveò hlavní 
vedoucí celého výcviku. Pøed zahájením prvního lyžování 
jsme byli rozøazeni do dvou družstev: družstva slabších – 
Berušek a družstva tìch lepších, kteøí si svùj název vybrali 
podle své vedoucí paní uèitelky Kratochvílové, a to 
HedaTeam.

Spoleènì jsme na snìhu zažili spoustu dobrodružství pøi 
hrách, a� už na lyžích anebo bez nich. Ale hry nesmìly 
chybìt ani veèer pøi spoleèném programu. Asi nejvíce se 
nám líbila hra, ve které si každé družstvo zvolilo jednoho 
kluka, kterého jsme pøevlékli za holku. 
 Za všechny zúèastnìné mùžeme urèitì øíct, že se „lyžák“ 
opravdu vydaøil, protože jsme se všichni nauèili lyžovat a 
zažili jsme spoustu nezapomenutelných zážitkù.

Kateøina Jeèmeòová, 9. tøída 

V rámci prevence rizikového chování, k nìmuž patøí 
kromì jiného i kouøení, probìhl na naší škole 22. bøezna 
2011 „Protikuøácký den“.
Celé dopoledne se žáci naší školy seznamovali se všemi 
fakty, které by mìli o kouøení znát. Vidìli snímky orgánù 
poškozených v dùsledku kouøení, byly jim pøedloženy 
statistické údaje o dopadech kouøení na kvalitu a délku 
života. Žáci vyšších roèníkù si také spoèítali, jak kouøení 
výraznì zatìžuje ekonomický rozpoèet.

V další èásti dopoledne pak byli seznámeni s postupy, jak 
odmítnout cigaretu a vše si také mohli vyzkoušet pøi 
dramatizaci této situace. Vyvrcholením celého dopoledne 
byla výroba øetìzu, jehož jednotlivé díly byly barevnì 
odlišné podle toho, jakou mají naši žáci s kouøením 
zkušenost.
Vìøíme, že z mnoha získaných informací si žáci do svého 
života odnesou alespoò tu, že „NORMÁLNÍ JE 
NEKOUØIT“.

Mgr. Ivana Filkászová

Projekt „Cesta ke kvalitì“.

Naše škola se zúèastnila evropského projektu „Cesta ke 
kvalitì“, konkrétnì programu Peer Review. Šlo o projekt 
kolegiálního hodnocení mezi dvìma podobnými školami. 
V rámci tohoto projektu jsme navštívili Základní školu ve 
Velkých Nìmèicích a naèerpali nové nápady pro naši 
práci. I zástupci ze ZŠ Velké Nìmèice navštívili naši školu. 
Projekt považujeme za velmi úspìšný, obohatil obì 
strany.

Mgr. Heda Kratochvílová 

Poslední ohlédnutí za zimou - 
lyžaøský výcvik 2011.

Barokní koncert.

V pondìlí dne 2. kvìtna 2011 se všichni žáci naší základní 
školy zúèastní výchovného varhanního koncertu v 
místním kostele svatého Leonarda. Skladby barokních 
mistrù nám bude hrát varhaník pan Martin Kubát. Tìšíme 
se na krásný kulturní zážitek.

Mgr. Vlasta Nováková

duben 2011

Den proti kouøení.

Své poznatky a zážitky pak všichni výtvarnì zpracovali do podoby 
plakátù, které mìly výraznì protikuøácký podtext nebo podporovaly 
zdravý životní styl. 

Devítka v akci.

V minulém zpravodaji jsme psali o práci žákù 8. roèníku 
ve školní dílnì. V tomto pololetí si v rámci pracovních 
èinností zpestøují uèivo žáci 9. roèníku pøípravou pokrmù. 
Prvním pokusem byla studená kuchynì – pomazánky, 

pokraèovali bramboráky a zeleninovými saláty. Pøíštì se 
chystají na koláèe. Práce v kuchyni je baví, snad své 
kuchaøské umìní uplatní a pomohou tím i svým 
maminkám.

Mgr. Iveta Šutová
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V pondìlí 28. bøezna 2011 byl Den uèitelù. Je témìø 
tradicí, že si v tento den mohou žáci 9. roèníku vyzkoušet, 
co obnáší povolání uèitele.

Rozdìlili se do dvojic a po peèlivých pøípravách nastoupili 
v roli uèitelù do jednotlivých roèníkù prvního stupnì 
základní školy. Pro mladší žáèky byla výuka pod vedením 
starších kamarádù pøíjemným zpestøením a devá�áci tak 
získali spoustu nových zážitkù a zkušeností.   

Mgr. Lenka Èuková

Základní škola a Mateøská škola. duben 2011

Den uèitelù. Den Zemì.

Zajímavé akce školní družiny.

Bìhem uplynulých dvou mìsícù jsme pro dìti navštìvující 
školní družinu poøádali nìkolik akcí, které žáci s 
nadšením prožívali a jen chvíli po jejich ukonèení a 
vyhlášení výsledkù by si je s radostí znovu zopakovali.
Jednou z takovýchto úspìšných akcí byl pøedevším 
„Turnaj ve stolním fotbálku“, který patøí obecnì k 
nejoblíbenìjším aktivitám našich žákù. Tìm se po 
rozšíøení informace o soutìži nejlepších dvojic právì v 
této aktivitì rozzáøila oèka a s nadšením zaèali hledat své 
spoluhráèe a vytvoøili opravdu kvalitní hráèské skupinky. 
Naše dìti, jak hoši, tak pøekvapivì i dìvèata, celý týden v 
podstatì žili jen tímto turnajem.  Šikovné dìti z druhého 
oddìlení školní družiny vlastnoruènì vytvoøily krásnì 
barevné originální diplomy i poutavý plakát. I nás 
okouzlení a radost dìtí naprosto pohltilo, a proto jsme se 
rozhodli pro nì pøipravit pøekvapení v podobì 
opravdových zlatých vítìzných pohárù. Pohled na nì a 
touha si je odnést spolu s vítìzným diplomem domù, 
nìkterým hráèùm pøímo dodávaly energii.  Atmosféra 
bìhem soutìže byla úžasná, dìti fandily a snažily se podat 
co nejlepší výkony. Vše skonèilo naprosto neèekanì a i 
silní a sebevìdomí hoši možná ukápli slzièky zklamání. 
Celý turnaj totiž vyhrály dvì šikovné sleèny ze ètvrté tøídy 
Jituška Sohrová a Maruška Vojáèková.
K dalším úspìšným akcím školní družiny bychom zaøadili 
též „Superstar“, soutìž o nejlepší zpìváky a bavièe, rùzná 
kvízová odpoledne, bìhem kterých se žáci nauèili 
spolupracovat v rùznorodých skupinkách a plnit nelehké 
úkoly, a jiné.
Už nyní plánujeme na další mìsíce tradièní soutìže jako je 
„Miss a Missák“ školní družiny, sportovní turnaj a mnoho 
dalších drobných aktivit.

Mgr.Barbora Vrbíková

„Den Zemì“ je mezinárodní svátek vìnovaný naší planetì, 
který se každoroènì slaví 22. dubna. Jedná se o ekologicky 
motivovaný svátek, upozoròující lidi na dopady nièení 
životního prostøedí a rozvíjející diskusi o možných cestách 
øešení.
Dne 20. dubna 2011 k pøíležitosti „Dne Zemì“ pøedali žáci 
ZŠ Hnìvotín naší Zemi dárek v podobì úklidových prací a 
zvelebování naší obce. 

Tím dokázali, že jsou ve škole v rámci environmentální 
výchovy k ekologii vedeni, že se zajímají o ochranu 
životního prostøedí na Zemi a jsou schopni svou prací 
pøispìt ke zlepšení svého nejbližšího okolí.
Tøídní kolektivy pracovaly podle pøedem daného rozpisu. 
Žáci z prvního stupnì sbírali odpadky okolo Kulturního 
domu a v parku, nìkteøí z nich uklízeli odpadky a vìtve na 
høišti a smìrem od pošty do èásti obce Kouta, jiní zase v 
místech kolem školy.

Nìkteøí žáci z druhého stupnì se podíleli na zametání 
chodníkù, vytrhávání plevele, úpravì dìtského høištì, jiní 
se zasloužili o úklid a nátìr autobusových zastávek. 
Pracovníci obecního úøadu pøipravili na pøestávku 
obèerstvení. V prostoru u hasièské zbrojnice se tak síly 
doplòovaly formou párku v rohlíku, cigárem z udírny a 
nezbytnými tekutinami. V prùbìhu tìchto úklidových 
prací byli obèané Hnìvotína o celé této akci informováni 
relací v obecním rozhlase.
K pøíležitosti „Dne Zemì“ byla vyhlášena školní 
fotografická soutìž „Dny proti vandalismu“, jejímiž vítìzi 
se stali Filip Volmut ze 2. tøídy a žákynì 8. tøídy Míša 
Horáèková.

Mgr. Dana Kacálková 
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Pøed velikonoèními svátky se v naší mateøské škole pilnì 
pracovalo. Seli jsme obilí, malovali velikonoèní vajíèka, 
vyrábìli pøáníèka, zajíèky a papírové slepièky. Pøipomnìli 
jsme si tradice a zvyky Velikonoc, spoleènì jsme si 
zazpívali písnì o jaru, nacvièovali velikonoèní  øíkadla  a 
zahráli rùzné hry. Na konci týdne si všechny dìti odnášely 
domù své výrobky.

Vyvrcholením svátkù jara byla velikonoèní výstavka, 
kterou zhlédli žáci základní školy i obèané obce. Dle 
vyjádøení návštìvníkù byla výstavka inspirací pro 
dospìlé, výrobky dìtí, stejnì jako aranžmá celé výstavky, 
se  velmi líbily. Škoda jen, že nepøišlo více zájemcù. 
Dìkuji touto cestou všem, kteøí se do pøípravy velikonoèní 
výstavky zapojili.

Základní škola a Mateøská škola. duben 2011

Velikonoèní výstavka. První pomoc v mateøské škole.

P o h á d k o v é  
o d p o l e d n e  v  
Kulturním domì 
p l n é  m a s e k ,  
v e s e l é h o  
t a n c o v á n í  a  
bohaté tomboly si 
v pátek 11. bøezna 
2011 prožily dìti z 
naš í  mateøské  
školy a z 1. stupnì 
základní školy. 
Dìvèata a chlapci 
se promìnili v 
p o h á d k o v é  
bytosti, klauny, 
víly a jiné pìkné 
masky.  Sálem  se 
rozléhal smích a 
veselí, všichni si 
užili tance a dobré 
nálady.
O obèerstvení se 
letos postaraly 
maminky.  Dìti si 
m o h l y  k o u p i t  
rùzné pamlsky, sladké i slané dobroty. Všichni úèastníci odcházeli domù s pocitem pøíjemnì prožitého odpoledne. 
Podìkování patøí všem uèitelkám a rodièùm, kteøí se podíleli na pøípravì karnevalu.

„Voda, voda, hodná je, ruèièky nám umyje.
Umyje i pusinku a pocáká maminku“.
Touto øíkankou pøivítala dopoledne dne 20. dubna 2011 v 
mateøské škole pøedškolní dìti  paní Lucie Pøikrylová. 
Povídala si s nimi o správných hygienických návycích,  
první pomoci pøi úrazech, jak pøedcházet onemocnìním a 
nebát se návštìvy u lékaøe.

Na  závìr  byly  odmìnìny  drobným dárkem,  který je 
moc potìšil. Akce bude pokraèovat i v pøíštím týdnu  a 
zúèastní  se jí i dìti z dalších oddìlení.

Dìti si mohly i prakticky  vyzkoušet  obvazování konèetin,  poslech 
srdíèka  a  houkání malé sanitky. 

Maškarní karneval.

Dostálová Jarmila, zástupkynì øeditele pro MŠ
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Aktuálnì.

20. výroèí založení poboèky firmy WANZL v Hnìvotínì.

duben 2011

Nìmecký koncern Wanzl spol. s r.o. ( ) je s 
roèní produkcí témìø 2 miliony kusù nákupních vozíkù 
nejvìtším svìtovým producentem tohoto zboží. Kromì 
nákupních vozíkù firma vyrábí a dodává širokou škálu 
dalšího zaøízení pro kompletní vybavení prodejen, a to 
nákupní košíky, vstupní zaøízení, turnikety, prodejní 
displeje, regálové systémy, pokladní boxy. Významnou 
èást produkce tvoøí zaøízení pro logistiku a prùmysl, 
letištní vozíky a vybavení zázemí hotelù. Bìhem své 
dlouhé a úspìšné historie se firma stala kompetentním 
partnerem pro obchod. Výrobky firmy jsou dodávány 
témìø do všech mezinárodních obchodních øetìzcù, ale i 
bìžným obchodníkùm.
Významným mezníkem ve vývoji rodinné firma Wanzl je 
zmìna režimu ve východní Evropì, což umožnilo i 
založení poboèky v roce 1991 v bývalém Èeskoslovensku. 
Jedním z dùvodù založení první poboèky v bývalém 
„východním bloku“ byla i skuteènost, že zakladatel firmy, 
pan Rudolf Wanzl pocházel  z Jívové u Olomouce, kde 
provozoval od roku 1918 zámeènickou dílnu. Po odchodu 
z Èeskoslovenska v roce 1947 zaèíná pan Rudolf Wanzl 
spoleènì se svým synem, také Rudolfem, úspìšnou 
podnikatelskou dráhu v bavorském Leipheimu. Už v roce 
1948 dodává firma první nákupní vozíky i první nákupní 
košíky a pøispívá tím k nebývalému rozvoji  
samoobslužného prodeje v Nìmecku po 2. svìtové válce.

Jak již bylo výše uvedeno, první poboèka v bývalém 
„východním bloku“ se nacházela v Èeskoslovenku a to v 
pronajatých kanceláøích v Olomouci. Díky nebývale 
úspìšnému prodej i  obchodního  zaø ízení  na  
èeskoslovenském  trhu zaèíná už v roce 1994 výstavba 
vlastního obchodního zastoupení se sklady v Hnìvotínì u 
Olomouce, které se stalo základem pro následné rozšíøení 
o výrobní plochy budoucího výrobního závodu v roce 
1999. Výrobní závody firmy Wanzl jsou kromì Nìmecka 
pouze ve Francii, v Èeské republice a v Èínì.
V roce 2007 byl závod rozšíøen o galvanovnu a další 
výrobní kapacity. Moderní galvanický provoz je v øadì 
parametrù nejvìtším zaøízením tohoto druhu v Èeské 
republice a patøí k nejmodernìjším galvanickým 
provozùm v Evropì. Galvanovna i neutralizaèní stanice 
splòují velmi pøísné ekologické požadavky a jsou 
maximálnì šetrné k životnímu prostøedí. Na tomto místì 
je tøeba pøipomenout,  že firma Wanzl proinvestovala v 
Èeské republice od roku 1994 do dnešního dne pøes 700 
mil. Kè, z èehož II. etapa rozšíøení výrobních ploch a 
stavba galvanovny, ukonèená v roce 2007, èinila více jak 
300 mil. Kè. Dalším krokem smìrem  k udržitelnému 
rozvoji je projekt revitalizace.  Použité nákupní vozíky 
jsou kompletnì demontovány,  opotøebované 
komponenty jsou nahrazeny novými a vozíky jsou 
pozinkovány. Výsledkem je vozík s užitnými vlastnostmi 
blízkými novému výrobku. Veškerý odpad je odbornì 

www.wanzl.cz roztøídìn a recyklován. Firma využívá nejnovìjších 
technologií a je držitelem certifikátu ISO 9001 a má 
nastaveny standardy podle ISO 14001.
Velkou pøedností firmy Wanzl je, že  dokáže vlastními 
výrobky kompletnì vybavit celou prodejnu s jakýmkoliv 
sortimentem. Pøi výbìru vybavení prodejny poskytne  náš 
odborný tým poradenskou èinnost, navrhne její interiér v 
CAD vèetnì vizualizace. Následnì dodáme zaøízení, 
provedeme montáž a zajistíme i pozáruèní servis a údržbu 
kvalifikovanými  pracovníky.

Oslavy založení firmy byly spojeny i s 
rozlouèením s jednatelem a øeditelem panem 
Janem Zajícem, který po dvacetiletém úspìšném 
vedení firmy odchází do dùchodu a na jeho místo 
nastupuje nový øeditel a jednatel pan Roman 
Adami.

Ing. Jaromír Sleha

Oslav 20. výroèí založení firmy WANZL spol. s r.o. se zúèastnil i 
nejvyšší pøedstavitel mateøské firmy pan Gottfried Wanzl (první 
zleva), vedle nìj pak sedí nový øeditel hnìvotínské poboèky pan 
Roman Adami. Pozvání pøijali i prezident Svazu obchodu a 
cestovního ruchu pan Zdenìk Juraèka (uprostøed), po jeho levici 
sedící poslanec Evropského parlamentu pan Jan Bøezina a koneènì 
hejtman Olomouckého kraje pan Martin Tesaøík.

Za pomoci èlenek Èeského èerveného køíže v Hnìvotínì a 
obèanského sdružení Diakonie Broumov probìhne v 
Hnìvotínì „Sbírka použitého ošacení“.
Mùžete pøispìt: dámským, pánským a dìtským letním i 
zimním obleèením, lùžkovinami, prostìradly, ruèníky, 
utìrkami, záclonami, látkami (minimálnì 1 m2, nedávejte 
prosím odøezky a malé zbytky látek), domácími 
potøebami-nádobí bílé i èerné, sklenièky – vše 
nepoškozené, vatovými pøikrývkami, polštáøi a dekami, 
obuví – veškerou nepoškozenou, hraèkami – 
nepoškozené a kompletní.
Tato sbírka se uskuteèní v pátek 27. kvìtna 2011 od 
16.00 do 18.00 hodin a v sobotu 28. kvìtna 2011 
od 9.00 do 11.00 hodin v bývalé mandlovnì (u 
hasièské zbrojnice).
Vìci prosíme zabalené do igelitových pytlù èi krabic, aby 
se nepoškodily transportem.
Vìci, které nenoste: lednièky, televize, poèítaèe a jinou 
elektroniku, matrace, koberce, nábytek, jízdní kola a 
dìtské koèárky a zneèištìný a vlhký textil.

Jana Svobodová

Sbírka použitého ošacení.

http://www.wanzl.cz
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Jelikož našich spoluobèanù, narozených v tøicátých létech 
minulého století, ubývá, rozhodli se zastupitelé spoleènì s 
výborem pro obèanské záležitosti, uspoøádat besedu s 
tìmito našimi obèany. Chtìli jsme se formou besedy nìco 
dozvìdìt o minulosti naší obce.
Na  ètvrtek  31. bøezna 2011 bylo pozváno 11 obèanù, ale 
nìkteøí se omluvili kvùli nepøítomnosti (pobyt v 
nemocnici) nebo jim to jejich zdravotní stav nedovolil. Na 
besedu tak pøišla paní Marie Studená a Marie Slehová a 
pánové Leonard Chytil, Linhard Svoboda a František 
Karger.

Pøi malém obèerstvení mám vyprávìli o školách, jak èeské 
tak nìmecké, o tìlovýchovných spolcích Sokol a Orel, o 
divadelním ochotnickém souboru, který v obci hrával 
divadlo a dále o soužití s nìmeckými obyvateli, kterých 
byla tehdy v obci vìtšina. Hlavnì jsme se snažili nìco 
nového dozvìdìt o výrobì svìtoznámých tvarùžkù. 
Všichni se nakonec do vyprávìní tak vžili, že se místo 
plánovaných dvou hodin beseda protáhla až do pozdního 
veèera a i to bylo ještì málo.
Chtìla bych všem zúèastnìným moc podìkovat a našim 
pamìtníkùm popøát hlavnì zdraví. Doufám, že nezùstane 
jen u této první besedy a v podobném duchu budeme 
pokraèovat i v nejbližší budoucnosti. Z vyprávìní našich 
starších spoluobèanù zkusíme nìkteré informace 
podrobnìji zpracovat a zveøejnìním ve Zpravodaji obce 
Hnìvotín se o nì s vámi podìlíme.

Miroslava Dadáková 

Aktuálnì. duben 2011

Posezení s pamìtníky.
Letní intenzivní kurz angliètiny

v Hnìvotínì.
Kurz je urèen všem alespoò mírnì pokroèilým studentùm, 
kteøí by si rádi prohloubili své znalosti angliètiny, 
zdokonalili se, „rozmluvili“ se pøi konverzaci s rodilým 
mluvèím, pøipravili se na dovolenou v zahranièí èi na 
pøechod ze støední školy na vysokou, odhodlali se ke 
zmìnì zamìstnání nebo zkrátka jen strávili 5 veèerù 
vzdìláváním sama sebe. Kurz probere základní 
gramatické struktury, zamìøí se na jejich procvièení a 
následné uplatnìní v konverzaci s rodilým mluvèím. 

KDY? od 11.7. 2011 do 15.7. 2011, vždy od 17.00
 do 20.15 hod.

 KDE? Základní škola Hnìvotín.
CENA? 1 400 Kè (cena zahrnuje 2x90 min. výuky

dennì, veškeré studijní materiály).
Maximální poèet studentù ve skupinì je 8. 

 LEKTOØI? Jana a Gerald Cohlovi.

Podrobné informace a pøihlášky na telefonním èísle 606 
704 316 (Jana Cohlová), nebo na e-mailové adrese 

.
Rádi byste se takového kurzu zúèastnili, ale nabízený 
termín vám nevyhovuje? Kontaktujte nás. V prùbìhu 
letních prázdnin je možné vypsat i jiné termíny.

Jana a Gerald Cohlovi

jana.cohlova@seznam.cz 

Tvoøivá dílna.

V mìsíci dubnu se zaèaly ženy scházet v „Tvoøivé dílnì“ 
Evy Hamáèkové. Pod jejím odborným vedením se zde 
seznámí s mnoha výtvarnými èinnostmi, které si mohou i 
prakticky vyzkoušet – rùzné zpùsoby zpracování 
keramiky, výrobu šperkù ze skla, malování horkým 
voskem, malbu na hedvábí a sklo, pletení košíkù a mnoho 
dalších.

O tom, že se dílna setkává s velkým úspìchem svìdèí to, že 
se poèet žen, které ji navštìvují, neustále zvyšuje.
Informace pro další pøípadné zájemkynì poskytne paní 
Jana Svobodová v kanceláøi Obecního úøadu Hnìvotín.

Mgr. Iva Filkászová

Èeský svaz žen v Maïarsku.

Po úspìchu prvních dvou zájezdù do Györu jsme v nedìli  
17. dubna 2011 jeli znovu, k plné spokojenosti tìch, kdo se 
zúèastnili. Poèasí bylo ideální, lepší si nemohli ani pøát.

Pro pøíští rok: zájezd byl nejen pro èlenky svazu žen, ale i 
pro ostatní obèany, což nevìdìli pøedevším novì se 
pøistìhovavší lidé.

 Jindøiška Flášarová

mailto:jana.cohlova@seznam.cz
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duben 2011

Vzpomínka na pana Rudolfa 
Albrechta.

Aktuálnì.

Dne 16. dubna 2011 by se dožil 100 let pan Rudolf 
Albrecht, který se výraznì zapsal do historie obce 
Hnìvotín.
Narodil se v roce 1911 v Námìšti nad Oslavou jako syn 
èetnického strážmistra. Po ukonèení studia na gymnáziu v 
Zábøehu na Moravì nastoupil v roce 1929 nejprve jako 
výpomocný uèitel na menšinové školy na Tìšínsku, poté 
na jednotøídní národní škole v Hrubé Vodì, kde pùsobil až 
do roku 1937. Zde docházelo k mnoha konfliktùm s 
pøíslušníky Sudetonemìcké strany, což pozdìji velkou 
mìrou pøispìlo k jeho pronásledování hitlerovci.
Od roku 1938 vyuèoval na tehdejší státní škole v 
Hnìvotínì. Po vypuknutí 2. svìtové války byl pro svùj 
nekompromisní postoj vùèi fašistùm zatèen a až do roku 
1942 vìznìn v koncentraèních táborech Dachau a 
Buchenwald. Po návratu zaèal opìt vyuèovat, aktivnì se 
ale zapojil i do odboje ukrýváním a materiální podporou 
vojákù z øad Rudé armády, kterým se podaøilo dostat ze 
zajetí. Po válce pan Albrecht v Hnìvotínì krátce pùsobil 
jako pøedseda revoluèního MNV. Jako uèitele jej to však i 
nadále táhlo ke škole a tak byl v srpnu 1945 povìøen, po 
jejím znovuotevøení, správou školy a v listopadu téhož 
roku pak ustanoven øeditelem.

Rozhodující mìrou se pan 
Rudolf Albrecht zasloužil o 
postavení Kulturního (tehdy 
osvìtového) domu, když jeho 
stavbu prosadil v roce 1946 u 
stavební komise zaøazením 
Hnìvotína do pováleèného 
plánu stavební obnovy. Budova 
zaèala vznikat  na místì 
bývalého Obecního domu a 
v e d l e j š í c h  u s e d l o s t í  
vybombardovaných za války. 

Pan Albrecht byl povìøen vedením stavby a zajiš�oval 
nejen finanèní prostøedky, ale i veškeré písemnosti a 
materiál. Po celou dobu bojoval nejen z byrokratismem 
úøadù, ale i s odpùrci stavby, která byla dokonce 
nìkolikrát zastavena. Až do roku 1950 byla stavba 
Kulturního domu provádìna v režii Místního národního 
výboru – obèané z Hnìvotína uvedli do provozu cihelnu v 
Louèanech a vypálili cihly, nakáceli potøebné døevo, 
nalámali základový kámen a provedli z vìtší èásti 
výkopové práce pro základy a sklepy (cca 900 m3). Byla 
odkryta pískovna a vlastními vozy navezen písek.
Pøi tom všem dokázal pan Albrecht rozvíjet bohatý 
kulturní život v obci, napøíklad založením divadelního 
spolku „J.K. Tyl“ nebo hudebního kroužku, které vedl. V 
roce 1947 se mu podaøilo vyjednat získání pozemkù 
kamenolomu a ty spoleènì se žáky školy osázet lesními 
stromky a zøídit tak „Školní les“ o rozloze 9 ha, který se 
nachází vpravo od panelové cesty vedoucí do 
hnìvotínských skal.
Kulturní dùm byl dokonèen a pøedán do užívání 30. 
prosince 1951, letos tomu tedy bude 60 let. I pøes jeho 
„seniorský vìk“ je neodmyslitelnou souèástí života v 
Hnìvotínì a øada obcí nám jej mùže jenom závidìt. 
Zdaleka nejvìtší mìrou se o jeho postavení zasloužil právì 
pan Rudolf Albrecht.
Èest jeho památce.

Milan Krejèí

Hnìvotínský košt Josefovský, druhý roèník soutìže 
pálených produktù, se letos uskuteènil z dùvodu 
termínové kolize s plesem FC Hnìvotín až týden „po 
Josefovi“. Navázal tak na loòský, premiérový košt, kterým 
se organizátoøi snažili rozšíøit nabídku poøádaných akcí a 
obohatit tak spoleèenský život v obci.
Desetièlenná komise, složená z odborníkù (neboli z øad 
obèanù obce) poprvé zasedla ve ètvrtek 24. bøezna, aby 
opìt pod bedlivým dohledem pøedsedy komise pana 
Radovana Bajgara vybrala z 22-ti pøihlášených soutìžních 
vzorkù osmièku finalistù.
Tento nelehký, ale pro nìkteré závidìníhodný úkol zvládla 
pøibližnì po dvouapùlhodinovém zkoumání. O den 
pozdìji, v pátek 25.bøezna, pak již urèila tøi nejlepší. 
Vítìzem byla vyhlášena meruòka paní Evy Hamáèkové, 
pøed rynglovicí Miroslava Ponížila a kalvádosem 
Antonína Osladila. To vše již pøed zraky veøejnosti, které 
je druhý den koštu pøístupný. Každý z pøíchozích mohl za 
symbolické vstupné 50 Kè ochutnat 15 vzorkù a zúèastnit 
se tak i hlasování veøejnosti. Nejvíce konzumentù 
„oslovila“ slivovice pana Petra Koláøe.

Poøadatelé zúèastnìným akci zpestøili i malým 
obèerstvením pøipraveným ze zabijaèkových specialit a 
živou muzikou. O spokojenosti pøítomných svìdèí 
skuteènost, že se z Kulturního domu rozcházeli až po 
pùlnoci a ne kolem desáté hodiny, jak poøadatelé pùvodnì 
plánovali.

Škoda, že tato velmi pøíjemná akce nezaznamenala vìtší 
úèast pøíznivcù tradièního moravského moku. Dle 
odhadu poøadatelù pøišlo pøibližnì 100 osob, což vyvolalo 
jejich mírné zklamání. O budoucnosti hnìvotínského 
koštu Josefovského tak zøejmì rozhodne úspìch èi 
neúspìch tøetího roèníku.

Milan Krejèí

Vítìzka Eva Hamáèková s prvními gratulanty - pøedsedou poroty a 
starostou obce.
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Zpráva o èinnosti místní skupiny 
ÈÈK v Hnìvotínì za rok 2010.

Místní skupina Èeského èerveného køíže v Hnìvotínì má 
91 èlenù. Každý rok zahájíme naší èinnost únorovým 
plesem, nejinak tomu bylo i v roce 2010. Výtìžek z plesu 
nám pak posloužil na uspoøádání nìkolika akcí:
- v èervnu jsme absolvovali zájezd na Jižní 
Moravu;
- v øíjnu jsme zhlédli pøedstavení ochotnického divadla v 
Tìšeticích;
- v listopadu a prosinci jsme napekli koláèky na posezení 
se seniory a na Rozsvícení vánoèního stromu, poøádanými 
Obecním úøadem v Hnìvotínì. Též jsme zakoupili 
Mikulášský balíèek dìtem v mateøské škole.   

Samozøejmì, že myslíme i na naše èleny. V roce 2010 jsme 
navštívili 7 jubilantù s malým dárkem. Také jsme se 
úèastnili na posledním rozlouèení s našimi èlenkami paní 
Kvìtou Hariòovou a paní Marií Osladilovou, která nám 
dlouhá léta výraznì pomáhala.
Ráda bych oslovila obèany Hnìvotína: pokud máte zájem 
pracovat pro Èeský èervený køíž, pøihlaste se u nìkterého 
èlena výboru ÈÈK v Hnìvotínì, nebo se mùžete pøihlásit 
na e-mailové adrese . Pøivítáme 
rádi i mladé èleny. Vìøím, že mladí lidé mají dobré nápady 
a chtìjí pomáhat, jak jsem se o tom pøesvìdèila v místním 
sdružení ÈÈK v Olomouci-Øepèínì.  Pøesvìdèit se mùžete 
i vy na webové adrese . 
Uvítali bychom i pomoc rodièù dìtí z naší obce pøi založení 
kroužku mladý zdravotník.

za výbor místní výbor ÈÈK Jitka Ponížilová

jitkaponizil@seznam.cz

www.pomahamepomahat.cz

První svaté pøijímání dìtí.

V nedìli 5. èervna 2011 pøi farní mši svaté v 9.30 hodin 
pøistoupí poprvé k svatému pøijímání 5 dìtí z naší 
farnosti. Dìti se na tuto událost pøipravovaly dva roky v 
hodinách náboženství. Pøejeme jim, aby je tento duchovní 
zážitek hluboce poznamenal a aby na nìj po celý život rády 
vzpomínaly. Po mši svaté bude následovat spoleèné 
fotografování s panem faráøem a s paní katechetkou. Dìti i 
jejich rodièe jsou pak zváni ke spoleènému obèerstvení na 
faøe.

P. Eduard Krumpolc, faráø

Oznámení Øímskokatolické farnosti 
Hnìvotín.

Výstava fotografií kostela.

Výstava fotografií kostela z minulých dob i z posledních 
let, kdy probíhala generální oprava kostela. Fotografie 
budou umístìny na panelech v pøedsíni kostela. 
Akce „Noc otevøených kostelù“ je pro veøejnost 
zdarma, nevybírá se žádné vstupné. Kdo by 
pøesto chtìl pøispìt na údržbu kostela, mùže svùj 
dar vhodit do pokladnièky v pøedsíni kostela. 
Režijní výlohy spojené s konáním koncertu 
uhradí obec Hnìvotín, za což jí pøedem 
dìkujeme.

mailto:jitkaponizil@seznam.cz
http://www.pomahamepomahat.cz
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Hnìvotín ovládly èarodìjnice.

V sobotu 30.dubna 2011 probìhl již poètvrté ,,Slet 
èarodìjnic v Hnìvotínì“. Organizaènì se na této akci 
podílely Obecní úøad Hnìvotín ve spolupráci se Základní 
a Mateøskou školou za vydatné pomoci rodièù ze SRPŠ. 

Celá akce opìt probìhla dle pøipraveného programu, kdy 
po reji èarodìjnic pøi hudebním doprovodu diskžokeje 
následovaly soutìže dìtí a volba Miss z øad dìtí i rodièù.

Letos poprvé poèasí neumožnilo uspoøádat akci v krásném 
pøírodním areálu hnìvotínských skal. Organizátoøi proto museli volit 
náhradní øešení a rozhodli se pro poøádání akce využít dnes již pìkný 
areál našich hasièù. Pøedpovìï poèasí se bohužel vyplnila a tak se ani 
úèastníci Sletu nevyhnuli poøádné bouøce s krupobitím.

Vyvrcholením celé akce bylo zapálení pøipravené vatry, 
kde všichni pøítomní mohli spálit pøipravená koš�ata a 
symbolicky pøivítat nové roèní období. Pro zájemce z øad 
dospìlých do pozdních veèerních hodin hrála živá country 
kapela.

Na místì je potøeba za organizátory podìkovat našim 
hasièùm, kteøí operativnì pomohli pøi pøípravì i ukonèení 
akce postavením stanù, pøípravou nové vatry i celého 
areálu požární zbrojnice.

Další podìkování patøí všem rodièùm, zamìstnancùm 
školy a zamìstnancùm obecního úøadu, bez kterých by se 
podobné akce nepodaøilo zorganizovat. Pro všechny výše 
uvedené byl pak nejvìtší odmìnou velký poèet 
spokojených úèastníkù Sletu.

Ing. Tomáš Dostál, místostarosta 

Zajímavým zpestøením bylo pro všechny pøítomné vystoupení 
skupiny historického šermu Sarras. 

Pro dìti a všechny úèastníky bylo pøipraveno bohaté obèerstvení, 
které ve stáncích mìli zajiš�ovat rodièe a zamìstnanci školy. Nakonec 
i zde vládly èarodìjnice. 


