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Obecní samospráva.

S t r a n a 2

Veøejné zasedání zastupitelstva obce s poøadovým èíslem 
13 se konalo dne 19. èervna. Pøítomno bylo 7 zastupitelù, 
omluveni byli Miloslav Antl a Vladimír Jurtík. Zasedání se 
zúèastnilo 26 hostù z øad obèanù. Po zahájení zasedání, 
pøivítání hostù a ustanovení zapisovatelky, návrhové 
komise a ovìøovatelù byl bez pøipomínek schválen 
program zasedání.
Na úvod seznámil pøedseda kontrolního výboru Petr 
Rosmaník pøítomné s výsledkem  kontroly usnesení z 
minulého zasedání. Poté starosta obce pøednesl „Zprávu o 
èinnosti obecního úøadu a jeho zamìstnancù“ od 
pøedchozího 12. zasedání. Následnì pøedseda finanèního 
výboru Petr Niessner navrhl zastupitelstvu pøijetí 
rozpoètového opatøení è.4 a odpis nevymahatelných 
pohledávek (neuhrazené poplatky za komunální odpad 
starší tøí let od obèanù, kteøí žijí trvale v zahranièí nebo je 
jejich pobyt neznámý). Oba návrhy zastupitelé schválili.

Dále byly projednány a následnì zastupitelstvem 
schváleny:
- prodeje zbývajících stavebních pozemkù zájemcùm a 
prodeje pozemkù obèanùm za úèelem dorovnání hranic 
pozemkù nebo zarovnání oplocení, v návaznosti na to i 
pøíslušné smlouvy;
- pøíspìvky obce na podporu èinnosti zájmových sdružení 
na rok 2012 – Mateøské centrum Beruška a kroužek pøi 
MS Blata Vlèata, každý po 5 tis. Kè; 
- dodavatel prací na rekonstrukci Malého a Velkého 
Válkova – spoleènost STRABAG a.s. za 2 140 267 Kè 
vèetnì DPH (celkem bylo osloveno šest spoleèností);
- dodavatel prací na rekonstrukci nových prostorù 
knihovny a klubovny v Kulturním domì – firma 
ELEKTRO-BAU Olomouc s.r.o. za 707 960 Kè vèetnì 
DPH (osloveny byly tøi spoleènosti);

Struènì z 13. veøejného zasedání zastupitelstva obce.

V další èásti zasedání informoval starosta obce ing. 
Jaroslav Dvoøák o podání výzvy na zakázku malého 
rozsahu na dodávku a instalaci vybavení knihovny a 
klubovny v pøízemí Kulturního domu.
Rozebral navrhované úpravy v pøerozdìlování daòových 
výnosù, které by pøi schválení stávajícího návrhu mohly 
obci roènì do rozpoètu pøinést až 5 mil. Kè do navíc. Na 
konec svého pøíspìvku rozebral probíhající i plánovanou 
výstavbu v obci a èištìní vodovodního potrubí na Malém 
Klupoøi. Místostarosta ing. Tomáš Dostál  podrobnì 
pøednesl program Dnù obce, sjezdu rodákù, bývalých 
obèanù a pøátel obce.
Zastupitelé obce projednali  úhradu za vìcné bøemeno – 
položení plynovodního potrubí v komunikaci na p.è. 
213/22, 213/23, 1053/3 a rozhodli o cenì ve výši 100 Kè za 
každý  metr potrubí. Celková délka a koneèná èástka 
budou stanoveny po zamìøení stavby a kolaudaci díla. 
Projednán a odhlasován byl pøevod pozemkù (polní cesty 
za Floriánkem) z Pùdního fondu ÈR do majetku obce.

Na závìr zasedání probìhla diskuse s obèany, diskusní 
pøipomínky a podnìty byly uvedeny do zápisu a budou 
øešeny v následujícím období. Po  pøijetí usnesení bylo
13. veøejné zasedání ukonèeno.
Podrobnìjší informace o projednávaných záležitostech 
naleznete na obecních webových stránkách v Usnesení ze 
13. zasedání zastupitelstva obce.

Iveta Vyroubalová  

èerven 2012

Zastupitelstvo schválilo i výši podílu obce na financování cyklostezky 
vedoucí z Hnìvotína s napojením na Olomouc v èástce 3 044 223 Kè. 
Celkový rozpoèet na zbudování cyklostezky je 9 040 850 Kè, povede 
ke køižovatce u firmy Gemo, která by ji poté mìla protáhnout až do 
Olomouce. Finanènì by se na stavbì mìly podílet i firmy Wanzl, 
Husek, Bapa. 

Prostory nové klubovny jsou již témìø pøipraveny uvítat první 
návštìvníky.

Slabší tlak vody ve vodovodním øadu.

V souèasné dobì jsme schopni dodávat do vodovodní sítì 
ze všech zdrojù pøibližnì 350 m3 pitné vody bìhem 24 
hodin. To je dvojnásobek bìžné spotøeby obce. I když jsou 
vysoké teploty, žádáme vás o omezení zalévání zahrádek, 
zejména trávníkù a dopouštìní bazénù ve veèerních 
hodinách z obecního vodovodu.
Zlepšení situace vyøeší až investice do dalšího vrtu a 
nádrží u vodojemu Malý Klupoø v roce 2013, kdy budeme 
mít k dispozici trojnásobek bìžné spotøeby.

Ing. Jaroslav Dvoøák, starosta

Uzavøení obecního úøadu.

Upozoròujeme obèany, že Obecní úøad 
Hnìvotín bude v termínu od 13.-19. srpna 2012  
z dùvodù èerpání dovolené uzavøen. 
Dìkujeme za pochopení.

 Jana Svobodová

V souladu se 
Z á k o n e m
è. 128/2000 
Sb. o obcích byl 
j m e n o v á n  
è e s t n ý m  
obèanem obce 
Hnìvotín pan 
R u d o l f  
Albrecht.



S t r a n a 3

Obecní samospráva.

Ještì pár slov k výmìnì plynových 
rozvodù v obci.

V dubnovém vydání Zpravodaje jsme vás informovali o 
probíhající výmìnì èásti rozvodu plynu a jednotlivých 
etapách provádìných prací. Nikoho z nás netìší 
rozkopané silnice, chodníky, parkovištì a veøejná 
prostranství, zejména ta, která jsme pøed nìkolika roky 
dali s velkým úsilím a za nemalé peníze do požadovaného 
stavu.
Úniky plynu z více než 30 let starého potrubí se 
projevovaly každý rok na dalších a dalších místech. 
Obecní úøad nemá ze situace radost, ale chceme-li mít 
vesnici v poøádku, museli jsme distributorovi plynu tuto 
výmìnu umožnit.

Zejména vás netrpìlivé chci upozornit, že je to výmìna 
plynovodu pro vaši ulici a váš rodinný dùm. Není to 
výmysl obce. Obec není investorem ani stavebníkem.
Váš majetek, což jsou pøevážnì vjezdy a pøípadnì 
pøedzahrádky, si budete pøebírat od provádìcí firmy 
Plynomont v pùvodním stavu sami, po vyzvání firmou. 
Tam uplatnìte své požadavky.
Obec si bude pøebírat majetek obce. Na opravené povrchy 
bude kvùli sesedání zeminy záruka a stavební firma bude 
muset pøípadné závady øešit. Plynomont má práce 
ukonèit v mìsíci záøí 2012.

Ing. Jaroslav Dvoøák, starosta

Budujeme novou knihovnu,
klubovnu a kanceláø.

Po dokonèení a pøestìhování zdravotního støediska do 
nových prostor zaèaly stavební práce v dolních prostorách 
Kulturního domu. Tím vysvìtlujeme stavební ruch v èásti 
Kulturního domu, na který se èasto ptáte.
Nejprve se provizornì pøestìhovala knihovna do obøadní 
místnosti, aby nebyl provoz knihovny pøerušen. Ihned 
poté zaèaly stavební práce a v první etapì byla 
vybudována  nová kanceláø obecního úøadu. V souèastné 
dobì se dovybavuje výpoèetní technikou.

V prostorách bývalé knihovny se buduje klubovna pro 
složky, která má nahradit zasedací místnost obecního 
úøadu v 1. patøe. Její kapacita bude pøibližnì 25 lidí, 
vybavena bude poèítaèovým koutkem, malou kuchyòskou 
linkou a audiovizuální technikou. Od tohoto zaøízení 
oèekáváme vyøešení problému se schùzovní èinností 
jednotlivých zájmových složek, možnost  poøádat menší 
kulturnì spoleèenské akce tøeba formou besed apod.. 

Nová knihovna se buduje v èásti pùvodního zdravotního 
støediska. Bude v novém prostøedí, vybavena novým 
nábytkem a regály. Tím se ètenáøi po dlouhých letech 
doèkají dùstojného prostøedí.
S  celkovým dispozièním øešením jednotlivých 
rekonstrukcí, které probíhají anebo se plánují, je 
veøejnost vždy seznámena prostøednictvím vystavených 
návrhù nebo projektù na veøejných zasedáních obecního 
zastupitelstva. Jelikož projektová èinnost èasovì 
pøedbíhá vlastní realizaci, mají obèané možnost se k tìmto 
aktivitám formou námìtù a pøipomínek vyjádøit.

Ing. Tomáš Dostál, místostarosta 

Tato kanceláø bude urèena pro výkon administrativních úkonù pro 
obyvatele obce, pøedevším placení poplatkù a služby v rámci czech-
pointu.

Takto vypadaly prostory bývalé knihovny po vybourání pøíèek.

èerven 2012

Dny obce Hnìvotín ve dnech
27. - 29. èervence 2012.

Hledáme dobrovolníky.

Hledáme exponáty na výstavy.

Zøizujeme informaèní centrum.

Tak velká kulturnì-spoleèenská akce, jakou naše vesnice 
pøipravuje, vyžaduje zapojení velkého množství obèanù 
do jejího zabezpeèení. I když jsme se již s øadou z vás 
domluvili, potøebovali bychom další dobrovolníky, 
napøíklad pro dohled na výstavách, pro výbìr vstupného, 
pro poøadatelskou službu na kulturních vystoupeních 
apod. Zájemci hlaste se na obecním úøadu.

Rovnìž stále pøibíráme na obecním úøadì (formou 
zápùjèky) exponáty, fotografie i tiskoviny pro výstavu z 
historie obce.

Od  16.  do 29.  èervence 2012  bude v kanceláøi obecního 
úøadu, v pøízemí Kulturního domu,  zøízeno informaèní 
centrum. Bude zde možno v pøedprodeji  zakoupit  
vstupenky na kulturní akce, pohlednice, brožurky z 
historie obce, získat programy, informace k uzavøení ulic, 
k prùbìhu akcí apod.

Ing. Jaroslav Dvoøák, starosta



Základní škola a Mateøská škola.
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Den dìtí – výlet do ZOO.

Naše šestá tøída si udìlala výlet do ZOO na Svatém 
Kopeèku. Hned na zaèátku nás pøíjemnì pøekvapil novì 
zrekonstruovaný hlavní vchod.

Prohlídku jsme zaèali u dravého ptactva, pokraèovali jsme 
pøes pavilony opic, žiraf, šelem  a nakonec jsme skonèili u 
netopýrù.
Témìø každé zvíøátko jsme peèlivì vyfotili a nìkteré 
dokonce i natoèili. Nejvíce nás zaujala lvice s dvìma 
malými roztomilými lvíèátky. U tìch nejzajímavìjších 
zvíøátek jsme zapózovali i my. Dlouhou procházku po 
ZOO jsme zakonèili dobrým obèerstvením.
Celý výlet se nám všem moc líbil a spokojení jsme se vrátili 
domù.

Alena Veselá a Veronika Navrátilová – žákynì 6. tøídy

Lesní pedagogika.

Dne 12. èervna se žáci 1.stupnì naší 
školy zúèastnili akce na Velkém 
Kosíøi s názvem „Den s lesní 
pedagogikou“. Byl to nauèný, 
zábavný a v pøíjemném prostøedí 
lesa strávený den.
Dìti na stanovištích v lese urèovaly 
stopy zvíøat, prohlédly si zblízka 
raroha, poštolku a pohladily mládì 
výra velkého. Odhadovaly a mìøily 
výšku stromu pomocí výškomìru, 
poèítaly letokruhy, øezaly døevo. To vše za pomoci èlenù 
mysliveckého spolku a studentù hranického lesnického 
uèilištì.
Z tohoto dne si dìti odnesly spoustu zážitkù, nových 
pojmù i drobné dárky. Dìkujeme všem, kteøí tuto akci pro 
dìti zorganizovali.

Mgr. Alena Zapletalová

èerven 2012

Práce školní družiny.

Školní rok dospìl mílovými kroky ke svému závìru a my 
mùžeme pomalu bilancovat. Máme za sebou celou øadu 
akcí, se kterými jsme vás již seznámily a které byly urèitì 
úspìšné. Nedávno také probìhl v tìlocviènì fotbalový 
turnaj, kde si zahrála i nìkterá dìvèata, jež mají náš obdiv. 
Soutìže „O švihadlového krále“ se zúèastnili všichni, i ti, 
kteøí skákali poprvé.

Velkým úspìchem pro nás byla pyžamová párty, kde se 
dìti pøevlékly do pyžam, tanèily, zpívaly a obèerstvovaly 
se pamlsky i ovocem. Poslední z tìch vìtších plánovaných 
akcí byly zahradní piknik a odpolední procházku do 
Ústína na zmrzlinu.
Znovu bychom chtìli  moc podìkovat rodièùm, kteøí 
podporovali naše akce a soutìže bìhem celého školního 
roku. Dìtem pøejeme hezké prázdniny a v záøí se budeme 
na všechny moc tìšit.

Mgr. Kateøina Kuchrýková,  Mgr. Jana Kubíèková

Dopravní výchova na 1. stupni
ZŠ Hnìvotín.

Tak jako každoroènì i v letošním školním roce jsme se 
snažili pouèit naše malé školáky o tom, jak se mají chovat 
na silnici, kdy na ni mohou vjet bez dohledu starší osoby, o 
tom, že pøi jízdì na kole musí mít helmu a že se na silnici i 
na chodníku musí chovat ohleduplnì k druhým lidem.
Dìti z 1.a 2. tøídy si základy dopravní výchovy osvojily se 
svými tøídními  uèitelkami na škole v pøírodì na Horní 
Beèvì. Dìti ze 3. – 5. tøídy absolvovaly jízdu zruènosti a 
dopravní testy témìø na konci školního roku. Testy 
všichni žáèci úspìšnì splnili  a jízdu  zruènosti  i ve velkém 
horku zvládli výbornì.
Mùžeme se do budoucna tìšit na koneènì ohleduplné 
chování øidièù na silnicích.

Mgr. Dana Andrlíková

Devá�áci v kuchyni.

Bìhem školního roku jsme si v hodinách pracovních 
èinností povídali mimo jiné o tom, jak správnì stolovat. 
Po teoretické èásti pøišla na øadu praxe, my se chopili 
kuchyòského náèiní, zástìry a dali se do pøípravy 
nìjakých dobrot.
V první hodinì vaøení jsme si pod vedením paní uèitelky 
Šutové pøipravili palaèinky s tvarohem, marmeládou a 
špenátem a velmi jsme si na nich pochutnali. Následující 
hodinu jsme se dali do pøípravy pizzy z kynutého tìsta, na 
kterou jsme použili ingredience dle naší chuti. Ochutnat 
jsme tedy mohli pizzu sýrovou, hermelínovou, 
slaninovou, šunkovou a na své si pøišli také milovníci oliv 
a kukuøice. Nezapomnìli jsme ani na zeleninu a pro 
osvìžení pøipravili chutný šopský salát. A jak se øíká, na 
závìr by nemìla chybìt sladká teèka. V naší poslední 
hodinì vaøení mìla podobu tvarohových knedlíkù s 
jahodami a meruòkami a k pití se podával ovocný koktejl. 
Jeho základem byly jahody, k ochutnání byl však 
pøipravený také koktejl banánový a ostružinový.
Tímto bychom chtìli paní uèitelce Šutové podìkovat za 
výborné recepty a pøíjemnì strávená úterní odpoledne. 
Myslím, že za tìch pár hodin jsme se toho nauèili pomìrnì 
dost a teï je jen na nás, jak se svým kuchaøským umìním 
naložíme. 

Michaela Horáèková, 9. tøída
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Základní škola a Mateøská škola.

Den s myslivcem.

K již tradièním aktivitám naší školy patøí poøádání „Školy 
v pøírodì“. V tomto školním roce jsme se s dìtmi
1. a 2. tøídy vydali na Horní Beèvu. Byli jsme si vìdomi 
toho, že v Hnìvotínì zaèal v záøí pracovat kroužek Vlèata, 
o který je mezi žáky naší školy obrovský zájem a jeho 
èinnost sklízí velký úspìch, na èemž má nejvìtší podíl 
osobnost pana Stanislava Oš�ádala. Napadlo nás tedy 
pozvat jej do „Školy v pøírodì“ a obohatit tak aktivity dìtí. 
Nádherné prostøedí Beskyd, les pøímo za chatou a ochota 
pana Oš�ádala umožnili pøipravit pro dìti nádherný 
program „Den s myslivcem“. Poèasí nám pøálo a tak se 
celý program odehrával v pøírodì.

Dìti získaly mnoho poznatkù o rostlinách a zvìøi, o jejím 
pøikrmování a mìly možnost prohlédnout si nejrùznìjší 
paroží i kùže. Zkušenost pana Oš�ádala s mentalitou a 
potøebami dìtí se projevila v tom, že pro dìti pøipravil 
mnoho her, pøi nichž se dìti seznamovaly se smysly zvìøe, 
mohly pøi nich vyzkoušet svùj sluch, hmat, èich, chu� i 
zrak. V další èásti odpoledne následovala „Stezka lesem“, 
bìhem níž dìti prošly celkem 15–ti stanovišti, na kterých 
plnily rùzné úkoly a ovìøovaly si získané znalosti.

Nejvíce oèekávanou událostí však bylo podveèerní 
posezení u táborového ohnì, jehož pøíjemná atmosféra 
byla posílena ukázkami zvukù a hlasù zvìøe pomocí 
vábnièek. Vyvrcholením nádherného programu pak byla 
stezka odvahy, kdy dìti procházely noèním lesem a bìhem 
cesty plnily úkoly, pøi nichž mohly uplatnit vše, co se v 
prùbìhu dne nauèily.
Co øíci závìrem? Snad jen to, že dìti i pedagogové byli 

Pøi úvodním povídání se dìti seznámily s tím, kdo je a co dìlá 
myslivec, jaké má vybavení, jaké jsou myslivecké zvyky – mluva, 
troubení. Nejvìtší úspìch a potlesk všech pøítomných si vysloužily 
ukázky loveckých signálù a fanfár. 

èerven 2012

Atletické závody v Lutínì.
Základní škola v Lutínì poøádala na pøelomu jara a léta na 
svém atletickém stadionu dvì atletické soutìže – 
22. kvìtna atletický ètyøboj, kterého jsme se zúèastnili jen 
s malým poètem žákù a 6. èervna atletické ètyøutkání.

Z naší školy jsme jeli s poèetnou skupinou, v každé 
disciplínì a kategorii mohl závodit vždy jen jeden 
sportovec/sportovkynì dané školy, maximálnì se však 
mohl zúèastnit dvou disciplín a štafety. Pøestože žáci a 
žákynì bojovali ze všech sil, na nejvyšší umístìní to 
nestaèilo. Bodovala pouze dìvèata. Na druhých místech se 
umístily v bìhu na 60 m mladší žákynì Klára 
Pospíchalová s výkonem 8,5 sec. a starší žákynì Kateøina 
Zítková s výkonem 9,7 sec., v bìhu na 150 m starší žákynì 
Anna Šustrová za výkon 24,5 sec., ve vrhu koulí Michaela 
Horáèková za výkon 7,35 m a Rùžena Mikelová ve skoku 
dalekém za 338 cm.

Tøetí místo vybojovala Zuzana Horylová v bìhu na 150 m v 
èase 25,4 sec., v bìhu na 1000 m Kateøina Zítková v èase 
4:14 min. a ve skoku dalekém pak Anna Šustrová za skok 
364 cm.
Vìøíme, že se v pøíštím školním roce naše umístìní 
posunou na vyšší pøíèky. 

Mgr. Radka Dudová

programem nadšeni. Za jeho pøípravou a hladkým 
prùbìhem stála vynikající a poctivá pøíprava, obrovské 
zaujetí a profesionální pøístup pana Oš�ádala. 
Profesionální nejen ve smyslu jeho odborných znalostí, 
ale zejména v pøístupu k dìtem. 
Na tomto místì tedy nelze vyslovit nic jiného, než 
obrovské podìkování a víru v to, že toto setkání bylo jen 
zaèátkem naší spolupráce.

Mgr. Ivana Filkászová
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Výborné technické zázemí FC Hnìvotín umožnilo 
zorganizovat letos fotbalový turnaj „O pohár Jana Fialy“ 
právì u nás v Hnìvotínì. Pozvání pøijaly tøi základní školy, 
jejichž družstva složená ze žákù 6.–9. tøíd se v úterý 
12. èervna dopoledne postupnì utkala v 30-ti minutových 
zápasech.

Každé družstvo sehrálo systémem 5 hráèù v poli + brankáø 
3 zápasy se sousedními školami. Víkendové i pondìlní 
deštivé poèasí se umoudøilo a kromì dvou krátkých 
osvìžujících deštíkù bìhem turnaje bylo ideální poèasí - 
zatažená obloha, ale obèas i sluneèné poèasí dodalo 
turnaji tu správnou atmosféru, jakou jen sportovní klání 
mùže mít.
Od zaèátku turnaje se zdála být favoritem ZŠ Slatinice, 
která s sebou do Hnìvotína pøivezla i vloni získaný 
putovní pohár a zajisté si pøála jej opìt z Hnìvotína 
odvézt. První ètyøi zápasy skuteènì jejich plánu pøály a 
Slatinice, v tìsném závìsu s Lutínem nastupovaly do 
pøedposledního turnajového zápasu s aktuálnì tøetí  
Námìští. Tento zápas ale zamíchal kartami. Námìš� za 
bouølivého povzbuzování hráèù z Lutína porazila Slatinice 
4:2 a Lutín pak vítìzstvím nad „našimi“ v pomìru 6:1 
potvrdil svoji pøevahu v turnaji. Druhé místo si tak 
vybojovala ZŠ Námìš� na Hané, až tøetí nakonec skonèili 
žáci ZŠ Slatinice.

Základní škola Hnìvotín v turnaji obsadila ètvrté místo. 
Sestavu týmu tvoøili: brankáø Ondøej Èuka, obránci 
Michaela Horáèková, Ondøej Opravil, Vladislav Jeèmeò, 
Matìj Kaštyl, záložníci Zdenìk Horyl, Jan Kreuzer a 
útoèníci Lukáš Král, Ondøej Krejèí, Martin Poledníèek a 
Michael Staòo.
Podìkování patøí obìma rozhodèím Pavlu Šlosarovi 
mladšímu a Michaele Králové, FC Hnìvotín, 
zastoupenému panem Milanem Horylem, za umožnìní 
poøádání turnaje a poskytnutí technického zázemí vèetnì 
hudební produkce za podpory pana Václava Šulce.

Mgr. Radka Dudová

Základní škola a Mateøská škola.

Fotbalový turnaj „O putovní pohár 
Jana Fialy“. Zahradní slavnost v mateøské škole.

Pokud máte dìti pøedškolního vìku anebo jste jen využili 
dne otevøených dveøí k návštìvì hnìvotínské školky, 
budete se mnou jistì souhlasit, že naše mateøská škola 
patøí mezi ty nejkrásnìjší v regionu. Naše dìti se mohou 
tìšit nejen z opravdu krásného a pøíjemného prostøedí 
interiérù,  a le  nyní  s i  mohou užívat  i  novì 
zrekonstruovaného dìtského høištì. A taková vìc si 
samozøejmì zaslouží poøádnou oslavu! 
Zahradní slavnost paní uèitelky plánovaly již v minulém 
roce. Této myšlence ale nebylo naklonìno poèasí a tak 
jsme se doèkali až letos, v pátek 18. kvìtna. Sluníèko 
tentokrát nezahálelo a nebe bez mráèkù bylo pøíslibem 
pìkného odpoledne.

Po pøivítání nás paní øeditelka Jarmila Dostálová 
seznámila s prùbìhem rekonstrukce celé zahrádky, ale i s 
plány na další vylepšení. Obec høišti ještì pøislíbila nové 
oplocení, zavedení vodovodního øadu a pøibudou také 
nové pružinové houpaèky. Slavnostním odpolednem nás 
pak hudbou provázel pan Foukal, dìti soutìžily v 
disciplínách, které si pro nì pøipravily paní uèitelky a 
velké pozornosti se také tìšil stánek s obèerstvením, jehož 
obsluhu s profesionálním nasazením zajistili paní 
Mádlová, Kenická, Motzke a pan Niessner.

Dìtský smích jako blesk z èistého nebe v jednu chvíli 
pøerušil hlas policejní sirény. Obavy ale nejsou na místì. 
To jen pan Kenický sirénou zahájil pøedstavení 
policejního vozu, který si všichni mohli prohlédnout a 

Pokraèování na stranì 7.

èerven 2012

Maminky dìtí, Lucie Pøikrylová, Michaela Dubová, Ilona 
Niessnerová, Kateøina Horáková, Jitka Mlynáøová, Radka Dudová, 
Jana Pospíšilová a Terezka Tulcová, si pro nás pøipravily pøedstavení 
O Snìhurce a sedmi trpaslících. V pohádce nechybìla ani zlá královna 
– Jana Tulcová a otrávenou krásku - Kateøinu Navrátilovou pøijel z 
kletby na opravdovém koni vysvobodit švarný princ - Jitka Sovová.  
Všichni jsme se upøímnì bavili. Perfektní kostýmy, vypilované role, 
herecký talent s notnou dávkou ochotnického kumštu a spousta 
legrace všem úèinkujícím vysloužila bouølivý potlesk. 
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také si vyzkoušet skuteènou policejní výstroj. Myslím si, že 
v tu chvíli mìlo hodnì klukù i holek jasno v tom, které 
povolání je to pravé.
Èas pokroèil, odmìny za soutìže jsou rozdané a my jsme 
nemohli pøehlédnout, že se u nového domeèku cosi 
chystá. Že by nìjaké pøekvapení? Všichni jsme se s 
velikým oèekáváním tìšili, co se bude dít. Již z prvních 
tónù kláves paní uèitelky Petry Novotné bylo zøejmé, že 
pùjde nejspíš o nìjakou pohádku. A taky že ano. 
Zazvonil zvonec a pohádky je konec… ale zahradní 
slavnost pokraèuje dál. Vždy� jaká by to byla oslava bez 
dortu! Paní Gerlichová upekla opravdu hezký a tak veliký 
dort, že jej mohli ochutnat všichni malí mlsouni.
Jediné, co se nám za celé odpoledne asi vùbec nelíbilo, byl 
blížící se veèer a s ním i ukonèení první zahradní slavnosti 
mateøské školy Hnìvotín. A protože bez pomoci obce a 
sponzorù, ale i bez práce zamìstnancù a nìkterých rodièù 
by tak krásné místo nikdy nevzniklo, je potøeba všem 
opravdu upøímnì podìkovat a pøát si, abychom i v pøíštích 
letech mìli dùvody k takovýmto slavnostem.  

Stanislav Oš�ádal

Základní škola a Mateøská škola.

Zahradní slavnost v mateøské škole.
Pokraèování ze strany 6.

Témìø zapomenuté skuteènosti
z historie obce Hnìvotín.

Pøedkládám curriculum vitae èlovìka, který svým témìø 
20-ti letým pùsobením v obci zanechal pro následující 
generace dílo, které se úspìšnì rozvíjí a zhodnocuje.
Pan Jan Nepomuk Stanislav Lochman se narodil
16. kvìtna 1879 v Žalkovicích okr. Kromìøíž, jako syn 
selských rodièù. V roce 1902 byl v Olomouci vysvìcen na 
knìze, 1. listopadu 1916 pak jmenován faráøem v 
Hnìvotínì. Dle jeho pamìtí byl nástup velmi slibný. 
Nìmci nebránili v èinnosti nového èeského faráøe. Po 
návratu mladých Nìmcù z války v roce 1918 však nastala 
nespokojenost, omezování a utlaèování Èechù.
Ménì majetným Èechùm výhodnì pronajal více jak 12 ha 
farského pole z celkové výmìry 24 ha. U mnohých se 
zaruèil 6-ti až 12-ti tisíci korunami v záložnì v Tìšeticich a 

Úvodem nìkolik  èíselných údajù:

rok poèet poèet Nìmci Èešidomù obyvatel
1880 160 1 163 942 221
1910 215 1 382 1 205 177
1920 228 1 310 889 421
1940 276 1 625 923 692

Pokraèování na stranì 8.

Konal se premiérový roèník 
Hnìvotínské lyže.

1.roèník „Hnìvotínské lyže“ se konal 26. kvìtna pod ještì 
stojící májkou u hasièské zbrojnice. Slibovaný sníh 
dovezen nebyl a tak se muselo bìžet „na sucho“.

Co je dùležité, nikdo  nebyl zranìn a všichni dobìhli do 
cíle. Poøadatelé tohoto klání se již nyní tìší na 2. roèník 
soutìže a vìøí v hojnìjší úèast závodníkù. Sportu zdar a 
letnímu lyžování zvláštì!

Jitka Ponížilová

Jednalo se o bìžecké lyžaøské závody s velkou dávkou recese a u 
nìkterých úèastníkù i s velkou dávkou rodinné podpory.

Na start se postavilo celkem 19 skvìle pøipravených závodníkù, z toho 
11 dìtí, 3 ženy a 5 mužù. 

Historicky prvním vítìzem v kategorii mužù se stal vpravo bìžící 
Miloš Antl.

Konal se premiérový roèník 
Hnìvotínské lyže.
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Témìø zapomenuté skuteènosti z historie obce Hnìvotín.

èerven 2012

tak dopomohl postavit 16 nových domù. Založil s místní 
Národní jednotou „Stavební fond“. Vymohl u Ústøední 
matice školské v Brnì stavbu budovy (pøed stavbou 
sloužila jako pùvodní budova èeské školy – nyní Dùm s 
peèovatelskou službou) se 14 byty. Vymohl stavbu nové 
mìš�anské školy, která stála 1,5 miliónu korun tehdejší 
mìny a byla slavnostnì otevøena v roce 1929 s hrdým 
názvem na štítì „Èeská mìš�anská škola“. Tomuto dìní v 
Hnìvotínì pøedcházela dne 13. èervna 1926 Manifestace 
hanáckého lidu, pro posílení národního vìdomí Èechù 
významná událost. 

Jan Nepomuk Stanislav Lochman také nechal provést 
vnitøní i vnìjší opravy kostela a zavedení elektrického 
osvìtlení. Obnovil 2 ocelové a 4 bronzové zvony zabavené 
za 1. svìtové války (pozdìji, za 2. svìtové války, je stihla 
opìt likvidace). Byl velmi èinný i mimo obecní dìní, 
28. prosince 1928 se stal okresním zastupitelem. Pro 
úplnost tohoto krátkého životopisu ještì dodávám:
8. listopadu 1929 – arcibiskupem je jmenován 
konsistorním radou;
10. prosince 1934 – arcibiskupský rada;
23. listopadu 1935 – na návrh p.arc.ThDr. Leopolda 
Preèana je papežem Piem XI. jmenován infulovaným 
(majícím právo nosit infulu-pokrývku hlavy a berlu) 
proboštem u sv. Moøice v Olomouci, èímž jeho velmi 
plodná a záslužná èinnost v Hnìvotínì konèí;

Pokraèování ze strany 7.

Budova školy a farní kostel na fotografii z roku 1930.

S otevøením nové školy byl pro svoz žákù z 12-ti obcí zakoupen nový 
autobus znaèky Praga v cenì 76 tis. korun, tehdy první poèin svého 
druhu na okrese. Na snímku autobus a žáci pøed mìš�anskou školou v 
Hnìvotínì.

1. záøí 1939 – zatèen, internován a vypovìzen z Olomouce;
1. kvìtna 1940 – probošt v Dubu nad Moravou;
26. srpna 1945 – vrací se na své místo u sv. Moøice.
V roce 1951 odchází do dùchodu a dne 30. listopadu 1952 
umírá. Pohøben byl 4. prosince 1952 na Ústøedním 
høbitovì v Olomouci.

Ve svých vzpomínkách se ještì krátce vrátím do doby 
okupace po roce 1939. Budova školy byla obsazena Nìmci. 
Mateøskou školku a nás žáky obecné školy vyhnali do 
jejich budovy u kostela. Starší žáci dochodili školu v 
narychlo zøízené mìš�anské škole v Tìšeticích. V této 
nelehké váleèné dobì na obecné škole vyuèovali 
nezapomenutelný pan øídící uèitel J. Žižka a pan uèitel
F. Valoušek. Oba velcí vlastenci dbali, aby nedošlo k 
situacím umožòujícím vyvolání represí vùèi nám žákùm 
nebo našim rodièùm.
Nìmci jisti si svým vítìzstvím pøesídlovali do èeských 
zemí nìmecké obèany, napøíklad z Rumunska, na 
usedlosti èeských rolníkù. Tìmto aktivitám nebyl ušetøen 
ani Hnìvotín, postižena byla hospodáøství na è.p. 15 a 
è.p. 41. Život v obci byl v útlumu, oživení nastalo až po 
pøíchodu mladých mužù, brigádníkù z Èech, kteøí 
budovali obranný val kolem Olomouce pøed blížící se 
frontou. Tehdy byli i hnìvotínští obèané narození v roce 
1922 (J. Mlèoch, A. Ètvrtník a další) nasazeni na podobnì 
nesmyslnou akci pøed Vídní. Pøes èasté spojenecké nálety 
se však bez úhony vrátili domù. 
Stavbu Kulturního domu po roce 1946 provázelo mnoho 
nesnází. Materiál byl zajiš�ován koòskými potahy 
místních hospodáøù. Nadevše vynikal námi kluky velmi 
obdivovaný traktor Lanz Bulldog rolníka Jana Ištvánka.
Nedostatek pracovníkù byl vyøešen sjednáním dvaceti 
vìzòù z Olomouce i s dozorci. Ti pracovali jak na stavbì v 
Hnìvotínì, tak i v Louèanech, v cihelnì. Stavební dozor na 
stavbì mìla lutínská firma Stavod. Ve vzpomínce na pana 
Rudolfa Albrechta, uveøejnìné ve Zpravodaji obce 
Hnìvotín z dubna 2011, byla velmi výstižnì a po zásluze 
podána blahodárná tvùrèí èinnost pana øeditele. Nemohu 
však mlèky pøejít trpkou skuteènost, že se jako øeditel 
nakonec stal nežádoucím a byl nucen jako uèitel do konce 
své pedagogické èinnosti dojíždìt vyuèovat do Olomouce. 
Tento nevdìk tìžce nesl až do konce svého života.
Nemohu nevzpomenout na dva zmaøené životy mladých 
spoluobèanù ke konci války. Dne 13. listopadu 1944 
zemøel na následky brutálního napadení nìmeckými 
vojáky devatenáctiletý Antonín Procházka a den pøed 
koncem války 7. kvìtna 1945 byl pøi náletu smrtelnì 
zranìn sedmnáctiletý Miloš Zatloukal. Èest jejich 
památce.

MVDr. Vladimír Mlèoch

Z doby pùsobení J. N. S. Lochmana v Hnìvotínì byla k 80-tým 
narozeninám presidenta T. G. Masaryka v r. 1930 odhalena èesko-
nìmecká pamìtní deska.
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V pátek 1. èervna probìhla v našem kostele již potøetí akce 
Noc otevøených kostelù. I tentokrát byl zájem veøejnosti 
znaèný, i když rozdílný o rùzné èásti programu. Nejvìtší 
zájem byl tradiènì o prohlídku vìže kostela. Tu si 
prohlédla asi stovka zájemcù. 
Jen asi tøicet posluchaèù si vyslechlo koncert duchovní 
hudby mužského pìveckého sboru Nešvera pod vedením 
sbormistra prof. Milana Kotouèka.  Posluchaèi se však 
shodli na tom, že to byl velmi krásný duchovní koncert. 
Odbornì komentovaná prohlídka interiéru kostela 
zaujala asi dvanáctièlennou skupinu zájemcù, kteøí pak 
diskutovali s duchovním správcem farnosti v sakristii. 
Kdyby nebylo deštivého poèasí, byla by úèast na akci Noc 
kostelù urèitì vìtší.

Asi 40 lidí se podívalo do podzemí kostela, kde je hrobka 
faráøe Kyliana, který ho nechal pøestavìt.

 Letos se konala již v sobotu 2. èervna a to ve spojení s poutí 
celého olomouckého dìkanátu. Kdo by se chtìl na Svatý 
Hostýn vypravit v tradièním termínu (tj. v polovinì 
èervence), mùže se pøihlásit na poutní autokarový zájezd 
organizovaný poboèkou Charity v Tìšeticích, který se 
koná v nedìli 15. èervence. 
Pokud budou pøihlášeni zájemci o tuto pou� z Hnìvotína, 
autobus pojede pøes Hnìvotín a poutníky pøibere na 
hlavní køižovatce u Panny Marie.
Odjezd autobusu z Hnìvotína by byl asi v 7 hodin ráno, 
návrat mezi 16. a 17. hodinou. Cena zájezdu je 220 Kè za 
osobu.

Farní pou� na Svatý Hostýn

Oznámení Øímskokatolické farnosti Hnìvotín.

Pozvánka na Country fest.

Nejen pøíznivce country 
muziky s i  dovolujeme 
pozvat na malý letní festival, 
který se koná 18. srpna od 15 
hod. v krásném prostøedí 
hnìvotínských Skal.
O podrobnostech poøádané 
akce se zavèas dozvíte z 
hlášení obecního rozhlasu 
a n e b o  z  p l a k á t ù  
rozmístìných po obci. Na 
vaši hojnou úèast se tìší 
poøadatelé. Obèerstvení 
zajištìno.

Milan Krejèí

Zájezd Èeského èerveného køíže
do Hradce nad Moravicí.

V sobotu 16. èervna jsme poøádali zájezd z Hnìvotína do 
krásného kraje Pøírodního parku Moravice. Za krásného 
poèasí jsme si prohlédli zámek a park v Hradci nad 
Moravicí. Pod zámkem na nás v krásném rekreaèním 
zaøízení Belária  èekali s obìdem. Po obìdì jsme se vydali 
do okolí na procházky.

Plni krásných zážitku jsme se  v podveèer vrátili domù. 
Jitka Ponížilová

èerven 2012

Farní dìtský den
Letos se bude konat v sobotu 8. záøí odpoledne od
15 hodin na faøe v Hnìvotínì. Zveme na nìj dìti a jejich 
rodièe, pøípadnì i další pøátele naší farnosti. Pro dìti bude 
pøipravena øada soutìží a závodù s pouèným i zábavným 
programem. Rodièe mohou pøinést s sebou rùzné 
speciality k ochutnání pøi spoleèné svaèinì. Program bude 
zakonèen táborákem na farním dvoøe, který bude spojen s 
opékáním špekáèkù a se zpìvem písní s doprovodem 
kytary. Doufáme, že se dìtský den vydaøí pøi nejmenším 
stejnì dobøe jako ten loòský.

Pøejeme farníkùm i ostatním spoluobèanùm, zejména 
pak rodinám, mládeži a dìtem hezké prázdniny a 
dovolené pod Boží ochranou.

P. Eduard Krumpolc, faráø



V lidové tradici bývá poèátek kvìtna spojen se stavìním 
májek. Obyèej stavìní májek je velmi starý a znají ho po 
celé Evropì. Možná je to pozùstatek prastarých jarních 
slavností, kdy strom pøedstavoval strážného ducha obce.

Stromy vybrané na májky musely být silné, zdravé a 
rovné. Nìkdy byly tak vysoké, že bylo obtížné je porazit a 
dopravit na místo stavìní. U nás v obci má na starost výbìr 
stromu pan Ladislav Lepaø. Letos májka mìøila 
rekordních 27 metrù.
Sbor dobrovolných hasièù v Hnìvotínì poøádal tradièní 
kácení májky v sobotu 26.kvìtna.
Po vystoupení mažoretek z Hnìvotína hrála k tanci a 
poslechu kapela GRANT pana Zapletala. Pro dìti byl 
pøipraven skákací hrad, soutìž v malování a støelba ze 
vzduchovky na terè. Pro hosty této akce bylo pøipraveno 
pohoštìní v podobì grilovaných makrel a specialit z 
udírny. 

Výtìžek z této 
a k c e  b u d e  
p o u ž i t  n a  
p o d p o r u  
mladých hasièù 
Hnìvotín a na 
n á k u p  
p o t ø e b n ý c h  
vìcí pro sbor. 

Èlenové sboru 
dobrovolných 
hasièù dìkují 
všem l idem,  
kteøí se na této 
akci podíleli a 
pøidali ruku k 
dílu. Vìøíme, že 
pøíští  roèník 
b u d e  s t e j n ì  
úspìšný jako 
letošní.

Petr Krupáš, èlen SDH Hnìvotín

Hnìvotínští hasièi skáceli Májku.

Zájmové organizace.
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Ve 20 hod. mládenci ze zásahové jednotky Hnìvotín pod vedením 
zkušených hasièských mazákù pana Lepaøe a Stejskala úspìšnì 
pokáceli májku v urèeném smìru. 

Z èinnosti mladých hasièù.

Soustøedìní mladých hasièù.

Mladí hasièi obsadili 2. místo.

Koncem mìsíce kvìtna se zúèastnili mladí hasièi 
dvoudenního „Soustøedìní mladých hasièù“ v táboøe 
Domašov nad Bystøicí.
Mladí hasièi zde museli prokázat rùzné znalosti a 
dovednosti jako je napøíklad øezání pilou, poskytnutí 
první pomoci, orientace v prostoru s buzolou, rozmotání 
hasièské hadice aj.

Po celé dva dny bylo sluneèné poèasí a tak jsme si to 
všichni užili. Touto cestou bych také rád podìkoval 
starším hasièùm, kteøí vykonávali dohled nad dìtmi.

Ondøej Pokorný, vedoucí mladých hasièù

V sobotu 2. èervna byli naši mladí reprezentanti 
požárního sportu ve vìku 10-13 let  na soutìži v 
sousedních Topolanech. Obsadili zde krásné druhé místo 
a byli moc nadšení, že se vracejí s medailí na krku. 

Výborným umístìním udìlali svým trenérùm a vedoucím 
obrovskou radost. Spoleènì vìøíme, že pøíštì dovezou kov 
ještì cennìjší, ten zlatý. Je to výborná a snaživá parta. 
Trénují požární sport každý pátek, mimo prázdniny a 
státní svátky, od 17 hod. u hasièské zbrojnice.  

Lukáš Burïák, vedoucí mladých hasièù

Soustøedìní se zúèastnilo 10 dìtí v rozmezí od 4 do 9 let. 

Akce se za velmi pøíjemného poèasí dle odhadu zúèastnilo pøibližnì 
450 lidí z naší obce. 

èerven 2012
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Zájmové organizace.

Zlatá srnèí trofej v Hnìvotínì.

Je sobota 5. kvìtna 2012 a k mysliveckému areálu Výrovka 
v Hnìvotínì se pomalu sjíždìjí rodièe s dìtmi, aby zde 
zmìøili své síly v soutìži o Zlatou srnèí trofej. Soutìž je 
vyvrcholením práce dìtí v mysliveckém kroužku a zároveò 
se zde ti nejlepší mohou nominovat do okresního kola. 
I proto je s blížícím se èasem slavnostního zahájení mezi 
dìtmi znát rostoucí nervozita a napìtí, a protože pøijely 
soutìžit také dìti z kroužku Kolouškù a Poštolek, dostavila 
se mezi nás i zdravá soutìživost a rivalita.
A je to tady! Fanfára z lesnic Trubaèù z Doubravy pøi OMS 
Olomouc všechny svolává k nástupu a zahájení.
Bezmála 40 dìtí nastoupilo naproti poèetné koronì 
divákù a fandících rodièù.
Už jen pár informací o prùbìhu soutìže a vše mùže zaèít. 
Dìti jsou rozdìleny do tøí vìkových kategorií. Kategorii 
„0“ tvoøí nejpoèetnìjší skupina pøedškolákù a prvòáèkù, v 
kategorii „A“ soutìží dìti z druhých až šestých tøíd a 
nejstarší dìti jsou v kategorii „B“. Všichni soutìžící musejí 
absolvovat praktickou èást, tedy stezku pøírodou, ale také 
èást písemnou – testy. Obtížnost jednotlivých stanoviš� 
stezky a testových otázek jsme samozøejmì pøizpùsobili 
vìku dìtí. Ti nejmladší odpovídají pøiøazováním a 
hledáním správných obrázkù, zatímco ti starší píší 
opravdu nelehký test z mnoha oborù souvisejících s 
myslivostí a s ochranou pøírody.
Zasoutìžit si chtìli také nìkteøí rodièe, a i když pracovali 
vìtšinou hromadnì, na výbornou to vždy nebylo. Jejich 
snažení a zapálení do soutìže nás však pøivedlo k nápadu, 
vytvoøit v pøíštím roce kategorii „R“ – tedy kategorii 
rodièù …a to teprve bude ta správná legrace!
Èas pokroèil a s blížící se 13. hodinou mi odevzdává svou 
bodovací tabulku i poslední soutìžící. Nastává sèítání 
bodù a oprava testù, pro dìti nudná a dlouhá chvíle 
èekání, kterou jim chceme ukrátit opékáním špekáèkù.

Body jsou seèteny. Koneènì! Dìti se již sbíhají kolem stolu 
s vystavenými cenami pro vítìze. Jejich tìšení a oèekávání 
mi pøipomíná chvíli u vánoèního stromeèku.  Hlas lesnic 
velí nástup. V záblescích fotoaparátù a za bouølivého 
potlesku vyhlašujeme vítìze jednotlivých kategorií. 
Pøedávání Oscarù se s touto atmosférou nemùže vùbec 
rovnat. Upøímná radost dìtí a dojetí pyšných rodièù je pro 
nás tou nejkrásnìjší odmìnou. Pro místní dìti je dnešní 
soutìž nominací do okresního kola, a proto výsledky 

vyhlašujeme ve dvou skupinách: ve skupinì hostù
a domácích. Jak to všechno dopadlo u domácích, uvádím v 
pøiložené tabulce.

Ti nejlepší na stupních vítìzù dostávají poháry a medaile, 
diplomy, šampaòské a hodnotné ceny. Pìknou odmìnu si 
ale zaslouženì odnáší úplnì každý a tak si všichni mohou 
vychutnat svou chvíli vítìzství a slávy.

Na samotném závìru s Vlèaty sborovì zpíváme znìlku 
ÈMMJ a já v oèích maminek vidím lesknoucí se slzy. Zda 
byl náš zpìv tak dojemný anebo falešný, se ale radìji 
neodvažuji ptát a odcházím s pocitem, že jsme dnešní 
soutìžní klání ukonèili patøiènì dùstojnì. Na každý pád se 
již nyní všichni tìšíme na pøíští roèník soutìže o Zlatou 
srnèí trofej v Hnìvotínì a na další pøíjemné setkání s 
našimi kamarády.

Dìkuji všem, kteøí nám pomáhají a podporují nás v našem 
úsilí a rád bych, stejnì jako naši soutìž, i toto krátké 
ohlédnutí za hezky prožitým dnem zakonèil slovy pana 
Josefa Selementa: „…A� KVETE, A� KVETE, ÈESKÁ 
MYSLIVOST!“

Stanislav Oš�ádal   

  SKUPINA DOMÁCÍ kategorie "0"
  1. místo Filip Klvaòa
  2. místo Anetka Oš�ádalová
  3. místo Míša Otruba

  SKUPINA DOMÁCÍ kategorie "A”
  1. místo Jitka Sohrová
  2. místo Ema Marie Brejchová
  3. místo Kristýnka Nezhybová

Na stezce na dìti èekalo 10 stanoviš� s praktickými úkoly. Poznávání 
shozù, kùží, stromù, ale i pozorování zvìøe dalekohledem, støelba ze 
vzduchovky anebo urèování hlasù zvíøat. 

Pøed vyhlášením výsledkù si zúèastnìní vyslechli poutavou 
pøednáškou našeho kamaráda Františka Kubíèka, který nám 
pøedstavil krásu loveckých dravcù a sokolnického umìní. 

èerven 2012
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