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Obecní samospráva.

S t r a n a 2

Poznámky z 18. zasedání zastupitelstva obce.

duben 2013

Zasedání se konalo 9. dubna v sále Kulturního domu. 
Pøítomno bylo 8 zastupitelù (Vladimír Jurtík se omluvil 
pro nemoc) a 17 hostù. Po zahájení zasedání starostou 
obce a pøivítání hostù byly projednány a odsouhlaseny 
návrhová komise, ovìøovatelé, zapisovatelka a program 
zasedání.
Poté pøedseda kontrolního výboru Petr Rosmaník 
vyhodnotil plnìní usnesení z minulého zasedání 
zastupitelstva a starosta obce pøednesl  zprávu o èinnosti 
obecního úøadu za totéž období. Místostarosta Miloslav 
Antl informoval pøítomné o povìøení odborných 
spoleèností zpracováním žádostí obce o dotace 
a zpracováním nového energetického auditu budovy 
základní školy. Dále seznámil zastupitele a hosty s prací 
komise pro zadávání veøejných zakázek, která na základì 
výbìrových øízení navrhla zadat zakázky malého rozsahu 
níže uvedeným firmám u tìchto akcí:  
- Oprava vestibulu pošty Hnìvotín - spoleènost Nickl 
stavby s.r.o., Bukovany, za cenu 115 918 Kè vèetnì DPH;.

- Revitalizace  místní èásti Válkov - spoleènost 
STRABAG a.s., Praha, která nejlépe splnila podmínky 
soutìže a nabídla  cenu díla ve výši 2 286 347 Kè vèetnì 
DPH; 
- Oprava havarijního stavu vodovodu a napojení 
vodovodních pøípojek v místní èásti malý Klupoø - 
spoleènost Ekozis Zábøeh, za cenu 647 365 Kè vèetnì 
DPH.
   Všechny návrhy byly zastupiteli obce schváleny.
Komise pro zadávání veøejných zakázek byla dále 
povìøena prùzkumem trhu a  zadáním prací  
nejvýhodnìjším nabídkám spoleèností na zakázky 
malého rozsahu s hodnotou díla do 200 000 Kè na:
- úpravu vchodu a vybavení zasedací místnosti 
zastupitelstva;

- úpravu schodištì na balkon ze sálu Kulturního domu dle 
zpracované projektové dokumentace;
- opravu støechy Kulturního domu;  
- zpevnìní terénù budoucích komunikací kamenivem 
na p.è. 276/11 a 276/51;
- dovybavení stávajících dìtských høiš� a zøízení dalšího 
dìtského høištì mezi farou a budovou mateøské školy;
Komise pro zadávání veøejných zakázek dále dostala úkol 
vyzvat  dodavatele k podání   nabídek na akci „Snížení 
energetické nároènosti objektu základní školy 
v Hnìvotínì“ (podmínkou je pøidìlení dotace ze Státního 
fondu životního prostøedí) a na akci „Stavební úpravy  
prostorù pod jevištìm v Kulturním domì (vybudování 
vinárny-baru dle zpracované projektové dokumentace). 
Zadání tìchto dvou zakázek projedná zastupitelstvo 
na svém zasedání v mìsíci èervnu 2013.

Projednány a schváleny byly zámìry odprodeje, smìny 
èi pronájmu obecních pozemkù:
- odprodej 110 m2 z  parcely è. 1051/1 (ostatní plocha 
o celkové výmìøe 1 566 m2) na žádost majitele sousedního 
pozemku;
- smìna a odprodej 273 m2 pozemku z p.è. 425/50 (orná 
pùda o celkové výmìøe 381 m2)  a pozemku p.è. 425/51 
orná pùda o výmìøe 58 m2  z dùvodu budování zastávky 
IDOS;
- pronájem p.è.312/24 (orná pùda o výmìøe  2 756 m2), 
p.è. 312/33 (orná pùda o výmìøe     346 m2) a p.è. 312/25 
(orná pùda  o výmìøe 191 m2). 
Starosta obce pøednesl žádosti právnických a fyzických 
osob:
- žádost paní Mgr. Svatavy Baøinové o snížení pronájmu 
sálu Kulturního domu byla zamítnuta (v letním období již 
byla snížena smlouvou na 150 Kè/hod.).
- žádost firmy Školagro s.r.o. se sídlem v Èernovíru, která 
obdìlává pozemky podél dálnièního obchvatu, bude 
øešena na 19. zasedání po zveøejnìní zámìru na úøední 
desce.
V následujícím bodì jednání zastupitelé projednali 
a schválili zvýšení ceny vodného a stoèného 
s úèinností od 1. kvìtna 2013 (dùvodem je navýšení 
sazeb DPH od 1.ledna 2013):  
- cena vodného se zvyšuje z 25 Kè/m3 na 26 Kè/m3;
- cena stoèného se zvyšuje z 30 Kè/m3 na 31 Kè/m3. 
Navýšení cen za mìsíce leden až duben 2013 pùjde na vrub 
obce.      

K opravì a pøedláždìní dojde u propadù a pøekopù na ulicích „Pod 
Skalou“ a „Spojovací“.

Jeden z prostorù nacházejících se pod jevištìm Kulturního domu, 
který se promìní na vinárnu s barem. Ta by se mìla využívat nejen 
bìhem plesù, ale i k soukromým oslavám.

Pokraèování na stranì 3.
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Obecní samospráva.

Pokraèující výstavba v obci.

Zøízení dalšího dìtského høištì 
a dovybavení stávajících.

Rozhledna na Kosíøi.

Poznámky z 18. zasedání 
zastupitelstva obce.

Na základì pøipomínek a námìtù hnìvotínských 
maminek rozhodli zastupitelé obce o zøízení dalšího 
dìtského høištì v klidném  prostoru mezi budovou 
mateøské školky a farou a zároveò o doplnìní stávajících 
dìtských høiš� u hasièské zbrojnice a na høišti FC 
Hnìvotín o další prvky, vèetnì opravy tìch stávajících. 

Zámìr hodláme realizovat v mìsících kvìten a èerven 
2013.

Ing. Jaroslav Dvoøák, starosta

Obce Mikroregionu Kosíøsko, kterého je obec Hnìvotín 
èlenem, se podílí finanènì i organizaènì na výstavbì 
rozhledny na Velkém Kosíøi. Ta je budována na místì 
bývalé rozhledny, slavnostnì vztyèené roku 1927 místním 
turistickým spolkem.

Novostavba je ztvárnìna jako 
k o m o l ý  k u ž e l  d ø e v ì n é  
konstrukce, posazený na nízkém, 
kamenem obloženém soklu. 
Vyhlídková plošina kruhového 
pùdorysu je zakonèena lehkou 
prstencovitou støíškou. Do 
podstavy kužele bylo umístìno 
základní zázemí nutné pro provoz 
budovy. Nachází se zde WC pro 
návštìvníky, prodejna suvenýrù i 
nádrže na užitkovou vodu. Odpad 
ze sociálního zaøízení bude 
sveden do jímky nedaleko místa 
stavby. Po obvodu podstavy se 
vine venkovní toèitá rampa, po 
které vystoupáme ke schodišti 
vedoucímu na vrchol rozhledny. 
Zatímco konstrukce rozhledny je 
navržena jako vzdušná stavba 
sestávající z rastru døevìných 
sloupù, podélníkù a šikmých 
z t u ž i d e l ,  o p a k u j í c í m  s e  
v pravidelném rytmu, schodištì je 
kryto oplechovanými stìnami 
a støechou. Návštìvníkovi se již 
b ì h e m  v ý s t u p u  o t e v í r a j í  
rozmanité pohledy na okolní 
krajinu pøes kruhová okénka ve 
stìnì schodištì, které se plynule 

obtáèí kolem døevìné konstrukce vìže, až dosáhne 
vyhlídkové plošiny ve výšce 25 metrù.
Díky zmìnì výsadby z jehliènatých na vhodnìjší listnaté 
stromy menšího vzrùstu je možno nerušenì pozorovat 
široké okolí.
Slavnostní otevøení pøedpokládáme na sobotu 
8. èervna 2013.

 Ing. Jaroslav Dvoøák, starosta

duben 2013

Pokraèování ze strany 2.

V dalším prùbìhu jednání byl odsouhlasen rozpoèet 
Mikroregionu Kosíøsko, kterého je naše obec èlenem. 
Projednány a schváleny byly, mimo jiného, smlouvy obce 
a jejich dodatky, uzavøení kontokorentní smlouvy 
s Komerèní bankou a umístìní kontejneru na obnošené 
šatstvo, boty a textilní výrobky. Vedením obecní kroniky 
byla povìøena paní Mgr. Jaroslava Bajgarová. Miloslav 
Antl seznámil pøítomné s pokraèující výstavbou 
a pøedpokládanými stavebními akcemi v nejbližším 
období (viz samostatný èlánek).
Na závìr bylo pøijato usnesení zastupitelstva a starosta 
z a s e d á n í  u k o n è i l .  P o d r o b n ì j š í  i n f o r m a c e  
o projednávaných záležitostech naleznete na obecních 
webových stránkách v Usnesení z 18. zasedání 
zastupitelstva obce. Pøíští zasedání probìhne v mìsíci 
èervnu 2013.

Iveta Vyroubalová         

Vzhledem k nepøíznivému poèasí v závìru zimního 
období jsme provádìli drobné stavební úpravy uvnitø 
objektù v majetku obce:
- stavební úpravy šatny, skladu a sociálního zaøízení pro 
nepedagogické zamìstnance základní školy. Vy starší jistì 
znáte pùvodní neudržovanou místnost ve sklepení školy 
pod názvem „sprchy“ (foto è. 1);

- úpravy sociálního zaøízení a vstupního vestibulu pošty. 
Také na tuto èást obce jsme moc hrdi být nemohli, nyní 
zde zbývá již jen vymalovat a opravit dveøe; 
- pøeložení kotle a rozvodù tepla v prostorech obecního 
úøadu;
- zahájení prací na výstavbì sociálních zaøízení a bufetu 
v prostorách hasièské zbrojnice (foto è. 2).
Spoleènost Ekozis Zábøeh dokonèuje zasí�ování 
(plynovod a vodovod) v nové lokalitì na Topolanské ulici. 
V kvìtnu a èervnu vymìníme vodovodní øad a napojíme 
pøípojky v èásti Malý Klupoø, do konce mìsíce èervna 
dokonèíme revitalizací místní èásti Velký Válkov.
O letních prázdninách poèítáme se zateplením budovy 
základní školy, v záøí a v øíjnu probìhne výstavba 
komunikací v lokalitì „U Zahrádek“.         

Miloslav Antl, místostarosta           

Na vrcholu Velkého 
Kosíøe stávala rozhledna 
do  roku 1939,  kdy  
musela být pro špatný 
t e c h n i c k ý  s t a v  
odstranìna. Døevìná 
r o z h l e d n a  b y l a  
postavena v roce 1927 a v 
tomto roce byla také 
slavnostnì otevøena. 
Stavba mìøila 26 metrù a 
v y z n a è o v a l a  s e  
jednoduchou konstrukcí 
s øadou podpìr.
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Dìti z prvních tøíd se koncem mìsíce bøezna zúèastnily 
preventivního programu „Veselé zoubky“, který 
pøipravila spoleènost DM Drogerie markt, s.r.o.
Na zaèátku hodiny se prvòáèci podívali na pohádku 
O Hurvínkovi, který se uèí èistit chrup pod vedením 
Mánièky. Mánièka podrobnì vysvìtluje Hurvínkovi, co 
má dìlat a proè. Po jejím zhlédnutí se rozpoutala mezi 
dìtmi øízená diskuse na téma jak správnì peèovat o svùj 
chrup.

Následovalo plnìní úkolù z pracovních listù a na 
interaktivní tabuli, za což potom všichni dostali dárkové 
balíèky s hygienickými potøebami (zubní pasta, zubní 
kartáèek, žvýkaèky bez cukru, pøesýpací hodiny 
a antibakteriální kryt na zubní kartáèek).
Dìti mìly ze všech dárkù velkou radost, proto vìøím, že se 
Zoubková víla bude divit, jak bílé a zdravé zoubky mají 
naše dìti.

Jana Kubíèková, tøídní uèitelka 1. tøídy

Ve støedu 20. bøezna se žáci 6. a 7. tøídy zúèastnili IQ 
parku, interaktivního poznávacího centra.

Bìhem celé akce jsme byli 
rozdìleni na dvì skupiny. 
První skupina šla nejprve do 
laboratoøe zkoušet chemické 
p o k u s y .  J a k o  s p r á v n í  
chemici jsme si museli 
obléknout èistý bílý pláš�, 
rukavice a použít ochranné 
brýle. Vyzkoušeli jsme si 
vypalovat obrázky za pomocí 
urèité látky.
Druhá skupina zkoumala 
rychlost vìtru, skládání 
barev nebo pozorovala rùzné 
vìci pod mikro-skopem. 
Protože jsme mìli k dispozici 
mnoho pøístrojù, celé naše 

poznávání bylo velmi zajímavé a zábavné. Obì skupiny se 
po nìjaké dobì vystøídaly a všichni jsme si tedy vyzkoušeli 
úplnì všechno.
Moc se nám ten zajímavý den plný pokusù a nevšedních 
úkolù líbil. 

Alena Veselá a Veronika Navrátilová, žákynì 7. tøídy

Základní škola a Mateøská škola.

Projekt “Veselé zoubky”.
Programový pobyt  Zelený ostrov 

na Sluòákovì od 18. do 22. 3. 2013.

duben 2013

IQ park.

Ve dnech 18.-22. bøezna absolvovali žáci naší školy 
programový pobyt v centru ekologických aktivit 
Sluòákov. Pøítomno bylo 23 dìtí 3. tøídy a 17 dìtí 4. tøídy.
Programy pod vedením zkušených lektorù byly na vysoké 
úrovni, podle poèasí probíhaly mimo budovu nebo 
v uèebnách Sluòákova. Aèkoli nám poèasí moc nepøálo 
a v pondìlí po našem pøíjezdu zaèalo snìžit, nikdo z dìtí 
nedostal teplotu a bìhem pobytu neonemocnìl. Ve støedu 
bylo krásné poèasí a svítilo slunce. Uskuteènili jsme výlet 
do Litovelského Pomoraví k Lovecké chatì, která se 
nachází v blízkosti Sluòákova.

Bìhem celotýdenního programu se žáci zábavnou formou 
seznamovali s pøírodou, uèili se ohleduplnosti k ní, ale i ke 
spolužákùm. Bìhem týdne dìlali pokus s výbuchem 
sopky, mlátili obilí, mleli ho a pekli z pomleté mouky 
housky na odpolední svaèinu. V potùèku lovili drobné 
živoèichy a pomocí klíèe je urèovali. Do programu byly 
zaøazeny i relaxaèní aktivity, pøi kterých si žáci napøíklad 
na ruku skládali semínkové obrázky. Rovnìž si prošli 
jednotlivými stádii vývoje motýla a pak si ho i nakreslili. 
To vše pøi relaxaèní hudbì. Velkým zážitkem pro nì bylo 
veèerní posezení u ohnì, spojené se zpìvy písní a nauènou 
stezkou odvahy.

Myslím si, že pobyt byl po všech stránkách zdaøilý, 
zamìstnanci Sluòákova nám vycházeli vstøíc a mìli velmi 
pøíjemné vystupování. Dìti mìly k dispozici po celou dobu 
dostatek jídla a tekutin, byla i druhá veèeøe. Velkou legraci 
si dìti užily pøi úklidu pokojù - stlaly si samy postele 
a zametaly podlahu. Myslím si, že je výborné, když dìti 
jezdí na takové programy a uèí se samostatnosti.

Mgr. Dana Andrlíková



Základní škola a Mateøská škola.
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I tøídìní odpadu mùže být zábava. Orientaèní bìh ve Slatinicích.

duben 2013

Poslední školní den pøed jarními prázdninami, v pátek 
8. bøezna, naši školu navštívila putovní výstava s názvem 
„Tonda Obal na cestách“. Už jen její samotný název 
mnohým jistì napoví, o jakém tématu se naši žáci velice 
hravou formou dozvìdìli trošku víc.  Celý program je 
poøádaný spoleèností Eko-kom a pøipravený ve 
spolupráci s Ministerstvem životního prostøedí. Hlavním 
cílem pøednášek je podpora vìdomí odpovìdnosti za 
životní prostøedí a propagace tøídìného sbìru odpadù.
Na naší škole se výstavy postupnì po skupinách zúèastnili 
žáci 1. – 7. tøídy. Náplní pøednášek bylo pøedevším 
rozeznávání základních druhù odpadu, ujasnìní si, co 
patøí do konkrétních barevných popelnic a seznámení dìtí 
s recyklovanými výrobky. Starší žáci si své vìdomosti 
obohatili i o další zajímavé informace. 

Seznámili se napøíklad se sbìrným dvorem, skládkou 
a spalovnou. Celý výklad, který probíhal opravdu velice 
zajímavou formou, byl prokládán videoukázkami 
ze zpracování odpadu i konkrétními ukázkami 
recyklovaných výrobkù. Souèástí byla i diskuze se žáky 
a praktické procvièení toho, co vše si dìti zapamatovaly. 
Dìti nalepovaly štítky s popisky na správné barvy popelnic 
a pak jednotlivý odpad tøídily a vkládaly jej na vhodné 
místo.

Myslím si, že celá akce se velice vydaøila. Paní lektorka 
byla  sympatická a dìtem vyprávìla poutavì i s humorem. 
Dostali jsme pochvalu za to, že máme na škole opravdu 
šikovné žáky, kteøí mají spoustu vìdomostí i praktických 
zkušeností právì s tøídìním odpadu, což nás samozøejmì 
moc potìšilo. I nadále se budeme  snažit tìmto aktivitám 
takto vìnovat.

Mgr. Barbora Vrbíková

Prostøedí lesù Velkého a Malého Kosíøe a pøedzvìst 
nejteplejšího dne v letošním roce pøedurèovaly, že se klání 
v orientaèním bìhu opravdu vydaøí. Na startu 
se, nedaleko areálu lázní Slatinice, sešli zástupci tøí škol: 
Slatinic, Tìšetic a Hnìvotína. Z naší školy byl o úèast na 
závodì v pøírodì velký zájem, nakonec ale byly vybrány 
jen tøi dívèí a tøi chlapecké dvojice.
P o  d v a c e t i m i n u t o v é m  i n f o r m a è n í m  š k o l e n í  
o orientaèním bìhu se dvojice žákù a žaèek, støídavì 
mladší a starší kategorie, vydávaly s odstupem jedné 
minuty na tra�. Mapy s vyznaèenými kontrolami všichni 
obdrželi až pøi svém startu. Museli se rychle zorientovat 
a vydat se správným smìrem. Jeden z dvojice støežil na 
prstu èip, kterým na každé kontrole potvrdili øádné 
probìhnutí. 

Domácí závodníci byli jistì oproti „pøespolním“ 
zvýhodnìni znalostí okolí a terénu, ale i tak se stalo, že žáci 
hostující školy dobìhli do cíle s mnohaminutovým 
zpoždìním. Nìkteøí sice zase absolvovali tra� s dobrým 
èasem, ale bez zaznamenané kontroly. Takové dvojice pak 
musely být diskvalifikovány a pøenechaly lepší umístìní 
dalším dvojicím s horším èasem.
Nìkdy se naši odvážlivci 
vydali jednoduchou cestou 
po silnici nebo lesní pìšinì, 
jindy si zvolili strastiplnou 
trasu houštím, køovím a s 
nejrùznìjšími pøekážkami. 
Pøekonávali prý sami sebe, 
když odvážnì absolvovali 
skoky  z  výšky  apod.  
Pøestože si i nìkteré z 
našich dvojic trasu nemálo 
prodloužily nebo ztížily, 
d o b ì h l y  d o  c í l e  
s úsmìvem na rtech a 
dobrým pocitem. Všem se 
akce velmi líbila a litují, že 
letos už není další taková možnost.
Naši školu s nadšením reprezentovali: Marie Vojáèková 
a Nikola Toufarová, Alena Veselá a Veronika Navrátilová, 
Kateøina Zítková a Klára Nováková, Martin Poledníèek 
a Jan Kováø, Vladislav Jeèmeò a Ondøej Kuzník a naši 
nejlepší, kteøí obsadili tøetí místo v kategorii starších 
žákù, Milan Vojáèek a Matìj Kaštyl. 

Mgr. Radka Dudová
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Dne 2.dubna 2013 se 3., 4. a 5. tøída 
setkala na programu „Dùm plný 
pøíbìhù“ v Arcibiskupském paláci. 
Sympatická prùvodkynì se pøivítala 
s dìtmi a rozdala jim pracovní listy, 

které si bìhem prohlídky prùbìžnì doplòovaly.
Po schodišti jsme stoupali k monumentálnímu sousoší 
Cyrila a Metodìje, vstoupili jsme do barokní knihovny, 
velké zasedací místnosti a procházeli jsme dalšími 
komnatami, které pøipomínaly zámecké prostøedí. 
V trùnním sále byl v roce 1848 jmenován císaøem 
František Josef I. a o nìkolik desítek let døíve se zde setkal 
ruský car Alexandr s rakouským císaøem Františkem I., 
aby domluvili místo bitvy s Napoleonem, které mìlo být 
mezi Hnìvotínem a Olšany. 
Okolnosti ale zmínìnou bitvu pøesunuly ke Slavkovu. 
V béžovém salonku jsme si prohlíželi krásnì zdobenou 
sbírku nádobí, èervený salon hostil ve své dobì císaøovnu 
Marii Terezii. V zelenì tapetované ložnici odpoèívaly 
významné osobnosti jako T. G. Masaryk, E. Beneš, 
V. Havel. V poslední místnosti jsme obdivovali bílou 
kožešinu z ledního medvìda, dar cara Alexandra 
olomouckému arcibiskupství.
Dìti si bìhem prohlídky stále více uvìdomovaly, jak 
historie, o které se ve škole uèí, plyne v tìsné blízkosti 
kolem nich.

Mgr. Eva Pospíšilová

Ve støedu 10. dubna se na høišti FC Hnìvotín uskuteènily 
ukázky dravcù pod názvem „Krása letu dravých ptákù“. 
Tuto akci hradilo SRPŠ a vìnovalo ji všem dìtem základní 
a mateøské Hnìvotín u pøíležitosti „Dne dìtí“. Ten je sice 
až 1. èervna, ale protože je tento program velmi žádaný, 
a termíny jsou dlouho dopøedu obsazené, byli jsme rádi za 
tuto možnost.
Velice bohatý a zajímavý program si pøipravila spoleènost 
na ochranu dravých ptákù Zayferus, která s sebou pøivezla 
asi 30 druhù vzácných dravcù. 

Dìti mohly zhlédnout volný let i samostatný lov pohyblivé 
koøisti, nìkteøí jedinci mìli možnost pøivolat si dravce na 
ruku. Celý program byl provázen odborným výkladem 
a následovalo i malé zkoušení divákù. Bystré dìti si domù 
odnesly kvarteto, pexeso nebo pìkný kalendáø, všichni 
však odcházeli s nevšedními zážitky.
K vidìní byli napøíklad tito dravci: výr velký, raroh velký, 
sokol stìhovavý, karanèo jižní, jestøáb lesní, orel skalní, 
sup krahujový a jiní.

Mgr. Lenka Èuková

Dravci z Lednice zavítali do Hnìvotína.

Recitaèní soutìž.
Dne 3. dubna 2013 probìhla na naší škole recitaèní 
soutìž. V porotì zasedly paní zástupkynì Vlasta 
Nováková (vedoucí poroty) a paní uèitelky z prvního 
stupnì. Celé odpoledne se odvíjelo v pøíjemném duchu 
a všichni nás oslnili.
Rozhodnout o vítìzích bylo velmi tìžké, ale nakonec se 
porota usnesla, že se vítìzi stali: 
I. kategorie (1.tøída) - 1. místo Zuzanka Kopecká, 2. místo 
Lucinka Dostálíková, 3. místo Nikolka Gerlichová;      

II. kategorie (2. a 3. tøída) - 1. místo Jirka Dostálík, 
2. místo Monièka Zapletalová, 3. místo Lucinka 
Kaplánková;                         
III. kategorie (4. a 5. tøída) -  1. místo Markétka Malíšková, 
2. místo Klaudinka Kaplánková, 3. místo Filípek Volmut;
Vítìzové kategorií obdrželi diplomy a také malou 
pozornost, ostatní recitátoøi byli za svùj výkon odmìnìni 
nejen potleskem, ale i sladkostmi. Všem úèastníkùm 
gratulujeme.                                                  

Jana Kubíèková, tøídní uèitelka 1. tøídy

Arcibiskupský palác - 
Dùm plný pøíbìhù.

Zápis do Mateøské školy Hnìvotín pro školní rok 
2013/2014 probìhne ve dvou fázích.
V pondìlí 6. a v úterý 
7. kvìtna si rodièe 
v y z v e d l i  p o t ø e b n é  
f o r m u l á ø e  ( ž á d o s t  
o pøijetí a evidenèní list) 
a zapsali se do èasového 
rozpisu pro zápis, který 
se  koná ve støeda 
29. kvìtna 2013 v dobì 
od 12.00 do 17.00 hod.
Pøijímání vyplnìných 
formuláøù a vydávání registraèního èísla, tzv. zápisu, 
probìhne 29. kvìtna  v kanceláøi zástupkynì øeditele pro 
MŠ, Hnìvotín è.p. 101, podle èasového rozpisu. K zápisu 
rodièe pøivedou dítì, které chtìjí do mateøské školy 
umístit, jeho rodný list a obèanský prùkaz zákonného 
zástupce, popøípadì další dokumenty, které mají vliv 
na rozhodnutí o pøijetí (viz kritéria). Podrobnìjší 
informace naleznete na webových stránkách školy 
www.skolahnevotin.cz.

Jarmila Dostálová, zástupkynì øeditele pro MŠ

Zápis do mateøské školy.

duben 2013
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Jako každý rok jsem se úèastnil plesu poøádaného 
Sdružením rodièù a pøátel školy. Dle mého názoru zvládli 
organizátoøi ples na jednièku, ale úèast rodièù byla 
bohužel nejslabší za posledních 10 let. Zajímalo mne tedy 
proè a zaèal jsem se proto ptát rodièù, proè nepodpoøili 
naši školu svojí úèastí.
Vìtšina  takto oslovených rodièù mi sdìlila, že budou 
podporovat místní školu, ale až s nimi bude 
komunikováno odpovídajícím zpùsobem a oni se budou 
cítit ve škole vítáni (s ohledem na kapacitu zpravodaje zde 
nemohu podrobnì popsat, co vše si rodièe pøejí zmìnit, 
zlepšit, zrušit). 

Jako rodièi, který využívá, a ještì bude dalších 12 let 
služeb místní školy využívat, se mi nìkteré návrhy 
na zlepšení fungování školy líbily. Jako zastupitele, který 
se podílí na chodu a obnovì naší obce, mne ale mrzí, že se 
rodièe v naší škole necítí dobøe, a to i  pøes velké investice 
vložené do rekonstrukce a vybavení školy.
Škola je financována pøevážnì z krajského rozpoètu, když 
na jednoho žáka prvního stupnì získává 6 000 Kè roènì, 
na žáka druhého stupnì je to již 34 000 Kè roènì. Naše 
škola má celkem 107 žákù, na 1. stupeò chodí 71 dìtí, 
2. stupeò pak navštìvuje pouze 36 žákù. Zde je velkým 
problémem odchod žákù z 5. a 7. tøídy na víceletá 
gymnázia, škola tak pøichází o nemalé peníze. Veškeré 
ztráty pak musí doplatit obec ze svého rozpoètu (v r. 2012 
tak obec doplatila èástku ve výši 2,2 mil. Kè, v r. 2013 bude 
nutno doplatit již 2,5 mil. Kè).

Jako èlena Školské rady mne negativní informace od 
rodièù pøekvapily. Pøed rokem, kdy jsem byl za zøizovatele 

Aktuálnì.

Zmìna klimatu nutná.

duben 2013

do Školské rady delegován, byly v únorovém zpravodaji 
zveøejnìny e-mailové adresy èlenù rady, pro zaslání 
možných stížností, pøipomínek èi návrhù. Do dnešního 
dne žádný z rodièù Školskou radu v tomto smìru 
nekontaktoval. 
Je tøeba si uvìdomit, že naši obèané (na každého 
pøihlášeného obèana získá obec ze státního rozpoètu 
9 000 Kè/rok), tedy i rodièe a žáci (na žáka získá základní 
škola v prùmìru 18 500 Kè/rok), jsou naši „klienti“, kteøí 
nám „svým“ finanèním pøíspìvkem umožòují budovat 
obec,  a mimo jiného i uèit naše dìti. Zaslouží si tedy 
veškerou možnou pozornost, slušnou a korektní 
komunikaci na všech úrovních. 
Z tìchto dùvodù se pokusíme 
spoleènì s vedením školy, se 
Sdružením rodièù a pøátel školy, se 
Školskou radou a s obecním 
úøadem pojmenovat jednotlivá 
témata, oblasti problémù a tøecích 
ploch mezi školou a rodièi, tak aby 
došlo ke ZMÌNÌ KLIMATU v naší 
škole a možná i v celé obci. Rád 
bych tedy touto cestou poprosil 
všechny rodièe, vyuèující a žáky, 
aby se aktivnì úèastnili pøi 
vyplòování anonymních dotazníkù,které obdrží do konce 
kvìtna. Bez takto získaných informací není možné 
vyhovìt všem zúèastnìným stranám. Vyplnìné anonymní 
dotazníky mùžete vhodit do schránky s oznaèením 
„ŠKOLSKÁ RADA“. Schránka bude umístìna pøed 
hlavním vchodem do základní školy. O celkových 
výsledcích ankety vás bude rada informovat v dalším 
vydání zpravodaje. Ti z vás, kteøí máte zájem pomoci se 
zlepšením klimatu ve škole èi obci, nebo jen informovat 
Školskou radu o èemkoli na téma škola-žák-rodiè-obec, 
mùžete jíž nyní zaslat své postøehy na e-mailovou adresu 

.
Petr Niessner, pøedseda školské rady  

Petr.Niessner@seznam.cz

Beseda o Jihoafrické republice.

Ve ètvrtek 
4 .  d u b n a  
2 0 1 3  v  
p o d v e è e r  
mìli obèané, 
kteøí témìø 
z a p l n i l i  
klubovnu v 
K u l t u r n í m  
d o m ì ,  
m o ž n o s t  
vyslechnout 
p o u t a v é  
v y p r á v ì n í  
MUDr. Petry Pøidalové o jejím cestování po Jihoafrické 
republice.
Pøednáška, zabezpeèená místním sdružením Èeského 
èerveného køíže, byla doplnìná projekci fotografií 
i ukázkami rukodìlných prací domorodcù. Vyprávìní 
zahrnující jak popis krajiny, zvykù, fauny i flóry, tak 
i obvyklých tamních jídel, uèinilo pøednášku velice 
poutavou. 

Petr Rosmanik

mailto:Petr.Niessner@seznam.cz
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Aktuálnì.

Oznámení Øímskokatolické farnosti Hnìvotín.

Vítání obèánkù.

V sobotu 6. dubna probìhlo v obøadní síni Obecního 
úøadu Hnìvotín vítání nových obèánkù naší obce. 
Starosta obce ing. Jaroslav Dvoøák spoleènì s èlenkami 
výboru pro obèanské záležitosti Miroslavou Dadákovou 
a Janou Mádlovou a za hojné úèasti ostatních èlenù rodin, 
pøivítali nové obèánky.

Pøejeme dìtem zdraví, štìstí, lásku, krásné dìtství 
a rodièùm hodnì trpìlivosti pøi jejich výchovì.

Iveta Vyroubalová

duben 2013

V pátek 24. kvìtna probìhne v dobì od 17 do 23 hod. již 
popáté akce „Noc otevøených kostelù“, která se koná nejen 
v celé Èeské republice, ale i v øadì dalších evropských 
zemí. Cílem této akce je upozornit veøejnost na duchovní a 
kulturní bohatství, které naše kostely nabízejí, a které 
zùstává mnoha našim spoluobèanùm témìø neznámé. 
Informace o pøipravované akci naleznete na pøíslušné 
webové stránce s adresou http://www.nockostelu.cz.

Také naše farnost se zapojila do této akce a zve všechny 
zájemce z Hnìvotína a blízkého i vzdáleného okolí k 
návštìvì farního kostela sv. Leonarda v Hnìvotínì, kde 
budou postupnì probíhat tyto akce:
17.00 – 18.00 hod.- Veèerní bohoslužba, pøivítání 
návštìvníkù - pravidelná páteèní veèerní mše svatá pro 
farnost Hnìvotín. Pøi mši svaté zamyšlení nad Božím 
slovem i nad smyslem Noci kostelù. Po mši svaté pøivítání 
návštìvníkù kostela a organizaèní pokyny pro Noc 
kostelù;
18.00 – 18.45 hod. - Objevování krásy interiéru 
kostela - prohlídka interiéru kostela s odborným 
výkladem prùvodce k jednotlivým architektonickým 
prvkùm, oltáøùm, obrazùm a sochám svatých. Prohlídka 
kùru kostela a varhan, poslech varhanní improvizace. 
Tato prohlídka bude pøizpùsobena pro rodièe s dìtmi;
18.00 – 19.00 hod. – Veèerní výhled na Hnìvotín - 
prohlídka jindy nedostupných vnitøních prostor vìže 
kostela, výstup do nejvyššího patra vìže, prohlídka 
elektrického pohonu zvonu, veèerní výhled na obec 
Hnìvotín a blízké okolí;
19.00 – 19.30 hod. - Za tajemstvím podzemí kostela - 
prohlídka podzemí kostela, tj. prostor krypty kostela, kde 
je pohøben zakladatel kostela a nìkdejší hnìvotínský faráø 
P. Josef Kylián;
19.30 – 20.30 hod. - Veèerní koncert - vystoupí 
smíšený pìvecký sbor z Drahanovic se svým vybraným 
repertoárem vokálních skladeb s hudebním doprovodem;
20.30 – 21.15 hod. - Umìlecké poklady kostela - 
prohlídka interiéru kostela s odborným výkladem 
prùvodce k jednotlivým umìleckých pokladùm kostela. 
Výklad seznámí nároènìjší návštìvníky s historií i 
souèasností kostela;
21.15 – 22.00 hod. - Co vás zajímá o kostele, o 
farnosti, o církvi, o duchovním životì - možnost 
osobního nebo i skupinového rozhovoru s knìzem o 
vìcech týkajících se duchovního a náboženského života, 
jak jednotlivých vìøících, tak i církevního spoleèenství;
22.00 – 23.00 hod. - Oáza ticha - prostor pro 
modlitbu a meditaci - možnost tiché modlitby v 
kostele, adorace a meditace nad Božím slovem a jeho 
poselstvím pro dnešní dobu;
18.00 – 23.00 hod. - Výstava fotografií kostela - 

Na této fotografii vidíme maminky se svými dìtmi, zleva: Zrník Petr, 
Šustrová Laura, Peterková Elen a Dofková Natálie.

Na snímku zleva: Miroslava Dadáková, Jana Mádlová, manželé 
Bartákovi se synem Lukášem, manželé Houskovi se synem 
Dominikem a starosta obce ing. Jaroslav Dvoøák.

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. Je však možno pøispìt na 
právì probíhající opravu soklu kostela vložením penìz do 
pokladnièky v pøedsíni kostela. Za dobrovolné pøíspìvky a 
dary na opravu kostela srdeènì dìkujeme.

P. Eduard Krumpolc, faráø
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Jaro koneènì vystøídalo dlouhou zimu a sluncem 
prohøáté dny nás lákají k procházkám do probouzející 
se krajiny. Utíkáme do náruèí blízké pøírody pøed šedí 
všedních dní, abychom se zde nechali unést kouzlem svìží 
zelenì a vùní jarního kvítí.
V našem okolí takových míst mnoho není. Nìkolik novì 
osázených polních cest, pár mezí, pøírodní památka 
Na skále a pak už jen zalesnìný areál bývalé skládky 
a lomu, tedy naše hnìvotínské Skály. O to víc bychom si 
ale tìchto zelených oáz mìli vážit. 

S dìtmi z kroužku Vlèata jsme si k našim aktivitám vybrali 
malý remízek s pøilehlým pásem travin. Toto místo je na 
obecním pozemku asi 1km vzdáleném od obce a s dìtmi ho 
bereme jako „náš revír“. Máme zde krmelce pro zvìø, 
hrajeme zde rùzné hry a samozøejmì se tu uèíme poznávat 
a peèovat o pøírodu. Není to tak dávno, co na tomto místì 
probìhl úklid èerných skládek a myslivci zde vysadili øadu 
nových døevin. Jak to tam vypadá po letošní zimì, 
posuïte sami.

Marnì si pokládám otázku, komu v dnešní dobì stojí za tu 
námahu a neèisté svìdomí, vyvážet odpadky do pøírody?! 
Vždy� všichni pøece platíme za odvoz komunálního 
odpadu a vìtšina obcí, vèetnì té naší, pravidelnì poøádá 
a svým obèanùm plnì hradí sbìr odpadu objemného 
a nebezpeèného. Není mi potom jasné, v èem by mìla 
spoèívat výhoda, vynášet odpadky nadité igelitové pytle 
do automobilu namísto popelnice, se soumrakem pak 
pøejet k nejbližším keøùm a tam s obavami nebýt nikým 
pozorován rychle vyprázdnit útroby vlastního 
popeláøského vozu. Nevím.
Nejspíš pro tyto osoby svìt konèí s plotem kolem jejich 
pozemku a jen stìží jim kdokoliv vysvìtlí to, co dnes chápe 
i malé dítì: Odhazovat odpadky v pøírodì je špatné!  

Stanislav Oš�ádal

Sbor dobrovolných hasièù v Hnìvotínì poøádal dne 
20.dubna sbìr železného odpadu. Tato akce byla velmi 
úspìšná, do naší pokladny pøibylo 16 500 korun. Tento 
výtìžek bude použit na podporu mladých hasièù 
a zásahové jednotky. 

Touto cestou bych chtìl mockrát podìkovat èlenùm SDH 
Hnìvotín, kteøí pøidali ruku k dílu, a obèanùm obce, kteøí 
nám byli po celou dobu nápomocni a poskytli nám železný 
odpad.
Hnìvotínská zásahová jednotka hasièù má 
ètyøi nové profesionální zásahové pøilby 
znaèky Gallet F1SF. 
Na zakoupení tìchto pøileb se podílela obec 
Hnìvotín i hasièi samotní. Vìøíme, že se 
nám v budoucnu podaøí dokoupit ještì další pøilby tak, 
abychom jich mìli alespoò devìt.
Dále obec Hnìvotín zakoupila od hasièù z Vápenné 
na Jesenicku ètyøi zrevidované dýchací pøístroje znaèky 
Saturn.

Na používání a obsluhu tìchto dýchacích pøístrojù musela 
èást zásahové jednotky absolvovat školení v rozsahu 
16 hodin, zakonèeným nároèným zátìžovým testem 
v protiplynové komoøe u profesionálních hasièù 
v Prostìjovì.
Pevnì vìøíme, že s novými pøilbami a dýchacími pøístroji 
posuneme akceschopnost naší jednotky o nìco dál.

Petr Krupáš

Aktuálnì.

Naše pøíroda.

Zájmové organizace.

Z èinnosti jednotky Sboru 
dobrovolných hasièù. 
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Zájmové organizace.

Vlèata chrání ptáèata.

duben 2013

Místní organizace Èeského svazu žen 
ukonèila svoji èinnost.

Organizace Èeského svazu žen po mnohaletém pùsobení v obci konèí 
svoji èinnost. Výbor ji ukonèil na tradièním „Babinci“, kde byl návrh 
schválen. Èlenky se ale rozhodly pokraèovat i nadále, ovšem 
v neformálním sdružení, kam zveme i ostatní ženy. Dana Dostálová

Aèkoliv by se titulek tohoto pøíspìvku mohl zdát být 
ponìkud nepravdìpodobný, je to tak. V Hnìvotínì 
skuteènì Vlèata chrání ptáèata. Neèekejte ale žádný 
nevídaný vìdecký objev šelem s ptaèím mateøským 
pudem. Za touto malou slovní høíèkou se totiž skrývá 
aktivita dìtí z kroužku mladých myslivcù a ochráncù 
pøírody Vlèata, které vyrobily a povìsily v okolí Hnìvotína 
nové budky pro ptáky.
Dùsledkem lidské èinnosti z dnešní krajiny neustále mizí 
a rapidnì ubývají letité porosty døevin skýtající hnízdní 
pøíležitosti dutinných ptákù. Nelze si nevšimnout úbytku 
tìchto malých zpìváèkù, kteøí nás tìší nejen svými 
líbeznými písnìmi, ale i sbìrem hmyzu škodícího v našich 
zahradách. Proto jsme se s dìtmi rozhodli jejich životní 
podmínky tady u nás trošku vylepšit.

Všechno zaèalo u našich dvou kamarádù. Od Pavla 
Pospíšila jsme dostali potøebný materiál a Jiøí Nerad nám 
z nìj ve své dílnì naøezal a pøedvrtal jednotlivé díly. Do 
naší klubovny jsme si tedy pøinesli stavebnice, ze kterých 
šikovné „tlapky“ Vlèat sestavily pìt nových ptaèích 
pøíbytkù. Stavìní nám šlo opravdu hezky od ruky, takže po 
chvilce jsme mohli šroubováky a kladívka vymìnit 
za barvy a štìtce. S použitím ekologických barev 
v pøírodních odstínech dostaly budky rázem novou tváø. 
Již není pochyb o tom, že ptáèci budou nadšeni. Fantazie 
dìtí promìnila budky doslova v umìlecká díla.

Den „D“ pøichází o dva týdny pozdìji. Vyvìšování bylo sice 
v plánu døíve, ale rozmary letošní zimy nám v tom úspìšnì 
bránily. Pro nové budky jsme vybrali lokalitu podél 
Hnìvotínského potoka, který teèe z Hnìvotína smìrem na 
Ústín. Nepravidelné a rùznorodé stromoøadí lemující 
bøeh dnes již vcelku èistého potùèku nám pøišlo ideální.  
Je to pomìrnì klidné místo, není daleko a je pro nás dobøe 
pøístupné, což je pro pravidelné kontrolování 
a pozorování ptaèích nájemníkù perfektní. Ludìk, zdatný 
stromolezec, zavìsil budky na vybrané stromy 

do pøíhodných pozic tak, aby byly co nejlépe chránìny 
pøed nepøízní poèasí, ale také pøed zraky nièemných 
nenechavcù.

Teï již mùžeme pouze vyèkávat a doufat, že si ptáci 
do našich budek najdou co nejdøíve cestu, a že jim budou 
tyto umìlé dutiny pøíjemným a bezpeèným domovem, 
ze kterého na svìt vyvedou zdravá a èiperná ptáèata. A až 
se nás bude jaro ptát, co jsme s Vlèaty dìlali v zimì, 
mùžeme odpovìdìt, že jsme uèinili první krok v další 
užiteèné a pøírodì prospìšné èinnosti v naší obci.

Stanislav Oš�ádal
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Hnìvotínský košt poètvrté.

V pátek 15. bøezna se uskuteènil další roèník soutìže 
pøíznivcù domácích pálených mokù, kterým tak na oblibì 
pøidala neslavná metanolová aféra. 

Druhý den pak porota po peèlivém vyhodnocování urèila 
následující poøadí: 1. místo – slivovice (54%, rok vypálení 
2009) pana Romana Jánského, 2. místo – slivovice (53%, 
rok vypálení 2012) pana Aleše Kalába a 3. místo – 
tøešòovice (53%, rok vypálení 2012) pana Petra 
Procházky. Všichni ocenìní byli obdarováni sklenìnými 
broušenými lahvemi. 

Porota, složená z obecních odborníkù, se sešla již o den døíve, aby pod 
vedením Miroslava Ponížila urèila osm finalistù. Vybírala z 22-ti 
vzorkù, když do soutìže bylo pøihlášeno 12 slivovic, 3 jabkovice, 
2 hruškovice, 2 meruòkovice, 1 tøešòovice a 2 destiláty byly z více 
druhù ovoce. 

Do Kulturního domu se v den koštu dostavilo pøibližnì 80 osob. 
O náladu ve velké sále se staralo hudební uskupení MišMaš. Pro 
pøíchozí bylo pøipraveno obèerstvení sestavené ze zabijaèkových 
specialit a samozøejmì ochutnávka všech soutìžních vzorkù. Z nich 
pak hlasováním pøítomní v soutìži nazvané „Hlas lidu“ urèili jako 
vítìze slivovici (53%, rok vypálení 2010) pana Miroslava Harinì.

Po uveøejnìní výsledkù se pøed tabulí okamžitì shromáždili 
soutìžící, aby zjistili, jak dopadli.

V úterý 30. dubna byl Hnìvotín svìdkem dalšího Sletu 
èarodìjnic.  Ten opusti l  osvìdèené prostøedí  
hnìvotínských Skal a poprvé se uskuteènil ve sportovním 
areálu FC Hnìvotín.

Veškeré dìní se koncentrovalo kolem udírny, kde bylo k dispozici 
obèerstvení pro úèastníky sletu, své „nádobíèko“ si zde rozbalil 
diskžokej, opodál své umìní pøedvádìli støedovìcí šermíøi. 
S pøicházejícím veèerem zde zaèal prudce stoupat poèet èarodìjnic 
a èarodìjù.

Kolem sedmé hodiny se od udírny vydal èarodìjný prùvod k nepøíliš 
vzdálené vatøe, která vzápìtí vzplála.

Slet èarodìjnic.

Snímek ilustruje spokojenost pøibližnì 300 zúèastnìných – zásoby se 
musely doplòovat.
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Zájmové organizace.

Pozvánka na domácí mistrovské zápasy 
FC Hnìvotín.

Pozvánka na kácení Máje 25. kvìtna.

duben 2013

Sbor dobrovolných hasièù zve obyvatele Hnìvotína na 
slavnostní kácení Máje, které se koná v sobotu 25. kvìtna 2013.

Na programu je tradièní prùvod obcí, pøehlídka 
hasièských útokù v provedení jak mladých hasièù, tak i 
tìch nejstarších. Zajištìno bude bohaté obèerstvení, veèer 
taneèní zábava. 

V rámci odpoledního programu se budou konat i 
následující akce:

aneb lyžaøské závody pod Májkou. Zahájení závodu v 16 
hod. u hasièské zbrojnice, soutìžit se bude v kategoriích 
muži, ženy a dìti. 
Hodnotit se budou i lyžaøské úbory. Registrace na místì 
30 min. pøed startem. Možnost zapùjèení lyží.

Hnìvotínská lyže

Zveme tímto všechny pøíznivce sportu k návštìvì 
domácích mistrovských zápasù týmù FC Hnìvotín, 
kterým se zatím na jaøe daøí.

Mužstvo mužù se po skvìlém jarním startu dokázalo 
vyšplhat až na sedmé místo v tabulce krajského pøeboru, 
starší žáci dokázali ze ètyøech zápasù tøikrát vyhrát 
a mladší žáci svoji soutìž vedou. Nedaøí se pouze 
dorostencùm, kteøí jsou v tabulce poslední.

Pozn.: na zápasech mužù je vždy v provozu udírna se svojí nabídkou 
specialit.

Milan Krejèí

sobota 11.5. 16.30 muži FC Hnìvotín – TJ Zlaté Hory

nedìle 12.5. 13.00 starší žáci FC Hnìvotín – Velký Újezd

nedìle 12.5. 15.30 dorost FC Hnìvotín – Chomoutov

sobota 18.5. 10.00 mladší žáci FC Hnìvotín – Tìšetice

sobota 25.5. 10.00 mladší žáci FC Hnìvotín - Chválkovice

sobota 25.5. 16.30 muži FC Hnìvotín – FKM Opatovice

nedìle 26.5. 13.00 dorost FC Hnìvotín – FC Dolany

nedìle 2.6. 15.30 dorost FC Hnìvotín – Støelice

sobota 15.6. 16.30 muži FC Hnìvotín – FK Troubky

nedìle 16.6. 15.30 dorost FC Hnìvotín – Horka nad Moravou

sobota 22.6. 16.30 muži FC Hnìvotín – Sokol Urèice

Mistrovství Hnìvotína v pojídání tvarùžkù
aneb 2. roèník soutìže o pøeborníka obce, který v co 
nejkratším èasovém limitu spoøádá dva balíèky tvarùžkù 
s chlebem, a pùllitr vybraného nápoje. 

Pøihlásit se do soutìže mùžete na obecním úøadì. Ocenìní 
v pøípadì pøekonání rekordu.
Podrobnìji budete o chystaném programu 
informováni prostøednictvím obecního rozhlasu 
a plakátù rozvìšených po obci.


