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Obecní samospráva.

S t r a n a 2

Jednání zastupitelstva obce.

V mimoøádném termínu, ve støedu 27. listopadu, bylo 
svoláno 22. zasedání zastupitelstva. Dùvodem bylo 
neodkladné schválení smluv obce se Státním fondem 
životního prostøedí ÈR, týkajících se zateplení budovy 
základní školy. 
Žádost o dotaci jsme podali v bøeznu. Podmínkou jejího 
poskytnutí bylo zahájení prací ještì v letošním roce, 
a proto jsme se zateplováním zaèali v øíjnu. Smlouva nám 
byla poslána v listopadu. Státní rozpoèet pøitom uzavírá 
financování 19. prosince 2013. Tak se tam dole 
mraveneèkové snažte, jinak o slíbenou dotaci pøijdete. 
Komentáø je zbyteèný.
Na jednání zastupitelé ještì z dùvodù velkého množství 
smluv v programu prosincového zasedání projednali 
a schválili:
- dodatek smlouvy s akciovou spoleèností Europia CS 
o posunutí termínu dokonèení a pøedání díla 
„Komunikace U Zahrádek“ o jeden mìsíc, z dùvodu 
upøesnìní skuteèných výmìr u provedených prací;

- dodatek ke smlouvì se spoleèností MCO Olomouc 
o posunutí termínu pøedání provádìcí a projektové 
dokumentace na „Revitalizaci centrální èásti obce“ - 
rekonstrukce II/570 (prùtah ve smìru z Olomouce na 
Lutín). Dùvodem jsou zmìny vlastnických vztahù;
- další smlouvy se týkaly vìcných bøemen na pozemcích 
obce v souvislosti s pøípojkami k rodinným domùm 
obèanù.
I když jsme na tomto zasedání velkou diskuzi 
nepøedpokládali, vystoupil v ní pan Onderka, který 
otevøel otázku problematických vztahù mezi obcí 
a Zemìdìlským družstvem Hnìvotín. Podrobnìji se 
o tomto tématu zmiòujeme v jiném èlánku tohoto vydání 
zpravodaje.

V øádném termínu, v úterý 10. prosince, probìhlo 
23. veøejného zasedání zastupitelstva. Zúèastnilo se ho 
8 zastupitelù, omluvil se pouze Vladimír Jurtík. Pøítomno 
bylo 11 hostù z øad obèanù.
Po procedurálních záležitostech a schválení programu 
informoval pøedseda kontrolního výboru Petr Rosmaník 
o plnìní usnesení z posledních zasedání. Zprávu 
o èinnosti obecního úøadu od 21. zasedání zastupitelstva 
obce pøednesl starosta ing. Jaroslav Dvoøák. Následnì 
byly projednány body týkající se financování obce. 
Pøedseda finanèního výboru Petr Niessner projednal:
- rozpoètová opatøení è. 7 - 11, která øeší pøíjem dotací do 
rozpoètu obce, úpravu rozpoètu základní školy a pøesun 
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prostøedkù mezi jednotlivými položkami rozpoètu dle 
skuteèné potøeby jejich èerpání;

- pøíspìvky na èinnost složek, zájmových sdružení,  
obèanù a  kroužkù dìtí v úhrnné výši 200 000,- Kè 
za získání Modré stuhy v soutìži Vesnice roku 2013;
- návrh rozpoètu Základní školy a Mateøské školy 
Hnìvotín, pøíspìvkové organizace, na rok 2013;
- návrh rozpoètu obce na rok 2014.
Všechny výše uvedené body zastupitelé schválili.
Starosta obce seznámil pøítomné se zmìnou stanov 
Mikroregionu Kosíøsko. Jsou vyvìšeny na úøední desce 
a webové stránce obce. Dále došlo k projednání 
a schválení:
- žádostí obce o dotace pro rok 2014;
- koneèné podoby znaku a vlajky obce (to i na základì 
hlasování obèanù obce);
- prodeje pozemku obce pøi výjezdu na Olomouc z dùvodu 
zde chystaného vybudování zastávky autobusu;
- smluv obce na vìcná bøemena a prodloužení termínu 
platby za prodaný obecní pozemek;
- dodatku smlouvy s dopravní spoleèností ARRIVA 
MORAVA a.s., o pøíspìvku ve výši 248 800,- Kè na 
dopravní obslužnost obce.

Dále byly projednány a pøevážnì zamítnuty žádosti 
o dotace, podané rùznými právnickými osobami nebo 
organizacemi poskytujícími sociální péèi obèanùm. 
Zastupitelé již na  pøedchozím, 21. zasedání,  schválili, 
komu v tomto roce dotacemi pøispìjí.
V rùzném byli pøítomní seznámeni s možností využívání 
služeb „Sbìrného dvora Lutín“. Tato novì vznikající 
služba nabízí svoz a likvidaci plastù, skla, papíru 

Jeden z projednávaných bodù programu øešil dodatek se Stavební 
spoleèností Navrátil s.r.o., kterým se kvùli mrazùm pøerušily práce na 
zateplení školy. Pokraèovat se bude v bøeznu 2014. 

Pokraèování na stranì 3.
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Obecní samospráva.

Podìkování a  pøání.
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Jednání zastupitelstva obce.

a velkoobjemového odpadu. Obec by službu platila dle 
množství odevzdaného odpadu od obèanù, kteøí by 
pøíslušnost k obci prokazovali obèanskými prùkazy. 
Zastupitelé rozhodli, že je výhodnìjší prozatím zùstat 
u osvìdèené spoleènosti van Gansewinkel. Blízký sbìrný 
dvùr je také v olomoucké mìstské èásti Neøedín, 
v sousedství krematoria. Zamítnut byl návrh na 
odkoupení 23 450 m2 orné pùdy v prostoru 
Hnìvotínských Skal. Èlen komise pro zadávání veøejných 
zakázek ing. Bla�ák informoval pøítomné o výbìru 
dodavatele a prùbìhu rekonstrukce kotelny v Kulturním 
domì.                       
Následná diskuze probíhala v informativním duchu. 
Závìrem bylo schváleno usnesení, starosta obce 
podìkoval pøítomným za úèast a zasedání ukonèil. 
Podrobnìjší informace o projednávaných záležitostech 
obou zasedání naleznete na obecních webových stránkách 
v usneseních z 22. a 23. zasedání obecního zastupitelstva.

Iveta Vyroubalová 

Pokraèování ze strany 2.

Výstavba v obci.
V øíjnovém zpravodaji jsme informovali o návrhu 
rozpoètu obce na rok 2014. Rozpoèet byl navržen jako 
vyrovnaný s pøedpokládanou celkovou èástkou 
21,5 milionù Kè. V období, kdy bylo možno k návrhu 
rozpoètu podávat pøipomínky a navrhovat jeho zmìny, 
obdržela obec Hnìvotín dotace pro opravu fasády 
základní školy v celkové výši 4,6 milionù Kè. V letošním 
roce jsme použili z této dotace na úhrady faktur èástku 
1,8 milionù Kè. 

Další potvrzenou dotací pro pøíští rok je odmìna za 
ocenìní „Modrá stuha“ za soutìž o „Vesnici roku“ ve výši 
600 tis. Kè. V pøipomínkovém období došlo také ke zmìnì 
rozpoètu Základní a Mateøské školy. Z požadovaných 
3 milionù Kè zøizovatel odsouhlasil pouze èástku ve výši  
2,6 milionù Kè. Veškeré tyto zmìny byly zapracovány do 
koneèného návrhu rozpoètu obce a zastupitelé takto 
upravený rozpoèet na 23. veøejném zasedání schválili. 
V pøíštím roce tedy bude obec Hnìvotín hospodaøit 
s vyrovnaným rozpoètem v celkové výši 25,2 milionù Kè.
V roce 2014 uvažujeme, že do infrastruktury obce 
investujeme cca 6 milionù Kè. Za dokonèení opravy fasády 
základní školy doplatíme 3,6 milionù Kè. Na podporu 
spolkù, sdružení a sportu zastupitelé vyèlenili 
800 tisíc Kè.

 Petr Niessner, finanèní výbor

Zastupitelé a starosta obce dìkují Vám všem, 
kteøí jste se v tomto roce podíleli na zvelebování obce 

výzdobou svých domù, úklidem chodníkù, 
prostranství i výsadbou zelenì.

Vážíme si Vaší práce v zájmových složkách, pøi 
organizaci a zabezpeèení kulturních, sportovních 

a spoleèenských akcí,  na  celkovém  rozvoji 
a  reprezentaci  naší obce.

Spoleènì s redakèní radou a zamìstnanci obecního 
úøadu pøejeme Všem obèanùm obce

pokojné prožití vánoèních svátkù,  pohodu,  
klid a štìstí Vám i Vaším blízkým.

V nastávajícím novém roce 2014 Vám pøejeme 
pevné zdraví, spokojenost, úspìchy v práci, 

v podnikání i ve studiu a také splnìní Vašich 
novoroèních pøedsevzetí.

Š�astný nový rok 2014!

Výstavba v obci.

Pøed nastávajícím zimním obdobím se nám podaøilo 
dokonèit a pøevzít komunikaci, parkovací stání a chodníky 
v lokalitì „U Zahrádek“ a v ulici „Høbitovní“, a to i vèetnì 
zahradních úprav.

Opraven byl byt v Domì s peèovatelskou službou, 
pøipravena je rekonstrukce dalších dvou pùdních bytù. 
Zapoèato bylo se zateplením  budovy základní školy. 
Proinvestována byla pøibližnì polovina finanèních 
prostøedkù, práce jsme museli pøerušit kvùli poèasí. 
Pokraèovat budeme v bøeznu pøíštího roku.

V pøíštím roce 2014 plánujeme:
- dokonèení zateplení základní školy a úpravy jejího okolí 
(s výjimkou školního dvora), celkové náklady na tuto akci 
jsou cca 6,1 milionù Kè, z toho necelých 5 milionù èiní 
dotace; Pokraèování na stranì 4.
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Obecní samospráva.

Na tomto místì bych rád reagoval na diskuzi, vzniklou na
22. zasedání obecního zastupitelstva, a na reakce 
nìkterých obèanù obce.
Bydlíme samozøejmì na vesnici a uvìdomujeme si, že 
s tím zákonitì souvisí i zemìdìlské obdìlávání pùdy, 
hnojení, péèe o plodiny, používání chemických postøikù, 
sklizeò úrody apod. Myslíme, že i naším zájmem je, aby 
zemìdìlci peèovali o krajinu (tuto roli zemìdìlcù stát 
mimo jiného dotuje nemalými prostøedky).  
Podíváme-li se však na problematiku z jiné stránky, musí 
zemìdìlci pøipustit, že zde vlastnì také jde o podnikání 
jednotlivcù, nebo v našem pøípadì také místního 
zemìdìlského družstva. My, kteøí v obci žijeme, máme 
však také své zájmy. Bydlíme tu a i my máme právo 
pøírodu v okolí obce využívat k relaxaci,  procházkám 
i dalšímu sportovnímu vyžití. 

Obcí prosazovaná výsadba stromù a keøù podél polních 
cest nejen oživí a zpøíjemní okolí vesnice,  ale také umožní 
orientaci zvìøe a ptactva v rozlehlých, èasto 50 ha lánech, 
ve kterých nezøídka nenajdou hnízda ani své mladé. 
Velikost traktorù i kapacita pøívìsù na svoz plodin 
postupnì narùstá na  soupravy vážící 40 - 50 tun. Je to 
zøejmì ekonomiètìjší. Jsou nìjaké hranice? Stále èastìjší 
noèní sklizeò plodin je zøejmì ekonomicky také 
výhodnìjší a „musí“ se podøídit smluvní firmì. Spoèítal 
nìkdo, kolik se po oslnìní svìtlomety vyhladí bažantù, 
zajícù a srnèí zvìøe?  
Na zastupitelstvu øešíme pøipomínky obèanù, které 
obtìžuje zahrada postøíkaná chemickým postøikem, 
zablácené komunikace, siláž a sláma ležící po ulicích obce 
kolem obrubníkù,  rozježdìné polní cesty, polámaná 
výsadba,  rozorané meze, orba až ke koøenùm stromù 
atd., atd.
Máme zájem problémy spoleènì se zemìdìlci konzultovat 
a hledat optimální øešení. V žádném pøípadì však 
nebudeme jen v roli vše chápajících obèanù, pøípadnì 
rukojmí zemìdìlcù.

Ing. Jaroslav Dvoøák, starosta

Se zemìdìlci chceme 
spolupracovat, ale...Pokraèující výstavba v obci.

Vystavíme popelnice na ulici?
Snažíme se znaènými finanèními náklady revitalizovat 
celé ulice, vèetnì výsadby travnatých pásù, keøù 
a stromkù.
Nìkteøí z našich spoluobèanù ale 
zpohodlnìli. Schovat si popelnici pro 
komunální odpad za plot pøedzahrádky 
nebo na dvorek rodinného domu zaèíná 
být jakousi zbyteènou prací navíc.
Uvìdomujeme si, že pøesunout plnou 
popelnici pøedsíní na ulici a potom 
p r á z d n o u  n a z p ì t  n e m u s í  b ý t  
jednoduché. Ale chce to možná jen rudl 
nebo manipulaèní vozík, vyrobený napøíklad ze starého 
koèárku a problém  je vyøešen. Náklady jsou minimální.
Netýká se to jen Velkého a Malého Válkova nebo Velkého 
a Malého Klupoøe.  Zaèíná se to objevovat i v jiných 
èástech obce. Dìje se tak nejen na úkor celkového vzhledu 
ulice, ale také úrovnì životního prostøedí a komfortu 
bydlení v naší obci.

Ing. Jaroslav Dvoøák, starosta
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- revitalizaci centrální èásti obce s rekonstrukcí II/570 
(tzv. prùtah obcí ve smìru Olomouc – Lutín).  Bude 
to velmi rozsáhlá a nároèná akce, jejíž celková cena èiní 
témìø 50 milionù Kè. Hlavním investorem je Olomoucký 
kraj, obec Hnìvotín se na rekonstrukci bude podílet 
èástkou 10,1 milionù Kè (z toho èástku ve výši 6,7 milionù 
Kè pokryje dotace z Regionálního operaèního programu). 
Uvidíme, za kolik zakázku vysoutìžíme.

- celkovì zrekonstruujeme ulici „Pøed høištìm“, abychom 
propojili celou novou lokalitu „Za høištìm“ další 
komunikací s Topolanskou ulicí;
- pøedpokládáme, že zrealizujeme opravu glorietu 
se sochou p. Marie, vybudujeme veøejné osvìtlení 
za „Studeným“, spojovací chodník ulice „Za školou“ 
a lokality „Za høištìm“, vymìníme okna v Domì 
s peèovatelskou službou, zainvestujeme do sportovního 
areálu a podle vývoje financí zahájíme práce na  
revitalizaci „Malého Klupoøe“ a ulice „U Floriánka“,                          
pøípadnì další akce, které s vámi budeme prùbìžnì 
konzultovat.

Miloslav Antl, místostarosta

Pokraèování ze strany 3.

Rekonstruována byla plynová kotelna v Kulturním domì a 27 let 
staré nìkolikrát zatopené kotle byly nahrazeny novými 
kondenzaèními plynovými kotli.

Uzavøeli  jsme pro provoz polní cestu za „Velkým Válkovem“. Léta 
ji zemìdìlci nepoužívali. Nešlo to kvùli keøùm a náletovým døevinám. 
Dali jsme ji do poøádku, srovnali, osadili nové stromy. A problém 
je na svìtì. 
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Zcela pøirozenou a neodmyslitelnou souèástí vzdìlávání 
žákù jsou i poøady a programy pro dìti, které se konají 
mimo školní lavice nebo je zajiš�ují jiné vzdìlávací 
instituce èi sdružení.
Žáci 1. stupnì v uplynulém období navštívili místní 
knihovnu, výchovné koncerty Moravské filharmonie 
Olomouc, Divadlo hudby a hrad Šternberk nabízející 
ukázku vánoèních obyèejù.
Dìti velmi zaujal program Sdružení D na podporu 
ètenáøské gramotnosti  pod názvem „Kouzelná baterka“ 
a také program podporující zdravý životní styl a zdravou 
výživu – „Zdravá pìtka“.
Nìkteré,  a  
p r o  d ì t i  
v e l m i  
a t r a k t i v n í  
programy, se 
m o h o u  
r e a l i z o v a t  
d í k y  
m a x i m á l n í  
vstøícnosti ze 
s t r a n y  
r o d i è ù .  
Na tomto místì patøí velké podìkování rodièùm žákù 
3.tøídy, kteøí pøipravili pro dìti nádhernou stezku 
pohádkovým lesem pøi akci „Noc ve škole“, a dále všem 
rodièùm, kteøí se aktivnì zapojili do vánoèních dílen a 
pomohli tak s pøípravou tradièního vánoèního jarmarku.
Jsme pøesvìdèeni o tom, že tyto programy jsou pro dìti 
velkým pøínosem a prožitky s nimi spojené si dìti dlouho 
ponesou na cestì za poznáním.

Mgr. Ivana Filkászová

I v letošním školním roce žijí naši sportovnì nadaní žáci 
rùznými závody a soutìžemi. Vloni jsme se pøipojili 
k sedmi vesnickým školám, které v prùbìhu roku poøádají 
nìkolik sportovních klání. Na zaèátku záøí se opìt pro 
nepøízeò poèasí nekonal fotbalový turnaj, ale koncem 
listopadu si žáci prvního stupnì mohli porovnat síly 
s ostatními školami v rychlostních a obratnostních 
soutìžích. Zapsali jsme se velmi dobøe, vítìzství nám 
uniklo jen o vlásek:

Ve ètvrtek 28. listopadu probìhla pod záštitou základní 
školy Vrbátky v sokolovnì v Dubanech soutìž „Starostùv 
Hanácké vdolek“. Soutìžilo dvacet žákù prvního stupnì, 
kteøí si zasoutìžili v devíti disciplínách: slalom, èlovìk - 
kùò - rak, pøenášení plného míèe, pøedávání medicinbalu, 
prolézání obruèí, pøeskakování lavièek, bìh k metì a 
zpátky, uvazování provázkù a dávání kaštanù na znaèky a 
zpátky do krabice. 

Vybojovali jsme krásné druhé místo, za které jsme dostali 
vdolek – velký frgál a diplom. I obèerstvení pøi závodech 
bylo bohaté. První místo vybojovaly Smržice, které nás 
porazily o pouhých sedm bodù. 
Bylo to super a myslím, že mluvím za všechny, když øeknu, 
že bychom se tam zase pøíští rok rádi vrátili a odnesli 
si spoustu dalších zážitkù a kéž i první místo.

Terezka Spáèilová, 5. tøída

O týden døíve, 21. listopadu, 
jsme vybojovali ve Školním 
poháru Èeské pojiš�ovny ve 
florbale krásné 3. místo 
na turnaji poøádaném na 
základní škole Heyrovského 
v Olomouci. 
Mezi naše nejlepší hráèe 
patøili Danek Schwarz, Tonda 
Breznický a Filip Sova. Sehráli 
jsme dva zápasy, v prvním 
vstøelili naše branky právì tito 
jmenovaní a ve druhém se prosadila jako jediná Terezka 
Spáèilová, která v tìžkém utkání se ZŠ Lutín vstøelila naši 
jedinou branku. Dùležitou úlohu sehrál také výborný 
brankáø Filip Šuta. Gratulujeme ke krásnému výsledku.

„Starostùv Hanácké vdolek“. 

Školní pohár Èeské pojiš�ovny.

Základní škola a Mateøská škola.

Sportovní zápolení základní školy.
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Výchovnì – vzdìlávací poøady 
žákù 1. stupnì.

Malé mažoretky sbíraly zkušenosti.
V listopadu se otevøela zajímavá možnost pro malé 
mažoretky. Rozhodly se pøispìt na dobrou vìc a zároveò 
získat zkušenosti v této pro nì nové „branži“ – pomìøit 
svùj „výkon“ s jinými soubory. 

V plném poètu 23 mažoretek se zúèastnily se svými rodièi 
charitativní soutìže mažoretek v Prostìjovì. Svou úèastí 
všichni pøispìli na malého nemocného Matyáška Hadru 
a jeho zdravotní pomùcky. Celá kulturní akce se líbila jak 
mažoretkám, tak zúèastnìným rodièùm. 
Získaly jsme cenné zkušenosti a vìøíme, že se budeme 
zdokonalovat a posouvat kupøedu v dovednostním 
i estetickém ohledu. 
Velké mažoretky èeká v sobotu 21. prosince vystoupení, 
opìt v nových kostýmech, na pódiu v pøízemí obchodního 
domu Šantovka, a to kolem 15:30 hodin. Jste srdeènì 
zváni.

Mgr. Radka Dudová
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Žáci 6.-9. roèníku navštìvují rùzné vzdìlávací akce. Jak už 
jste si pøeèetli v pøedešlém èísle Zpravodaje, žáci 
8. a 9. tøídy jsou zapojeni do projektu Podpora 
technického a  pø írodovìdeckého vzdìlávání  
v Olomouckém kraji, a tak pravidelnì navštìvují 
partnerské školy, kde se seznamují s odbornými 
uèebnami a laboratoøemi a plní rùzné praktické úkoly. 
Žáci 9. roèníku si pomalu vybírají støední školu, a tak 
absolvují rùzné akce zamìøené na volbu povolání. Zhlédli 
napøíklad výstavu „Scholaris“, která každoroènì 
pøedstavuje jednotlivé støední školy Olomouckého kraje, 
a úèastnili se besedy s pracovníky Informaèního 
a poradenského centra Úøadu práce v Olomouci. 

V rámci prevence rizikového chování se žáci dvou 
nejstarších roèníkù úèastnili besedy o problematice 
závislostí z pohledu právních norem a nebezpeènosti 
i škodlivosti pro vlastní život. 
Nadaèní fond Albert pøipravil pro starší žáky program 
„Párty se zdravou pìtkou“, bìhem kterého se dozvìdìli 
užiteèné informace o kombinaci zdravých potravin a chutí 
a nakonec si sami pøipravili studené party pohoštìní. 
Žáci 8. a 9. tøídy se zúèastnili „Pøírodovìdného klokana“, 
probìhlo také školní kolo soutìže „Nejlepší chemik“, 
ze kterého postoupily dvì žákynì 9. tøídy do okresního 
kola. 

Mgr. Lenka Èuková

Rozsvícení vánoèního stromku obce probìhlo v pátek 
6. prosince od 16 do 19 hodin. Této akce se zúèastnilo 
okolo 300 obèanù obce Hnìvotína. 

Na této akci bylo bohaté obèerstvení. Prodávaly se párky 
v rohlíku, palaèinky, obložené chlebíèky, popcorn, 
chu�ovky a jiné dobroty. Na pití bylo také mnoho nápojù. 
Punè, novì i dìtský, nápoje v plastu, nápoje ve skle a jiné. 
Mezi žhavé novinky patøilo odlévání olova, které 
si oblíbily jak dìti, tak dospìlí. Na chodbì probíhal 
vánoèní jarmark, kde se prodávaly výrobky žákù 
ze základní i mateøské školy. 

V sále probíhala rùzná pøedstavení kroužkù a pìveckých 
sborù. Pøi tìchto vystoupeních byla v sále i pøehlídka 
nových kroužkù základní školy. Tato vystoupení sklidila 
veliký úspìch. Sál byl plný a všichni tleskali. Vìtšina lidí 
byla uvnitø Kulturního domu, protože venku velmi 
foukalo a obèas snìžilo. Pravý opak se stal v 19 hodin, kdy 
se zaèal rozsvìcovat stromeèek. Všichni vyšli ven, aby 
vidìli stromeèek a velký ohòostroj, který následoval 
krátce po rozsvícení. 

Celá akce se vydaøila a nebýt vìtru, byla by i tak veliká 
úèast ještì vìtší.

Adam Niessner, žák 7. tøídy

prosinec 2013

Vzdìlávací akce 2. stupnì 
základní školy.

V pøedvánoèním èase se ve škole uskuteènily vánoèní dílny, kde si žáci 
mohli vyrobit drobné dáreèky a ozdobit perníèky. 

Rozsvícení vánoèního stromku obce 
a pøehlídka školních kroužkù.
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Pøedvánoèní èas v mateøské škole.

Tak jako dospìlí, tak i my, dìti v mateøské škole máme 
pøed Vánocemi plno práce. Nejprve jsme pilnì 
nacvièovaly na vánoèní besídku, pak pomáhaly svými 
pracemi pøi výzdobì tøídy a šatny, vyrábìly jsme dáreèky 
a pøáníèka pro své blízké a nazdobily vánoèní stromeèek. 

Nakonec jsme si napekly vánoèní cukroví, což byl pro 
nìkteré, jejichž maminky nestíhají péct, velký zážitek. 
Teï už se jenom tìšíme na vánoèní hostinu.

 Ivona Vrbíková

Vánoce se blíží mílovými kroky a nejvíce se na nì urèitì 
tìší všechny dìti.  Aby nám v prosinci èekání rychleji 
ubíhalo, pozvaly nás dìti z mateøské školky na svoji 
„Vánoèní besídku“. 
Letos se konala v sále Kulturního domu, protože dìtí je ve 
školce tolik, že by se se všemi svými nejbližšími ani nikam 
jinam nevešly. Rodièù, prarodièù, tetièek a sourozencù 
se sešlo opravdu mnoho a èekal nás program plný písnièek 
a tancování. Úvod patøil nejmenším Brouèkùm, zazpívali 
nám koledy i pøedvedli roztomilý taneèek. 

Urèitì byl nejeden rodiè velmi pøekvapen, co všechno 
to jeho malé dítì už vlastnì umí. Motýlci a Vèelièky už jsou 
ostøílení kozáci a troufli si i na divadlo. Pohádka O veliké 
øepì v jejich provedení byla perfektní a øepu se skuteènì 
podaøilo vytáhnout. Herci byli odmìnìni velikým 
potleskem. Potlesk si ostatnì zasloužili všichni úèinkující, 
nìkteré pìvecké a herecké výkony byly nepøehlédnutelné, 
a také paní uèitelky, které jistì vìnovaly nácviku hodnì 
èasu a ještì více trpìlivosti.  
Za rodièe jim ještì jednou dìkujeme a pøejeme krásné 
a klidné Vánoce. Celá akce vyvrcholila spoleèným 
vystoupením všech dìtí a zapálením prskavek 
na vánoèním stromku. Potom se všichni s tou pravou 
vánoèní náladou vydali na cestu domù. Tak zase za rok.

Ilona Niessnerová

Vánoèní besídka.

Aktuálnì.

Oznámení obecního úøadu.

Uzavøení obecního úøadu.

Poplatek za komunální odpad. 

Poplatek za psa.

Obecní úøad Hnìvotín oznamuje, že z dùvodu èerpání 
dovolené bude 23., 27., 30. a 31. prosince 2013 uzavøen. 

Poplatek za komunální odpad pro rok 2014 zùstává stejný, 
jako pro letošní rok. Poplatek za osobu a rok èiní 380 Kè 
a za rekreaèní objekt (nemovitost, kde není nikdo hlášený 
k trvalému pobytu) je poplatek taktéž 380 Kè/rok. 
Je splatný do 28. února 2014 a uhradit jej mùžete hotovì 
na OÚ Hnìvotín, nebo pøevodním pøíkazem: è. úètu 
je  5423811/0100, VS je èíslo popisné domu a kód 1337 
(napø. za dùm è.p. 999 je VS 9991337).

Poplatek za psa zùstává pro rok 2014 také stejný jako 
letos. Za prvního psa je to 100 Kè roènì, za každého 
dalšího pejska téhož držitele èiní poplatek 150 Kè/rok. 
Uhradit jej mùžete také hotovì na obecním úøadì, nebo 
pøevodním pøíkazem. Èíslo úètu je stejné jako u poplatku 
za odpad, variabilní symbol je opìt èíslo popisné domu 
a kód 1341. Splatnost je do 31. bøezna 2014.

Jana Svobodová

Zastupitelé odsouhlasili podobu znaku 
a vlajky obce.

Jak již bylo zmínìno na stranì èíslo 2, vybralo 
a odsouhlasilo zastupitelstvo podobu znaku a vlajky obce. 
Pøi svém rozhodnutí zastupitelé pøihlédli i k názoru 
obèanù Hnìvotína, kteøí se k pøedloženým návrhùm 
mohli vyjádøit na obecním úøadì.

Návrh bude zaslán do Poslanecké 
snìmovny Parlamentu Èeské 
republiky, kde bude v podvýboru 
pro  hera ld iku  a  vex i lo log i i  
projednán. Po pøípadném schválení 
pak budou nové symboly obci 
slavnostnì pøedány.

Milan Krejèí

Nejvíce se
 líbil tento návrh 
Mgr. Jana Tejkala 
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Zájmové organizace.

Aktuálnì.

Rozsvícení „Vánoèního stromu obce“.

Již po osmé probìhlo v Hnìvotínì slavnostní rozsvícení 
„Vánoèního stromu obce“, jehož nedílnou souèástí byl 
tentokrát i adventní vìnec.

Pøíroda - poèasí, nám v letošním roce pøipravila opìt 
novinku. Neobyèejnì silný vítr nedovolil realizovat akci 
zcela dle pøedstav poøadatelù, kteøí tak nemohli postavit 
velké stany. Ale i pøes tuto „improvizaci na poslední chvíli“ 
byli snad všichni úèastníci akce s jejím prùbìhem i náplní 
spokojeni. 
Nejvìtší díl programu letos pøevzali svojí prezentací 
Mateøská škola a Základní škola Hnìvotín. Obavy, zda 
organizovaný program pøitáhne dìti stejnì, jako 
pøedchozí volné „vyøádìní se“ pøed vlastním rozsvícením 

stromku, se ukázaly zbyteèné. Naopak, tato prezentace 
pøitáhla mnoho rodièù žákù a pøesvìdèila je, že zdejší 
školka i škola žijí nejen výchovou a výukou, ale i širokou 

prosinec 2013

zájmovou èinností našich dìtí. Nakonec nescházela ani 
živá hudba a možnost tance, stejnì jako po celou dobu 
pestrá nabídka punèù, svaøákù, masných specialit, 
bramborákù i charakteristických vánoèních pøedmìtù. 
Zpestøením letošní akce byla  ukázka i praktická možnost 
vyzkoušet si starobylý zvyk – lití olova do vody.  Novinkou 
akce bylo i obèerstvení pro dìti. Dìtský punè, amolety 
a jiné pamlsky zajistili rodièe dìtí z mateøské školy 
obleèení ve stylových kostýmech andìlù. Podìkování 
patøí urèitì kolektivu Èerveného køíže, který jako 
každoroènì napekl koláèky, které byly rozdány mezi 
úèastníky.

Jménem obecního úøadu chceme podìkovat všem 
dobrovolníkùm z øad obèanù, zamìstnancùm obce, školy 
i školky, kteøí se nìjakou mìrou podíleli na pøípravì, 
prùbìhu i úklidovém ukonèení akce. I pøes nepøízeò 
poèasí byla na akci velice slušná úèast návštìvníkù, kteøí 
snad byli i spokojeni.

Petr Rosmaník
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Ani typicky „dušièkové poèasí“ neodradilo v sobotu ráno 
2. listopadu 38 dospìlých a 28 dìtí z øad obèanù obce od 
úèasti na již tradièní „Zelené sobotì“ (potìšila nás 
zejména hojná úèast myslivcù). 
Smysluplná práce pro „pøíští generace“ všechny tìšila. 

Jedna skupina dosazovala lípy a ovocné stromky podél 
polních cest vedoucích od Malého Klupoøe až po Žìrùvské 
Skaly. Druhá skupina pak plnila stejný úkol na polní cestì 
mezi Hnìvotínskými a Žerùvskými Skalami. Všechny 
stromky, tedy i ty døíve vysazené, byly zabezpeèeny proti 
ohryzu zvìøe. Tøetí, nejpoèetnìjší parta, vysadila 
350 lesních stromkù (buky, javory, duby a smrèky) 
a 20 ovocných na zrekultivovaný pozemek bývalé skládky. 
Vykopané díry pak umožnily dosadit zamìstnanci obce 
ještì dalších 100 stromkù.   

K zahøátí a posilnìní brigádníkù pøipravily pracovnice 
obecního úøadu obèerstvení, které na èerstvém vzduchu 
chutnalo obzvláš� výbornì. Z výsledku naší práce máme 
obrovskou radost a všem zúèastnìným ještì jednou 
dìkujeme. Snad se nás pøíštì sejde i ponìkud více. Ten 
pocit, že tady po nás nìco zùstane, stojí za 
tu nepatrnou obì�. 

Petr Rosmaník

Aktuálnì.

Zelená sobota.

Zájmové organizace.

Oznámení Øímskokatolické farnosti 
Hnìvotín.

Poøad bohoslužeb ve vánoèním období 2013-2014 
ve farním kostele sv. Leonarda v Hnìvotínì:

Vánoèní koncert v kostele sv. Leonarda 
v Hnìvotínì

Tøíkrálová sbírka na Charitu

Ekumenická bohoslužba za jednotu køes�anù

Pøejeme všem našim farníkùm i ostatním spoluobèanùm 
radostné a duchovnì bohaté prožití vánoèních svátkù 
a hodnì Božího požehnání, zdraví a spokojenosti 
v novém roce.

24.12.  21.00  Štìdrý veèer – vánoèní mše svatá 
(pùlnoèní) – zpívá chrámový sbor z Tìšetic
25.12. 09.30 Hod Boží vánoèní – vánoèní mše svatá 
se zpìvem vánoèních koled

14.30 - vánoèní besídka u jeslièek (vhodné pro 
rodièe s dìtmi – pásmo vánoèních koled u betléma 
s výkladem vánoèní události pøizpùsobeným pro dìti)
26.12. 09.30 Svátek sv. Štìpána – sváteèní mše 
svatá
29.12. 09.30 Svátek sv. Rodiny: Ježíše, Marie 
a Josefa – mše svatá za rodiny farnosti
31.12. 17.00 Památka sv. Silvestra – dìkovná mše 
svatá za uplynulý rok
01.01. 09:30 Nový rok – novoroèní mše svatá 
za farnost Hnìvotín
06.01.  18.00   Slavnost Zjevení Pánì – sv. Tøí 
králù – tøíkrálová mše se svìcením zlata, kadidla, vody 
a køídy, na konci mše požehnání koledníkùm Tøíkrálové 
sbírky
12.01. 09.30 Svátek Køtu Pánì – nedìlní mše na 
zakonèení vánoèního období s obnovou køestních slibù

se bude konat v nedìli 29. prosince 2013 v 16.00 hodin. 
Úèinkovat bude hudební soubor DrahanCanto 
z Drahanovice pod vedením Jiøiny Janeèkové. Program 
koncertu bude uveden na plakátech. Vstupné na koncert 
je dobrovolné, výtìžek bude použit na potøeby farnosti.

se bude konat v naší obci v týdnu kolem svátku sv. Tøí 
králù, tj. ve dnech 4. - 12. ledna 2014. Prosíme farníky 
i ostatní spoluobèany, aby podle svých možností do této 
sbírky pøispìli a tím pomohli lidem, kteøí jsou odkázáni na 
pomoc a služby Charity. Nikdo z nás neví, zda nebude 
jednou tuto pomoc a tyto služby také sám potøebovat.

se bude konat ve farním kostele sv. Leonarda v nedìli 
19. ledna 2014 ve 14 hodin. Na tuto bohoslužbu zveme 
vìøící ze všech køes�anských církví pøítomných 
v Hnìvotínì a také duchovní všech tìchto církví. Po 
skonèení bohoslužby bude následovat pøátelská beseda 
s našimi hosty na faøe spojená s obèerstvením.

P. Eduard Krumpolc, faráø
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Muži jako na houpaèce.

Jako na houpaèce si na podzim musel pøipadat fotbalový 
tým mužù, když sérii nezdarù støídala série úspìšných 
výsledkù. Vèetnì závìru, kdy po strhujícím vítìzství nad 
FK Nové Sady v pomìru 5:1, následovaly dvì zbyteèné 
porážky s týmy Dolan a Velkých Losin. V koneèném 
úètování tak mužstvo obsadilo v tabulce desáté místo, 
na svém kontì má 21 bodù, které dávají do jarní èásti 
soutìže urèitý klid, urèitì by ale nemìly vést k uspokojení. 
Mužstvo na jaøe i nadále povede jako trenér Michal 
Barèík.
Pro oddíl bude v lednu dùležitá valná hromada, která 
je volební a urèitì povede k výmìnì nebo obmìnì èlenù 
výboru FC Hnìvotín.

Abychom dùstojnì ukonèili naši èinnost v tomto roce, 
vydali jsme se ve ètvrtek 5. prosince za kulturou 
a navštívili Vlastivìdné muzeum v Olomouci. 
Prošli jsme všechny expozice, seznámili se s objevy 
egyptských pyramid, poznali historii mìsta Olomouce 
a jeho slavné osobnosti. Nabyti vìdomostmi jsme posílili
 i tìlo dobrým obìdem v restauraci „U Huberta“. Pìší 
návštìvou vánoèní Olomouce jsme si také trochu 
zasportovali. A protože jsme lidé spoøiví, našetøili jsme
si i na slavnostní ukonèení roku 2013, které se bude konat 
27. prosince v restauraci „Neptun“ v Lutínì (chtìli jsme 
pobýt doma v Hnìvotínì, ale bohužel bylo již obsazeno).

Pøejeme svým spoluobèanùm krásné a pohodové vánoce
 a vše jen to nejlepší v novém roce 2014.
A jako každoroènì, zveme dùchodce naší obce mezi nás. 
Nestyïte se, dùchodový vìk èeká všechny a my se mezi 
sebou jako senioøi  ani  necí t íme.  Dìkujeme 
i pøedstavitelùm obce, kteøí mají pro nás pochopení               

Jana Mrkusová

prosinec 2013Zájmové organizace.

Hnìvotínský „Senior klub“.

Na podzim navštívili hnìvotínští senioøi i láznì v obci Skalka, která 
leží pøibližnì 8 km od Prostìjova.

Muži – krajský pøebor

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body
1. FK Kozlovice 17 13 3 1 38: 12 42
2. FK Nové Sady 17 9 6 2 43: 23 33
3. 1.HFK Olomouc "B" 17 9 3 5 30: 23 30
4. FK Troubky 17 9 3 5 35: 34 30
5. FC Želatovice 17 8 3 6 35: 27 27
6. FK Šternberk 17 7 5 5 26: 24 26
7. FC Kralice na Hané 17 6 5 6 38: 36 23
8. TJ Medlov 17 6 4 7 29: 31 22
9. Tatran Litovel 17 7 1 9 25: 31 22

11. Sokol Láznì Velké Losiny 17 5 5 7 31: 34 20
12. Slavoj Kojetín-Koválovice 17 5 4 8 24: 25 19
13. Sokol Konice "A" 17 5 4 8 24: 38 19
14. Sokol Ústí 17 3 7 7 23: 32 16
15. FC Dolany 17 4 4 9 29: 43 16
16. TJ Zlaté Hory 17 2 4 11 21: 44 10

10. FC Hnìvotín 17 6 3 8 33: 27 21

Výbor FC Hnìvotín 
touto cestou dìkuje
 hráèùm, trenérùm
 a èlenùm FC  za práci 
odvedenou v roce 2013.
 Obecnímu úøadu 
Hnìvotín, sponzorùm 
a pøíznivcùm 
dìkujeme za spolupráci
 a projevovanou pøízeò.
 
Všem výše uvedeným 
i našim spoluobèanùm 
pak pøejeme 
hodnì štìstí, zdraví 
a  spokojenosti 
v novém roce 2014.

Milan Krejèí
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Konec padesátých let. V Hnìvotínì se opravují silnice. Malý chlapec 
v popøedí v kulíšku s bambulí je malý Jaroušek Dvoøákù. Peèlivì 
sleduje probíhající práce, aniž by tušil, jak se mu to bude za padesát 
let hodit.

Èerven 2009. Snímek zachycující Ivetu Vyroubalovou u bojové 
techniky pochází z doby, kdy zastupitelstvo obce uvažovalo o posílení 
našich jednotek v Afghánistánu.

Nenechte se mýlit, toto není skupina „vysmátých“ pacientù s krutou 
diagnózou. Tak mùže dopadnout snímek, když si skupina 
„vysmátých“ porotcù soutìže o nejlepší obecní pálenku stoupne pøi 
fotografování pøed obecní archív.

Zkušenosti z práce v armádì jsou pro funkci starosty nedocenitelné. 
Ing. Jaroslav Dvoøák se zleva vzorovým pochodovým krokem blíží 
pøed nastoupenou jednotku deváté tøídy. Pøihlíží zkoprnìlý øeditel se 
svojí zástupkyní, zbytek tøídy vùbec nereaguje. Prosinec 2012. Redakèní uzávìrky bývají hektické...

Z redakèního archívu.
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Zájmové organizace. prosinec 2013

Další z tradièních pozvání patøí novoroènímu 
výšlapu do Hnìvotínských Skal. Na Nový rok, který 
tentokráte pøipadá na støedu, bude opìt 
u myslivecké cvièné nory pro všechny odvážlivce 
pøipraveno to nejpotøebnìjší obèerstvení – horký 
èaj, grog, teplá polévka (každoroènì famózní), pro 
otrlejší i nìco ostøejšího a urèitì i dobøe vychlazené 
pivo (to pro ty ještì otrlejší). Pamatováno jistì bude 
i na ty nejmenší. Cestu doufám všichni znáte, ale pro 
„neználky“ a pøespolní pøesto zopakujeme: 
z Hnìvotína na Bystroèice, po pøibližnì kilometru 
uhnete vlevo na panelovou cestu a nemùžete 
minout.
Již samozøejmostí jsou dekoraèní pøívìsky, 
pøipravené pro všechny, kteøí namáhavou trasu 
zdolají. Neváhejte a kolem poledne vystartujte. 
Obìtaví poøadatelé jsou pøipraveni vás na místì 
uvítat mezi 13 – 16 hodinou.

Milan Krejèí 

Novoroèní výšlap.
Dovolujeme si vás tímto pozvat na novou plesovou sezónu 
2014, která se tradiènì kompletnì „odehraje“ 
v prostorách Kulturního domu v Hnìvotínì. Letošní 
program plesù se bohužel poøadatelùm nepodaøil èasovì 
sladit a je pomìrnì nevyrovnaný, když se jeden ples koná 
v lednu, tøi v únoru a jeden v bøeznu. 

název plesu termín
Myslivecké sdružení Blata 18. ledna 2014
Sbor dobrovolných hasièù 8. února 2014
Pyžamový ples 15. února 2014
Ples SRPŠ pøi ZŠ a MŠ Hnìvotín 28. února 2014  (pátek)
FC Hnìvotín 22. bøezna 2014

Pøesnìjší informace o poøádaných plesech vám budou 
sdìleny prostøednictvím plakátù, pozvánek a obecního 
rozhlasu.

Milan Krejèí

Zde je jejich nabídka:

Plesová sezóna 2014.


