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Poznámky z 24. a 25. zasedání zastupitelstva obce.

Mimoøádnì se zastupitelé obce museli sejít již v mìsíci lednu, aby na 24. veøejném zasedání odsouhlasili
smlouvu obce s Olomouckým krajem o spoleèném postupu zadavatelù na investièní akci „II/570
Hnìvotín – rekonstrukce silnice“ a „Revitalizace centrální èásti obce Hnìvotín“. Ve spoleèné hodnotitelské komisi bude obec Hnìvotín zastupovat starosta ing. Jaroslav Dvoøák.

Další v poøadí 25. jednání zastupitelstva
probìhlo v úterý 18. února, tentokráte ve
velkém sále Kulturního domu, protože byla
oèekávána vìtší úèast obèanù z dùvodu
projednávání pøipravovaných rekonstrukcí
èástí obce „Malý Klupoø“ a „K Floriánku“.
Pøedpoklad se potvrdil, mimo všech 9-ti
zastupitelù se zasedání zúèastnilo 41 hostù.
Zprávu o kontrole plnìní usnesení pøedchozího zasedání pøednesl pøedseda kontrolního výboru Petr Rosmaník a starosta,
ing. Jaroslav Dvoøák, pøítomné seznámil
s èinností obecního úøadu od prosincového
zasedání.
Následnì pøedseda finanèního výboru Petr
Niessner informoval o výsledcích hospodaøení rozpoètové organizace Základní škola
a Mateøská škola Hnìvotín. V hospodaøení
nebyly zjištìny nedostatky. Výsledek
hospodaøení i úèetní uzávìrka za rok 2013
pak byly zastupitelstvem schváleny.

Stejnì tak byly projednány výsledky
hospodaøení obce a úèetní uzávìrka za rok
2013. Oba dokumenty byly schváleny a jsou
umístìny na úøední desce. Mùžete do nich
nahlédnout i v úøední dny na obecním
úøadì Hnìvotín. O schválení uzávìrky byl
sepsán protokol. Projednáno a schváleno
bylo rozpoètové opatøení, kterým se
navyšuje pøíjmová èást rozpoètu obce o
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èástku ve výši 297 600 Kè. Tyto finance jsou
urèeny na pøenesený výkon státní správy.

z Volynì – Hnìvotín“, obìma po 5 000 Kè
roènì;
- smlouvy obce s dodavateli, výroèní zpráva
o poskytování informací, nákup poèítaèe,
nájemní smlouvy, darování kopírovacího
zaøízení základní škole.
Nìkteré z dalších bodù jednání jsou
podrobnìji rozebrány jako samostatné
èlánky Zpravodaje.
Další pøipomínky v diskuzi smìøovaly
k dopravnímu znaèení (konkrétnì
k vyznaèení výjezdu na Brno), k autùm
odstaveným v obci, k nedostateènému
vývozu plastù apod. S øešením pøipomínek
seznámíme obèany na pøíštím zasedání
zastupitelstva obce. Na závìr bylo schváleno usnesení zastupitelstva a starosta obce
jednání ukonèil.
Podrobnìjší informace o projednávaných
záležitostech naleznete na obecních
webových stránkách v usnesení
z 25. zasedání obecního zastupitelstva.
Další veøejné zasedání je plánováno na
8. dubna 2014.
Iveta Vyroubalová

Studie na celkovou
revitalizaci èástí obce
„Malý Klupoø“ a ulice
„K Floriánku“.
Vzhledem k zámìru zastupitelstva provést
v pøíštím roce celkovou revitalizaci zbývajících èástí obce, tj. „Malého Klupoøe“ a ulice
„K Floriánku“, bylo rozhodnuto o zadání
studií daných lokalit.

V diskuzi se pøedevším projednávaly otázky
týkající se návrhù na rekonstrukci èástí obce
„K Floriánku“ a „Malého Klupoøe“ (øešení
parkování vozidel, osvìtlení ulic, omezení
prùjezdu zemìdìlských strojù, položení rozvodù
elektrické energie pod povrch apod.).

V dalším bodì jednání se obec zavázala,
že zajistí udržitelnost projektu „Revitalizace
centrální èásti obce Hnìvotín“ po dobu 5 let
od finanèního ukonèení projektu v minimální výši 450 000 Kè. Zveøejnìn byl
zámìr obce prodat èást pozemku
p.è. 213/12 majiteli sousední nemovitosti
a naopak odkoupení pozemku p.è. 1196.
Oba zámìry budou vyvìšeny na úøední
desce. O veøejných zakázkách, vyhlášených
obcí, pojednává samostatný èlánek
Zpravodaje.
Úèastníci zasedání byli seznámeni
i s Obecnì závaznou vyhlášku è. 1/2014,
hovoøící o pravidlech pro pohyb psù na
veøejném prostranství a vymezení prostorù
pro jejich volné pobíhání.
Dále byly projednány a schváleny:
- pøíspìvek obce ve výši 20 000 Kè základní
škole na zdravotnì postiženého žáka;
- pøíspìvek obce na èinnost taneènímu
klubu „Baba“ a na èinnost „Spolku Èechù

První konzultace a výmìny názorù probìhly, za hojné úèasti obèanù v tìchto ulicích
bydlících, na 25. zasedání zastupitelstva
obce.
Jedná se zde o variantní øešení a je dobøe,
když se vyjádøíte k tomu, jak si pøedstavujete ulici, kde bydlíte. Pøipomínky zapracujeme, pøípadnì zvolíme optimální øešení.
Existují ale samozøejmì závazné normy
a zákony, které musíme pøi realizaci
investic dodržovat.
Miloslav Antl, místostarosta

Titulní strana.
S ohledem na prùbìh letošní zimy nebyla
možnost poøídit fotografii se zimním
motivem. Konec února byl na mnoha
zahradách již ve znamení jara.
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Pokraèující výstavba v obci.
Zaèátkem února jsme využili pololetních
prázdnin, abychom v základní škole:
- vybourali otvory ve stropech a instalovali
tunely vzduchotechniky pro odvìtrání
tìlocvièny;
- napojili místnost, uvolnìnou po pøestìhovaném archivu, na centrální vytápìní;
- zkontrolovali a vyèistili stávající dešovou
a splaškovou kanalizaci;
- provedli opravy nìkterých obkladù
a drobné zednické práce.

- zahájení opravy ohradní zdi glorietu
p. Marie;
- rekonstrukci bytu v hasièské zbrojnici;
- rekonstrukci podkrovních bytù v Domì
s peèovatelskou službou;

Na pøelomu února a bøezna došlo k výmìnì oken
v hasièské zbrojnici.
Mírná zima nejenže ušetøila posypový materiál,
ale také práci zamìstnancùm obce. Ti se tak
mohli v mìsíci lednu pustit do úpravy sklepních
prostorù v Kulturním domì, kde se novì
nacházejí kotelna, šatna, sociální zaøízení,
chodba, místnost pro opravy a údržbu, sklady.

V prùbìhu mìsícù bøezna a dubna plánujeme:
- dokonèení zateplení budovy základní
školy;
- opravu dešové kanalizace v okolí budovy
základní školy;
- doøešení odvádìní splaškù z výdejny školy
a zøízení lapolu (odluèovaèe tukù);

Následující mìsíce (kvìten, èerven) nás
èeká:
- zahájení celkové revitalizace ulice „Pøed
høištìm“, která v sobì zahrnuje koneènou
úpravu komunikace, chodníkù, parkovacích stání, veøejného osvìtlení, vyøešení
odvodu srážkových vod a zahradnické
úpravy);
- koneèná úprava prostoru pøed budovou
základní školy;
- zahájení dlouho oèekávané „Revitalizace
centrální èásti obce“ - prùtah z Olomouce
na Lutín.
Miloslav Antl, místostarosta

Obecnì závazná vyhláška è. 1/2014.
Obecnì závazná vyhláška è. 1/2014
o pravidlech pro pohyb psù na veøejném
prostranství a vymezení prostor pro volné
pobíhání psù byla avizována již v mìsíci
prosinci prostøednictvím Zpravodaje.
Projednána a schválena byla na 25. zasedání zastupitelstva obce dne 18. února 2014.
Jedná se vlastnì o zmìnu trasy pro volné
pobíhání psù za Malým a Velkým
Válkovem. Vyhláška bude vyvìšena na
úøední desce po dobu 15 dnù. Den poté
vstoupí v platnost.
Petr Rosmaník

Žádost o zamìstnance z úøadu práce.
Úøad práce Olomouc realizuje, podobnì
jako minulý rok, aktivní politiku zamìstnanosti. Pokud obec požádá, obdrží pøíspìvek
na jednoho zamìstnance z evidence Úøadu
práce èástku ve výši 10 tis. Kè mìsíènì.
Zastupitelé rozhodli, že požádáme o dotaci
na ètyøi zamìstnance na období od dubna
do listopadu 2014.
Ing. Jaroslav Dvoøák, starosta

Veøejné zakázky
malého rozsahu.
Zastupitelé obce projednali a rozhodli
o výzvách firmám na podání nabídek
k tìmto zakázkám:
- „Oprava ohradní zdi glorietu p.Marie“ pøedpokládaná cena je do 500 tis. Kè,
realizace v mìsících duben až kvìten;
- "Revitalizace ulice Pøed høištìm" pøedpokládaná cena je 2,2,mil. Kè, realizace
by mìla probíhat v mìsících duben až
èerven, na úhradu bude použita èást dotace
z Ministerstva pro místní rozvoj za získání
modré stuhy v soutìži "Vesnice roku".
V souladu se schválenou metodikou obce
pro zadávání zakázek malého rozsahu
provedla pøíslušná komise prùzkum trhu,
porovnání cen a výbìr dodavatele:
- nákup kvìtinových truhlíkù na sloupy
veøejného osvìtlení - komise navrhuje
truhlíky nekupovat, ale nechat zhotovit za
polovièní cenu u výrobce, cena zakázky je
90 tis. Kè;
- výroba plastových oken do hasièské
zbrojnice - firma VPO Protivanov a.s., cena
zakázky je 89 tis. Kè;
- zpracování komplexní projektové
dokumentace na rekonstrukci bytu
v hasièské zbrojnici a dvou bytù v podkroví
Domu s peèovatelskou službou - atelier
Polách-Bravenec se sídlem v Olomouci,
cena prvního projektu je 46 tis. Kè, cena
druhého pak 50 tis. Kè;
- zpracování komplexní projektové
dokumentace pro stavební øízení na
vybudování „Sportovního centra Hnìvotín“
- opìt atelier Polách-Bravenec, cena
projektu je za 165 tis. Kè bez DPH;
- další etapa výkopu a položení kabelu
veøejného osvìtlení - firma ELMOSA spol.
s r.o. se sídlem v Olomouci, cena zakázky
53 tis. Kè (došlo k zlevnìní zakázky
z dùvodu soubìhu s položením rozvodu
nízkého napìtí), realizace v únoru až
bøeznu;

Instalaci vzduchotechniky na odvìtrání
tìlocvièny základní školy v cenì 50 tis. Kè
a zhotovení vzduchotechniky v prostoru pod
pódiem v sále Kulturního domu (na snímku)
v cenì 198 tis. Kè zrealizuje bìhem mìsícù únor
a bøezen firma Faksa-Straka s.r.o. se sídlem
v Pøíkazích.

- stavební úpravy v budovì základní školy
pro odvìtrání tìlocvièny - Stavební
spoleènost Navrátil s.r.o., se sídlem
v Prostìjovì, cena 30 tis. Kè, realizace
v únoru.
Ing. Jaroslav Dvoøák, starosta
Strana 3

Obecní samospráva

Zpravodaj obce Hnìvotín únor 2014

Chcete garáž?

Každoroèní audit hospodaøení obce.

S odstupem ètyø rokù zastupitelé obce opìt
oživili myšlenku výstavby øadových garáží
v intravilánu obce. Po vyøešení majetkových
vztahù by mohly být vybudovány za firmou
FAMO nebo za „Malým Klupoøem“.
V pøedchozím prùzkumu zájmu o výstavbu
se pøihlásilo šest zájemcù, což bylo vyhodnoceno, jako nerentabilní v pomìru
k využití vyèlenìné plochy. Avšak èas situaci
zmìnil.

Poèátkem letošního roku se obec Hnìvotín podrobila kontrole hospodaøení s finanèními
prostøedky. Auditora ing. Kepáka zajímalo pøedevším dodržování povinností stanovených
zvláštními právními pøedpisy, soulad hospodaøení s finanèními prostøedky ve srovnání
s rozpoètem, dodržení úèelu poskytnuté dotace a podmínek jejich
použití a vìcná a formální správnost dokladù o pøezkoumávaných
operacích. Závìrem této každoroèní kontroly byla vystavena
zpráva o výsledku pøezkoušení hospodaøení obce Hnìvotín za rok
2013, která neshledala žádné nedostatky v hospodaøení obce. Rád
bych touto cestou podìkoval našim zamìstnankyním Janì
Svobodové a Ivetì Vyroubalové za jejich celoroèní práci, pøedevším v oblasti vedení úèetnictví.
Z úèetní závìrky za rok 2013 jsem vybral tyto údaje:
- celkový výsledek hospodaøení obce za rok 2013 byl + 3 525 573,36 Kè, zastupiteli byl
schválen, hospodaøení obce vèetnì zprávy auditora mùžete podrobnì prostudovat na
webových stránkách obce;
- hodnota obecního majetku se v roce 2013 navýšila o cca 6 mil. Kè na stávajících 206 mil. Kè;
- po dokonèení rozestavìných staveb se hodnota majetku obce zvýší o dalších 13 mil. Kè.

Pøibylo rodinných domù, osobních
automobilù, drahých motocyklù, zhoršily se
parkovací možnosti, zkrátka mùže se stát,
že se zájem zvìtšil. Proto znovu žádáme
zájemce z øad obèanù, aby se pøihlásili buï
osobnì, nebo prostøednictvím e-mailu na
Obecním úøadu Hnìvotín a to do konce
mìsíce dubna.
Kalkulovaná cena by se mohla pohybovat
okolo 80 – 100 tis. Kè. Ta samozøejmì závisí
nejen na poètu garáží, ale i na ochotì
zájemcù se eventuálnì nìjakou malou
mìrou na vlastní výstavbì podílet .
O výsledcích prùzkumu budeme informovat prostøednictvím Zpravodaje.
Petr Rosmaník, zastupitel

Obec je také vlastníkem budovy, kde sídlí poboèka Èeské pošty i vedle sousedícího obytného domu
s peèovatelskou službou.

V majetku obce je celkem 586 175 m2 pozemkù, z toho je 48 238 m2 lesní plochy, 222 508 m2 orné pùdy,
7 913 m2 zastavìné plochy a 307 516 m2 ostatní plochy.
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Do majetku obce patøí i budovy Kulturního
domu, základní i mateøské školy a hasièské
zbrojnice.
Pro výstavbu splaškové kanalizace si obec
v roce 2007 zapùjèila od Státního fondu
životního prostøedí pùjèku ve výši 9,6 mil.
Kè. Pùjèka je úroèena roèní úrokovou
sazbou ve výši 1,5%, roèní splátka èiní
972 tis. Kè a do roku 2017 zbývá ještì
uhradit 2,8 mil. Kè
Mezi majetek obce patøí mimo jiné
i kulturní památky: socha Panny Marie
s glorietem na køižovatce, litinový køíž
v zatáèce na Lutínské ulici, kamenný køíž za
obcí ve smìru na Lutín, Kamenný køíž
na Válkovì, socha sv.Jana Nepomuckého
na rozcestí nedaleko školy, socha
sv. Floriána na konci „øadovek“, sousoší
piety na Velkém Klupoøi, kamenný køíž na
høbitovì, torzo kamenného køíže ve smìru
na Skaly, kamenný køíž u obalovny, torzo
kamenného køíže (døíve za Válkovem, nyní
uloženo na faøe) i hranolová boží muka
v poli smìrem na Ústín (nyní demolována,
postaven základ a bude novì postavena).
Petr Niessner, pøedseda finanèního výboru

Základní a mateøská škola
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Zápis do 1.tøídy.

Ze života školy.

Dne 24. ledna se konal zápis do 1. tøídy naší
školy. K zápisu se dostavilo 26 dìtí, do
1. tøídy jich nastoupí nejménì 24.

Soutìž „Nejlepší chemik“.

Školní družina.

Dne 28. ledna se žákynì 9. roèníku Klára
Pospíchalová zúèastnila 3. kola chemické
soutìže „Nejlepší chemik“ na Støední škole
logistiky a chemie v Olomouci.

V letošním školním roce byla, díky vìtšímu
poètu dìtí, zøízena tøi oddìlení školní
družiny. Všechny skupiny plní své výchovnì-vzdìlávací plány samostatnì, ale každý
mìsíc trávíme i spoleèné chvíle na rùzných
akcích.
Letošního 2. roèníku akce „Pití èaje
v únoru“ se jako v loòském roce zúèastnilo
opravdu hodnì dìtí. V minulém roce si dìti
vyslechly nejprve pøednášku o èaji, jeho
pìstování, dìlení, užitku. Letos zhlédly
krátký film pøímo z èajových plantáží.
Mohly si tedy udìlat obrázek o tom, jak
vùbec pìstování probíhá, co se s èajovými
lístky dìje pøedtím, než je v podobì
sypaných èi sáèkových èajù dostanou
v šálku na stùl.

Dìti procházely jednotlivými stanovišti, na
nichž plnily rùzné úkoly. Úroveò jejich
splnìní sloužila k posouzení školní zralosti
dítìte.
V silné konkurenci obsadila pìkné 9. místo.
Na závìr došlo k pøedávání hodnotných
cen, kterého se zúèastnila i Zuzka Horylová,
úèastnice 2. kola soutìže.
Mgr. Heda Kratochvílová

Hnìvotínské mažoretky
bavily pøedvánoèní Šantovku.
Pøestože jsou již vánoce za námi, jistì stojí
za zmínku vystoupení našich mažoretek
v obchodním domì „Šantovka“ v Olomouci.

Na pøíjemné atmosféøe zápisu se podíleli
také dobrovolníci z øad žákù 2. stupnì, kteøí
pro dìti pøipravili sportovnì relaxaèní
aktivity, a tak se nìkterým budoucím
prvòáèkùm ze školy ani nechtìlo .

Letošní samotná ochutnávka sestávala
z pravého èerného èaje, ovocného èaje
a rooibosu, což je neèajový nápoj pøipravovaný z jihoafrické rostliny èajovníkovec
kapský (na snímku).
Pøi testování chutí, bez sladidel, dìti
ochutnávaly i vynikající dobroty napeèené
hodnými maminkami, babièkami a tetami.
Tímto všem srdeènì dìkujeme a tìšíme
se na roèník pøíští.
Mgr. Kateøina Kuchrýková,

Sbíráme starý papír.
V sobotních odpoledních hodinách jsem
se s rodinou vypravil do obchodního centra
„Šantovka“.
Chystalo se zde vystoupení našich hnìvotínských „starších“ mažoretek. Vystoupení
pod vedením paní uèitelky Dudové sledovalo asi 100 návštìvníkù vèetnì pana øeditele
a všem se nám moc líbilo. Dìvèatùm to
v jednotných šatech moc slušelo.
Dìkujeme, že jste si pøed vánocemi udìlaly
èas, abyste nás ostatní pobavily.
Adam Niessner, 7. tøída

Jako v minulých letech, tak i letos sbíráme
starý papír. Došlo ovšem k velké zmìnì a to,
že kontejner na papír máme již nastálo
umístìn na školním dvoøe vedle studny.

Divadelní pøedstavení.

Dìti ze školy odcházely s dobrou náladou
a vìtšina z nich s pøáním, aby se mohly do
školy co nejdøíve vrátit.
Mgr. Ivana Filkászová

Ve støedu dne 29. ledna navštívili
v Moravském divadle žáci 3.,4. a 5. tøídy
baletní pøedstavení "Louskáèek".
Dìti zaujalo vystoupení dospìlých
i dìtských hercù v pohádkovém pøíbìhu
s bohatými scénickými dekoracemi
a kostýmy a s podmanivou hudbou P. I.
Èajkovského. Odnášely si obdiv k výkonùm
svých vrstevníkù a krásný umìlecký zážitek.
Mgr. Eva Pospíšilová

Vážení obèané, obracíme se na vás
s prosbou, abyste nám pomohli sbírat starý
papír, který mùžete pøímo naskládat do
pøipraveného kontejneru. Výtìžek ze sbìru
je použit pro naše žáky na odmìny, cestovné
a na sportovní a výchovné akce.
Mgr. Vlasta Nováková, zástupkynì øeditele
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Páteèní besedy v knihovnì.
V letošním školním roce již ponìkolikáté ožila Místní knihovna v Hnìvotínì návštìvou dìtí
ze 2. tøídy. Dùvodem jejich první návštìvy byla lekce knihovnické gramotnosti, èili
seznámení se s knihovnou. Øada dìtí odcházela z této návštìvy s pøihláškou do knihovny
a s vypùjèenou knihou.
Bìhem dalších besed se dìti dozvìdìly spoustu zajímavostí ze života spisovatelek Astrid
Lindgrenové a Ivony Bøezinové. Již vìdí, že v knížce „Dráèek s èervenýma oèima“ vše dobøe
dopadne a že Ivona Bøezinová chtìla být spisovatelkou už jako malé dítì.
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Maškarní karneval
mateøské školy.
V sobotu 22. února se v prostorách sálu
Kulturního domu konal tradièní maškarní
karneval. Každoroènì se jej úèastní nejen
dìti z naší mateøské školy, ale i žáci 1. stupnì
základní školy. Sál opìt praskal ve švech.
Program zajistila agentura pana Opletala.

Pro dìti byl pøipraven tøíhodinový program
plný písnièek, scének a soutìží. Do víru
tance a veselí se zapojili i rodièe, nìkteøí
hodnì aktivnì a v maskách. Pìkným
zpestøením karnevalu bylo modelování
balonkù. Dìti se mohly na vzniku vybraného motivu podílet a nauèit se tak základùm
techniky jejich modelování.

Dìti zaèínají pravidelnì èíst a psát ètenáøské deníky, za což patøí podìkování i paní
knihovnici. Pochvala na její adresu zaznìla i od dìtí, prý má v knihovnì krásnì uklizeno
(uspoøádání knih na dìtskou a dospìlou literaturu).
Mgr. Dana Andrlíková

Co nás ještì èeká v MŠ do konce školního roku?
8. dubna
17. kvìtna
kvìten

30. kvìtna 4. èervna -
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divadelní pøedstavení v mateøské škola „Jak Karlík zachránil babièku“;
divadelní pøedstavení v mateøské škola „O pejskovi a koèièce“;
Zahradní slavnost (termín bude upøesnìn);
školní výlet do ZOO Vyškov (termín bude upøesnìn);
Dìtský den (jízda na ponících, hry a soutìže;)
Sportovní dopoledne (skákací hrad);
Dostálová Jarmila, zástupkynì øeditele pro MŠ

O obèerstvení (párek v rohlíku, palaèinky,
popcorn) se postaraly maminky a tátové ze
SRPŠ, kterým patøí velký dík. Akce byla
velmi úspìšná a naše dìti budou na veselé
odpoledne urèitì dlouho vzpomínat.

Obecní samospráva
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Výzdoba obce.

Statistika z evidence
obyvatel.

V návaznosti na pøedešlá jednání chceme
v roce 2014 na náklady obce umístit truhlíky
na sloupy veøejného osvìtlení a vyzdobit
tak kvìtinami silnici è. III/5709 od kostela
po sportovní areál FC Hnìvotín, èásti „Malý
a Velký Válkov“ a èást ulice „Høbitovní“.
Výsadbu truhlíkù zadáme spoleènosti
Výstavištì Flora Olomouc a.s. Jejich údržba
a péèe bude zabezpeèena zamìstnanci obce.
Podle zájmu obèanù o spolupráci pøi
kvìtinové výzdobì obce zakoupíme na
každý rodinný dùm žadatele maximálnì
ètyøi truhlíky o velikosti 50 cm s miskou a po
jejich osazení opìt provedeném spoleèností
Výstavištì Flora Olomouc a.s., je pøedáme
zdarma žadatelùm. Podmínkou je umístìní
truhlíkù na okna, pøípadnì oplocení,
z ulièní strany nemovitosti.
S žadateli bude sepsána jednoduchá
smlouva o pøevzetí materiálu, péèi po celou
sezonu 2014 a následném odevzdání obci
k dalšímu použití v následujících letech.
Pokud se tato praxe, uplatòována již desítky
let v Rakousku èi Bavorsku v naší obci
osvìdèí, budeme v ní rádi pokraèovat.
Slibujeme si od toho nápadu zlepšení nejen
vzhledu obce, ale také celkovì životního
prostøedí.
Ing. Nadìžda Krejèí, zastupitelka

Statistika nezáživná vìda je, ale i tak vám
tradiènì v prvním letošním èísle
Zpravodaje pøinášíme trochu údajù
z evidence obyvatel.

Zveme vás.
Beseda o Siera Leone.
V úterý 1. dubna probìhne od 18 hodin
v klubovnì knihovny v Kulturním domì
„Beseda o Siera Leone“. MUDr. Hynek
Fiala, který se v této zemi zúèastnil
humanitární mise v rámci organizace
„Lékaøi bez Hranic“, vás zavede slovem
i obrazem do západní rovníkové Afriky, do
zemì, která si prošla krutou obèanskou
válkou, do zemì, která je jednou
z nejchudších zemí svìta, ale pøitom
oplývající neuvìøitelným nerostným
bohatstvím. Vstup je opìt zdarma.

Sousedské posezení s harmonikou.
Místní sdružení Èeského èerveného køíže si
vás dovoluje pozvat na „Sousedské posezení
s harmonikou“, které se uskuteèní v pátek
7. bøezna od 17 hodin v sále Kulturního
domu v Hnìvotínì. O kulturní program se
postará i místní taneèní skupina „BABA“.
Pøijïte si zazpívat s harmonikou a posedìt
u dobrého víneèka. Vstup je zdarma.

Sbìr nebezpeèného a
objemového odpadu.
Sbìr nebezpeèného a objemového odpadu
v naší obci probìhne v sobotu 19. dubna
2014 od 8.45 hodin do asi 10.00 hodin
u hasièské zbrojnice. Odevzdat mùžete
desinfekèní prostøedky, kosmetické
pøípravky, absorpèní èinidla, filtry
nasycené olejem, olovìné akumulátory,
nikl-kadmiové akumulátory, oleje, mazací
tuky, staré nátìrové hmoty, klížidla
a lepidla, øedidla, moøidla a rozpouštìdla.
Dále kyseliny, hydroxidy, detergenty,
odmašovací pøípravky, fotochemikálie,
staré léky, pesticidy na hubení škùdcù,
postøiky, baterie, monoèlánky, záøivky,
výbojky, zaøízení s obsahem
chlorofluorouhlovodíkù, elektrotechnický
odpad (napø. televizory, rádia, vysavaèe,
fény, roboty, apod.), drobné plastové
pøedmìty, objemný odpad (napø. matrace,
koberce, linolea, køesla, koèárky).
Do tohoto odpadu nelze odevzdávat
staré ojeté pneumatiky.
Jana Svobodová

Na zaèátku roku 2013 mìlo v obci trvalý
pobyt 1 658 obyvatel, na konci roku to bylo
již 1 706. Z toho 1 659 s èeským a 47 s cizím
státním obèanstvím. Prùmìrný vìk
obyvatel se nám od loòska trošku snížil, je
37,95 let. Žen je 824, mužù 835.
V roce 2013 se 83 obèanù pøistìhovalo
a 17 dìtí se narodilo (z toho 9 klukù
a 8 holèièek). Odstìhovalo se 34 obèanù
a bohužel 18 našich spoluobèanù zemøelo.
Ještì jednou si vzpomeòme na Karla
Kabáta (91), Annu Šulcovou (90),
Vladimíra Èecha (72), Jiøího Báka (71),
Emilii Procházkovou (68), Františka
Mikuláška (72), Marii Sléhovou (89), Evu
Dvoøákovou (86), Gabrielu Ètvrtlíkovou
(43), Jarmilu Komínkovou (87), Alenu
Huòkovou (69), Vlastu Sohrovou (63),
Marušku Nevrlou (8), Annu Kenickou (85),
Ivanu Punèocháøovou (57), Jana Vlèka
(82), Jindøišku Flášarovou (80)
a Drahomíru Navrátilovou (84).
Nejèastìjší jména jsou Jíøí (56), Jan (42),
Petr (40), Pavel (36) Michal (31) Tomáš
(30). U žen se nejvíce opakují jména Jana
(45), Marie (36), Lucie (31), Hana (23)
Michaela (20) a Petra (20).
Nejèastìjší pøíjmením jsou Procházkovi
(20), Dvoøákovi (19), Pospíšilovi (17),
Svobodovi (17), Ètvrtlíkovi (15), Zapletalovi
(15), Ženožièkovi (15), Dostálovi (14), Koèí
(14), Maèákovi (14), Šulcovi (14), Královi
(13), Lepaøovi (12), Skácelovi (12), Krejèí
(10), Navrátilovi (10), Hanákovi (10),
Horákovi (10).
Iveta Vyroubalová
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Pyžamový ples podruhé.
Hnìvotín byl v sobotu 15. února svìdkem
2. roèníku Pyžamového plesu. Prostory
Kulturního domu zaplnily postavy odìné do
pyžam, noèních košil, pøípadnì županù
všech možných i nemožných modelù,
a to nejen souèasných, ale i tìch starších.

Za hudebního doprovodu kapely Spectrum II,
sympaticky vystupující taktéž v pyžamech, se
úèastníci plesu na taneèním parketu bavili až do
ranních hodin.

Z plejády noèních modelù zaujala do detailu
vychytaná noèní košile Michaly Horáèkové.

Konferenciérské duo „Filip-Ponížil“ posouvá
laku ve svých výstupech výše a výše.

Nebylo od vìci se obèas podívat i
dolù, jak vidno, do ložnice se
chodí v teniskách, papuèích
i v „nazouvacích pazourech“.

Zpestøením programu bylo premiérové
vystoupení „kvìtinových dìvèat“ z nového
hnìvotínského taneèního uskupení „BABA“.

S „kùží na trh“ se nebáli pøijít ani hnìvotínští zastupitelé a spoluobèané tak napøíklad nyní vìdí, v èem
uléhá do postele starosta obce.

S návštìvností a prùbìhem plesu byli poøadatelé velmi spokojeni a již nyní pøemýšlí nad
organizací jeho 3. roèníku.
Milan Krejèí
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Oznámení Øímskokatolické farnosti Hnìvotín.
Ohlédnutí za Vánoèním koncertem.
V nedìli 29. prosince 2013 se v našem
kostele konal Vánoèní koncert hudební
skupiny DrahanCanto, který byl mimoøádnì zdaøilý. Zájemci o videonahrávku nebo
audionahrávku tohoto koncertu se mohou
pøihlásit na faøe, nejlépe emailem na adrese
fahnevotin@ado.cz. Videonahrávku na
DVD mohou získat za 50 Kè, audionahrávku na CD za 30 Kè.
Podìkování za Tøíkrálovou sbírku.
požitkù (kouøení, alkoholu apod.) a zábav
(plesy, taneèní zábavy apod.). Zato se více
soustøeïují na tajemství spásy skrze
Kristovo utrpení, smrt a vzkøíšení. Postní
doba zaèíná Popeleèní støedou, která letos
pøipadá na 5. bøezen. Na Popeleèní støedu
se v kostele pøi bohoslužbì svìtí popel,
kterým se pak udìluje vìøícím popelec na
znamení, že chtìjí postní dobu prožívat
v køesanském duchu postu a pokání. Na
postní dobu Charita vyhlásila sbírku Postní
almužna, která se bude konat ve všech
kostelech Èeské republiky. Do pokladnièek
se sbírají pøíspìvky na pomoc chudým
lidem a zejména rodinám s více dìtmi.

Dìkujeme tímto všem spoluobèanùm, kteøí
pøispìli letos do Tøíkrálové sbírky
na projekty olomoucké arcidiecézní Charity
a na její humanitární pomoc v zahranièí.
Tøíkrálová sbírka vynesla v naší obci
29 147 Kè (loni to bylo 32 146 Kè).
V olomouckém dìkanátu vynesla tato
sbírka celkem 1 189 700 Kè, v celé olomoucké arcidiecézi 21 464 721 Kè a v celé
Èeské republice asi 82,6 mil. Kè (loni nìco
pøes 76,9 miliónù Kè). Je potìšitelné, že
pøibývá tìch, kteøí chápou potøebu pomáhat
lidem, kteøí se octli v nouzi, a to u nás
i ve svìtì.
Sbírka na pomoc Ukrajinì.
Arcidiecézní charita Olomouc (ACHO)
uvolnila èástku 100 000 Kè na pomoc
Ukrajinì a pøidává se tak ke sbírce vyhlášené Charitou Èeská republika. Veøejná
sbírka je urèena na pomoc obìtem nepokojù na Ukrajinì. Pomoc bude zamìøena na
podporu zdravotnických zaøízení a následnou pomoc lidem, kteøí se v dùsledku
nepokojù dostali do stavu nouze. Jedná se
napøíklad o zranìné, lidi s postižením,
existenènì ohrožené rodiny s dìtmi,
pozùstalé apod. Do této sbírky je možné
pøispìt buï pøímo osobnì v sídle
Arcidiecézní charity Olomouc,
Køížkovského 6, nebo odesláním daru na
sbírkový úèet 55660022/0800 u Èeské
spoøitelny, variabilní symbol 104.

Obøady Svatého týdne a Velikonoc.
Svatý týden a Velikonoce jsou vrcholné
svátky církevního roku, o kterých si
pøipomínáme vykupitelské dílo Ježíše
Krista, jeho utrpení, smrt a vzkøíšení. Proto
zveme na obøady v tyto dny všechny vìøící.
Poøad obøadù Svatého týdne a Velikonoc
v našem kostele je následující:

Kvìtná nedìle – 13. dubna: 9.30 hod. –
mše svatá se svìcením ratolestí s prùvodem
do kostela, zpráva o umuèení Ježíše Krista
(pašije);
Zelený ètvrtek – 17. dubna: 18.00 hod. –
mše svatá na památku poslední veèeøe
Pánì, pøenesení Nejsvìtìjší svátosti,
adorace v Getsemanské zahradì;
Velký pátek – 18. dubna: 16.00 hod. –
bohoslužba slova se zprávou o umuèení
Krista, uctívání sv. køíže, pøijímání,
modlitby u Božího hrobu;
Bílá sobota – 19. dubna: po celý den je
kostel otevøený pro možnost adorace
u Božího Hrobu;
Velikonoèní vigílie (veèer): 20.00 hod.
– svìcení ohnì a velikonoèní svíce pøed
kostelem, prùvod se svícemi do kostela,
velikonoèní chvalozpìv, bohoslužba slova,
svìcení køestní vody, obnova køestního
slibu, slavení eucharistie, požehnání;
Velikonoèní nedìle – 20. dubna:
9.30 hod. – slavná velikonoèní mše,
požehnání pokrmù;
Velikonoèní pondìlí – 1. dubna:
9.30 hod. – další velikonoèní mše, požehnání vìøících.
Pøejeme všem vìøícím i ostatním spoluobèanùm radostné Velikonoce, svátky
vzkøíšení našeho Pána a Spasitele Ježíše
Krista, slavného Vítìze nad høíchem a nad
smrtí.
P. Eduard Krumpolc, faráø

Slet èarodìjnic.
Ve støedu 30. dubna se koná další roèník
populární akce „Slet èarodìjnic“. Pøistávací
plocha bude letos pøipravena ve sportovním
areálu FC Hnìvotín a poèítá se, že by mìla
být otevøena kolem 17 hodiny. Pro
úèastníky Sletu bude pøipraven pestrý
kulturní program a bohaté obèerstvení. Na
hojnou úèast èarodìjnic a èarodìjù se tìší
poøadatelé ze základní a mateøské školy.
Milan Krejèí

Postní doba a sbírka Postní almužna.
Postní doba je dobou pøípravy na
Velikonoce. Køesané se v této dobì více
postí nejen od masa, ale také od jiných
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Silvestr.

Novoroèní výšlap.

Tradièní silvestrovskou zábavou a ohòostrojem jsme se v Hnìvotínì rozlouèili se starým
rokem a pøivítali rok 2014.

Ètvrtého roèníku novoroèního výšlapu do
Hnìvotínských Skal se zúèastnilo kolem tøí set
zájemcù.

K silvestrovské zábavì v Hnìvotínì už neodmyslitelnì patøí hudební uskupení L.I.F.
Pro úèastníky akce bylo opìt pøipraveno
obèerstvení pro toto roèní období tak
charakteristické: horká gulášová polévka, grog,
„svaøák“ èi nìco tvrdšího z domácí produkce.

Z tváøí zúèastnìných lze vyèíst spokojenost,
takže za rok znovu ...

Návštìvnost poslední kulturní akce roku 2013
mírnì pøevýšila tu loòskou, poøadatelé
napoèítali pøibližnì 120 zúèastnìných (po
ohòostroji, na který se pøed Kulturní dùm pøišlo
podívat i množství spoluobèanù, ovšem stoupla).

I když byla teplota nad nulou a poèasí dušièkové,
zapálený táborák zahøál.

Zábavu, nejen na sále, tvrdilo toto oblíbené
kvarteto z Kouta.
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Mlha, která nad Lutínem a okolím ležela,
oblíbená panoramata Drahanské vrchoviny
tentokráte zahalila.

Ing. Tomáš Dostál, zastupitel
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Po stopách zlatého prasátka.
Stalo se již tradicí, že v èase blížících se
vánoèních svátkù, chodí dìti z Hnìvotína
zdobit stromeèek pro zvíøátka. A tak jsme se
po roce, 23. prosince, opìt sešli, abychom si
spoleènì ukrátili èekání na Štìdrý den,
prošli se s kamarády naší pøírodou
a pøipravili zvìøi nìco dobrého na zoubek.
Hned na zaèátku na nás èekala dvì milá
pøekvapení. Tím prvním byl náš poèet, když
jsme seèetli bezmála sedmdesát dìtí
a rodièù. Máme radost, že má zdobení
stromeèku rok od roku více svých pøíznivcù.
Druhým pøekvapením pak byla informace,
že letos nás ke stromeèku povedou stopy
zlatého prasátka, které se v okolí Hnìvotína
touto dobou již pravidelnì vyskytuje.
Vyšli jsme tedy jako zkušení trapeøi po jeho
stopách. Poèasí nebylo, pravda, zrovna jako
z Ladových zimních obrázkù. Teploty
vysoko nad nulou a høejivé sluníèko
pøipomínalo spíše pøíchod jara. Naštìstí se
ale ani zlatému prasátku nechtìlo bìhat
pøes nezamrzlá blátivá pole a vedlo nás
suchou cestou. Bìhem stopování jsme pøišli
k patnácti stanovištím s ne zrovna snadnými otázkami z myslivosti, tak trochu
okoøenìných zimou a Vánocemi. Schválnì,
vìdìli byste tøeba, který z našich jehliènanù
není vhodný na vánoèní stromeèek anebo
jak pokraèuje myslivecké rèení „Na Štìdrý
den, …“? My jsme si všechny odpovìdi

Mezi tím Ludìk opodál rozdìlal oheò,
a protože sluníèko již pozvolna sláblo, rádi
jsme k ohni pøistoupili a nechali se laskat
jeho sálajícím teplem. Na øadu pøišel i horký
voòavý punè a na ohni opékané klobásky.

To vám byla dobrota! Po takovém stopování
nám hezky vyhládlo a tak jsme se jen
olizovali. Když jsme všechno snìdli a vypili,
a oheò pomalu dohoøíval, vydali jsme se na
cestu zpátky. Slunce již zcela zmizelo za
horizontem Bouzovské vrchoviny, a protože
zesílil vítr, který byl mezi otevøenými poli
malinko nepøíjemný, pøidali jsme trochu
víc do kroku. Mezi domy již ale tolik
nefoukalo. Za okny svítila barevná svìtýlka,
nazdobené štíty støech a k tomu vùnì
cukroví linoucí se z pootevøených oken…
Vánoce jsou tady! Na dìti z Vlèat pak ještì
èekalo malé pøekvapení v naší klubovnì,
kde každý našel pod stromeèkem pìknou
knížku o pøírodì a odznáèek našeho
kroužku.
Vánoce umí být opravdu krásné a kouzelné,
tedy pokud je lidé krásné a kouzelné mít
chtìjí. S Luïkem máme z dnešního dne
dobrý pocit a z úsmìvù dìtí je znát, že i jim
se dnešní stopování zlatého prasátka
a zdobení stromeèku pro zvíøátka líbilo.
A abych nezapomnìl, jen pro úplnost,
odpovìdí na otázku, který že z našich
jehliènanù se nehodí na vánoèní stromeèek,
je modøín opadavý. Asi není potøeba
vysvìtlovat z jakého dùvodu. To nám dobøe
napovídá už jeho samotný název. No
a nakonec, každý dobrý myslivec zná rèení:
„Na Štìdrý den, místo flinty seno vem.“
Tak zase nìkdy na shledanou, tøeba
u dalšího stopování zlatého prasátka.
Stanislav Ošádal

Pozvánka na mistrovská utkání v kopané.

zaznamenávali do kartièek a pozvolna se
blížili k cíli v nedalekých Skalách. Na konci
stop jsme si øekli správná øešení onìch
záludných kvízù, a i když ne každý mìl vše
úplnì správnì, nebylo pochyb o tom, že
uvidìt zlaté prasátko si zaslouží všichni.
„Nìkde tady musí být. Jeho stopy dál
nevedou!“ Dìti se rozebìhly do všech stran
a netrvalo dlouho, když se ozvalo jejich
volání, že ho mají. Stálo tiše pod smrèkem.
Nebylo veliké, ale o to krásnìjší a milejší.
Bylo celé zlaté a kolem nìj se tøpytilo na sto
blýskavých penízkù. No, a když dìti po
bližším ohledání zjistily, že mince jsou
èokoládové, bylo ve chvíli rozhodnuto, jak
s nalezeným pokladem naložíme. Mòam!
Poklad jsme si rozdìlili do posledního
kousku, okusili jak dobøe chutná a hned
potom jsme se pustili do zdobení stromeèku
pøipravenými ozdobami z nejrùznìjších
zvíøecích dobrùtek. Myslím, že se nám to
moc povedlo a všichni se nad vánoèním
stromeèkem pro zvíøátka obdivovali.

den
sobota

datum
29. bøezna

sobota

12. dubna

nedìle

13. dubna

sobota

26. dubna

nedìle

27. dubna

sobota

10. kvìtna

nedìle

11. kvìtna

støeda
sobota

14. kvìtna
24. kvìtna

nedìle
nedìle
sobota

25. kvìtna
1. èervna
7. èervna

Sobota

14. èervna

èas
12.15
15.30
10.00
16.00
13.00
15.30
10.00
16.00
13.00
15.30
10.00
16.30
13.00
15.30
17.00
10.00
16.30
15.30
13.00
10.00
14.00
16.30

družstvo
dorost
muži
mladší žáci
muži
starší žáci
dorost
mladší žáci
muži
starší žáci
dorost
mladší žáci
muži
starší žáci
dorost
mladší žáci
mladší žáci
muži
dorost
starší žáci
mladší žáci
dorost
muži

utkání
Hnìvotín – Horka nad Moravou
Hnìvotín – Kralice na Hané
Hnìvotín – Velká Bystøice
Hnìvotín – Konice
Hnìvotín – Bìlkovice
Hnìvotín – Bìlkovice
Hnìvotín – Kožušany
Hnìvotín – Medlov
Hnìvotín – Dolany
Hnìvotín – Slatinice
Hnìvotín – Grygov
Hnìvotín – Troubky
Hnìvotín – Libavá
Hnìvotín – Haòovice
Hnìvotín – Lutín
Hnìvotín – Velký Újezd
Hnìvotín – Kozlovice
Hnìvotín – Troubelice
Hnìvotín – Velká Bystøice
Hnìvotín – Tìšetice
Hnìvotín – Nedvìzí
Hnìvotín – Zlaté Hory

Pozn.: protože mistrovské soutìže startují až za ètyøi týdny, mùže ještì v rozpisu dojít ke zmìnám.
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V lednu probìhla Valná hromada FC Hnìvotín.
V s o b o t u
25. ledna se
uskuteènila
Valná hromada
Tìlovýchovné
j e d n o t y
Fotbalový club
Hnìvotín, která
byla letos
volební. Do
restaurace „Na
høišti“ se dostavilo 60 èlenù oddílu.
Na úvod pøítomní odsouhlasili složení
jednotlivých komisí a následnì si vyslechli
zprávu o èinnosti za uplynulé období,
kterou pøednesl Jozef Novák. S hospodaøením za rok 2013 seznámila èleny oddílu
Ivana Mifková a zprávu revizní komise
pøeèetl její pøedseda Tomáš Dostál.
Sportovní výsledky rozebrali trenéøi
jednotlivých mužstev. Poté bylo pøijato
25 nových èlenù oddílu.
Následovala volba kontrolní a revizní
komise, do které byli zvoleni Dostál Tomáš,
Polák Vladimír mladší a Molnár Jan.
Obmìnìné složení má výkonný výbor, do
kterého byli zvoleni: Dokoupil Tomáš,
Doubravský Zdenek, Filip Zdenìk, Hariò

Miroslav, Horyl Milan, Hulík Daniel, Krejèí
Milan, Krejèí Petr, Maèák Vladimír,
Mifková Ivana, Niessner Petr, Poledníèek
Petr a Šulc Jan. Výbor tedy opustili Antl
Michal, Antl Miloslav, Doležal Mojmír,
Krejèí Jakub, Novák Jozef a Varhaník
Vítìzslav, kterým urèitì patøí podìkování za
jejich nìkolikaletou práci pro hnìvotínský
sport. Po krátké diskuzi bylo pøítomnými
odhlasováno pøijetí usnesení z valné
hromady a jednání bylo ukonèeno.
Na své první schùzi pak výbor FC Hnìvotín
zvolil pøedsedou Miroslava Harinì,
místopøedsedou Milana Horyla a sekretáøem oddílu Milana Krejèího. Pøedsedou
kontrolní a revizní komise se stal opìt
Tomáš Dostál. Jako hlavní úkoly si výbor
vytyèil neustálé vylepšování zázemí
a podmínek pro hráèe, trenéry, èleny
oddílu, ale i veøejnost, která do sportovního
areálu zavítá. Dále pokraèovat v nastavené
práci s mládeží a pracovat na zkvalitnìní
obsahu a formy tréninkù. Co se týèe
výkonnostních cílù, u mužstva mužù
jednoznaènì zachování pøíslušnosti
v krajském pøeboru, u mládežnických týmù
pak udržení nebo posun do horních polovin
tabulek.
Milan Krejèí
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