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Poznámky z 20. zasedání zastupitelstva obce

Kalendáø obce na rok 2018

Poslední zasedání zastupitelstva obce
v tomto roce se konalo v úterý 12. prosince
a probìhlo za úèasti 8 zastupitelù (Roman
Piòos byl omluven pro služební cestu)
a 16 hostù.
Po zahájení jednání pøednesl Jozef Novák
zprávu kontrolního výboru o plnìní
usnesení a starosta obce Jaroslav Dvoøák
zprávu o èinnosti obecního úøadu od
posledního zasedání. Po malé úpravì
programu se ke slovu dostal pøedseda
výboru pro školství a mládež Vilém
Koníèek, aby podal informace
k navrženému rozpoètu pøíspìvkové
organizace Základní škola a Mateøská škola
Hnìvotín pro rok 2018. Protože k nìmu
nepøišla žádná pøipomínka, byl zastupiteli
návrh ve výši 2 466 100 Kè schválen.
Po úpravách byl schválen i rozpoèet obce
Hnìvotín na rok 2018 (podrobnìji
v samostatném èlánku na jiném místì
Zpravodaje).

Inspiraci jsme našli u nìkterých obcí, které
si již pravidelnì svùj kalendáø vydávají.
Domníváme se, že i vám, obèanùm
Hnìvotína, se bude líbit kalendáø,
ve kterém je spousta užiteèných informací
týkajících se naší vesnice.

Dále byly projednány žádosti fyzických
a právnických osob. Jednalo se pøevážnì
o pøíspìvky na èinnost a vìcná bøemena na
pozemcích obce, kde se stavebníci napojují
na kanalizaèní, vodovodní a plynovodní
systém, rozvody nízkého napìtí a budují
sjezdy od svých nemovitostí. Dalším bodem
jednání byly zakázky malého rozsahu,
o kterých bylo rozhodnuto takto:
- zadat zakázku na dokonèovacích pracích
na obøadní místnosti a uzavøít smlouvu
o dílo se spoleèností Rewalbau Olomouc
s. r. o;
- zadat zhotovení oplocení tenisových kurtù
a uzavøít smlouvu se spoleèností Screen
servis spol. s r. o. z Lubìnic;
Komise pro zadávání veøejných zakázek
souhlasila, v rámci svých pravomocí,
s dodatkem ke smlouvì o dílo se spol. Spro
stavby, obchod, dopravu a služby na
zateplení západní stìny Domu
s peèovatelskou službou, kde bylo nezbytné
provést mimo rozpoèet stavby další
klempíøské práce, výmìnu nefunkèního
a prohnilého okna a další drobné práce.
Vícepráce èiní 111 134 Kè, po odeètení
ménìprací se tak cena díla navýšila
o 76 384 Kè, tedy na celkových 1 220 869 Kè.
Následnì zastupitelé schválili:
- dotace obce na èinnost jednotlivých složek
a zájmových sdružení pro rok 2018;
- žádost obce o dotaci na zpracování nového
územního plánu;
- pøíspìvek Mikroregionu Kosíøsko ve výši
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13 920 Kè na akci Spoleènì pro rozvoj kraje
pod Kosíøem;
- v souladu s naøízením vlády navýšení
odmìn místostarostùm a pøedsedùm
jednotlivých výborù;
- návrh na zhotovení, umístìní a slavnostní
odhalení pamìtní desky obèanùm obce,
kteøí bojovali pøi osvobozování naší vlasti
ve 2. svìtové válce;

- nákup traktoru s ramenem pro sekání
a mulèování trávy;
- žádost obce o bezúplatný pøevod pozemkù
z majetku Olomouckého kraje. Jedná
se o pøíkopy vedle komunikace ve smìru
na Olomouc, kde chce obec ve spolupráci
se sousedícími firmami vybudovat chodník
vedoucí od zemìdìlského družstva
až po objekt Mrazíren.
Místostarostové Miloslav Antl a Libor
Blaák v dalším prùbìhu zasedání
informovali o kulturních akcích a o výstavbì
v obci, v posledním bodu programu pak
bylo projednáno a schváleno zadání nového
územního plánu obce. Ke všem tìmto
oblastem pøinášíme podrobnìjší informace
v jednotlivých èláncích. Podnìty
a pøipomínky ze závìreèné diskuze budou
vyhodnoceny jako vždy na pøíštím zasedání
zastupitelstva. Po pøijetí usnesení starosta
zasedání zastupitelù ukonèil.
Podrobnìjší informace o projednávaných
záležitostech naleznete na obecních
webových stránkách v Usnesení
z 20. zasedání zastupitelstva obce. Další
zasedání probìhne v únoru 2018.
Iveta Èechová

Chci touto cestou podìkovat za spolupráci
Ivetì Šutové, Pavle Hluší, Jiøímu Pfofovi,
Radku Bajgarovi a Miroslavu Ponížilovi,
za hodiny práce, které sestavení kalendáøe
vìnovali.
Pro letošní rok jsme vytiskli 700 kusù
kalendáøe, jeden nás stál cca 70 Kè.
Prodávají se za symbolických 30 Kè. Rozdíl
je nákladem obce. Snad se vám bude líbit
a snad vám bude i užiteèný.
Již nyní víme, co se nám nepodaøilo.
Budete-li mít i vy podnìty k dalšímu
vylepšení pro následný rok, rádi je zvážíme.
Miloslav Antl

Pamìtní deska
Je nutné i v dnešní dobì pøipomínat
obèanùm a mladší generaci události
2. svìtové války a projevit úctu a podìkovat
našim spoluobèanùm, kteøí bezprostøednì
bojovali pøi osvobození Èeskoslovenska.
V 70. létech jsme vybudovali pomník,
na kterém jsou uvedena jména padlých,
vìtšinou rodinných pøíslušníkù volyòských
Èechù, a padlých v západním odboji. Tìm,
kteøí žijí, se pomníky nestaví (i když historie
výjimky zná).

Povinné oznaèení domù
Bez øádného oznaèení domù se spoleènost
neobejde. Èísla popisná domù byla
zavedena již za Marie Terezie, konkrétnì
v roce 1770. Èísla domù stanovuje obec.
Slouží k evidenci a identifikaci staveb,
poštovním úøadùm, hasièùm, záchranné
službì, policii a také geografickým
a informaèním systémùm.
Oznaèení nemovitosti èíslem popisným
vychází z Vyhlášky Ministerstva vnitra
è. 326/2000 Sb., ve znìní vyhlášky
193/2001 Sb. a odpovìdnost nese vlastník
nemovitosti.
Jana Svobodová

V naší vesnici po válce žili a pracovali vojáci,
kteøí se pøímo osvobozovacích bojù
zúèastnili a dnes jsou již všichni zemøelí.
Domníváme se, že si zaslouží, abychom jim
podìkovali a projevili úctu doplnìním
mramorové desky s jejich jmény ke jménùm
na stávajícím památníku odboje.
Zastupitelé zhotovení a umístìní pamìtní
desky schválili. Její slavnostní odhalení
probìhne 28. øíjna 2018, v den 100. výroèí
vzniku republiky.
Jaroslav Dvoøák, starosta

Obecní samospráva

Rozpoèet obce pro rok 2018
Na minulém 19. veøejném zasedání byl
zastupitelùm a obèanùm pøedložen návrh
vyrovnaného rozpoètu obce Hnìvotín pro
rok 2018 ve výši 30 860 000 Kè. Tento
návrh byl od 16. øíjna zveøejnìn na úøední
desce a na obecních webových stránkách
a èásteènì byl okomentovaný i v øíjnovém
Zpravodaji, to vše pro pøípadné pøipomínky
obèanù, èi zájmových spolkù. Do úterý
12. prosince finanèní výbor obdržel øadu
níže popsaných podnìtù. Dále bylo tøeba
zohlednit i nová vládní naøízení. V návrhu
nového rozpoètu tak bylo potøeba reagovat
na:
- naøízení vlády è.318/2017 Sb., kterým
dochází k navýšení odmìn èlenù
zastupitelstva na 3 068 Kè a odmìn
místostarostù na 13 806 Kè mìsíènì;
- zámìr obce pøijmout dva nové obecní
zamìstnance a nárùst mezd zamìstnancù
státní správy;

- návrh zastupitelù zahrnout, na základì
zákona è.128/2000Sb. o obcích, §75,
do rozpoètu i pøípadné odchodné
v souvislosti s podzimními volbami
do obecního zastupitelstva;
- schválení pøíspìvku dobrovolným
hasièùm na zakoupení vybavení pro
jednotku ve výši 100 000 Kè;
- potøebu výmìny støešní krytiny
kulturního domu za cca 1 500 000 Kè (pøi
rekonstrukci zasedací místnosti byly
odhaleny vady v dosluhující krytinì);
- rozhodnutí zastupitelù o mimoøádném
nákupu traktoru pro potøeby obce, vèetnì
sekacího ramena v hodnotì
cca 1 100 000 Kè;
- navýšení dotací na èinnost obecním
spolkùm o 100 000 Kè.
Z dùvodu výše uvedených požadavkù
zastupitelé schválili zmìny výdajù
v celkové výši 3 500 000 Kè. S ohledem na
aktuální stav finanèních prostøedkù obce
Hnìvotín a plánovaných výdajù do konce
roku 2017 bude pøevedeno do roku
2018 o 2 000 000 Kè více, než bylo
v pùvodním návrhu.
Na 20. veøejném zasedání tak zastupitelé
schválili pro rok 2018 vyrovnaný rozpoèet
v koneèné výši 32 860 000 Kè, vèetnì
pøednesených zmìn. Rozpoèet 2018 je opìt
zveøejnìn na úøední desce a webových
stránkách obce Hnìvotín.
Petr Niessner, pøedseda finanèního výboru

Zpravodaj obce Hnìvotín | prosinec 2017

Dotace poskytnuté obcí v roce 2018

Zastupitelé obce na svém prosincovém zasedání mimo jiného rozhodli i o pøidìlení dotací
spolkùm, organizacím, zájmovým sdružením a organizátorùm akcí v pøíštím roce takto:
Sbor dobrovolných hasièù Hnìvotín
5 000 Kè
Sbor dobrovolných hasièù Hnìvotín (mladí hasièi)
5 000 Kè
Myslivecké sdružení Blata
5 000 Kè
Sdružení rodièù a pøátel školy pøi ZŠ
5 000 Kè
Sdružení rodièù a pøátel školy pøi MŠ
5 000 Kè
Základní škola (3 skupiny mažoretek)
15 000 Kè
Družina mladých myslivcù Vlèata
5 000 Kè
Èeský èervený køíž
5 000 Kè
Senioøi
5 000 Kè
Taneèní skupina BABA
5 000 Kè
Beruška
5 000 Kè
Spolek ProVás Hnìvotín, z. s.
5 000 Kè
Spolek Èechù z Volynì a jejich pøátel
5 000 Kè
Øímskokatolická farnost Hnìvotín
10 000 Kè
Draèí lodì (startovné)
5 000 Kè
TJ FC Hnìvotín, z. s.
500 000 Kè
Vedení kolektivních kroužkù (florbal, kopaná)
40 000 Kè
ZŠ Vrbátky (soutìž Starostuv hanácké vdolek)
10 000 Kè
Prázdninový tenisový kurz dìtí
8 000 Kè
Pøespolní bìh FIT RUN Hnìvotín 2018
20 000 Kè
Prázdninový tábor Spolku ProVás Hnìvotín
do 50 000 Kè (400 Kè/dítì)
Hospic na Svatém Kopeèku
5 000 Kè
Sociální služby pro seniory Olomouc p. o.
10 000 Kè
Èinnost Mikroregionu Kosíøsko
174 000 Kè.
Poskytnuté dotace lze èerpat do konce mìsíce øíjna 2018.
Petr Niessner, pøedseda finanèního výboru

Autobusové zastávky
a chodník u areálu
spoleènosti WANZL
Vyøešit neúnosnou a nebezpeènou situaci
chodcù, kteøí vìtšinou dochází pìšky
za prací do spoleèností WANZL a BAPA
Hnìvotín, se nám bohužel do konce roku
nepodaøí.
Vydání stavebního povolení bylo
podmínìno øadou smluvních vztahù
s majiteli sousedních nemovitostí, Správou
silnic Olomouckého kraje, Povodím
Moravy a dalšími organizacemi. To vedlo
ke zdržení jeho vydání a tím i nabytí právní
moci. Byli jsme nuceni s vedením firmy
WANZL, která je investorem stavby,
posoudit oprávnìné pøipomínky realizaèní
firmy o nutnosti dodržet technologické
normy, zejména u betonáøských
a asfaltérských prací a hrozbì zimního
pøerušení.
To by vedlo ještì k vìtším problémùm.
Omezení provozu vozidel na tak silnì
frekventované komunikaci, nedoøešený
pohyb chodcù, zimní údržba rozpracované
komunikace, to vše nás vedlo k rozhodnutí
zahájit stavbu ihned v jarních mìsících,
jakmile to poèasí dovolí.
Jaroslav Dvoøák, starosta

Podìkování za práci pro obec
a pøání zastupitelù
Zastupitelé obce dìkují Vám
obèanùm, kteøí jste
se v uplynulém roce podíleli
na dalším zlepšování
podmínek pro naše kulturní,
sportovní a spoleèenské vyžití,
za aktivní práci v zájmových
spolcích
a sdruženích a také
na zlepšování životního
prostøedí a úrovnì bydlení
v naší vesnici
Spolu s redakèní radou
a zamìstnanci obce Vám
pøejeme pøíjemné a pohodové
prožití vánoèních svátkù
a v novém roce 2018 pevné
zdraví, spokojenost, štìstí
a naplnìní všech novoroèních
pøedsevzetí.
zastupitelé, zamìstnanci obce,
redakèní rada
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Ohlédnutí za rokem 2017

Zadání nového územního plánu

Je pravidlem, že se na konci každého roku
zastupitelstvo obce ohlíží za tím, co se nám
v obci podaøilo zrealizovat a kam jsme naši
vesnici posunuli. Shodli jsme se, že minulý
rok byl pro obec velmi úspìšný.
V lednu byli starosta obce Jaroslav Dvoøák
a místostarosta Miloslav Antl spoleènì
se zástupci dalších vítìzných obcí pøijati
v Parlamentu ÈR a na Pražském hradì, kde
jsme pozvali pana prezidenta k návštìvì
naší obce. V pondìlí 20. bøezna prezident
Miloš Zeman naši obec skuteènì navštívil.
Zorganizovali jsme øadu spoleèenských
akcí. Mimo ty tradièní lze uvést vepøové
hody s ukázkou tradièní zabijaèky, soutìž
okresního formátu v pøespolním bìhu FIT
RUN Hnìvotín, po dlouhé dobì výstavu
ovoce a zeleniny a další akce.
Pokraèovali jsme také ve výstavbì obce:

- zateplili jsme celou západní stìnu Domu
s peèovatelskou službou se svìtlíky
a pùdním prostorem;
- dokonèeny byly dva podkrovní byty
v Domì s peèovatelskou službou;
- revitalizovali jsme ulici K Floriánku;
- podaøilo se vybudovat víceúèelové høištì
s tartanovým povrchem;
- doplnili jsme dìtská høištì u hasièské

zbrojnice a ve sportovním areálu o lanovou
dráhu, trampolínu a další herní prvky;
- kompletnì se pøebudovaly prostory šaten
v základní škole;
- pøestavìli jsme kompletnì a vybavili
obøadní místnost a kanceláøe obecního
úøadu;
- restaurovány byly další prvky kulturního
dìdictví (sousoší piety na Velkém Klupoøi
a køíž za jižním okrajem obce ve smìru na
Olšany;
- vybudovaly se pøípojky a rozšíøilo veøejné
osvìtlení v lokalitì U Zahrádek;

- vylepšili jsme udírnu, instalovali jsme
nové toalety a zapoèali s výstavbou dalších
tenisových kurtù a høištì na plážový
volejbal ve sportovním areálu;
Pøipravili jsme už i akce na jarní mìsíce:
- chodník a autobusové zastávky
u spoleènosti Wanzl;
- chodníky, parkovací stání a komunikace
na Topolanské ulici (zde máme zpoždìní);
- rekonstrukce strojovny a pøístavba
hasièské zbrojnice.
Projektovì pracujeme na revitalizaci ulice
za zbrojnicí, bytech v budovì pošty
a chodníku k mrazírnám.
zastupitelé obce

Základní a mateøská škola
Po zelených stopách Hnìvotína
Ve støedu 25. øíjna se na Základní škole
a Mateøské škole v Hnìvotínì uskuteènila
pøírodovìdná soutìž pod názvem
Po zelených stopách Hnìvotína. Tato soutìž
mìla provìøit žáky tøetích, pátých a šestých
tøíd z pøírodovìdných znalostí.
Z naší školy byli vybráni tito žáci: ze 3. tøídy
Martin Slovák a Justýna Ježová, z 5. tøídy
Adam Ošádal a Tereza Janušová, ze 6. tøídy
Zuzana Kopecká a Martina Králová.
Za soupeøe mìli žáky základních škol
z Olšan, Bystroèic a Slatinic. Soutìž zaèala
úderem deváté hodiny ranní. Poèasí nám
vcelku pøálo. Sice bylo chladno a kolem
desáté hodiny zaèalo trošku poprchávat,
ale neodradilo nás to.
Na zaèátku soutìže jsme museli odpovìdìt
na otázky v celkem tìžkém testu. Poté jsme
se vydali na stezku. U každého stanovištì
byly rùzné úkoly - nìkde jsme museli
poznávat stromy, u dalšího nerosty
(geologie) a také zvíøata a rostliny.
Stanovištì byla rozmístìna po celé školní
zahradì. Nìkteré otázky pro nás s Adamem
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byly docela tìžké, tøeba tøídìní odpadu, ale
nezalekli jsme se. Na konci soutìže
probìhlo vyhodnocení, kde jsme
se dozvìdìli, jak jsme dopadli.
Na prvním místì se v kategorii šestých tøíd
umístily Mara a Zuzka z naší základní
školy, v kategorii tøetích tøíd se Justa
s Martinem umístili na tøetím místì.
Já s Adamem jsme získali tøetí místo
v kategorii pátých tøíd. Takže všichni naši
zástupci se dostali na stupnì vítìzù.
Odmìna nás èekala v podobì krásné
medaile a sladké dobroty.
Tereza Janušová, žákynì 5. tøídy

Již v minulém vydání Zpravodaje jsme vás
informovali o desítkách žádostí našich
obèanù i žádostí firem v našem
katastrálním území o zahrnutí jejich
požadavkù do územního plánu.
Na 20. veøejném zasedání zastupitelù bylo
projednáno a schváleno zadání nového
územního plánu obce. Zadání je vlastnì
návodem k jeho zpracování, ve kterém se
odrážejí pøipomínky a podmínky
zainteresovaných ministerstev, odborù
Krajského úøadu Olomouc, okolních obcí
a dalších institucí daných zákonem
o územním plánování. Pøítomní byli
v hrubých obrysech seznámeni s tímto
zadáním.
Náš zájem se však soustøedil na to, jak bude
naše vesnice v budoucnu vypadat. Co další
výstavba rodinných domù a v kterých
lokalitách? Jsme schopni øešit nárùst obce

o napøíklad cca 100 domù a tím pøibližnì
o 400 – 500 obyvatel? Co to vùbec obci
pøinese? To jsou pøece další dìti
do mateøské školky. Základní škola ještì
nìco snese, ale podmínky se ještì více
zhorší. Co kapacita vodních zdrojù,
komunikací, parkovacích stání. Pøibylo by
pøibližnì 150 osobních aut.
Abychom byli objektivní, je celkem
pøirozené, že pokud vlastním pole
v blízkosti vesnice, mám pochopitelnì
zájem hodnotu majetku tøeba znásobit.
Také podniky chtìjí rozšiøovat svoje
provozy, samozøejmì za úèelem zisku.
Budou nuceni zamìstnávat i cizince.
Chceme takový stav nebo nechceme?
Rozhodnì nechceme!
Rozhodli jsme se proto hájit naše životní
podmínky v samotné obci i jejím okolí. Jde
nejen o nás, kteøí tu žijeme.
Pøedpokládáme, že tu budou žít i naše dìti
a další generace. Územní plán musíme mít
nový, tak jako ostatní obce, do roku 2020.
Myslíme si, že je moudré nepouštìt
se do øešení, která budou nevratná
a navždy budou negativnì ovlivòovat náš
život. Chceme do tohoto dokumentu
zahrnout jen opatøení, která Hnìvotín
potøebuje a která budou zajišovat
plnohodnotný a spokojený život našich
obèanù.
zastupitelé obce
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Prvòáèci (nejen) v knihovnì
Není tomu dlouho, co do naší školy
nastoupilo 27 dìtí do první tøídy. Vydaly
se na dlouhou cestu za vzdìláním. Pomalu
zaèínají èíst první slova a jednoduché vìty.
Výuku ètení smìøujeme nejen k osvojení
správné ètenáøské techniky, ale také
k tomu, aby se z dìtí stali ètenáøi, kteøí
ve volném èase rádi sáhnou po dobré knize.

Vánoèní hvìzda pomáhá
nemocným dìtem v boji
s leukémií
Vánoèní hvìzda neboli Poinsettia
je kvìtina, která se v posledních letech stala
symbolem nejkrásnìjších svátkù v roce
i v naší republice. Má pøinášet lásku a klid
do rodiny. Pro tìžce nemocné dìti se živá
kvìtina stala symbolem mnohem
dùležitìjším, protože jim pomáhá na jejich
cestì za zdravím.
„Kupte si vánoèní hvìzdu a celé Vánoce Vás
bude høát pocit, že jste pomohli tìžce
nemocným dìtem“, je motto charitativní
sbírky, kterou organizuje Šance Olomouc sdružení rodièù a pøátel hematologicky
a onkologicky nemocných dìtí.

Z tohoto dùvodu jsme v listopadu navštívili
Mìstskou lidovou knihovnu v Olomouci,
kde byla pro dìti pøipravena prezentace
knihy Ivony Bøezinové Teta to stále plete.
Prezentace byla vedena interaktivní formou
a dìti si tak mohly otestovat své znalosti
ze svìta pohádek. Akce se jim moc líbila,
naprostá vìtšina z nich byla v krásných
prostorách knihovny poprvé a já pevnì
vìøím, že ne naposledy.

V prosinci jsme zajistili dìtem lekci první
pomoci na støední zdravotnické škole
v Olomouci. Dìti pod vedením budoucích
zdravotních sestøièek procházely nìkolika
stanovišti, na nichž se seznamovaly
se základy poskytnutí první pomoci. Všem
bych ale upøímnì pøála, aby situací, kdy
budou muset první pomoc poskytnout, bylo
co nejménì.
Ivana Hegrová

Vánoèní kvìtinu prodávají vyléèené dìti
a jejich rodiny, zdravotní personál, pøátelé
sdružení a dobrovolníci, aby pomohli
dìtem, které se léèí na hematoonkologickém oddìlení Dìtské kliniky
Fakultní nemocnice v Olomouci. Letošní
výtìžek, který zùstává jako pøedešlé peníze
v regionu, bude využitý na humanizaci
dìtského hemato-onkologického oddìlení,
na sociální p omoc rodinám a na
financování rekondièních pobytù pro malé
pacienty po léèbì.
Letos probìhl na naší škole již 12. roèník
této akce a spoleènì s dìtmi jsme pøispìli
èástkou 15 450 Kè. Dìkuji všem, kteøí
zakoupením vánoèních hvìzd pomohli
nemocným dìtem ke zlepšení jejich tíživé
situace, žákùm 9. tøídy a paní sekretáøce
Miladì Bernatové za pomoc pøi organizaci
akce.
Iveta Šutová

Spaní/nespaní v tìlocviènì
Možná to znáte - vaše dítì vás stále a stále
uhání, abyste mu vyhovìli, aby dosáhlo
toho, co si umanulo. Tak to mám nìkdy i já,
když se potkám s dívkami z naší školy. A to
nemusí být ani pátek. Ty nejmenší se ptají:
„Kdy už budou mažoretky?“ a ty starší na
podzim zase: „Budeme letos zase spát
v tìlocviènì?“ „Kdy už zase budeme spát
ve škole?“ „Objednáte nám zase pizzu?“
A co byste neudìlali pro rozzáøená oèka
našich nìžných dívek.

A tak jsme se po dva veèery sešly s dìvèaty
v tìlocviènì s potøebnou výbavou: zubním
kartáèkem, spacákem, pøevleèením na noc,
plyšákem a dostatkem zdravé svaèiny.
Chipsy, køupky a sladkosti dodávaly mezi
jednotlivými cvièeními dostatek energie.
Když už všechny dívky od samého trénování
padaly hladem, zachránila nás dovážka
pizzy až do dvora školy. Užili jsme si všichni
nejen trénování na vystoupení, vybíjené,
pizzy, ale i ponocování, žvanìní až do noci…
Byl to prostì správný pobyt s kamarádkami.
A hlavnì bez rodièù.

Radka Dudová

Pradìdova galerie v Jiøíkovì
V úterý 5. prosince jsme spoleènì
se 6. tøídou vyrazili do Pradìdovy galerie
u Halouskù v Jiøíkovì. Tam jsme obdivovali
pøedevším døevìný vyøezávaný betlém,
který nás pøekvapil svou velikostí. Zaujaly
nás také sochy bílých koní s koženými sedly,
na která jsme si mohli sednout.
Zde vložit foto 029 (velké)
Nechybìlo peklo s døevìnými èerty
a tøíhlavý drak. Vánoèní atmosféru dodala
celému výletu snìhová nadílka, kterou jsme
si náležitì užili formou koulovaèky.
Návštìvu Pradìdovy galerie všem
doporuèuji.
Jakub Jašek, žák 7. tøídy
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Starostuv hanácké vdolek
Ve ètvrtek 30. listopadu se naše škola
zúèastnila závodù nazvaných Starostuv
hanácké vdolek. Paní uèitelka Radka
Dudová vybrala z každé tøídy prvního
stupnì ètyøi žáky. A tak ze všech sil soutìžili:
1. tøída: Natálka Grèková, Gabèa Sovová,
Kristýnka Koèí, Lukáš Veèeøa;
2. tøída: Anetka Dolénková, Nikolka
Tomašèáková, Sárinka Ševèíková, Denis
Vilímec;
3. tøída: Justa Ježová, Míša Eis, Jára
Brùžek, Martin Slovák;
4. tøída: Bea Piòosová, Gabriel Gûntner,
Matyáš Kuèerka, Ríša Èernošek;
5. tøída: Adam Ošádal, Patrik Kaspar,
Helèa Slintáková, Nikèa Osladilová.
Odjeli jsme do Duban, kde se s námi utkalo
dalších 8 škol: Bedihoš, Bystroèice,
Hrubèice, Klenovice, Kralice, Olšany,
Smržice a Vrbátky. Soutìžili jsme
v 8 nároèných disciplínách a nejvíce se nám
daøilo v bìhu k metì, slalomu mezi kuželi,
v závodu èlovìk, kùò a rak a v pøenášení
plného míèe.
Každý úspìch, každá setinka navíc nás
motivovaly ke snaze vyhrát. A nakonec díky
všemu úsilí a snaze jsme vybojovali nejlepší
první místo. Druhé Vrbátky na nás ztrácely
7,5 bodu a poslední Hrubèice už 51 bodù.

Èesko zpívá koledy
Ve støedu 13. prosince se naše základní
škola již 3. rokem zapojila, spoleènì
s Olomouckým deníkem, do projektu Èesko
zpívá koledy. V rámci této akce úderem
18. hodiny lidé na stovkách míst v Èeské
republice i v zahranièí zpívali ve stejnou
dobu tradièní vánoèní písnì a ve stejném
poøadí, stejnì jako my. Žáci naší školy
se na tento výjimeèný den pøipravovali
v rámci pìveckého kroužku a hudební
výchovy.

Chtìla bych podìkovat všem
zamìstnancùm školy, kteøí se na organizaci
této akce podíleli, pøedevším pak paním
uèitelkám Drahomíøe Marko, Radce
Dudové a Jitce Vlèkové, které se postaraly
o hudební doprovod.
Hnìvotínští žáci zpívali pøed budovou školy
za vydatné podpory svých rodièù a pøátel
školy. Dìkujeme také rodièùm, kteøí
v reflexních vestách dbali na bezpeènost
dìtí podél místní komunikace.
Vlasta Nováková, zástupkynì øeditele
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Všichni jsme pøijeli do školy šastní a hned
jsme se šli pochlubit panu øediteli a paní
zástupkyni, kteøí nás moc pochválili.
Všichni doufáme, že takto zvítìzíme

Vánoèní prohlídka hradu
Šternberk
V pondìlí 11. prosince jsme spoleènì se žáky
9. tøídy navštívili hrad Šternberk. Dozvìdìli
jsme se mnoho o dávných vánoèních
zvycích a zjistili nìco málo o tom, jak døív
lidé tyto svátky klidu a míru slavili. Dostalo
se nám øádného pouèení o tradicích u nás
i jinde ve svìtì, mìli jsme možnost
si o Vánocích popovídat a srovnávat
tehdejší zvyky s dnešními. Z navštívených
místností nás nejvíce zaujala prostorná
hradní kuchyò, kde jsme se dozvìdìli
o nejrùznìjších pokrmech, které døíve
zdobily štìdroveèerní stùl.

Díky milému a sympatickému prùvodci,
který nás hradem provedl a o všem nám
popovídal, jsme mìli možnost užít
si pohodovou akci a nasát vánoèní
atmosféru. Po prohlídce hradu jsme zavítali
také na místní námìstí. Celý výlet jsme
zakonèili návštìvou olomoucké Šantovky,
kterou jsme využili k nákupu dárkù pod
stromeèek.
Dìkujeme našim tøídním paním uèitelkám
Lence Žibritové a Ivetì Šutové za bezva akci.
Eliška Slehová, Adéla Navrátilová,
Dominik Kaspar (žáci 8. tøídy)

i na jaøe v Olšanech, to už ale budeme
bojovat rozdìlenì ve více skupinách.
N. Osladilová a H. Slintáková, žákynì 5. tøídy

Mikulášské odpoledne
V pátek 1. prosince se sešli u stromeèku pøed
budovou místní základní školy dìti, jejich
rodièe, uèitelé i vedení školy, aby pøišli
pozdravit blížící se vánoèní svátky. Všichni
žáci od prvòáèkù až po devátou tøídu
vyrobili øetìz, který symbolizuje
kamarádství, pomoc, soudržnost
a pospolitost jednoho èlovìka k druhému.
Tento øetìz pak upevnil pan øeditel
Vladimír Èuka na vánoèní strom.

Potom všichni vytvoøili prùvod, ve kterém
nechybìly masky èerta, Mikuláše a andìla.
Za doprovodu hudby došel prùvod
k místnímu kulturnímu domu, kde
na všechny masky èekalo obèerstvení v
podobì teplého punèe. Uvnitø kulturního
domu pokraèovalo pøedvánoèní veselí
karnevalem, vystoupením mažoretek,
ale hlavnì pøišel Mikuláš v doprovodu èerta
a andìla.
Karneval byl završen slavnostním
rozsvícením vánoèního stromu pøed
kulturním domem, ohòostrojem a zpìvem
Pokraèování na stranì 7.
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Pokraèování ze strany 6.

Šantovka patøí nám

koled žákù pìveckého kroužku pøi základní
škole pod vedením paní uèitelky Drahomíry
Marco. Každý si mohl v chladném
podveèeru pochutnat na bohatém
obèerstvení. Vìøíme, že tento den pomohl
alespoò na chvíli zapomenout na denní
starosti a uvedl každého do „vánoèního
èasu“, který patøí mezi nejkrásnìjší období
v roce. Krásné Vánoce všem obèanùm
Hnìvotína pøejí zamìstnanci ZŠ a MŠ
Hnìvotín.
Alena Zapletalová

A nastal den „D“ - oèekávané a zároveò
obávané vystoupení v Šantovce. Dvì
skupiny mažoretek a dvì skupiny
pomponistek zatanèily v nedìli 10. prosince
u vánoèního stromku v pøízemí Šantovky.
Nejprve zaznìla Vltava v moderním podání
a snad nejen známá hudba a hlasitý
komentáø moderátora Lukáše Kobzy,
ale hlavnì naše Highlights pøilákaly
pozornost divákù v pøízemí i na ochoze
1. patra. Tréma možná odhalila ještì více
obtížnost sestavy, ale i tak sklidily dívky
velký potlesk a obdiv. Po vystoupení
„v zeleném“ pøipochodovaly naše Perlièky
a pøedvedly svou sestavu s mnoha témìø
pøesnými seskupeními. To, že hùlky u obou
vystoupení tu a tam padaly na zem nevadilo,
hlavnì že nikoho nezranily. Želízkem v ohni
byla poté naše novì vzniklá pomponová
skupinka Girls.

Pìt dívek s vlastní sestavou a novými svìtle
modrými kostýmy, modrými a støíbrnými
pompony slyšely pøi svém výkonu i obdivné
óóó a nejeden hlasitý potlesk uprostøed
skladby, to když se ocitla jedna, èi druhá
dívka hlavou dolù a vše pøesto mìla stále
pod kontrolou. Provazy, mosty, „zvedaèky”,
to vše dívky do své sestavy zakomponovaly.
Celé vystoupení završila vìtší skupinka
dívek v èerno-èerveném s èervenými
a zlatými pompony. Prý se pan starosta
jenom usmíval (èerpáno z dùvìryhodných
zdrojù). Tak vìøím, že se vystoupení i pøes
nedostatky, kterých se v životì dopouští
každý z nás, líbilo jak vám, kteøí jste dívky
pøišli podpoøit, tak ostatním divákùm
v Šantovce. Tak za rok v pøedvánoèním
èase, sejdeme se v Šantovce zase. Zlepšíme
se? Ukáže se!
Radka Dudová

Otevøení rekonstruované prodejny
Ve ètvrtek 14. prosince byla po 3,5mìsíèní
pauze otevøena prodejna u kruhového
objezdu.
Spoleènost Qanto, která rekonstrukci
prodejních prostorù provedla, na prodejní
ploše cca 120 m2 nabízí kompletní
sortiment alkoholických a nealkoholických
nápojù, potravin a drogistického zboží
v celkovém poètu více než 2 500 produktù.
Standardem je pøíjem platebních karet,
možnost využití služby cashback (pokud
banka, u které je zøízen úèet k platební
kartì, podporuje službu cashback, mùže
majitel karty peníze vybrat u pokladny pøi
platbì kartou), platba stravenkami, lahvový
automat a pravidelné týdenní akce, o nichž
budete v dostupném okolí informováni
prostøednictvím letákù ve vašich
schránkách.
Otevírací doba prodejny:
- pondìlí až pátek: 6:30 - 18:00 hod.
- sobota: 7:00 - 11:00 hod.
- nedìle: 8:00 - 11:00 hod.
Otevírací doba o vánocích:
23.12. - 6:30 - 12:00 hod.
24.12. - 6:30 - 11:00 hod.
25.12. - zavøeno
26.12. - 7:00 - 12:00 hod.
31.12. - 6:30 - 12:00 hod.
1.1 - zavøeno
Milan Krejèí
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Výbìr poplatkù za svoz komunálního odpadu
a psa v roce 2018

Dìti se tìší na Vánoce

Od 1. února do 28. února 2018 jsou
splatné poplatky za svoz
komunálního odpadu pro rok 2018.
Úhradu mùžete provést:
- bezhotovostnì na úèet èíslo
5423811/0100, variabilní symbol je èíslo
popisné domu a kód 1337, napøíklad za dùm
è. p. 620 bude variabilní symbol 6201337;
- hotovì v úøední dny (pondìlí a støeda)
v kanceláøi obecního úøadu.

Roèní poplatek za jednu osobu èiní
400 Kè/rok a poplatníkem je každá osoba,
která má nahlášen trvalý pobyt

Kulturní a spoleèenské akce
Uskuteènilo se:
- 1. 12. Rozsvícení vánoèního stromu obce;
- 16. 12. Taneèní zábava Sboru
dobrovolných hasièù Hnìvotín;
- 20. 12. Dìti se tìší na Vánoce – zábavné
odpoledne pro dìti s vánoèní atmosférou
v kulturním domì zorganizoval Èeský
èervený køíž ve spolupráci se základní
školou a obecním úøadem.

Pøipravuje se:
- 26.-29. 12. Dny stolního tenisu spojené
s Vánoèním turnajem v sále kulturního
domu;
- 1. 1. 2018 Novoroèní výšlap
do Hnìvotínských Skal od 13 do 16 hodin,
od 17:30 hodin zahajujeme a v 18:00 hodin
odpalujeme slavnostní Novoroèní
ohòostroj s hudebním doprovodem;
- 12.-13. 1. Prezidentské volby - první kolo;
- 20. 1. Ples sportovcù organizovaný
TJ FC Hnìvotín;
- 3. 2. Domácí zabijaèka u hasièské
zbrojnice;
- 10. 2. Ples Sboru dobrovolných hasièù
Hnìvotín;
- 17. 2. Ples Mysliveckého sdružení Blata
Miloslav Antl
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v Hnìvotínì, tedy i ta osoba, která má
úøední adresu na Obecním úøadì
v Hnìvotínì è. p. 47), i když se tady fyzicky
nezdržuje. Poplatek za rekreaèní objekt,
kde nemá nikdo trvalý pobyt, také èiní
400 Kè/rok.
Poplatky za psy za rok 2018 jsou splatné
od 1. února do 31. bøezna 2018.
Poplatníkem je držitel psa staršího 3 mìsícù
a tento poplatek èiní pro rok 2018:
- za prvního psa 100 Kè;
- za psa, jehož držitelem je poživatel
invalidního, starobního a vdovského nebo
vdoveckého dùchodu, anebo poživatel
sirotèího dùchodu, který je jediným
zdrojem pøíjmu 50 Kè
- za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele 150 Kè.
Úhrada mùže být opìt provedena buï
bezhotovostnì na výše uvedený úèet,
variabilní symbol bude zase è. p. domu
a kód 1341 (za psa z domu è. p. 620
je variabilní symbol 6201341), nebo hotovì
v kanceláøi obecního úøadu.
Jana Svobodová

Pozvánka na Nový rok
Tradièní novoroèní výšlap
do Hnìvotínských skal
V pondìlí 1. ledna 2018 od 13 do
16 hodin organizujeme opìt tradièní
výšlap pro dìti, dospìlé i celé rodiny k lišèí
noøe do Hnìvotínských skal.
Pøedpokládáme, že po nároèném noèním
pøechodu do nového roku si rádi vyjdete do
zimní pøírody. Trasa není nároèná
a zvládnou ji i dìti.
U lišèí nory bude pøipraveno teplé
obèerstvení a nápoje. Každý úèastník bude
za sportovní výkon odmìnìn
upomínkovým pøívìskem.

Opìt velký novoroèní ohòostroj
Ve stejný den, tedy v pondìlí 1. ledna
od 17:30 (zahájení akce) do 18:00
hodin (odpálení ohòostroje), jsme,
podobnì jako loòský rok, pro vás se
spoleèností Pyro&art Olomouc pøipravili
velký novoroèní ohòostroj s hudebním
doprovodem.
Domníváme se, že termín je rozumnìjší než
na Silvestrovskou pùlnoc. Øeší to tak již
mnoho mìst a obcí. Ohòostroj je uøèen
pøece také dìtem. Pøejeme si, aby se stal
tradicí. Vìøíme, že to bude krásný zážitek
nejen pro dìti, ale i pro dospìlé. Na zahøátí a
dobrou náladu pøipravíme horký punè a èaj.
Miloslav Antl, místostarosta

Pod tímto názvem maminky a babièky
z místní organizace Èeského èerveného
køíže ve spolupráci se školní družinou
a obecním úøadem spoleènì zorganizovaly
ve støedu 20. prosince od 13:30 hodin pro
dìti zábavné odpoledne s vánoèní
atmosférou, koledami a dìtským punèem
v prostorách kulturního domu.
Dìti si samy mohly vyzkoušet vánoèní
prostírání, vytvoøit vánoèky, linecké
a bìžné cukroví, tlapky, perníèky a jiné.
Ženy jim výrobky upekly a dìti si je
dozdobily. Po vzájemném pochlubení
nìkteré dìti své výrobky snìdly, jiné
si je vzaly domù, aby je mohly ukázat
maminkám a tatínkùm. Se staršími
spolužáky si také vyzkoušely pøípravu
rùzných chuovek a chlebíèkù. To vše se na
závìr vyhodnotilo a nakonec i snìdlo.
Pro nejkrásnìjší výrobky bylo pøipraveno
i drobné ocenìní, tak jako pro
nejprofesionálnìjší pracovní stùl.
„Zažít nudu. To vadí!!!“
Jitka Ponížilová

Volba prezidenta republiky
První kolo prezidentských voleb se bude
konat ve dnech 12. a 13.
ledna 2018. V obci
Hnìvotín je jeden volební
okrsek, volební místností
je sál kulturního domu.
Volit mùže obèan, který dosáhl nejpozdìji
druhý den voleb 18-ti let a ve volební
místnosti se prokáže platným dokladem
totožnosti. Volit prezidenta mùže obèan
v místì svého trvalého pobytu. V jiném
okrsku pouze s volièským prùkazem.
O vydání volièského prùkazu mùže voliè
požádat písemnì (s ovìøeným podpisem)
nejpozdìji do 5. ledna 2018 nebo osobnì do
10. ledna 2018 do 16 hodin u obecního
úøadu, kde je zapsán do stálého seznamu
volièù.
Hlasovací lístky budou dodány volièùm
nejpozdìji 3 dny pøede dnem voleb. Voliè
hlasuje osobnì, zastoupení není pøípustné.
Po pøíchodu do volební místnosti obèan
prokáže svou totožnost. Po záznamu
v seznamu volièù obdrží úøední obálku,
pøípadnì volební lístky a vstoupí
do prostoru pro úpravu lístkù, kde vloží
do úøední obálky jeden hlasovací lístek.
Úøední obálky s platným hlasovacím
lístkem vloží do volební schránky.
Voliè mùže požádat ze závažných, zejména
zdravotních dùvodù, obecní úøad
(tel. è. 585 944 808), nebo ve dnech voleb,
nejpozdìji do 13. ledna 2018 do 12 hodin
okrskovou volební komisi (tel. è. 604 385
398) o to, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost.
Pøípadné druhé kolo voleb by se konalo
26. a 27. ledna 2018. O jeho konání
vás budeme informovat na úøední desce
a rozhlasem.
Iveta Èechová
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Zmìny v hromadné autobusové pøepravì
Poèátkem pøíštího roku vyrazí na cesty
flotila bílých autobusù Integrovaného
dopravního systému Olomouckého kraje.
Od 1. ledna budou obèany vozit dopravci,
kteøí vzešli z výbìrových øízení. Umožní
to zvýšit kvalitu cestování.
V Olomouckém kraji tak mimo jiné pøibude
víkendových spojù, lidé se snadnìji
dostanou do práce, dìti do školy a senioøi
k lékaøi. Hejtmanství myslelo také
na cestování lidí za kulturou, napøíklad
do kin a divadel. Autobusy objednávané
Olomouckým krajem roènì ujedou
22,5 milionu kilometrù. Autoøi øešení vìøí,
že se tímto zpùsobem podaøí zatraktivnit
veøejnou dopravu, pøilákat nové cestující
a zvýšit výnosy z jízdného.

Lidé autobusy Integrovaného dopravního
systému Olomouckého kraje poznají podle
bílé barvy, které doplní ještì jeho svìtelné
logo na èele vozidla. Ve všech bude jako
doposud platit krajský tarif, který obèanùm
umožní pøestupovat mezi vlaky,
pøímìstskými autobusy a mìstskou
hromadnou dopravou. Ve všech
autobusech a vozidlech MHD bude možné
využívat platební karty. Ty poslouží nejen
k nákupu jednorázového dokladu, ale také
jako nosiè èasového kuponu pro cestující,
kteøí si kupují týdenní èi mìsíèní jízdné.
Dopravci, které si Olomoucký kraj vybral,
budou muset splnit øadu podmínek
vedoucích ke zvýšení kvality cestování.
Prùmìrné stáøí vozidel nesmí být vyšší než
5 let a obèany nebudou moci vozit autobusy
starší než 10 let. Každý nový vùz navíc
dopravci koupí v bezbariérové úpravì,
s klimatizací a informaèními monitory
LCD.
Výbìru nových dopravcù pøedcházelo
vypracování koncepce veøejné dopravy na
území kraje. Odborníci Èeského vysokého
uèení technického samosprávì doporuèili
rozdìlení území do 14 oblastí s pøirozenými
centry, kam lidé míøí do školy a zamìstnání
èi za lékaøskou péèí. Zároveò se vyøešila
doprava mezi kraji, která nyní bude
vycházet z potøeb cestujících a nikoliv
administrativních hranic regionù.

S novými jízdními øády pøichází i nezbytné
zmìny v jednotlivých linkách. Dotknou
se tras, èíslování i samotných zastávek.
Provoz autobusových linek vedoucích pøes
obec Hnìvotín bude od 1. ledna 2018 novì
zajišovat spoleènost VOJTILA TRANS
s.r.o. Pouze nìkolik málo spojù bude nadále
obsluhovat firma ARRIVA MORAVA a.s.
Linky v jízdním øádu budou mít nová èísla

a nìkde i nové názvy.
Uvádíme ty pro Hnìvotín nejdùležitìjší:
- stávající linka èíslo 890709 na trase Olomouc - Lutín - Slatinice bude v roce 2018
provozována spoleèností VOJTILA TRANS s.r.o. pod èíslem 891370 a nìkolik málo spojù
spoleèností ARRIVA MORAVA a.s. pod èíslem 890370;
- stávající linku èíslo 890723 na trase Olomouc - Hnìvotín/Tìšetice - Lutín bude v roce
2018 provozovat pod èíslem linky 891371 spoleènost VOJTILA TRANS s.r.o.
Ke zmìnám dochází i v jízdních øádech. Kompletní informace k podobì autobusové
dopravy v roce 2018, vèetnì nových jízdních øádù, naleznete na webových stránkách
Koordinátora integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje www.kidsok.cz.
Milan Krejèí

Oznámení Øímskokatolické farnosti Hnìvotín
Poøad bohoslužeb ve vánoèním
období 2017-2018 ve farním kostele
sv. Leonarda v Hnìvotínì
24. 12. Štìdrý den: 15:00 žehnání
betléma a zpìv koled, žehnání betlémského
svìtla; dìti si mohou pøinést lucernièky
a odnést si z kostela betlémské svìtlo
24. 12. Štìdrý veèer: 21:00 vánoèní mše
svatá (pùlnoèní) – se zpìvem vánoèních
skladeb
25. 12. Hod Boží vánoèní: 9:30 –
vánoèní mše svatá se zpìvem vánoèních
koled
26. 12. Svátek sv. Štìpána: 9:30 –
sváteèní mše svatá
31. 12. Svátek sv. Rodiny: 9:30 – mše
svatá za rodiny farnosti a na podìkování
za uplynulý rok

1. 1. Nový rok: 9:30 – novoroèní mše
svatá za farnost a obec Hnìvotín
6. 1. Slavnost Zjevení Pánì – sv. Tøí
králù: 18:00 – tøíkrálová mše se svìcením
zlata, kadidla, vody a køídy, na konci mše
požehnání koledníkùm Tøíkrálové sbírky
7. 1. Svátek Køtu Pánì: 9:30 – nedìlní
mše na zakonèení vánoèního období
s obnovou køestních slibù
Vánoèní koncert v kostele
sv. Leonarda v Hnìvotínì
se bude konat v sobotu 30. prosince
2017 v 16 hodin. Úèinkovat bude
Velkobystøický chrámový sbor, sólisty
a orchestr øídí Radim Èernín. Program
koncertu bude uveden na plakátech.
Vstupné na koncert je dobrovolné, výtìžek
bude použit na opravu kostela.

Tøíkrálová sbírka na Charitu
se bude konat v naší obci v týdnu kolem
svátku sv. Tøí králù, tj. ve dnech
1. - 10. ledna 2018. 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.

Ekumenická bohoslužba za jednotu
køesanù
se bude konat ve farním kostele
sv. Leonarda v nedìli 21. ledna 2018
ve 14 hodin. Na tuto bohoslužbu zveme
vìøící ze všech køesanských 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.

Pøejeme všem našim
farníkùm
i ostatním spoluobèanùm
radostné a duchovnì
prožité vánoèní svátky
a hodnì Božího
požehnání, zdraví
a spokojenosti
v novém roce.
Mons. Eduard Krumpolc, faráø
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Z Hnìvotínské vycházky
V sobotu 11. listopadu se sešli èlenové
Mysliveckého spolku Blata Hnìvotín na své
letošní první spoleèné vycházce, které
se také zúèastnili hosté z Jižní Moravy
a okolních honiteb. Sraz byl v 8 hodin
v hnìvotínském kulturním domì, kde
úèastníci posnídali chutnou a výživnou
polévku s rohlíkem, než pøišel povel
k nástupu. U zápisu obdržel každý støelec
placku z bøezového døeva s datem a místem
konání honu, kterou vyrábí pro tento úèel
èlen spolku pan Jiøí Toman, za což mu patøí
velký dík.
Po odtroubeném vítání, které provedl Pavel
Andrš, podal hlášení o poètech úèastníkù
vycházky myslivecký hospodáø Pavel
Toman. Nastoupené myslivce a honce
pøivítal jménem spolku pøedseda Ludìk
Nezhyba a pøedal slovo hospodáøi, který
úèastníkùm sdìlil:

„I já bych vás chtìl co nejsrdeènìji pøivítat
na naší první spoleèné akci. Èeká nás pìt
leèí, první dvì budeme dìlat v blízkosti
mìsta, proto dbejte pøi støelbì na zvýšenou
bezpeènost pøípadnì vyskytnuvších
se obèanù a všech úèastníkù honu vèetnì
psù tak, abychom se zde ve zdraví všichni
zase sešli, což je na tomto honu
nejdùležitìjší. Loví se zajíc, bažant kohout,
kachna a zvìø zákonem povolená. Pøeprava
do jednotlivých leèí bude auty a pìšky.
První øadu povede Pavel Pospíšil a já
a druhou øadu povede Alois Hrubý. Støílejte
na pøimìøenou vzdálenost, ani krátkou, ani
dlouhou, a není zvìøina znehodnocena,
nebo postøelena. Pøeji vám pøíjemný
myslivecký den“.
Nástup ukonèil pøedseda provoláním Lovu
zdar. Po odtroubení se auty rozjelo
k zastoupení první leèe. Po prvních
výstøelech se objevila policejní hlídka,
kterou nìkdo z horlivých obèanù pøivolal,
vše se ale vysvìtlilo a hon pokraèoval.
Po tøetí leèi následovala svaèina, kterou
pøipravil Stanislav Ošádal starší. Èerstvì
vyuzený Lešanský kabanos chutnal všem,
kdo mìl zájem, mohl si druhý kus kabanosu
opéct na pøipraveném ohni. Po krátké
pøestávce jsme posilnìni a odpoèati vyrazili
pìšky do ètvrté leèe a vzápìtí auty do leèe
páté.
Výøad probìhl v obci pøed kulturním
domem, kde byla z chvojí pøipravena
ohrádka ohranièená ohni, ve které ležela
ulovená zvìø - jedna kachna, osm bažantích
Strana 10

kohoutù, šest zajícù a jedna liška. Tento
výsledek byl za souèasných podmínek
docela pìkný. Chválou nešetøil
ani hospodáø, když prohlásil:
„Dnešní vycházka opravdu vycházkou byla
a jsem rád, že jsem se setkal se skupinou
opravdových myslivcù. Takový klidný
a pohodový hon dlouho nepamatuji.
Chovali jste se opravdu profesionálnì a na
úrovni, jak by mìla myslivost vypadat. Chtìl
bych podìkovat všem psovodùm, chtìl bych
vypíchnout práci dvou gordon setrù Radka
Nehmeta, protože je radost se dívat, jakým
zpùsobem své psy zvládá. Kolikrát se na
úkor výkonu svých psù tøeba nedostane ani
k ránì. Milou záležitostí je také vyhlášení

Po spoleèné veèeøi a pøípitku Králi honu
bylo vzpomenuto i na kamarády myslivce,
kteøí již nejsou mezi námi. Oživení pøinesli
hosté z jihomoravské obce Sedlec, jejichž

produkty vrátili pamì i døíve narozeným.
Zábava byla výborná. Zvláštì vydaøená
vycházka pøes velkou spokojenost všech
však ve skrytu duše mnohých pamìtníkù
zanechala i pocit strachu. Že tyto vycházky
brzy nahradí tolik známé hojné hony na
Hané, jak o nich píše v knize Halali Jaromír
Javùrek. Po vylosování bohaté tomboly
nastalo louèení. Zaèali odjíždìt hosté
ze vzdálenìjších míst. Domácí samozøejmì
posedìli až do úplného konce.
Na snímku zleva Král honu Alois Hrubý,
pøedseda Mysliveckého sdružení Blata Ludìk
Nezhyba a hospodáø Pavel Toman

Krále honu. Po delším rokování se uplatnilo
právo první kuje poslední brok, které
rozhodlo ve prospìch Aloise Hrubého.
Okamžitì zaznìlo hromové a žije Král.
Po jeho dekoraci a blahopøání, pozval
pøedseda spolku všechny na poslední leè do
kulturního domu a výøad ukonèil
provoláním Myslivosti zdar. Následným
závìreèným odtroubením byla také vzdána
poslední pocta ulovené zvìøi. V „kulturáku“
se již ohøíval jelení guláš pøipravený
Liborem Koneèným a Miroslavem
Špièákem. Guláš byl opravdu dobrý, a tak
nebylo divu, že si nìkteøí øekli o pøídavek.

Odjíždìl jsem nadmíru spokojen nejen
proto, že se mi podaøilo ulovit dva zajíce
a jednoho bažantího kohouta, ale hlavnì
pro tu kamarádskou atmosféru, která
se lnula celou vycházkou i poslední leèí.
Rudolf Krè
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Vzpomínka na letní tábor
U pøíležitosti Rozsvícení vánoèního stromu
obce již tradiènì obèanský spolek ProVás
Hnìvotín uspoøádal pro dìti, rodièe
a prarodièe v prostorách klubovny Vlèat
„mikrovýstavu“ z letošního letního
pobytového tábora hnìvotínských dìtí
nazvaného Za devatero horami.
Dùležitým posláním této výstavy bylo
i podìkování vedoucím a sponzorùm tábora
u sváteèního punèe.

Pokud budou po tomto datu na táboøe ještì
volná místa, umožníme pøihlášení dalším
zájemcùm z øad dìtí z naší obce. Už nyní
evidujeme více jak 10 nových zájemcù
z 2. a 3. tøídy základní školy Hnìvotín, kteøí
doposud na našem táboøe nebyli a moc
by si pøáli se ho zúèastnit. Z kapacitních
dùvodù jsme proto nuceni upøednostòovat

hnìvotínské dìti navštìvující 2. až 7. tøídu,
jelikož pro tuto vìkovou skupinu jsou naše
tábory koncipovány.
Bližší informace o 4. roèníku tábora najdete a
zavzpomínat na roèníky dávno i nedávno
minulé mùžete na webové adrese
www.provashnevotin.cz.
Petr Niessner

Ukonèení tenisové sezóny
Až do pùlky listopadu dovolilo pøíznivé
poèasí protáhnout tenisovou sezónu
na hnìvotínském antukovém kurtu.
Skuteèné zakonèení však probìhlo v pátek
24. listopadu u pøíležitosti vyhlašování
celkových výsledkù 4. roèníku soutìže
Hnìvotínský hrnec. K podaøenému veèeru
se vracíme fotografiemi ocenìných dvojic.

Bez jejich pomoci by nebylo možné
uskuteènit tábor na tak vysoké úrovni.
Rytíøùm a vedoucím jsme vìnovali drobný
dárek v podobì táborového DVD, které nese
vzpomínku na pohádkovì strávené chvíle
v areálu UP Olomouc na Pastvinách.
Dìkujeme tímto i panu rektorovi Jaroslavu
Millerovi za nemalou podporu naši
hnìvotínské družiny.
Na výstavì bylo zároveò oznámeno nové
táborové téma pro léto 2018 s názvem
PRA PRA!!! A okamžitì se zaèaly rodit nové
skvìlé i bláznivé nápady, jak toto téma
uchopit. My mùžeme jen prozradit,
že i 4. roèník bude plný pøekvapení
a dobrodružství, jaká mùžeme potkat jen
v dobì dávno minulé. Na tento nový tábor
jsme pøednostnì rozdali pøihlášky
úèastníkùm toho letošního.

Vítìzové základní èásti soutìže Tomáš Dostál
starší a Tomáš Dostál mladší.

Celkové tøetí místo obsadili David Houska
a Ondøej Svaèek.

Poražení finalisté, celkovì druzí Mojmír Doležal
a Jiøí Šulc.

Letošní držitelé Hnìvotínského hrnce Karel
Brachtel a Ivo Lošák.

Tyto pøihlášky nezapomeòte odevzdat
do 31. ledna 2018 do spolkové schránky na
adrese Hnìvotín è. p. 400 (v ulici Za Školou).
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Pozvánky na akce
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