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Veøejná zasedání zastupitelstva obce.

øíjen 2010

25. zasedání konané dne 12. srpna

Jednání se zúèastnilo 7 zastupitelù (omluveni
MVDr. Vratislav Šulc a Ing. Jaromír Sleha) a 32 obèanù.
Na úvod zasedání byla pøednesena Mgr. Ivanou 
Filkászovou  kontrola usnesení. Poté ve zprávì o èinnosti 
informoval pøítomné starosta obce o práci obecního 
úøadu. 
Následnì zastupitelé projednali a schválili:
- prodej pozemku obce manželùm Koláøovým
p.è.  993/109, orná pùda o výmìøe  106 m2;  
- výbìr dodavatelù - veøejné zakázky na rekonstrukci 
Velkého Klupoøe  a na zasí�ování lokality U zahrádek;
- pøíspìvky obce Regionu Haná ve výši 10 000,- Kè na 
rozhlednu Velký Kosíø; FC Hnìvotín ve výši 200 000,- Kè 
jako partnerskou  pomoc obce pøi dofinancování investice    
„ Høištì s umìlou  plochou“; pomoc  pøi likvidaci škod po 
povodních v Severoèeském kraji nìkteré z obcí (doplacení 
sbírky obèanù)  èástkou do 20 000,- Kè;
- smlouvy obce; 
- žádost obce o dotaci na zateplení budovy ZŠ (SFŽP , 
celkové náklady cca 5, 6 mil. Kè);
- informaci o pokraèování soudního sporu obce s 
odvolaným øeditelem ZŠ Hnìvotín Jiøím Tomanem;
- informaci o  pøíspìvku Olomouckého kraje a ØSD na 
odhluènìní ulice Lutínská a  Olomoucká;
- petici obèanù k rušení noèního klidu a dodržování 
uzavírací doby v hospodì manželù Lomayových a další.

V následné diskuzi došlo na výmìnu názorù bývalého 
starosty obce a souèasného zastupitele pana Jurtíka se 
stávajícím vedením obce, když se kriticky vyjádøil o 
finanèní situaci obce: „Cítím se jako na Titaniku, kde sice 
všichni tancují, ale ten má již díru a potápí se. Nevím, jak 
chce obec vše ufinancovat. Budu rád, když se najde nìkdo, 
kdo to bude umìt, já to neumím“.
Starosta Dvoøák v odpovìdi ujistil, že obec ví, jak akce 
finanènì zabezpeèovat: „Vyøešili jsme závazky obce na 
poèátku našeho volebního období, na které jste nám pane 
Jurtík doporuèoval vzít si další pùjèku. Pozemkový fond  
nám bezplatnì pøevedl pozemky, které jsme zasí�ovali a 
prodali. Mohli jsme tak do rozvoje obce dokonce 
investovat desítky miliónù.“
Místostarosta Antl poukázal na to, že pan Jurtík obèas 
øekne vìci, které nejsou pravda, což ihned doložil jeho 
výroky ve Zpravodaji obce, vyúètováním splaškové 
kanalizace, dopisem na SFŽP nebo zpùsobem zadávání 
zakázek bez výbìrového øízení. Celou diskuzi na toto téma 
ukonèil trefnì pan Jurtík: „A� každý vìøí, èemu chce“.
Další pøíspìvky ing. Bla�áka a paní Janušové se týkaly 
zpomalení dopravy na Lutínské ulici, paní Flašarová se 
pøimlouvala za cyklostezku do Lutína, pan Dokoupil 
vznesl dotaz ke kontejnerùm na trávu a paní Johnová k 
špatnému výhledu øidièù pøes novì umístìné kontejnery 
na Válkovì. Paní Lepaøová se zmínila o potøebì 
kontejneru na tabulové sklo, paní Janušová o potøebì 
upravit chodník z Lutínské ulice na ulici Pod Skalou a
ing. Bla�ák se pøimlouval za umístìní kontejneru na 
tøídìný odpad u plotu pana Sojky.
Podrobnìjší informace o projednávaných záležitostech 
naleznete na obecních webových stránkách v Usnesení z 
25. zasedání zastupitelstva obce.

26. zasedání konané dne 16. záøí

Zasedání se zúèastnilo 8 zastupitelù (omluvena
Mgr. Ivana Filkászová) a 35 hostù. 

Z programu jednání:
- prodej  èásti pozemku obce p.è. 1050/1 o výmìøe 3 m2 
žadatelùm manž. Koníèkovým;
- odkoupení pozemkù do majetku obce  od  p. Zdeòka  
Knauze. Jedná se o pozemky v lokalitì U Zahrádek urèené 
k zastavení rodinnými domy, celkem 1357 m2;         
-  projednání „Návrhu zadání souboru zmìn è. 3 ÚP obce 
Hnìvotín“ po pøipomínkovém øízení;
-  smlouvy obce;
-  rozpoètová opatøení;
- zprávy pøedsedù o èinnosti výborù v uplynulém voleb-
ním období;
- zpráva starosty obce o hospodaøení v uplynulém 
volebním období (viz samostatný èlánek);
- rozpracované a rozjednané akce v obci (opìt viz 
samostatný èlánek);
- omezení provozu po dobu oprav Velkého Klupoøe a 
výsledky sbírky obèanù (podrobnìji v samostatných 
èláncích);
-  žádosti o dotace  atp.

Z diskusních vystoupení:
-  ing. Brejcha se vyjádøil k „Návrhu 3. zmìny územního 
plánu obce Hnìvotín“ – navrhuje cyklostezku po obou  
stranách komunikace na Olomouc, poukázal na 
benevolenci pøi povolování výstavby nìkterých rodinných 
domù, které narušují vzhled novì budovaných ulic Za 
Høištìm, ale i uprostøed obce. Upozornil, že nemohl najít 
na webových stránkách obce celý návrh zadání 3. zmìny 
ÚP obce. Ing. Brejcha uplatnil pøipomínky u Odboru 
koncepce a rozvoje Magistrátu mìsta Olomouce, vèetnì 
návrhu na vylouèení nìkterých ploch. Starosta Dvoøák 
však trval na pùvodním návrhu s èímž, jej podpoøil 
místostarosta ing. Dostál, který upozornil na možnost 
uplatnit pøipomínky, popø. další návrhy v budoucích 
zmìnách územního plánu obce. Zastupitelé poté rozhodli 
hlasováním o schválení pùvodního návrhu pøipo-
mínkovanému ostatními institucemi Olomouckého kraje, 
Magistrátu mìsta, KHS, HZS atd.)
- ing. Krejèí informovala zastupitele a obèany o 
skuteènosti, že obec Køelov pøipravuje kompostárnu, 
kterou by naše obec mohla (možná) také využívat;

Na závìr zasedání podìkoval starosta  zastupitelùm, 
èlenùm výborù, vedení jednotlivých složek a obèanùm za 
osobní podíl na rozvoji obce v minulém volebním období a 
popøál obèanùm š�astnou ruku v nadcházejících volbách.

Podrobnìjší informace o projednávaných záležitostech 
naleznete na obecních webových stránkách v Usnesení z 
26.zasedání zastupitelstva obce.

Iveta Vyroubalová

Informace praktického lékaøe.
Na základì opakujících se dotazù pacientù sdìluje praktický 
lékaø pro dospìlé MUDr. Jiøí Novák, že ordinaèní hodiny
v Hnìvotínì zùstávají i nadále beze zmìny:
Pondìlí: 13.15 - 15.45, Støeda: 8.45 - 11.15 
Stále registruje i nové pacienty, telefonní kontakt je:
585 944 811.
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Sbírka na pomoc obcím postižených 
povodní.

Omezení parkování a provozu vozidel
po dobu rekonstrukce Velkého Klupoøe.

øíjen 2010

Od støedy 29. záøí probíhají na Velkém Klupoøi práce na 
opravì komunikace, která v sobì zahrnuje opravu 
chodníku, parkovištì, obrubníkù, pøedlažbu a úpravu 
kanalizaèních vpustí. Trvat by mìla do nedìle 24. øíjna a 
pøináší omezení provozu a prùjezdu vozidel. Souèasnì s 
tím je vydán i zákaz stání podél západní strany ulice a je 
omezeno parkování na protìjší stranì, vždy v souvislosti s 
právì probíhajícími pracovními úseky.
Od pondìlí 25. øíjna do pátku 29. øíjna by mìlo probíhat 
výškové srovnání komunikace, úprava podkladních vrstev 
a oprava živièného povrchu. Termín pokládky živice bude 
ještì upøesnìn. Na toto období pøedpokládáme vylouèení 
veškeré dopravy vèetnì vozidel obèanù,  bydlících v dané 
lokalitì. 
Po celou dobu rekonstrukce bude dopravní situace 
upøesòována pøenosným  dopravním znaèením a to po 
trase rozcestí Olšany – Žerùvky, vjezd do obce, hlavní 
køižovatka. Doporuèujeme vám proto po celou dobu 
rekonstrukce omezit provoz vozidel a stání ve vjezdech 
mimo komunikaci. Svá vozidla mùžete parkovat v ulici 
Pod Skalou, na parkovišti pøed spoleèností FAMO nebo na 
dalších vhodných místech v obci. Možností je i dohoda s 
obèany bydlícími v jiných ulicích.

Za omezení se omlouváme, ale musíme vám koneènì tuto 
ulici opravit. Dìkujeme za pochopení.

Miloslav Antl, místostarosta

Vzhledem k následkùm nedávných nièivých povodní na 
severu Èech byla uspoøádána veøejná sbírka na pomoc 
postiženým. Obèané Hnìvotína pøispìli na vybrané 
rodiny obce Bílý Kostel èástkou  26 300,- Kè, obec pak ze 
svého rozpoètu pøidala dalších 13 700,- Kè. Celkový 
výtìžek tedy èinil 40 000,- Kè.

Po dohodì s Obecním úøadem Bílý Kostel jsme tak mohli 
17.záøí 2010 pøedat dvìma postiženým rodinám z této 
obce, Kreibichovým è.p. 51 a Strnadovým è.p. 53, po
20 000,- Kè. Obálky s obnosem pøedali rodinám osobnì 
na místì starosta obce ing. Jaroslav Dvoøák a místo-
starosta obce Miloslav Antl.   
Všem, kteøí jste pøispìli na pomoc tìmto lidem, 
dìkujeme!
Rádi vám i vyøizujeme podìkování od tìchto rodin a také 
od ing. Formánka, starosty Bílého Kostela.

Jana Svobodová

Podìkování za spolupráci!

Rád bych touto cestou 
p o d ì k o v a l  m í s t o -
starostùm obce pánùm 
Miloslavu Antlovi a ing. 
Tomáši Dostálovi, svým 
kolegùm zastupitelùm, 
èlenùm výborù obce,  
èlenùm zájmových složek a 
také vám obèanùm, kteøí 
jste se zapojili do realizace 
s l o ž i t ý c h  ú k o l ù  v e   
prospìch naší obce po 
dobu právì konèícího 
volebního období 2006 – 
2010.

Dìkuji vám! Byla s vámi radost spolupracovat.
Ing. Jaroslav Dvoøák, starosta

Bílý Kostel, srpen 2010

Velký Klupoø se koneènì doèká opravy.
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„ÚÈET” ZASTUPITELSTVA OBCE ZA VOLEBNÍ OBDOBÍ 2006 – 2010.

øíjen 2010

Hospodaøení obce se øídí každý kalendáøní rok rozpoètem 
obce, který je dle potøeby a finanèní situace v prùbìhu 
roku upravován rozpoètovými opatøeními.
Závìreèný úèet obce, který je obrazem skuteèného 
hospodaøení obce v daném roce, je vždy, spoleènì s 
výsledkem auditu, projednáván a schvalován na poèátku 
následujícího kalendáøního roku. Oba dokumenty jsou 
vyvìšovány na úøední desce a webových stránkách obce, z 
èehož vyplývá, že zastupitelé i obèané byli a jsou prùbìžnì 
informováni o hospodaøení obce a zastupitelé toto 
hospodaøení projednávají a schvalují.
Pokud se ohlédneme za stávajícím volebním obdobím 
(listopad 2006 až øíjen 2010), mùžeme hospodaøení obce 
dokumentovat na níže uvedených údajích.

Situace na poèátku volebního období - 
listopad 2006.

Stav úètu obce (k 6. 11. 2006):        + 9,2 mil. Kè
Závazky obce:
- doplatky splašková kanalizace; -  5,5 mil.
- doplatek na veøejnou èást pøípojek (Ekozis); -  7,2 mil. 
- doplatek za ústnì dohodnuté práce
  (Stavod Lutín - deš�ová OÚ, Spojovací ulice); -  3,5 mil.                 
- zpevnìní komunikace Za školou, veøejné
  osvìtlení v ulici Spojovací;  -  0,6 mil.

Závazky celkem: cca - 16,8 mil. Kè

K tomu dále:

(v této souvislosti zastavený majetek obce - MŠ, pošta a 
Kulturní dùm);

Nebylo ani èím ruèit, ale také nepøipadalo v úvahu 
pøerušení každodenního financování chodu  obce 
(energie, doprava, provoz školy a školky, mzdy, veøejné 
osvìtlení, vodovod, kanalizace, úklid obce, opravy 
majetku ap.). 

- pùjèka na kanalizaci (splátka 1 mil.roènì) - 8 mil. Kè

Bez ohledu na výše uvedené údaje zastupitelé 
odmítli vzít další pùjèku a dále zadlužovat obec!

Pøíjmy obce za období 2007 – 2010.

Kde tedy obec získala finanèní prostøedky na vyøešení 
nepøíznivého stavu a na investice pro další roky? (pozn. 
èísla jsou orientaèní):
- daòové pøíjmy z rozpoètu Ministerstva financí a vlastní
   daòové pøíjmy (rozpoèet); cca 45 mil. Kè
- získané dotace (EU, ministerstva, Olomoucký kraj,
   fondy); cca 15 mil. Kè
- kapitálové pøíjmy z prodeje  pøibližnì 6 ha pozemkù
   (skuteèný pøíjem byl 72 mil. Kè, ale obec musela zaplatit
 soukromým osobám 18 mil.Kè za vykoupené
   pozemky); cca 54 mil.Kè
Pøíjmy celkem cca 114 mil. Kè

Výdaje obce za období 2007 – 2010.

Z výše uvedených èísel vyplývá, že obec mìla v tomto 
období ve svém rozpoètu k hospodaøení pomìrnì vysokou 
èástku a to ještì byly, z dùvodù ekonomické krize, obci 
kráceny finanèní prostøedky ze státního rozpoètu. Jak s 
penìzi naložila? (pozn. èísla jsou orientaèní):  
- zabezpeèení chodu obce; cca 41 mil. Kè
- doplacení závazkù (3,3 mil. Kè + pùjèka 3,5 mil. Kè) 
(výbor pro výstavbu a rozvoj dopravy neuznal  nìkteré 
požadavky stavebních spoleèností, narovnal èást 
rozpoètovaných  položek, a dohodl snížení závazkù obce  
pøibližnì o 4,3 mil. Kè); cca 6,8 mil. Kè
- investice do rozvoje obce (podrobnìjší informace 
uvedeny níže); cca 61,2 mil. Kè 
Výdaje celkem: cca 109 mil. Kè 

Stav  úètu obce (øíjen 2010): cca + 5 mil. Kè

Investice do rozvoje obce za uplynulé 
volební období.

- napojení Kulturního domu (dále KD), DPS, pošty, 
hasièské zbrojnice, ZŠ a MŠ na splaškovou kanalizaci, 
pøípadnì na vodovod; 2,0 mil. Kè
-  rekonstrukce ulice Høbitovní; 3,0 mil. Kè 
-  rekonstrukce ulice Topolanská
   (p.Romanovská až po KD); 3,4 mil. Kè
- rekonstrukce ulice od KD po hlavní
   køižovatku a u hasièské zbrojnice; 3,1 mil. Kè
-  výmìna oken základní školy; 2,1 mil. Kè
-  pøivadìè pitné vody z vodárny Skály; 3,4 mil. Kè
-  zasí�ování ulice K potoku; 1,3 mil. Kè
- rekonstrukce sociálního zaøízení
   základní školy; 1,2 mil. Kè
-  vybudování pavilonu základní školy; 1,5 mil. Kè
-  vybudování komunikací Za školou
    a K potoku; 1,2 mil. Kè
- vyèištìní deš�ové kanalizace
   a zatrubnìní èástí potoka; 1,0 mil. Kè
- revitalizace èásti Kout
   vèetnì veøejného osvìtlení; 4,7 mil. Kè 
-  rekonstrukce a vybavení mateøské
   školky; 8,7 mil. Kè
- revitalizace ulice Topolanská (po høištì); 4,5 mil. Kè
-  vybudování sítí v lokalitì Za høištìm; 12,0 mil. Kè
-  rùzné projektové práce; 2,0 mil. Kè
Celkem: 55,3  mil. Kè

Slavnostní otevøení rekonstruované èásti obce Kout.
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Další menší akce v úhrnné hodnotì
5,9 mil. Kè.

- opìrná zeï Velký Klupoø; 400 tis.
-  výmìna oken a vstupních dveøí KD; 400 tis.
-  vysazení dvou  remízkù v katastru obce; 450 tis.
-  oprava bytového fondu DPS; 300 tis.
-  oprava cesty obce k ÈOV Lutín (podíl
   ARKO a OÚ Lutín); 240 tis.
-  posílení pøíkonu vodárny Skály; 200 tis.
-  rozšíøení zakázky Kout o vícepráce; 360 tis.
-  položení deš�ové kanalizace a vodovodu
   v ul. Pøed Høištìm; 470 tis.
-  nový povrch ulice kostel-Modos; 200 tis.
-  nový povrch ulice p.Krèek-bývalá Kalorie; 200 tis.
-  veøejné osvìtlení Kout; 100 tis.
-  výsadba zelenì v obci; 190 tis.
-  nákup a celková oprava CAS; 250 tis.
-  vybavení zásahové jednotky SDH; 150 tis. 
-  pøepojení 8 dom. pøípojek a 2 hydrantù
   Velký Klupoø I; 120 tis.
-  pøepojení 8 dom. pøípojek a 2 hydrantù
   Velký Klupoø II; 120 tis.
-  položení odboèení deš�ové kanalizace
   ulice Za školou; 150 tis.
-  rekonstrukce prostorù pro
   družinu v ZŠ; 100 tis.
-  nákup multikáry; 100 tis.
- oprava a povrchová úprava podlahy tìlocvièny; 100 tis.
-  sociální zaøízení pro zamìstnance obce
   (sklep KD); 50 tis. 
-  úprava prostoru pøed hasièskou zbrojnicí; 80 tis.
-  obložení obou schodiš� v DPS; 50 tis.
-  odlehèení kanalizace KD-potok; 25 tis.
-  èištìní Skal a odstranìní èerných skládek; 100 tis. 
-  oprava støechy KD; 30 tis.
-  instalace svodidel, lokalita K potoku; 30 tis.
-  oprava schodištì ,boèní vchod na høbitov; 25 tis.
-  zpevnìní cesty k pøeèerpávací stanici;  50 tis.
-  oprava prostranství pøed kostelem; 90 tis.
-  pøepojení 4 dom. pøípojek Malý Klupoø; 40 tis.
-  úprava pøístupu k pomníku; 10 tis.   
-  prostor pro venkovní posezení u DPS; 30 tis.
-  oprava oplocení Hegerovy zahrady;  30 tis.
-  oprava pøekopù živicí; 50 tis.
-  nákupy tøí radarù; 100 tis.
-  oprava požárního vozidla  AVIE; 30 tis.
-  pøíspìvek na opravu køíže u kostela; 80 tis. 
-  opravy majetku obce; 400 tis.
+ zamìøovací práce, pasportizace sítí, pøíspìvky na 
èinnost složek, apod.

Rozestavìné a  rozpracované akce.

Nìkteré investièní zámìry jsou již ve fázi rozestavìnosti èi 
rozpracovanosti a zde uvádíme jejich seznam vèetnì 
pøedpokládaných termínu realizace: 
- rekonstrukce ulice Velký Klupoø (záøí – listopad 2010);
- zasí�ování lokality U Zahrádek (záøí – øíjen 2010);
- vybudování veøejného osvìtlení v lokalitì Za høištìm 
(záøí – øíjen 2010);     
- oprava povrchu komunikace Za školou (záøí – øíjen 
2010);       
- podle finanèní situace - veøejné osvìtlení Velký Válkov, 
Malý Válkov a ulice Høbitovní (listopad 2010 nebo rok 
2011);
- zateplení budovy základní školy na Topolanské ulici 
(èervenec – srpen 2011);
- prùtah silnice II/570 Olomouc – Lutín (realizace konec 
2011 a 2012);
- dokonèení komunikací a úpravy prostranství v lokalitì 
Za Høištìm (2012);
- dokonèení komunikací a úpravy prostranství v lokalitì
U zahrádek (2012).

Miloslav Antl, místostarosta

Z výše uvedených údajù jednoznaènì 
vyplývá, že kdyby se zastupitelé nerozhodli 
prodat získané pozemky a èásteènì i obecní 
pozemky, potácela by se obec celou dobu v 
dluzích, nedosáhla by na dotace a rozvoj 
Hnìvotína by se v uplynulém období témìø 
zastavil.

Ing. Jaroslav Dvoøák, starosta obce

„ÚÈET” ZASTUPITELSTVA OBCE ZA VOLEBNÍ OBDOBÍ 2006 – 2010.

Ulice Topolanská.

Chlouba obce - mateøská škola.
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Ve svém èervnovém pøíspìvku do Zpravodaje jsem se vám 
pøiznal, že mùj první øeditelský rok na hnìvotínských 
školách byl vùbec nejrychlejším v mém profesním životì. 
Po prázdninách jsme v pùli záøí opìt v plném zápøahu a 
obzvláštì pro nás ve vedoucích funkcích jsou mìsíce záøí a 
øíjen administrativnì nejnároènìjší. Jakmile za pomoci 
zástupkyní Mgr. Vlasty Novákové a paní Jarmily 
Dostálové a dalších kolegù zapojených do zpracování 
výroèní zprávy školy za minulý školní rok, vlastního 
hodnocení školy za poslední 3 školní roky a zpracování 
veškerých výkazù tyto záležitosti zvládneme, soustøedíme 
se na chod jak základní, tak mateøské školy. Tím 
nejdùležitìjším bude pro nás pøíprava projektu EU peníze 
školám, o kterém jsem vás již ve Zpravodaji informoval.
Co se nám zatím podaøilo, co jsme nestihli a které 
záležitosti chceme øešit v tomto školním roce 2010/2011? 
Zatímco dobìh hospodáøského roku 2009 byl ve znamení 
velmi pøíznivého provozního rozpoètu ze strany 
zøizovatele, pro hospodaøení v roce 2010 jsme již obdrželi 
rozpoèet, který odpovídal právì probíhající hospodáøské 
krizi. Tento rozpoèet je spíše udržovací, než aby dovolil 
finanèní øešení všech problémù, se kterými se setkáváme. 

Pøesto však na tomto místì musím uvést, že se podaøilo 
plnì modernizovat uèebnu výpoèetní techniky, pøedevším 
softwarovým vybavením, licencemi a antiviry. Tìlocvièna 
školy byla zbavena nebezpeèného náøadí, vymalována a 
její parkety pøebroušeny a nalakovány. Družina školy se 
rozrostla o druhé oddìlení a tak se naše dvì vychovatelky 
starají celkem o 60 dìtí. Jak se dìtem v družinì líbí, o tom 
se dennì pøesvìdèují jejich rodièe. Stálý obdiv sklízí 
vybavení pavilonu školy pro 1. – 3. roèník, který je vybaven 
nejen po estetické stránce, ale hlavnì podle 
nejmodernìjších didaktických a pedagogických zásad. 
Však také od žákù vyšších tøíd slyším pøipomínky, že by se 
už i oni rádi vzdìlávali v takovémto moderním prostøedí. 
Zatím tuto záležitost budeme øešit spoleènì se 
zøizovatelem poøízením dalších interaktivních tabulí. 

Co je ale krása našeho pavilonu a družiny na Topolanské 
ulici oproti kompletnì rekonstruované mateøské škole. 
Takto opravenou a vybavenou mateøskou školu nám 
mohou závidìt nejen na Moravì, ale i po celé naší 
republice. Však si také paní uèitelky J. Dostálová

Prvním rokem ve funkci øeditele.

øíjen 2010

I. Vyroubalová a I. Vrbíková užily kolem celé rekonstrukce 
své, ale výsledek stojí za to. Jistì chápete, že provoz takto 
vybavené školky nese i vyšší provoznì-finanèní nároky.
Z tìchto dùvodù jsme upravili úplatu za vzdìlávání v MŠ 
ze 100,- na 250,- Kè, ale po rodièích již nebudeme žádat 
napø. praní a žehlení prádla, pøíspìvek v podobì 
toaletních potøeb, aj. Veškeré tyto èinnosti si budeme 
zajiš�ovat sami z takto získané úplaty. Mìl jsem možnost 
porovnat vybavení olomouckých školek a naší mateøské 
školy. Mohu uvést, že tyto mìstské školky nedosahují 
úrovnì hnìvotínské, a pøesto výše úplaty za vzdìlávání
v tìchto školkách zaèíná na 400,- Kè.
Staré a nevyhovující internetové stránky budou zaèátkem 
mìsíce øíjna nahrazeny novými a tak veškeré informace o 
chodu základní i mateøské školy naleznete na 
www.skolahnevotin.cz.

Jak probíhá naše spolupráce s naším zøizovatelem vás 
pravidelnì seznamuji v tomto èasopise. Myslím si, že v 
minulém roce byla tato práce pro kulturní a sportovní 
život v obci na maximální možné úrovni. Hodnì èasu, 
èasto i o víkendech, strávily mé kolegynì pøípravou a 
provedením akcí, které pøispìly k životu obce. Podìkování 
patøí všem tìm, kteøí pøipravili  a uskuteènili napø. 
Mikulášský karneval, Slet èarodìjnic, Vítání obèánkù, 
Bazárek, Sportovní den obce, Akademii, aj.

Jistì jsou vìci, které v prvním roce funkce prostì 
nestihnete. Jednak proto, že nápady by byly, ale k jejich 
realizaci jsou potøeba finance. Jako pøíspìvková 
organizace jsme odkázáni na pøíspìvek zøizovatele, 
možné projekty z penìz Evropské unie a pøíjem z vašich 
finanèních nebo vìcných darù. Stále se totiž v rùzných 
mediích hovoøí o zvyšování platù uèitelù, ale málokdy se 
objeví zpráva o tom, že se snižují pøíspìvky státu na 
uèebnice, další vzdìlávání pedagogù, aj. 

V závìru svého pøíspìvku chci vyjádøit pøesvìdèení, že 
pøíští zastupitelstvo obce bude pokraèovat ve vysoko 
nastaveném trendu podpory školství v Hnìvotínì tak, 
abychom mohli financovat další oblasti, které pøispìjí 
ke zkvalitnìní vzdìlávacího a výchovného procesu v 
naší organizaci.

Mgr. Vladimír Èuka, øeditel školy
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Žáci i zamìstnanci Základní školy v Hnìvotínì v tomto 
školním roce adoptovali žirafí samièku Kaylu, která patøí 
mezi vzácné žirafy Rotschildovy, žijící v Zoo na Svatém 
Kopeèku. Narodila se 19. ledna 2010 matce Kimberly a 
otci Marcovi. Stejným rodièùm se narodil také Paul, o 
kterého se naše škola starala v letech 2008 až 2010. Dnes 
žije Paul v zahranièí, kde úspìšnì rozšiøuje chov. Na jeho 
sbírku bylo pøipsáno 11 225,- Kè. 

„Svou“ Kayle navštívili žáci 1.-4. roèníku v olomoucké zoo 
ve ètvrtek 16. záøí, kdy pøedali do rukou mluvèí zoo sleènì 
Loutocké finanèní èástku ve výši 5 000,- Kè. Dìti obdržely 
jako odmìnu volné vstupy a snad je zahøál i dobrý pocit, že 
pomáhají zvíøatùm žít lepší život.

Mgr. Alena Zapletalová

Malování. Adopce žirafí samièky Kayly.

V posledním srpnovém týdnu napadlo žáky 9. roèníku 
vymalovat si kmenovou tøídu podle svých pøedstav. Tento 
návrh spoleènì s paní uèitelkou tøídní pøedložili vedení 
školy, které s obavami, ale i s nadšením souhlasilo a 
potvrdilo, že je to opravdu skvìlý nápad. 

Po zakoupení barev a jiných potøebných vìcí se mohlo 
zaèít. Tøi dny strávené a� už natíráním zdí na èervenou a 
modrou barvu anebo èištìním zašpinìné podlahy žáci 
zvládli a po nároèné práci mìli opravdu radost, že si 
dokázali poradit i s takovým úkolem.

Kateøina Jeèmeòová a Kateøina Koníèková, 9.tøída

Zahájení školního roku.

Nový školní rok 2010/2011 byl i letos slavnostnì zahájen v 
sále Kulturního domu Hnìvotín. Sešli se zde všichni 
stávající i noví žáci naší školy, paní uèitelky, ale také 
budoucí prvòáèci s rodièi a nechybìli ani pan starosta, 
místostarosta a paní Flášarová ze svazu žen. 

Poté, co pan øeditel všechny pøivítal a seznámil s 
událostmi školního roku, byli prvòáèci v doprovodu svých 
rodièù pozváni na pódium, kde byli slavnostnì 
ošerpováni. Do školních lavic 1. tøídy letos zasedlo
20 žákù.

Mgr. Lenka Èuková

øíjen 2010

Ve støedu 15. záøí navštívili žáci 9. tøídy ruèní papírnu ve 
Velkých Losinách. V úterý 21. záøí, zatímco se žáci
6. roèníku zúèastnili besedy s Policií ÈR, se osmá a devátá 
tøída vydala do Moravského divadla v Olomouci na 
pøedstavení „Jak je dùležité míti Filipa“.

Den poté zhlédli žáci 4.–9. roèníku v kinì Metropol 
program „Èeská republika – zemì známá neznámá“. Na 
pátek 24. záøí se jistì tìšili žáci prvního stupnì, které 
èekala již tradièní „Pohádková noc ve škole“. Tentokrát se 
k nim pøipojili také žáci 9. tøídy, kteøí si pro nì pøipravili 
zábavný program. 
Za pìkného poèasí se v pátek 24. záøí uskuteènilo cvièení v 
pøírodì. Prvòáèci strávili tento den na høišti FC Hnìvotín, 
kde hráli sportovní hry a pro jejich starší kamarády, žáky 
2. – 9. roèníku, byl pøipraven turistický pochod na trase 
Hnìvotín - ústínský lesík a zpìt. 

Mgr. Lenka Èuková

Akce, kterých se žáci zúèastnili
v mìsíci záøí.



S t r a n a 8

Základní škola a Mateøská škola.

Kulturní poøady pro dìti v mateøské škole.

Mateøská škola.

Vážení rodièe,
   vstup dítìte do mateøské školy patøí k významným 
událostem v jeho životì.  Pro vaše dítì zaèíná úsek života s 
mnoha novými požadavky, v prostøedí, které se liší od 
dùvìrnì známého domova. Jako rodièe nejste urèitou èást 
dne bezprostøednì k dispozici, Vaše dítì si musí vytvoøit 
dùvìru k nové paní uèitelce, která je zde souèasnì pro 
øadu jiných dìtí. Dítì se musí pøizpùsobit novému 
dennímu rytmu, novým pravidlùm.
 Naším cílem je, aby se dìti cítily v mateøské škole š�astnì a 
spokojenì. Pøejeme si, aby získaly nové kamarády, aby si 
dovedly hrát a spolupracovat s ostatními dìtmi a úspìšnì 
se zapojily do života v kolektivu.
Denní program je pestrý a rozmanitý. Vychází z 
„Rámcového programu pro pøedškolní vzdìlávání“.
S dìtmi si povídáme o pøírodì, poèasí, zvíøatech, rodinì, 
tìle a zdraví, o dopravních prostøedcích, velký dùraz 
klademe na hru. Seznamujeme je s lidovými tradicemi. 
Úkoly zamìøené na pøemýšlení a soustøedìnost støídají 
èinnosti hudební, výtvarné a tìlesné. 
Nabízíme dìtem i mnoho nadstandardních aktivit. Patøí 
mezi nì keramický, hudební a gymnastický kroužek, 
angliètina hrou a od druhého pololetí školního roku 
plavání v Olomouci a lyžování v Hluboèkách.
Za všechny zamìstnance školy pøejeme vašim dìtem, aby 
se jim v mateøské škole líbilo, aby rostly a prospívaly k 
radosti nás všech.

øíjen 2010

Adopce na dálku.

Již pøed dvìma lety se naše škola zapojila 
do projektu „Adopce na dálku“ a 
adoptovala  indickou holèièku, která se 
jmenuje Priya.
 Je jí osm rokù a jejím snem je stát se 
lékaøkou. Tento sen se jí naše škola snaží 
krùèek po krùèku splnit, a to tak, že jí 
každý rok posíláme peníze urèené na 
zaplacení školného.

Kateøina Jeèmeòová a Kateøina Koníèková, 9.tøída

Sbìr papíru.

Naše škola se pøihlásila do soutìže „Volá tapír, tøiïte 
papír“. Za každý kilogram odevzdaného papíru získáme 
1,20 Kè. První tøi školy, které odevzdají nejvíce papíru na 
žáka, získají finanèní odmìnu 10 000, 7 000 a 5 000 Kè.
   Tímto se tedy obracíme na obèany Hnìvotína s prosbou, 
aby nám ve sbìru pomohli. Necháme pøistavit na školní 
dvùr kontejner a obecním rozhlasem vám dáme na 
vìdomí datum sbìru. Výtìžek ze sbìru bude použit na 
odmìny našim žákùm a estetizaci školy.

Mgr. Vlasta Nováková, zástupkynì øeditele

Velkým sálem Kulturního domu se 15. záøí odpoledne 
rozeznìl dìtský smích. Mateøská škola poøádala pro dìti a 
rodièe poøad „Z pohádky do pohádky“, který moderovala 
paní Lena Freyová. Úvodem øekla pár slov a pak už se 
zábava rozbìhla plným proudem. Náplò programu byla 
velmi bohatá a pøitom nikterak složitá.

Akce se úèastnily dìti všech vìkových kategorií, od tìch 
nejmenších až po pøedškoláky.  Ocitly se v øíši princezen, 
stateèných rytíøù, ježibab a jiných pohádkových bytostí. 
Zažily pohádky trochu jinak a dokázaly, že umí závodit, 
èarovat i tancovat.
Odpoledne se vydaøilo, dìti i rodièe odcházeli se 
spokojeným úsmìvem na tváøi.
V úterý 21.záøí pøijelo do mateøské školy maòáskové 
divadélko z Olomouce. Pohádka „Jak vèelièka zachránila  
králíèka“ byla plná zvíøátek, kde nad zlou a prolhanou 
kozou Rózou, které se dokonce bál vlk i medvìd, vyhrála 
svou chytrostí stateèná vèelka.

Dostálová Jarmila, zástupkynì øeditele pro MŠ

Informace ke komunálním volbám –
úprava hlasovacího lístku.

V letošních komunálních volbách mùžete v Hnìvotínì, kde 
volíme 9 èlenù zastupitelstva, hlasovací lístek upravit jedním 
ze tøí níže uvedených zpùsobù:
1. Oznaèit køížkem ve ètvereèku v záhlaví sloupce pøed 
názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán 
hlas kandidátùm této volební strany v poøadí dle hlasovacího 
lístku v poètu, kolik èiní poèet èlenù zastupitelstva obce, který 
má být v obci volen. Pokud by byla oznaèena tímto zpùsobem 
více než jedna volební strana, byl by takový hlas neplatný.
2. Oznaèit v rámeècích pøed jmény kandidátù køížkem toho 
kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, 
nejvýše však tolik kandidátù, kolik èlenù zastupitelstva obce 
má být zvoleno. Poèet èlenù zastupitelstva, který má být v obci 
zvolen, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku. Pokud by bylo 
oznaèeno tímto zpùsobem více kandidátù, než je stanovený 
poèet, byl by takový hlas neplatný.
3. Kromì toho lze oba zpùsoby, popsané v pøedchozích 
bodech, kombinovat, a to tak, že lze oznaèit køížkem jednu 
volební stranu a dále v rámeèku pøed jménem kandidáta další 
kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných 
sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany.
V tomto pøípadì je dán hlas jednotlivì oznaèeným 
kandidátùm. Z oznaèené volební strany je dán hlas podle 
poøadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátùm, kolik 
zbývá do poètu volených èlenù zastupitelstva obce. Pokud je 
tedy voleno 9 èlenù zastupitelstva a je oznaèena volební 
strana s 9 kandidáty a kromì toho 5 kandidátù individuálnì ze 
sloupcù dalších volebních stran, jsou dány oznaèené volební 
stranì 4 hlasy, a to pro kandidáty na prvních ètyøech místech. 
Pokud by byla tímto zpùsobem oznaèena více než jedna 
volební strana nebo více kandidátù, než je stanovený poèet, 
byl by takový hlas neplatný.

Milan Krejèí

Dostálová Jarmila, zástupkynì øeditele pro MŠ
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Aktuálnì.

Komunální volby.

øíjen 2010

L e t o š n í  k o m u n á l n í  v o l b y  j s o u  v y h l á š e n y  n a  p á t e k  
15. øíjna (do 14.00 h do 22.00 h) a sobotu 16. øíjna (od 8.00 h do 
14.00 h).
V naší obci máme jeden volební okrsek a volební místností je pro všechny 
volièe velký sál Kulturního domu v Hnìvotínì. Volièem je obèan Èeské 
republiky, který alespoò ve druhý den voleb dosáhl vìku 18-ti let. Obèan, 
který není státním obèanem Èeské republiky, ale je státním obèanem 
èlenského státu EU a má trvalý pobyt v obci, mùže být zapsán do dodatku seznamu volièù, ale pouze na vlastní žádost.
Hlasovací lístky vám budou doruèeny nejpozdìji 12. øíjna do vaší oznaèené domovní poštovní schránky. Volièi, kteøí se 
ze zdravotních dùvodù nemohou dostavit do volební místnosti, mohou zažádat o možnost hlasovat do pøenosné 
volební schránky, a to buï v kanceláøi obecního úøadu (tel. 585 944 808) nebo prostøednictvím jiné osoby ve dnech 
voleb pøímo u volební komise. Ve volební místnosti  každý obèan musí prokázat svou totožnost a státní obèanství 
platným obèanským prùkazem nebo cestovním pasem. Další informace k volbám naleznete na internetových 
stránkách: , .

Iveta Vyroubalová
www.mvcr.cz, www.kr-olomoucky.cz www.volby.cz

Kdo se uchází o vaše hlasy v komunálních volbách?

Kandidátní listina è.1: Kandidátní listina è.2: Kandidátní listina è.3:
„Za další rozvoj obce“ „Opìt za jeden provaz“ „Pro všechny bez rozdílu“
1. Dvoøák Jaroslav Ing., 59 1. Niessner Petr, 38 1. John David, 33
2. Antl Miloslav, 46 2. Mifková Ivana Mgr., 46 2. Skøivánek Milan Ing., 49
3. Krejèí Nadìžda Ing., 54 3. Novák Jozef Ing., 56 3. Pospíšil Pavel, 34
4. Rosmanik Petr, 61 4. Mlèochová Jana, 64 4. Šulc Martin, 32
5. Dadáková Miloslava, 63 5. Jeèmeòová Renáta, 38 5. Havlík Zdenìk, 34
6. Bla�ák Libor Ing., 46 6. Piòos Roman, 35 6. Svoboda Tomáš Bc., 35
7. Kreuzer Radomír, 38 7. Hariò Miroslav, 45 7. Burïák Lukáš, 23
8. Filkászová Ivana Mgr., 45 8. Skácel Martin, 38 8. Vymìtal Bohuslav, 52
9. Filip Zdenìk, 47 9. Doležal Mojmír Mgr., 39 9. Jurtíková Eva, 21

Kandidátní listina è.4: Kandidátní listina è.5: Kandidátní listina è.6:
„Za obec Hnìvotín“ „Chceme dokonèit zapoèaté“ „Obyèejní lidé“
1. Jurtík Vladimír, 48 1. Dostál Tomáš Ing., 55 1. Mrkusová Jana Mgr., 67
2. Onderka Miroslav, 53 2. Oš�ádal Stanislav, 33 2. Mrkus Petr, 45
3. Jež Jaroslav, 36 3. Marešová Jana PhDr., 49 3. Krupáš Dušan, 39
4. Köcherová Hana MUDr., 47 4. Dostálová Jana Mgr., 47 4. Koníèek Roman Ing., 44
5. Novotníková Romana Ing., 45 5. Špièák Alois, 59 5. Slovák Ladislav, 36
6. Krupáš Petr, 43 6. Mádlová Jana Mgr., 66 6. Ètvrtlík Jaroslav, 37
7. Sohr Radek, 41 7. Macoun Jiøí Ing., 47 7. Parák Rostislav, 47
8. Veselý Milan, 55 8. Pokorný Petr, 46 8. Horáèek Vít, 35
9. Jurtíková Jitka, 47 9. Horyl Milan, 45 9. Krupáš Petr, 23

Na internetu se v posledních dnech objevily výsledky 
prùzkumù, které ukazují, že k volbám se chystá pouze 62% 
volièù, pøedpokládaná úèast však má být ještì nižší. Èastìji 
jsou rozhodnuti volit lidé nad 60 let a lidé s dobrou životní 
úrovní. Jasno o své volbì má 46% dotázaných, dalších 25% 
mùže svùj názor zmìnit. Pouze 15% dotázaných znalo 
všechny své kandidáty. Jednoduchá èísla vypovídají o 
mnohém: lidé jsou otráveni z politické situace, mnozí 
považují svoji úèast na volbách za zbyteènou, zvláštì dnes, v 
dobì hrozících ekonomických zmìn. Nic z toho však neplatí 
u komunálních voleb. Kdy jindy mùže každý z nás tak silnì 
ovlivnit situaci a dìní v místì, kde tráví velkou èást svého 
života? Nestaèí jen neustále kritizovat a všechno 
zpochybòovat, pøi volbách do zastupitelstva obce mùžeme 
a musíme dát najevo, koho chceme ve vedení naší obce a 
tím i jakým smìrem by se obec mìla dále ubírat..
Hnìvotín patøí mezi obce, které za poslední roky velkou 

mìrou zmìnily svoji tváø. O veškerém dìní byli obèané 
pravidelnì informováni, mimo jiné i prostøednictvím 
Zpravodaje obce Hnìvotín. Urèitì toho není málo, èím se 
naše obec mùže chlubit. Proto je nesmírnì dùležité, aby v 
zastupitelstvu byli i nadále lidé, jimž leží na srdci všeobecný 
rozvoj obce a jejichž slova jsou podložena skuteènými èiny. 
Toto zamyšlení není rozhodnì pøedvolební agitací pro to, èi 
ono seskupení. V každém pøípadì však chce být výzvou pro 
všechny volièe - pøijïte k volbám a dejte svùj hlas tìm, 
kterým vìøíte. Nenechte se ovlivòovat pomluvami a 
intrikami, které patøí spíš do špatných románù, než mezi 
slušné lidi. Volby pøece nejsou o tom získat za každou cenu 
moc a tu potom zneužít k vlastnímu prospìchu. Výsledek 
voleb do obecního zastupitelstva ovlivní život každého z 
nás nejen na další ètyøi roky, ale velkou mìrou pøispìje k 
vytvoøení podmínek pro další zdárný rozvoj obce i v letech 
následujících.

Zamyšlení pøed volbami ……

Milan Krejèí
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Ohlédnutí za farním dìtským dnem
V nedìli 12. záøí odpoledne se konal na faøe v Hnìvotínì již 
podruhé farní dìtský den. Bylo to setkání dìtí a jejich 
rodièù z naší farnosti s pouèným i zábavným soutìžním 
programem. Dìti nejprve zhlédly film o Mojžíšovi, 
egyptském princi a potom se rozdìlily na ètyøi družstva, 
která spolu soutìžila v rùzných zábavných disciplínách 
(získávání potravin a stavebního materiálu, lovení ryb, 
skákání v pytlích, soukání bonbonù uvázaných na niti, 
závody na farní káøe a podobnì). K svaèinì se podávaly 
rùzné speciality pøipravené rodièi a na závìr se konal 
táborák na farním dvoøe s tradièním opékáním špekáèkù. 
Všem úèastníkùm se farní dìtský den moc líbil a tìší se na 
další.

Výuka náboženství
Výuka náboženství dìtí bude probíhat na faøe od konce 
záøí, kdy budou mít dìti rozvrh výuky nepovinných 
pøedmìtù a kroužkù. Vyuèovat bude paní katechetka 
Dana Pazderová z Olomouce. Rodièe mohou pøihlásit dìti 
do výuky náboženství na faøe nebo i ve škole.

Opravy kostela a fary
V letním období byl vybudován kolem celého kostela nový 
okapní chodník a byla provedena svislá izolace zdiva a 
odkanalizování ohradní zdi z vnitøní strany od kostela.
Z vnìjší strany tuto izolaci a odkanalizování ohradní zdi 
vèetnì úpravy terénu provedla obec Hnìvotín, za což jí 
dìkujeme. V souèasné dobì dokonèujeme úpravu terénu 
kolem kostela. V kostele se opravují varhany a lavice pod 
kùrem. V presbytáøi kostela se buduje nový oltáø z 
mramoru. Probíhá také obnova nátìrù oken a dveøí 
kostela i fary.

Svátek Všech svatých a Památka všech 
vìrných zemøelých (Dušièek)

Svátek Všech svatých oslavíme v pondìlí 1. listopadu 
zpívanou mší svatou v 17.00 hodin. Památku Všech 
vìrných zemøelých, Dušièek, oslavíme v úterý 2. listopadu 
mší svatou za všechny vìrné zemøelé v 17.00 hodin.
Za naše zemøelé se budeme spoleènì modlit i na høbitovì, 
a to už v nedìli 31. øíjna ve 14.00 hodin.

Zájmové organizace.

Oznámení Øímskokatolické farnosti Hnìvotín.
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Slavnost sv. Leonarda spojená
se svìcením nového oltáøe za úèasti 

biskupa
Hodová slavnost sv. Leonarda v nedìli 7. listopadu bude 
letos spojena se svìcením nového oltáøe za úèasti 
nìkterého z olomouckých biskupù. Na tuto slavnost 
zveme nejen naše farníky, ale také všechny obèany obce 
Hnìvotín, kteøí mají zájem o náš kostel jako kulturní 
památku. K datu této slavnosti dokonèujeme, jak již bylo 
výše zmínìno, celkovou úpravu presbytáøe kostela, v 
nìmž bude vybudován a biskupem posvìcen nový 
mramorový oltáø, který bude trvalým svìdectvím naší 
snahy o dùstojné slavení liturgie v našem kostele. Spolu s 
novým oltáøem bude presbytáø vybaven i novým 
døevìným mobiliáøem (ambonem, sedadlem pro knìze i 
pro ministranty, kredenèním stolkem a abakem).
K dùstojnému prùbìhu slavnosti pøispìje chrámový sbor 
z kostela Panny Marie Snìžné z Olomouce, který zazpívá 
pøi pontifikální mši latinské chorální zpìvy. Nenechte si 
ujít tuto jedineènou pøíležitost zúèastnit se této slavnosti, 
která se s tak významným programem nebude již 
opakovat.
Slavnostní biskupská mše v nedìli 7. listopadu 
zaèíná v 9.30 hodin, žádáme však úèastníky této 
slavnosti, aby zaujali místa v kostele již v 9.00 
hodin, kdy zde zaène pøípravný program.
Podrobný program celé této slavnosti bude také zveøejnìn 
na plakátech.

P. Eduard Krumpolc, faráø

V mìsíci èervnu jsme 
vyøadily z naší obecní 
k n i h o v n y  s t a r š í  
knihy, které se již moc 
neèetly. Pøesto nám 
bylo škoda je jen tak 
dát do sbìru starého 
papíru. Nabídli jsme 
je zdarma domovu 
dùchodcù v Námìšti 
na Hané a dìtskému 
domovu v Budišovì 
n a d  B u d i š o v k o u .  
Doufáme, že tam ještì 
poslouží svému úèelu. 
D o s t a l o  s e  n á m  
podìkování, od dìtí z 
domova dokonce ve 
formì ruènì vyro-
beného krásného obrázku. 

Vyøazené knihy ve sbìru neskonèily.

Iveta Vyroubalová
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Bezmála již dva mìsíce probíhají mistrovské fotbalové 
soutìže. Prvními, kteøí zasáhli do bojù, byli muži v 
krajském pøeboru a naèali tak svoji tøetí sezonu v této 
soutìži. Pøedchozí roèník ukonèili se ziskem 34 bodù sice 
na pìkném desátém místì, ale pouze dva body od 
sestupových pøíèek. Nepøíznivý vývoj ve vyšších soutìžích 
totiž zapøíèinil, že z krajského pøeboru nakonec 
sestupovaly ètyøi týmy a o záchranu tak rázem hrálo osm 
týmù, tedy polovina úèastníkù krajského pøeboru. 
Definitivní záchranu v soutìži nám pøinesla až v 
pøedposledním kole remíza 3:3 v Urèicích.
Do nového roèníku mužstvo vstoupilo s novým 
realizaèním týmem, v krajském pøeboru urèitì 
nejmladším. Vedoucím týmu se stal Michal Antl, 
trenérem Michal Kalvach, který vystøídat na lavièce 
úspìšného Radka Šindeláøe, asistentem trenéra je Jakub 
Krejèí.

V hráèském kádru se už neobjevil Martin Skoumal, který 
dal pøednost Lutínu hrajícímu 1.B tøídu a Dušan 
Romanovský, který ukonèil aktivní kariéru. Hostování v 
našem týmu bylo prodlouženo Michalovi Fabiánkovi, 
Antonínovi Kmentovi, Tomášovi Urbanovi. Z hostování v 
Urèicích se vrátil Tomáš Dokoupil a pøivedl s sebou na pùl 
roku Lukáše Havlenu. Z dorostu pøišel Marek Vyroubal, u 
Jaroslava Bìhalíka bylo hostování pøemìnìno v pøestup.

Po úvodních kolech soutìže je jasné, že hlavním cílem 
mužstva bude udržení v krajském pøeboru. Nìkteøí hráèi 
dali v srpnu pøednost dovolené, další byli vyøazeni díky 
zranìní, nová trenérská dvojice sbírá v mužské kategorii 
zkušenosti.
Mužstvo trpí herní nevyrovnaností a i disciplinovanost v 
pøístupu by mìla být vyšší. Po deseti odehraných kolech 
má na svém kontì 11 bodù, což v tabulce staèí na 13 místo. 
Vysnìných 20 podzimních bodù se zdá být v nedohlednu, 
ale ve zbývajících šesti zápasech se jim dá pøinejmenším 
výraznì pøiblížit.
Témìø o mìsíc pozdìji než u mužù zaèaly soutìže pro naše 
mládežnické týmy. Dorostenci mají letos poslední šanci 
zaútoèit na horní pøíèky koneèné tabulky.

Hrají spolu delší èas, ale vìtší èást z nich letos naposledy. 
Stejnì jako muže i je trápí herní nevyrovnanost, dokáží 
hrát vyrovnanì s favority soutìže, ale bohužel i s 
outsidery. Podobná situace je letos i u týmu starších žákù. 
Konèit by jich po sezonì mìlo hned sedm, ale zase by mìli 
nahradit konèící dorostence.

Tlaèenice pøed brankou. Momentka je z utkání v Dolanech, kde jsme 
zvítìzili 2:1.

V domácím utkání s Dubem nad Moravou nastoupili dorostenci v 
nových dresech, které se dùslednì hlásí ke klubovým barvám – k 
èervené a bílé.

Zpestøením byla pro mladší žáky návštìva tréninku reprezentace u 
pøíležitosti jejího olomouckého zápasu s Litvou. Na akci se hráèi v 
èele s trojicí Baroš, Rosický a Èech našim žáèkùm podepsali, na kus 
øeèi pøišel i manažer reprezentace Láïa Šmicer.

Pokraèování na stranì 12.

Novým trenérem prvního mužstva se pro letošní rok stal Michal 
Kalvach. Je to jeho první angažmá u mužù, zkušenosti má „pouze“
s mládežnickými týmy, které v Sigmì Olomouc trénuje již nìkolik let.
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U žákù jinak letos došlo k nìkolika zmìnám. 
Nejpodstatnìjší z nich je vytvoøení týmu mladších žákù 
(loni jsme nepøíliš š�astnì obì mužstva pøihlásili do 
soutìže jako starší žáky). Ti hrají svá utkání na menším, 
polovièním høišti a proti hráèùm fyzicky pøibližnì stejnì 
vybaveným. Navíc hráèù je tolik, že jsme se rozhodli z tìch 
nejmenších a zaèínajících vytvoøit tým benjamínkù, 
kterým jsou kromì tréninkù sjednávány i pøátelské 
zápasy. O naše nejmenší se nyní starají Michal Barèík, 
Milan Horyl a Roman Kaštyl a navazují tak na dlouholetou 
práci pøedchozího trenéra Stanislava Drtiny. Obèas 
vypomùže i nìkterý z rodièù.
Výstavbou høištì s umìlým povrchem se sportovní areál 
FC stal jedním z center okresní soutìže v malé kopané. Své 
domácí zápasy zde hraje pìt týmù, z toho tøi z Hnìvotína – 
prvoligové FC Hnìvotín a Kovo døevo a nováèek soutìže 
United Players hrající ètvrtou ligu. Všem týmùm se zatím 
nadmíru daøí a pohybují se v popøedí tabulek svých 
soutìží. Nìkolik zápasù se odehrálo i pod umìlým 
osvìtlením a hráèi si tak vyzkoušeli neopakovatelnou 
atmosféru takového utkání. 

Milan Krejèí

Závod hasièské všestrannosti.

Dne 26. záøí se konala ve Štìtovicích hasièská soutìž
v kategorii mladší hasièi. Této soutìže se zúèastnilo i devìt 
našich mladých hasièù, kteøí vytvoøili 3 závodní družstva 
složená z klukù a dívek.

Úkolem soutìžících bylo v co nejkratším èase absolvovat 
dvoukilometrovou tra� a pøitom úspìšnì zvládnout na 
jednotlivých stanovištích vázání uzlù, nastavit mapu 
podle buzoly na sever, støelbou ze vzduchovky srazit 
døevìný cíl, pøedvést znalosti ze zdravovìdy, poznat 
topografické znaèky, znaèky hasièského zaøízení a urèit, 
èím se hasí rùzné hoølavé materiály.
Naši soutìžící si letos trochu pohoršili a umístili se na 
pátém, sedmém a devátém místì z celkového poètu 11 
družstev. Ale na to, že to byla jejich teprve tøetí soutìž a 
teprve první v tomto složení, dopadli celkem dobøe a 
odnesli si nejenom diplomy a ceny, ale zejména další 
zkušenosti. 

Ing. Jozef Novák

Vítání obèánkù.

Dne 2.øíjna 2010 pøivítal starosta obce 
ing. Jaroslav Dvoøák v obøadní 
místnosti nové obèánky naší obce: 
Ondøej Bajgar, Lillian Elena Gaul, 
Aneta Havlíková, Zuzana Mlynáøová, 
Zuzana Marie Petráòková a Jan Pøikryl. 
Pøejeme tímto všem dìtem zdraví, 
štìstí, lásku nejbližších, krásné dìtství a 
rodièùm hodnì trpìlivosti a aby jim 
jejich dìti dìlaly jen radost.
Dìkujeme i dìtem ze základní školy, 
které pod vedením paní uèitelky 
Vrbíkové zajistili kulturní program.

Pokraèování ze strany 11.

Naši nový spoluobèánci zleva: Zuzana Marie 
Petráòková, Ondøej Bajgar, Lillian Elena Gaul, 
Zuzana Mlynáøová, Aneta Havlíková a Jan 
Pøikryl.


