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Zasedání zastupitelstva obce se uskuteènilo v plánovaném 
termínu dne 25. srpna 2011 v sále Kulturního domu. 
Zúèastnilo se jej 5 zastupitelù (ing. Jaroslav Dvoøák, 
Miloslav Antl, ing. Tomáš Dostál, ing. Nadìžda Krejèí a 
Petr Rosmaník), nepøítomní èlenové zastupitelstva paní 
Miroslava Dadáková, pan Petr Niessner a pan Dušan 
Krupáš se z jednání omluvili, neomluven byl pan Vladimír 
Jurtík. Zasedání se zúèastnilo 21 hostù z øad obèanù.
Po zahájení zasedání a pøivítání hostù byla potvrzena 
schopnost zastupitelstva pøijímat usnesení,  projednán a 
schválen byl zapisovatel, návrhová komise a ovìøovatelé. 
Schválen byl rovnìž navrhovaný program zasedání.
Na úvod pøednesl pøedseda kontrolního výboru Petr 
Rosmaník zprávu o kontrole usnesení z minulého 
zasedání, z které vyplynulo, že se jedinì nepodaøilo 
doøešit rušení noèního klidu v restauraci „U zastávky“, 
kde však mezitím došlo k zmìnì nájemce. Problém tedy 
bude øešen s novým nájemcem. Starosta obce seznámil 
pøítomné ve správì o èinnosti obecního úøadu s plnìním 
úkolù obecního úøadu a jeho zamìstnancù za poslední 
období.

V následujícím prùbìhu zasedání došlo na:
- projednání a schválení rozpoètových opatøení, kterými 
bylo øešeno zaúètování pøijatých dotací, pøevod položek 
mezi jednotlivými úèetními kapitolami a pøeúètování 
dotací pro základní školu;
-projednáno a schváleno bylo i devìt smluv uzavøených 
mezi obcí a firmou ÈEZ Distribuce, týkajících se vìcných 
bøemen a odkupu pozemkù pod novými trafostanicemi;
- projednání a schválení bezúplatných pøevodù pozemkù 
státu, obhospodaøovaných Úøadem pro zastupování státu 
ve vìcech majetkových, do majetku obce. Jedná se o 
pozemky, na kterých má obec inženýrské sítì nebo 
komunikace;
- projednání požadavkù obèanù na odkoupení obecních 
pozemkù z dùvodu vyøešení nesrovnalostí a narovnání 
právního vztahu. Záležitost bude øešena vyvìšením 
zámìru prodeje na úøední desce a webových stránkách 
obce, další øízení bude probíhat po geometrickém 
zamìøení dotèených pozemkù.
Místostarosta Ing. Tomáš Dostál poté obsáhle informoval 
o plnìní strategického plánu obce, pøijatého pro øízený 
rozvoj obce na léta 2007-2014.

Struènì z 6. veøejného zasedání zastupitelstva obce.

záøí 2011

Rozebral úkoly a zámìry po jednotlivých kapitolách, od 
rozvoje bydlení, øešení infrastruktury, dopravy, školství 
až po kulturu a sport. Již druhé prùbìžné vyhodnocení 
této strategie umožní promyšlené zpracování úkolù, které 
pomohou k dalšímu nasmìrování rozvoje obce do roku 
2014 a s výhledem do roku 2016.
V dalším bodì programu seznámil místostarosta Miloslav 
Antl obèany se stavem výstavby v obci (podrobnìji na 
jiném místì ve Zpravodaji). 
Poté si opìt vzal slovo starosta ing. Jaroslav Dvoøák a 
informoval o stavu rozpracovanosti a veøejném 
projednání „Zmìny è.3 územního plánu obce“, 
samostatném projednání zastavovacích studií  a 
povinnosti obcí zpracovat nové územní plány do roku 
2015. Došlo i na projednání a schválení pøípravy inven-
tarizace majetku obce se stanovením inventarizaèních 
komisí. V této souvislosti se projednalo i rušení 
nepotøebného nebo nepoužitelného materiálu.
V posledním bodì pøed otevøením diskuze byli zastupitelé 
a obèané seznámeni s výsledky sèítání hustoty dopravy v 
obci v roce 2010.
V diskusi se potom obèané i zastupitelé vyjadøovali k 
problémùm obce a poukazovali na možnosti jejich øešení. 
Týkaly se napøíklad problémù s biologickým odpadem, 
sekáním veøejných prostranství, polních cest, pøíkop, ale 
také zaplevelených soukromých pozemkù. Pøipomínky 
byly k rušení noèního klidu na Lutínské ulici, k úklidu 
chodníkù a okrajù komunikací pøed rodinnými domy,k 
pøeložkám elektrické energie a k osvìtlení èásti obce Kout.

Podrobnìjší informace naleznete na obecních webových 
stránkách v Usnesení a Zápisu z 6. veøejného zasedání 
zastupitelstva obce. Další zasedání zastupitelstva je 
plánováno na mìsíc øíjen 2011.

Iveta Vyroubalová

Ing. Bla�ák v diskuzi informoval o souèinnosti obce a dlouho 
oèekávaném zahájení prací na vybudování dálnièního nájezdu ve 
smìru na Brno.

Hlavní pozornost se soustøedila na opravu interiéru budovy základní 
školy. Nasazením pracovníkù obecního úøadu došlo nejen k úspoøe 
statisícù korun, ale pøedevším tím bylo zabezpeèeno dokonèení prací 
ještì pøed zahájením školního roku. 
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Výstavba v obci.

Již v minulých letech jsme zaèali s pomocí èlenù 
mysliveckého sdružení, hasièù, dìtí základní školy a vás 
obèanù s proøezávkou keøù a stromù ve Skalách, s 
likvidaci èerných skládek apod. Chceme v tomto trendu 
pokraèovat.
Plánujeme na podzim tohoto roku dokonèení 
procházkové a relaxaèní trasy vedoucí za Malým 
Klupoøem na nejvyšší místo v okolí Hnìvotína, dále do 
žerùvských Skal (chránìná pøírodní památka) s 
pøechodem do Skal hnìvotínských (lom, lesíky) až po 
komunikaci zpìt do naší obce.

Budoucí trasa by byla dlouhá pøibližnì 4 km a dala by se 
absolvovat i s malými dìtmi,  tøeba a s možností pikniku v 
pøírodì.
Po geodetickém zamìøení bychom proøezali stávající 
porosty, vysadili podél trasy asi 100 ovocných 
vysokokmenù (švestky, jablonì, hrušnì, tøešnì apod.), 
spálili suché vìtve, vybudovali krátké pøírodní schodištì, 
odpoèívadla, lavièky a proøezali nálety v lesíku. Na 
nejvyšším místì obce Podlinka, kde je nádherný výhled do 
krajiny Hrubý a Nízký Jeseník, Oderské Vrchy èi Chøiby, 
chceme instalovat odpoèívadlo s informacemi o krajinì. 
Na realizaci tìchto prací byly již urèeny soboty 1. a 
15. øíjna. Uvítáme však i jakékoliv jiné podnìty a nápady.

 výbor pro životní prostøedí a zemìdìlství

Na základì opakovaných požadavkù obèanù z dotèené 
lokality byl rozšíøen prostor pro vyhýbání a stání vozidel 
ve Spojovací ulici o cca 50 m2.
Dle plánu a uzavøené smlouvy zahájila spoleènost 
STRABAG stavební práce na dokonèení komunikace, 
parkoviš� a chodníkù v lokalitì „Za Høištìm“. 

Jedná se o dílo v objemu pøibližnì 5 mil. korun. 
Dokonèeno bude v roce 2012. Zahájili jsme ve spolupráci s 
FC Hnìvotín práce na oplocení celého sportovního areálu.      
Bylo umístìno dopravní znaèení o zákazu prùjezdu 
kamionù (nad 10 t) od obce Topolany po hlavní 
køižovatku. Reagujeme tak na pøipomínky obèanù k 
omezení tìžké dopravy uvnitø obce.
Po vybudování parkovacích míst bylo  v souèinnosti s PÈR 
a SSOK umístìno dopravní znaèení zákaz stání po 
východní stranì Velkého Klupoøe. V nejbližší dobì zde na 
vjezdu do obce bude instalován radar.

Obec na své náklady zhotovila základové desky pod  køížky 
u kostela a na høbitovì, kde hrozilo zøícení této památky.
Hlavním úkolem obce v uplynulých dvou mìsících však 
byla rekonstrukce uèeben základní školy. Budujeme 
jednu z nejmodernìjších škol v olomouckém kraji. 
Pojednáváme o tom v samostatném èlánku.

Miloslav Antl, místostarosta

Pomùžete i Vy ve výsadbì stromù a 
budování relaxaèních tras v okolí obce?

Co bude dál s obecním rozhlasem.

záøí 2011

Jsme si vìdomi toho, že odstranìním rozvodù elektrické 
energie spoleèností ÈEZ se pøerušilo i vedení rozhlasu na 
Malém a Velkém Válkovì a na Topolanské ulici. Chybí 
nám stále ozvuèení i nových lokalit „U potoka“ a „Za 
Høištìm“. Je to dluh, který nás tíží a chceme ho co nejdøíve 
vyøešit.
Žádali jsme o dotace z programu LEADER, ale nebyly nám 
již podruhé pøidìleny. Øešením je zatím instalace 
kombinovaného øešení, kdy ponecháme souèasný drátový 
rozvod a neozvuèené lokality již osadíme bezdrátovou 
technologií. Dle finanèní situace dokonèíme v celé obci 
bezdrátový rozhlas v pøíštím roce.
Za situaci se vám omlouváme.

Ing. Jaroslav Dvoøák, starosta

Sbìr nebezpeèného a 
velkoobjemového odpadu.

V sobotu 17. záøí 2011 probìhne v naší obci sbìr 
nebezpeèného a velkoobjemového odpadu. Konat se 
bude u hasièské zbrojnice v dobì od 8.45 do 10.00 
hodin.

Iveta Vyroubalová
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Zastupitelstvo obce Hnìvotín se na svém zasedání dne 23. 6. 2011 usneslo vydat na základì ust. § 24 odst. 2 zákona è. 
246/1992 Sb., na ochranu zvíøat proti týrání, ve znìní pozdìjších pøedpisù a v souladu s ust. § 10 písm. a) a d) a § 84 odst. 
2 písm.h) zákona è.128/2000 Sb., o obcích (obecní zøízení), ve znìní pozdìjších pøedpisù, tuto obecnì závaznou 
vyhlášku:

Èlánek 1
Pravidla pro pohyb psù na veøejném prostranství

(1) Na všech veøejných prostranstvích v obci 1) musí být pes vždy viditelnì oznaèen evidenèní známkou, kterou obdrží 
držitel psa pøi splnìní ohlašovací povinnosti k místnímu poplatku ze psù.
(2) Na všech veøejných prostranstvích v obci vyjma prostor uvedených v èlánku 2 musí být pes doprovázený osobou 
starší 15 let vždy na vodítku.
(3) Na všech veøejných prostranstvích v obci vyjma prostor uvedených v èlánku 2 musí být pes doprovázený osobou ve 
vìku 15 let a mladší na vodítku a s náhubkem.
(4) Pøi konání sportovních, kulturních, prodejních a reklamních akcí na veøejném prostranství musí být pes na tomto 
veøejném prostranství vždy na vodítku a s náhubkem.
(5) V pøípadì zneèištìní veøejného prostranství psími exkrementy, musí být toto zneèištìní neprodlenì odstranìno 4).
(6) Je zakázáno vodit psa do prostor zahrad pøi mateøské a základní škole, školních a veøejných sportoviš�, pískoviš� a do 
prostor osázených kvìtinových záhonù. Tyto prostory jsou v terénu oznaèeny informativními piktogramy (pøíloha è. 2).
(7) Splnìní povinností stanovených v tomto èlánku zajiš�uje fyzická osoba, která má psa na veøejném prostranství pod 
kontrolou èi dohledem 2), 5).
(8) Povinnosti uvedené v tomto èlánku se nevztahují na služební psy pod vedením psovoda pøi plnìní služebních 
povinností a na psy slepecké a asistenèní.

Èlánek 2
Vymezení prostor pro volné pobíhání psù

(1) Pro volné pobíhání psù 3) se vymezují následující prostory:
a) p. è. 1069, k. ú. Hnìvotín (polní cesta za domem è.p. 274, smìr Ústín)
b) p. è. 1153/7, k. ú Hnìvotín (od konce èásti nazývané Malý Klupoø po místní chmelnici),
c) p. è. 1035/3, k. ú Hnìvotín (od konce èásti nazývané Válkov po rozcestí u Ministavebnin).
(2) Prostory pro volné pobíhání psù jsou graficky vyznaèeny v pøíloze è. 1 a v terénu oznaèeny informativními 
piktogramy (pøíloha è. 3).
(3) Volné pobíhání psa pod neustálým dohledem a pøímým vlivem osoby starší 15 let je možné bez náhubku.
(4) Volné pobíhání psa pod neustálým dohledem a pøímým vlivem osoby ve vìku 15 let a mladší je možné pouze s 
náhubkem.

Èlánek 3
Úèinnost

Tato obecnì závazná vyhláška nabývá úèinnosti dnem 1. øíjna 2011.

1) § 34 zákona è. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zøízení), ve znìní pozdìjších pøedpisù.
2) Fyzickou osobou se rozumí napø. chovatel psa, jeho vlastník èi doprovázející osoba.
3) Volným pobíháním psa se rozumí pohyb psa bez vodítka.
4) § 47 odst.1 písm.d) zák. è. 200/1990 Sb. O pøestupcích ve znìní pozdìjších pøedpisù: pøestupku proti veøejnému 
poøádku se dopustí ten, kdo zneèistí veøejné prostranství nebo zanedbá úklid. Tohoto pøestupku se dopustí i osoba 
doprovázející psa, která neodklidí zneèistìní zpùsobené psy.
5) § 47 zák. è. 200/1990 Sb. O pøestupcích ve znìní pozdìjších pøedpisù. Tím není dotèena jeho povinnost k náhradì 
pøípadných škod dle § 415 a § 420 zák. è. 40/1964 Sb. Obèanský zákoník, ve znìní pozdìjších pøedpisù. 



Obecní samospráva.

Pøíloha è. 1 k obecnì závazné vyhlášce è. 2/2011, o pravidlech pro pohyb psù na 
veøejném prostranství a vymezení prostor pro volné pobíhání psù

záøí 2011

Grafické vyznaèení prostor pro volné pobíhání psù

Pøíloha è. 2 k obecnì závazné vyhlášce
è. 2/2011, o pravidlech pro pohyb psù na 

veøejném prostranství a vymezení prostor 
pro volné pobíhání psù

Grafické znázornìní informativních piktogramù 
oznaèujících prostory, kde je vstup psù zakázán

Pøíloha è. 3 k obecnì závazné vyhlášce
è. 2/2011, o pravidlech pro pohyb psù na 

veøejném prostranství a vymezení prostor 
pro volné pobíhání psù

Grafické znázornìní informativních piktogramù
oznaèujících prostory pro volné pobíhání psù
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Bez spolupráce to nejde.

Jak pozitivnì se vzhled obce zmìnil za posledních 5, 8, … 
let si pamìtníci a starousedlíci jistì vybaví. Novì pøibyvší 
obyvatele, kromì výhodné polohy v samém sousedství 
okresního mìsta, zajisté pøilákala i upravenost a 
vybavenost obce.

Jenže bez spolupráce s obèany by samotné zastupitelstvo 
tohoto výsledku nedosáhlo. Obec sama o sobì 
nedisponuje prostøedky v takovém rozsahu, aby svými 
silami zabezpeèila péèi o veškeré veøejné prostranství.
A zde je tøeba podìkovat obèanùm, kteøí se o veøejné 
prostranství pøed svými nemovitostmi obìtavì starají. 
Koneènì domov nezaèíná pøekroèením prahu svého 
bydlištì, ale je souèásti širšího okolí. Nezøídka obecní 
pozemky užíváme k pøístupu do svých domovù a obec toto 
nezištnì umožòuje, tudíž jistá reciprocita je zcela na 
místì.
Rozdíly uvìdomìní si sounáležitosti s obcí jsou, jak 
obrázek ukazuje, velké. Snad se do zkrášlení obce 
postupnì zapojí stále více obyvatel.

Petr Rosmaník, zastupitel

Dne 30. èervna probìhlo v obøadní místnosti Kulturního 
domu již tradièní rozlouèení s žáky 9. tøídy. Letos ukonèilo 
na naší škole školní docházku 16 žákù - Eva Drtinová, 
Jakub Fischer, Michal Glatter,  Kateøina Jeèmeòová, 
Vladimír Jurtík, Kateøina Koníèková, Marie Mikelová, 
Anna Pacherová, Dominik Piòos, Marcela Piòosová, Libor 
Polák, Pavla Poláková, Hana Snášelová, Tomáš Stratil, 
Tomáš Vajsar, Markéta Zítková.

Starosta Ing. Jaroslav Dvoøák jim popøál mnoho dalších 
úspìchù v jejich dalším studiu a životì a pøedal jim malý 
dárek. Pøi další volné diskuzi bylo zøejmé, že nìkteøí mají 
už docela jasno, co by dál v životì a studiu chtìli dokázat. 
Ukázali nám i fotky ze školy, výletù i soutìží, kterých se 
zúèastnili od zaèátku docházky v roce 2002 až po letošek. 
Bylo zajímavé vidìt, jak z tìch malých špuntù v 1. tøídì 
vyrostli skoro již dospìlí lidé. Sladkou teèkou za tímto 
dopolednem byl dort, po kterém se jen zaprášilo.

Iveta Vyroubalová

Základní škola a Mateøská škola.

Rozlouèení s žáky 9. tøídy.

Probìhla rozsáhlá rekonstrukce 
zbývajících uèeben základní školy.

Již na jaøe tohoto roku odstartovaly pøípravy na 
rekonstrukci uèeben, sborovny a kabinetu informatiky ve 
2. poschodí budovy základní školy na Topolanské ulici. 
Jednalo se o pomìrnì složité skloubení vyklizovacích, 
bouracích, obkladaèských a zednických prací s èinností 
firem provádìjících sádrokartonáøské, podlaháøské a 
malíøské práce a rozvody elektroinstalace.

Když odpoèítáme ètrnáct dnù na úklid a vlastní pøípravu 
tøídních uèitelù, bylo nutné výše uvedené práce zvládnout 
za šest týdnù. Po provedené rekonstrukci již tøídy mají 
pøedepsanou intenzitu osvìtlení,  byly doplnìny novým, 
výškovì upravitelným nábytkem pro žáky. Všechny 
uèebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi, internet je 
pøenášen bezdrátovou technologií po celé škole. Uèebny, 
chodba a schodištì byly vymalovány. Kompletnì byla 
zrušena památeèní stupòovitá uèebna na „Zemìpise“ 
spolu s pøilehlým kabinetem. V tìchto prostorách vyrostla 
nová uèebna a už koneènì samostatná uèebna výpoèetní 
techniky. Sborovna pro uèitelky 2. stupnì byla pøemístìna 
na sluneènou stranu, odpadne nákladné vytápìní 
nejstudenìjší místnosti ve škole.

Chtìl bych touto cestou podìkovat za iniciativu a 
obìtavost pøi této akci místostarostovi panu Miloslavu 
Antlovi, zamìstnancùm obce pánùm Františku 
Kargerovi, Vítìzslavu  Horáèkovi, Jaroslavu Ètvrtlíkovi, 
ale také brigádníkùm Pavlu Gluchovi, Zdeòku Ètvrtlíkovi, 
Ondøeji Stejskalovi a Darkovi Bla�ákovi. Vzornì probíhala 
souèinnost s øeditelem školy Mgr. Vladimírem Èukou a 
školníkem Františkem Stejskalem.
Jak se hnìvotínská základní škola mìní, se brzy mohou 
pøesvìdèit obèané Hnìvotína, které pozveme zaèátkem 
øíjna na páteèní den otevøených dveøí. Návštìvníci uvidí 
souèasnou podobu prostor, ve kterých se jejich nejmladší 
spoluobèané vzdìlávají. Vìøíme, že investované úsilí a 
vynaložené prostøedky vytvoøí pøíznivìjší podmínky jak 
pro uèitele, tak pro samotné žáky školy.  

Ing. Jaroslav Dvoøák, starosta
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Základní škola a Mateøská škola.

Obec Skalièka, letošní vítìz soutìže „Obec roku“, nás 
pozvala na akci, kterou poøádá na malebné pøehrádce v 
sousedství obce - na závody draèích lodí. A protože co 
èlovìk nevyzkouší, to nepozná, na pozvánku jsme kývli.
Pro nás suchozemce bez vlastní vody (možná zatím) 
veškerá pøíprava spoèívala v jediném - sehnat v krátkém 
èase dvacet, nebo radìji více, ochotných kanoistù a celou 
akci domluvit, vèetnì organizace dopravy, zajištìní dresù, 
stanu (ten nakonec zapùjèili hasièi) a obèerstvení.
S pomocí hnìvotínských krajánkù se posádku na poslední 
chvíli pøece jen podaøilo zajistit.
Jelikož nikdo z nás nemìl sebemenší zkušenost s tímto 
sportem, využili jsme možnosti tréninkové jízdy pøed 
vlastním závodem.

Dalším oøíškem byla volba bubeníka, což je dùležitý èlen 
posádky, udávající bubnováním po celou plavbu rytmus 
pádlování. Po zralých úvahách jsme vybrali Jarmilku 
Dostálovou, která tak celý závod odbubnovala (výbìrovou  
komisi asi nejvíce zaujaly její hudební znalosti). 
Soutìže se zúèastnilo neskuteèných 30 družstev, která ve 
ètyøech rozjížïkách na dráze dlouhé 200 metrù (vždy jelo 
5 lodí) jela na èas. My jsme potøebovaly dvì rozjížïky 
(èasy 66 a 67 sekund) na to, abychom se trochu secvièili. 
Další zajeté èasy již byly podstatnì lepší (58 a 57 sekund) a 
najednou jsme se dostali do bojù o slušná poøadí.
V poslední páté rozjížïce jsme skonèili druzí a celkovì 
obsadili 15 místo.
Jelikož jsme šli do závodu s tím, že to zkusíme, umístìní a 
celková atmosféra  všechny  naše úèastníky tak nadchla, 
že se ihned rodily plány, co vylepšit, pokud se závodu 
zúèastníme i pøíštì.  

Ing. Tomáš Dostál, místostarosta 

Již delší dobu poci�ujeme, že nám chybí organizace, ve 
které by se sdružovali obèané na základì svých zájmù a 
zálib. Organizace zbavené jakékoliv zbyteèné formálnosti 
a úøadování.
Procházky na zajímavá místa v okolí obce absolvuje 
pomìrnì dost obèanù, jezdíme na kole, navštìvujeme 
rùzné turistické atrakce v blízkém i vzdáleném okolí. Jsou 
samozøejmì další možnosti i vzdálenìjších výletù auty, 
vlakem, autobusem, až tøeba po zahranièní poznávací 
zájezdy.
Chtìli bychom dát dohromady pár nadšencù a dle zájmu 
organizovat, za podpory obce, rùzné turistické aktivity,
o které by mìli obèané zájem. 

Ing. Jaroslav Dvoøák, starosta

Prázdniny utekly jako voda a naše školka pøivítala 1. záøí 
spoustu starých i nových kamarádù. Co je všechno v 
novém školním roce èeká?
Keramický a gymnastický kroužek, angliètina hrou a v 
souèasné dobì zjiš�ujeme zájem o dìtskou zumbu. Ve 
druhém pololetí  budou dìti  jezdit  lyžovat a plavat. Tìšit 
se mohou i na divadelní pøedstavení, Mikuláše, karneval, 
diskotéku v MŠ, školní výlet a skákací hrad.
V souèastné dobì probíhá postupná rekonstrukce našeho 
dìtského høištì. Jelikož vìtšina prùlezek, skluzavka a 
nìkolik hracích prvkù je starší 30 let, rozhodli jsme se je v 
rámci nového uspoøádání  demontovat.  Pouze  nìkteré se 
použijí pro ostatní dìtská høištì v obci. Za vydatné 
finanèní pomoci sponzorù z øad rodièù, kterým patøí velké 
podìkování, chceme postupnì nové hrací prvky doplnit a 
instalovat. V této dobì máme nový domeèek, tøetí 
pískovištì a venkovní tabule na kreslení. Èekáme na 
montáž nového kolotoèe, který je  složen na dvoøe školky, 
a skluzavku.

Jarmila Dostálová, zástupkynì øeditele pro MŠ 

Slavnostní zahájení školního roku 
2011/2012.

Ve ètvrtek 1. záøí 2011 probìhlo od 8 hod. v Kulturním 
domì slavnostní zahájení školního roku 2011/2012. 
Obzvláštì srdeènì bylo pøivítáno našich 19 prvòáèkù, pro 
které se tento den stal zahájením jejich školní docházky. 
Po úvodním kulturním programu, který s dìvèaty 
pøipravila Mgr. Barbora Vrbíková, následoval projev 
øeditele školy a pana starosty. Mezi hosty byli zastupitelé 
obce Hnìvotín a pøedstavitelé místních spoleèenských 
organizací.

Poté, co prvòáèci se svými rodièi zaplnili pódium, obdrželi 
dárek na pøivítanou od své tøídní uèitelky Mgr. Ivana 
Filkászové. Øeditel školy se pøivítal s rodièi a maminky 
byly od nìj obdarovány rùží. Pøi této pøíležitosti se rodièe 
zapsali do pamìtní knihy obce a obdrželi finanèní 
pøíspìvek od obce na poøízení školního vybavení.
Po ukonèení programu se všichni žáci školy v doprovodu 
svých rodièù pøesunuli do školy, kde jim tøídní uèitelky 
pøedaly základní informace k zahájení školního roku.

Mgr. Vladimír Èuka, øeditel školy

Aktuálnì.

Draèí lodì – 27. srpna – pøehrada 
Skalièka u Hranic.

Podaøí se založit a rozjet práci
klubu turistù?

Mateøská škola.
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Aktuálnì.

Pøedstavujeme …

Petr Hejtman, sbìratel historických automobilù a 
motorek (napø. znaèky Jawa, Laurin a Klement, 
Škoda, Praga), úèastník veteránských soutìží.

Nìkterá z ocenìní:

 Jak jste se stal sbìratelem veteránù, souvisí to nìjak tøeba 
s vaším povoláním?

Kolik let se vìnujete historickým automobilùm a jak tìžké 
je takového veterána získat?

Jako laik nemám vùbec pøedstavu, které auto nebo 
motocykl za veterána považujeme.

 

 
vozidlo Škoda 442, rok výroby 
1930 – r. 2008, ceny za eleganci 
ze soutìží v Námìšti na Hané, v 
P ø í k a z í c h ,  v  H o r c e  n a d  
Moravou a v Radíkovì, pohár za 
1. místo v kategorii Škoda a za 2. 
místo v celkovém hodnocení 
soutìže „Hanácký okruh“ z roku 
2010; 
vozidlo Jawa Minor I, rok 
výroby 1939 – r. 2011, medaile 
za 3. místo ve Velké cenì 
Pøerova, pohár za 2. místo v soutìži Konice-Moravská 
Tøebová-Mladìjov;
v  ozidlo Jawa Minor II – r. 2010, pohár za 2. místo v 
soutìži historických vozidel Ecce Homo Šternberk.

Ne, nesouvisí, pracuji jako vedoucí výroby ve firmì, která 
se zabývá zámeènickou výrobou. Sice jsme kdysi mìli i dva 
autoservisy, ale moje povolání v tom nemìlo zásadní vliv. 
Auta jsem mìl rád od mládí, dokonce jsem se pùvodnì 
chtìl stát automechanikem. I když k tomu nakonec 
nedošlo, láska k autùm mì neopustila.

Veteránùm se vìnuji tak 15 – 17 let. Za minulého režimu to 
byl trochu neobvyklý koníèek, tato auta a motorky se 
obtížnìji shánìla, i když na druhou stranu byla mnohem 
levnìjší než dnes. Dnes se tento koníèek stal pro mnohé 
tak trochu snobskou záležitostí a je dosti lidí, kteøí si 
taková auta mohou poøídit bez ohledu na vysokou cenu. 
Opravdový fanda se snaží získat v podstatì vrak veterána 
za pøijatelnou cenu a potom ho postupnì renovuje.

Dnes mluvíme o veteránech tehdy, když byly vyrobeny 
pøed rokem 1982. Ta hranice se pochopitelnì posunuje, 
takže se dá øíci, že se jedná o automobily a motocykly 
minimálnì 30 let staré. Ale je pravda, že zarytí veteránisti 
uznávají jako veterány pøedváleèná auta, já osobnì hlavnì 
ta prvorepubliková.

záøí 2011

Sbírat historická auta je jistì mnohem tìžší než tøeba 
sbírat tácky od piva nebo odznaky. Nejenom kvùli 
finanèním nákladùm. Takový koníèek je nároèný i na 
dostatek místa, je to tak?

Jak dlouho vám trvá, než takové auto zrenovujete?

Protože se jedná o historická auta, tak asi musíte mít 
nìjaké materiály, podle kterých pøi renovaci postupujete.

Jste èlenem nìjakého veteránského klubu?

Manželky vìtšinou nadávají na koníèky svých mužù, 
protože jim vìnují pøíliš mnoho èasu. Vaše paní je asi 
svìtlou výjimkou, protože se tìchto soutìží s vámi 
pravidelnì zúèastòuje. Platí to i u ostatních soutìžících, 
tahle rodinná podpora?

To zcela urèitì. Já mám dnes ètyøi auta zrenovovaná a 
dvìma se ještì vìnuji, k tomu nìjaká ta motorka, takže v 
souèasné dobì opravdu zápasím s nedostatkem místa.

Tak to záleží hlavnì na tom, v jakém stavu jsem ho získal. 
Èím je auto v lepším stavu, tím je pochopitelnì dražší. 
Takže se snažím získat sice v podstatì vrak, ale 
opravitelný. Navíc si vìtšinu práce pøi renovaci dìlám 
sám, napøíklad i karosáøské práce, pouštím se dokonce i 
do èalounìní a dalších prací. Nìkteré práce však musím i 
já svìøit odborníkovi, tøeba výbrus motoru nebo lakování. 
Mùžu øíci, že jsem auto již renovoval pouze jeden rok, ale
v prùmìru to vychází na 3. až 4. roky práce.

Ano, hledám v archivu nebo v odborné literatuøe. Kdo 
sbírá historická auta, tak o nich musí nìco vìdìt. 
Nejdùležitìjší je už pøi nákupu auta poznat, o jakou 
znaèku a typ jde. Nìkterá auta jsou totiž tak poškozená, že 
to jde opravdu tìžko. Potom je renovace takového vraku 
nesmírnì obtížná a mùže vám trvat tøeba 10 let, což se 
pochopitelnì odrazí na obrovských nákladech.

Ano, jsem èlenem Klubu historických vozidel Olomouc, 
který má asi 50 èlenù. Klub má zároveò dílnu na renovaci 
veteránù. Setkáváme se hlavnì na soutìžích, mezi ty 
vyhlášené patøí tøeba Olomoucký nebo Helfštýnský 
okruh, jezdíme tøeba i do Luhaèovic, do Brna, do Slatinic. 
Na tìchto soutìžích dostane každý úèastník itineráø s 
oznaèením jednotlivých kontrol. A na nich plní 
nejrùznìjší úkoly, musí tøeba uhodnout na obrázku typ 
motoru, našroubovat svíèku, obèas se objeví i otázky z 
historie daného mìsta  a další vìci. Podle toho, jak daný 
úkol splní nebo nesplní, dostává trestné body. První tøi, 
kteøí mají nejmíò trestných bodù, jsou potom vyhlášeni a 
dostanou pohár nebo medaili. Všichni úèastníci pak ještì  
obdrží nìjakou plaketu za úèast.

Pokraèování na stranì 7.

ŠKODA 442

JAWA MINOR I
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Aktuálnì.

Pøedstavujeme …

Ve vìtšinì pøípadù ano, na soutìže veteránù jezdí 
manželky, pøítelkynì, je to zároveò i spoleèenská událost. 
Všichni jsou obleèení do dobových kostýmù, vìtšinou se 
dobøe znají a tvoøí skvìlou partu. Obèas se objevují i ženy 
– øidièky veteránù, nìkteré kluby dokonce poøádají 
soutìže, kde se speciálnì vyhlašují nejlepší ženské 
posádky.

Ne, policie je vìtšinou v tìchto pøípadech shovívavá. 
Pochopitelnì se nemùže jednat o nìjaké zásadní technické 
problémy. Obèas mì upozorní, že tøeba padá znaèka nebo 
špatnì svítí svìtlo. Ale nikdy to nebylo s pokutou, naopak 
si vìtšinou auto vyfotí na památku. Také nám policie 
obèas dìlá doprovod na nìjakých akcích, hlavnì pøi 
výjezdu z mìsta. Veteránských soutìží se zúèastòuje stále 
více aut, takže potom vyjet z nìjaké rušné køižovatky mùže 
být problém.

V Hnìvotínì je ještì nìkolik nadšencù, kteøí se vìnují 
historickým automobilùm nebo motocyklùm. Možná 
bychom jednou zaplnili i menší muzeum veteránù, které 
by mohlo v Hnìvotínì být. Ale v rodinì zatím žádného 
pokraèovatele nemám. Syn naopak vidí, jak strašnì 
nároèný je tenhle koníèek, a že mu vìnuji témìø veškerý 
volný èas. Ale kdo ví, tøeba to jednou chytne nìkterého z 
mých vnukù.

Ing. Nadìžda Krejèí

I autoveterán musí mít všechny náležitosti podle 
pøedpisù. Stalo se vám nìkdy, že vás musela policie  pøi 
kontrole pokutovat?

Víte o nìkom v Hnìvotínì, kdo má stejnou zálibu jako vy? 
Máte ve své vlastní rodinì pokraèovatele?

Dìkuji vám mnohokrát za váš èas vìnovaný tomuto 
rozhovoru, dozvìdìla jsem se hodnì zajímavého. A� vám 
tento nároèný, ale nádherný koníèek pøináší i nadále 
radost a potìšení.

Zájmové organizace.

Výuka náboženství dìtí.

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

Opravy farních objektù.

V letním období byl upraven terén kolem celého kostela, 
pokraèovala výstavba nového chodníku a zatravnìní 
plochy kolem kostela.
V záøí zaène oprava ohradní zdi kostela, na kterou se 
koneènì podaøilo získat dotaci ze Státního zemìdìlského 
intervenèního fondu. Byl novì restaurován kamenný køíž 
u východní brány kostela, na jehož opravu pøispìl Krajský 
úøad Olomouckého kraje èástkou 50 tisíc Kè. V kostele se 
dokonèuje oprava varhan, které by mìly být slavnostnì 
požehnány biskupem na slavnost sv. Leonarda, patrona 
naší farnosti, kterou budeme letos slavit v nedìli 6. 
listopadu. Žehnání varhan bude spojeno s koncertem. 
Podrobnìjší informace budou na plakátech.  

P. Eduard Krumpolc, faráø

Oznámení Øímskokatolické farnosti 
Hnìvotín.

Na dokonèení renovace èeká tento nádherný vùz LAURIN 
KLEMENT ŠKODA 110.

Družina mladých myslivcù „Vlèata“
aneb za pøírodou s myslivci.

Ahoj dìti, máte rádi zvíøátka a baví vás chodit do pøírody? 
Zajímá vás, co dìlají myslivci a chcete si to vyzkoušet? Tak 
právì pro vás pøipravujeme nový zájmový kroužek, který 
jsme nazvali „Družina mladých 
myslivcù (DMM) Vlèata“. Kroužek 
je urèen pro školou povinné kluky 
a holky, které nebaví sedìt doma u 
televize. „Vlèata“ si budou hrát, 
vyrábìt,  malovat,  podnikat 
výpravy do pøírody a také jezdit na 
zajímavé výlety. Budou poznávat 
život zvìøe a nauèí se o ni peèovat. 
Dìti  se zapojí  do èinnosti  
myslivcù, seznámí se s prací ornitologù a nahlédnou do 
tajù sokolnického umìní. Vlèata budou oficiální družinou 
Èeskomoravské myslivecké jednoty a jejich èinnost se 
bude opírat o odbornì zpracovanou metodiku pro práci s 
dìtmi ve vztahu k pøírodì a myslivosti.
Úèast v kroužku je bezplatná. Hradit si budete pouze 
vlastní pomùcky (napø. zápisník, knihy, apod.) a náklady 
spojené s výlety. Scházet bychom se mìli jednou za týden. 
Výlety a delší vycházky budeme vždy plánovat s rodièi v 
dostateèném pøedstihu.
Jelikož je to kroužek v naší obci nový, bude zahájen až 
podle vašeho zájmu. Také program a konkrétní èinnosti 
budou pøizpùsobeny vìku a poètu pøihlášených dìtí. 
Pokud vás tedy náplò kroužku zaujala a máte chu� být 
jedním z „Vlèat“, s rodièi vyplòte pøihlášku, kterou si 
vyžádejte ve škole a tam ji také nejpozdìji do 30. záøí 2011 
odevzdejte. Do pøihlášky nezapomeòte uvést èíslo 
mobilního telefonu a e-mailovou adresu pro komunikaci s 
rodièi. Pøihlášené dìti pak obdrží další informace týkající 
se zahájení a vlastní organizace „Vlèat“. Kontaktní údaje - 
Stanislav Oš�ádal, Hnìvotín 374, tel.: 777 306 109, e-mail: 

 . 
Tìšíme se na vás a brzy nashledanou.

Stanislav Oš�ádal

s.ostadal@seznam.cz

Pokraèování ze strany 8.

mailto:s.ostadal@seznam.cz
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Boj o honitbu neskonèil!

V únorovém Zpravodaji jsme vás poprvé informovali o 
dìní kolem honitby Hnìvotín-Topolany. Po zveøejnìní 
tohoto èlánku se zvedla vlna reakcí a dotazù pøekvapených 
vlastníkù polností, kteøí se o vzniklé situaci dozvìdìli až z 
našeho pøíspìvku. Pøedešlý èlánek tedy splnil svùj úèel. 
Nyní je o této vìci informována vìtšina èlenù honebního 
spoleèenství a majitelù pozemkù, kteøí mohou zabránit 
tomu, aby kdokoliv jednal jejich jménem ve svùj vlastní 
prospìch.
Jsem rád, že mne pan Mojmír Pospíšil na èlenské schùzi 
požádal, abych spoleènì s ním oznaèil Jakuba Dofka a 
Romana Koutka za strùjce zámìru získat honitbu do 
vlastního užívání. S jejich jmény bude pøíští jednání 
jednodušší a vìøím tomu, že mnohým z vás jejich jména 
pomohou zbavit se pøípadných pochybností, zda se jedná 
èi nejedná o dobrou vìc. Nyní si  každý mùže udìlat vlastní 
obrázek o tom, jestli tito tøi pánové mohou být naší 
honitbì, pøírodì a zvìøi prospìšnìjší, nežli myslivecké 
sdružení, které zde hospodaøí již nìkolik generací.

Zveøejnìním jejich zámìru se nám snad podaøilo pøedejít 
situaci, kdy si tito sebe zvolení jedinci prosadí vlastní 
zájem bez vìdomí ostatních èlenù honebního 
spoleèenství. Jsme si ale dobøe vìdomi, že žádný èlánek 
sám o sobì nic nezmùže a považovat tímto problém za 
vyøešený, by bylo opravdu hodnì naivní. K obhájení 
správné vìci nám nepomohou jen slova, ale pøedevším 
podpora zdravì smýšlejících lidí, které se jim nepodaøí 
splést a pøesvìdèit o vìcech, pro které neexistují 
oprávnìné dùvody a zcela postrádají jakékoliv èisté 
úmysly. Je tedy velmi dùležité, aby se v tomto 
rozhodujícím období do problému zapojilo co možná 
nejvíce èlenù honebního spoleèenstva a aby se do nìj 
pøihlásili i další vlastníci polností, kterým není vzniklá 
situace lhostejná. Jsem pevnì pøesvìdèen o tom, že s vaší 
pomocí se jim standardním zpùsobem honitbu získat 
nepodaøí. Protože ale svùj zájem chtìjí prosadit nejspíš 
jakoukoliv cestou, musíme být neustále pøipraveni vèas a 
správnì reagovat. Zcela urèitì bude nyní jejich snahou 
zastírat a zpochybòovat naše tvrzení. Nebudou chtít 
vyvolávat zájem u nespøíznìných lidí. Budou se snažit vše 
ututlat, nikde nic neøíkat a tváøit se nezúèastnìnì. 
Nenechme se tedy plést jejich momentálním mlèením a 
zdánlivou neèinností. Je to pouze taktika! Kola se toèí dál 
a možná ještì usilovnìji. Jak jinak si lze vysvìtlit výroky 
pana Mojmíra Pospíšila: „Však vy ještì uvidíte, jak umíme 
jednat s lidmi!“ anebo „Taková myslivost jaká je tu teï, tu 
už nikdy nebude!“?
Nejvìtší obavy vyvolává samotná otázka, proè vlastnì o 
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získání honitby tolik usilují. Proè se chtìjí vymanit z 
pravidel mysliveckého sdružení? To jim opravdu tolik 
vadíme? Nìkdo jim ubližuje? Upíráme jim snad jejich 
právo èi možnost podílet se na chodu sdružení? To asi ne.  
Podle mne je za tím úplnì nìco jiného. Možná je to vidina 
komerèního využití honitby a protože se pøátelí s lidmi, 
kteøí poplatkové lovy a hony praktikují, je tato domnìnka 
po právu nasnadì. Nebo je snad vede hamižná touha po 
vlastním revíru, ve kterém si budou smìt dìlat cokoliv? 
Vidina hojných výøadù ulovené zvìøe, o kterou se nemusí s 
nikým dìlit? Nevím. Pravý dùvod znají jen oni, a protože 
ho pøed námi tají a nechtìjí nám své jednání vysvìtlit, 
nemùže se nikdo divit našim pochybám nad jejich 
seriózností. Vždy� ještì nedávno se tváøili jako naši 
pøátelé, jako kamarádi a že právì Jakub Dofek a nebo 
Roman Koutek chtìjí provést takovou vìc, je pro mne 
stále velikým zklamáním. Asi nejsem „dnešní“, ale nikdy 
by mne nenapadlo, že mohou mít v sobì tolik zlého a že 
jim jejich svìdomí tohle dovolí. Pan Mojmír Pospíšil sám 
dobøe ví, jak se vìnuje péèi o zvìø a jaká je jeho úèast na 
mysliveckých akcích. I pøesto mu není hloupé hlásat, že 
my dìláme myslivost špatnì. Z celého mysliveckého 
sdružení byli vždy jen oni proti výsadbám alejí èi remízkù 
v honitbì a proti obnovì zaoraných polních cest. Bojím se 
pøedstavy, jak by tedy podle nich mìla myslivecká èinnost 
vypadat. Rozhazovat rukama a nedìlat nic? Na konec roku 
naplánovat hony, zastøílet si anebo po vzoru jejich pøátel 
pozvat za úplatu zahranièní lovce a zbytek roku pak zase 
jen èekat na štìdrý podzim? Bohužel takovýchto rádoby 
myslivcù stále pøibývá a záleží opravdu na celé 
spoleènosti, jestli je budeme tolerovat a dáme jim 
pøíležitost v naší krajinì (ne)myslivecky hospodaøit.
Dùvod, proè chceme udržet honitbu v užívání 
mysliveckého sdružení je tedy zøejmý a pramení už z 
podstaty skuteèné myslivosti. Chceme i nadále 
zkvalitòovat péèi o krajinu v našem okolí, starat se o zvìø a 
zlepšovat její životní podmínky. Velmi dobøe si 
uvìdomujeme dùležitost veøejného mínìní a zájmu o naši 
èinnost. Je nutné rozvíjet spolupráci s vlastníky 
honebních pozemkù a posilovat vztah s obcí. Chceme 
pøispívat i do kulturního dìní a pracovat s mládeží, 
abychom udrželi èeskou myslivost v takové podobì, jakou 
by mìla mít a která bude maximálnì prospìšná.
Jedenkrát roènì, zpravidla koncem roku, starosta 
honebního spoleèenství svolává valnou hromadu a jistì 
tomu nebude jinak ani letos. Naše nájemní smlouva je sice 
platná až do roku 2013, nicménì z pøedchozích událostí 
lze oèekávat, že dotyèní již nyní chtìjí jistými kroky 
dosáhnout nad honebním spoleèenstvem plné kontroly. V 
souvislosti s tím se pan Mojmír Pospíšil a jeho spøíznìnci 
zcela jistì pokusí získat od èlenù podporu a podpis k plné 
moci. Jak se rozhodnete a jak na vzniklou situaci 
zareagujete, záleží opravdu jen na vás. Protože ale máme 
jisté signály a rostoucí obavy z dalších neseriozních 
praktik, kterými by si nìkteøí rádi vynutili podepsání plné 
moci, chci vás ujistit, že tato vìc skuteènì nesouvisí s tím, 
kdo vaše pole užívá zemìdìlsky. Taková spojitost by 
musela být dána smluvnì, tøeba zdánlivì nenápadným 
odstaveèkem ve smlouvì o zemìdìlském pronájmu 
vašeho pozemku. Tento pøípad „chytøe“ napsaných 
nájemních smluv se nás ale nyní snad netýká a tak pouze 
do budoucna dávejte na podobné intriky pozor.

Pokraèování na stranì 11.
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Boj o honitbu neskonèil!

Je pochopitelné, že ne každý se mùže valných hromad 
vždy zúèastnit osobnì. Pokud se tedy rozhodnete pro 
zastoupení udìlením plné moci, vždy si øádnì pøeètìte za 
jakým úèelem a komu ji dáváte. Plná moc by mìla mít dvì 
vyhotovení, z nichž jedno zùstane vám. Nepodepisujte 
pøedtištìné a nevyplnìné formuláøe!  Vyhnete se tím 
zneužití vašich hlasù. By� nikoho nechceme tímto 
problémem pøíliš obtìžovat, je naši snahou pøivést na 
další valnou hromadu co možná nejvíce èlenù, aby 
skuteènì oni mohli rozhodovat o zámìrech a chodu 
honebního spoleèenstva. Pøed pøíští schùzí budou tedy 
èleny spoleèenstva a majitele pozemkù obcházet i zástupci 
našeho mysliveckého sdružení.  Pevnì vìøím, že vìtšina z 
vás chápe vzniklou situaci správnì a pokud se tedy 
nebudete chtít valné hromady sami zúèastnit, nemìjte, 
prosím, žádné obavy z udìlení plné moci ve prospìch 
našeho sdružení. Chceme opravdu hájit správnou vìc a v 
žádném pøípadì nehodláme zklamat vás, ani naše poslání.
Jestliže máte jakékoliv otázky, neváhejte se obrátit na 
nìkterého z èlenù výboru našeho mysliveckého sdružení. 
Rádi zodpovíme vaše pøípadné dotazy a pokusíme se vám 
pøiblížit èinnosti a vztah honebního spoleèenstva s 
mysliveckým sdružením Blata Hnìvotín. V tuto chvíli také 
pøipravujeme novou internetovou prezentaci, kde 
budeme pravidelnì publikovat události týkající se našeho 
spolku a honitby. Stránky, které jsou zatím ve výstavbì, 
najdete na adrese    Kontaktovat 
n á s  m ù ž e t e  t a k é  p r o s t ø e d n i c t v í m  e - m a i l u :   

 .
Na samotný závìr tohoto pøíspìvku uvádím nìkolik bodù 
pro ty z vás, kteøí se jako vlastníci pozemkù chtìjí do 
rozhodování o myslivecké èinnosti zapojit a chtìjí 
podpoøit snahu MS Blata Hnìvotín:
1. nepodepisujte smlouvy o postoupení výkonu 
práva myslivosti nájemcùm vašich pozemkù,
2. nedávejte plné moci tvoøící se skupinì kolem 
pánù Mojmíra Pospíšila, Jakuba Dofka a Romana 
Koutka,
3. dejte zástupcùm MS Blata Hnìvotín plné moci k 
jednání  na  valné  hromadì honebního 
spoleèenství nebo se jí jako èlenové pøímo 
zúèastnìte,
4. pokud jste vlastníky pozemkù a nejste èleny 
honebního spoleèenství Hnìvotín-Topolany, 
vyplòte jednoduchou žádost a staòte se jeho 
èleny.
Dìkuji za váš zájem a spoleènì pøejme poctivé myslivosti 
zdar!

za MS Blata Hnìvotín Stanislav Oš�ádal

www.msblatahnevotin.cz

msblatahnevotin@email.cz

Pokraèování ze strany 10.

Mladší žáci zmìøili své síly.

V nedìli 28. srpna pomìøili svoji fotbalovou zdatnost na 
høišti FC Hnìvotín ètyøi týmy  mladších žákù – 
Bohuòovice, Chválkovice, Horka nad Moravou a domácí 
FC Hnìvotín.
Mladí adepti kopané celkem odehráli šest zápasù s tìmito 
výsledky: Hnìvotín - Bohuòovice 4:1, Horka - Chválkovice 
3:1, Hnìvotín - Horka 1:4, Bohuòovice – Chválkovice  2:5, 
Bohuòovice - Horka 2:7, Hnìvotín - Chválkovice 2:2. 

Celý turnaj byl velmi podaøený, podìkování za jeho 
zorganizování patøí nejen hlavním sponzorùm firmám 
Clean 4 You a DDsport, ale i tìm hnìvotínským rodièùm, 
kteøí pøišli a s turnajem pomohli.

Milan Krejèí

Výsledky se do koneèné tabulky turnaje
promítly takto:

1.místo Horka nad Moravou 9 bodù, skóre 14:4
2.místo Chválkovice 4 body, skóre 8:7
3.místo FC Hnìvotín 4 body, skóre 7:7
4.místo Bohuòovice 0 bodù, skóre 5:16

V posledním utkání turnaje nestaèilo domácím k vítìzství nad 
Chválkovicemi ani prùbìžné vedení 2:0. Po koneèné remíze tak 
obsadili tøetí místo.

Na turnaji byli ocenìni i jednotlivci. Vlevo stojí nejlepší brankáø 
Ondøej Èuka z FC Hnìvotín, uprostøed nejlepší støelec Alexandr 
Stejskal z Horky nad Moravou a vpravo nejlepší hráè Kryštof Danìk z 
Chválkovic.

http://www.msblatahnevotin.cz
mailto:msblatahnevotin@email.cz
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Organizovaná kopaná v Hnìvotínì oslavila 60 let svého trvání.

Zájmové organizace. záøí 2011

V letošním roce uplynulo 60 let od sehrání prvního 
mistrovského utkání v kopané v Hnìvotínì. Bylo to na jaøe 
roku 1951 a naše mužstvo tehdy prohrálo s týmem 
Námìštì na Hané 3:12. Od té doby mužstvo procházelo se 
støídavými úspìchy èi neúspìchy okresními soutìžemi na 
rùzných úrovních (totéž se dá øíci i o mládežnických 
týmech). Nejúspìšnìjší sportovní období oddíl zažívá 
nyní, když mužstvo mužù vstoupilo do své ètvrté sezóny v 
krajském pøeboru Olomouckého kraje a v oddíle pùsobí, 
vèetnì pøípravky, ètyøi mládežnické celky.
Oslavy výroèí se uskuteènily v sobotu 6. srpna. Bìhem 
sportovního odpoledne se uskuteènily tøi zápasy. V 
prvním se pøedstavili ti nejmenší, následnì se utkal 
souèasný tým mužù s výbìrem malé kopané a poté se v 
nejoèekávanìjším zápase nastoupil výbìr fotbalových 
internacionálù Èeské republiky proti bývalým hráèùm FC 
Hnìvotín. Dùležitým bodem oslav bylo pøedání ocenìní 
zasloužilým èlenùm fotbalového oddílu.
Program byl také zpestøen ukázkou letecké akrobacie, 
dovednostními soutìžemi pro dospìlé, skákacím hradem 
a populární pìnou od hasièù pro nejmenší. Oslavy 
zakonèila veèerní taneèní zábava. Celého programu oslav 
se zúèastnilo pøibližnì 450 návštìvníkù.  

V pøestávce mezi zápasy došlo i na podìkování zasloužilým èlenùm 
oddílu. Ocenìni byli: Dostál Milan, Dostál Tomáš, Filip Zdenìk, 
Horyl Milan, Kalousek František, Krèek Miroslav, Lepaø Vladimír, 
Osladil Antonín, Petera Antonín, Ponížil Jan, Stanìk František, 
Šlosar Pavel, Šulc Václav, Vymazal Lubomír, Kvapil Jaromír,  Polák 
Vladimír a Varhaník Vítìzslav. Poslední tøi jmenovaní byli ocenìni i 
Okresním fotbalovým svazem.

Hlavním bodem programu oslav se stalo utkání mezi výbìrem 
fotbalových internacionálù Èeské republiky a týmem bývalých hráèù 
FC Hnìvotín. Hosté mìli po celý zápas velkou pøevahu, což 
dokumentuje koneèné skóre 9:1 v jejich prospìch. Èestnou branku 
poražených zaznamenal až v poslední minutì Jiøí Šulc. Sestavy:
FC Hnìvotín: Romanovský, Ètvrtlík, Planièka, Trhlík, Okleštìk, 
Doležal, Molnár, Kaštyl, Barèík, Keluc, Vánský, Šulc, Toufar, Horyl, 
Šlosar, Filip, Novák, Jelínek.
Klub internacionálù: Bobok, Fiala Jar., Fiala Jiøí, Hunal, Kabyl, 
Kafka, Mlejnek, Mucha, Ondra, Samek, Štambacher, Zelníèek, 
Dostál.

Jaroslav Ètvrtlík, nejstarší úèastník utkání, se vrhá pod nohy Jiøímu 
Ondrovi, bývalému dlouholetému hráèi Bohemians Praha.

Ve druhém zápase, rovnìž bohatém na branky, se utkal souèasný tým 
FC Hnìvotín s výbìrem malé kopané, utkání skonèilo spravedlivou 
remízou 5:5.

Hráèi pøípravky doplnìní o mladší žáky sehráli modelový zápas, ve 
kterém byli diváci svìdky 12 branek.


