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Co ještě letošní rok plánujeme?

Co bude s pitnou vodou?
Konečně trochu zapršelo.
Kácení máje, které pořádá tradičně Sdružení
dobrovolných hasičů, je jediným spolehlivým
přivolavačem deště. Snad na dvě výjimky jim vždy
zapršelo. Kácení bude, při nedostatku srážek, třeba
několikrát za rok.
Teď už vážněji. Dlouhodobý nedostatek srážek v
jarních měsících se samozřejmě projevil v nadměrné
spotřebě pitné vody, i když v červnu je situace částečně
příznivější. Problém zásobování obce vodou není
dosud uspokojivě vyřešen. Ve večerních hodinách,
zejména o víkendech, dochází k poklesu tlaku v potrubí,
způsobeného nadměrným odběrem. V nejvyšších
místech obce proto došlo i k zastavení dodávek vody.
Pokračování na straně 2.

Seznam nabídky řemesel, služeb a
podnikatelů v Hněvotíně.
Obracíme se s nabídkou pro podnikatele
se sídlem v Hněvotíně, kteří mají zájem o
zveřejnění svých činností v oblasti
řemesel, služeb a podnikatelských
aktivit. Pro lepší informovanost našich
spoluobčanů v Hněvotíně i okolí
plánujeme vydat v rámci Zpravodaje
obce seznam těchto aktivit se stručnou
charakteristikou a kontaktem. Podobný
seznam chceme trvale umístit i na
internetové stránky obce. Tyto seznamy
chceme jednou za půl roku aktualizovat.
První seznam dle zájmu plánujeme v dalším vydání
9/2007. Pokud máte zájem o uvedenou formu zveřejnění
svých aktivit a zároveň souhlasíte s formou zveřejnění,
pošlete nebo odevzdejte uvedené informace na obecním
úřadě nebo je pošlete formou e-mailu.
Tomáš Dostál

? výměnu oken a venkovních dveří v ZŠ č. 250 na
Topolanské ulici ( pro práce musíme využít prázdnin ) a
přípravu studie s ekonomickou rozvahou na celkovou
rekonstrukci školní budovy č. 250 včetně půdních
vestaveb ( odhad nákladů cca 18-20 mil. Kč )
? vybudování přivaděče pitné vody z vodárny ze Skal a
jeho zaústění do vodovodní sítě na konci ulice Velký
Klupoř ( do 3 mil. Kč )
? rekonstrukci chodníků od hlavní křižovatky po dům p.
Stejskala č. 2 po obou stranách komunikace (odhad
nákladů 1,5-2 mil. Kč, bude-li zvládnuto územní řízení v
termínu do konce září, také přeložení chodníku podél od
domu p. Stejskala na Topolanskou ulici v délce cca 200m)
? ve spolupráci se Správou silnic olomouckého kraje
opravu komunikace III.tř. od parku po dům p.
Romanovské
? přeložení obrubníků a opravu komunikace v ulici
Hřbitovní
? rekonstrukci schodů na místní hřbitov
? rekonstrukci opěrné zdi na Velkém Klupoři
? parkoviště před poštou a u budovy ZŠ č. 101 v části
Kout
? předláždění chodníků za hasičskou zbrojnicí směrem k
firmě Kalorie
? parkoviště u hřbitova ( z obou stran)
? připravit další ekonomické rozvahy, studie a projekty
pro dotační programy z Evropské unie a po vyhlášení
operačních programů požádat ve spolupráci s
Olomouckým krajem o dotace:
? na celkovou rekonstrukci komunikace II. tř.
Olomoucká - hlavní křižovatka - Lutínská (odhad 20-30
mil. Kč)
? na vnitřní úpravu budovy ZŠ č. 101 u kostela ( 3-5 mil.
Kč)
? na pamětihodnosti obce.

Je toho pro letošní rok opravdu dost a hlavně je to
nezbytné pro perspektivu dalšího rozvoje obce.
Jaroslav Dvořák

Sekání trávy a úklid obce.
Z úřadu práce nastoupili konečně čtyři zaměstnanci.
Byl zpracován harmonogram prací a ve Vaší ulici bychom
měli sekat trávu a uklízet minimálně 1 x za měsíc. Práce
přibývá, protože klesá zájem Vás občanů o trávu na
krmení nebo sušení sena a dříve Vámi udržované obecní
pozemky před Vašimi domy jdou na vrub obce. Je to trend
a realita, která stojí obec další peníze, ale musíme ji řešit.
Obdobné je to i s úklidem chodníků a okrajů cest.
Jsme rádi a děkujeme těm z Vás, kteří si uklidíte před
svým domem a nevidíte v tom nic zvláštního.
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Splašková kanalizace.

Pokračování ze strany 1.

Tyto nepříjemné situace pochopitelně vyvolávají
nespokojenost občanů bydlících na M. Klupoři, Pod
Skalou, části Lutínské a na Spojovací ulici.
Musím bohužel konstatovat, že vodovodní rozvod je
limitován určitým průměrem potrubí a tlakem vody ( ten
dosahuje až 5 atm.). Snažili jsme se o pochopení občanů
vyhlášením v obecním rozhlase o omezení zalévání
zeleniny a zejména trávníků a regulaci napouštění
bazénů. Děkujeme těm z Vás, kteří pochopili, že je
důležitější mít vodu na nezbytnou potřebu v domácnosti a
omezili, z tohoto pohledu, plýtvání s vodou.
Obecní úřad si velmi dobře uvědomuje, že dostatečné a
spolehlivé zásobování pitnou vodou (v budoucnu možná i
užitkovou) musí být obcí zabezpečeno. Bazény se již staly
samozřejmostí, zelené rostliny v okolí domku chceme mít
všichni. Proto jsme částečně odsunuli urychlenou opravu
komunikací, rekonstrukce školních budov a další aktivity
a urychleně započali intenzivní jednání o výstavbě
přivaděče z vodárny ve Skalách. Zásoby vody v Lutínské
brázdě,
odkud je voda těžena, jsou dostatečné a
perspektivní i v suchých létech. Obec si ponechá oba
hlavní zdroje - na hřišti a za Malým Klupořem. Třetí zdroj
bude z vodárny ve Skalách, kde jsou dva bazény, každý po
1000 m3 vody. Tím dojde k zachování dosud
vynaložených investic a zároveň se výrazně nezdraží
vodné.
Přivaděč bude dodávat vodu
a vyrovnávat tlak zejména ve
vyšších částech obce a ve
špičkách. Předpoklad
realizace celé akce je říjen
–listopad 2007. Odhadovaná
cena je do 3 mil. Kč. Proběhla
jednání s majitelemObecním úřadem v Lutíně,
Správou silnic olomouckého
kraje o uložení potrubí a
společností ARKO o
projektových pracích a zajištění dotací ze státního
rozpočtu. Je již provedeno geodetické zaměření, pracuje
se na dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení.
Záměr obce je uzavřít ještě v tomto roce servisní
smlouvu se společností ARKO jen na odstraňování
poruch, náhradního zásobování při vzniku havárií a
zastřešení provozu akreditovaným provozovatelem.
Smlouva o celkovém pronájmu a provozování obecního
vodovodu vodárenskou firmou je pro nás zatím
neprůchodná kvůli cenám.
Je třeba to říci otevřeně. Cena je stejná skoro v celé
republice a pohybuje se mezi 30 – 40,- Kč za m3. Firmy
totiž musí zaplatit vlastní zaměstnance, odvádět daně,
platit administrativu, odběry vzorků, revizi hydrantů
apod. Většina obcí tyto náklady nevykazuje, protože je
provádějí jejich zaměstnanci placení za jinou pracovní
náplň a také část nákladů na provoz vodovodní sítě je
hrazena z jiných položek. Uvědomujeme si, že by to
znamenalo další finanční zatížení občanů obce.
Ponecháme tedy pro rok 2007 schválenou cenu vodného
na 16,- Kč za m3.
Jaroslav Dvořák

Bylo pokračováno v budování přípojek splaškové
kanalizace.
Zbývá jen několik přípojek, doplnit šachty na Spojovací
ulici a Za školou a budeme hotovi. Je úspěchem, že se daří
přípojky financovat bez dalšího zadlužování obce. Na
konci minulého roku jsme dokonce uvažovali o půjčce
nebo přerušení prací. Kvalitní kontrolní prací předsedy
výboru pro bydlení a dobrou spoluprací se společností
EKOZIS byly z původně nasmlouvané ceny ušetřeny
přibližně 2 miliony korun. A to jsme již navíc komplexně
napojili obě základní školy na splaškovou kanalizaci, Dům
s pečovatelskou službou, poštu a obě větve kulturního
domu. Počítáme také s napojením hasičské zbrojnice a
obou škol s Domem s pečovatelskou službou na obecní
vodovod.

Obecní úřad děkuje občanům za pochopení situace a
neodkladné napojování svých rodinných domků na
vybudovanou kanalizaci. Stálo to s přípojkami a dodělky
cca 65 mil. korun. Je to ohromné množství peněz. Bylo to
vynaloženo pro zlepšení kvality životního prostředí v naší
obci. O zrušení platnosti výjimek, pokutách
za
nepovolené nakládání s odpadními vodami slyšíme
takřka denně ve sdělovacích prostředcích.
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Základní škola a Mateřská škola Hněvotín.
Ve dnech 2. – 4. května jsme se zúčastnili / Lukáš Koníček
– 8. tř., Šárka Kubíčková -9.tř., Michaela Krikelová – 7.tř.
a Ondřej Šimonek- 6. tř./ v doprovodu paní učitelky Lenky
Geršlové dějepisné soutěže“ Historiáda“ v Kutné
Hoře.Program byl nabitý, zastavili jsme se vždy až večer v
tělocvičně, kde jsme přespávali. V Kutné Hoře se nám
velmi líbilo a naučili jsme se spoustu nových věcí.
Lukáš Koníček, žák 8.tř.

V pátek 11. května se uskutečnila Akademie ke Dni matek,
kterou organizovala ZŠ Hněvotín.
Každá maminka dostala vyrobenou kytičku, které vyráběli
žáci s pomocí paní učitelky Ivety Šutové.Programem nás
provázela paní učitelka Jaroslava Bajgarová.Vystupovali
žáci 1.-9.třídy. Samozřejmě zde nechyběla ani mateřská
školka, které se vystoupení velmi povedlo. Určitě tuto akci
zopakujeme příští rok a opět se těšíme na hojnou účast
maminek.
Nikola Kočí, žákyně 8. tř.

Dne 1.6. jsme my žáci Základní školy a Mateřské školy
Hněvotín měli dětský den. Tento den jsme strávili na
hřišti FC Hněvotín. Nejprve nás pan ředitel Jiří Toman
uvítal proslovem, poté nám pan starosta Jaroslav Dvořák
popřál veselé dopoledne. Po tomto uvítání jsme dostali
bohaté občerstvení. Celé dopoledne jsme měli možnost si
pod vedením paní učitelky Bajgarové a Geršlové
vyzkoušet střelbu ze vzduchovky, házení šipkami a v
neposlední řadě i „ koupel“ v hasičské pěně, kterou nám
připravil Sbor dobrovolných hasičů a kterou řada z nás
využila. Pěkný byl i vojenský vrtulník, který nad námi
několikrát přelétl. Celý den byl vydařený, měli jsme řadu
sportovního vyžití a viděli jsme spoustu zajímavých věcí.
Nikola Kočí, žákyně 8. třídy

Žáci 5.třídy jeli 6. června na školní výlet do Boskovic.
Navštívili oživený zámek Boskovice a boskovický hrad. V
programu byla zahrnuta prohlídka zámku a dobových
kostýmů, historické hry – chytání věnečků na meč,
peškový turnaj, historická střelnice aj. Poté navštívili
hradní radovánky na boskovickém hradu. Uviděli
šermířskou skupinu Grál a rytíře Vraždu ze Sudic.
Prohlédli si hrad, viděli rytíře na koních, zbraně, kejklíře,
ukázky dobových řemesel, odívání, mučení. Výlet, na
který se všichni žáci moc těšili, se vydařil a splnil páťákům
jejich očekávání.
Kateřina Ječmeňová, Kateřina Koníčková, Tereza Köcherová

Ve čtvrtek 7.6. se žáci 6.- 9. třídy spolu s paní učitelkou
Klusákovou zúčastnili soutěže v orientačním běhu v
Náměšti na Hané. Žáci naší 9. třídy Michal Mrakava a
Ondřej Pospíchal obsadili ve své kategorii 1. místo, mladší
žákyně Veronika Horná a Veronika Koníčková 3. místo.
Gratulujeme jim k jejich sportovnímu úspěchu.
Mgr.Vlasta Nováková,zastupkyně ředitele

V pátek 18. května jeli žáci 6. a 7. třídy na výlet na rafty.
Nejprve šli pěšky do Topolan a potom autobusem do
Olomouce a na Poděbrady. „Cesta nám rychle utekla a za
chvíli jsme už byli u Moravy, kam nám přivezli rafty. Pod
vedením p.uč. Kratochvílové jsme se nalodili a asi za
hodinu jsme byli u loděnice, kde si nás vyzvedli rodiče.
Výlet se nám hodně líbil.“
Jiří Moláček, žák 7. tř.

Ve středu dne 23.5.2007 se konala v učebně HV Pěvecká
soutěž žáků naší školy. Do soutěže se přihlásilo 15 dětí z 1.4. ročníku. V porotě zasedali: p.ředitel Jiří Toman, p.uč.
Dana Andrlíková, paní vychovatelka Kateřina Kováčová,
p.uč. Vlasta Nováková a za žáky Kateřina Ječmeňová a
Kateřina Koníčková- žákyně 5. třídy. Na 1. místě se
umístila Kateřina Zítková ze 3. třídy, na 2. místě Denisa
Kočí ze 2. třídy a na 3. místě Andrea Havranová ze 2. třídy.
Vítězkám gratulujeme!
Tato soutěž se všem zúčastněným dětem velmi líbila,
společně si zazpívaly několik známých písní a odcházely s
písní na rtech spokojeně domů.

Na žáky 9. třídy čekalo v červnu několik zajímavých akcí.
Ti sportovně zdatnější se zúčastnili orientačního běhu v
Náměšti na Hané a fotbalového turnaje ve Slatinicích.Celá
třída se v rámci výuky fyziky vydala do olomouckého
muzea. Žákyně Klára Kocourková a Barbora Fischerová se
přihlásily na mezinárodní zkoušku z německého jazyka,
která se konala 7. června. 14.června jeli deváťáci na svůj
poslední školní výlet.
Mgr. Jaroslava Bajgarová, třídní učitelka

Ve čtvrtek dne 21.6. se od 16.00 hod.konal v parku u školy
jarmark s prodejem výrobků žáků. Kulturní program
zajistily mažoretky s paní uč. Mrkusovou, taneční škola
paní Dvořákové a skupina bojového umění Capoira. Tuto
akci moderovali moderovat Lucka Skácelová a Pavel
Šlosar ze 7. třídy. Občerstvení pro všechny žáky připravilo
SRPŠ. Výtěžek z prodeje připadne všem třídním
kolektivům.

Mgr.Vlasta Nováková,zastupkyně ředitele
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Základní škola a Mateřská škola Hněvotín,
příspěvková organizace.
Pokračování ze stran 3.

Dne 24.6. 2007 se děti 1.-4. třídy zúčastnily školního
výletu. Jeho cílem bylo seznámit děti s životem pravěku, a
tak naše první zastávka byla v Předmostí u Přerova, kde je
na jedné ze základních škol vybudováno Muzeum lovců
mamutů. V něm děti získaly mnoho zajímavých
informací, prohlédly si vzácné vykopávky a pak jsme se
všichni vydali na naučnou stezku lovců mamutů. Velmi
příjemným odpočinkem byl výborný oběd v restauraci v
Troubkách, kde jsme si pochutnali na hovězí polévce,
kuřecích plátcích s rýží a na zmrzlině.
Plni sil jsme navštívili zámek v Tovačově. Na závěr
návštěvy zámku děti vystoupily na věž a z velké výšky
zamávaly těm méně odvážným nebo více unaveným,kteří
odpočívali na nádvoří zámku. Pak následoval šťastný
návrat domů.
Ivana Filkázsová

Rozloučení s „devítkou“.

sbírku na opravy kostela, ale je možné na tento účel
přispět dobrovolným darem odevzdaným v kostele nebo
na faře. Na požádání vystavíme potvrzení o přijetí daru.
Výročí posvěcení kostela
Náš farní kostel byl posvěcen olomouckým arcibiskupem
ThDr. Leopoldem Prečanem dne 26. června 1930. Výročí
jeho posvěcení si každoročně připomínáme vždy
následující neděli. letos to bude v neděli 1. července. Při
této příležitosti bude slavena děkovná bohoslužba v
kostele v 8.30 hodin.
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
Obecní úřad připravil na středu 20. června slavnostní
loučení se žáky 9. třídy. Všichni obdrželi pro vzpomínku
na tento slavnostní okamžik hodnotný dárek.
Naopak v září se připravuje slavnostní vítání nových
žáčků, tedy prvňáčků.
Ivana Filkázsová

Zprávy Římskokatolické farnosti Hněvotín
Opravy v kostele
V současné době probíhají restaurátorské práce na
opravách mobiliáře kostela. Opravují se památkově
chráněné dřevěné nástavby oltářů, zpovědnice a skříně v
sakristii. Také probíhá restaurování soch sv. Vavřince a
sv. Šebestiána z hlavního oltáře kostela, na které přispívá
Ministerstvo kultury ČR. Bylo dokončeno restaurování 4
bohatě intarzovaných chórových lavic v presbytáři
kostela. Restaurování chrámových lavic je naplánováno
po etapách na další 3 roky a vyžádá si celkový náklad asi
500 tisíc Kč. Požádali jsme o dotaci Ministerstva kultury
ČR na tuto akci, a to s doporučením odborného pracoviště
NPÚ v Olomouci. Letos nekonáme veřejnou podomní

Slavnost našich věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje oslavíme
jednak na Velehradě, jednak ve farnosti. Na Velehradě
začínají oslavy ve středu 4. července ve 13.00 hodin
prezentací aktivit charitativních a nadačních organizací a
v 19.30 hodin pokračují Večerem lidí dobré vůle. Koncert
bude přenášen Českou televizí a Českým rozhlasem 1 –
Radiožurnálem. Oslavy vyvrcholí Národní poutí ve
čtvrtek 5. července a slavnostní poutní mší svatou, které
bude předsedat kardinál Tarcisio Bertone, státní sekretář
Vatikánu. Více info na www.velehrad.cz
V naší farnosti bude slavena mše svatá 5. července ve
farním kostele v 18.00 hodin.
Farní den pro rodiny s dětmi
Připravujeme setkání rodin naší farnosti na faře v sobotu
4. srpna od 16 hodin. Pro děti budou připraveny hry a
soutěže, pro rodiče beseda o radostech i starostech
dnešních mladých rodin, spojená s výměnou zkušeností.
Setkání vyvrcholí společným posezením u táboráku na
farní zahradě. Občerstvení bude zajištěno, účastníci
mohou na ně přispět dobrovolným příspěvkem.
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WANZL spol. s r.o.
Historie koncernu
V roce 1947 zakládá
rod ák z Jívové u
Olomouce pan Rudolf
Wanzl se svým synem
Rudolfem v bavorském městečku Leipheim nedaleko
Ulmu zámečnickou dílnu. V roce 1948 dodává Wanzl
prvních 50 nákupních košíků pro pilotní projekt
samoobsluhy v Augsburku a o rok později dodává 20
nákupních vozíků pro první německou samoobsluhu v
Hamburku. V této době uzrává myšlenka, zaměřit se na
výrobu vybavení pro samoobslužný prodej a Wanzlovi se
stávají průkopníky tohoto nového způsobu prodeje na
starém kontinentě. Již v roce 1950 si nechávají patentovat
nákupní vozík Concentra, který lze zasunout jeden do
druhého, a tím dochází ke značné úspoře prodejní plochy,
potřebné k parkování nákupních vozíků.
Dnes firma Wanzl vyrábí více než 1,8 milionu nákupních
vozíků různých typů ročně a stala se největším světovým
výrobcem tohoto sortimentu. Výrobní závody firmy jsou v

Německu, Francii, České republice a Číně. Pobočky
společnosti najdeme ve 14 zemích a víc jak 1000 druhů
výrobků je prodáváno ve 48 zemích světa.
Pobočka Wanzl Česká republika

vybavení hotelů a gastronomických zařízení.
Práce odborného týmu začíná poradenstvím, pokračuje
návrhem konkrétního interiéru ve 3D, jeho montáží,
pozáručním servisem a údržbou.
Významné místo v činnosti firmy zaujímá také divize
Logistika + průmysl, která svými výrobky komplexně řeší
přepravu a skladování zboží. K zákazníkům firmy patří
většina mezinárodních a českých obchodních řetězců a
ostatních menších a specializovaných prodejen.
Servis
Na všech třech pracovištích je k dispozici dostatečný počet
nadstandardně vybavených servisních vozů se servisem
do 24 hodin. Podle místa montáže, případně servisního
zásahu, je operativně voleno místo výjezdu - Praha,
Olomouc nebo Sereď, a tím dochází k úspoře nákladů
zákazníka.
Výroba
Závod zpracovává výrobky z leskle taženého drátu
ohýbáním 2D, 3D, tvářením
na hydraulických lisech,
odporovým svařováním a
svařováním v ochranné
atmosféře. V roce 2006 prošla
firma II. etapou výstavby a
byla rozšířena o další výrobní
halu a galvanovnu, takže ze
závodu vycházejí hotové,
povrchově upravené výrobky.
Díky rozšíření závodu byla
zaměstnána řada nových
pracovníků ve výrobě,
převážně dělnických profesí,
svářečů, seřizovačů výrobních
linek a techniků.
V současné době firma
z a m ě s t n á v á 2 5 0
zaměstnanců, z toho 207 ve výrobě. 34 zaměstnanců naší
společnosti je přímo z obce Hněvotín.
Podklady dodala firma Wanzl

V roce 1991 byla v Olomouci založena pobočka firmy
Wanzl pro Českou republiku. V roce 1995 se firma stěhuje
do vlastních prostor v Hněvotíně, kde se otvírá od roku
1996 i výrobní závod . Česká
pobočka WANZL spol. s r.o. je
schopna řešit i ty
nejnáročnější požadavky
zákazníků. Firma disponuje
výstavními plochami a
prodejními kancelářemi
jednak ve své centrále v
Hněvotíně u Olomouce, ale i v
pobočkách v Praze a slovenské
Seredi.
Společnost nabízí zákazníkům komplexní řešení při
vybavení interiérů prodejen včetně nákupních vozíků,
vstupních zařízení, regálů a celé řady prodejního zařízení.
Od roku 2006 byla nabídka rozšířena o výrobky pro

Mateřský klub Beruška.
Díky vstřícnosti mateřské školy můžeme spolu s dětmi
trávit úterky nikoliv v družině, ale za hezkého počasí v
zahrádce školky, kde si děti užijí pískoviště, klouzačky i
prolézačky. Maminky s menšími dětmi však nemusejí
zůstávat doma, neboť je souběžně k dispozici i místnost
školní družiny, kde mohou děti vyzkoušet novou
klouzačku, kterou jsme dostali darem od Obecního úřadu.
V květnu jsme navázali kontakt s mateřským centrem
Provázek v Olomouci a 5.června jsme se spolu s nimi
zúčastnili společné oslavy Dne dětí. Konec školního roku
jsme oslavili ve čtvrtek 28.června dováděním na skákacím
hradu od 9,45 do 10,15. Přes prázdniny bude MK Beruška
uzavřen, přejeme proto všem dětem i jejich maminkám
hezké léto a těšíme se v září opět na shledanou!
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Mateřská škola na výletě.

Obecní kronika.

Jako každoročně i letos jsme si naplánovali školní výlet v
měsíci květnu. Lákadlem pro děti jsou zvířátka,vyjeli jsme
si tedy do Vyškova a navštívili jsme Zoopark a Dinopark.
Již dopředu děti věděly, co je čeká a na co se mají
těšit.Zoologická zahrada je příjemně pobavila.V
Dinoparku byla v některých dětech při pohledu na
obrovská pravěká zvířata malá dušička.Dětem se líbila
zpáteční cesta vláčkem přes město a ještě se stačily
vydovádět na houpačkách a průlezkách.Sluníčko nás
provázelo téměř celé dopoledne a spokojeně jsme
odjížděli plni zážitků zpět do mateřské školy.

Od příštího čísla Zpravodaje
vás budeme stručně
seznamovat s historií naší
obce. Jedním z pramenů, z
kterých hodláme čerpat
informace, je obecní kronika.
Obecní kronika je nedílnou
součástí historie každé obce.
Zaznamenávají se do ní zprávy
o důležitých a pamětihodných
událostech v obci pro
informaci a poučení budoucím
generacím. V Hněvotíně je
nyní kronikářkou paní Jindřiška Flašarová a tak jsme jí
položili několik otázek týkajících se obecní kroniky.
Jak dlouho jste kronikářkou obce ?
Vedení obecní kroniky jsem převzala od svého
předchůdce pana Bartla v roce 1988. Pominu-li roky 1998
a 1999, kdy kroniku vedla slečna Žilková, bude to příští
rok již 20 let, co se o kroniku starám.
Musí každá obec vést kroniku ?
Ano. Vedení obecních kronik bylo stanovena již zákonem
č. 80 z roku 1920 o obecních knihách a upraveno vládním
nařízením č. 169 z roku 1932. Tyto zákonné normy však
byly již zrušeny a nahrazeny zákonem č. 132 z roku 2006.
V letech mezi tím se k obecním kronikám vztahovala řada
vyhlášek a nařízení.
Jak časté musí být záznamy v kronice a je
předepsána jejich forma ?
Kronika musí být vedena každý rok, její přesná forma
předepsána není. Je vedena ručně s číslovanými listy nebo
v elektronické podobě s následným tiskem číslovaných
listů po uzavření každého kalendářního roku na
trvanlivém papíře, které se zajistí vazbou. Nad zápisy v
kronice má dohled obecní úřad.
Může kronika obsahovat i fotografie nebo články
z novin ?
Přímo kronika ne, ale příloha kroniky, která je její
nedílnou součástí. Ta může obsahovat i obrazové či
zvukové záznamy.
Kde jsou kroniky obce uschované a mohou do
nich občané nahlédnout ?
Kroniky jsou uloženy v okresním archivu. Nejstarší je dle
získaných informací z roku 1924. Od doby, kdy jsem
zjistila, že kronika „zmizí“ v archivu, píšu ji dvojmo.
Nahlédnout do ní lze ve stanovený den, obvykle při nějaké
slavnosti. Děje se tak pod dohledem kronikáře. Občan
obce starší 18 let může navrhnout písemně změnu,
doplnění nebo opravu zápisu v kronice.
Jaké předpoklady by měl mít člověk, aby se stal
dobrým kronikářem ?
Takový člověk se musí zajímat o veškeré aktivity v obci a
snažit se vyhledávat zajímavé události ze života obce,
protože zatím nikoho nenapadne přijít za kronikářkou s
nějakou zajímavou informací vhodnou k zaznamenání
(např. zlatá svatba, živelná pohroma apod.).
Co Vám dala, ale i vzala práce kronikářky ?
Dala mi možnost zajímat se o minulost a hlavně
současnost v obci, cítit se i ve vyšším věku platná. Co mi
vzala ? Snad čas.

Mezinárodní den dětí oslavily naše děti hned dvakrát.V
mateřské škole opékáním buřtů, hrami a soutěžemi na
školní zahradě, na hřišti FC Hněvotín pozorováním
ukázek hašení požáru a mlsáním dobrot, což se jim líbilo
nejvíce.
Do 1.sportovních her Olomouckého kraje pro mateřské
školy se zapojily i naše děti.Soutěžily v několika
disciplínách.Za svoji šikovnost a soutěživost byly
odměněny diplomem a medailí.
Závěr školního roku jako vždy patří rozloučení s
předškoláky, které proběhne poslední týden v měsíci
červnu.V mateřské škole připravíme malé občerstvení,
zasoutěžíme si a zatancujeme.Na školní zahradě se děti
vydovádí ve skákacím nafukovacím hradu. Na památku
dostanou budoucí školáci knihu s věnováním.

Poděkování sponzorům:
Všem sponzorům děkujeme za finanční prostředky, které
využíváme k nákupu učebních pomůcek, hraček a jiného
materiálu pro děti.
(Firma Wanzl, Apetit - Stanislav Holinka, Maso-Uzeniny
Holub,Potraviny U Mlčochů, Keramika Klapetek, Český
červený kříž, manželé Ježovi, Cohlovi, Sovovi,Rokytovi a
pan Trybula s p.Slehovou.)
Provoz mateřské školy je v současné době od 6.30-16.00
hodin.Pokud tato doba rodičům nevyhovuje, je možné ji
od nového školního roku přizpůsobit jejich potřebám.Své
požadavky a připomínky prosím sdělte vedoucí učitelce
mateřské školy.
Pedagogický kolektiv MŠ

Milan Krejčí
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Kácení máje a svátek sv. Floriána.
nedošlo k nehodě.
A proč se vlastně Florián stal patronem hasičů? Byl
usmrcen vodou, která je protikladem ohně a používá se k
hašení. Proto se Florián stal hlavním patronem proti
nebezpečí ohně. Floriánovo „hasičství“ je také možné
vyložit jako hašení požáru lidské zloby a nenávisti.
Jozef Novák

Hněvotínské bazárek.

Místní hasiči ve stejnokrojích a zásahových oblecích se v
sobotu 26.května odpoledne seřadili před sochou
sv.Floriána, odkud za doprovodu hudby vykročil průvod,
ve kterém nechyběli zástupci obce a rovněž mažoretky
místní ZŠ. Průvod zastavil až u místní požární zbrojnice,
kde podobně jako v minulosti proběhlo tradiční kácení
máje. Zde pak slavnost pokračovala volnou zábavou při
hudbě, kulturní vložce – vystoupení mažoretek ,
vystoupení country skupiny z Olomouce, předvedení
požárního útoku a štafety dvojic mladými hasiči z Velkého
Újezda, opékání ryb a kabanosu. Zpestřením byly jízdy
pro děti na karetě. Tímto průvodem místní hasiči
pokračují v oživování tradic oslav svátku sv. Floriána patrona hasičů v obci tak, aby se postupně stala záležitostí
nejen hasičů. I když počasí letos vůbec nepřálo, stále více
je patrné, že akce kácení máje spojené s oslavou
sv.Floriána je vítanou příležitostí pro příjemně strávené
sobotní odpoledne obyvatel obce.

V měsíci dubnu uspořádal Obecní úřad Hněvotín ve
spolupráci s mateřským klubem Beruška burzu dětského
ošacení, hraček a vůbec všeho, co naše děti užívají.
Výtěžek z této akce byl použit na charitativní účely, bylo z
něj zaplaceno kulturní vystoupení pro dětské pacienty
Fakultní nemocnice Olomouc, které se konalo 19.6. 2007.
Tato akce, která se konala po dlouhých letech v Hněvotíně
poprvé, se setkala s kladným ohlasem a její výtěžek předčil
očekávání pořadatelů. Za to patří velký dík všem, kteří na
náš bazárek přišli, nákupem přispěli na již zmiňovaný
pořad pro nemocné děti, dále těm, kteří do kasičky s
názvem Dobrovolný příspěvek vhodili mnohdy nemalou
částku, ale zejména těm maminkám, které celý zisk za
prodané zboží věnovaly na charitu. Poděkování patří také
Českému svazu žen Hněvotín, který rovněž přispěl
finanční částkou.
Díky pochopení a lidskému přístupu všech těchto
spoluobčanů byla částka, kterou jsme potřebovali na
úhradu kulturního pořadu větší, proto se maminky z
Berušky rozhodly, že zbytek výtěžku věnují školní družině,
jako poděkování za bezplatné užívání jejich prostor.
Všichni pořadatelé byli potěšeni výsledkem akce, a proto
se rozhodli, že v této činnosti budou pokračovat, takže se
na podzim můžeme těšit na burzu, která bude tentokrát
zaměřena na zimní ošacení, ale i na sportovní potřeby –
lyže, brusle, saně ...
Na závěr mi dovolte poděkovat těm maminkám, které
věnovaly svůj volný čas k zajištění bazárku a v průběhu
pátku a soboty zajišťovaly tuto akci tak, že dopadla na
výbornou.
Ivana Filkázsová

Víte, že …
Proč svátek sv.Floriána: Již ve středověku lidé považovali
sv. Floriána za ochránce před nebezpečím ohně (snad pro
jeho násilnou smrt ve vodě), lidé věří také v jeho ochranu
před bouří, velkou vodou či suchem. Traduje se, že
modlitby směřované ke sv. Floriánovi již zachránily
nejeden život a nemalý majetek. Sv. Florián je nejčastěji
zpodobňován jako římský voják s přilbou, mečem a
korouhví, vylévající z vědra vodu na hořící dům, popř.
chrám. Zejména na venkově pak sv. Florián představoval
častý námět pro nejrůznější sošky, plastiky či malby, které
měly chránit dům a jeho obyvatele před neštěstím. V
minulosti bylo během svátku sv. Floriána dokonce
zapovězeno rozdělávat oheň a nosit vodu, aby v usedlosti

- před 80 léty byla dokončena silnice z Hněvotína do
Žerůvek ?
- příští rok tomu bude 930 let od první písemné zmínky o
naší obci (co, kdybychom tuto událost, kterou se ne
všechny vesnice a města mohou pochlubit, kulturně
oslavili) ?
- příští rok tomu bude také 80 let od položení základního
kamene budovy Základní školy na Topolanské ulici ?
- v listopadu 1927 byla při práci v lomu objevena jeskyně s
krápníky, která byla po zdokumentování zasypána z
důvodu bezpečnosti? (možná z té současné hrůzy uděláme
jednou vycházkovou a rekreační zónu.)
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Hasiči doporučují.
Léto zanedlouho bude v plném proudu, školní prázdniny se
kvapem blíží a my se těšíme na zaslouženou dovolenou. I
během tohoto odpočinkového období bychom si však měli
dát pozor na několik rizik a dodržovat základní pravidla
požární bezpečnosti. Abychom se opravdu mohli v klidu
těšit z letní pohody a nedošlo ke zbytečným újmám na
zdraví nebo škodám na majetku.
1) Během letních měsíců jsou ohroženy zejména děti, které
nejsou “zaneprázdněny” školou a mají spoustu volného
času. Každoročně dojde při požárech, které byly způsobeny
hrou dětí se zápalkami nebo kouřením, ke zraněním a
značným majetkovým škodám. Zvlášť oblíbenou zábavou
dětí na venkově je tajné kouření ve stohu či v seníku, což již
mnohokrát skončilo tragédií.
2) V létě také mnozí z nás podnikají nejrůznější výlety,
pobývají na chalupách či chatách, táboří v přírodě apod. Při
těchto příležitostech se často neobejdeme bez táboráku,
grilování a opékání buřtů. I přitom bychom si měli dávat
pozor a dodržovat několik základních bezpečnostních
pravidel, které chrání nás i okolí. Oheň v přírodě se totiž
může velice snadno vymknout kontrole a napáchat
nevyčíslitelné majetkové a ekologické škody.
Oheň nezakládejte pod větvemi stromů, na kořenech
stromů, na suchém listí, lesní hrabance nebo rašelině, v
blízkosti suché trávy nebo obilí, stohů, seníků apod. Létající
jiskry nebo náhlý poryv větru pak velmi snadno způsobí
neštěstí.
Pro zapálení nebo udržování ohně v žádném případě
nepoužívejte vysoce hořlavé látky (kapaliny) jako např.
benzín, naftu či líh.
Do ohně nikdy nevhazujte jakékoliv výbušné předměty
(rachejtle, světlice, patrony, nádoby se stlačeným plynem,
munici). Oheň nesmíme ponechat ani na okamžik bez
dozoru.
Děti by neměly být u ohniště ponechány bez dozoru osoby
starší 18 let. Zvlášť pozor na sezení a hry v přílišné blízkosti
ohně, stačí málo a může dojít k vznícení šatů, ožehnutí
vlasů, řas a popálení. Zmiňme tedy základní pravidla jak
postupovat, když přece jen dojde ke vznícení šatů a není
např. po ruce dostatečné množství vody k uhašení.
Odborníci doporučují chovat se dle pravidla Zastav se,
lehni si a kutálej se.
3) Stejně jako v případě otevřeného ohně, i při grilování
bychom si měli dát pozor na vhodné umístění grilu, aby
odletující jiskry například nezapálily suchou trávu.
Poměrně rozšířeným nešvarem pak je grilování na balkóně.
Pozor na zacházení s plynovými spotřebiči (např. přenosný
propanbutanový vařič). Ty by neměly být vystaveny
vysokým teplotám a nadměrným tlakům, jinak znamenají
značné riziko. Např. plynové zapalovače zanechané v autě
vystavenému vysokým teplotám představují doslova
časovanou bombu.
4) Letní období je typické i častým výskytem bouřek, které
nás mohou překvapit například během výletu. Ve městě se
před bleskem můžeme schovat v budově, ale co v přírodě?
I když k přímému zásahu člověka bleskem dochází jen
zřídka, končívají podobné případy mnohdy tragicky, a
proto je dobré chovat se za bouřky rozumně:

? Největší nebezpečí zásahu bleskem hrozí při pobytu v
otevřeném terénu a na vyvýšených místech, v
bezprostřední blízkosti železných konstrukcí (sloupy
elektrického vedení) a vysokých osamocených stromů.
Jelikož je blesk jak známo silný elektrický výboj
atmosférického původu, velké nebezpečí hrozí při koupání,
windsurfingu, plavbě v loďce, příliš bezpečné není ani
telefonování, či práce s elektrickými a plynovými
spotřebiči. Za bouřky venku nepřenášejte kovové předměty
– fungují totiž jako bleskosvod.
? Bezpečný úkryt před bleskem poskytují (samozřejmě
kromě budov opatřených bleskosvodem) husté lesy a háje,
nižší porost, úzká údolí, úpatí vysokých skalních stěn.
? Pokud vás zastihne bouřka v automobilu, nemusíte se
blesku příliš obávat. Jestliže necháte okna i dveře zavřená,
poskytne vám plechová karoserie spolehlivou ochranu. V
případě silných nárazů větru však dávejte pozor na padající
stromy či větve.

5) V létě je také obvykle doba dovolených, kdy se ze svých
domovů vzdalujeme na delší čas. Před odjezdem na
dovolenou bychom neměli zapomenout zkontrolovat, zda
máme vypnuty všechny spotřebiče, zda např. nezůstal
zapnutý sporák, žehlička. Obzvláště riziková je lednička,
pokud ji můžeme spolu s mrazákem vyprázdnit, je nejlepší
centrální vypnutí.
Uzavřete hlavní přívody plynu a vody, elektrospotřebiče, u
kterých to lze, zcela odpojte z elektrické sítě, v případě
televizoru i od antény. Chráníme tak náš majetek před
poškozením či úplným zničením v případě úderu blesku či
prudkého výkyvu napětí v elektrické síti. Doporučuje se i
vypnutí jističů pro světelný a zásuvkový okruh.
Samozřejmostí je vypnutí všech světel a zavření oken.
6) V letním období
nesmíme opominout ani
nebezpečí, která nás
mohou ohrožovat při
koupání nebo vodáckém
sportování.
? Nebezpečné je
koupání v noci, kdy
snadno dojde ke ztrátě
orientace.
? Nikdy neskákejte uhřátí do vody, hrozí nebezpečí
srdečního selhání a utonutí.
? Neskákejte nikdy do vody, o které nevíte, jak je hluboká
nebo zda se pod hladinou neskrývají kameny nebo jiné
předměty.
? Při sjíždění řek a zejména jejich splavů by měla být v
loďce zkušená dospělá osoba a děti by měly mít plovací
vestu.
Když přes veškerou vaši opatrnost přece jen dojde k požáru
či jiné závažné situaci, kdy potřebujete pomoc hasičů nebo
jiných záchranářů, snažte se v prvé řadě zachovat klid a
nepodlehnout panice. Nejdříve chraňte život a zdraví,
teprve potom majetek.
A nezapomeňte, že tato pravidla omezující možná rizika je
nutné dodržovat i při návštěvě zahraničí. Čeští turisté již
nejednou v minulosti způsobili svou neopatrností neštěstí
a udělali své rodné zemi ostudu. Mementem je požár v
chilském Národním parku zaviněný českým cestovatelem.
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Břehové porosty a kácení podél Blaty.

Okénko zahrádkáře.

Malé vodní toky jsou důležitým prvkem krajiny, projevují
se velmi prospěšnými krajinotvornými účinky povahy
ekologické, hydrologické, půdoochranné a estetické.
Údržba toků musí být prováděna tak, aby tyto funkce
nebyly v žádném případě narušeny, ale naopak ještě více
vylepšovány pro zachování krajinného a životního
prostředí. Prostředkem začleňujícím malé vodní toky
funkčně a esteticky do krajinného prostředí jsou břehové
porosty.
Břehovými porosty se označují rostlinná společenstva na
březích toků a v jejich okolí. Dělí se na dvě hlavní skupiny.
Jsou to ochranné břehové porosty (pravé), jsou vázány na
koryto a břehy toků a mají především funkci opevňovací a
stabilizační, to je chránit břehy před účinky proudící vody
při současném zřeteli na začlenění do okolní krajiny.
Doprovodné břehové porosty nejsou vázány přímo na
koryto a břehy toků, mají význam především
krajinotvorný, ale v záplavových oblastech i
půdoochranný.
Při volbě druhové skladby je nutné vycházet z místních
podmínek, ale zejména se jedná o listnaté dřeviny, přitom
je velmi důležité, aby zde byly nejen stromy, ale i keřové
porosty. Nejvhodnější jsou olše, vrby, zejména keřové,
jasan, javor mléč a klen, lípa srdčitá, dub letní a také topol
bílý a černý.

Hurá, prázdniny jsou tady a pro nás dospěláky je to doba
dovolených. V zahradě nám však začínají krušné chvíle, neboť
nás hodně trápí dvě věci : nedostatek vody a naopak nadbytek
slimáků. Jak si s tím alespoň trochu poradit ?
Nedostatek vody pociťujeme v
letním období v naší obci velmi
často. Chybí nám nejen v
domácnosti, ale také se jí
nedostává na zahradě. Proto
bychom měli zálivkou z
kohoutku opravdu šetřit.
Ideální na zálivku je nachytaná
dešťová voda, ale kde ji vzít,
když kromě velkých veder v
poslední době bojujeme i s nedostatkem dešťových srážek. Tady
je každá rada drahá, ale minimálně musíme být na to připraveni.
Je dobré mít nachystaných co nejvíc sudů a jiných nádob na
vodu. A proč je na zálivku nejvhodnější právě dešťová voda ? Na
jedné straně šetří výrazně naši kapsu,ale především prospívá
rostlinám. Dešťová voda je měkká a rostliny navíc nemohou
utrpět teplotní šok, který jim hrozí při zálivce vodou z kohoutku.
Navíc do sudů s dešťovou vodou můžeme přidat i hnojivo.
Důležitá je také vhodně zvolená doba zálivky. Nejlepší je zálivka
ráno. Země je poměrně chladná, takže se voda při zálivce tolik
nevypařuje. Kapky vody, které ulpí na listech během dne
oschnou a tím se zamezí rozšíření houbových chorob. Méně
vhodná je zálivka večerní, ta totiž láká výše zmíněné slimáky. Ale
vůbec nevhodná je zálivka kolem poledních hodin. Země je
rozpálená a tak se voda velmi rychle vypařuje. Zvláště u
některých rostlin- např. květin, hrozí i jejich spálení. Pokud
chceme s vodou dobře hospodařit využíváme na záhonech i
mulčování. Mulčovací kůra omezuje vypařovaní vody a ještě
snižuje výskyt plevelů. Důležité je v tomto období co nejvíce
záhony okopávat a kypřit. Jedině tak se voda, kterou zaléváme,
dostane ke kořenům rostlin. Pokud je záhon naopak udusaný,
zálivková voda jenom steče po povrchu a efekt zálivky je
minimální.
A co dělat se slimáky? Jsou všude a je jich čím dál víc. Nestačí je
pouze zlomyslně hodit přes plot k sousedovi, protože tím se jich
rozhodně nezbavíme. Právě teď v letních měsících je potřeba je
intenzivně hubit. Do konce srpna totiž kladou vajíčka a tak
máme šanci, že minimálně snížíme jejich výskyt v příštím roce.
Hubení může probíhat několika způsoby. Za prvé existují
chemické prostředky, které způsobí jejich likvidaci. Pokud
nechcete na zahradě využívat chemii / taky to není levná
záležitost /, volíme jiné prostředky. Například se prodávají
lapače na slimáky. Je to nádoba se stříškou, která se zapustí do
země. Do nádoby se nalije trochu piva, zbytek bude pro nás k
uhašení žízně. Slimáci se nechají nalákat a spadnou do nádoby.
Vleze se jich tam rovných 60.Takovou nádobku si můžeme
vyrobit sami. V podstatě stačí třeba kelímek s pivem, který
zapustíme do země. Nejúčinnější je ale slimáky pravidelně sbírat
a potom likvidovat. Jsou však velmi houževnatí, pokud je dáte do
nádoby s vodou, která není příliš hluboká, určitě vám vylezou a
budou řádit dál. Někteří zahrádkáři jim vodní vězení ještě
zpestří posolením, což je zahubí. Zlikvidované slimáky potom
můžeme po nějaké době vylít na kompost. Údajně docela
chutnají kačenám, ale musíte jim je stejně nanosit. Někdo
doporučuje vysadit na zahradě tymián, protože jeho vůně
slimáky odpuzuje. Ale abyste se jich zbavili, nemohli byste na
zahradě asi pěstovat nic jiného. Což je určitě nepředstavitelné. A
tak nám nezbude nic jiného, než sbírat ,sbírat a sbírat. Můžete do
boje se slimáky zapojit i děti, menší finanční odměna za určitý
počet zlikvidovaných slimáků bude dělat divy.
Přes všechny katastrofické problémy s vodou a slimáky patří léto
k nekrásnějším obdobím. A tak si léto na zahradě patřičně užijte,
i se všemi problémy, které nám přináší. Právě teď se zahrada
stává naším druhým domovem, neboť zde trávíme hodně času.

Zemědělská vodohospodářská správa požádala obecní
úřad o povolení k vykácení 330 kusů topolů kanadských
podél Blaty. Tento nepůvodní druh stromů je likvidován
na celé Moravě a je rovněž pravda, že tyto jsou přestárlé.
Životnost topolů je asi 50 let. Správa dále sděluje, že
nebude prováděna náhradní výsadba, neboť tímto
zásahem bude podpořena přirozená obnova porostů.
Jenže my víme, že pokud nebude soustavně a v dostatečné
míře narušován trávní drn, semena stromů se do půdy
nedostanou.
Proto obecní úřad rozhodně nepovolí kácení bez náhradní
výsadby. Uvážíme-li, jak rychle rostly ceny dřeva v
minulých letech, Zemědělská správa bude mít z prodeje
dřevní hmoty dost finančních prostředků na to, aby
náhradní výsadbu zajistila.
Radovan Bajgar

Naděžda Krejčí
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FC Hněvotín.
Po podzimní části soutěže žáků skončilo mužstvo na
pěkném šestém místě. V mužstvu se utvořilo zdravé jádro,
které bylo doplňováno o mladé nadějné žáčky. V zimní
přestávce jsme se zúčastnili halového turnaje v
Troubkách, kde jsme skončili z osmi mužstev na čtvrtém
místě.
V jarní části soutěže nás opustil klíčový hráč Jakub Krejčí,
který odešel hrát druhou žákovskou ligu do Přerova. Kluci
se ale semkli a po skončení celé soutěže skončili opět na
šestém místě a tím obhájili pozici z podzimu.
Na závěr bych chtěl poděkovat odcházejícím hráčům,
kteří nás reprezentovali : Michalu Mrákavovi, který se stal
nejlepším střelcem soutěže s 51 brankami, Janu
Poledníčkovi, který patřil k nejlepším obráncům v soutěži,
Leoši Stawaritschovi a Radomíru Kachlíkovi a popřát jim
mnoho úspěchů v našem dorostu, za který už celou sezónu
střídavě hráli.
František Mrákava, trenér

Jarní sezóna dorostu proběhla víceméně podle našich
představ. Došlo ke zlepšení výkonů hráčů a z toho se
odvíjejících výsledků i s mužstvy, která se v tabulce
nacházela na vyšších příčkách , ať už se jednalo o Velký
Újezd, který jsme v tabulce přeskočili, nebo Příkazy, či
Doloplazy. Šanci na zisk bodů jsme měli i v domácím
utkání se Slatinicemi, kdy jsme v poločase vedli 2:1, ale
nakonec podlehli 3:5.
Naopak mírným zklamáním byla porážka 1:2 ve Velké
Bystřici, kde jsme měli šanci rozhodnout z rychlých
protiútoků, nebo zápas s Nedvězím, který skončil opět
porážkou 3:4 poté, co jsme obdrželi dva rychlé góly, které
zápas rozhodly. Největší brankový příděl jsme obdrželi po
odevzdaném výkonu od týmu Chválkovic a to 0:8. V
celkovém součtu jsme tak v tabulce obsadili jedenácté
místo.
Celou jarní část soutěže jsme se stejně jako na podzim
potýkali s nedostatkem hráčů.
Roman Čech, trenér

Jako vedoucí tým soutěže
nastupovalo do jarních bojů
družstvo mužů. Své postavení si
dokázalo udržet až do 21. kola.
Poté však následovala série čtyř
porážek, nečekaně hlavně v
domacích zápasech s týmy
hrajícími o záchranu v soutěži,
pokles v tabulce na čtvrté místo a tím i konec postupových
ambicí. Situaci nezachránilo ani odvolání trenéra
Františka Pitrona, když důvodem pro jeho odchod nebyly
jen sportovní výsledky. S konečným třetím místem přesto
nepanuje nespokojenost. A co nevyšlo letos, může třeba
vyjít napřesrok pod novým trenérem, bývalým ligovým
hráčem Radkem Šindelářem.
Individuálních úspěchů dosáhli hráči Dušan
Romanovský, jako brankář s největším počtem zápasů bez
inkasované branky (celkem 9) a Jan Šulc, který se s 18
brankami stal nejlepším střelcem soutěže.
Mojmír Doležal, vedoucí týmu

Starší žáci - II. třída
1. Bohuňovice
2. Slatinice
3. Haňovice
4. Chomoutov
5. Dolany
6. Hněvotín
7. Dub nad Moravou
8. Doloplazy
9. Štěpánov
10. Grygov
11. Lužice
12. Příkazy
13. Bělkovice
14. Červenka

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

22
20
18
18
15
13
12
13
8
8
3
3
3
2

2
5
6
2
4
5
8
3
4
2
5
1
1
0

2
1
2
6
7
8
6
10
14
16
18
22
22
24

127:14
109:16
113:18
102:50
130:61
121:57
75:29
68:39
63:81
50:87
32:107
28: 112
39: 161
29:254

68
65
60
56
49
44
44
42
28
26
14
l0
10
6

Dorost - II. třída, skup. B
1. Chválkovice
2. Velká Bystřice
3. Nemilany
4. Slavonín
5. Slatinice
6. Nedvězí
7. Doloplazy
8. Velký Týnec
9. Grygov
10. Příkazy
11. Hněvotín
12. Dub nad Moravou
13. Velký Újezd
14. Tešetice

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

19
18
18
16
16
15
13
12
13
7
6
5
3
2

4
6
4
8
3
1
3
4
0
0
0
1
3
1

3
2
4
2
7
10
10
10
13
19
20
20
20
23

127:35
72:21
91:30
80: 18
81:33
64:48
58:47
51:49
54: 66
40:95
46:113
43:86
35:87
22: 136

61
60
58
56
51
46
42
40
39
21
18
16
12
7

56:31
56:34
47:29
54:33
41:33
47:47
34:39
41:49
53:64
44:54
39:56
44:50
43:64
43:59

53
48
47
46
44
34
34
33
31
29
29
28
27
26

Muži - I.a třída, skup. B
1. FKM Přerov
2. Opatovice
3. Hněvotín
4. Čechovice
5. Slatinice
6. Plumlov
7. Býškovice
8. Štěpánov
9. Kožušany
10. Troubky
11. Lipník nad Bečvou
12. Mostkovice
13. Námešt' na Hané
14. Brodek u Přerova

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

16
14
13
14
12
10
10
8
9
8
8
8
7
8

5
6
8
4
8
4
4
9
4
5
5
4
6
2

5
6
5
8
6
12
12
9
13
13
13
14
13
16

Vydává: Obecní úřad Hněvotín, IČO 00298913. Adresa: Hněvotín 47, 783 47. E-mail: redakce@hnevotin.cz, www.hnevotin.cz
Vychází: čtyřikrát ročně v nákladu 500 ks. Povoleno: MK ČR E 12642. Redakce si vyhrazuje právo na úpravu příspěvků.

Strana 10

