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„Přál bych si větší zapojení občanů
do řešení problémů obce.“

Již více než rok práce má za sebou nové
zastupitelstvo obce Hněvotín v čele se starostou ing.
Jaroslavem Dvořákem, a proto jsme mu položili
několik otázek:

Jak hodnotíte výsledky první čtvrtiny Vašeho
funkčního období?

V čem vidíte rezervy a co Vás nejvíce trápí?

Výsledky by měli hodnotit především občané. Je třeba si
uvědomit, že to, co se od voleb udělalo, co právě probíhá a co
připravujeme, je výsledkem práce celého kolektivu
spolupracovníků, od místostarostů, jednotlivých výborů,
zaměstnanců obecního úřadu, ale také řady občanů, kteří s
námi spolupracují a pomáhají obci.
Po volbách jsme provedli nezbytnou analýzu stavu obce se
snahou navázat na práci zastupitelstev před námi a na vše
pozitivní, co v obci máme. Seznámili jsme se stavem
obecního majetku, finančními možnostmi, zdroji příjmů a
vytipovali zásadní problémy obce.
Co chceme dosáhnout, to jsme zapracovali do
„Strategického plánu rozvoje obce“. Řešení územního plánu,
výstavby, dostatku pitné vody, opravu silnic, chodníků,
investice do základní a mateřské školy – to jsme považovali
pro začátek za prvořadé. Další akce jsou ve stádiu záměrů,
studií, územních a stavebních řízení. To je činnost, která
začíná být vidět. Osobně mám radost z pozvednutí
spolupráce s jednotlivými zájmovými složkami a podílu obce
na dalším rozvoji a perspektivách jejich činnosti.
Mohl bych teď jmenovat spoustu vyřešených věcí, řadu
rozpracovaných akcí, ale domnívám se, že na hodnocení je
ještě opravdu brzy.

Při všech jednáních na krajském úřadě, Magistrátu města
Olomouce, s projektanty a firmami jsem pro ně odborník na
všechno. Na odpady, vodní hospodářství, ovzduší, dopravu,
územní a stavební řízení, na zadávání zakázek, školství,
zákoník práce, sociální věci, životní prostředí a v řadě
dalších oblastí.
Rezervu vidím v mých znalostech. Měl bych znát všechny
zákony, které problematiku řeší a k tomu nekonečné spousty
různých prováděcích vyhlášek. Vlastně, které znát
nemusím? Např. na magistrátu jsou plné kanceláře
odborníků, řešících léta jen tu jednu konkrétní oblast.
Vynalézají další a další tiskopisy a formuláře. To je ale úděl
všech starostů z vesnic.
To je také vlastně to, co mě trápí. Obrovská bariéra
byrokracie a dovolím si tvrdit, že 50 % zbytečného
papírování. Čas bych raději věnoval běžným problémům
občanů a rozvoji obce.

Když budou považovat Hněvotín za svoji vesnici. To se
netýká třeba jen vztahu k čistotě okolí rodinných domů a
ulic, ve kterých bydlíme. Mám tím na mysli větší zapojení do
projednávání problémů obce na veřejných zasedáních.
Nebojíme se jiných názorů a nemáme patent na rozum. Že
střety názorů vedou k pokroku, to věděli již ve Starém Řecku.
Chceme znát Váš názor a Vaše představy na řešení
nejpalčivějších problémů, na vyžití po návratu ze
zaměstnání a o víkendech, kde a jak zlepšit podmínky pro
kulturu, relaxaci a sport. Rádi bychom znali např.
podmínky, za kterých jste ochotni umístit děti do naší
základní školy. Předpokládáme, že se nám podaří vytvořit
jednu z nejmodernějších škol v kraji. Nyní přicházíme ročně
o cca 27 000,- Kč za každé dítě, které vozíte nebo dojíždí do
jiné školy. Řešíme výstavbu, dopravu, životní prostředí,
další a další problémy, o kterých se s Vámi chceme poradit.

Možná si bereme s místostarosty a lidmi ve vedení obce velké
sousto. Bude-li to někdy jinak, tak to bude špatně.
Hodnotit desítky problémů, rizika a úkoly a hlavně
navrhnout pořadí jejich řešení a zabezpečení financemi a
materiálem …. to nelze v pracovní době. Každý starosta na to
má večery, soboty a neděle. Jediný, kdo to doma chápe, je
moje dvouletá vnučka.

Milan Krejčí

Čím Vám občané Hněvotína mohou nejvíce
pomoci?

Vykonávat funkci starosty je zcela určitě časově
velice náročné, rozhodně se u ní nedá hovořit o
pevné pracovní době. Nakolik Vám tato skutečnost
zasáhla do soukromí a jak se s tím vyrovnává Vaše
rodina?

Děkujeme za rozhovor a do další práce přejeme
Vám i celému zastupitelstvu hodně zdaru.
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Ze zasedání zastupitelstva.

Dne 21. února 2008 se uskutečnilo zasedání
zastupitelstva obce, na kterém byly projednány:

se spol. CONEX na zabezpečení dopravní
obslužnosti obce a příspěvku na dopravu ve výši
199 000,-Kč

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se spol. Stavebniny u
komína na opravu chodníků a komunikací v obci.

smlouva s Atelierem Ing. Staňková – Olomouc na
zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci
ZŠ Hněvotín č. 250.

z regionálního operačního
programu (peníze z EU) „Vybudování
cesty, chodníků, parkovišť a úpravu
ploch v části Kout” ve výši 4,5 mil. Kč.

z programu obnovy venkova
(peníze Olomouckého kraje) „Oprava
komunikací Válkov a Malý Klupoř”

z fondu životního prostředí (peníze Olomouckého
kraje) „Výsadba dvou remízků (u Blaty a Topolan)”

z fondu hejtmana Olomouckého kraje na vybavení
jednotek SDH „Příspěvek na opravu automobilu RT
706/CAS“

z LEADERU (v rámci Mikroregionu Kosířsko)
„Výsadba zeleně a parkové úpravy v obci, popř. oprava
zdi a oplocení glorietu p.Marie”.

bez výhrad.

pozemky určené k zalesnění remízky a pozemky
určené k výstavbě Změnou ÚP č.2

mezi Obcí a majiteli pozemků určených k výstavbě
za Válkovem.

informace o zásobování pitnou vodou (poruchy a
zapojení přivaděče)

trvání Obce na zamítavém stanovisku k těžbě písku
spol. AGIR u Lutína

zamítnutí návrhu spol. Sigma-Group na
provozování skládky TKO ve Skalách

informace o řešení stavu v základní škole
termíny prací na 2. změně ÚP obce Hněvotín.

1. Smlouvy obce:

2. Žádosti o dotace:

3. Závěrečný účet Mikroregionu Kosířsko.
4. Výsledek auditu hospodaření obecního úřad

5. Výpověď z pronájmu se ZD Hněvotín

a záměr směny pozemků

6. Odkoupení pozemků do majetku obce - pro
výstavbu inženýrských sítí a RD dle Změny
územního plánu č.2.
7. Záměr pokračování oprav komunikací a
chodníků v obci.
8. Plán investic v roce 2008.

V bodu Různé:
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Jaroslav Dvořák

Podrobněji na
Rádi Vás na zasedáních zastupitelstva

uvítáme osobně.
Zvýší to Vaši informovanost a hlavně budete

osobně u řešení záležitostí obce.
Těšíme se na Vaši účast a Vaše názory.

www.hnevotin.cz

Plán investic a oprav majetku
obce Hněvotín.

1. Rekonstrukce Základní školy č.250

2. Zahájení vnitřních úprav v budově mateřské
školy (č. 101)

3. Oprava komunikací, přeložení chodníků,
vybudování parkovišť, osvětlení a úprava ploch v
části Kout

4. Oprava komunikací Válkov a Malý Klupoř

5. Oprava chodníků a dešťové kanalizace pravé
strany (směr Olšany) v ul. Velký Klupoř

�

�

�

�

rekonstrukce sociálních zařízení, vytvoření pavilonu
pro 1.-3. tř. , půdní vestavby pro jazykové a odborné
učebny, kabinety a sborovny, přístavba dvorního traktu
a výtahu, oprava tělocvičny a zateplení budovy s
venkovní omítkou (podmínka dotace EU),

tři moderní, samostatná oddělení pro nejmenší děti s
Klubem Beruška

(podmínka dotace EU),

(podmínka dotace z POV),

červenec 2008 – prosinec 2009, náklad 28 mil. Kč

listopad 2008 – prosinec 2009, náklad 8 mil. Kč

červenec – listopad 2008, náklad 4,5 mil Kč

červen – listopad 2008, náklad 3 mil. Kč

duben – červen 2008, náklad 400 000,-Kč

Pokračování na straně 3.
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Jak v roce 2008 s obecními poplatky.

březen 2008

Zastupitelé na 8. veřejném zasedání 11.12.2007
odsouhlasili výši poplatků v roce 2008 takto :

vodné 16,- Kč /m3
stočné 20,- Kč/m3
nájemné v obecních bytech a poplatky za odpady

(300,- Kč/os) zůstanou na stejné výši jako v roce 2007.

Povolené zvýšení nájemného je v celkovém finančním
součtu za všechny byty tak malé, že z hlediska rozsahu
administrativy kolem této změny je zvýšení nerentabilní.
U poplatků za odpady je situace jiná. V součastné době
obec tuto činnost (službu) dotuje celkovou částkou cca
130 000,- Kč za rok. Z důvodu výrazného zvýšení poplatků
za stočné v letošním roce nechtějí zastupitelé zvětšit
výdaje občanů i úpravou ceny za ztrátové odpady.
Musíme ale počítat s tím, že v následujících letech ceny za
odvoz odpadů porostou.

poplatek za psa činí 100,- Kč za rok.

Poplatek za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
činí 150,- Kč za rok.
Poplatek za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního,
starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu anebo
poživatel sirotčího důchodu a tento důchod je jediným
zdrojem příjmu držitele, činí 50,- Kč za rok.
Poplatek je každoročně splatný do konce měsíce února.
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Tomáš Dostál

Plán investic a oprav majetku
obce Hněvotín.

Pokračování ze strany 2.

6. Rekonstrukce ulice Topolanská

7. Výstavba inženýrských sítí v ulici K potoku

8. Vybudování komunikace v ulici Za školou
(nová zástavba)

9. Výstavba inženýrských sítí – nová zóna u hřiště

Z dalších akcí je to :

podélné stání, zastávky HD, obrubníky, chodníky,
povrch vozovky,

výsadba dvou remízků u Blaty a u Topolan
dokončení chodníků a parkovišť - střed obce
položení živičného koberce v úseku KD - hlavní

křižovatka
terénní úpravy středu obce
vydláždění prostoru před hasičskou zbrojnicí
oprava schodiště a omítek v DPS
úprava komunikace v uličce Velkého Klupoře
zpevnění výjezdů z polních cest
vyčištění dešťové kanalizace - celá obec, zatrubněná

část potoka
úprava koryta od spol. WANZL po Válkov
oprava chodníku za has.zbrojnicí po bývalou Kalorii
výstavba parkoviště - hřbitov (od hlavní silnice)
různé:

zábradlí ( potok, hřbitov, Velký Klupoř )
výsadba zeleně a parkové prvky
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říjen 2008 – březen 2009, náklad 3,5 mil. Kč

duben –květen 2008, náklad 0,5 mil. Kč

říjen- prosinec 2008, náklad 1 mil. Kč

září-prosinec 2008, náklad 6 mil. Kč

Miloslav Antl
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Máte doma spalovnu ?

I když je zima mírná, topná sezona je ještě v plném
proudu. Všechno se zdražuje a tak ušetříme, když spálíme,
co nám přijde pod ruku a vlastně ještě uklidíme.
V odborných článcích a radách hasičů v našem Zpravodaji
jsme apelovali na Vaši soudnost a zodpovědnost.
Zdůrazňovali jsme, že spalování čehokoliv v kamnech
nebo kotli ústředního topení není jen Vaší věcí. Černý
štiplavý dým ze spálených plastů, tlejícího textilu, gumy,
linolea, lakovaného nábytku, koberců apod. zamoří celé
části obce a mnohdy je zápach opravdu nesnesitelný.
Hlavně však tyto spaliny přímo ohrožují naše zdraví.
Upozorňujeme Vás na to, že se tím dopouštíte přestupku
podle § 12, odst. 4, zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně
ovzduší a Obec s Vámi může zahájit přestupkové řízení,
kde Vám hrozí pokuta až do 10 000,- Kč a to i opakovaně.
Na stížnosti občanů na Malém Válkově, na Lutínské ulici
ale i v jiných částech naší vesnice reagoval obecní úřad
nákupem testovacích zařízení na měření tmavosti kouře.
Podle vyhlášky č. 356/2002 Sb. lze metodou podle
Ringelmanna měřit zrakem za pomoci tohoto zařízení, jak
je kouř z Vašeho komína tmavý (černý). To postačí jako
důkazní materiál pro uložení sankce.
My tu přece žijeme také a opravdu nemůžete počítat s tím,
že Vám to budou ostatní spoluobčané tolerovat.

Jaroslav Dvořák a výbor pro životní prostředí
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Základní škola Hněvotín.

Poslední únorový týden.

Florbalový turnaj.

Účast na olympiádě.

26. února 2008 jsme měli ve škole Den otevřených dveří.
Někteří rodiče nebo i babička s dědou a mladší sourozenec
se na nás přišli podívat, jak pracujeme ve vyučování.
27.února 2008 k nám do školy přišel na besedu pan
policista a paní policistka. Povídali jsme si o tom, jak chodí
policista oblečený, podle čeho ho poznáme, jaké nosí
čepice, jaké používá zbraně a mnoho dalších věcí, které
nám mohou být užitečné. Nakonec jsme dostávali rozvrh
hodin, vystřihovánky a reflexní náramek.
29. února 2008 jsme byli se školou ve Sluňákově.
Sluňákov je středisko ekologické výchovy v Horce nad
Moravou. Poznávali jsme tam nová zvířata a zpívali si
písničky. Pak jsme se rozdělili na dvě skupiny. 1. skupina
dostávala obrázky zvířat a přiřazovala je k jednotlivým
obrázkům, co zvířata dělají a co nám dávají. Potom paní
učitelka nalila do skleničky smetanu a my jsme se
skleničkou třepali, dokud se neudělalo máslo. Až se máslo
udělalo, tak jsme si ho namazali na rohlík a ochutnali. 2.
skupina se učila poznávat druhy obilí a poznávala různé
zemědělské nástroje. Pak jsme si povídali o tom, jak se
dělá mouka a potom se obě skupiny vyměnily.

Ve středu 27. 2. 2008 se žáci 6. a 7.
třídy zúčastnili florbalového
turnaje, který pořádala ZŠ v
Lutíně. Celkem soutěžilo 5
družstev - 4 družstva z Lutína, 1
družstvo z Hněvotína. Naše
družstvo bylo ve složení: Ondřej
Běhalík, Ondřej Šimonek, Ondřej Kocourek, Daniel
Doležal a Libor Polák. Hrálo se podle pravidel velkého
florbalu, systém „každý s každým“. Žáci naší školy v tomto
turnaji vybojovali 2. místo.

Ve čtvrtek 21.2.2008 se 2 výherci školního kola Dějepisné
olympiády, tj. Nikola Kočí a Lukáš Koníček, zúčastnili
okresního kola. Jelikož z každé školy přijeli 2 žáci,
soutěžících bylo přibližně 60. Téma bylo „Kultura od
Sametové revoluce po konec 1.republiky“. Přestože otázky
byly těžké a konkurence veliká, umístil se Lukáš Koníček
na celkem pěkném 11.místě.
Ve čtvrtek 28.2.2008 se výherce školního kola v
Olympiádě z českého jazyka, tj.Lukáš Koníček, zúčastnil
okresního kola. Mluvnická část olympiády byla velmi

Klára Pospíchalová, 3. třída

Mgr. Dana Klusáková

zapeklitá, řekl bych že až přespříliš, avšak téma slohu
„Mám zaručený recept na …..“ bylo velmi rozsáhlé, proto
se sloh psal pěkně.

Dne 18. 1. 2008 se konal zápis do 1. třídy. K zápisu se
dostavilo 14 dětí, rodiče některých z nich však budou žádat
o odklad školní docházky. Děti si domů odnesly
upomínkové předměty, některé z nich pro ně vyrobili
kamarádi ze školní družiny .
Děkujeme všem rodičům, kteří projevili naší škole důvěru
a své ratolesti nám svěřili. Budeme se snažit, aby se Vaše
děti v naší školičce cítily dobře a spokojeně.

Rády bychom touto cestou poděkovaly manželům
Horylovým za to, že veškerý výtěžek z prodeje vánočního
punče věnovali dětem školní družiny. Z těchto prostředků
byly zakoupeny hračky, dětský nábytek a dekorativní
předměty, které všem dětem zpříjemňují prostředí školní
družiny.

Pro rok 2007/2008 dostala 9.třída na starost sběr starého
papíru. Pečlivě svázaný starý papír se nosí do sklepa, aby
nezmokl. Po naplnění sklepa se objedná kontejner a sběr
nosíme opět ze sklepa do kontejneru.Vynaložené práce
ani úsilí nelitujeme, protože víme, že škola za peníze
získané sběrem papíru nakupuje potřebné věci, ať už to
jsou pomůcky do výtvarné výchovy nebo různé odměny do
soutěží, pořádaných školou. Taky doufáme, že se škola v
dohledné době dočká slibovaného přístřešku. Nakonec
bych chtěla občany požádat, aby sběr nosili pěčlivě
svázaný a usnadnili nám tak manipulaci s ním. Děkujeme
všem za ochotu a za to, že nám pomáhají chránit přírodu.

Dne 18. 3. děti 1. – 5. ročníku navštívily Náměšť na Hané,

Lukáš Koníček, 9. třída

Za kolektiv učitelů 1. stupně Mgr. Ivana Filkászová.

Mgr.Alena Zapletalová, Kateřina Kováčová DiS. , vychovatelky ŠD

Nikola Kočí, žákyně 9.třídy

Zápis do 1. třídy.

Poděkování.

Sběr starého papíru.

Barevné Velikonoce.

Ekologická výchova.
O tom, že se na naší škole věnuje stále více času ekologické
výchově svědčí kromě návštěvy samotného ekologického
centra ve Sluňákově i pořad, který se bude konat přímo na
naší škole a zúčastní se ho děti všech ročníků. Děti budou
seznámeny se správnými způsoby recyklace odpadů.

Za kolektiv učitelů 1. stupně Mgr.Ivana Filkászová
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Základní škola Hněvotín.
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kde se formou divadelního představení seznámily s
tradicemi , které patří k Velikonocům, ale také si mohly
vyrobit kraslice.

Blížíly se Velikonoce a Olomouc CITY pořádala soutěžní

výstavu kraslic. Také ZŠ Hněvotín nechtěla zůstat pozadu
a ihned po obdržení nabídky k této soutěži paní učitelka
Vlasta Nováková neváhala a školu do soutěže okamžitě
přihlásila. Celý týden žáci střádali každé vajíčko, které
našli. Učitelé se pak nemohli divit, když žáci vytáhli místo
svačinky vyfouknutá vejce. Vajíčka sbírali nejen žáci 1.-9.
třídy, ale také ti nejmenší z mateřské školy. Za necelý
týden se podařilo posbírat a ozdobit NEUVĚŘITELNÝCH
318 vajec. Soutěžilo se ve dvou kategoriích a to: základní
školy a mateřské školy. Soutěžilo se i o nejlepší školu ve
sběru vajec, o nejlepší třídu a o nejhezčí kraslici. Také ceny
byly velmi zajímavé. Nejlepší škola získala kopírovací
systém v hodnotě 20 000 Kč, nejlepší třída obdržela
zážitkový výlet do lanového centra a ,,majitel'' nejhezčí
kraslice byl oceněn kuponem v hodnotě 1000 Kč na nákup
v Olomouc CITY. Soutěžní výstavu je možné shlédnout v
Olomouc CITY ve dnech 17. 3.- 6. 4. Na závěr bychom
chtěli poděkovat všem zúčastněným.

Zajímá nás, jaký názor mají rodiče na práci pedagogů a na
prostředí školy. To můžete zjistit na třídních schůzkách,
během Dne otevřených dveří nebo při neformálním
rozhovoru. V únoru jsme využili další možnost a požádali
jsme rodiče, aby vyplnili dotazník zaměřený právě na
klima školy. Výsledky budou zpracovány a zveřejněny na
internetových stránkách školy -

Vybraní žáci 8.třídy budou reprezentovat naši školu na
“Oslavách Dne Evropy”, které budou probíhat 9.5.2008
na Horním náměstí v Olomouci. Tuto akci pořádá město
Olomouc společně s United Games of Nations. ,,Osmáci“
si vybrali k prezentaci států EU Maltu. Na náměstí budou
reprezentovat tento stát, jeho tradice, kulturu a
gastronomické speciality.

Soutěžní výstava kraslic v Olomouc CITY.

Dotazník.

Oslavy Dne Evropy.

Nikola Kočí,žákyně 9.třídy

www.zshnevotin.skolniweb.cz.

Leden byl v naší mateřské škole dost významný měsíc.
Předškoláci se chystali k zápisu do základní školy.
Připravovali si básničky, písničky, opakovali barvy a
počítali, aby ve škole předvedli, jak jsou šikovní a co už
umí.
Nejenom, že proběhl zápis do základní školy, ale i do
mateřské školy. Překvapil nás velký počet zájemců. S
ohledem na stávající kapacitu naší školičky nebylo možné
vyhovět všem těm nejmladším uchazečům o předškolní
vzdělávání. Tyto problémy s kapacitou školky by měla
vyřešit rozsáhlá rekonstrukce vnitřních prostor v naší
budově, kterou připravuje obec a možná se zahájí již v
letošním roce.
V letošním roce nám nabídlo občanské sdružení Rok s
pohybem možnost zařadit naše děti do lyžařské školičky v
Hlubočkách. Přihlásilo se 12 dětí. Všichni si
přinesli vlastní lyžařskou výbavu a těšili se na první
setkání se sněhem. Vraceli se unaveni, ale spokojeni s tím,
co dokázali. Jenom nás mrzelo, že zima byla tak skoupá na
sníh a celý kurz se nám nepodařilo dokončit.
Další zajímavou akcí je plavání v plaveckém bazénu v
Olomouci. Každý pátek se děti těší na příjemné zážitky při
hře ve vodě. I když některé děti jezdily zpočátku s
obavami, překonaly strach z vody a plavání se pro ně stalo
příjemným zakončením celého týdne.

První březnový týden byl v mateřské škole pohádkový.
Nejenom, že se děti seznámily s novými pohádkami a
pohádkovými postavičkami, ale mohly také přijít
do mateřské školy v přestrojení za masku. Celé zábavné
dopoledne provázel jediný aktér, který se nezalekl ani dětí
v maskách, ani žádných překážek a neúnavně všechny
bavil. Myslím, že se nám toto Františkovo veselé divadlo
moc líbilo.
Společně s dětmi jsme se těšili na příchod jara a
Velikonoce. Děti zdobily vajíčka, vystřihovaly velikonoční
zajíce a podílely se na přípravě pěkné velikonoční
výstavky.
Další měsíce přinesou dětem v mateřské škole i jiné
zážitky a překvapení. Doufám, že výběr se nám vydaří a
děti budou opět spokojeny.

Kolektiv pracovnic mateřské školy děkuje paní učitelce
za dlouholetou pedagogickou práci v

mateřské škole, kde pracovala od roku 1973 a v únoru
2008 odešla do důchodu. Do dalších let ji přejeme pevné
zdraví.

Poděkování:

Marii Ištvánkové

Kolektiv pracovnic mateřské školy

Mateřská škola.
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Máte už rodinný pas?

březen 2008

Koncem loňského roku proběhla tiskem informace o tom,
že rodiče mohou využít nabídky Olomouckého kraje a
vyřídit si pro své děti tzv. rodinný pas. Mnoho z nás tuto
informaci nezaregistrovalo a nabízenou možnost dosud
nevyužilo. Celý projekt má bohulibou myšlenku –
podporovat rodiny s dětmi a poskytnout jim zajímavé
slevy v oblasti kultury, sportu, při nákupech či jiných
akcích. Požádat o rodinný pas je jednoduché a jeho
vystavení je zdarma. Potřebujete k tomu jméno rodiče
(rodičů), adresu trvalého bydliště včetně PSČ, jména dětí
a rok jejich narození a Váš e-mail nebo telefonní číslo.
Žádost můžete poslat elektronicky na adresu

, nebo poštou na adresu
Rodinné pasy, P.O.Box 80, 779 80 Olomouc. Do 8 týdnů
obdržíte kromě pasu i informační brožuru s přehledem
slev a výhod. Teď už zbývá jen doufat, že se do projektu
zapojí nejen restaurace, divadla a všemožné obchody, ale i
olomoucký plavecký bazén či ZOO na Kopečku, jejichž
nabídku by rodiče ocenili především.

Mgr. Pavlína Millerová

olomouc@rodinnepasy.cz

Mateřský klub Beruška rozšířil od ledna své aktivity o
cvičení rodičů s dětmi ve věku od 2 do 4 let. Díky nevšední
ochotě vedení Mateřské školy, která nám zdarma poskytla
prostory pro cvičení a také díky nadšení paní cvičitelky,
která za námi dojíždí z Olomouce, jsme mohli realizovat
svou představu o rozšíření nabídky aktivit pro rodiče s
dětmi v rámci naší obce. Chcete-li i vy s dětmi smysluplně
strávit čas, podpořit jejich psychomotorický vývoj a posílit
vzájemnou vazbu, přijďte mezi nás. Scházíme se každé
úterý ve 14,45 hod v herně MŠ.
Chceme touto cestou také poděkovat firmě Stavebniny U
komína, která nám věnovala sponzorský dar. Díky němu
opět můžeme s dětmi jezdit na plavání do Centra zdraví v
Bohuňovicích.

Pavlína Millerová

Přijďte si zacvičit s dětmi!

Plánované akce MS Blata Hněvotín.

Norování

Myslivecký den

14. června proběhnou v našem areálu umělé nory na
Výrovce okresní zkoušky z norování. Na těchto zkouškách
uvidíte práci psů norníků, neodmyslitelných pomocníků v
myslivecké praxi, kteří zde musí prokázat schopnost
vyhnat lišku z jejího obydlí, přičemž se měří rychlost,
jakou pes v noře postupuje, hodnotí se jeho hlasitost,
ochota a odhodlání. Je to zajímavý zážitek nejen pro
myslivce, a tak jsou norníci pravidelně povzbuzováni
mnoha diváky a příznivci myslivecké kynologie. V
průběhu celých zkoušek bude navíc zajištěno bohaté
občerstvení a tombola plná hezkých cen. O akci vás
budeme ještě informovat prostřednictvím plakátů a
obecního rozhlasu.

Nejen pro děti chceme tento rok uspořádat odpoledne
plné zábavy s trochou poučení o naší přírodě a myslivosti.
Chystáme nejrůznější soutěže a hry, proběhnou
sokolnické ukázky, ukázky mysliveckého troubení a
mnoho dalšího k naplnění pěkného dne pro celou rodinu.
Přesné datum není ještě stanoveno, ale budeme vás o něm
včas informovat.

Stanislav Ošťádal

V červnovém Zpravodaji jsme slíbili pomoci
podnikatelům a živnostníkům v obci při informování o
jejich aktivitách formou inzerce. Chtěli jsme naše
spoluobčany o těchto nabídkách v oblasti řemesel, služeb
a podnikatelských aktivit stručně informovat. Jelikož se
nám sešlo pouze několik žádostí, dohodli jsme se, že k
jejich uveřejnění dojde nejdříve na našich webových
stránkách - .
Další zájemci o tuto formu zveřejnění mohou svoje žádosti
odevzdat na Obecním úřadě nebo poslat formou e-mailu.

Tomáš Dostál

www.hnevotin.cz

Seznam podnikatelů.
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Nenoste mláďata domů!

Zima pomalu odeznívá a květy prvosenek se zpěvem
vracejících se ptáků nám hlásí příchod jara. Blíží se
kouzelné měsíce plné nového života, nastává doba
mláďat.
A právě v těchto dnech nás hřejivé paprsky slunce lákají
navštívit náruč probouzející se přírody, kde řada druhů
nechává svá mláďata zdánlivě bez dozoru, aby se k nim
posléze vrátila a nakrmila je. A tak se často stává, že lidé
najdou z hnízda vypadlé ptačí mládě či v trávě přikrčené
chlupaté klubíčko. Hlazení, sbírání a nošení domů těchto
mláďat je však obrovskou chybou. U ptáčete je ještě jakási
naděje vrátit ho zpět rodičům, ale v případě savčích
mláďat / kuny, lišky, zajíci, veverky, srnčata … / je návrat
do přírody téměř nemožný a z mláděte se stává doživotní
chovanec potřebující lidskou péči. Uvědomme si to, než-li
na roztomilé mládě sáhneme. Ptačí mláďata do ruky vzít
můžeme, ale maximálně je „uklidíme“ z chodníku nebo ze
silnice, vysadíme je někam na větev a rychle odejdeme…
I přesto, že díky sdělovacím prostředkům je osvěta
veřejnosti na lepší úrovni, než-li tomu bylo dříve,
nevhodně „zachráněných“ mláďat příliš neubývá. Je však
nutné říct, že občas je odebrání mláděte z přírody
skutečně poslední možností, jak jej udržet při životě.
Zvláště v těch případech, kdy se mládě zamotá do zbytků
provazu, drátů či jiných do přírody nepatřících překážek.
Pak je záchrana na místě, stejně tak jako v případě
viditelných zranění na mláděti. Pokud však někde
spokojeně leží či sedí, není důvod jej z přírody brát. Je
lepší z povzdálí chvíli sledovat, co se bude dít, případně
informovat myslivce či ochránce přírody, kteří mají
dostatek zkušeností rozhodnout, zda-li pomoci.

Pokud naleznete poraněného živočicha v našem okolí,
kontaktujte nejlépe záchrannou stanici přidruženou k
ZOO Olomouc na Svatém Kopečku / telefon: 585 385 348,
e-mail: /, ale nenoste mláďata
domů!

Stanislav Ošťádal

zoo@olomouc.com

Už zase chodíme pravidelně cvičit. Cvičení probíhá
každou středu od 19. 00 hodin v tělocvičně základní školy.
Letošní cvičení vede nová cvičitelka paní Radka
Lehnerová z Hněvotína. Přijďte rozšířit naše řady a něco
udělat pro své zdraví.

Jarmila Dostálová

Cvičení žen.

V roce 2008 se naplno rozběhla i činnost místní
organizace Českého svazu žen. V únoru pod její zaštitou
proběhla akce pro děti pod názvem „Namaluj sám sebe“.
Jejich zdařilé výtvory jsou vystaveny v hale budovy ZŠ u
kostela. Čokoládovou odměnu už tradičně sponzorovala
paní Mlčochová.
V březnu jsme se sešli na velikonočním Babinci, kde byly
předány čtyři poděkování – jedno krajské a tři výborové za
aktivní činnost ve svazu včetně dárečků s kyticemi. Poté
byla zahájena diskuze o našich předzahrádkách, kterou
vedla paní Krejčí. Při kávě a zákuscích, které už tradičně
chystají dvě členky, se velmi živě debatovalo. Rady o
pěstování byly ukončeny rozdáním drobného dárku –
semínek cinií.
Na duben je připraven ozdravný zájezd do Györu (česky
Ráb). Ještě je pár volných míst, přihlásit se můžete v
knihovně nebo na obecním úřadu, podrobnosti o zájezdu
jsou vyvěšeny na naší nástěnce. Koncem května se
uskuteční tradiční závody, na které se děti vždy velmi těší,
letos budou mít změněnou trasu uličkami mezi kostelem a
školou.

Jindřiška Flášarová

Český svaz žen.

Víte že?

Víte že:
na odvoz odpadu doplácí obec na každého občana

přibližně 100,--Kč za rok?
čím více třídíme odpad (plasty, sklo, papír), tím také

přispíváme do pokladny obce, protože obec dostává za
vytříděný odpad odměnu, která v loňském roce činila
cca 88 tis.Kč ?

starý papír můžete zanechat ve dvoře základní školy
čp. 250 na „Topolanské“ ulici?

v obci máme přihlášeno cca 230 pejsků ?
každoročně přispíváme na nákup nových knih do

obecní knihovny, letos jich bude za 12 tis.Kč.

�

�

�

�

�

Yveta Vyroubalová
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Varování Hasičského záchranného
sboru.

Kroužek mladých hasičů.

březen 2008

V krásných teplých jarních dnech lidé začínají uklízet své
zahrádky po uplynulé zimě. Mezi jejich pracovní činnosti,
kterým věnují svůj čas, patří i vypalování staré suché
trávy. Je to sice nejrychlejší způsob likvidace, ale vyvstává
otázka, zda je to i nejbezpečnější a nejekologičtější
způsob. Lidé by si měli v první řadě uvědomit, že provádět
vypalování porostů je zakázáno a při spalování
biologického odpadu musí být dodržena určitá pravidla.
Věnujte prosím této problematice maximální pozornost a
dodržujte zejména tyto hlavní zásady:

1. Je zakázáno rozdělávání ohňů v období zvýšeného
nebezpečí vzniku požáru.
2. Při silném větru oheň vůbec nerozdělávejte.
3. Při rozdělávání ohně v žádném případě nepoužívejte
vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh.
4. Ohniště důkladně ohraničte, oddělte od okolí (např.
kameny), při spalování je třeba mít po ruce dostatek vody
popř. jiné hasební látky.
5. Nikdy nerozdělávejte oheň pod větvemi stromů, na
pasekách, v blízkosti křovin, ve vysoké trávě, poblíž
zemědělských plodin a stohů.
6. Oheň po celou dobu pozorně hlídejte, aby se nevymknul
kontrole a nedošlo k jeho nekontrolovatelnému šíření a
vzniku požáru.
7. Od hořícího ohně neodcházejte, zalijte jej vodou,
vyhrabte zbytky dřeva, spáleniště s popelem překryjte
vrstvou zeminy. Nezapomeňte ohniště důkladně uhasit a
přesvědčit se, že nemůže dojít k opětovnému vznícení. I ve
zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé
oharky, které poryv větru může znovu rozdmýchat a oheň
roznést do okolí.
8. Osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez
přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním
pověřena.
9. Dodržujte zákaz vypalování trávy a porostů. Jen tak se
nebudete vystavovat porušení zákona o požární ochraně a
pokutě až do výše 25 000,- Kč.
10. Důsledná preventivní opatření učiněná z Vaší strany
zabezpečí Váš majetek před požáry a ochrání zdraví Vaše i
Vašich dětí.

Jozef Novák

Ve většině sborů dobrovolných hasičů mají mladé hasiče,
a tak vznikl i u nás při SDH Hněvotín v loňském roce
kroužek mladých hasičů. V současné době na kroužek do
místní požární zbrojnice dochází každý pátek 13 dětí ve
věku 6 – 8 let. Hlavním kritériem je mít zájem podílet se
na činnosti dobrovolného hasičského sboru, účastnit se za
něj sportovních i kulturních akcí, výletů, soustředění,
táborů.
Náplní činnosti mladých hasičů je vzdělávání dětí nejen v
oblasti požární ochrany (při níž děti získávají znalosti, ale i
praktické zkušenosti ze všech oblastí hasičské činnosti
včetně požárního sportu), ale také osvojování jiných
dovedností (jakými jsou např. uzlování, první pomoc,
orientace v přírodě, atd.). Nedílnou součástí náplně pro
dětskou aktivitu v kolektivu budou soutěže v požárním
sportu a vlastivědně branná soutěž v rámci hry Plamen.
Jedná se o disciplíny střelba ze vzduchovky, základy
topografie, uzlování, základy první pomoci, požární
ochrana, požární útok, hašení hasicím přístrojem,
překážkový běh, překonání překážky po vodorovném
laně.
V nejbližší době počítáme s vybavením dětí jednotnými
pracovními obleky a hasičskými přilbami. Své umění by
měly předvést na akci „Kácení máje“, které je
naplánováno na 24. května 2008.

Jozef Novák
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Z historie naší obce - část 3 - velikonoce.

V dnešním historickém zastavení se nebudeme tak úplně
věnovat naší obci, ale vrátíme se v kalendáři o pouhý týden
nazpět, abychom si připomněli či doplnili znalosti o
velikonocích.
Velikonoce jsou křesťanskými svátky a slaví se na
památku Kristova utrpení a zmrtvýchvstání. Původně
navazovaly na židovský svátek pesach a křesťanství v nich
spojilo náboženský obsah s pohanskými svátky jara a
znovuzrození přírody. S velikonocemi se pojí různé lidové
zvyky, které lze vystopovat až do dob předkřesťanských.
Do dnešních dob například přetrvává jarní úklid. Měl a
má za úkol zbavit domácnosti všeho starého,
opotřebovaného, i všeho, co souviselo se zimními
chorobami a mohlo uchovávat jejich zárodky. Proto to
praní, větrání peřin, v dřívějších dobách výměna slámy v
postelích, bílení vápnem. Barvení vajec přišlo až mnohem
později jako symbol nového života. Symbol beránka
přešel do křesťanského pojetí od Židů. Byl a dodnes zůstal
obrazem oběti. Dnes se už ale nezabíjí a peče se cukrový,
zdobený nejčastěji bílou polevou.

Velikonoce jsou svátkem pohyblivým a připadají na první
úplněk po 21.březnu, takže se pohybují od konce března
do druhé poloviny dubna. K jejich tradicím patří i čas
předvelikonoční, který začíná po masopustu Popeleční
středou šest neděl před velikonocemi. Každá následující
neděle pak měla svůj název.
První se jmenovala Pučálka a tradičním pokrmem byl
naklíčený hrách sypaný pepřem nebo polévaný medem.
Pro děti se pekly preclíky a zavěšovaly se na větvičky jako
dárek liškám-odtud také název Liščí. Druhá neděle se
jmenovala Samometná, Černá nebo Pražná a ženy se
oblékaly do černého a smýčilo se, malovalo, uklízelo.
Jídlem byla pražená naklíčená obilná zrna. Kdo třikrát
kýchnul na Kýchavou neděli, bude celý rok zdráv. Na
další, Družební neděli, se pekly koláče s mákem, tvarohem
a povidly. Jedly se při posezeních chlapců a dívek. O páté,
postní neděli, se vynášela smrtka a byla to tudíž neděle

Smrtná. U nás bývá smrtka nazývána Morana. Je ze slámy
a oblečená do ženských šatů. Průvod ji za zpěvu vynesl za
ves a tam ji buď utopil nebo spálil. Zpět mládež ustrojila
léto-vršek smrčku ozdobený stuhami a vyfouklými vejci.
Poslední je Květná neděle, kdy se světily kočičky a postní
jídla, peklo se obřadní pečivo, což byla miminka, ráčci a
jidáše.
Poté následoval pašijový týden. Pašije jsou dramatickým
zpracováním a předváděním liturgických textů, které byly
rozšířeny o světské prvky. Název mají od původního
židovského pesach. Na Modré pondělí a Šedivé úterý se
konaly mše, nemělo se pít ani kouřit. Jedl se hrách a čočka,
malovala se vejce. Na Zelený čtvrtek se mělo jíst zelené
jídlo-špenát, zelná polévka s libečkem. Opět se pekly
jidáše, mazance, beránci a další figurální pečivo. Na Velký

pátek se naši předci chodili omývat k potoku, aby byli
zdraví. Omývala se i zvířata a kropil dům na ochranu proti
nemocem a požárům. Byl půst, nejedlo se žádné maso,
nevařilo se, oheň uhasl, jedla se sladká jídla. Oheň se
rozdělal až na Bílou sobotu a znamenalo to nový život pro
obyvatele domu. Pekl se chléb a nádivka s kopřivami a s
uzeným masem, konala se velká mše svatá. Velikonoční
neděli trávila rodina pohromadě bez cizích návštěv. U
svátečního stolu otec loupal vařené vajíčko a rozdělil
všem přítomným, aby nezabloudili a vždy se mohli vrátit
domů. Podávala se ta nejlepší jídla, hlavně skopové maso,
mazance, jidáše, pil se punč a sladká rosolka. Na Hané se
hodně jedlo kůzlečí.

Jindřiška Flášarová
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Sběrová sobota.

Výsadba zeleně v obci.

březen 2008

Upozorňujeme občany, že v sobotu 19. dubna 2008 bude
od 8.00 hod. do 9.30 hod. organizován bezplatný sběr a
odvoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
Připravte si, co chcete zlikvidovat a přivezte ráno před
obecní úřad.
Nemůžeme stále pochopit, že se mezi námi pořád
najdou spoluobčané, kteří toto nevyužijí a
uvedený odpad vyhodí do příkopu u cesty nebo na
odlehlé místo za vesnicí.

Obecní úřad plánuje v jarních měsících výsadbu stromků,
keřů, okrasné zeleně a květin v již dokončených úsecích
obce, kde byly prováděny opravy chodníků a komunikací.
Oslovíme Vás, vyslyšíme Váš názor a dohodneme se na
úpravě obecního pozemku a skladbě rostlin před Vaším
domem. Rostliny, fólie, drcenou kůru, štěpky, kameny
apod. zakoupí obec. Rádi uvítáme, budete-li se chtít
aktivně do výsadby či udržování těchto ploch zapojit.
Omlouváme se za kácení některých přestárlých a
nebezpečných stromů v obci. Jen vyjímečně
kácíme strom, který stojí třeba uprostřed
plánovaného chodníku nebo třeba parkoviště.
Ujišťujeme Vás, že z toho nemáme žádnou radost.
Za každý skácený strom jistě vysadíme několik
nových.

Výbor za životní prostředí

Oznámení Římskokatolické farnosti
Hněvotín.

Pozvání na bohoslužby ve farním kostele
sv. Leonarda v Hněvotíně

30. 3. 08:30 Druhá neděle velikonoční

Další významné církevní slavnosti v jarním a
letním období:

11. 5. 08.30 Hod Boží svatodušní

25. 5. 08.30 Slavnost Božího těla

5. 7. Slavnost slovanských věrozvěstů Cyrila
a Metoděje

– nedělní
mše svatá

Přejeme všem farníkům i ostatním spoluobčanům
duchovní prožití Svatého týdne radostné svátky
zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista!

– nedělní
bohoslužba, při ní sbírka na církevní školy

– nedělní
bohoslužba, po ní adorace Nejsv. svátosti, Te Deum
a svátostné požehnání

– celonárodní pouť na Velehradě

Poslední neděli v červenci plánujeme farní pouť na Svatý
Hostýn – společně s farností Těšetice. Pojede se
autobusem, bližší podrobnosti budou oznámeny po
bohoslužbách v kostele a ve farní vývěsce u zadní brány
kostela.

Děkujeme všem spoluobčanům, kteří přispěli do
Tříkrálové sbírky, při níž se v Hněvotíně vybralo
12.065,50 Kč.

Eduard Krumpolc
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Kam za zábavou ?

Duben

sobota 12.4. Zájezd do termálního akvaparku

sobota 19.4. Country večer

sobota 26.4. Pálení čarodějnic

- Györ-Maďarsko, Český svaz žen

- sál Kulturního domu - 19 hod., OÚ

- přírodní areál ve skalách, OÚ

Květen

pátek 16.5. Večer s cimbálovou muzikou

sobota 24.5. Kácení máje

- hraje Radovan, sál Kulturního domu
- 19 hod., OÚ

- začátek ve 14 hod. U Floriánka, průvod,
zábava, SDH Hněvotín

Červen

sobota 14.6. Norování

sobota 21.6. Fotbalový turnaj žáků

sobota 28.6. Sportovní den obce

- okresní zkoušky z norování, přírodní areál
ve skalách, MS Blata

- hřiště FC Hněvotín

- hřiště FC Hněvotín, kopaná, tenis, volejbal,
večer zábava, OÚ+složky

Podrobnější informace budou sděleny s dostatečným
předstihem obecním rozhlasem nebo na plakátech.

výbor pro kulturu, sport a informace

Z evidence obyvatel za rok 2007.

Narozeno
Přistěhováno
Odstěhováno
Zemřelo

V roce 2007 nás opustili tito naši spoluobčané:

17 dětí
59 občanů
22 občanů
10 občanů

V průběhu loňského roku se obecní úřad ve spolupráci se
SPOZ rozhodl rozloučit se zemřelými občany alespoň
formou věnce s věnováním od občanů Hněvotína.

Pytlíček Jiří, Nováková Libuše, Slezák Otto, Pavlíková
Anežka, Marek Antonín, Urbášek Rostislav, Ponížilová
Helena, Dudek František, Beneš Antonín, Kočí Věra.

Yveta Vyroubalová

Stav obyvatelstva:
k 1.1.2007 - k 31.12.20071303 osob, - 1347 osob.
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Odstartovaly fotbalové soutěže.

Po zimní přestávce nám opět odstartovaly nižší fotbalové
soutěže. Tedy pouze u mužů, žákovské a dorostenecké
startují až o prvním dubnovém víkendu. Muži mají za
sebou úvodní jarní utkání, když minulou sobotu porazili
na domácím hřišti Lipník nad Bečvou 2:0. O tomto
víkendu (29.-30.3.) zajíždějí do Náměště na Hané, kterou
na podzim deklasovali v poměru 10:1 a tak lze ze strany
domácích očekávat velkou snahu o odvetu.

Před jarním startem jsme oslovili trenéra mužů Radka
Šindeláře, který k týmu přišel před začátkem
probíhajícího ročníku soutěže, abychom zjistili situaci u
mužstva. Muže s bohatými hráčskými zkušenostmi z první
ligy a autora dvaadvaceti ligových gólů, který prošel
několika týmy včetně olomoucké Sigmy, za kterou si
zahrál i proti slavnému Realu Madrid.

Přišel jsem s představou, že budeme hrát aktivní fotbal,
kdy my budeme tvořit, hrát a ne vyčkávat a že se to projeví i
na umístění. Toto jsme splnili jen v domácích zápasech.
Venku to dle mých představ nebylo, o čemž svědčí pouze
jediné vyhrané utkání. Tomu odpovídá i postavení v
tabulce.

Z přípravy se na jejím začátku omluvili hráči Michal Šulc a
Roman Kaštyl. Láner a Chabičovský ukončili svá
hostování a vrátili se do Černovíra respektive do Lutína.

Nakolik se po půl roce naplnily nebo nenaplnily
tvoje představy o práci v Hněvotíně?

Jsi spokojený se zimní přípravou a s přístupem
hráčů?

den datum čas zápas tým
sobota 5.4. 14.00 Hněvotín-Velký Týnec st.žáci
sobota 5.4. 16.00 Hněvotín-Mostkovice muži
neděle 6.4. 14.00 Hněvotín-Šumvald ml.žáci
neděle 13.4. 13.45 Hněvotín-Dub n. Moravou ml.žáci
sobota 19.4. 14.30 Hněvotín-Horka n.Moravou st.žáci
sobota 19.4. 16.30 Hněvotín-Šumvald dorost
neděle 20.4. 16.30 Hněvotín-Nové Sady muži
středa 30.4. 16.30 Hněvotín-Bělkovice st.žáci
čtvrtek 1.5. 16.30 Hněvotín-Velký Týnec ml.žáci
sobota 3.5. 14.30 Hněvotín-Dolany st.žáci
sobota 3.5. 16.30 Hněvotín-Troubky muži
neděle 4.5. 14.30 Hněvotín-Přáslavice ml.žáci
neděle 4.5. 16.30 Hněvotín-Dub n. Moravou dorost
sobota 17.5. 14.30 Hněvotín-Bohuňovice st.žáci
sobota 17.5. 16.30 Hněvotín-Horka n.Moravou dorost
neděle 18.5. 14.30 Hněvotín-Drahanovice ml.žáci
neděle 18.5. 16.30 Hněvotín-Plumlov muži
sobota 24.5. 16.30 Hněvotín-Příkazy dorost
sobota 31.5. 14.30 Hněvotín-Slatinice ml.žáci
sobota 31.5. 16.30 Hněvotín-Slatinice muži
neděle 1.6. 14.30 Hněvotín-Slatinice st.žáci
sobota 7.6. 14.30 Hněvotín-Lutín st.žáci
sobota 7.6. 16.30 Hněvotín-Býškovice muži
neděle 8.6. 16.30 Hněvotín-Babice dorost

Domácí utkání FC Hněvotín.
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V sobotu 15.března se v restauraci Na hřišti konala
členská schůze oddílu FC Hněvotín. Její účastníci byli
seznámeni s hodnocením a výsledky roku 2007 a se
záměry pro rok letošní, které se týkají nejen oblasti
sportovní, ale i otázek dalšího rozvoje areálu.

To se promítlo i do přípravy, kde trénovalo 12 až 13 hráčů,
z toho 2 dorostenci. Nebylo to ideální, protože hráči
museli hrát na postech, kde bylo třeba. Ale i tak musím být
s přístupem hráčů spokojen. Soustředění proběhlo v
Loučné nad Desnou, kde se trénovalo 4x denně. Po
návratu jsme pak doplnili kádr o Radka Polednu z
Hluboček.

Chceme hrát fotbal, který by bavil a pokud bude štěstí a
problémy jako zranění či uvolňování z práce se nám
vyhnou, můžeme skončit i lépe než na podzim.

Jaké jsou vytčené cíle pro jarní část soutěže?

Milan Krejčí


