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Sázím na kolektiv.

Miloslav Antl, 1.místostarosta, je èlenem obecního
zastupitelstva poprvé. Zkušenosti s prací ve veøejné
správì mìl pouze z minulého volebního období, kdy byl
èlenem výboru pro kulturu, sport a informace. Nebyly
však nijak velké, nebo jak sám øíká, výbory jako takové
pøíliš nefungovaly.
I pøes minimální zkušenosti jste pøesto do práce v
zastupitelstvu obce pøicházel s urèitými
pøedstavami.
Hlavním dùvodem, proè jsem kandidoval, byla snaha
pokusit se zmìnit to, jakým zpùsobem je obec øízena.
Musím však pøiznat, že jsem se domníval, že by vše mohlo
jít mnohem jednodušeji. Bohužel tomu tak není.
Takže k naplnìní Vašich pøedstav nedošlo?
V tomto smìru ne. Jedním dechem ale musím dodat, že
mìrou vrchovatou se mé pøedstavy naplnily tím, v jakém
kolektivu lidí pracuji. Lidí, kteøí mají chu do práce a chu
nìco pro obec udìlat. A to nejen v pracovní dobì, ale i po
ní. Toto považuji za velmi dùležité a pøeji si, aby nám tento
elán vydržel co nejdéle, aby se poèáteèní nadšení pro práci
v obci jen tak nevytratilo. Mnohé úkoly, které jsme si
vytyèili, jsou totiž bìhem na delší tra a zabývat se jimi
budeme nejen my, ale i naší pøípadní nástupci v dalších
volebních obdobích.
Z tohoto pohledu tedy mohu prohlásit, že jsem hlavnì rád,
že nepracuji v nìjakém kolektivu „rozpolcených
osobností“, jak nazval minulé zastupitelstvo jeho tehdejší
starosta.
Souèasnì jste i pøedsedou výboru pro rozvoj
bydlení a dopravy. V této oblasti jsou zmìny
probíhající v obci asi nejhmatatelnìjší. Mohl by
jste práci výboru obèanùm trochu pøiblížit?

Dalšími èleny komise jsou Zdenìk Filip, ing.Libor Blaák,
Radovan Trybula a Petr Niessner. Celá komise se schází
jednou za 2 až 3 mìsíce, ale vìtšinu problémù øešíme
prakticky nìkolikrát týdnì. Èlenové komise chodí na
obecní úøad, aby nám pomohli pøi øešení problémù, které
vznikají v rámci akcí, na kterých pravì pracujeme. Jedná
se hlavnì o záležitosti kolem vzniku projektù,
vyhodnocování jednotlivých nabídek, posuzování a výbìr
dodavatelù, kontrolu fakturací apod. Øada spoluobèanù
tuto agendu dobøe zná a tak si urèitì dokáže pøedstavit, že
je toho pomìrnì dost.
Práci místostarosty vykonáváte jako neuvolnìný
funkcionáø, to znamená soubìžnì se svým
hlavním zamìstnáním. Jak nároèné je toto
skloubit a jak se na tuto skuteènost dívá Váš
zamìstnavatel?
Soubìh zamìstnání a práce na obci je nìkdy opravdu dost
èasovì nároèný. Velkou výhodou je, že mùj zamìstnavatel
je také obèanem Hnìvotína, kterému není jedno kde a jak
žije. Spoustu vìcí pak spolu témìø dennì probíráme a
cítím tak jeho podporu pro svoji práci.
Poslední otázka. Co by jste rád na tomto místì
spoluobèanùm vzkázal?
Chtìl bych podìkovat všem obèanùm, kteøí nás podporují
a pomáhají nám. Ostatním pak pøipomenout, že není
možné vìci mìnit otoèením kouzelného prstenu, ale jen
postupnou prací.
Milan Krejèí

Ze zasedání zastupitelstva obce.
Dne 13. kvìtna 2008 probìhlo 10. veøejné zasedání
zastupitelstva obce Hnìvotín. Mimo jiného byly
projednány tyto body :
- byla schválena 2. zmìna územního plánu obce.
- probíhá bezúplatný pøevod pozemkù Olomouckého
kraje do majetku naší obce. Jedná se o silnici a pøilehlé
pozemky od rozcestí u spoleènosti Apetit-food po
køižovatku u parku a pozemek u kostela.
- Ministerstvo obrany ÈR pøevedlo do majetku obce
bývalý ženijní úkryt ve Skalách. Objekt chce provozovat
Myslivecké sdružení Blata.
- projednáváme smlouvu o dodávkách a cenách pitné vody
z vodárny ve Skalách s OÚ Lutín a spoleèností ARKO.
- øešíme výši poplatkù za pitnou vodu a odvádìnou
splaškovou vodu po nárùstu cen energií a zvýšení DPH.
- zastupitelstvo obce zrušilo Obecnì závaznou vyhlášku o
místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku
možností jeho pøipojení na stavbu vodovodu a kanalizace.
- požádali jsme Pozemkový fond ÈR o bezúplatný pøevod
pozemkù státu do majetku obce.
Podrobnìjší informace naleznete na Úøední desce obce
Hnìvotín, popøípadì na webových stránkách obce
(www.hnevotin.cz).
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Co nám pøinese 2. zmìna územního
plánu obce?

Ukradená zeleò.
Jak jste jistì poznali, snažíme se osazovat stavebnì
dokonèené ulice okrasnými keøíky a stromky. Není to
zrovna levné, ale jde o hezké prostøedí, ve kterém všichni
žijeme. Keøíky a stromky zdárnì zakoøenily. Tìšili jsme se,
že za nìkolik let bude výsadba tvoøit pøíjemné prostøedí
pøed Vašimi domy nebo tøeba pøi procházce po obci.
Páteèní ráno 30. èervna jsme spadli do reality života. Byly
vytrhány a zcizeny pøevážnì nejdražší stromky a
keøíky cca za 6000,- Kè. Pøípad øeší Policie Èeské
republiky.
Nechce se nám poøád uvìøit, že by zeleò ukradli obèané
naší obce.
Jaroslav Dvoøák, starosta

Tváø obce pomalu doznává zmìn. Dokladem jsou i velmi podaøené
úpravy pøed obecním úøadem.

Schválení 2.zmìny územního plánu obci umožòuje :
- možnost další výstavby rodinných domù v zónì Za
høištìm, U Floriánku a Za Onderkovým, kde celkem
vznikne po deparcelizaci 60-70 stavebních míst.
- efektivnìjší využití pozemkù v majetku obce.
- vyøešení zástavby uvnitø obce.
- rozšíøení høištì o rekreaèní èást ( plánujeme malé
koupalištì, brouzdalištì pro nejmenší, plážové høištì a
opalovací pláž).
- øešit problémy obce s garážováním soukromých
osobních vozidel vytvoøením prostoru pro stavbu garáží.
- zvýšení poètu pracovních míst rozšíøením spoleènosti
WANZL, APETIT-food a výstavbu drobných provozoven v
prostoru mezi høbitovem a objekty ZD apod.
Miloslav Antl, místostarosta

Na tomto místì, v zatáèce u pošty, bylo vysázeno pìt metrových
stromkù. Zbylo po nich prázdné místo …

Oprava budov Základní školy
a Mateøské školy Hnìvotín.

Tìžba štìrku u Lutína.

Obec musela reagovat na stanovené podmínky a hlavnì
omezené dotace pro oblast škol a podá druhou žádost o
dotaci v závìru roku 2008 nebo zaèátkem 2009.
Protože musíme využít úèelnì termín prázdnin a
neohrozit zahájení nového školního roku byl upraven
harmonogram prací. Projektová dokumentace je již
zpracována pro budovu velké školy è.251. V prùbìhu
prázdnin probìhne kompletní rekonstrukce sociálních
zaøízení, odpovídající souèasným hygienickým normám a
požadavkùm. Dále bude v pøízemí upraven oddìlený
pavilon pro 1.-3. roèník a vybaven novým zaøízením.
Dokonèení pøedpokládáme do konce øíjna a následné
pøestìhování dìtí z prvního stupnì ( u kostela).
Tím se nám uvolní znaèná èást budovy è. 101 (u kostela) k
rekonstrukci na tøi samostatná oddìlení mateøské školky
a klubu Beruška. Pøedpoklad zahájení prací je v závìru
roku 2008. Další práce budou upøesòovány podle dotací.
Miloslav Antl, místostarosta

Nesouhlasíme s tìžbou štìrku spoleèností AGIR v lokalitì
mezi obcemi Lutín a Lubìnice a ve spolupráci s tìmito
obcemi podnikáme kroky proti jejímu zahájení.
Bohužel Báòský úøad s tìžbou souhlasí, Olomoucký kraj
také. Podle plánovaných objemù tìžby zùstává reálná
hrozba nárùstu prùjezdù nákladních aut pøes naši obec, a
to na pøibližnì jedno nákladní vozidlo ( naložené nebo
prázdné vracející se do pískovny ) každé 3 minuty. „Zatím“
na 20 let.
Spoleènost AGIR navrhuje, že pøepravní trasu povede po
souèasných polních cestách, mimo naši obec. Jedná se
však v podstatì jen o závazek. Drobní pøepravci se jím øídit
nemusí a u dalších budeme odkázáni na jejich dobrou vùli,
zda budou mrhat drahými pohonnými hmotami a nièit si
auta na zpevnìných polních cestách.
Zákon o pozemních komunikacích totiž uvádí, že silnice
(mimo úèelových) jsou pøístupny všem uživatelùm.
Jaroslav Dvoøák, starosta
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Ze života školy.

Obec dotuje cenu pitné vody.
Dostatek, kvalita a ceny pitné vody zamìstnávají
odborníky, politiky, vlády státù a samozøejmì se
nevyhýbají ani nám.
Jsou úvahy, že za m3 pitné vody (vodné a stoèné) budeme
v ÈR za nìkolik málo let platit tøeba 100,-Kè. V obci se
pøibližnì za 5 let spotøeba pitné vody v domácnostech
zdvojnásobila. O víkendech, pøi teplém a suchém poèasí
(zalévání zahrádek, napouštìní a èištìní bazénù), se
spotøeba blíží až 200 m3 za den. Pøitom oba naše vodní
zdroje (vrty Høištì a Malý Klupoø) dávají spoleènì max.
150 m3 dennì. Je to strop, protože kapacita je 0,8 a 0,9
l/sec.
Nechtìli jsme riskovat a investovat do dalších vrtù s tak
malou vydatností. Proto jsme dali pøednost pøivadìèi
pitné vody z vodárny Skály. Po zkušebním provozu jsme
dosáhli pøítok pøi ruèním ovládání 2,7 l/sec. To je pro obec
možnost èerpání pøibližnì dvojnásobku spotøeby obce i s
rezervou pro novou výstavbu.
Problémem je ale chod celého systému vodovodu, spínání
odbìrù z jednotlivých zdrojù a také výškový rozdíl støedu
obce a napø. ulice Pod Skalou, který je l8 m, tj. 0,2 MPa (2
atm.). Pøi poklesu tlaku to vždy pocítí právì tato nejvýš
položená ulice a Malý Klupoø. Zøejmì budeme muset
investovat další prostøedky do samostatného okruhu pro
horní ulice.
Další problém je v cenì. Z našich zdrojù je to zatím16,Kè/m3, z vodárny Skály platíme 23,50,- Kè/m3 . Snažíme
se proto zcela logicky odebírat pøedevším naši vodu, až
potom tu dražší. Ale i tak musíme bohužel dražší vodu se
Skal, zvýšení cen elektrické energie a zvýšení DPH od 1.
ledna 2008 zohlednit v cenì vody. Zatím nárùst dotujeme
z rozpoètu obce.
Zalévání trávníkù, možná i zeleniny, provoz bazénù bude
stát pøi používání obecního vodovodu stále více
finanèních prostøedkù.
Obec v souèasné
dobì disponuje
tøemi zdroji pitné
vody. Jedním
z nich je vodárna
vedle fotbalového
høištì.

Proto Vám doporuèujeme :
- èistit a dopouštìt bazény v pracovní dny v dopoledních
hodinách, kdy je celkovì malá spotøeba vody.
- vybavit zejména menší nadzemní bazény filtrací –
ušetøíte.
- jako døíve pro zalévání jímat dešovou vodu do sudù,
pøípadnì za pomoci èerpadla bývalé septiky a žumpy.
- pokud jste napojeni na obecní vodovod a máte zároveò
svoji studnu s nekvalitní vodou, jistì se Vám vyplatí
montáž vodomìru s èerpadlem pro zalévání zahrady,
napouštìní bazénu a to i tøeba i pro sousedy
Jaroslav Dvoøák, starosta

Hloubková inspekce.
V dobì od 4. do 9. èervna 2008 naši školu navštívil tým
složený z 5 inspektorù Èeské školní inspekce, za
nepøítomnosti pana øeditele Jiøího Tomana, který je
dlouhodobì v pracovní neschopnosti.
Inspektoøi se zamìøili na zhodnocení Školního
vzdìlávacího programu ZŠ Hnìvotín a všech dokumentù
školy. Provedli inspekci také v MŠ a nìkolik hospitací v
hodinách na 1. i na 2. stupni. Velice ocenili práci
vyuèujících a pøedevším studijní výsledky nìkterých žákù
v nìmeckém jazyce zakonèené mezinárodní zkouškou FIT
in DEUTSCH.
Mgr. Vlasta Nováková, zástupce øeditele

V 1. tøídì novì.
V tomto školním roce probíhala výuka v 1. roèníku podle
Školního vzdìlávacího programu (ŠVP), který
pedagogové naší školy vytváøeli v prùbìhu minulého
školního roku. ŠVP pøinesl do vzdìlávání mnoho zmìn.
Dùraz je kladen zejména na èinnostní pojetí vyuèování ,
které by mìlo vést k lepšímu uplatnìní získaných
vìdomostí a dovedností v praktickém životì. Z tìchto
dùvodù dìti velmi èasto opouštìly školní lavice a v
prùbìhu celého školního roku bylo pro nì pøipraveno
velké množství aktivit.Výraznou zmìnou bylo zavedení
jiného systému hodnocení, prvòáèci místo známek
dostávali razítka a slovní hodnocení.
Vìøím, že dìti budou na svùj první školní rok vzpomínat v
dobrém, že pro nì byl dobrým startem do mnoha dalších
školních let.
Ivana Filkászová

Úspìch žákù.
Ve ètvrtek 5. èervna skládali mezinárodní zkoušky z
nìmeckého jazyka Fit in Deutsch žáci 8.tøídy Tereza
Koníèková, Jiøí Moláèek a Pavel Šlosar. Všichni byli
úspìšní a už teï se tìší na slavnostní pøevzetí certifikátù.
Blahopøejeme!
Mgr.Jaroslava Bajgarová

O pohár Jana Fialy.
Ve ètvrtek 12.6.2008 ZŠ Hnìvotín ve spolupráci s FC
Hnìvotín poøádala fotbalový turnaj o putovní pohár Jana
Fialy. Tohoto turnaje se zúèastnili žáci ze ZŠ Hnìvotín,
Lutín, Slatinice a Tìšetice.
Na prvním místì se umístili mladí fotbalisté z Lutína, kteøí
na rok získali putovní pohár Jana Fialy. Každý z 11 hráèù
obdržel zlatou medaili. Druhé místo vybojovali fotbalisté
ze Slatinic, kteøí získali také pohár a 11 støíbrných medailí.
Tøetí místo, pohár a 11 bronzových medailí v letošním roce
pøipadlo žákùm ZŠ Hnìvotín.
Už se tìšíme na odvetu v pøíštím roce v Lutínì.
Mgr.Vlasta Nováková, zástupce øeditele
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Beseda s Policií Èeské republiky.

Ze života školy.

Ve ètvrtek 17. dubna pøišli do 4. a 5. tøídy policisté.
Hovoøili s námi o dopravì a šikanì na školách. Mluvili o
návykových látkách, jak jsou pro nás nebezpeèné a které
to jsou. Vìdìli jsme o drogách, tabákových výrobcích a
alkoholu, ale nemysleli jsme si, že sem patøí i léky. O
šikanì nám øekli, že jsou to nadávky, které nepøestávají a
je to také rùzné ubližování.Ukázali nám výbavu bez pušky.
Ve výbavì byla vesta, obušek, plynový spray a èepice. Po
ukonèení besedy jsme dostali vystøihovánky, samolepku,
kalendáø a rozvrh i reflexní pásky. Setkání s policisty se
nám líbilo.
Tomáš Parzyk, 5.tøída

Škola má Paula.
V prùbìhu mìsícù ledna až kvìtna letošního roku,
probìhla na naší základní škole dobrovolná akce s názvem
Projekt Žirafa, jejímž cílem bylo osvojit si nìjaké zvíøátko
ze ZOO na Sv.Kopeèku. Do akce se zapojilo témìø 80 %
dìtí i dospìlých. Celková èástka se vyšplhala do výše
8.070,- Kè a bude se z ní tìšit náš nový zvíøecí kamarád –
sameèek jménem Paul, který se narodil 26.1.2008 a patøí
mezi Žirafy Rothschildovy.
Všichni mu pøejeme hezký život!
Mgr.Alena Zapletalová

Baletní pøedstavení Louskáèek.
Dne 23.4. jsme jeli do divadla na pøedstavení baletu
Louskáèek. Pøekvapilo nás, že tam vystupovala spousta
dìtí od úplnì malých až po velké. A jak to umìly! V hlavní
roli tanèili Klárka, Jarek a Louskáèek.
Byly Vánoce. Dìti si hrály pøed vánoèním stromeèkem a
najednou se objevil strýèek, který umìl kouzlit. Vykouzlil
jim nìkolik pohyblivých hraèek a Klárka dostala vojáèka,
kterého si hned oblíbila. Jarek mu ale utrhl hlavu a Klárka
plakala. Bájeèný strýèek panáèkovi hlavu zase pøikouzlil.
Byla noc a Klárka si Louskáèka uložila do postýlky. Usnula
a zdálo se jí, že se Louskáèek promìnil v prince a bojoval s
myším králem a jeho vojskem. Klárka Louskáèka
zachránila a ten ji odvedl do cukrového království.
Cukrové figurky tam tancovaly rùzné tance a Klárka
tanèila s princem. Najednou všechno mizelo a holèièka se
probudila. Vedle ní ležela loutka vojáèka.
Pøedstavení skonèilo, malí i velcí herci se uklánìli a my
jsme tleskali. Domù jsme odcházeli s hezkým zážitkem a
nìkteøí si tajnì pøáli zahrát si také v pohádce, jiní by chtìli
umìt tak pìknì tanèit.
Míša Horáèková, 5.tøída

Oèima našich žákù.
Okresní kolo ve vybíjené.
Vybraní žáci se sešli v úterý dne 15.4. pøed malou školou v
7.15 h. Odjeli jsme v 7. 20 h. do Olomouce na zápas ve
vybíjené, který poøádala ZŠ Fr. Stupky. Dorazili jsme
mìstským autobusem na místo a hned jsme se šli do šatny
pøevlékat do sportovního obleèení. Pak jsme si vyzvedli
obèerstvení a èekali jsme na rozlosování.
V prvním kole jsme hráli s velmi silným týmem ZŠ Fr.
Stupky. Nebyl to šastný los! Prohráli jsme 17:0. O
pøestávce nám paní uèitelka dala vitamíny, abychom
získali novou energii. Druhé kolo nás èekalo o hodinu
pozdìji proti Šumvaldu. Vedli jsme si lépe, ale nevyhráli
jsme. V mezièase jsme svaèili a probìhli se venku v pìknì
upraveném areálu školy. Paní uèitelka nás vyfotila a už
nás zase volali do tøetího kola proti Velkému Újezdu.
Snažili jsme se, ale naše síly na výhru nestaèily. Mrzelo
nás, že i v posledním kole proti Šternberku jsme
nedokázali vyhrát.
Ale dùležité je, že jsme se zúèastnili a poznali, jak hrají jiné
týmy. Dostali jsme pìkný diplom za úèast a paní uèitelka
nám koupila èokoládu.
Anna Šustrová a Láïa Brand, 5.tøída

Zápas v minifotbale.
Ve ètvrtek 24. dubna jsme hráli zápas v minifotbale. Žáci
4. a 5. tøídy hráli proti žákùm 6. a 7. tøídy. Hrálo se na
polovinì velkého høištì v Hnìvotínì s upravenými
pravidly bez ofsajdu. Cely zápas jsme se bránili a nakonec
jsme prohráli se staršími spolužáky 0:2. Vìøíme, že si svùj
výsledek v pøíštím zápase vylepšíme.
Ondøej Krejèí, 5.tøída

Tonda Obal na cestách.
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Oèima našich žákù.
Dne 28. 4. pøišel k nám do školy pán, který nám
vysvìtloval tøídìní odpadù. Povídali jsme si o tom, do
jakých kontejnerù vyhazujeme zrcadlo, ohryzek, baterku,
plastovou láhev , noviny a alobal. Povídali jsme si o tom,
jak se správnì roztøídìné odpady recyklují a kolikrát se
mùžou recyklovat. O tom, z èeho se vyrábí plast a z èeho
sklo. Bylo to zajímavé a myslím si, že jsme se hodnì
dozvìdìli, tøeba to, že použitý papírový kapesník nepatøí
do papírového sbìru, ale do odpadkového koše.
K.Pospíchalová, 3.tøída

Koncert pro 4. a 5. tøídu.
V úterý 29. dubna po druhé vyuèovací hodinì jsme odjeli
objednaným autobusem do Reduty v Olomouci.
Pøivítal nás veselý pan houslista a povìdìl nám o
smyècových nástrojích, které se postupnì pøedstavovaly.
Ètyøi hudební nástroje – housle, viola, violoncello a
kontrabas zahrály samostatnì i spoleènì pomalé i
rychlejší a živìjší skladby. Zaznìlo jich nìkolik: Malá
noèní hudba, menuet, Svatební pochod a další. Program
trval hodinu a na závìr hudebníci zahráli píseò „ Ještì som
sa neoženil“, kterou náš moderátor doprovodil zpìvem.
Bylo to moc hezké, pobavili jsme se.
Vladimír Klimek, 5.tøída

na podiu scénku a pak jen oèekávali vyhodnocení.
Obsadili jsme 13.místo. Byli jsme moc spokojeni a už teï
se tìšíme na další rok.
Žáci 8.tøídy

Školní výlet.
V úterý 20.5. jsme jeli se školou do Mladeèských jeskyní.
Moc se mi tam líbily jeskynì. I hrad Bouzov byl také dobrý.
Nìkterým dìtem se také líbily jeskynì a hrad. Dokonce se
mi líbil i obìd, až na to, že jsme dlouho èekali. Bìhem
èekání jsme se šli kouknout na to, jak se vyrábìjí tvarùžky.
A také se mi tam líbilo, že jsme si mohli koupit hraèky. V
jeskyních jsem mìla trochu strach a Martin se Zdendou
zlobili. Když nám paní prùvodkynì øíkala hádanky, tak asi
Klárka byla nejchytøejší z celé tøídy a paní uèitelky asi také.
V jeskyních byla oveèka z krápníkù. Bylo to tam úžasný.
Zuza Horylová, 3.tøída

Den Evropy.

Koncert Pavla Nováka.

Jednou nám paní uèitelka navrhla, že bychom mohli na
Dni Evropy pøedstavit nìjaký stát. My jsme s tím ihned
souhlasili. Ale byl tu jeden problém. Evropská unie má
mnoho zajímavých státù a my jsme si mìli vybrat jen
jeden. Každý chtìl jiný, ale nakonec jsme se rozhodli pro
Maltu. Není pøíliš známá, a proto jsme si ji vybrali,
abychom ji lidem pøedstavili.
A tak zaèaly pøípravy. Museli jsme chystat výzdobu
stánkù, zjistit informace o Maltì, pøipravit soutìže,
køížovky … Museli jsme také upéct nìjaké tradièní maltské
jídlo a pøichystat nápoje. Souèástí Dne Evropy bylo
pøedstavit stát nejen stánkem, ale i pódiovým
vystoupením. A tak jsme nacvièily scénku, ve které jsme
pøedvedli bohatou historii Malty. Dalo nám to hodnì
práce, ale myslíme si, že se nám to povedlo.
Od rána jsme 9. kvìtna pøipravovali stánek a všem
zájemcùm jsme nabídli možnost vzdìlat se, soutìžit, hrát
si i pochutnat na slaném koláèi. Odpoledne jsme pøedvedli

Dne 3.6. jsme jeli se školou na koncert Pavla Nováka.
Nejvíce se mi líbilo, že jsme mohli nejen zpívat, ale i
tancovat a že s námi zpívala i paní uèitelka Alena
Zapletalová. Skoro všem se líbilo, jak nás natáèeli a
promítali nás na plátno na pódiu. Máme doma i jeho CD,
je to velmi dobrý zpìvák.
Z+Z Horylovi, 3.tøída

Mateøský klub Beruška.
Jak už jsme informovali v minulém Zpravodaji, rozšíøili
jsme nabídku aktivit pro rodièe s malými dìtmi o cvièení.
Zájem byl velký, cvièení se dìtem i maminkám velmi
líbilo, jen škoda, že s pøibývajícím oteplováním zaèalo
ubývat zájemcù. Doufáme, že od záøí budeme zase cvièit a
hrát si v plné sestavì.
Vzhledem k tomu, že jsme neziskovou organizací, je naše
èinnost do znaèné míry závislá na sponzorských darech.
Proto bychom touto cestou chtìli podìkovat firmì Alper,
a.s. Praha za vìnování 2.500,-Kè a také p. S. Janèovi, který
nám daroval 500,-Kè. Velmi si Vaší vstøícnosti vážíme.
Blíží se prázdniny a tak jsme se naposledy v tomto školním
roce sešli ve ètvrtek 26. èervna. Pøejeme všem dìtem
i maminkám pìkné léto a tìšíme se v záøí nashledanou!
Pavlína Millerová
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Mateøská škola na návštìvì v knihovnì.

Kácení máje a svátek sv. Floriána.

Mìsíc duben patøí mezi jarní mìsíce, ale poèasí si dìlalo,
co se mu zachce. Proto jsme se místo jarní vycházky a
dovádìní na školní zahradì vypravili do knihovny. Dìti si
prohlédly nové knihy a nechybìlo ani pøeètení pohádky,
kterou si vybraly. Urèitì si odnesly nové poznatky a
doufáme, že jsme naše malé ètenáøe dostateènì
motivovali k jejich další návštìvì, tøeba i s rodièi.
V pondìlí 26. kvìtna jsme se tìšili na pohádku O
zatoulaném koátku, kterou nám pøijeli zahrát herci do
mateøské školy.
Èerven je pro všechny dìti zvláštní a netrpìlivì oèekávaný
mìsíc. Pro nìkteré z nich znamená rozlouèení s
mateøskou školou a nástup do první tøídy. I v naší
mateøské škole nadešel èas louèení s bezstarostným
životem pøedškoláka, konec prvních dìtských her a
radovánek. Chtìli jsme se s dìtmi rozlouèit veselým
zpùsobem, aby tento okamžik zùstal v jejich vzpomínkách
co nejdéle a aby si každý odnesl domù kus radosti, pohody
a štìstí. Zaèali jsme oslavou Mezinárodního dne dìtí, ke
které neodmyslitelnì patøí hry, soutìže a bohaté
obèerstvení .
V úterý 3.èervna jsme odjeli do Olomouce kina Metropol
na vystoupení Pavla Nováka.
Ve støedu 11.èervna jsme se tìšili na školní výlet do areálu
historické zábavy Bouzov. Areál se nachází v pøírodním
prostøedí pod hradem. Dìti zhlédly 15 m vysokého
trojského konì, na støelnici si zastøílely z kuše, podívaly se
na rytíøský turnaj a pohádku S èerty nejsou vùbec žerty.
Výlet se vydaøil, všichni jsme byli spokojeni a unaveni
jsme se vraceli do mateøské školy.

Celá zásahová jednotka sboru
dobrovolných hasièù Hnìvotín v
zásahových oblecích, èlenové
místního hasièského sboru ve
stejnokrojích a kroužek mladých
hasièù v pracovních dìtských
stejnokrojích se v sobotu 24. kvìtna
2008 odpoledne seøadili pøed sochou sv. Floriána, odkud
za doprovodu hudby vykroèil prùvod.

Ten prošel již známou trasou obcí a zastavil až u místní
požární zbrojnice, kde podobnì jako v minulosti probìhlo
tradièní kácení máje. Zde pak slavnost pokraèovala
volnou zábavou pøi hudbách, které zahrály k poslechu a
tanci pro všechny generace, kulturní vložce, opékání ryb a
kabanosu, soutìžemi pro dìti a obèerstvením. Ukázku
požárního útoku nasucho pøedvedlo i 13 mladých hasièù.
Tímto prùvodem místní hasièi pokraèují v oživování
tradic oslav svátku sv. Floriána - patrona hasièù v obci tak,
aby se postupnì stala záležitostí nejen hasièù.
Letos poèasí výjimeènì vyšlo, takže bylo vidìt, že akce
kácení máje spojené s oslavou sv. Floriána je vítanou
pøíležitostí pro pøíjemnì strávené sobotní odpoledne
obyvatel obce. Letošního kácení máje se v prùbìhu dne
zúèastnilo kolem 450 osob.
Jozef Novák

V pátek 13.èervna odpoledne pøišly naše dìti i s rodièi na
zahradní slavnost, která byla pøipravena na školní
zahradì. Program moderoval pan František . Pro dìti mìl
pøipravené nejen hry, soutìže, písnièky, ale i pohádku.
Dìti se urèitì nenudily a dobøe se pobavily.
Pøedškolákùm p. uèitelka pøedala na památku knihu s
vìnováním a všichni jsme dìtem popøáli hodnì úspìchù
ve škole. Domù jsme si odnášeli pøíjemný pocit z pìknì
stráveného odpoledne.
Na úplný závìr školního roku se dìti ještì vydovádìly ve
skákacím hradu.
Na prázdniny se už všichni tìšíme. My, pracovnice
mateøské školy, si uvìdomujeme, že nám po tìch našich
dìtech bude smutno. Po prázdninách pùjdou do školy a
my si moc pøejeme, aby byly co nejvíce úspìšné.
Dostálová Jarmila, vedoucí uèitelka MŠ
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Aktuálnì.

Sportovní aktivity na høišti FC.

Myslivci dìtem.

Kromì kopané je možné na høišti FC vidìt i zájemce o
tenis, volejbal, nohejbal. V souèasnosti jsou k dispozici
dvì antuková høištì, jedno na tenis a jedno na volejbal a
nohejbal. Právì v letošním roce ubìhne 20 let od otevøení
tenisového kurtu, nìkolik let svépomocnì budovaného a
dokonèeného v roce 1988.

V minulém zpravodaji jsme
Vás informovali o našem
zámìru uspoøádat zábavné
odpoledne pro dìti. Dnes má
tento plán trochu reálnìjší
podobu a tak bych Vás chtìl
již nyní pozvat na tuto akci,
která se uskuteèní v sobotu
13.9.2008 v prostoru lomu ve
skalách, stejnì jako probìhlo
letošní pálení èarodìjnic.
Ve spolupráci s obcí a se
základní školou pøipravujeme program pro dìti a
pochopitelnì také pro jejich rodièe, který jim bude
zábavou a zároveò tak trochu pouèením. Pro ty nejmenší
chystáme soutìže a hry, na kterých si provìøí své
dovednosti a znalosti o zvíøátkách, ti zdatnìjší se potom
mohou vydat na „stezku pøírodou“, kde je budou èekat
nejrùznìjší úkoly. Samozøejmostí bude i bohaté
obèerstvení a doprovodný program. Bìhem odpoledne se
Vám pøedstaví sokolníci se svými dravci, Trubaèi z
Doubravy Vás zasvìtí do tajù mysliveckého troubení a
probìhne ukázka norování na umìlé noøe.
Dùvodem, proè chceme toto myslivecké odpoledne
uspoøádat, je pøedevším naše snaha pøispìt do kulturního
dìní obce, pøipravit dìtem a jejich rodièùm hezký zážitek a
zároveò aktivnì propagovat myslivost a ochranu pøírody.
Jen doufám, že se nám náš zámìr podaøí naplnit a že na
toto první myslivecké odpoledne budou všichni rádi
vzpomínat.
Stanislav Ošádal

I pøes mírnou zimu byla pøíprava tenisového kurtu nároèná
a brigádníci se pìknì zapotili.

S ohledem na povrch zaèíná každoroènì sezóna na tìchto
høištích opakovanou brigádou na jejich zprovoznìní. Celý
povrch se musí po zimì pracnì upravit. Antuka je mrazem
rozpojená - stane se sypkou a vystupují podkladní
materiály, nejvíce škvára. Høištì se zamete, zbaví se na
jaøe rychle rostoucími zárodky trávy. Plastové lajny se
znovu napínají (každá samostatná lajna je na obou
koncích držena na høišti pomocí dvou kotevních trubek,
zatluèených do povrchu). Celý povrch se musí rovnat a
postupnì se nanáší v malých vrstvách nová antuka. Každá
vrstva se po nastøíkání vodou válcuje, aby se povrch spojil.
Roènì obì høištì potøebují na doplnìní cca 2 – 3 tuny
antuky. Po týdnu válcování a støíkání je na povrch
nároènìjší tenisový kurt pøipraven pøijmout první jarní
nedoèkavce. Bìhem sezóny (kvìten – øíjen) se na
tenisovém høišti vystøídá spousta zájemcù, jak z obce, tak
pøespolních. S ohledem na každoroèní nutné náklady na
údržbu
(antuka, barvy na nátìry, lajny, sí a další) je hodinový
poplatek pro dospìlé stanoven na 60,- Kè /h. Podrobné
podmínky pronájmu jsou vyvìšeny na vývìsce vedle
kurtu.
Volejbalový kurt byl zprovoznìn v roce 2004 a je v sezónì
využíván dvakrát týdnì, v pondìlí a ve ètvrtek
volejbalovým oddílem. Pøijïte si také vy zasportovat.
Tomáš Dostál

Takto vypadalo høištì na malou kopanou po bouøce z 25.èervna.

Vydaøený výlet Èeského èerveného køíže.

V sobotu 21.èervna
zorganizovala místní
organizace Èeského èerveného
køíže výlet na jižní Moravu. Již
od rána jsme netrpìlivì èekali
na pøíjezd autobusu. Ani jeho
drobné zpoždìní nepokazilo
dobrou náladu, se kterou
všichni úèastníci zájezdu
odjíždìli.
První zastávka byla v
Ratíškovicích. Navštívili jsme zde zajímavou expozice
železnièního a hornického muzea s názvem „Muzeum ve
vagónu“. V historickém železnièním voze, tzv. rybáku, je
soustøedìna øada zajímavých informací o historii tìžby
lignitu. Šlapací drezína pak nalákala dvanáct zdatných
úèastníkù na projížïku.
Další zastávkou byl po obìdì Hodonínský pøístav, kde
jsme se vydali na vyhlídkovou plavbu po Baovì kanále a
øece Moravì. Po pøíjemné plavbì s krásným poèasím
následovala návštìva vinného sklepa v Petrovì. Jsou zde
sklepy s názvem „Plže“, z nichž nejstarší pocházejí již ze
16.století. Dobrou náladu ve sklípku, ale i po cestì domù,
pomáhala udržovat paní harmonikáøka.
Výlet se nám vydaøil, akorát vìtšina zpìvákù má po tom
pìveckém maratónu divný hlas.
Jitka Ponížilová
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Hádky obèanù ?
– ukrajují nám z rozpoètu.

Oznámení Øímskokatolické farnosti
Hnìvotín.

Každá obec má podle zákona è. 128/2000 Sb. o obcích
povinnost øešit pøestupky obèanù, které se stanou na jejím
území. Obec Hnìvotín má uzavøenou Veøejnoprávní
smlouvu, dle které bude Statutárním mìsto Olomouc
vykonávat pøenesenou pùsobnost pro orgány obce
Hnìvotín. Obec uhradí Statutárnímu mìstu Olomouc za
každou pøestupkovou vìc pøedanou k projednání èástku
500,- Kè. Pøíjem z uložených pokut je pøíjmem
Statutárního mìsta Olomouc. Obec nemá právo od
obèana, který pøestupek zavinil žádat náhradu.
V praxi to znamená, že pokud se dva spoluobèané
pohádají, nevyøeší si spor sami a podají oznámení na
Policii ÈR v Lutínì, obec Hnìvotín to stojí z kapes nás
všech 500,- Kè. (pokud je to kvalifikováno policií jako
pøestupek a ne trestný èin). Obec zaplatí za projednávání
pøestupku i v pøípadì, že se pøestupku dopustí obèan jiné
obce, ale stane se na katastru Hnìvotína. Nìkdy se
dokonce stane, že se spoluobèané pohádají, podají
oznámení na sebe navzájem, tím vzniknou dva pøestupky
a obec zaplatí 1000,- Kè. Samozøejmì, že každý obèan má
právo hájit své zájmy a v mnoha pøípadech to ani jinak
nejde. Mnohdy se však øeší spory malicherné, které by šli
vyøešit pouze domluvou, slušným chováním a
respektováním se navzájem. Napø. spory mezi dìtmi by
mohli vyøešit rodièe sami, nebo své sousedské spory
neøešit dìláním si naschválù, sprostým nadáváním a
urážením se navzájem. I hádky v hospodì se døíve øešili
jinak. Bohužel se stalo, že i dìti podaly trestní oznámení
na dospìlého, i když by se o slušnosti chování tìchto dìtí
dalo s úspìchem pochybovat.
Jen v loòském roce naše obec zaplatila za øešení
pøestupkù 10 000,- Kè, v letošním roce to ke konci kvìtna
èiní již 5 000,- Kè.
Nestálo by za to zamyslet se nad sebou a chovat se k sobì
slušnì?
Iveta Vyroubalová

Farní pou na Svatý Hostýn se bude letos konat
v nedìli 10. srpna. Odjezd autobusu ze zastávky
Hnìvotín, námìstí (naproti prodejny U Mlèochù) bude
ráno v 6.55 hodin. Pøíjezd na Svatý Hostýn asi v 8.15
hodin. Poutní mše svatá za poutníky i z naší farnosti bude
sloužena v 9 hodin. Pøede mší i bìhem mše je pøíležitost k
svaté zpovìdi. Po mši svaté je volno k prohlídce poutního
areálu, k obèerstvení a k nákupùm v poutních stáncích. Ve
13 hodin je v kostele svátostné požehnání a ve 13.30 hodin
zaèíná spoleèná pobožnost køížové cesty venku od kaple
sv. Jana Sarkandra.
Odjezd autobusu ze Svatého Hostýna bude v 15.00 hodin,
pøíjezd do Hnìvotína kolem 16.15 hod. Na pou je možno
se pøihlásit nejpozdìji do nedìle 3. srpna 2008, a to na
faøe nebo v kostele po bohoslužbách. Pøi pøihlášení je
tøeba zaplatit poplatek za cestu autobusem tam a zpìt,
který èiní za osobu 150 Kè, za dítì od 6 do 10 let 75 Kè, za
dítì do 6 let se neplatí. Poutníkùm se doporuèuje vzít si s
sebou kancionál (zpìvník) a pøi nejistém poèasí deštník.
U vodní kaple je možné si naèerpat a domù pøivézt velmi
dobrou svatohostýnskou vodu.
Pøejeme všem farníkùm i ostatním
spoluobèanùm hezké prázdniny v Boží pøírodì.
Eduard Krumpolc

Ordinace praktického lékaøe pro dospìlé.
Praktický lékaø pro dospìlé, MUDr. Jiøí Novák, jehož
ordinace se nachází v Kulturním domì, ordinuje
v Hnìvotínì v tyto dny :
Pondìlí
Støeda

13.15 – 15.45 hod.
8.45 – 11.15 hod.

Mimo to je ošetøení možné i v ordinaci ve Slavonínì,
Jižní 13 a to:
Pondìlí
Úterý
Støeda
Ètvrtek
Pátek

7.30 – 12.00 hod.
7.30 – 12.30 hod.
12.00 – 17.00 hod.
7.30 – 12.30 hod.
7.30 – 12.30 hod.

Akutní stavy je možné øešit i po telefonu, èíslo:
585 413 338. Registrují se i nový klienti.
Jana Svobodová

Ve støedu 25.èervna zasáhly celou republiku pøívalové deštì a bouøky,
které se nevyhnuly ani Hnìvotínu. Kostel tak pøišel o malou èást své
støechy.
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Èerven – mìsíc myslivosti
a ochrany pøírody.

Pálení èarodìjnic.
Dlouholeté tušení hranièící témìø s jistotou se potvrdilo.
Ano, máme je i v Hnìvotínì a není jich zrovna málo.
Poprvé dostaly pøíležitost ukázat se letos a
ÈARODÌJNICE, o kterých je øeè, toho bezezbytku využily.
A proè ne, když se pro jejich pálení podaøilo vytvoøit hned
napoprvé bájeèné podmínky v ideálním pøírodním
prostøedí hnìvotínských skal, za skvìlé spolupráce s
„oním“ nahoøe, jenž zajistil nádherné poèasí. Díky tomu
všemu se obavy poøadatelù o úspìšnost premiérové akce
zaèali rozptylovat hned od poèátku. Již po druhé hodinì se
na místo konání slétávaly houfy èarodìjnic a èarodìjù,
doprovázených ještì vìtším množstvím jejich pøíznivcù.
U nìkterých úèastnic poøadatelé bohužel nemohli
rozpoznat, zda jsou již v maskách nebo zda mají svùj
civilní vzhled. Tyto drobné nejasnosti operativnì øešila
narychlo složená komise. Pro opravdu vzhledovì nejstarší
úèastnice sletu byl zajištìn koòský povoz, kterým se po

Ne náhodou byl v roce 1959 èerven vybrán jako mìsíc
myslivosti a ochrany pøírody. Na pøelomu jara s létem, v
dobì nejbujnìjšího rùstu vegetace, nastává v pøírodì èas
pro zrození nového života. Srny kladou svá mláïata,
probíhá již druhý vrh malých zajícù, u ptactva a pernaté
zvìøe zaèalo hnízdìní. Všechna zvíøata mají v tuto dobu
starosti s novým pokolením a tak právì nyní potøebují
naši zvýšenou ochranu a pomoc.
Vstupujme proto do pøírody tiše a s pokorou a
nenechávejme v ní volnì pobíhat své psy a koèky. K
vycházkám a k projížïkám na kole využívejme jen polních
cest a vyznaèených tras. Bìhem jízdy autem mìjme zase
na pamìti nezkušenost pøebíhajících mláïat.
Bohužel právì v tomto období probíhá také intenzivní
zemìdìlská èinnost. Aplikace chemických postøikù,
seèení pícnin a trav, pøi kterém
je používána stále rychlejší
technika. Navíc drtivá vìtšina
tìchto strojù není vybavena
plašièi zvìøe, které jsou ze
zákona jejich povinnou
výbavou. To vše má za následek
veliké škody zejména právì u
mláïat. Malý zajíèek èi srnèe,
které nemùže pøed rychle
jedoucí mechanizací uniknout
se chce pøikrèené k zemi stát „neviditelným“. Jenže taková
snaha o skrytí se v tomto pøípadì mìní v pouhé èekání na
jistou smrt. Aby alespoò èásteènì byla zvìø v tìchto
porostech uchránìna, musejí myslivci s pomocí loveckých
psù mláïata vyhledávat a snažit se tìsnì pøed seèením o
jejich vyhnání na bezpeèné místo. Myslivost a ochrana
pøírody jdou vždy ruku v ruce, by mnozí lidé na myslivce
pohlížejí jinak. Ale kdo jiný, než právì myslivec, má tak
veliký zájem na zachování rozmanitosti a poèetnosti zvìøe
v krajinì, ve které sám hospodaøí.
Vìøím tomu, že vìtšina z nás si uvìdomuje vzájemné
souvislosti a dùsledky našeho chování, které pøímo
ovlivòuje krajinu a živoèichy v ní žijící. Vždy nastupující
obnova života, bujení rostlin, tok ptákù a kladení mláïat,
to všechno jsou projevy, které naplòují duši pocitem
uspokojení nad tím, že práce pro pøírodu a její ochrana
není nikdy zbyteèná.
Stanislav Ošádal

absolvování okružní jízdy Hnìvotínem dopravily do
areálu skal. Dle odhadu poøadatelù se tak pálení
„hnìvotínských èarodejnic“ zúèastnilo pøibližnì 300
osob.
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Ozdobou reje byly tyto èarodìjnice a i když se usmívají víme, že obèas
umìjí pìknì zatopit.
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Historický úspìch hnìvotínské kopané.
Historický úspìch pøineslo hnìvotínské kopané
vyvrcholení letošního soutìžního roèníku 1.A tøídy
skupiny B. Vítìzstvím nad Kožušany v pomìru 4:1 si v
závìreèném 26. kole mužstvo mužù zajistilo koneèné
první místo a tím i postup do krajského pøeboru. Vyšší
soutìž se v Hnìvotínì ještì nikdy nehrála.
Tým vstupoval do jarní èásti soutìže ze ètvrtého místa a se
ztrátou ètyø bodù na vedoucí Plumlov. Na rozdíl od
podzimu však podával velmi vyrovnané výkony a dokázal
pravidelnì vozit i body ze høiš soupeøù. Jediným
zaváháním byla ve 22. kole domácí prohra s Plumlovem a
tak se mnohým okamžitì vynoøily vzpomínky na minulý
roèník, kdy se o postup pøišlo po sérii ètyø proher v závìru
soutìže. Tehdy staèilo mít o dva body více. Letos však k
zaváhání nedošlo a s pøihlédnutím k podzimní a jarní èásti
soutìže mùžeme øíci, že postup je zcela zasloužený. Pøi tak
úzkém kádru hráèù pak nepochybnì i díky absence
zranìní a maximální disciplinovanosti na høišti.
Na koneèném úspìchu se podíleli: hráèi - Barèík Michal,
Bartoš Jiøí, Benko David, Èech Marek, Dokoupil Tomáš,
Kaštyl Roman, Keluc Lubomír, Novák Petr, Poledna
Radek, Plánièka Ivo, Romanovský Dušan, Šulc Jan, Tiep
Phan Thanh, Vánský Antonín, Vánský Miroslav, Zamykal
Petr, trenér - Šindeláø Radek, vedoucí týmu - Bìhalík
Jaroslav. Na podzim nastupovali i hráèi Chabièovský Jiøí,
Láner Petr, Šulc Michal, Vymazal Luboš.

Program byl zahájen zapálením 2,5 metrové hranice,
které vzplála v 15.30 hod. Poté již následoval pestrý
program øízený diskžokejem, který kromì taneèní muziky
nabídl i možnost zúèastnit se na nìkolika stanovištích
rùzných soutìží. Pro všechny bylo v areálu skal pøipraveno
i bohaté obèerstvení nejen z udírny.
V 17.00 hod. pak nastal velký rej èarodìjnic a èarodìjù,
všemožnì se snažících zaujmout porotu, sestavenou za
úèelem vyhodnocení nejlepších masek. Hodnocení to bylo
velmi nároèné. Úèastníci reje prokázali ve všech vìkových
kategoriích opravdu velkou fantazii a tak bylo možné na
maskách mimo jiné spatøit i velké množství rùzné havìti,
pavouky poèínaje a rùznými hlodavci konèe. Vrcholem
èarodìjnické elegance však u nìkterých jedincù bylo
nazdobení se kosterními pozùstatky blíže
nerozpoznatelnými zástupci naší fauny. Porota se ale
svého úkolu zhostila na výbornou a ceny pro vítìze všech
kategoriích skonèily ve správných
paøátech.
Zábavný program poté pokraèoval
diskotékou a ukonèen byl velkou
soutìží v pøetahování se lanem. Elán
mládeže pøi soubojích natolik strhnul
pøihlížející dospìlé, že ti hned pøi
svém prvním zápolení pøetrhli
diskžokejovo lano. Ten pak pro
jistotu celý zábavný program radìji
ukonèil. Vydaøené odpoledne bylo
Po závìreèném hvizdu v Kožušanech se nad hlavami hráèù objevil
Stejnì jako u hasièù i
trenér Šindeláø.
zakonèeno posezením u táboráku za
zde je o následnice
zpìvu a poslechu country muziky a za
zøejmì postaráno.
n e u s t á l é h o r e j d ì n í n ì k o l i k a V mládežnických kategoriích došlo bohužel k obhájení
podzimních pozic. Žákovské týmy skonèily na chvostu
neunavitelných èarodìjnic.
svých
tabulek, dorostenci pak nepotvrdili pøedpoklad
Celá akce se velmi vydaøila o èemž svìdèí velká øada
kladných ohlasù jak pøímo na místì konání, tak i v dalších zlepšení a skonèili ještì hùøe než na podzim. U všech
následujících dnech. Jsou tím položeny základy pro vznik vìøíme, že nasbírané zkušenosti „prodají“ v dalších letech.
tradice jejího každoroèního opakování. Laka je na úvod Na závìr bychom rádi podìkovali tìm, kteøí kopanou v
položena pomìrnì vysoko. Zasloužil se o to široký kolektiv obci podporují: Obecní úøad Hnìvotín, firmy Wanzl,
poøadatelù, kterým je za to potøeba podìkovat, zejména Intop, Periol, DDOR, Müller, Screen-servis, ZD Hnìvotín,
pak autorùm letošního modelu èarodìjnice manželùm Klempíøství Pospíšil, Smíšené zboží U Mlèochù, Konzum
Našovým a panu Svakovi za koòský povoz, kterým svážel Skopalová, Veèerka Vysloužil, Veèerka Ètvrtlíková,
do skal na vlastní nebezpeèí životem unavené úèastnice Doležal Jiøí, Dostalík Pavel, Pøikryl Pavel, Provádìní
staveb Olomouc, STAVOD.
tohoto reje.
Milan Krejèí
Milan Krejèí, Tomáš Dostál
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Na spoleèném snímku nemohlo samozøejmì chybìt „tvrdé jádro“ hnìvotínských fanouškù.
Ti své chlapce po celou sezónu neúnavnì povzbuzovali.

STARŠÍ ŽÁCI – II. tøída
koneèná tabulka

MUŽI – I.A tøída, skup. B
koneèná tabulka
1. Hnìvotín
2. Námìš na Hané
3. Èechovice
4. Troubky
5. Bìlkovice
6. Plumlov
7. Klenovice
8. Kožušany
9. Lipník nad Beèvou
10. Horka nad Moravou
11. Nové Sady
12. Slatinice
13. Mostkovice
14. Býškovice

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

14
14
12
12
11
10
9
11
8
9
9
9
7
7

7
5
5
2
4
7
9
3
9
5
4
4
9
7

5
7
9
12
11
9
8
12
9
12
13
13
10
12

52:19
64:43
39:33
53:47
41:39
44:44
41:37
49:57
34:47
30:40
25:29
37:49
37:49
35:48

49
47
41
38
37
37
36
36
33
32
31
31
30
28

1. Velký Týnec
2. Dub nad Moravou
3. Grygov
4. Doloplazy
5. Slatinice
6. Štìpánov
7. Haòovice
8. Bohuòovice
9. Dolany
10. Horka nad Moravou
11. Lutín
12. Bìlkovice
13. Hnìvotín
14. Lužice

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

17
17
13
13
11
9
7
8
6
6
5
0

4
1
7
3
3
5
5
2
4
3
1
2

1
4
2
6
8
8
10
12
12
13
16
20

23
20
16
14
14
13
11
11
11
9
8
5
3
0

2
2
7
10
4
3
4
4
3
4
1
2
2
0

1
4
3
2
8
10
11
11
12
13
17
19
21
26

145:20
109:18
80:25
84:13
79:44
50:43
69:53
67:53
60:59
52:41
47:96
39:118
38:159
11:188

71
62
55
52
46
42
37
37
36
31
25
17
11
0

59:23
46:21
55:25
46:32
57:47
40:39
44:49
31:52
36:43
43:72
26:80

45
40
38
34
32
29
24
23
22
18
5

DOROST – III. tøída
koneèná tabulka

MLADŠÍ ŽÁCI – II. tøída
koneèná tabulka
1. Slatinice
2. Tršice
3. Šumvald
4. Velký Týnec
5. Paseka
6. Drahanovice
7. Doloplazy
8. Nedvìzí
9. Pøáslavice
10. Drahlov
11. Dub nad Moravou
12. Hnìvotín

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

97:18
102:36
68:16
69:26
54:40
43:45
35:45
25:52
41:68
55:59
19:83
7:127

55
52
46
42
36
32
26
26
22
21
16
2

1. Horka nad Moravou
2. Babice
3. Dub nad Moravou
4. Pòovice
5. Šumvald
6. Hnìvotín
7. Pøíkazy
8. Pøáslavice
9. Velký Újezd
10. Dlouhá Louèka
11. Mladìjovice

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

14
12
11
10
10
8
6
6
7
5
1

3
4
5
4
2
5
6
5
1
3
2

3
4
4
6
8
7
8
9
12
12
17
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