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Obecní samospráva.

èerven 2011

Struènì z 5. zasedání zastupitelstva obce dne 23. èervna 2011.
Pátého veøejného zasedání zastupitelstva obce se
zúèastnilo 8 zastupitelù (omluven p. Dušan Krupáš) a 25
hostù z øad obèanù. Po zahájení zasedání starostou obce a
po schválení zapisovatelky, návrhové komise a
ovìøovatelù byl odsouhlasen program jednání.
Pøedseda kontrolního výboru pan Petr Rosmaník na úvod
konstatoval, že pøijatá usnesení jsou plnìna. Starosta poté
pøítomné seznámil s prací a plnìním úkolù obecního
úøadu od posledního zasedání.
Místostarosta obce a pøedseda výboru pro rozvoj bydlení a
dopravy pan Miloslav Antl v dalším bodu programu
informoval o výsledcích výbìrových øízení u zadaných
veøejných zakázek.
Zakázky malého rozsahu:
„Oprava uèeben základní školy“- jako realizátor byla
schválena spoleènost Elektro-Bau Olomouc, cena zakázky
921 410 Kè;
„Demontáž a restaurování kamenného køíže na høbitovì“zakázku bude realizovat Kamenosochaøství Lubomír
Tesák z Tuèap, cena 109 500 Kè;
Zakázka ve zjednodušeném podlimitním øízení:
„Komunikace pro 72 RD Hnìvotín, Za Høištìm –
dokonèení“ – schválena byla spoleènost STRABAG a.s.,
Praha, cena zakázky 4 912 338 Kè.
Všechny smlouvy budou podepsány po skonèení odvolací
lhùty.
V následujícím vystoupení seznámil pøedseda finanèního
výboru pan Petr Niessner obèany se získanými dotacemi
a pøíspìvky pro obec a dofinancování akcí, na které jsou
urèeny:

V dalším bodu programu byl projednán a schválen
pøíspìvek obce pro ZŠ Hnìvotín ve výši 7 600 Kè na školu
v pøírodì.
Následnì se ke slovu opìt dostal starosta obce ing.
Jaroslav Dvoøák, aby projednal návrhy celkem 11-ti smluv
obce s pøevážnì podnikatelskými subjekty. Smlouvy
byly zdùvodnìny a následnì zastupiteli schváleny (mimo
jiných napø. Darovací smlouva s Olomouckým krajem o
bezúplatném pøevodu pozemkù o celkové výmìøe
4 748 m2, se všemi souèástmi a pøíslušenstvím do
majetku obce Hnìvotín).
V rùzném byly projednány žádosti ZŠ a MŠ Hnìvotín (na
doporuèení Èeské školní inspekce došlo ke zrušení fondu
odmìn a pøevedení prostøedkù na platy zamìstnancù
školy) a žádost paní Heleny Mazánkové (reklamace
fakturované èástky za vodné a stoèné).

Místostarosta Ing. Tomáš Dostál informoval o prùbìhu návštìvy
smíšené komise zástupcù Ministerstva pro místní rozvoj,
Ministerstva zemìdìlství, Svazu mìst a obcí a zástupcù
Olomouckého kraje, která dne 21. èervna hodnotila naši obec v
souvislosti s pøihláškou do soutìže „Vesnice roku 2011“. Na snímku
je komise pøi návštìvì základní školy.

Zasedání zastupitelstva obce se zabývalo i stížnostmi na
rušení noèního klidu návštìvníky restaurace „U Zastávky“
a restaurace manželù Lomayových. V usnesení byly v
tomto
smìru stanoveny úkoly starostovi obce. Ten se
Dotaci ve výši 300 000 Kè se podaøilo získat od Ministerstva pro
zmínil i o pokraèujícím soudním sporu obce a Základní
místní rozvoj na akci „Komunikace pro 72 RD Hnìvotín, Za Høištìm
– dokonèení“, z vlastních zdrojù obec zaplatí rozdíl do výše
školy s odvolaným øeditelem p. Jiøím Tomanem a o zmìnì
skuteèných nákladù.
v zastupování obce v této kauze. Panem Petrem
Niessnerem byla pøednesena Obecnì závazná vyhláška
- dotace ve výši 393 000 Kè z „Programu obnovy venkova è. 2/2011, která stanoví pravidla pro pohyb psù na
Olomouckého kraje“ na akci „Oprava uèeben základní veøejném prostranství a vymezuje prostory pro jejich
školy“, z vlastních zdrojù obec zaplatí rozdíl do výše volný pohyb a prostory, kde je pohyb psù zakázán
1 300 000 Kè (v této èástce je zakalkulováno i vybavení do (podrobnìji v jiném èlánku Zpravodaje). Vyhláška byla
tøí uèeben);
vzápìtí schválena. Projednán byl prodej malotraktoru na
- dotaci ve výši 21 500 Kè z rozpoètu Olomouckého kraje náhradní díly, odkoupení pozemku pro potøeby obce a
na poøízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a další záležitosti. V diskuzi potom byly øešeny pøipomínky
nákup vìcného vybavení jednotky Sboru dobrovolných obèanù.
hasièù, obec doplatí z vlastních zdrojù rozdíl do Podrobnìjší informace naleznete na obecních webových
plánované výše nákladù, které jsou 43 000 Kè;
stránkách v Usnesení a Zápisu z 5. veøejného zasedání
- dotaci ve výši 21 188 Kè z rozpoètu Olomouckého kraje zastupitelstva obce. Další zasedání zastupitelstva je
na poøízení 1 ks radaru v rámci akce „V obci 50 km/hod“, plánováno na srpen 2011.
obec doplatí rozdíl do výše 45 000 Kè.
Ing. Jaroslav Dvoøák, starosta
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Jak pokraèuje výstavba v naší obci.
V souèasné dobì v naší obci probíhá nìkolik investièních
akcí, další se chystají. Zde máme jejich struèný pøehled:
- pøíprava dokonèení komunikací v lokalitì „Za Høištìm“.
Zahájení pøedpokládáme ve druhé polovinì srpna 2011,
ukonèení pak pøibližnì za rok v srpnu 2012;
- pøíprava zateplení budovy ZŠ, zde èekáme na vyjádøení k
žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostøedí.
Podle posledních informací bude vypsána nová výzva s
menší alokací prostøedkù. Zøejmì budeme podávat novou
žádost i s celou dokumentací;

- výroba poklopù na šachtu pøeèerpávací stanice. Øešení
nabídla spoleènost Eviplast, cena zakázky se nám však
zdá neúmìrná a budeme hledat další možnosti.
Na závìr se chci zmínit o tom, že dne 17. èervna 2011
koneènì a úspìšnì probìhlo kolaudaèní øízení na
vodovodní øady vybudované v obci v devadesátých letech
minulého století (ul. Topolanská, Malý a Velký Válkov, ul.
Høbitovní, Støed obce, Kout, ul. Olomoucká, Lutínská a K
Floriánku).
Plnìní a prùbìh stávajících akcí a plánování nových
budeme s vámi, jako vždy, projednávat na veøejných
zasedáních zastupitelstva obce.
Miloslav Antl, místostarosta

Malý a Velký Válkov a ulice
Høbitovní mají nové osvìtlení.

Rozšíøení prostoru pro vyhýbání vozidel v souèasnosti probíhá v ulici
„Pod skalou“. Akci realizují zamìstnanci obce a bude ukonèena v
první polovinì èervence.

- pøíprava bezdrátového rozhlasu. Dotace z LEADERu
jsme neobdrželi, zøejmì proto v závìru roku zrealizujeme
z vlastních prostøedkù smíšený provoz. Rozhlas nyní není
funkèní na Malém a Velkém Válkovì, v ulici Topolanská a
také v nových lokalitách „Za Školou“ a „Za Høištìm“;
- úpravy uèeben ZŠ (bylo již zmínìno ve zprávì ze zasedání
zastupitelstva), probìhnou v mìsících èervenec a srpen
2011 a zamìstnanci obce se budou podílet na výstavbì
pøíèných zdí a bourání a osazení dveøí;
- úprava povrchu komunikace a chodníku v Domì s
peèovatelskou službou opìt v mìsících srpen a záøí 2011.
Vìtšinu prací plánujeme provést sami, na opravu živice
bude vypsána veøejná zakázka;

V mìsíci èervnu bylo provedeno srovnání terénu v sousedství novì
budované lokality „Za Høištìm“. Vzniká tak prostor pro plánované
rozšíøení sportovního areálu a zbudování dalších sportoviš. Tyto
pozemky chceme v mìsíci èervenci svépomocí oplotit.

Jak jsme vás již prùbìžnì informovali, v lokalitách
uvedených v titulku probìhla v jarních mìsících rozsáhlá
akce Èeských Energetických Závodù – pøemístìní všech
venkovních vedení elektrických rozvodù do zemì. Ke
každému domu byla pøivedena nová pøípojka a instalován
venkovní rozvadìè. Souèástí této akce bylo odstranìní
všech sloupù elektrického vedení a støešních konzol na
všech domech, vèetnì zdarma provedených oprav
prostupù do støech a oprav fasád. Jelikož jsme na tìchto
konstrukcích mìli umístìno i naše veøejné osvìtlení a
obecní rozhlas, stáli jsme pøed rozhodnutím, zda udìlat
samostatné celé nové osvìtlení vèetnì rozhlasu, nebo
zachovat stávající stav a dodateènì všechny konstrukce na
domech demontovat a u každého majitele zaplatit tím
vyvolané opravy støech a omítek.
Zastupitelé se nakonec pøiklonili k první variantì, uvolnili
finanèní prostøedky a mohla probìhnout rozsáhlá akce
vybudování celého nové osvìtlení se samostatnými
stožáry a s veškerými rozvody elektrického vedení v zemi.
Na základì výbìrového øízení akci realizovala firma
Elektro–Bau Olomouc. Aby ale nebyla celá akce tak drahá,
bylo množství prací (výkopy, pøíprava patek pro sloupy,
protažení kabeláže ad.) provedeno, pod odborným
dohledem provádìjící firmy, našimi zamìstnanci. Menší
termínovou komplikaci pøi spolupráci s firmou ÈEZ
zpùsobilo èekání na naše stavební povolení, ale nakonec
vše klaplo a obì akce mohly probìhnout souèasnì.

Pùvodnì projektované náklady na vybudování osvìtlení a rozhlasu
byly vyèísleny ve výši 1 950 000 Kè, na základì provedených
svépomocných prací ale klesly až na èástku 700 000 Kè.
Pokraèování na stranì 4.
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Malý a Velký Válkov a ulice Høbitovní
mají nové osvìtlení.
V souèastné dobì probíhá zkušební provoz osvìtlení, pøi
kterém se objevily nìkteré drobné nedostatky s
automatikou rozsvìcování, jenž je z èásti pùvodní, ale
firmy na jejich odstranìní pracují. K dokonèení prací ještì
zbývá pøeložit a zrekonstruovat rozvadìè u staré
trafostanice. Spoleènì s firmou ÈEZ plánujeme
vybudování transformátoru nového, èásteènì
zapuštìného v zemi, stávající budu zbourán.
Po dokonèení prací získaly tyto èásti Hnìvotína jiný
vzhled - ulicím velice prospìlo odstranìní všech
nadzemních elektrických vedení a sloupù. Škoda jen, že se
dále nemùže pokraèovat dle již hotových plánù s celkovou
revitalizací (nové silnice, chodníky, parkové úpravy).
V pøíštím roce bude totiž v tìchto èástech obce probíhat
výmìna plynového potrubí a to vèetnì domovních
pøípojek. Jedná se o stavbu provádìnou majitelem tìchto
rozvodù, Severomoravskými plynárnami a dùvodem této
nároèné akce je ukonèení životnosti materiálu potrubí –
jedná se o vìtve z první etapy plynofikace obce.
Ing. Tomáš Dostál, místostarosta

Buïme ohleduplnými vlastníky.
Množící se stížnosti na nesekání travnatých ploch,
v dùsledku èehož dochází k zaplevelení okolních
pozemkù, jakož i estetickému znehodnocení, donutil
Obecní úøad Hnìvotín pøijmout opatøení k nápravì.
Jelikož sám v této problematice nemá žádné kompetence,
navázal spolupráci s odborem životního prostøedí
Magistrátu mìsta Olomouc.
Podle Zákona è. 326/2004 Sb. o rostlinolékaøské péèi,
mohou obecní úøady vyžadovat od fyzických i právnických
osob plnìní povinnosti proti nešíøení plevele s výkonem
do stanovené lhùty. Jestliže vlastník pozemku tuto výzvu
neuposlechne, bude vìc pøedána odboru životního
prostøedí Magistrátu mìsta Olomouc – oddìlení péèe o
krajinu a zemìdìlství, který je oprávnìn postupovat dle
§ 70 Zákona è. 326/2004 Sb. a v koneèném rozhodnutí
uložit fyzické osobì pokutu do 30 000 Kè, právnické osobì
pak až do 500 000 Kè.
Petr Rosmaník, zastupitel

Novì stanovena pravidla pro pohyb psù.
Již delší dobu se objevují stížnosti obèanù, kteøí
upozoròují na nekázeò majitelù pøi venèení psù, na
nekontrolovaný pohyb psù bez majitele po celé obci a
dokonce i na soukromých pozemcích a zahradách. Museli
jsme proto pøistoupit k vypracování obecnì závazné
vyhlášky, která vstoupí v platnost 1.øíjna 2011 a stanoví
pravidla pro pohyb psù na veøejném prostranství obce.
Celé znìní vyhlášky otiskneme v pøíštím zpravodaji, dnes
vás chceme seznámit se základními pravidly.
Pohyb psù v obci bude umožnìn pouze s evidenèní
známkou a na vodítku. Pokud bude prùvodce psa mladší
15 let, musí mít pes vodítko a náhubek. Volný pohyb psù
bez vodítka bude povolen pouze na urèených a
oznaèených místech v obci, pokud bude prùvodce mladší
15 let, bude mít pes pøi volném pohybu náhubek. Tato
místa budou vymezena tabulkou pro volný pohyb psù.
Úplný zákaz vstupu se psem bude na dìtská pískovištì,
høištì, školní zahradu, høbitov, osázené záhony aj. Tato
místa budou zøetelnì oznaèena zákazovou tabulkou.
V pøípadì zneèištìní veøejného prostranství psími
exkrementy musí být toto zneèištìní odstranìno. Dle § 47
odst. 1, písm. d) zákona è.200/1990 Sb. „O pøestupcích
proti veøejnému poøádku“ se dopustí ten, kdo zneèistí
veøejné prostranství nebo zanedbá úklid tohoto
zneèištìní, pøestupku. Toho se dopouští i osoba
doprovázející psa, která neodklidí zneèištìní zpùsobené
psem. V pøípadì porušení této vyhlášky bude na základì
svìdectví, fotografie nebo videozáznamu zahájeno s
prùvodcem psa pøestupkové øízení dle § 46 odst. 2 výše
zmínìného zákona. Za tento pøestupek lze uložit pokutu
až do výše 30 000 Kè.
Pokud bude nutno povolat odchytovou službu pro volnì
pobíhajícího psa bez prùvodce, budou veškeré výdaje
vymáhány po majiteli psa (odchycení psa, jeho
veterinární vyšetøení, umístìní a pobyt v útulku apod.)
Cílem této vyhlášky není omezovat práva majitelù psù, ale
stanovit jasná pravidla, k èemuž je obec oprávnìna. Proto
budeme požadovat dodržování této vyhlášky a žádáme již
teï majitele psù, kteøí doposud venèili své „psí mazlíèky“
kdekoliv v obci bez vodítka, aby respektovali oprávnìnou
obavu ostatních obèanù z možného napadení a pokousání
psem, èehož jsme dnes a dennì svìdky ve zpravodajství.
Petr Niessner, zastupitel

I takoví jsou mezi námi.
Pøed tøemi roky se neèekanì velký poèet obèanù zapojil do
brigádní akce na úpravu prostranství ve Hnìvotínských
skálách.
Pøi ní bylo, mimo jiné, vysázeno i stromoøadí podél pìšiny
do Žerùvských skal. Co je z nìj dnes? Pøeèkalo jen asi 20%
vysazených stromkù. Ostatní ponièili vandalové.
Pouhé tøi týdny po, obecním úøadem zorganizovaném,
sbìru velkoobjemového a nebezpeèného odpadu, se najde
nìkdo, kdo jednoduše opøe ojeté pneumatiky o odpadové
kontejnery na ulici Topolanská. Kdo to musí uklidit?
No samozøejmì že pracovníci obecního úøadu, ale ten
úklid i ty ponièené stromky a další nešvary nìco stojí. A
pak nám všem peníze scházejí na smysluplné investice,
dotace, nebo jenom ke zpøíjemnìní života v obci.
Petr Rosmaník, zastupitel
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Základní škola a Mateøská škola.

Ohlédnutí za školním rokem 2010/2011.
Školní rok 2010/2011 skonèil, známky jsou rozdány,
vysvìdèení rozdána a my pøipravujeme školu na
prázdninové úpravy, které udìlají budovu základní školy
zase modernìjší a atraktivnìjší nejenom pro naše žáky.
Jak už se stává zvykem, obvykle na tomto místì budu
bilancovat uplynulý školní rok a plánovat roky pøíští.
V každém výtisku Zpravodaje obce Hnìvotín vás
informujeme o akcích, které spoleènì s naším
zøizovatelem pro dìti a s dìtmi uskuteèòujeme. Nìkteré
akce jsou pravidelnì se opakující: Drakiáda, svátek
Halloween, Mikulášský karneval, Velikonoèní výstava v
MŠ, aj. Sletu èarodìjnic tentokrát poèasí nepøálo, ale i tak
se slet uskuteènil u požární zbrojnice. Uèitelky mateøské
školy nebo vychovatelky školní družiny støídavì
pøipravují kulturní program pøi vítání obèánkù, setkání
dùchodcù, výroèí zlatých svateb, aj.
Jsem velice rád za hladký prùbìh Lyžaøského výcvikového
kurzu v Jeseníkách a týdenního pobytu 1. a 2. tøídy Školy v
pøírodì na Sluòákovì v Horce nad Moravou. Aby to
souèasným žákùm 3., 4. a 5. tøídy nebylo líto, že letos
Školu v pøírodì mít nebudou, pøipravili jsme pro nì v záøí
3denní ozdravný pobyt v Tøemešku u Oskavy. Pokud se
nám bude v Tøemešku líbit, uspoøádáme tam Školu v
pøírodì pøíští rok. Na Sluòákov se bohužel dostaneme až v
bøeznu 2013.

Mgr. Vlasta Nováková, zástupkynì øeditele školy, pøebírá ocenìní za
vítìzství 6. tøídy v soutìži ve sbìru papíru.

Velký ohlas mìly i dva projektové dny. První projekt byl
vìnován mléku a mléèným výrobkùm, druhý projekt
poskytnutí 1. pomoci v rùzných situacích. Tento projekt
byl schválnì naplánován na dobu tìsnì pøed
prázdninami, protože právì v dobì prázdnin dochází
nejèastìji k úrazùm.
V novém školním roce pøivítáme opìt 20 prvòáèkù, kteøí
své první školní krùèky budou absolvovat pod vedením
Mgr. I. Filkászové. Pro pøijetí dìtí do Mateøské školy jsme
museli zase uplatnit naše kriteria, protože zájem rodièù o
umístìní dítìte do školky pøekraèuje její povolenou
maximální kapacitu. Nejdùležitìjším kritériem bylo
trvalé bydlištì dítìte v Hnìvotínì. Na tomto místì chci
upozornit i budoucí zájemce o umístìní dítìte do MŠ, že se
tato situace bude pravdìpodobnì znovu opakovat a my
znovu nevyhovíme nìkolika žadatelùm. Nejvyšší
dovolený poèet dìtí v mateøské škole 68 prostì pøekroèen
být nemùže.

Naše škola pokraèuje v celostátním projektu „Ovoce do
škol“, kde žáci 1. stupnì základní školy dostávají ovoce
zdarma.

Od záøí 2010 je uskuteèòován v základní škole projekt EU „Školní
mléko“, tentokrát pro všechny žáky školy. Žáci si kupují mlékárenské
výrobky za dotovanou (sníženou) cenu. Zájem dìtí však o tyto
výrobky postupnì klesal.

Od záøí 2011 vstupuje naše organizace do evropského
projektu „EU peníze školám“. Finance v rámci tohoto
projektu budou použity na nákup dalších interaktivních
tabulí, doplnìní poèítaèového vybavení v jednotlivých
uèebnách, doplnìní kopírek a tiskáren, proškolení
pedagogického sboru a vytváøení elektronických
pomùcek pro výuku našich žákù.
V ekonomické oblasti života školy pracujeme se
schváleným rozpoètem od svého zøizovatele. Já tento
rozpoèet nazývám udržovací, protože z nìj financujeme ty
nejnutnìjší platby pro chod celé organizace. Jsme tedy
velice rádi, že zøizovatel provede v dobì letošních
prázdnin ze svého rozpoètu a rùzných dotaèních
programù rekonstrukci dalších tøí uèeben školy. V rámci
této rekonstrukce bude vymìnìn povrch podlahy, do
snížených stropù instalováno nové osvìtlení uèeben,
uèebny budou vybaveny novým žákovským nábytkem,
stejnì jako uèitelskou katedrou a nábytkem pro uložení
uèebních pomùcek. Vymalování nových uèeben je
samozøejmostí. Kompletnì zrušená bude i památeèní
stupòovitá uèebna na „Zemìpise“, spolu s pøilehlým
kabinetem. V tìchto prostorách vyroste nová uèebna a už
koneènì samostatná uèebna výpoèetní techniky.
V tomto školním roce jsme zahájili provoz nových
internetových stránek naší organizace. Tímto zpùsobem
pøedáváme veškeré možné informace pro naše žáky a
jejich rodièe.
Personální obsazení školy a školky prošlo loòského roku
omlazující etapou, kdy jak pro mateøskou školu, tak i pro
základní školu byly pøijaty do pracovního pomìru nové
síly. Život sebou pøináší i ty šastné osobní události, které
mají odezvu v životì profesním. A tak na místa tìhotných
kolegyò budou pøijati noví pedagogiètí pracovníci, opìt z
øad mladé uèitelské generace.
Novinkou v tomto roce bylo zavedení výuky ve tøídì
skupinové integrace, ve které se pod vedením speciálního
pedagoga vzdìlávaly ty dìti, které mají v bìžné tøídì
problémy a mají odbornými poradnami uznané poruchy v
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Ohlédnutí za školním rokem 2010/2011.

Dopravní høištì.

uèení. Tìchto dìtí v poslední dobì stále pøibývá a my se
snažíme tento problém øešit tímto specializovaným
zpùsobem. V pøíštím školním roce budeme opìt tyto dìti
vzdìlávat za pomoci speciálního pedagoga.
Velice si vážím práce i našich zamìstnancù, kteøí
zabezpeèují chod školy. Mám tím na mysli naše kuchaøky
(však mi také zkazily postavu), uklízeèky a pomocnice v
MŠ i ZŠ, pana školníka a paní úèetní. Jsem rád, že se
podaøilo udržet jejich platové ocenìní na úrovni minulého
roku a nemuseli jsme pøistupovat ke snižování úvazkù
nebo platù.
Vážení kolegové, dìkuji vám za práci v právì ukonèeném
školním roce a pøeji krásné prožití zasloužené dovolené.
Mgr. Vladimír Èuka, øeditel školy

Žáci 4. a 5. tøídy jezdili v mìsíci kvìtnu na dopravní høištì
v Olomouci, kde se uèili pravidla silnièního provozu a
praktické zvládnutí jízdy na kole v rùzných dopravních
situacích.

Sluòákov podruhé.
Jak už sám titulek napovídá, již podruhé se žáci naší školy
zúèastnili týdne ekologické výchovy na Sluòákovì.
Pobytový týden byl tentokrát uspoøádán pro žáky
1. a 2. roèníku. Výukový program mìl název „Pøíroda jako
dùm“ a žáci již od prvního dne procházeli jeho místnostmi
– lesem, loukou, vodou a krajinou.

Mnozí poznali, že jejich znalosti a hlavnì praktické
dovednosti ještì nejsou na takové úrovni, aby mohli
samostatnì vyjet na silnici. Mìstská policie, která žáky v
závìru testovala, doporuèila procvièovat jízdu na kole pod
kontrolou rodièù.
Mgr. Eva Pospíšilová

A žijí vitamíny!
Na jaøe se nám podaøilo vybudovat na školní zahradì nový
pozemek, o který se peèlivì starají šesáci a sedmáci v
rámci pracovních èinností.

Ve støedu se všichni vydali na celodenní výlet na Loveckou
chatu, kde si každý sám na ohni opekl špekáèek,
následovala prohlídka koní, prùzkum bobøího hradu a
cesta zpìt, která byla pro zpestøení plná her. Hry byly
nedílnou souèástí celého výukového programu, k tomu
mnoho krásných nových písnièek o pøírodì, tajemná
postava èarodìje, krásné ubytování, výborná strava,
slunné poèasí…..a tak se nelze divit, že se dìtem pobyt na
Sluòákovì moc líbil a domù odjíždìly s mnoha novými
vìdomostmi, krásnými zážitky a hlavnì s úsmìvem na
rtech.
Mgr. Ivana Filkászová

Školní výlet 3.a 4.tøídy.
Ve ètvrtek 19. kvìtna jsme jeli na školní výlet. Nejdøíve
jsme navštívili zámek Úsov. Tady se mi nejvíce líbila
vycpaná zvíøata. Po prohlídce zámku jsme šli do sklepení.
Jak jsme se nasvaèili, jeli jsme do Ruèní papírny ve
Velkých Losinách. Paní prùvodkynì nás seznámila s
postupy pøi výrobì ruèního papíru. Více jsme to pochopili,
až nám pustila film. Ukázka výroby byla velice zajímavá.
Mìli jsme také èas koupit si nìjaké suvenýry. Pøed pátou
hodinou jsme unavení, ale spokojení pøijeli domù.
Veronika Šutová, žákynì 4.tøídy

Žáci vysévali zeleninu, pleli, okopávali, zalévali…
Odmìnou jim byla velká úroda øedkvièek, kedluben,
hlávkových salátù a ke konci školního roku sklidili ještì
hrášek.
Mgr. Iveta Šutová

Zmìøili jsme síly ve sportu.
Mìsíc èerven se ukázal jako mìsíc sportu. Naše škola se
zúèastnila hned nìkolika tìlovýchovných soutìží.
V Lutínì jsme zmìøili síly se žáky ZŠ Lutín, ZŠ Tìšetice a
ZŠ Námìš na Hané v atletickém ètyøboji a v soutìži
„O pohár starosty“. Utkali jsme se v bìhu, hodu, vrhu
koulí, skoku dalekém a štafetovém bìhu. Z našich
reprezentantù se nejlépe umístili Kateøina Zítková,
Vladimír Jurtík a Tomáš Vajsar. Do Slatinic jsme se vydali
na utkání ve fotbale a pøehazované.
Dne 9. èervna se žáci naší školy zúèastnili 1. závodu
„Plavecko-bìžeckého poháru“. Ètrnáctièlenný tým soutìž
zahájil rozplavbou na 50 m ve volném stylu na plaveckém
bazénì v Olomouci a pokraèoval bìhem mladších žákù na
500 m a starších žákù na 1000 m. Poèasí nám velmi
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Zmìøili jsme síly ve sportu.

Hurá na výlet.
Konec školního roku se blížil a jednotlivé roèníky se
postupnì vypravily na výlety. Šesáci se v úterý 14. èervna
vydali spolu s nìkolika žáky 8. roèníku do lanového centra
v Olomouci, kde je èekal program s názvem „Hanácké
gamesy“.
Když jsme dorazili na místo, pøedstavili se nám vedoucí,
kteøí se o nás starali celé dopoledne. Nasvaèili jsme se,
pøevlékli a program mohl zaèít. Nejprve jsme hráli
seznamovací hru. Naším úkolem bylo udržet se na kládì,
aniž bychom stoupli na zem.

nepøálo. Hustý déš ale úèastníky neodradil a ti zdolali
bìžeckou èást s velkým odhodláním.
Na stupních vítìzù stanuli Martin Poledníèek z 5. tøídy
a Kateøina Koníèková z 9. tøídy a odvezli jsme si tak
2 bronzové medaile. Ceny pøedával námìstek primátora
Olomouce pan Šnevajs. Všem zúèastnìným žákùm dìkuji
za jejich úsilí a vzornou reprezentaci školy.
Mgr. Lenka Èuková, Mgr. Eva Pospíšilová

Den první pomoci.
Dne 21. èervna se na naší škole uskuteènil projektový den s
názvem „Den první pomoci“. Jak název napovídá, žáci se
uèili, jak mají správnì poskytnout první pomoc v rùzných
situacích. Ráno jsme zahájili spoleènì pøednáškou o
resuscitaci (oživování). Poté se všichni rozešli po
skupinách na jednotlivá stanovištì.
Žáci prvního stupnì se nauèili nejen jak mají pøivolat
pomoc, jak mají pøedcházet úrazùm, jak zjistí, jestli
postižený dýchá a bije mu srdce, ale vyzkoušeli si také
obvázat kamarádovi ruku, nohu a hlavu a naèerpali
spoustu nových zajímavých informací.

Poté nás èekala nízká lana. Mìli jsme zdolávat pøekážky ve
výšce asi pùl metru nad zemí. Byli jsme rozdìleni do
skupinek, ve kterých jeden zdolával pøekážku a další dva
ho jistili, aby nedošlo k úrazu. Následoval golf, jak jinak
než po hanácku. V týmech jsme mìli pomocí speciálních
golfových holí dostat míèek do šesti jamek, samozøejmì
na co nejmenší poèet úderù. Další aktivita byla zamìøena
na týmovou spolupráci a na závìr jsme hráli menší
sportovní hry.
Celé dopoledne jsme si užili, poèasí nám také pøálo, a tak
mùžeme øíct, že náš výlet se opravdu vydaøil.
Klára Pospíchalová, 6. roèník

Návštìva hráèù BK Prostìjov.
Návštìva hráèù Basketbalového klubu Prostìjov v naší
škole byla odmìnou za vítìzství 6. tøídy ve sbìru papíru.

O nìco nároènìjší byla stanovištì na druhém stupni. Tady
si žáci prakticky na figurínách vyzkoušeli, jak se provádí
masáž srdce a umìlé dýchání a zjistili, že to opravdu není
žádná legrace. Uèili se zastavit krvácení, rozeznat a ošetøit
zlomeninu. Dále jejich mozkové buòky zamìstnaly témata
jako šok, epilepsie, cukrovka, srdeèní pøíhody a další.
Doufejme, že si naši žáci na nabyté informace vzpomenou
v situacích, kdy je budou potøebovat. Zvláštní podìkování
patøí Mgr. Lucii Pøikrylové, která nám pomohla s
organizací akce, zapùjèila figuríny pro nácvik resuscitace
ze Støední zdravotnické školy v Olomouci a pøedala našim Po krátké besedì mohli žáci obdivovat, co všechno hráèi
s míèem dokáží, dostalo se i na zájemce o autogramy.
žákùm své cenné zkušenosti.
Mgr. Jaroslava Bajgarová
Mgr. Martina Mišuthová
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Sportovní den.
V úterý 24. kvìtna jsme se vypravili s dìtmi z oddìlení
Brouèkù na dopolední výlet do hnìvotínských skal.
Doprovodila nás i paní uèitelka Katka z oddìlení Motýlkù.
Za velmi pìkného sluneèného poèasí jsme se vydali na
cestu. Dìti cestu zvládly hravì a bez obtíží. V pøírodì si
zadovádìly, zahrály soutìže a pochutnaly si na sladké
odmìnì.

Aktuálnì.

Slavnostní okamžik
v obøadní místnosti.
V sobotu 4. èervna pøivítal starosta obce ing. Jaroslav
Dvoøák v obøadní místnosti obecního úøadu naše nové
spoluobèánky: Tobiáše Kochrdu, Pavla Procházku, Sofii
Sonnewendovou a Matìje Šulce.

Dìtem popøál hodnì zdraví, štìstí a lásky nejbližších, tìm
pak hodnì trpìlivosti a co nejménì starostí s jejich
výchovou.
Milan Krejèí

Na závìr paní uèitelky rozdaly všem malým sportovcùm
diplomy. Na tváøích dìtí bylo znát, že se sportovní
dopoledne vydaøilo a všichni se spokojenì za zpìvu
písnièek vrátili do mateøské školy.
Petra Novotná, uèitelka mateøské školy

Školní výlet mateøské školy.
Ve støedu 1. èervna jsme odjeli na školní výlet do areálu
historické zábavy Bouzov. Areál se nachází v krásném
pøírodním prostøedí pod hradem. Dìti si na støelnici
zastøílely z kuše, ty nejodvážnìjší se zúèastnily rytíøského
turnaje a prohlédly si trojského konì.

Oznámení Øímskokatolické farnosti
Hnìvotín.
Ohlédnutí za Nocí kostelù 2011.
V pátek 27. kvìtna 2011 probìhla v našem kostele akce
Noc otevøených kostelù. Tato akce se setkala se znaèným
zájmem veøejnosti, i když rozdílným co do jednotlivostí.
Nejvìtší zájem byl tradiènì o prohlídku vìže kostela.
Ponìkud menší byl zájem o koncert duchovní hudby
mužského pìveckého sboru Nešvera pod vedením
sbormistra prof. Milana Kotouèka. Jednotlivé skladby
byly uvádìny prùvodním slovem Josefa Duška.
Posluchaèi se shodli na tom, že to byl velmi krásný
duchovní koncert. Odbornì komentovaná prohlídka
interiéru kostela zaujala asi dvacetièlennou skupinu
zájemcù. Kdyby nebylo deštivého poèasí, byla by úèast na
akci Noc kostelù urèitì ještì vìtší.

Farní pou na Svatý Hostýn.
Pou se bude letos konat v nedìli 17. èervence. 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 ke 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 hod., pøíjezd do Hnìvotína kolem 16.15 hod. Cesta
autobusem na Svatý Hostýn stojí pro jednu dospìlou
osobu 200 Kè, pro dítì od 6 do 10 let 100 Kè, za dítì do 6 let
se neplatí. Jízdné je možno zaplatit pøedem v kostele nebo
na faøe, pøípadnì až po nástupu do autobusu. Poutníkùm
se doporuèuje vzít sebou kancionál a deštník. U vodní
kaple
je možné si naèerpat a domù pøivézt dobrou
Závìr patøil legraèní pohádce. Výlet se vydaøil, poèasí bylo
svatohostýnskou
vodu.
perfektní. Všichni jsme se spokojeni vraceli do mateøské
Pøejeme
farníkùm
i ostatním obèanùm hezké
školy.
Dostálová Jarmila, zástupkynì øeditele pro MŠ prázdniny a dovolené pod Boží ochranou.
P. Eduard Krumpolc, faráø
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Aktuálnì.

Úspìch v soutìži ,,Vesnice roku“.
V letošním roce jsme se opìt pøihlásili do celostátní
soutìže o „Vesnici roku“ vyhlášené Ministerstvem pro
místní rozvoj, Spolkem obnovy venkova a Svazem mìst a
obcí. Podmínkou úèasti v soutìži je vypracování zprávy o
èinnosti obce v tìchto oblastech: investice, kulturní život,
vzhled obce, starost o zeleò, vytváøení podmínek pro
èinnost zájmových sdružení, školství, sport, podnikání a
dalších.
V úterý 21.èervna nás navštívila sedmièlenná hodnotící
komise.

Po napsání tohoto èlánku došlo už i na vyhodnocení
soutìže.
Na pondìlí 27. èervna byli všichni úèastníci soutìže
pozváni na vyhlášení výsledkù krajského kola
Olomouckého kraje. Letošního roèníku se zúèastnilo 30
obcí z pìti okresù – Prostìjov, Šumperk, Pøerov, Jeseník a
Olomouc. Každoroènì je vyhlašováno pìt kategorií, za
vítìzství v každé z nich jsou udìlovány stuhy. A jak dopadl
letošní roèník soutìže?
Zlatá stuha – udìlovaná za všestranný pøístup k rozvoji
obce – obec Skalièka, okres Pøerov;
Modrá stuha – udìlovaná za spoleèenský život – obec
Píseèná, okres Jeseník;
Zelená stuha – udìlovaná za péèi o zeleò a životní
prostøedí – obec Císaøov, okres Pøerov;
Oranžová stuha – udìlovaná za spolupráci obce se
zemìdìlským subjektem – obec Pìnèín, okres Prostìjov;
Bílá stuha – udìlovaná za èinnost s mládeží – obec
Hnìvotín, okres Olomouc.

Komisi jsme v zasedací místnosti obecního úøadu prezentovali naše
souèasné i plánované aktivity v oblasti rozvoje obce a odpovídali na
dotazy, které jednotliví èlenové mìli.

Souèástí prezentace byla i prohlídka obce. Komise si
prohlédla novou lokalitu Za høištìm, dokonèenou
Topolanskou ulici, ukonèenou revitalizaci èásti obce Kout
vèetnì novì otevøené dráhy pro pøíznivce koleèkových
bruslí.
Komisi velice zaujala naše èinnost a výsledky v oblasti
školství – navštívila novì vybudované prostory v základní
i mateøské škole. Z nejnovìji dokonèených stavebních
úprav si komisaøi prohlédli Velký Klupoø. Dle reakce
zástupcù kraje a starostù vítìzných obcí z minulých let, se
máme èím pochlubit.

Z ocenìní máme velikou radost. Vyplatilo se tak úsilí
vìnované technickému zázemí pøedškolních zaøízení
(Beruška, mateøská školka) a základní školy (novì
vybavené uèebny didaktickou a poèítaèovou technikou,
sociální zázemí). Velkou váhu mìla i prezentace
mimoškolních aktivit školky a školy (zájmové kroužky) a
podpora obce, pøedevším finanèní, pro tyto èinnosti.
Vysoce byla hodnocena práce s mládeží v jednotlivých
složkách (FC Hnìvotín - oddíly mládeže od benjamínkù až
po dorost a Sbor dobrovolných hasièù - družstvo mladých
hasièù) a poøádání akcí pro dìti (Èeský èervený køíž, Èeský
svaz žen a Myslivecké sdružení).

Slavnostní vyhlášení výsledkù. Starosta obce ing. Jaroslav Dvoøák za
chvíli pøevezme ocenìní z rukou námìstka hejtmana Olomouckého
kraje ing. Pavla Horáka.

Získané ocenìní patøí všem, kteøí se na výše jmenovaných
smysluplných èinnostech aktivnì podílí a jakýmkoliv
zpùsobem, pøedevším ve svém volném èase, tyto aktivity
zajišují. Obec se snaží být nápomocna nejen technicky,
ale i finanènì, protože vnímá, že vytvoøením podmínek
pro jakoukoliv zájmovou èinnost naší mládeže ubude, jak
doufáme, negativních jevù mládež doprovázejících a
Komise si prohlédla i sportovní areál s høištìm s umìlou trávou.
objevujících se pøedevším ve vìtších mìstech. Velkou
Úèast v soutìži pro nás neznamená pouze ono „soutìžení“, výhodou v obci naší velikosti je možnost úzké spolupráce
ale je pro nás i možností vymìnit si zkušenosti s obcemi, mezi rodièi, školkou, školou a zájmovými sdruženími.
které již nìco dokázaly.
Tomáš Dostál, místostarosta
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Z èinnosti Sboru dobrovolných hasièù.
Hasièi úspìšnì skáceli máj.

Kroužek mladých hasièù.

Sbor dobrovolných hasièù Hnìvotín uspoøádal dne
21. kvìtna tradièní kácení máje, kterého se zúèastnilo
pøibližnì 500 lidí z obce.
Akce zapoèala ve 14 hodin prùvodem hasièù, který
tradiènì vedl od sochy sv. Floriánka pøes obec až k požární
zbrojnici, kde byl nachystaný doprovodný program. Pro
návštìvníky bylo pøipraveno pohoštìní v podobì
peèených makrel a specialit z udírny, samozøejmì
nemohla chybìt ani nabídka toèeného piva, èi nìèeho
ostøejšího. K tanci a poslechu hrála nejprve dechovka
pana Pavlíèka a poté zahrála skupina pana Zapletala
„Grant“.

Mladí hasièi ve vìku od 8 do 12 let trénují požární sport
každé páteèní odpoledne. Ti, kteøí mají zájem, se mohou
tréninkù zúèastnit i o letních prázdninách.

Mladší žáci hasièského sdružení jsou pod dozorem svých
instruktorù a uèí se hasièským dovednostem. Pod
vedením Lukáše Burïáka, Petra ruliše, Moniky Lužné a
Josefa Nováka provádí rùzná cvièení z požárního sportu,
zároveò se vìnují se i protipožární prevenci.
Kroužek mladých hasièù dìkuje zastupitelstvu obce
Hnìvotín a svým sponzorùm za podporu a skvìlou
spolupráci.
Lukáš Burïák, èlen SDH

Zkoušky z norování.
Kolem sedmé hodiny hasièi pokáceli máj, který úspìšnì
uhlídali bìhem celého mìsíce kvìtna - na rozdíl od
okolních obcí Lutína a Olšan u Prostìjova, kde si máj
nechali ukrást. I pøes poèáteèní obavy z deštivého poèasí
se akce vydaøila a poøadatelé se již tìší na další roèník.
Sbor dobrovolných hasièù dìkuje obèanùm Hnìvotína za
vytvoøení skvìlé atmosféry, kterou bìhem dne a veèera
vytvoøili. Dále pak dìkujeme všem svým èlenùm, kteøí se
na této skvìlé akci podíleli a pøidali ruku k dílu.
Petr Krupáš, èlen SDH

Zkoušky z norování poøádal dne 18. èervna Okresní
myslivecký svaz Olomouc na umìlé noøe našeho MS Blata
Hnìvotín. Zkoušek se zúèastnilo 15 psù, 14 z nich zkoušky
úspìšnì dokonèilo, èímž získali loveckou upotøebitelnost
pro práci pod zemí.

Udìlení dotace.
Sboru dobrovolných
hasièù Hnìvotín byla
udìlena dotace od
Olomouckého kraje.
Dne 4. èervna se vydali
naši hasièi do Šumvaldu
na slavnostní pøedávání
dotací sborùm
dobrovolných jednotek.
Hnìvotínskému sboru
bylo pøedáno z rukou
samotného hejtmana
kraje pana Martina
Tesaøíka krásných 21
500 Kè na nákup nové
techniky a na nutné
opravy zásahových
vozidel CAS-25 a Avia.

Poèasí nám tentokrát pøálo a tak si pøítomní mohli
vychutnat nejen výborný srnèí guláš a uzená žebírka, ale
i krásné prostøedí a vyhlídku na Výrovce.
Stanislav Ošádal, èlen MS

Lukáš Burïák, èlen SDH
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V uplynulé fotbalové sezónì potìšila hlavnì mládež.
Jestliže v titulku èlánku uvádíme, že nám v uplynulé
sezónì udìlali nejvìtší radost mládežnické celky, musíme
k tomu poznamenat, že nejen výsledky, ale hlavnì zájmem
o kopanou. A proto jsme dali slovo jednotlivým trenérùm,
aby oni vyhodnotili uplynulý soutìžní roèník 2010/2011.
Benjamínci, trenér Jiøí Sova: Sezóna 2011 byla
odstartována tréninky v tìlocviènì základní školy pod
trenérským vedením ve složení Jiøí Sova, Tomáš Dostalík
a Antonín Hubáèek. Byli jsme potìšeni velkým zájmem
nových uchazeèù, u kterých se koneèné èíslo zastavilo až
na poètu 23. Jedná se o roèníky 2001 až 2004. Tréninky ze
zaèátku probíhaly jednou, pozdìji dvakrát týdnì. Kluci se
pokoušeli zvládnout základní fotbalové dovednosti a
nauèit se i nìco ze základních pohybových dovedností,
jako je kotoul, skákání pøes švihadlo a další. Pøes
poèáteèní rozpaèité výkony se s tímto úkolem vyrovnali
celkem obstojnì.

Od konce dubna byla zahájena i venkovní sezóna, která
byla složena nejenom z nároèných tréninkù, které
probíhaly vìtšinou na umìlé trávì, ale i z pøátelských
zápasù proti benjamínkùm z Prostìjova, nebo Holice.
I pøes jednoznaèné výsledky z tìchto zápasù musím
klukùm podìkovat za maximální nasazení a bojovnost.
Jarní èást sezóny byla ukonèena pøátelským zápasem s
rodièi malých fotbalistù.
Podzimní èást sezóny bude zahájena od záøí. Pøesný
termín bude vyvìšen na nástìnkách FC na høišti a na
obchodu se smíšeným zbožím „U Mlèochù“. Rádi
pøivítáme další uchazeèe, pro pøípadné informace se
obracejte na telefonní èíslo 724 118 098.
Mladší žáci, trenér Michal Barèík: Sezónu 2010-2011
jsme poprvé hráli formou minifotbalu a pøihlásili se do
II. tøídy mladších žákù, skupiny A. Výsledkovì jsme
sezónu zvládli a umístili jsme se na pìkném 4. místì. Na
druhou stranu si myslím, že nìkterá utkání jsme mohli
odehrát lépe po „fotbalové" stránce, na tom musíme ještì
zapracovat.
Podzimní èást jsme zahájili s velkým poètem 25 dìtí a po
krátké dobì jsme fotbalisty rozdìlili na pøípravku, kterou
si od zaèátku roku pøevzali jiní trenéøi, a mladší žáky. To se
ukázalo ku prospìchu vìci a odrazilo se to na kvalitì jak
tréninkù, tak zápasù. Postupem èasu kluci pronikali více a
více do tajù fotbalového umìní a to jak na travnatém
høišti, tak na umìlé trávì a nakonec i v zimní èásti v
tìlocviènì školy.

V prùbìhu sezóny k nám postupnì zavítali fotbalisté
prvoligové Olomouce (Janotka, Ordoš, Kuèera, Bajer,
Lovásik), aby klukùm zpestøili tréninky a pomohli jim
snad i v jejich fotbalovém rùstu. Sehráli jsme i dvì utkání s
pøípravkami SK Sigma Olomouc a kluci si tak mohli
„osahat" i fotbal na jiné úrovni.
Za pøístup k tréninkùm musím hráèe pochválit a doufám,
že i nadále budou chtít na sobì pracovat. Za vzornou
spolupráci bych chtìl podìkovat i trenérským kolegùm
Milanu Horylovi a Romanu Kaštylovi.
Starší žáci, trenér František Mrakava: Podzimní èást
soutìže mužstvo neodehrálo dle pøedstav trenérù.
S ohledem na skuteènost, že v týmu bylo osm hráèù, kteøí v
žákovské kategorii konèí a pøecházejí k dorostencùm, bylo
šesté místo zklamáním.
Po zimní pøípravì, která celá probìhla v tìlocviènì
základní školy, se herní projev a výsledky výraznì zlepšily.
Prohráli jsme jen jedno utkání a v koneèném poøadí
skonèili kluci na krásném tøetím místì. Individuálního
úspìchu dosáhl hráè Ondøej Šenkeøík, když v tabulce
støelcù obsadil druhé místo.

Tradièní závìr sezóny se odehrál na chatì v Doloplazích,
kde hráèi spoleènì strávili krásné ètyøi dny. Na pobyt si
vydìlali i jarním sbìrem železného šrotu.
Závìrem je tøeba podìkovat za práci, kterou u žákù odvedl
Pavel Šlosar. Po tøináctiletém pùsobení u týmu odchází k
dorostencùm.
Dorost, trenér Mojmír Doležal: V sezónì 2010-2011 jsme
celkem odehráli 22 utkání s bilancí 3 výher, 3 remíz a 16
porážek. To staèilo na zisk 12 bodù a pøi celkovém skóre
37:72 jsme skonèili na pøedposledním 11. místì a s
problémy zachránili soutìž. Nejlepšími støelci byli Jiøí
Veselský s 12 a Pavel Šeršeò s 9 brankami.
V prùbìhu sezóny jsme dopláceli na pøíliš úzký kádr, který
tvoøilo pouze jen 10 dorostencù. Navíc se nám ani
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V uplynulé fotbalové sezónì potìšila hlavnì mládež.
nevyhnula zranìní u klíèových hráèù Mrakavy, Poláka
a Šlosara. Družstvo tak doplòovali žáci a èasto jich v
základní sestavì hrálo i pìt, nezøídka ihned po jejich
vlastním utkání.
Pøíští sezóna snad bude úspìšnìjší, odchází pouze tøi
hráèi. Ze starších žákù by k dorostu mìlo pøijít osm hráèù
a s nimi k družstvu pøichází i trenérská dvojice Pavel
Šlosar - František Mrakava, která nahradí dvojici Mojmír
Doležal - Roman Èech.
Muži mìli po podzimní èásti soutìže krajského pøeboru
na svém kontì 18 bodù, což staèilo v tabulce na 13. místo a
bylo jasné, že je na jaøe èekají boje o záchranu. K týmu se
již ponìkolikáté vrátil osvìdèený trenér Radek Šindeláø a
v únoru s mužstvem absolvoval nároèné soustøedìní v
Louèné nad Desnou.
Jarní start vyšel mužùm náramnì, když se jim podaøilo
zvítìzit na pùdì jednoho z aspirantù na postup do divize
SK Hranice 1:0. Vzápìtí však domácí zápas s Kozlovicemi
nezvládli a prohráli 1:2. Následovalo pìt utkání, ve
kterých získali pouhé dva body. Pøedevším domácí prohra
1:4 s Lipníkem nad Beèvou, rovnìž hrajícím o záchranu,
byla komplikací. Mužstvu ale pomohla výhra 2:1 nad
holickým béèkem v dohrávce 18. kola a v posledních
ètyøech utkáních doslova „urvalo“ osm bodù. Definitivní
záchranu pøineslo až poslední kolo, ve kterém tým zvítìzil
3:0 v Oskavì a v koneèném úètování obsadil 12. místo.
Závìr tak byl dramatický podobnì jako pøed rokem, když
se do posledního kola èekalo na to, kolik týmù bude
sestupovat z vyšších soutìží (hlavnì z divizí), což vždy

Kapitán týmu Jan Šulc se ke konci
soutìže potkal se støeleckou
formou, když v posledních tøech
kolech vsítil 5 branek.

ovlivní i sestupovou situaci v krajském pøeboru. Letos
nakonec sestupovali týmy dva.
Do nové sezóny stojí pøed výborem a trenérem úkol
pøivést do mužstva nové hráèe a posílit kádr tak, abychom
nemuseli zažívat podobnì dramatický závìr. A mít pøi tom
„šastnou ruku“ jako napøíklad na jaøe s hostováním hráèù
z HFK Olomouc. Pøíprava mužstva zaèíná již 15. èervence,
protože soutìž letos zaèíná opravdu brzy - první podzimní
kolo se má hrát v sobotu 6. srpna, kdy doma hostíme celek
Hranic. Datum ale koliduje s plánovaným termínem oslav
60-ti let kopané v Hnìvotínì, takže probíhají jednání o
pøeložení zápasu. O všem ale budete zavèas informováni.
Milan Krejèí

Hnìvotínské kopané je letos 60 let.
Letos uplyne 60 let od poèátku organizované kopané v Hnìvotínì. Fotbalový oddíl v této souvislosti pøipravil oslavy
tohoto výroèí, na které si dovoluje pozvat nejen fanoušky kopané:

Oslavy 60-ti let trvání kopané v Hnìvotínì.
Termín: sobota 6. srpna 2011
Program:
13.00 hod. – utkání hnìvotínské pøípravky
14.00 hod. – FC Hnìvotín – SK Slatinice - pøátelské utkání souèasných hráèù obou celkù
- v pøestávce mezi zápasy budou ocenìni zasloužilý èlenové fotbalového oddílu
16.00 hod. – FC Hnìvotín – klub fotbalových internacionálù ÈR - pøátelské utkání bývalých hráèù
FC Hnìvotín a bývalých reprezentantù (v nominaci mj. Jan Beger, Radek Drulák, Karel Jarolím, Miroslav Kadlec,
Ivo Knoflíèek, Luboš Kubík, Jiøí Nìmec, Karel Rada, Horst Siegel, František Štambacher aj.)
V prùbìhu celého programu budou pro dìti ve spodní èásti areálu pøipraveny atrakce - skákací hrad, ukázka
z èinnosti hasièù, dovednostní soutìže o ceny apod.
Pøestávky fotbalových zápasù a v programu oslav vyplní soutìže pro dospìlé úèastníky støelba míèem na zavìšený cíl, do otvorù v brance, nejdelší nákop apod.
20.00 hod. – sportovní karneval za hudebního doprovodu skupiny L.I.F.
Po celou dobu oslav je zajištìno bohaté obèerstvení.
Program oslav mùže být ještì do plánovaného termínu upraven, o všem budete zavèas informováni prostøednictvím
obecního rozhlasu nebo plakátù, které po obci budou rozvìšeny.
Malá prosba. Prosíme obyvatele pøilehlých èástí sportovního areálu, pøedevším ulice Topolanské a
lokality Za høištìm, o shovívavost se zvýšenou hluèností pøi veèerním prùbìhu oslav dne 6. srpna
2011. Dìkujeme za pochopení.
Za výbor FC Milan Krejèí
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