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Obecní samospráva.

S t r a n a 2

Poznámky z 19. zasedání zastupitelstva obce.

èerven 2013

Zasedání se konalo 11. èervna 2013 v rekonstruované 
zasedací místnosti zastupitelstva obce v 1. patøe budovy 
Kulturního domu. Zúèastnilo se jej všech 9 zastupitelù 
a 21 hostù z øad obyvatel obce.
Po zahájení zasedání a procedurálních otázkách  bylo 
pøedsedou kontrolního výboru panem Petrem 
Rosmaníkem  konstatováno, že usnesení zastupitelstva 
z minulé schùze je prùbìžnì plnìno. Výjimkami jsou 
pouze neuskuteènìní prodeje volného pozemku v lokalitì 
„Za Høištìm“ a nevyhlášení soutìže na  zateplení budovy 
základní školy, zapøíèinìné nejistotou pøidìlení dotací 
(pozn. dotace však byla ministerstvem životního prostøedí 
den po zasedání zastupitelstva pøiznána).
Starosta obce ing. Jaroslav Dvoøák ve zprávì o èinnosti 
obecního úøadu  seznámil pøítomné s prací zamìstnancù 
od posledního veøejného zasedání. Dále bylo pøedsedou 
finanèního výboru panem Petrem Niessnerem 
projednáno rozpoètové opatøení è. 3/2013 a spolu s ním 
bylo  schváleno dofinancování akce „Revitalizace 
centrální èásti obce“ (prùtah obcí II/570  - SO II ve smìru 
Olomouc - Lutín).

Byla projednána a schválena  smìna,  prodej a pronájem 
obecních pozemkù:
- vybudování autobusové zastávky IDOS -  smìna  91 m2 
z pozemku obce p.è. 425/50 a 425/51 za stejný pozemek, 
tj. 91m2 z pozemku p.è. 425/52  majitele Ivo Huska, 
zbývající èást pozemku obce z p.è. 425/50 a 425/51 
o celkové výmìøe 298 m2 bude odprodán výše uvedenému 
majiteli sousedního pozemku za cenu  400,-Kè/m2;
- pronájem pozemkù obce spoleènosti  Školagro s.r.o. - 
p.è. 312/24 (orná pùda o výmìøe  2 756 m2),  p.è.  312/33 
(orná pùda o výmìøe 346 m2)  a p.è.  312/25 (orná pùda 
 o výmìøe 191 m2),  za poplatek 1 155 Kè roènì.
Následnì byl projednán a schválen pøíspìvek obce na 
zhotovení èásti vjezdù k rodinným domùm po jižní stranì 
èásti obce Velký Válkov, které budou narušeny výstavbou 
chodníkù a obrubníkù v rámci provádìné rekonstrukce 
(jedná se o 17 vjezdù s celkovou plochou do 150 m2).
V kapitole „Žádosti obèanù zájmových sdružení 
a právnických osob“ byly pøedsedou finanèního výboru 
projednány a zastupiteli schváleny:
- žádost 20 obèanù obce, bydlících v lokalitì „Za Høištìm“ 
o zøízení retardéru, který by zpomalil prùjezd vozidel na 
pøíjezdové komunikaci;
- žádost pøíspìvkové organizace „Sociální služby pro 
seniory Olomouc“ o pøíspìvek na zabezpeèení péèe o 
14 obèanù obce, poskytnuta bude èástka ve výši 14 000 Kè;

- žádost Øímskokatolické farnosti Hnìvotín o pøíspìvek 
na akci „Noc kostelù 2013“ ve výši 4 000 Kè (byla 
vyèlenìna èástka ve výši 10 000 Kè k pokrytí všech žádostí 
pøedložených farností bìhem roku).
Poté pøedseda výboru pro rozvoj bydlení a dopravy, 
místostarosta Miloslav Antl, informoval o prùzkumu trhu 
a výbìru dodavatelù na zakázky malého rozsahu, který 
provedla komise pro zadávání zakázek malého rozsahu 
a výbìr dodavatelù. 

Ke konci programu schùze byly projednány a schváleny 
smlouvy obce. Byla udìlena èestná uznání obèanùm, 
projednán byl postup pøi tvorbì vlajky a znaku obce, 
udìlení èestného obèanství a nákup dalších  kompostérù 
(podrobnìjší informace o tìchto tématech najdete na 
jiném místì zpravodaje). Rozhodlo se o nákupu pøileb pro 
zásahovou jednotku a pøítomní byli informováni 
o obdržení dotace z fondu Ministerstva pro místní rozvoj 
ÈR na výstavbu komunikace „U Zahrádek“.
V diskuzi vystoupilo 10 diskutujících s pøipomínkami, 
námìty a informacemi. O jejich øešení budeme 
informovat jako vždy ve zprávì obecního úøadu na dalším 
zasedání v mìsíci srpnu. Po schválení usnesení podìkoval 
starosta obce pøítomným za úèast a zasedání ukonèil.
Podrobnìjší informace o projednávaných záležitostech 
naleznete na obecníc webových stránkách v Usnesení 
z 19. zasedání zastupitelstva obce. Pøíští zasedání 
probìhne v mìsíci srpnu 2013.

Iveta Vyroubalová

V jednom z bodù programu zasedání byla projednána a schválena 
žádost o poøízení zmìny è. 4 Územního plánu obce Hnìvotín 
v souvislosti s vyèlenìním plochy pro realizaci „Národního 
biomedicínského a biotechnologického parku“ (pozemek o velikosti 
cca 20 až 30 ha poskytne ze svých rozvojových ploch „Technologický 
park Olomouc“). K zastupování obce pøi projednávání žádosti na 
magistrátu mìsta Olomouce byl povìøen starosta obce ing. Jaroslav 
Dvoøák. 

Znak  a vlajka obce.

Vzhledem k pøipomínkám obèanù a skuteènosti, že naše 
vesnice, jako jedna z mála, nemá svùj znak a vlajku 
a používá jako symbol obce historickou peèe� 
s nìmeckým názvem obce, projednalo a odsouhlasilo 
zastupitelstvo obce zadání zpracování návrhu heraldikùm.
S návrhem vás seznámíme v nìkterém z dalších vydání 
zpravodaje.  Po pøipomínkách a jejich odborném zvážení   
požádá obec Hnìvotín pøedsedu poslanecké snìmovny 
o oficiální udìlení znaku a vlajky obci Hnìvotín.

Ing. Jaroslav Dvoøák, starosta
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Èestná uznání.

Koupíme další kompostéry.

V obci je poøád co zlepšovat!

Zahájení øízení o udìlení 
èestného obèanství.

Obec již v jarních mìsících zakoupila a odprodala 
obèanùm obce 30 ks kompostérù. 

S pøihlédnutím k velkému zájmu obèanù o kompostování, 
schválili zastupitelé zakoupení dalších 30 ks kompostérù 
o objemu 600 l a jejich smluvní odprodání obèanùm 
za  tøetinovou cenu 500 Kè.

Ing. Nadìžda Krejèí, 
pøedsedkynì výboru pro životní prostøedí 

Ve druhém ètvrtletí tohoto roku jsme dokonèili 
rozestavìné akce, o kterých jsme vás již èásteènì 
informovali:   
- zasí�ování lokality Topolanská – prodloužení kanalizací 
se vsakovacími nádržemi, prodloužení vodovodu, 
plynovodu a položení podkladních vrstev pod budoucí 
komunikací; 
- pøepojení veøejného osvìtlení ulice Lutínské, Velkého 
a Malého Klupoøe na nové odbìrové místo (pøedešli jsme 
tak èastým výpadkùm proudu v tìchto èástech obce);

- celkovou rekonstrukci památníku 42 obìtem 1. svìtové 
války v parku pøed obecním úøadem;
- zøízení dalšího dìtského høištì mezi „Beruškou“ a farou, 
a dovybavení dìtských høiš� v mateøské škole, u hasièské 
zbrojnice a na høišti FC Hnìvotín;
- rekonstrukci zasedací místnosti zastupitelstva obce;
- výzdobu vstupních prostor obecního úøadu v Kulturním 
domì;
Jsme tak rádi, že máme zase další kousek Hnìvotína 
v poøádku. Pokraèovat nadále budeme:
- v rekonstrukci pøístavku hasièské zbrojnice, kde budou 
sociální zaøízení,  prodejní prostory a nový vstup do 
zbrojnice;
- v rekonstrukci vodovodu v èásti Malý Klupoø (novì je 
položena trasa od vodárny po zaèátek ulice); 
- v parkových úpravách prostorù v centrální èásti obce;
- v celkové revitalizací ulice Velký Válkov (pøedpoklad 
dokonèení v  polovinì mìsíce èervence, potom budou 
ještì následovat zahradní úpravy).

Miloslav Antl, místostarosta

Na 19. zasedání zastupitelstva obce bylo zastupiteli 
slavnostnì pøedáno èestné uznání  a kytièka paní 
Jindøišce Flášarové, jako výraz ocenìní a podìkování za 
její dlouholetou a obìtavou práci ve funkci pøedsedkynì 
místní organizace Èeského svazu žen, za dlouhodobé 
vedení kroniky obce a za  práci pro rozvoj naší vesnice.   

Dalším obèanem, jemuž bylo pøedáno èestné uznání, byl 
pan Alois Špièák. Ocenìna tak byla jeho obìtavá práce ve 
funkci starosty Sboru dobrovolných hasièù Hnìvotín 
a práce pro rozvoj naší obce.

Miroslava Dadáková, 
pøedsedkynì výboru pro obèanské záležitosti 

èerven 2013

Jako vstup do zámeckých prostor dnes vypadá vestibul naší pošty. 
Rekonstrukce se doèkalo i sociální zázemí pracovnic a výsledek, 
k jehož naplnìní pøispìli nemalou mìrou i zamìstnanci obecního 
úøadu, je skuteènì chvályhodný.

Po diskuzi s obèany a zvážení historicky významného 
podílu, dnes již nežijících obèanù obce, na rozvoji 
Hnìvotína, projednalo zastupitelstvo obce zahájení øízení 
o udìlení èestného obèanství panu páterovi Janu 
Lochmanovi za jeho zásluhy o zbudování Matièního 
domu, opravy kostela, navrácení zvonù, opravy kaple 
v Topolanech, iniciování založení Mìš�anské školy a za 
jeho vlastenecký pøístup a podíl na rozvoji kultury 
a života v obci v letech 1916 – 1936.

Ing. Jaroslav Dvoøák, starosta
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V sobotu 22. èervna byla  slavnostnì otevøena rozhledna 
na Velkém Kosíøi,  jejíž výstavba byla spoleènou akcí 
Mikroregionu Kosíøsko, jehož jsme èlenem. Naše obec se 
podílela na zámìru a organizaci výstavby, i jejího 
financování.

V programu slavnostního otevøení vystoupily z naší obce 
dechová hudba Jiøího Pavlíèka a mažoretky pod vedením 
paní Mgr. Radky Dudové.
Dík patøí i zásahové jednotce Sboru dobrovolných hasièù 
Hnìvotín  a zamìstnancùm obce, kteøí se spoleènì s hasièi 
a obèany ostatních obcí podíleli na dokonèovacích pracích 
a pøípravì slavnosti.  

Ing. Jaroslav Dvoøák, starosta obce

V posledních týdnech zavládlo v obci zdìšení nìkterých 
rodièù, že je vyèerpaná kapacita mateøské školky 
v Hnìvotínì a jejich dítì nebude z tìchto dùvodù  pøijato. 
To je pravda a øeditel Základní školy a Mateøské školy 
Hnìvotín Mgr. Vladimír Èuka to rodièùm oficiálnì 
oznámil. Reakce rodièù? Jdeme na starostu obce! Obec 
slíbila dostatek míst a teï nejsou. Do školky nám  
hnìvotínským obèanùm dìti nevezmete, tak je nedáme 
ani do základní školy.

Je také pravdou, že vìtšina tìchto rodièù má zájem 
nastoupit do pùvodního zamìstnání po skonèení 
mateøské dovolené co nejdøíve a také, že požadují 
umístìní dítìte do školky ještì pøed dovršením vìku tøí 
let.
Novì zrekonstruovaná mateøská školka mìla kapacitu 
68 dìtí. Ta doposud dostaèovala. Rozhodnutím vedení 
školy však bylo do školky pøijato nìkolik dìtí z Olomouce, 
Tøebèína, Nedvìzí a Slavonína, protože jsme loni 
a pøedloni  mìli ještì volnou kapacitu. Jak mi sdìlil pan 
øeditel, dìti budou v souladu se zákonem v naší školce 
celou pøedškolní výchovu, tedy  až do nástupu školní 
docházky. Samozøejmì pøedpokládáme, že ne do naší 
školy, ale do Olomouce, Lutína atp. Prostì øešíme 
velkoryse problémy okolních obcí a rodièe našich dìtí 
budou nuceni hledat školku v okolí, mnohdy marnì.

Nìkolik let  bojujeme v základní škole o každého žáka, 
protože s každým jedním žákem pøicházíme o cca 
30 000 Kè roènì. Nechceme sluèovat tøídy a doplácíme 

Obecní samospráva.

Slavnostní otevøení rozhledny na Kosíøi.

Rodièe, dìti a mateøská školka.

roènì na mzdy uèitelù èástku kolem 800 000 Kè (už jsme 
Vás o této problematice informovali). Èerný Petr je tedy 
na zøizovateli – to je pøece obec.
Nebylo by rozumné vydávat øešení za jistotu, ale snad 
budeme pro vás mít  radostnìjší zprávy. S  projektanty 
øešíme navýšení kapacity mateøské školy o dalších 10-20 
dìtí od záøí 2013. Jedná se o menší stavební úpravy a 
zmìny v organizaci se zachováním Berušky. Podmínkou je 
následný souhlas  Krajské hygienické stanice v Olomouci.
Námìtem pro vedení školy by mohlo být zvážení úpravy 
bodového systému, který je nastaven. Promyslet, i s rodièi, 
objektivnìjší hodnocení, napøíklad pro maminky na 
mateøské, které peèují o další dítì, výraznì bodovì 
zohlednit  rodièe - obèany obce, budoucí žáky naší školy, a 
také vycházet z demografického pøehledu novì 
narozených dìtí v obci.
Vìøíme, že se zámìr podaøí a pan øeditel bude mít pro vás 
pøíznivìjší zprávy.

Ing. Jaroslav Dvoøák, starosta obce

èerven 2013



Základní škola a Mateøská škola.

S t r a n a 5

Èas na ohlédnutí.

Dovolte mi, abych se ohlédl za právì konèícím školním 
rokem 2012/2013.
Jsme rádi, že se postupnì zaplòuje náš první stupeò (1- 5. 
roèník), v pøíštím školním roce oèekáváme 107 žákù 
vèetnì 24 prvòáèkù. Oproti tomu druhý stupeò (6. – 9. 
roèník) se smrskl na 33 žákù. Chápu rodièe, kteøí pro své 
dìti chtìjí to nejlepší, a tak je po 5. roèníku pøesouvají na 
osmiletá gymnázia nebo do velkých olomouckých škol. 
Tímto zpùsobem se na naší škole stane z 11 pá�ákù 
5 šes�ákù. 
Tomuto trendu chceme zabránit a ještì ve vìtší míøe 
spolupracovat s rodièi. Jedná se mi o informace, kterých 
se v poslední dobì nedostávalo. Nikdo z rodièù na 
problém osobnì neupozornil, a tak teprve dotazníky pro 
rodièe zaèaly objevovat skryté problémy, které bude 
vedení školy v pøíštím období øešit. Chci na tomto místì 
upozornit, že každý rodiè má dveøe do øeditelny otevøené, 
pokud nestojí o osobní návštìvu, je tu telefon nebo email. 
Teprve v poslední øadì tu je pro rodièovskou veøejnost 
zøízena „Školní vrba“, kam mohou rodièe vkládat tøeba 
i anonymní upozornìní. O to tìžší je ale potom na takové 
dotazy odpovídat, protože není komu. Ale i tak beru 
upozornìní ve „Školní vrbì“ jako dùležité, budu se jimi  
zabývat. K výsledkùm dotazníkù je ještì brzy se 
vyjadøovat, ale názory v nich jsou obapolné, protože vždy 
bude èást rodièù spokojena a èást nespokojena. Od toho je 
tu ale øeditel školy, aby rozhodl, jak budou vìci postupovat 
dál.

V mateøské škole se sešlo v den zápisu 37 rodièù, ale 
k pøedškolnímu vzdìlávání mohlo být pøijato jen 22 dìtí, 
protože nemùže být pøekroèena maximální kapacita novì 
zrekonstruované školky a to je 68 dìtí. O pøijetí od 1. záøí 
2013 k pøedškolnímu vzdìlávání rozhodoval øeditel školy 
podle pøedem stanovených kritérií. V 18 pøípadech zaslal 
øeditel školy rozhodnutí o nepøijetí, a to vìtšinou rodièùm 
dìtí, kteøí nejsou z Hnìvotína nebo dìti nemají ještì 
3 roky. To, že školský zákon øíká, že k pøedškolnímu 
vzdìlávání se pøijímají zpravidla dìti ve vìku od tøí do 
šesti let, ještì neznamená, že ve vìku 2,5 roku je dítì zralé 
zahájit docházku do mateøské školy. Vždy� i pøedškolákovi 
mùže být odložena povinná školní docházka (tzv. odklad), 
protože na základní školu prostì není zralý.  
 O tom, že máme pìkné prostory kolem školy jste se mohli 
pøesvìdèit v pátek 21. èervna na akci „Hurá na prázdniny“. 
Na tomto místì chci podìkovat všem, kteøí se pøípravì 
a prùbìhu podíleli: uèitelkám, rodièùm ze SRPŠ, 

èerven 2013

pracovníkùm obce, dìtem, které vystupovaly, maminkám 
z pohádky O šípkové Rùžence a i všem tìm, co mi 
pomáhali na závìr akce schovat veškerý zahradní nábytek 
do školních garáží.
V tomto roce probìhlo i další testování 5. a 9. roèníkù, ve 
kterém si naši žáci vedli velmi dobøe. Jejich výsledky byli 

lepší než výsledky loòské 5. a 9. tøídy. Stejnì jako v celé 
naší republice, získali i naši žáci nejlepších výsledkù v 
èeském jazyce, na druhém místì v úspìšnosti byl anglický 
jazyk a tøetí místo ze tøí možných obsadila matematika.
Jsme si vìdomi, že velkou rezervu má naše škola 
v realizaci kroužkù. Po dohodì se zøizovatelem 
nabídneme hned v záøí škálu kroužkù, které bude 
organizovat naše škola prostøednictvím svých pedagogù 
a to jak v mateøské škole, tak v základní škole. A mohou to 
být i zájemci o vedení kroužkù z øad rodièù èi obèanù 
Hnìvotína. Velmi rád bych uvítal napøíklad technický 
kroužek pro chlapce nebo salon krásy pro dìvèata (nebo 
i chlapce?).
Závìrem chci popøát všem ètenáøùm Zpravodaje pìknou 
dovolenou a pokud jej ètou i naši žáci, tak pìkné prázdniny. 

Mgr. Vladimír Èuka, øeditel školy

O prázdninách èeká budovu základní školy pøevlékaní do nových 
šatù, po letech zmizí oprýskaná fasáda. Tu nahradí nový zateplený 
povrch školní budovy. Pak teprve bude možné provést i úpravy okolí 
školy.

V pátek 21. èervna poøádala základní škola Hnìvotín ve 
spolupráci se SRPŠ zahradní slavnost. Byla zahájena po 
16. hodinì vystoupením mažoretek. Mohli jsme se tìšit na 
aerobic a cvièení dívek s barevnými stuhami. 
Kluci z kroužku Capoeira nám pøedvedli své bojové 
umìní. Zasmáli jsme se nástupu malých hasièù v pohádce 
O šípkové Rùžence, kteøí pøispìchali na pomoc s hoøícím 
dortem. Aby se malé dìti nenudily, paní uèitelky 
pøipravily rùzné soutìže. Nemohlo chybìt obèerstvení, 
nebo� vyhládlí a žízniví taneèníci a zpìváci karaoke 
potøebovali doplnit energii.
Sluneèné poèasí, posezení s pohoštìním ve stínu košatých 
stromù a keøù, vùnì uzenin a program s hudbou, vytvoøily 
ze zahradní slavnosti pro všechny zúèastnìné pøíjemnou 
odpolední událost. Organizátorùm dìkujeme.

Katka, Martin, Markéta, žáci 5. tøídy 

Zahradní slavnost „Hurá na prázdniny“.
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Patøí již k dobrým tradicím naší školy poøádání Školy 
v pøírodì. Konala se koncem dubna a tentokrát se jí 
úèastnily dìti 1., 2. a 5. roèníku. Již potøetí jsme zavítali na 
Horní Beèvu, tentokrát novì do hotelu Cherry. Svou 
pomoc se zajištìním celé akce nabídla paní Havranová, 
která vykonávala funkce zdravotníka a noèní ostrahy nad 
žáky. 
Výjimeènì krásné poèasí nám umožnilo témìø celodenní 
pobyt na èerstvém vzduchu, kde se konala pøevážná èást 
všech aktivit. Novì byl pro dìti zajištìn každodenní pobyt 
v solné jeskyni, který ještì podpoøil ozdravný úèel celé 
akce.

S velkým ohlasem se opìt setkala návštìva pana Oš�ádala, 
vedoucího družiny Vlèat. Pro dìti si pøipravil velmi 
zajímavý a hodnotný program, jenž byl ve veèerních 
hodinách završen posezením u ohnì, opékáním špekáèkù 
a pro dìti velmi oèekávanou stezkou odvahy.
Stejnì jako v pøedchozích letech se nám v nádherném 
prostøedí Beskyd moc líbilo, a proto již máme na Horní 
Beèvì zajištìn pobyt i pro další školní rok.

Mgr. Iva Filkászová

Krajské kolo Kinderiády - 22. kvìtna, Prostìjov.

Pohár starostù – 23. kvìtna, Olšany u Prostìjova.

Naše dìti se mìly možnost zúèastnit krajského kola 
celorepublikové atletické soutìže „Kinderiáda“, kde 
každoroènì soutìží prvních 35 pøihlášených škol. A tak 
jsme vyrazili do Prostìjova. Atletický stadion bìhem pùl 
hodiny zaplnilo 330 dìtí z celého Olomouckého kraje, 
pøipravených bojovat o nejlepší umístìní. Celá organizace 
probíhala naprosto skvìle a každý vìdìl, kdy se má kde 
ocitnout a soutìžit. Desetièlenná družstva sbírala 
za jednotlivá umístìní body, tøi družstva s nejvyšším 
poètem bodù postoupila do finále v Praze. 
Nálada v našem družstvu byla bojovná, všichni závodili 
s plným nasazením, pøesto vìtšinou po výkonu prohlásili: 
„Oni byli tak rychlí!“ 

Dále chválím Danka Schwarze, který v hodu míèkem 
skonèil na 12. místì. Ale i ostatní se velmi snažili. 
Za druhou tøídu soutìžili Lucinka Kaplánková a Jirka 
Dostálík, za tøetí tøídu Marcelka Dvoøáková a Míša Sušila, 
za ètvrtou tøídu Terezka Spáèilová, Filip Šuta a Danek 
Schwarz a za pátou tøídu Bára Spáèilová, Klaudie 
Kaplánková a Vašek Kuchrýk.

Sedm škol z blízkého i vzdálenìjšího okolí nás pøizvalo do 

Konec školního roku 
ve znamení atletiky.

Èinnost školní družiny bìhem roku je rùznorodá. Za 
pìkného poèasí jsme pobývali na školní zahradì, dìtském 
høišti nebo jsme šli na vycházku. V pøípadì nepøíznivého 
poèasí jsme zùstali ve škole, vyrábìli rùzné výtvarné práce, 
které ozdobily školní chodby. Dìti se také zapojily do 
rùzných soutìží – Riskuj, Miss a Missák školní družiny 2013, 
O nejhezèí èarodìjnici, O švihadlového krále. V tìlocviènì 
jsme uspoøádali fotbalový turnaj. Velmi zajímavou akcí byla 
ochutnávka a pøednáška o rùzných druzích èaje.
Znovu bychom chtìli moc podìkovat tìm, kteøí podporovali 
naše akce a soutìže bìhem celého školního roku. Dìtem 
pøejeme hezké prázdniny a v záøí se budeme na všechny moc 
tìšit.

Mgr. Kateøina Kuchrýková, Mgr. Vìra Vymlátilová

Školní družina.

èerven 2013

Škola v pøírodì.

Jeden náš závodník pøece jen ukázal, že v nìm jsou rychlé geny – 
Jirku Dostálíka pøedbìhli na trati 60 m ze všech 33 závodníkù jeho 
kategorie pouze dva a druhák Jirka tak stál na stupni vítìzù. Ve skoku 
do dálky z místa skonèil pak Jirka na 15. místì. Blahopøejeme a tìšíme 
se na další Jirkovy sportovní úspìchy na naší škole. 

Pokraèování na stranì 7.
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Konec školního roku
ve znamení atletiky.

Olšan, kde se každoroènì utkávají žáci prvního i druhého 
stupnì. Naše škola postavila ètyøi pìtièlenná družstva. Na 
prvním stupni byla konkurence škol vìtší, ale i tam se naše 
4.-5. tøída neztratila, když obsadila krásné 4. místo. 
Výkony jednotlivcù byly velmi dobré a vyrovnané, naše 
družstvo bylo dobøe sestavené. Krásné 2. místo obsadila 
8.-9. tøída. Jejich konkurencí byla pouze další tøi družstva, 
z nichž je porazilo pouze jedno, a tak si naši devá�áci ještì 
na naší škole užili slavný okamžik.
Pøestože den pøed tím bylo poèasí na Kinderiádì pøíjemnì 
teplé, v den závodù v Olšanech se zmìnilo na chladné až 
studené. Pøesto si všichni úèastníci dobøe zasoutìžili 
a pøedevším prvòáèci a druháèci se tìší na pøíští rok. 

Každoroèní klání poøádané v Lutínì na atletickém ovále za 
školou pøišlo se zmìnou v systému soutìže, která 
umožnila žákùm zúèastnit se jen disciplín, ve kterých 
se cítí dobøe a které jim jdou, nejvíce však dvou disciplín 
a štafety.

Ve štafetì pak Honza Kreuzer doplnil ještì družstvo 
starších žákù a žaèek a spoleènì dosáhli bronzové pozice. 
Na štafetì mìla podíl také úspìšná Klára Pospíchalová, 
která v bìhu na 150 m zaujala rovnìž 1. místo za starší 
žákynì. V této disciplínì a také v bìhu na 60 m bodovala 
i Monika Peøinová, která získala dvì tøetí místa. Na 
stupních vítìzù stál pak z našeho družstva už jen Ondra 
Kuzník, a to na tøetím místì za vytrvalostní bìh 1000 m. 
Naši další úèastníci závodù: Jana Zapletalová, Rùžena 
Mikelová, Daniel Drtina, Martin Poledníèek, Ondøej 
Èuka, Zdenìk Horyl, Vladislav Jeèmeò.

Mgr.RadkaDudová

Pohár starostù – 6. èerven, Lutín.

Z našeho jedenáctièlenného družstva se soutìže zhostil nejlépe 
Honza Kreuzer, který v obou svých disciplínách vybojoval 1. místo. 
Nejlepší èas zabìhl jak v bìhu na 150 m, tak ve vytrvalostním bìhu na 
1000 m. 

Základní škola a Mateøská škola. èerven 2013

Pokraèování ze strany 6.

Ve støedu 15. kvìtna koneènì nastal okamžik, na který 
jsme se spoleènì tak dlouho tìšili -  školní výlet. Tentokrát 
jsme se rozhodli, že pojedeme do Olomouce na Svatý 
Kopeèek do zoologické zahrady.

V zoo se dìtem moc líbilo, každý si našel své oblíbené 
zvíøátko, ale snad nejvíce je nadchl pavilon opic, šelem 
a ryb. Pobyt v zoo jsme ukonèili v lanovém centru, kde se 
dìti vydovádìly na prolézaèkách, houpaèkách a závìsech. 
Poèasí nám pøálo, tento den se opravdu vydaøil.

Dostálová Jarmila, zástupkynì øeditele pro MŠ

Pøedškolní dìti se rozlouèily s mateøskou školou 
zábavným dopolednem.

Zatanèily si,  zazpívaly své oblíbené písnièky 
s doprovodem kláves, zasoutìžily a pochutnaly si na dortu 
od paní Lenky Slehové. Paní uèitelky dìtem pøedaly 
knížky, medaile a popøály jim hodnì úspìchù v základní 
škole.

Petra Novotná, uèitelka MŠ

Rozlouèení s pøedškoláky.

Školní výlet.
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Vìdomi si obìtí, kterými bylo postiženo mnoho 
hnìvotínských rodin, jímž otec nebo syn padnul v bojích 
1. svìtové války, rozhodlo zastupitelstvo obce 
zrekonstruovat a zrestaurovat památník padlých. 

Do 1. svìtové války byli za zájmy Rakouska –Uherska 
povoláni postupnì všichni muži od 20 do 40 let. Válka tak 
prakticky ve všech obcích pøipravila o život celé mužské 
generace. V souèasné dobì je pomník dùstojnou 
pøipomínkou 42 padlých, ozdobou i hodnotným 
artefaktem, nebo� orlice na jeho vrcholu je z dílny 
významného olomouckého sochaøe a medailéra Juliuse 
Pelikána. 

Pøi rekonstrukci byla v útrobách nalezena kovová 
schránka s dobovými platidly a pamìtním spisem 
o vzniku tohoto pomníku. Po doplnìní souèasnými 
platidly a informací o nynìjším stavu obce (poèet 
obyvatel, rozloha obce, èinnost složek apod.), byla 
schránka do pomníku vložena zpìt pro další generace. 
K nálezu se podrobnìji vrátíme v srpnovém vydání 
zpravodaje.

Petr Rosmanik, pøedseda kontrolního výboru

V letošním roce to bylo již poètvrté, kdy jsme se  pøihlásili 
do celostátní soutìže „Vesnice roku“, vyhlášené 
Ministerstvem pro místní rozvoj ÈR, Spolkem pro obnovu 
venkova a Svazem mìst a obcí. Soutìž hodnotí jednotlivé 
obce z nìkolika pohledù. Hodnotí se investièní èinnost, 
školství, péèe a starost o zeleò, vzhled obce, vytváøení 
podmínek pro kulturní život, pro zájmová sdružení, sport, 
pro podnikání a další. Souèástí pøihlášky do soutìže je 
obsáhlý popis aktivit obce v tìchto oblastech. V letošním 
roce se do krajského kola pøihlásilo celkem 19 obcí. 
V pondìlí 17. èervna nás navštívila desetièlenná 
hodnotitelská komise složená ze zástupcù vítìzných obcí, 
kraje, ministerstva a dalších výše uvedených organizací. 
V letošním roce jsme se zamìøili na oblast spoleèenského 
života v obci (ocenìní modrou stuhou)  a na oblast péèe 
o zeleò a životní prostøedí (ocenìní zelenou stuhou).

Protože má každá obec na svoji prezentaci pouze 
90 minut, byla tato pøipravena témìø po minutách. 
Po slavnostním uvítání pøed obecním úøadem 
(vystoupení dechové muziky J. Pavlíèka, mažoretek 
a ukázka veteránù pánù Mádla a Hejtmana) si komise 
prohlédla instalovanou výstavu o historii a souèasnosti 
obce a o èinnosti jednotlivých složek. Pøedstaveny byly i 
práce našich spoluobèanù paní Holinkové (výroba 
panenek) a pánù Hrnèíøe a Naše (døevoøezbáøství). 
Souèastnì probíhalo vystoupení dìtí školy a ukázka 
z pyžamového bálu. Následovala prohlídka nové klubovny 
Vlèat a knihovny. V novì zrekonstruované zasedací 
místnosti byla formou parodického zasedání obecní rady 
pøedána komisi stížnost ohlednì výroby tvarùžkù, 
adresovaná do Vídnì. Po prezentaci obce  v klubovnì 
vedle knihovny se komise mikrobusem pøemístila 
na prohlídku høištì, zúèastnila se aktivního požárního 
útoku našich nejmenších hasièù, na zahrádce mateøské 
školy shlédla ukázku pohádky „O šípkové Rùžence“, 
kterou nacvièili rodièe dìtí. 
Po krátké prohlídce mateøské školky a kostela komise 
odjela do Skal, kde byla pøipravena druhá èást prezentace 
– péèe o zeleò obce a jejího okolí. Doprovodnì se pøi této 
pøíležitosti pøedstavila Vlèata pøi soutìžích, skupina 
malých èarodìjnic, lišèí nora a celá prezentace pøipravená 
na diaprojektoru. Pøesnì po 90 minutách komise odjela 
do další pøihlášené obce.
Jelikož byla akce nesmírnì nároèná na organizaci a èasovì 
velmi svázaná, chceme podìkovat všem, kteøí sebemenší 

Aktuálnì.

Obnovený památník. Soutìž ,,Vesnice roku 2013“.

èerven 2013

Podobu památníku si mùžeme porovnat mezi kolorovanou fotografií 
z roku 1918 a fotografií souèasnou.

Pokraèování na stranì 9.
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Zájmové organizace.

Bylo, nebylo a do Hnìvotína pøišlo jaro. Ptáci na zahradì 
školky cvrlikali, kytky kvetly a všude to vonìlo jarem. 
Zaèala se chystat velká sláva – Zahradní slavnost. Obèas 
sice pøišel mráèek a zapršelo, ale to nikoho neodradilo. 
Dobrou náladu a nadšení pøece poèasí nepokazí! 
V Šípkovém království se totiž narodila princezna 
Rùženka. Pøišli hosté z blízka i z dálky, také hodné víly 
z lesù a jedna zlá z moèálù. To bylo všude veselí, karaoke 
zpìvu a tance, dovádìní, skotaèení, hraní her a soutìžení 
(dìkujeme ochotným a nápaditým tatínkùm). 

Stoly byly plné dobrot (dìkujeme šikovným a zruèným 
maminkám) a dìkujeme i pohotovým hnìvotínským 
hasièùm a sleènám hasièkám, kteøí pohotovì princeznì 
Rùžence v poslední chvíli zachránili narozeninový dort. 
Po naplnìní zlé kletby a stoletém spánku všech 
v království pomohli hasièi ještì jednou a to proklestit 
spolu s princem Janem cestu k zámku, aby ji princ 
vysvobodil ze stoletého spánku. Š�astný konec na sebe 
nenechal dlouho èekat a zlá kletba byla prolomena. Princ
 a princezna v sobì našli zalíbení a byla veselá svatba. 
Víno, pivo i limo teklo proudem, laskomin a nìèeho 
k snìdku bylo také dost, ostatnì tak, jak už to na 
slavnostech chodí (dìkujeme tatínkùm i maminkám u 
obèerstvení). Velký dík patøí všem maminkám hereèkám 
i hrajícím dìtem, kteøí investovali svoje nadšení, ochotu, 
odhodlání a pøedevším svùj drahocenný èas. 

Nazkoušeli  pohádku,  vyrobil i  kulisy (tatínci  
nainstalovali), ušili a poshánìli slušivé kostýmy a nakonec 
i pøes drobnou nepøízeò poèasí odehráli dìtem i rodièùm 
pohádku o Šípkové Rùžence. Moc také dìkujeme rodinì 
Niessnerù, kteøí na profesionální úrovni doplnili naši 
pohádku úžasnou hudbou a ozvuèili ji zapùjèenými 
mikrofony a porty, èímž byl celkový efekt pohádky ještì 
umocnìn.
Jsem moc ráda za to, že ještì poøád se najde parta 
nadšencù pro dobrou vìc.

Mgr. Lucie Pøikrylová

aktivitou pomohli (vìtšina ve svém volném èase) pøipravit 
uvedenou prezentaci. Nelze jmenovat jednotlivì, byl by to 
dlouhý seznam, ale ještì jednou moc dìkujeme. 
Smyslem naší úèasti není pouze soutìžit, ale také navázat 
kontakty s obcemi, které nìco již dokázali a formou 
výmìny zkušeností a nápadù posouvat výš i obec 
Hnìvotín. 

Aktuálnì.

Soutìž ,,Vesnice roku 2013“.
Vzniká v Hnìvotínì nová amatérská 

scéna?

èerven 2013

Pokraèování ze strany 8.

Vyhodnocení soutìže 
,,Vesnice roku 2013“ – úspìch 

Hnìvotína.

V pátek  21. èervna byli zástupci soutìžících obcí pozváni 
na Krajský úøad Olomouckého kraje na vyhlášení 
výsledkù krajského kola Olomouckého kraje. Za úèasti 
hejtmana kraje, èlenù komise a sdìlovacích prostøedkù 
bylo ocenìno pìt obcí: 

 (všestranný pøístup k rozvoji obce) – 
Hradèany (okres Pøerov);

 (spoleèenský život) – Hnìvotín; 
 (péèe o zeleò a životní prostøedí) – Nová 

Hradeèná;
 (spolupráce obce se zemìdìlským 

subjektem) – Babice;
 (èinnost mládeže) - Bohdíkov (v roce 2011 tuto 

stuhu získal Hnìvotín). 
Po vyhlášení výsledkù jsme mìli velikou radost z toho, že 
se zúroèila práce, kterou vykonávají ve volném èase naši 
obèané v jednotlivých zájmových sdruženích a složkách. 
Obec se snaží jak organizaènì, tak i finanènì a technicky 
tyto aktivity podporovat, a v øadì pøípadù je koordinuje. 
Vzniklo nìkolik akcí dnes již tradièních, které nelze bez 
spousty dobrovolníkù a zapálených lidí organizovat. 

Ing. Tomáš Dostál, místostarosta

Zlatá stuha

Modrá stuha
Zelená stuha

Oranžová stuha

Bílá stuha

Obce Hnìvotín, Lutín
a Olšany u Prostìjova

poøádají country pøehlídku

    

Termín: sobota 17. srpna
Zaèátek: ve 14 hodin v areálu hnìvotínských     
                Skal mezi Hnìvotínem a Žerùvkami

Pøedstaví se kapely:   

  COUNTRY ALL
        COUNTRY EXPRES
              KAMARÁDI

Vstupné: 50 Kè
Taneèní parket a obèerstvení zajištìny.
Pøi nepøíznivém poèasí se pøehlídka koná   
v Kulturním domì v Hnìvotínì.

Hnìvotínské 
             SKALY 2013

                   SEŠLOST
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Oznámení Øímskokatolické farnosti 

Místní skupina Èeského èerveného køíže letos 
zorganizovala zájezd na jižní Moravu. V sobotu 18. kvìtna 
jsme navštívili historické mìsto Znojmo, ležící nad 
krásným zalesnìným kaòonem øeky Dyje s pøehradou. 
Dìti nejvíce zaujalo znojemské podzemí, zpestøené 
rùznými strašidly a bludištìm. Dospìlí se zajímali 
o historii, kterou má toto mìsto velice bohatou. 

Jako druhou nejzajímavìjší, dìti hodnotili krokodýlí 
farmu v Jevišovicích. Asi nás nejvíce pøekvapilo, že z 
jednoho sedmiletého krokodýla mají 10 kg masa a kùži jen 
z bøicha. V muzeu motorismu si každý návštìvník našel 
nìco zajímavého, od dìtských koèárkù, kol, motorek, aut, 
traktorù až k rùznému náøadí. Celkem se nám výlet 
vydaøil, pøálo i poèasí.
Všech 49 úèastníkù zájezdu musím pochválit za vèasné 
pøíchody do autobusu. Protože se píše, že Znojmo má 
77 divù, urèitì by stálo zato tento kraj navštívit o dovolené.

Jitka Ponížilová

Zájezd do Znojma.

èerven 2013

Ohlédnutí za Nocí kostelù 2013

Národní pou� na Velehrad

Farní pou� na Svatý Hostýn

Farní dìtský den

V pátek 24. kvìtna probìhla v našem kostele již poètvrté 
akce Noc otevøených kostelù. I tentokrát byl zájem 
veøejnosti znaèný, i když ne stejný o všechny èásti 
bohatého programu. Nejvìtší zájem byl tradiènì 
o prohlídku vìže kostela. Tu navštívila asi stovka zájemcù. 
Jen 40 lidí se podívalo do krypty kostela, kde je rakev 
s pozùstatky faráøe Josefa Kyliana, který nechal kostel 
pøestavìt do dnešní podoby. Asi padesát posluchaèù si 
vyslechlo koncert chrámového sboru (scholy) 
z Drahanovic, která pod vedením paní Janeèkové a za 
hudebního doprovodu kláves, pøíèné flétny a violy 
zazpívala pásmo 17 duchovních písní.  Posluchaèi se 
shodli na tom, že to byl velmi krásný duchovní koncert, 
z nìhož máme také videonahrávku. Odbornì 
komentovaná prohlídka interiéru kostela zaujala asi 
dvacetièlennou skupinu zájemcù, kteøí si také vyslechli 
odborný výklad o varhanách a ukázky varhanních skladeb 
od pana varhaníka Jana Kunèara z Olomouce. V sakristii 
si pak prohlédli vzácné liturgické pøedmìty kostela 
a poslechli si k tomu výklad duchovního správce farnosti.

se koná ve ètvrtek 4. a v pátek 5. èervence. Program 
pouti zaèíná ve ètvrtek v 10 hodin ráno, pokraèuje  
„Koncertem dobré vùle“, který zaèíná v 19.30 hodin a bude 
vysílán Radiožurnálem i Èeskou televizí. Národní pou� 
vyvrcholí slavnou mší svatou na velehradském nádvoøí 
v pátek v 10.30 hodin za úèasti všech èeských biskupù 
a zástupce Svatého otce kardinála Josipa Bozanièe ze 
Zagrebu v Chorvatsku.

se koná v nedìli 14. èervence. Kdo se chce této pouti 
zúèastnit, a� se pøihlásí u duchovního správce farnosti 
nejpozdìji do nedìle 7. èervence a zaplatí poplatek 170 Kè za 
dospìlou osobu, pøípadnì 85 Kè za dítì do 10 let. Odjezd 
autobusu s poutníky bude v 6.50 hodin ze zastávky naproti 
prodejny u Mlèochù. Autobus vyveze poutníky až ke 
schodùm vedoucím ke kostelu na Svatém Hostýnì. Odjezd 
autobusu z parkovištì na Svatém Hostýnì bude v 15 hodin, 
návrat do Hnìvotína krátce po 16. hodinì.

se bude letos konat v sobotu 7. záøí odpoledne od 15 
hodin na faøe v Hnìvotínì. Zveme na nìj dìti a jejich rodièe, 
pøípadnì i další pøátele naší farnosti. Pro dìti bude 
pøipravena øada soutìží a závodù s pouèným i zábavným 
programem. Rodièe mohou pøinést s sebou rùzné speciality 
k ochutnání pøi spoleèné svaèinì. Program bude zakonèen 
táborákem na farním dvoøe, který bude spojen s opékáním 
špekáèkù a se zpìvem písní s doprovodem kytary. Doufáme, 
že se dìtský den vydaøí pøi nejmenším stejnì dobøe jako 
v minulých letech.
Pøejeme farníkùm i ostatním spoluobèanùm, 
zejména pak rodinám, mládeži a dìtem hezké 
prázdniny a dovolené pod Boží ochranou.

P. Eduard Krumpolc, faráø

Hnìvotínští hasièi dvakrát na „bednì“.

Dne 8. èervna se naši mladí hasièi zúèastnili netradièní pohárové 
soutìže „Memoriálu pana Hrachovce“ v Topolanech, kde získali 
krásné 3. místo v požárním sportu v kategorii starší žáci. Tímto jim 
mockrát dìkujeme za vzornou práci v soutìži.

Na stejných závodech hnìvotínští hasièi v kategorii muži 
spojili své síly s hasièi z Lip a umístili se na 3. místì 
v požárním útoku na 80 metrù. Vìøíme, že se v blízké 
budoucnosti doèkáme další pøíjemné spolupráci na 
hasièské soutìži.
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Kácení máje, svátek sv. Floriána a doprovodné akce.
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V sobotu 25.kvìtna zorganizoval Sbor dobrovolných 
hasièù Hnìvotín akci „Kácení máje“, spojenou s oslavou 
svátku sv. Floriána a s dvìma doprovodnými akcemi. Jako 
již tradiènì zaèínal program položením kytice u sochy sv. 
Floriána a prùvodem hasièù obcí, který konèil u místní 
požární zbrojnice. Zde, podobnì jako v minulých letech, 
probìhlo kácení májky. Letošní májka byla vysoká 28,5 m. 
Po celé odpoledne hrála dechová hudba pana Pavlíèka, 
veèer pak akce pokraèovala volnou zábavou pøi hudbì 
skupiny GRANT. 

Celé odpoledne panovalo promìnlivé poèasí, naštìstí nám 
moc nezapršelo, takže byla i slušná úèast místních 
obyvatel v poètu kolem 300 osob. Na akci si malí i velcí 
mohli pochutnat na peèených rybách, opékaných 
klobáskách a kýtì. Na odbyt šlo rovnìž pivo, limonády, 
víno a také nìco tvrdšího na zahøátí. Akce se vydaøila, 
všechny dobroty byly náležitì zlikvidovány.

Další doprovodné akce mìly jedno spoleèné – byl to jejich 
2. roèník. „Hnìvotínské lyže“ se zúèastnilo 24 lyžaøù, 
soutìžilo se ve ètyøech kategoriích a nìkteøí z úèastníkù 
více než výkony zaujali svojí výstrojí, nebo jménem, pod 
kterým závodili. 

Výsledky jednotlivých kategorií:
Muži - 1. Brejcha  241, 2. JJ, 3. Miloslav Antl;
Ženy – 1. Orlice, 2. Anna Vágnerová – Micky Mouse, 
3. Hana Brejchová;
Chlapci – 1. Tomáš Pátek, 2. Ondøej Pátek, 3. Smr�;
Dívky – 1. Maruška Vojáèková, 2. Ema Marie Brejchová, 
3. Jitka Sohrová.

Soutìž o pøeborníka obce v pojídání tvarùžkù byla 
vypsána pro deset soutìžících, kteøí byli rozdìleni do 
dvojic. Dva balíèky tvarùžkù s chlebem a s pùllitrem 
zvoleného nápoje (nejèastìji piva, ale objevili se i borci 
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s vodou nebo s mlékem) nejrychleji spoøádala hned první 
z nich, vítìz dokonce atakoval loòský rekord Luboše 
Vymazala 2:32 min., nakonec za ním zaostal o pouhých 
14 sekund. 

A zde jsou výsledky:
1. Jiøí Bušina – 2:46 min., 2. Jiøí Krupa – 3:24 min., 3. Jan 
Jelének – 3:41 min., 4. Vlastimil Snášel – 3:53 min., 
5. Dušan Juráš - 5:05 min., 6. František Procházka – 5:09 
min., 7. Marek Brejcha – 5:41 min., 8. Ladislav Vašíèek – 
6:26 min., 9.-10. David Ihnatišini a Jan Švec – soutìž 
nedokonèili.
Všem soutìžícím patøí náš obdiv, první tøi obdrželi pivo 
v dárkovém balení, ostatní byli po zásluze obdarováni 
štanglí salámu. Již nyní se tìšíme na další roèník pøeboru.

Ing. Jozef Novák

Nový pøeborník obce v pojídání tvarùžkù Jiøí Bušina pøebírá cenu pro 
vítìze.
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Úspìšná sezóna hnìvotínských fotbalistù.

Uplynulou fotbalovou sezónu mùžeme hodnotit jako 
velmi úspìšnou. Jak si vedly jednotlivé týmy?

Jaro našich nejmladších fotbalistù, benjamínkù, 
zhodnotil trenér Jiøí Sova: „Jarní sezónu jsme 
odstartovali pøípravou v tìlocviènì základní školy, 
následnì pokraèovali na høišti FC. Pøínosem byl pøíchod 
Zdenka Filipa, který svými zkušenostmi pøispìl k výchovì 
nejmenších po sportovní i lidské stránce. Starší pøípravka 
(roèník 2003 a mladší) bude od podzimu startovat 
v okresní lize. Podìkování patøí i Pavlu Dostálíkovi 
za pøístup k tréninkùm. Všichni už se tìšíme na podzim, 
že jim to koneènì všem ukážeme“.

Sezónu mladších žákù zhodnotil trenér Michal Barèík: 
„Sezónu hodnotím jako velice úspìšnou. V tabulce 
skupiny A jsme se umístili na druhém místì, celkovì jsme 
dosáhli na 4. místo druhé tøídy, když jsme v prolínací èásti 
nestaèili na celek Štìpánova. Mužstvo se opíralo o dvì 
osobnosti v podobì Jakuba a Matìje Holubových (Matìj 
se stal s 31 brankami nejlepším støelcem skupiny), ale 
i ostatní podávali kvalitní výkony, o èemž svìdèí fakt, že se 
o branky podìlilo devìt støelcù. I pøes pochvalu pro celé 
mužstvo však máme ještì na èem pracovat a co zlepšovat“.

Starší žáci obsadili ve III. tøídì okresního 
pøeboru pìkné 5. místo, když jarní èást 
soutìže mìli vydaøenìjší než byla ta 
podzimní. Problémem týmu byla tréninková 
docházka. V zápasech však hráèùm 
nechybìla bojovnost, kvalitnìjší výkony 
kupodivu èastokrát podávali na høištích 
soupeøù. K týmu však musíme pøivést 
nového trenéra, Roman Kaštyl bohužel 
s trénováním skonèil.

Dorostencùm se letošní sezóna nevyvedla, v okresním 
pøeboru II. tøídy obsadili 12. místo a skonèili poslední. 
V zápasech je srážely hrubé chyby, které již nedokázali 
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napravovat. Individuálního úspìchu dosáhl Jirka 
Veselský, který se s poètem 31 branek stal nejlepším 
støelcem soutìže. Je však také jedním ze tøí hráèù, kteøí 
v týmu konèí (dalšími jsou Šlosar a Šenkyøík), trenéøi 
Pavel Šlosar a Luboš Hejtman tak budou mít starosti 
s jejich nahrazením. 
Podzimní umístìní v tabulce krajského 
pøeboru svádìlo u týmu mužù k ponurým 
myšlenkám na záchranu. Koneèné 
umístìní v horní polovinì tabulky na 8. 
místì je však velkým úspìchem. K týmu 
pøišel nový trenér Petr Uvízl a naordinoval 
mu nároènou zimní pøípravu. Ta se 
projevila ihned na úvod jara, když 
mužstvo uhrálo nìkolik dobrých výsledkù 
a dostalo se do pohody. Velkou oporou byl brankáø 
Jaroslav Bìhalík, který byl vyhlášen gólmanem soutìže, 
na podzim ho však pravdìpodobnì v hnìvotínské brance 
neuvidíme. Doufejme, že se kádr týmu podaøí na nový 
roèník pøeboru nejen doplnit, ale i rozšíøit.
Ve výètu mužstev 
n e m ù ž e m e  
v y n e c h a t  s t a r é  
pány aneb Old Boys 
Hnìvotín. Ti nám 
rozhodnì na jaøe 
ostudu nedìlali. 
Dne 16. kvìtna 
odehráli pøátelské 
utkání na slavné 
Julisce s Duklou 
Praha a dokázali zvítìzit v pomìru 13:4, po poloèase 8:2.
 V sestavì se objevili hráèi Romanovský, Benko, Vánský, 
Doležal, Šlosar, Horyl, Barèík, Kaštyl, Novák, Toufar, Šulc 
Jiøí, Smìtal a Dokoupil. Støelcem zápasu se stal se šesti 

zásahy Jiøí Œulc, po dvou brankách 
vstøelili hráèi Barèík, Kaštyl 
a Toufar, jednou se trefil Novák.
V e l k é h o  ú s p ì c h u  d o s á h l o  
m u ž s t v o  m a l é  k o p a n é  F C  
Hnìvotín, když s velkou pøevahou 
dokázalo obhájit titul okresního 
pøeborníka. Na snímku pøebírá 
kapitán týmu a nejlepší støelec 
soutìže Jakub Krejèí pohár 
z rukou pøedsedy Sdružení 
futsalových mužstev olomoucka 
Vojtìcha Nehery. 

Milan Krejèí


