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Poznámky z 27. zasedání zastupitelstva obce
Jedno z posledních zasedání stávajícího
zastupitelstva se uskuteènilo ve ètvrtek
12. èervna v zasedací místnosti obecního
úøadu za úèasti 7 zastupitelù (omluveni byli
ing. Tomáš Dostál a Dušan Krupáš)
a 25 hostù. Zasedání zahájil starosta obce,
pøivítal hosty, projednal složení návrhové
komise a nechal zvolit ovìøovatele zápisu
a zapisovatele. Schválen byl program
zasedání.
Kontrolu usnesení z minulého zasedání
provedl Petr Rosmaník s konstatováním, že
byly splnìny všechny jeho body. Zprávu
o èinnosti obecního úøadu za uplynulé
období pøednesl starosta ing. Jaroslav
Dvoøák. Následnì byl projednán prodej
pozemkù obce jednotlivým žadatelùm.
Jedná se o èásti parcel v intravilánu obce,
zámìry jejich prodeje byly projednány na
pøedchozích jednáních a øádnì vyvìšeny na
úøední desce obce. Celkem se jedná
o 303 m2, které dorovnají obèanùm obce
pozemky nebo prostranství pøed domy.

Olomoucký kraj. Cena tak bude jednotná
70 Kè na obyvatele a narovná se tak
nepomìr, kdy jednotlivé obce platily
souèasnému dopravci, firmì ARRIVA
MORAVA a.s., rozdílné ceny. Budeme tak
platit pøibližnì polovinu ze stávajících
250 000 Kè, smlouvu firmì vypovíme
do konce roku;
- v souladu se zákonem 128/2000 Sb.
o obcích ponechání osvìdèeného systému
devíti zastupitelù (z toho dvou místostarostù) i pro volební období 2014-2018;
- podpoøení zájmových kroužkù a oddílù
pro období školního roku 2014/2015;
- uzavøení navržených smluv obce, pøíspìvkù obce a rozpoètových zmìn.
Zastupitel Petr Niessner informoval
o organizování prázdninového tábora pøi
základní škole. Na 4 termíny se pøihlásilo
pouze 29 dìtí (10, 7, 8 a 4), což je daleko za
naším oèekáváním. Nevíme, jestli je to tím,
že tuto informaci dostali rodièe žákù školy
pozdì, nebo zda není o uvedený zpùsob
„hlídání dìtí o prázdninách“ opravdu
zájem.

Jsme rádi, že šetøíte
pitnou vodu, ale ...
Již nìkolik fakturaèních období zjišujeme
abnormálnì nízkou spotøebu u nìkterých
domácností, kterou v každodenní praxi
nelze ani pøi velké šetrnosti dosáhnout.
Budeme proto bohužel nuceni pøistoupit ke
kontrole zaplombování vodomìrù
a systému napojení na rozvody centrálního
vodovodu u nìkterých rodinných domù.
ing. Jaroslav Dvoøák, starosta

„Revitalizace centrální èásti obce“
Hodnotící komise spoleèného zadavatele,
kterým je Olomoucký kraj a obec Hnìvotín,
posoudila došlé nabídky a vyhodnotila jako
nejvýhodnìjší nabídku spoleènosti
EUROVIA CS, a.s., odštìpný závod oblast
Morava, závod Zlín.
Celková vysoutìžená cena je ve výši
32 799 570,92 Kè vèetnì DPH. Z této èástky
„pøipadne na bedra“ obce Hnìvotín uhradit
6 006 991,93 Kè vèetnì DPH. Zahájení prací
pøedpokládáme od poloviny èervence
a potrvají minimálnì do konce roku 2014
(bude-li vhodné poèasí v závìru roku).
ing. Jaroslav Dvoøák, starosta

Obec má znak
a vlajku

Úèastníci zasedání byli informováni o souhlasu
Olomouckého arcibiskupství s pøevodem
høbitova do majetku naší obce. Podmínkou je
osvobození knìžských hrobù od poplatkù.
V pøípadì zániku høbitova by byl pozemek
pøeveden zpìt do vlastnictví hnìvotínské
farnosti.

Dále bylo zastupitelstvem schváleno:
- pøijetí dotace od Státního fondu životního
prostøedí ve výši 566 234 Kè na spolufinancování hydrogeologického prùzkumu, od
kterého si slibujeme posílení vodních
zdrojù obce. Celková cena prùzkumu
je 633 384 Kè;

- usnesení zastupitelù Olomouckého kraje o
sjednocení dopravní obslužnosti
Olomouckého kraje. Od 1. ledna 2015 bude
zabezpeèovat dopravní obslužnost obcí
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O kvìtinové výzdobì obce hovoøila na zasedání
ing. Nadìžda Krejèí. Obec zakoupila celkem
340 truhlíkù na výzdobu rodinných domù,
základní a mateøské školy, pošty a jiných
objektù. Dalších 45 dvoudílných truhlíkù bylo
umístìno na sloupy veøejného osvìtlení.
Vzhledem k dalším požadavkùm obèanù
rozšíøíme objednávky v podzimním termínu.

Nìkteré již zmínìné a další projednávané
body programu zasedání rozvádíme
v samostatných èláncích na jiném místì
zpravodaje. V diskuzi pøítomné nejvíce
zajímaly otázky týkající se dopravní situace
v obci. Na závìr zasedání bylo pøijato
usnesení.
Podrobnìjší informace o projednávaných
záležitostech naleznete na obecních
webových stránkách v usnesení
z 27. zasedání obecního zastupitelstva.
Další veøejné zasedání je naplánováno na
mìsíc srpen.
Iveta Vyroubalová

Dobrá zpráva
z Prahy - došlo ke
schválení navrženého znaku a vlajky
obce. Stalo se tak na
jednání snìmovního Podvýboru pro
h e r a l d i k u
a vexilologii, které
probíhalo ve dnech
24. - 26. èervna.
Znak a vlajka budou „do života obce“
slavnostnì uvedeny poèátkem záøí.
Milan Krejèí

Titulní strana
Pøedposlední èervnová sobota byla
v Hnìvotínì ve znamení „gladiátorských
her“ poøádaných ve sportovním areálu
FC Hnìvotín. Tuhé boje doprovázely
pøedevším disciplínu v pøetahování
lanem.
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Stavební èinnost v obci
Výmìna oken v èásti DPS
Okna v našem Domì s peèovatelskou
službou jsou již za hranicí životnosti,
netìsní a mnohdy jdou obtížnì otevírat.
Plánujeme proto letos jejich výmìnu v èelní
a zadní budovì. Spoleènì s tímto nainstalujeme i mìøièe tepla. Realizace by mìla
probìhnout ještì v letních mìsících, bìhem
prázdnin. Celkové náklady odhadujeme na
230 000 Kè vèetnì DPH. Výmìnu zbývajících oken plánujeme na rok 2015.

ním byly jako vícepráce øešeny izolace
budovy, respektive jejich první èást
v hodnotì cca 670 000 Kè. Další dvì
doporuèené etapy zlepšení odizolování
budovy budeme ještì øešit.

Rekonstrukce ohradní zdi
glorietu p. Marie se pozdržela
I nadále pokraèují práce na rekonstrukci
ohradní zdi glorietu p. Marie. Práce
se zdržely pro zmìnu povrchové úpravy
oplocení, které muselo být provedeno
tzv. „šopováním zinkem“.

Zajistili jsme budovu proti vnikání srážkových vod z ulièní kanalizace, odvedení
splaškových vod a mastnot z výdejny stravy
pøes lapol pøed budovou školy a jejich
zaústìní do splaškové kanalizace.
Provedeny byly úpravy schodištì a ploch
pøed vstupem do budovy. Doøešíme ještì
osvìtlení dvora a parkovištì, o prázdninách
bychom chtìli zrealizovat odvìtrání
tìlocvièny a její nové osvìtlení.

V populárním „kulturáku“ nadále pokraèujeme v pracích na dokonèení prostoru pod
jevištìm (populární „peklo“), kde vzniká
vinárna-kavárna, která nabídne nové
možnosti pro využití nejen sálu. Dle
pøedpokladù by vše mìlo být hotové
ke konci mìsíce záøí.
Vyhlášena byla soutìž na zpracování
dokumentace pro územní a stavební øízení
na revitalizaci lokalit Malý Klupoø
a K Floriánku. Realizace obou akcí se
pøedpokládá v roce 2015, na starost je tak
bude mít již nové zastupitelstvo obce. Ve
spolupráci s FC Hnìvotín v souèasnosti
øešíme zmìnu v projektové dokumentaci na
pøístavbu šaten u hlavní budovy a výstavbu
sezónních šaten v zadní èásti areálu, kterou
chceme realizovat ještì letos. Stejnou
pøedstavu máme spojenou s vybudováním
základové desky pro pøístavbu budovy,
s kterou souvisí i plánovaná pøeložka plynu.

Další pokraèující výstavba
v obci

Dále jsme zjistili, že pøi poslední opravì
glorietu v roce 2004 byly poztráceny prvky
støechy. Jedná se o makovici s køížem,
chrlièe vody, ohradní ozdobné plechy a další
díly.
Dohledat se nám podaøilo jen makovici
s køížem, která byla 10 let uložena v kovárnì
v Domamyslicích. Protože k repasování tak
cenné památky je tøeba souhlas Národního
památkového ústavu, èekáme na jejich
stanovisko. K ukonèení rekonstrukce by tak
mohlo dojít na konci mìsíce èervence.
ing. Jaroslav Dvoøák, starosta

Bìhem dvou uplynulých mìsícù jsme
pokroèili v øadì probíhajících akcí.
Pokraèujeme v 2. etapì instalace veøejného
osvìtlení v nové lokalitì 15-ti nových
rodinných domù na konci ulice Topolanská,
když v souèinnosti s firmou ÈEZ a.s. byly
položeny rozvody elektrické energie. Nyní
nás èeká instalace dalších šesti sloupù
veøejného osvìtlení, èímž nasvítíme další
èást této lokality. Nadále pøipravujeme
podmínky pro zbudování cyklotrasy podél
levého bøehu øíèky Blaty ve smìru od mostu
do Lutína. Musíme zde vyøezat náletové
døeviny z druhé poloviny komunikace.

Podpora zájmových
kroužkù ve školním
roce 2014-2015

Celková revitalizace ulice
„Pøed høištìm“
Ještì v letošním roce bychom chtìli
stihnout plánovanou celkovou revitalizaci
ulice „Pøed høištìm“. Budujeme novou,
odvodnìnou komunikaci i s podkladními
vrstvami, parkovišti, chodníky, veøejným
osvìtlením. Samozøejmostí bude i provedení zahradních úprav v této èásti obce.
ing. Libor Blaák

Zateplení budovy základní
školy
Dokonèeno bylo zateplení budovy základní
školy, práce byly pøevzaty. Podaøilo se tak
zmìnit nejen vzhled celé budovy, ale i celé
Topolanské ulice. S plánovaným zateple-

K úspìšnému závìru se chýlí i práce na
veøejném prostranství za východní èástí
kostela. Po dohodì se zahradnickou firmou
jsme dvakrát postøíkali stávající vegetaci,
vysbírali kamení, odstranili koøeny a vìtve.
Navezli jsme zde ornici, abychom mohli
pøikroèit k závìreèným zahradním úpravám. Zprovoznìním fontánky s tekoucí
vodou a instalací lavièek vznikne v obci
další odpoèinková zóna.
Miloslav Antl, místostarosta

V Kulturním domì je jevištì již pøipraveno
k plnohodnotnému využití. Dokonèili jsme jeho
zastropnìní, èímž se vyøešilo zateplení a zamezilo
se tak únikùm tepla. Zøízeny byly šatny a úložné
prostory pro umìlce, opravou prošel povrch
podlahy jevištì, nová je elektroinstalace.

Po pøedložení vyhodnocení zájmu dìtí
a efektivity zájmových kroužkù
organizovaných základní školou a po
besedì s rodièi, rozhodli se zastupitelé, že
finanènì podpoøí v novém školním roce
prozatím tyto zájmové kroužky: mažoretky
- 3 oddíly, taneèní gymnastiku, pohybové
hry, novináøský, pìvecký, keramický
(ZŠ a MŠ) a logopedický kroužek. Dále
budou obecním úøadem podpoøeny:
Družina mladých myslivcù - 2 oddíly dìtí,
FC Hnìvotín - 3 oddíly dìtí a Mladí hasièi 2 oddíly dìtí. Podpora dalších, pøípadnì
novì vzniklých kroužkù, bude
projednávána samostatnì.
Petr Niessner
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Škola v pøírodì
Ve dnech 12. - 16. kvìtna se žáci
3. a 4. roèníku zúèastnili školy v pøírodì na
Horní Beèvì. Na rozdíl od minulých let nám
letos Beskydy ukázaly svoji ménì pohostinnou tváø, a tak nám nevlídné, deštivé
a chladné poèasí neumožnilo pobývat
venku, ale naopak nás zahnalo do hotelového komplexu.

I pøes nepøízeò poèasí se však pobyt dìtem
velmi líbil, nejvíce oceòovaly podveèerní
relaxaci v solné jeskyni, deštivou procházku
k pøehradì, ale nejvíce jim v pamìti utkvìla
vzpomínka na ètvrteèní noc, kdy pro
nepøízeò poèasí nastal výpadek elektrického proudu a my tak trávili poslední veèer na
pokojích, jimiž problikávalo pouze ojedinìle svìtlo baterek. Touto cestou bych ráda
podìkovala manželùm Ošádalovým, kteøí
si opìt pro dìti pøipravili program
s tematikou lesní myslivosti, a to velmi
poutavým zpùsobem, který zaujal všechny
zúèastnìné.
Mgr. Ivana Filkászová
A škola v pøírodì s trochou poezie…..
Na školu v pøírodì jsme jeli cestou dlouhou,
pøes hory, kopce, dálnice.
K našemu hotelu jsme dojeli a šli rovnou
k svaèince.
Po svaèince do pokojù, užít trošku legrace.

Výlet mateøské školy
Zavazadla jsme pak vybalili a na postele
se vyvalili .
To zas bylo radosti, dìlali jsme blbosti!
Celé dny jsme skotaèili a vùbec se nenudili!!!
A tak škoda, že byl konec a škole v pøírodì
zazvonil zvonec…
napsal Jakub Jašek, žák 3.tøídy
V týdnu od 19. do 23. kvìtna se žáci první
a druhé tøídy zúèastnili školy v pøírodì
v hotelu Kahan na Horní Beèvì. I pøes
drobné stýskání se dìtem pobyt v pøírodì
líbil. Kromì toho, že prožily rùzná dobrodružství, zahrály si spoustu zajímavých her,
navštívily solnou jeskyni a zadovádìly si
v bazénì, nauèily se také mnoho nového a to
nejen o pøírodì, ale také o mezilidských
vztazích - nauèily se pomáhat si. Na
èerstvém vzduchu jim také velmi chutnalo.
Vzhledem k tomu, že jsme mìli celý týden
nádherné poèasí, pøijeli jsme i krásné
opálení a rodièùm jsme pøivezli deník plný
zážitkù, o kterých jsme jim ještì dlouho
povídali. Ale tohle všechno se nejlépe
dozvíte, jak jinak, než od dìtí.
Tady tedy máte alespoò pár výrokù od nich
samotných:
Tereza Juøicová: „Škola v pøírodì byla
úžasná, protože jsme se koupali, hráli jsme
hry v lese, byli jsme v solné jeskyni a byli
jsme v obchodì. Psali jsme pohled, malovali
deník a zpívali jsme si.“
Zuzana Ježová: „Chodili jsme do pøírody
a bylo pìkné poèasí. A veèer jsme zpívali
a psali deník. Moc se mi tam líbilo.“
Zuzana Kopecká: „Byla moc nádherná.
Krásné lesy a moc se mi líbily aktivity
a koupání v bazénu. Byly tam krásné dny.“
Kateøina Hejtmanová: „ Bylo tam krásnì,
protože jsme se koupali a šli jsme do solné
jeskynì. A mìli jsme tam dobrou kuchyò.
Moc se mi tam líbilo, bylo tam krásnì.“
Mgr. Jitka Vlèková

Každý rok v kvìtnu jedeme s dìtmi na školní
výlet. Letos jsme se vypravili do Dinoparku
a Zooparku Vyškov. Tajuplný Dinopark na
okraji mìsta dìti pøenesl do druhohor, kde
na nì èekali dinosauøi v životní velikosti.

Všechny modely byly ozvuèeny, nìkteøí
dinosauøi se dokonce pohybovali.
V Zooparku si prohlédly exotická a domácí
zvíøata. Dìti pobavil hlavnì „Dvoreèek naší
babièky“ s možností pohladit si nìkterá
z domácích zvíøat. Díky pìknému poèasí,
bezproblémovému cestování a spoustì
zážitkù to byl vydaøený školní výlet.
Jarmila Dostálová,

Vybíjená stmeluje
Na loòskou úspìšnou akci, zápas ve
vybíjené, navázali v pátek 13. èervna žáci
a rodièe 3. tøídy. V odpoledních hodinách
jsme se všichni sešli na antukovém høišti,
dìti s velkým oèekáváním, rodièe s plnýma
rukama vynikajícího obèerstvení. Nejdøíve,
za povzbuzování rodièù, hráli proti sobì
dìti. Bìhem jejich hry všem obèas pod nos
zavanula vùnì grilovaného kabanosu, který
rodièe pro všechny zúèastnìné pøipravili.

Zlatavý kabanos, který byl podáván po
prvním zápase, byl nejen odmìnou za
pøedvedené výkony, ale také zdrojem
energie pro zápas následující, v nìmž proti
sobì stanula smíšená družstva rodièù
a jejich ratolestí. Zápas byl sehrán s velkým
nasazením všech hráèù, ale hlavnì, a to je
nejdùležitìjší, ve veselé a pøátelské atmosféøe. Po utkání všichni spoleènì pokraèovali v pøíjemnì naèatém veèeru u plných
stolù a ve velmi pohodové atmosféøe
setrvali do pozdních veèerních hodin. Sešlo
se nás 70, a proto je na místì podìkovat
všem, kteøí se na bezchybném prùbìhu
veèera pro tak poèetnou skupinu podíleli.
Mgr. Ivana Filkászová
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Sportovní život školy
Orientaèní bìh
Ve ètvrtek 24. dubna se vybraní žáci
4. a 5. tøídy zúèastnili orientaèního bìhu ve
Slatinicích. Do Slatinic pøijely i další dvì
školy z okolí. Soutìž žáci plnili po dvojicích,
jeden z dvojice mìl èip, který dával do
kontrol a druhý mìl mapu, ve které se mìl
orientovat a hledat kontroly oznaèené
èíslicí. Dohromady byly dvì kategorie, v té
mladší byli žáci prvního stupnì a ve starší
žáci druhého stupnì. Celá soutìž
i s vyhlašováním trvala asi jen hodinu.
Z Hnìvotína byli nejlepší Terka Spáèilová
a Michal Sklenáø, kteøí se skvìlým èasem
7:09 minut spoleènì umístili na druhém
místì. Za odmìnu jsme dostali jeden
kopeèek dobré zmrzliny, kterou jsme si
vybrali a Michal s Terkou za výhru dostali
kopeèky dva. Poèasí bylo teplé a tak se ve
Slatinicích všem moc líbilo.
Eliška Slehová, 4. tøída

19. èervna. Na stadion za školou se sjeli ètyøi
stálí úèastníci ZŠ Tìšetice, ZŠ Námìš na
Hané, ZŠ Lutín a ZŠ Hnìvotín. Za naši školu
jelo nakonec soutìžit jen sedm závodníkù,
kteøí si mohli dokonce zasoutìžit i ve více
disciplínách, než které mìli pùvodnì
urèené.

Pohár starostù, Olšany
28. kvìtna
Úspìšný sportovní den zaznamenala naše
škola v atletických disciplínách na høištích
u Olšanské sokolovny. Sjelo se sem
7 okolních škol z 1. stupnì a 4 školy
z 2. stupnì. Každé družstvo tvoøilo 5 žákù,
vždy alespoò dva (chlapec a dívka) museli
být z nižšího roèníku. Soutìžilo se v pìti
disciplínách – skoku do dálky z místa,
v hodu kriketovým míèkem nebo granátem,
bìhu na 50 m, pøekážkové dráze a vytrvalostním bìhu na 400, 800 nebo 1 200 m
podle kategorie.

S velkým úsilím korunovaným úspìchem
závodila Maruška Vojáèková, která na trati
150 m zabìhla 2. nejlepší èas a pøestože
Hnìvotín zatím nemá doskoèištì, umístila se
Maruška i na 3. místì ve skoku do dálky.

Rychlost pøedvedla i Jitka Sohrová, která
v bìhu na 60 m obsadila krásné 2. místo. Na
trati dlouhé 1000 m jsme byli po napínavém
souboji svìdky i úspìchu Honzy Kreuzera,
který si dobìhl také pro 2. místo. Všem,
kteøí stáli na stupních vítìzù, gratulujeme,
ti, kteøí se neumístnili, a nevìší hlavu.
A povzbuzujeme ostatní, kteøí z jakéhokoliv
dùvodu svou úèast na závodech zrušili, aby
si pøíštì boj o medaile nenechali ujít.
Mgr. Radka Dudová

Nevšední zážitek
na „Den dìtí“
Lego pøíbìh, natoèený pomocí poèítaèové
animace, sleduje osudy Emmeta, obyèejné,
pravidel dbalé a dokonale prùmìrné minifigurky LEGO, která je omylem považována
za nejvýjimeènìjší osobu, která jediná mùže
zachránit svìt. Vydává se na velkolepou
výpravu proti zlému tyranovi. Emmet je na
takovou cestu až k popukání zoufale
nepøipraven, ale s pomocí svých pøátel nad
tyranem vítìzí. Film ve 3D kvalitì, plný
akèních scén, jsme mìli možnost zhlédnout
s dìtmi 1.–5. tøídy v pátek 30. kvìtna
v moderním kinì Premiere Cinemas
v Šantovce. Z vìtší èásti jim na nìj, spolu
s jízdným, pøispìlo naše Sdružení rodièù
a pøátel školy, za což jim patøí velké
podìkování.
Zde jsou ohlasy dìtí z
5. tøídy. F. Šuta: „Lego
pøíbìh se mi líbil,
chtìl bych tam jít ještì
jednou“. F. Volmut:
„Film byl pìkný, místy
napínavý a místy zase
vtipný. Líbil se mi.
Øekl bych, že bych ho mohl i doporuèit“.
P. Krytináø: „Jsem velký fanda lega. Tento
pøíbìh byl pøímo pro mì jako stvoøený.
Všechno z kostièek – moøe, vlny, kouø,
výbuchy ohnì. Jednoduše super film“.
V. Mikulášiková: „Ke Dni dìtí to byl pìkný
dárek, moc jsem si to užila. Líbilo se mi tam,
chtìla bych tam jet znovu“. N. Balážová: „Já
moc lego nemám ráda, ale pøíbìh byl
chvílemi i zajímavý, dokázal pobavit.“
V. Januš: „Nejvíce se mi líbily stavby z lega“.
F. Sova: „Dìj byl moc zajímavý, o panáèkovi
z lega, který mìl zachránit celý svìt.“
L. Koneèný: „Boj dobra proti zlu je skoro
v každém filmu, ale tady to bylo takové
lepší, více propracovanìjší. Filmu dávám
nejvyšší ocenìní“.
Mgr. Dana Andrlíková

Devítka“ se louèí

Pokud chceme vyzdvihnout ty nejlepší,
musíme pochválit všechny naše žáky
1. – 7. tøídy, kteøí bojovali o co nejlepší
výsledky. Všechna družstva prvního stupnì
(1. tøída, 2.-3. tøída a 4.–5. tøída) se umístila
na krásném tøetím místì, žáci 6.–7. roèníku
vybojovali dokonce medaile støíbrné.
Poèasí nám opìt pøálo, nesprchlo ani
jednou a ostré slunce, které by vytrvalostní
bìh jenom ztížilo, se ukázalo na obloze až
pøi rozdávání cen. Pøíjemnì unavení, ale
šastní a s medailí na krku se pak všichni
mohli doma chlubit spolužákùm i rodièùm.
Pøíští rok urèitì zase pojedeme.

Atletický mítink v Lutínì
Tradiènì na konci školního roku se konal
atletický mítink v Lutínì, letos ve ètvrtek

Našich spoleèných devìt let uteklo jako
voda a my se po prázdninách zaèleníme do
nových kolektivù na støedních školách.
Sedm žákù zakonèí své studium maturitní
zkouškou a jeden z nás výuèním listem.
Chtìli bychom podìkovat všem, kteøí nás
vedli svìtem nových poznatkù a zkušeností
a tak nás pøipravili na další studium.
Nejvìtší dík patøí naší tøídní paní uèitelce
Ivetce Šutové, která nám vždy dùvìøovala
a podporovala nás. Všichni vìøíme, že
naplníme oèekávání naše i našich rodièù
a dosáhneme svých cílù. Pøejeme všem
pìkné prázdniny plné sluníèka a skvìlých
zážitkù.
Na snímku stojí pøed obecním úøadem
v horní øadì zleva Zuzana Horylová, Rùžena
Mikelová, Julie Pacherová, Denisa Koèí
a Klára Pospíchalová, v dolní øadì pak zleva
Zdenìk Horyl, Josef Krikel, tøídní uèitelka
Mgr .Iveta Šutová a Petr Stawaritsch.
žáci 9. tøídy
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Hnìvotín ovládly
První kolo zápasù bylo ukonèeno
v 19 hodin. Po spoèítání prùbìžných bodù se
nejlepší týmy ve finále utkaly v poslední
disciplínì, rodeo fotbale, aneb kdo se
nejdéle udrží na býku – v našem pøípadì
fotbalovém míèi. O první místo svedly boj
týmy èíslo 1 (Radek Navrátil, Radovan
Psotka, Marcel Motzke, Kamila Motzke,
Jitka Sovová, Martina Svobodová) a èíslo
4 (Pavel Krytináø, Renata Krytináøová,
Pavel Krytináø ml., Martin Volmut, Andrea
Volmutová a Filip Volmut).
Bìhem sportovního odpoledne byly
všechny atrakce zpøístupnìny i pro
veøejnost a každý si mohl napøíklad zastøílet
v paintboll arénì nebo vyzkoušet rodeo
fotbal, kde si každý mohl nechal zmìøit èas
a zkusit uspìt v soutìži o titul „King roku
2014“ ve výdrži na míèi.

V sobotu 21. èervna se krátce po obìdì
sportovní areál FC Hnìvotín promìnil
v jednu velkou arénu plnou sportu, zábavy
a neèekaných pøekvapení urèených pro
celou rodinu. Bohové byli opìt „šílení“,
jelikož se už od samého zaèátku pøíprav
shora usilovnì mraèili na celý padesátièlenný realizaèní tým nadšencù a opravdu to

vypadalo na déš. Po sérii modliteb se ale ve
13 hodin naši bohové nakonec umoudøili
a hráèi mohli být vpuštìni do arény, tzv. „na
sucho“. Zapomnìli jsme však, že bohové
nejsou nic proti firmì ÈEZ. Snad na minutu
pøesnì s naším avizovaným zaèátkem her
došlo k výpadku elektrického proudu
a situace zaèala být témìø infarktová. Celá
akce byla vážnì ohrožena, obzvláš po
zjištìní, že k výpadku došlo i v Lutínì a okolí
a nikdo nedokázal odpovìdìt na otázku,
kdy budou dodávky obnoveny. Každý
problém má ale své øešení a díky podporovatelùm her se podaøilo v krátkém èase
zajistit nìkolik elektrocentrál. Hry pak byly
s malým bezvýznamným zpoždìním ve

14.30 hodin slavnostnì zahájeny proslovem
starosty obce pana ing. Dvoøáka. Gladiátoøi
byli vypuštìni.
Do bitvy o „Gladiátora obce“ se pøihlásilo
sedm šestièlenných týmù. Byly složeny
z mužù, žen a mládeže a pod vedením svých
kapitánù, kterými byli Radek Navrátil (tým
è.1), Roman Piòos (tým è. 2), Daniel Hulík
(tým è. 3), Pavel Krytináø (tým è. 4),
Martina Pátková (tým è. 5), Ilona Ježová
(tým è. 6) a Martina Skácelová (tým è. 7),
usilovaly o vítìzství v tìchto sedmi disciplínách: lidský stolní fotbal, pøetahování
lanem, chùze na chùdách, støelba v paintballové arénì, hod vejcem, jízda
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v nákupním vozíku a minifotbal. Aèkoli
jednotlivé disciplíny pùvodnì vypadaly
jednoduše, bìhem her se ukázalo, že toto
sportování bylo opravdu fyzicky nároèné a
uplatnili se beze zbytku všichni èlenové
týmu. Bylo potøeba použít nejen sílu,
vytrvalost a soutìživost, ale i pøesnost,
hbitost a v neposlední øadì i správnou
taktiku. Hlavním posláním celých her ale
bylo posílení soudržnosti mezi lidmi, mít
možnost zasportovat si bez rozdílu vìku
a pohlaví a tøeba i dosáhnout na vítìzství.
A pøi tom všem se hlavnì pobavit.

Gladiátoøi obce 2014
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gladiátorské hry
Pro všechny pøítomné byl zajištìn bohatý doprovodný program:
14.00 vystoupila dìvèata ze ZŠ Hnìvotín pod vedení Radky Dudové s POM PONY;
14.30 p ø e d v e d l a z á s a h a s e b e o b r a n u M ì s t s k á p o l i c i e O l o m o u c ;
15.00 pøistál vrtulník LZS Olomouc, který nám málem odfoukl volejbalisty;
15.30 vystoupila taneèní škola M-plus z Olomouce pod vedením paní Švancarové;
16.00 pøistál osobní vrtulník firmy OK-SERVIS;
16.30 pøedvedl Milan Dostál ml. chùzi po popruhu napnutém mezi kamiony firmy
Stavebniny u Komína;
17.00 pøedvedli hasièi z HZS Olomouc ukázku záchrany poranìné osoby z havarovaného
vozidla;
19.00 vìtšina úèastníkù her se pokusila pøekonat rekordních 48 m v hodu a chytání
slepièím vejcem z r. 2010;
20.00 vyhlášení vítìzù zábavného dne;
22.15 slavnostní ukonèení her dùstojným ohòostrojem.
Po celou dobu her byly vystaveny
motocykloví veteráni pánù Studeného
a Mádla. Prohlídnout si úèastníci akce
mohli obytné auto s pøívìsem od
pronajímatele a prodejce firmy Adria pana
Provázka. Dìti se mohly bezplatnì projet na
ponících, nechat si namalovat obraz na
oblièej, vyøádit se na trampolínì, skákacím
hradu nebo obøí skluzavce. A výsledky?
Gladiátory roku 2014 se staly èlenové
týmu Volmutových a Krytináøových.
Kingem roku 2014 se stala Klaudie
Kaplánková, která vydržela v sedle rodeo
fotbalu 17 sekund. Borci v hodu
a chytání vajíèka jsou Ondøej Bìhalík
a Jiøí Punèocháø, když dokázali pøepravit
neporušené vejce na vzdálenost 43 m
(rekordní hod na vzdálenost 50 m nevyšel
jen díky nekoncentrovanosti chytaèe, který
již témìø chycené vejce neèekanì upustil).
Organizátoøi akce tímto dìkuji obecnímu
úøadu a sponzorùm za podporu. Všem
obèanùm, kteøí se podíleli na pøípravì
a realizaci sportovního dne pak dìkujeme
za nadšení. Nemalý dík patøí také všem

odvážlivcùm-sportovcùm, kteøí se nebáli
zúèastnit se prvního roèníku her
o „Gladiátora obce“. Již nyní se tìšíme na
druhý roèník, pouèíme se z chyb a vìøíme, že
pøíští rok vás opìt pøekvapíme.
Za poøádající FC Hnìvotín všem velký dík.
Milan Krejèí, Petr Niessner

King roku 2014 Klaudie Kaplánková
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Projekt „Podpora technického a pøírodovìdného vzdìlávání“
na tužky, mobily èi fotografie zhotovili
z polymeru vrtáním, frézováním,
soustružením a spojováním pomocí vrutù èi
lepením. Na tento kroužek a spolupráci
s lutínskou støední školou se budeme tìšit
i pøíští školní rok.
Mgr. Iveta Šutová

Kroužek mladých technikù
na Støední Sigmundovì škole
strojní
Naše škola je partnerem projektu „Podpora
technického a pøírodovìdného vzdìlávání
v Olomouckém kraji“, který je podporován
z Operaèního programu Vzdìlávání pro
konkurenceschopnost. V rámci projektu se
5 žákù sedmé tøídy pravidelnì zúèastòuje
kroužku mladých technikù pod vedením
zkušených uèitelù odborného výcviku. Zde
se seznamují s rùznými materiály,
podstatou a druhy obrábìní
i bezpeènostními pøedpisy u obrábìcích
strojù.
Žáci si vyrobili dle vlastních návrhù
èi technických výkresù nástrojaøskou
kovovou svìrku s povrchovou úpravou
zvanou „kováøské èernìní“ a zkusili si
i svaøování v ochranné atmosféøe. Stojánky

Zábavné pøírodovìdné
dopoledne – „Bez chemie
to nejde“
Ve støedu 11. èervna se žáci 8. a 9. roèníku
v rámci projektu zúèastnili závìreèného
setkání na Støední škole logistiky a chemie
v Olomouci. Vyzkoušeli si nìkolik
zábavných pokusù v nových laboratoøích,
absolvovali ekologickou vycházku
a dopoledne pak zakonèili exkurzí
v úpravnì pitné vody Èernovír.
Mgr. Heda Kratochvílová

Bezpeènostní situace v obci Hnìvotín v roce 2013
V prùbìhu roku 2013 evidovalo obvodní
oddìlení Policie ÈR Lutín v obci Hnìvotín
celkem 24 trestných èinù (oproti 19
v r. 2012) s objasnìností 37,50 % (oproti
47, 37 %) s následující skladbou:
15 majetkových trestných èinù, 3 skutky
neplnìní vyživovací povinnosti, 2 skutky
maøení výkonu úøedního rozhodnutí
a ohrožení pod vlivem návykové látky,
1 skutek poškození majetku, 1 násilný
skutek a 2 skutky ostatní.
Poèet trestných èinù, proti skuteènosti
evidované v minulém roce, výraznì narostl.
A to pøedevším v majetkové oblasti, kde
bylo zaznamenáno o 7 krádeží vloupáním
více. Pozitivem je naopak 100 %
objasnìnost u evidovaných skutkù maøení
výkonu úøedního rozhodnutí, vykázání,
øízení pod vlivem alkoholu a neplnìní
vyživovací povinnosti. Navýšení majetkové
trestné èinnosti je evidováno v rámci celého
územního odboru Olomouc, pachatelé se
zamìøují na krádeže vloupáním do
rodinných domù v okrajových èástech
velkých mìst a v pøilehlých obcích a na
krádeže vytipovaných motorových vozidel.
Pøevážnì se jedná o pachatele z jiných èástí
Èeské republiky, nebo o cizince. Zvýšeným
dohledem nad silnièním provozem policisté
odhalili více øidièù jezdících pod vlivem
alkoholu, nebo bez øidièského oprávnìní
(v dobì zákazu øízení). Zvýšil se i poèet

Skladba nápadu pøestupkù za obec Hnìvotín:

pøijatých oznámení o neplnìní vyživovací
povinnosti na dìti ze strany povinných otcù
a to jak vlastním vyhledáváním, tak i ve
spolupráci s obecními úøady, èi orgány
sociálnì právní ochrany dìtí.
V oblasti pøestupkù bylo v obci Hnìvotín
v minulém roce evidováno 17 pøestupkù
(oproti 23 v r. 2012) s tuto skladbou:
8 pøestupkù proti majetku, 5 pøestupkù
proti obèanskému soužití (schválnosti
a drobná ublížení na zdraví), 1 pøestupek
proti veøejnému poøádku a 3 ostatní
pøestupky. V pøestupkové oblasti bylo
øešeno celkem 8 pachatelù s objasnìností
47,06 %, z toho 6 skutkù bylo objasnìných
pøímo na místì události, 2 pøestupky se
objasnily následným vyšetøováním.
Pøevážná èást objasnìných pøestupkù byla
následnì oznámena k dalšímu projednání
na Obecní úøad Hnìvotín.
Složení ani množství skutkù evidovaných

v pøestupkové oblasti nijak nevyboèuje
oproti skuteènostem zaznamenaných
v minulých letech. Je zde však patrný nárùst
zaznamenaných skutkù oproti životu
a zdraví (drobná ublížení na zdraví, kde
není naplnìna skutková podstata trestného
èinu ublížení na zdraví) a jednání, která
narušují soužití lidí (rùzné schválnosti,
urážky na cti apod.).

Skladba nápadu trestných èinù za obec Hnìvotín:

Na území obce Hnìvotín nebylo v prùbìhu
roku 2013 zaznamenáno žádné výrazné
narušení veøejného poøádku.
na základì zprávy obvodního oddìlení Lutín,
Milan Krejèí
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Zahradní slavnost MŠ aneb „DaŠaBy“ poprvé

Ve zkratce

Ten den bylo opravdu krásné poèasí. Svítilo
sluníèko, pøíjemných 25 C°, pofukoval
mírný vìtøík a tak bylo od rána jasno nejen
na nebi – Dlouhý, Široký a Bystrozraký se
vydají na prázdniny spolu. Tato písnièka od
Jitky Molavcové byla hlavní melodií letošní
zahradní slavnosti Mateøské školky
Hnìvotín, která se konala koncem kvìtna
na „školkovském høišti“. Kvìtnová akce je
už opravdu hezky zavedená, každý rok
pøichází více a více rodièù, aby se vzájemnì
více poznali a dìti se tzv. vybìhaly. Již tøetí
rok pak bývá zajímavým zpestøením
premiéra pohádkové divadelní hry, kde
úèinkují maminky dìtí, už nejen ze školky.
Letos to byla pohádka Dlouhý, Široký
a Bystrozraký, pracovnì zvaná DaŠaBy.

Oznámení

Chci moc podìkovat všem jedenácti
maminkám hereèkám, jednomu tatínkovi,
který byl ochotný odehrát ženskou roli a stal
se hvìzdou pøedstavení, dále pak jinému
tatínkovi, který má básnické vlohy a scénáø
vyšperkoval vkusnými verši, našim dìtem,
které nám hrály pohádkové postavy,
zvukaøi profesionálovi za technickou
podporu a v neposlední øadì bubeníkovi
Šimonovi z 5. tøídy, že se nebál do toho
poøádnì praštit. Díky vám za velkou
trpìlivost, neskuteèné nápady, ochotu
moknout na zkoušce v nedìli veèer a odvahu
nechat rodinu bez veèeøe. Díky patøí i našim
manželùm, nemìli to v tìchto dobách doma
lehké a hlad byl nìkdy veliký.

Místní knihovna v Hnìvotínì oznamuje, že
v období prázdnin bude otevøena pouze
8. èervence, 12. srpna a 26. srpna, což jsou
vždy Úterý.
Jana Svobodová

Podìkování
Chtìla bych touto cestou podìkovat panu
Stanislavu Ošádalovi a jeho kolegùm za
skvìlou práci, kterou ve svém volném èase
a zcela nezištnì odvádìjí v kroužku mladých
myslivcù Vlèata. Své nezdolné nadšení
s úspìchem pøenášejí i na dìti a pìstují
v nich lásku a úctu k pøírodì. Kéž by bylo
více takových kroužkù, do kterých dìti
chodí s radostí a jejichž kvalitu potvrzují
i úspìchy v soutìžích.
Pavlína Millerová

„Bohušu! Neteèe a
nepoteèe - slabý tlak!“
Pomohou opìt hasièi?

Dìti ani nedutaly, rodièe se pøíjemnì
pobavili a samozøejmì nechybìlo ani
mravní ponauèení na závìr – zlo bylo
potrestáno. Princ Konìrád a princezna
Krásomilka odjeli na své svatební kolobìžce
a snad jsou spolu až dodnes a zlý
Èernoknìžník byl doslova „odklizen“.
Dlouhý, Široký a Bystrozraký mìli úžasné
kostýmy, byli vždy na správném místì
a jejich heslo „Jeden za všechny a všichni za
jednoho“ jim pomohlo pøekonat nástrahy.

Vítání obèánkù
Letos se již podruhé, tentokráte v sobotu
14. èervna, uskuteènilo v obøadní místnosti
obecního úøadu pøivítání novì narozených
dìtí do naší obce.
Pro všechny pøítomné pøipravily dìti
z mateøské školy pìkné kulturní vystoupení, a pøestože nám selhala technika,
úèinkující dìti to nezaskoèilo a své vystoupení pøevedly bezchybnì. Novým obèánkùm pøejeme zdraví, štìstí, lásku nejbližších, krásné dìtství a rodièùm hodnì
trpìlivosti pøi jejich výchovì.
Vítání se zúèastnili se svými maminkami
a tatínky zleva Kristýna Stolièková, David
Zlámal, Jakub Marcinek a Kvido Rozmahel.
Miroslava Dadáková

Pak už zahradní slavnost ovládli ochotní
rodièe v režii paní Mirky Koèí. Na
pøipravených stanovištích plnily dìti
nesnadné úkoly a pokud prošly celou trasu,
èekala je v cíli malá sladká odmìna.
Následovala tradièní diskotéka, kterou
uvádìl osvìdèený DJ Foukal a pak se dostali
k mikrofonu zpìváci amatéøi a „hulákali“
v rytmu karaoke až do tmy. Poslední
návštìvníci odcházeli až kolem 22 hodin,
což svìdèí o tom, že se na akci cítili moc
dobøe a také o tom, že byl dostatek
obèerstvení. Dìkuji manželùm
Bartákovým, Cikrytovým a Brùžkovým, že
se toho letos se ctí ujali a nikoho
nezaskoèilo, když došly párky, protože
záložní plán byl pøipraven. Hezké léto
a prázdniny podle vašich pøání!
za výbor SRPŠ pøi MŠ Hnìvotín Ilona
Niessnerová

V naší obci jsou studny s relativnì kvalitní
vodou, která je vhodná pro použití
do bazénù. Velitel zásahové jednotky Sboru
dobrovolných hasièù proto nabízí dovoz
této vody hasièskou cisternou a napuštìní
bazénù z ulice. Cena bude i s dovozem nižší,
než je cena vody z obecního vodovodu.

Dopravu bude dotovat obec. Myslíme si, že
to není špatný nápad. V noci zpravidla
dopouštíme desítky bazénù. Pro souèasnou
kapacitu vodních zdrojù pitné vody
je situace kritická. Objednávky, termíny
a kontakt na vás žadatele prosím projednejte v úøední dny na obecním úøadì.
Lukáš Burïák,
velitel zásahové jednotky SDH

Dìti na rozhlednu
zdarma
Na základì usnesení valné hromady
Mikroregionu Kosíøsko, mají žáci základních škol mikroregionu, tedy i dìti z naší
školky a základní školy, pøístup na rozhlednu na Velkém Kosíøi zdarma. Stejnì tak je
umožnìn bezplatný pøístup bìhem akcí
dobrovolných hasièù. Klíèe od rozhledny
pro organizované akce jsou k dispozici na
obecním úøadì.
Ing. Jaroslav Dvoøák, starosta
Strana 9

Aktuálnì

Zpravodaj obce Hnìvotín | èerven 2014

Fit stezka Hnìvotín
Nedostateèná úroveò pravidelné pohybové
aktivity je velkým problémem v souèasné
spoleènosti a to zejména v rozvinutých
èástech svìta. V Èeské republice by podle
národního doporuèení pro pohybovou
aktivitu mìlo být každé dítì a adolescent
pohybovì aktivní alespoò 60 a více minut
každý den. Skuteènost je nicménì taková, že
70 % chlapcù a 85 % dívek toto doporuèení
nesplòuje. U dospìlého èlovìka je situace
obdobná, podle národního doporuèení by
dospìlý èlovìk mìl být pohybovì aktivní
alespoò 30 minut 5 dní v týdnu. Ve
skuteènosti ale celá tøetina dospìlé
populace toto doporuèení nesplòuje.
Èlovìk starší 65 let by mìl být podle
národního doporuèení pohybovì aktivní
alespoò 30 minut 5 dní v týdnu, kdy
jakákoliv pohybová aktivita je vítána jako
napø. práce na zahradì èi procházka se
psem. Ve skuteènosti nicménì až 50 %
populace starších 65 let toto doporuèení
nesplòuje. Vzhledem k pasivnímu zpùsobu
života mùžeme pozorovat èím dál èastìjší
výskyt tzv. civilizaèních onemocnìní
zpùsobující až 63 % všech úmrtí. Mezi
nejèastìjší onemocnìni patøí ischemická
choroba srdeèní, cévní mozková pøíhoda,
cukrovka II. stupnì, rakovina, vysoký
krevní tlak, osteoporóza, obezita èi deprese.

Pravidelná pohybová aktivita je tedy tím
opravdovým lékem, který dokáže snížit
riziko vzniku nejrùznìjších onemocnìní
a tudíž vylepšit celkový fyzický a psychický
stav každého z nás. Proto jsme se rozhodli
vytvoøit projekt s názvem Fit stezka
Hnìvotín, který umožòuje všem lidem bez
rozdílu pravidelný pohyb v pøíjemném
prostøedí na èerstvém vzduchu a hlavnì
zadarmo! Fit stezka Hnìvotín se bude
nacházet na polní cestì za ulicí Velký
Válkov, bude mít celkovou délku 2000 m,
v rámci kterých se bude nacházet
14 rùzných stanoviš zamìøených na
posílení a protažení celého tìla. S ohledem
na pohlaví, vìk a fyzickou zdatnost bude
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Klub seniorù
stezka rozdìlena do tøech rùznì dlouhých
okruhù a tøech rùzných obtížností. První
okruh bude nejkratší, mìøí 800 m a tvoøí ho
7 stanoviš. Druhý okruh bude støednì
dlouhý, mìøí 1200 m a tvoøí ho 10 stanoviš.
Tøetí okruh bude nejdelší mìøí 2000 m
a tvoøí ho 13 stanoviš. Na základì
provedení jednotlivých cvikù a èasového
rozpìtí bìhu/chùze mezi stanovišti se
budou rozlišovat tøi úrovnì obtížnosti.
První úroveò obtížnosti tzv. modrá bude
charakteristická celkovou nízkou fyzickou
nároèností, malým poètem opakování
a chùzí mezi jednotlivými stanovišti. Druhá
úroveò obtížnosti tzv. èervená bude
charakteristická celkovì vyšší fyzickou
nároèností s vyšším poètem opakování
a rychlejší chùzí èi klusem mezi stanovišti.

Jak nám velí nìkolikaletá tradice, setkáváme se každý poslední ètvrtek v mìsíci.
Každý mìsíc se slaví narozeniny nìkterého
z èlenù, pozpíváme, pogratulujeme
a plánujeme kam se letos ještì podíváme.
Na podzim se chystáme do pivovaru
v Litovli.
Èervnové setkání bylo ve znamení oslavy
osmdesátin našeho èlena pana Františka
Jurenky, který byl dlouholetým hospodáøem mysliveckého sdružení v Hnìvotínì
a zároveò jedním z prvních èlenù našeho
klubu. Pøejeme mu hodnì zdraví do dalších
let.
Mezi zakládající èleny patøili také manželé
Chytilovi. S panem Chytilem jsme se
v èervnu rozlouèili, èest jeho památce.
Èlovìka potkávají v životì chvíle pìkné,
ale i zlé. A proto si pìkných chvil v našem
klubu co nejvíce užíváme. Za sebe pøeji nám
všem, abychom se ještì dlouho setkávali
v takové pohodì, jako doposud.
Jana Mrkusová

Kulièkový turnaj
v Hnìvotínì

Tøetí úroveò obtížnosti tzv. èerná bude
urèena pro fyzicky zdatnìjší sportovce a je
charakteristická vysokým poètem
opakování a bìhem mezi jednotlivými
stanovišti. Výbìr obtížnosti a okruhu bude
záležet jen na vás, obojí se bude dát
libovolnì kombinovat s cílem dosáhnout
maximální flexibilitu a efektivitu tréninku.
Kromì již zmínìných stanoviš na posílení
a protažení celého tìla se budou na stezce
nacházet také dva typy informaèních tabulí.
Hlavní informaèní tabule umístìna na
zaèátku bude obsahovat základní informace
o stavbì a èlenìní Fit stezky Hnìvotín a také
zajímavé informace o zdravém životním
stylu. Podél stezky se bude dále nacházet
14 vedlejších informaèních tabulí, které
naopak poskytnou základní informace
o stanovištích (popis cvièení, grafické
znázornìní cviku, varianty cvièení a rùzné
zajímavosti). Vzhledem k tomu, že je stezka
urèena pro široké spektrum obyvatelstva,
jak pro dìti, dospìlé, tak i pro seniory, je
rozmístìní odpoèinkových míst
samozøejmostí.
Rádi bychom tímto projektem vytvoøili
podmínky, které umožní bezpeèný
a profesionální trénink na èerstvém
vzduchu pro všechny vìkové kategorie bez
ohledu na jejich výkonnost a tím vytvoøili
místo, kde se budou lidé rádi vracet, scházet
se a odpoèívat od každodenního stresu.
Dokonèení Fit stezky Hnìvotín je
naplánováno na konec mìsíce srpna
letošního roku. Oficiální otevøení probìhne
na zaèátku záøí o podrobnostech vás
budeme ještì informovat.
Jakub Kriško, Tomáš Macoun

Také jste jako
malí hrávali
kulièky? Ano, je
to jistì už pár let
zpìt, ale i dnes se
poøádají kulièkové turnaje.
Nehraje se sice s
„hlinìnkami“,
hra má svá jasná pravidla, ale kouzlo
kulièek zùstává stejné. Kulièkový sport se v
poslední dobì dostává stále více do popøedí.
Pod køídly Èeského kulièkového svazu se po
celé republice poøádá roènì více jak
šedesátka turnajù, které jsou otevøené pro
širokou veøejnost.
A hraje se i v našem okolí, sportovní klub
Hanácká Trefa již nìkolik let poøádá turnaje
v Prostìjovì, Mostkovicích a Køenùvkách.
Sdružuje více jak tøicítku hráèù ze širokého
okolí, mj. i z Olomouce.
V rámci propagace tohoto sportu uspoøádá
Hanácká Trefa jeden turnaj i u nás,
konkrétnì v sobotu 9. srpna na høišti
FC Hnìvotín. Vyzkoušet hru si mùžete pøijít
už od 10-ti hodin, registrace pak konèí
v 10.45 a v 11.00 zaèíná samotný turnaj.
Zvána je široká veøejnost, pravidla jsou
jednoduchá a všem budou vysvìtlena ještì
pøed zaèátkem turnaje. Kulièek k zapùjèení
bude také dostatek, samozøejmì zdarma.
Startovné je symbolické, 30 Kè dospìlí,
10 Kè junioøi a nováèci. Navíc pro nováèky
budou pøipraveny speciální ceny.
Více informací o kulièkovém sportu, vèetnì
podrobných propozic turnaje v Hnìvotínì,
najdete na webové adrese
www.kulicky.com. Informace o klubu
Hanácká Trefa pak na adrese
www.kulickypv.webnode.cz.
Milan Krejèí
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Zájezd do podhùøí Orlických hor
Letošní výlet, uspoøádaný místní organizací
Èeského èerveného køíže v Hnìvotínì,
zamíøil do podhùøí Orlických hor. V nedìli
18. kvìtna jsme nejprve navštívili muzeum
øemesel v Letohradì. Po prohlídce muzea
všechny nalákali pouové atrakce a stánky
na námìstí krásného mìsteèka. Po spoleèném obìdì ve Vamberku nás autobus zavezl
do Rychnova nad Knìžnou. Prohlédli jsme si
barokní zámek postavený v letech 1676-1690.
V první ètvrtinì 18. století byl upraven
a rozšíøen za úèasti architekta J. SantinihoAichla. Za tøicetileté války získali panství
Libštejnští z Kolowrat. Po vymøení této
linie pøešlo panství na Krakowské
z Kolowrat, v jejichž držení je zámek
dodnes. Posledním zastavením na naší
trase byl zámek Èastolovice s jeho rozsáhlým parkem. Již nyní pøemýšlíme kam se
vydáme pøíštì.
Jitka Ponížilová

Oznámení Øímskokatolické farnosti Hnìvotín.
Ohlédnutí za Nocí kostelù 2013
V pátek 23. kvìtna 2014 probìhla v našem
kostele již popáté akce Noc otevøených
kostelù. I tentokrát byl zájem veøejnosti
slušný, i když ne stejný o všechny èásti
našeho programu. Nejvìtší zájem byl
tradiènì o prohlídku vìže kostela. Tu
navštívila asi osmdesát zájemcù. Jen 30 lidí
se podívalo do krypty kostela, kde je rakev
s pozùstatky faráøe Jana Josefa Kyliana,
který nechal kostel pøestavìt do dnešní
podoby. Jen asi 30 posluchaèù si vyslechlo
koncert mužského sboru Nešvera
z Olomouce, doplnìného ještì èástí sboru
Sdružení severomoravských uèitelù ze
Zábøeha, který zazpíval pásmo pøekrásných
vokálních skladeb. Škoda jen, že poèet
posluchaèù nepøesahoval poèet
úèinkujících. Že by snad v Hnìvotínì byl
o vážnou hudbu a zpìv tak malý zájem?
Nebo menší návštìvnost zapøíèinily
paralelnì probíhající akce v zahradì
mateøské školy a na høišti? Odbornì
komentovaná prohlídka interiéru kostela
zaujala asi dvacetièlennou skupinu
zájemcù, kteøí si také vyslechli zasvìcený
výklad o varhanách a ukázky varhanních
skladeb od pana varhaníka Jana Kunèara
z Olomouce. Prohlídka se protáhla do
pozdních veèerních hodin, ale návštìvníci
vydrželi až do konce a odnášeli si spoustu
nových poznatkù o našem kostele a jeho
vybavení.

Národní pou na Velehrad
se koná v pátek 4. a v sobotu 5. èervence.
Program pouti zaèíná v pátek v 10 hodin
ráno, koncertem dobré vùle, který zaèíná ve
20 hodin a bude vysílán Radiožurnálem
i ÈT 2. Národní pou vyvrcholí slavnou mší
svatou na velehradském nádvoøí v sobotu
v 10.30 hodin za úèasti všech èeských
a moravských biskupù. Kdo by se chtìl
sobotní poutní slavnosti na Velehradì
zúèastnit, mùže se pøihlásit na poutní

autobusový zájezd, který požádá farnost
sv. Moøice v Olomouci. Odjezd autobusu od
kostela sv. Moøice bude v sobotu 5. èervence
7 hodin, cena zájezdu za dospìlou osobu
èiní 150 Kè.

Farní pou naší farnosti
na Svatý Hostýn
se koná v nedìli 13. èervence. Kdo se chce
této pouti zúèastnit, a se pøihlásí
u duchovního správce farnosti nejpozdìji
do nedìle 6. 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.

Pøejeme farníkùm i ostatním
spoluobèanùm, zejména pak
rodinám, mládeži a dìtem hezké
prázdniny a dovolené pod Boží
ochranou.
P. Eduard Krumpolc, faráø
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Skonèila sezóna 2013/2014
Nezvykle mírná zima a teplé jaro
zapøíèinily, že nebylo nutné pøekládat kvùli
nezpùsobilým terénùm soutìžní zápasy
a tak fotbalisté ukonèili jarní èást soutìží již
v první polovinì mìsíce èervna.
Tým mužù obsadil v tabulce krajského
pøeboru se ziskem 31 bodù koneèné
11. místo, když si oproti podzimu o jedno
místo pohoršil. S ohledem na skuteènost, že
ve dvanácti jarních utkáních dokázal získat
pouhých jedenáct bodù, je toto umístìní
solidní. Nicménì kádr mužstva, který se
podaøilo složit, mìl urèitì navíc.
K bezstarostné záchranì týmu v soutìži
pomohly ještì horší výsledky soupeøù
v tabulce níže umístìných a také
skuteènost, že po podzimu ze soutìže
odstoupilo z finanèních dùvodù mužstvo
TJ Zlaté Hory. Vyštípat Hnìvotín
z krajského pøeboru se nepovedlo ani
nìkterým funkcionáøùm jiných týmù, kteøí
se o to snažili tzv. „od zeleného stolu“
využitím nepøesností ve smìrnicích
fotbalové asociace týkajících se poplatkù za
èlenství hráèù. V nové sezónì budou
mužùm novými soupeøi týmy FK Šumperk
(sestoupil z divize a je pøece jenom blíže než
Zlaté Hory), FK Mohelnice B, Sokol
Klenovice na Hané a SK Chválkovice
(nahradily odstoupivší FK Troubky), kteøí
postoupily z 1.A tøídy.

Na snímku úspìšný tým starších žákù. Horní
øada zleva: Matìj Holub, Matìj Samek, Michal
Šesták, Jiøí Pospíšil, Zdenek Horyl a trenér
Roman Kaštyl. Dolní øada zleva: Daniel Drtina,
Ondøej Èuka a Jakub Holub.

Úspìšné jaro odehráli dorostenci. Tým se
podaøilo vhodnì posílit hostováním
nìkolika hráèù a k hubeným
5-ti podzimním bodùm na jaøe pøibylo bodù
14, což v koneèném úètování staèilo na
8. místo, „na dostøel“ polovinì tabulky.
Potìšili starší žáci, kteøí se ve skupinì
B okresního pøeboru umístili na 2. místì.
O prvenství se pøipravili hloupými chybami
v prohraném utkání s pozdìjším vítìzem
skupiny týmem Slavonína. V koneèném
poøadí okresního pøeboru však staèili
obsadit krásné 3. místo, které vybojovali ve
vypjatých soubojích se Sokolem
Chomoutov, druhým týmem skupiny
A. Mladší žáci vyrovnanými výkony (na
podzim zisk 19 bodù, na jaøe zisk 20 bodù)

obhájili v tabulce podzimní 8. místo, když je
pouhé tøi body dìlily od umístìní v horní
polovinì tabulky. Svoji první mistrovskou
sezónu mají za sebou starší benjamínci. Po
poèáteèních prohrách se postupnì
vypracovali k vyrovnaným zápasùm
s vìtšinou soupeøù. Po podzimních
vyøazovacích bojích, kdy se oddìlily silnìjší
týmy od tìch slabších, obsadili v jarní
nadstavbì ve své skupinì pìkné 3. místo.
Od druhého místa je dìlil pouhý bod.

Muži – krajský pøebor
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Tým
FK Kozlovice
FK Nové Sady
Sokol Láznì Velké Losiny
1.HFK Olomouc "B"
Šternberk
Slavoj Kojetín-Koválovice
Tatran Litovel
FC Želatovice
TJ Medlov
Sokol Konice "A"
FC Hnìvotín
FC Kralice na Hané
FK Troubky
FC Dolany
Sokol Ústí

Záp
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

+
22
19
14
14
12
11
11
11
10
9
9
8
8
7
4

0
4
6
6
5
7
7
4
4
6
6
4
6
4
4
9

2
3
8
9
9
10
13
13
12
13
15
14
16
17
15

Skóre
73: 24
74: 33
65: 47
53: 38
54: 42
43: 40
39: 56
49: 56
50: 55
42: 57
49: 52
48: 56
42: 82
48: 65
36: 62

Body
70
63
48
47
43
40
37
37
36
33
31
30
28
25
21

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

2
3
2
8
9
10
7
11
12
11
16

Skóre
78: 17
86: 38
76: 18
70: 40
52: 50
71: 56
39: 50
40: 81
52: 55
33:102
30:120

Body
54
45
44
30
27
26
23
19
16
15
12

Dorost – okresní pøebor
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Tým
SK Chválkovice
SK Slatinice
SK Šumvald
Doubrava Haòovice
TJ Štìpánov
Sokol Dub nad Moravou
FK Horka nad Moravou
FC Hnìvotín
Sokol Troubelice
SFK Nedvìzí
SK Bìlkovice

Záp
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

+
18
14
13
9
8
8
5
5
4
3
4

Starší žáci – okresní pøebor mini, skupina B

Mistrovský tým FC Hnìvotín. Horní øada zleva:
Pavel Kryl, Jiøí Punèocháø, Jakub Krejèí
a manažer týmu populární Petr „Emil“
Poledníèek. Dolní øada zleva: Antonín Vánský,
Roman Kaštyl, Tomáš Rejman a Rudolf
Kadìrka.

Pøi hodnocení fotbalové sezóny nemùžeme
opominout populární malou kopanou.
Velkou reklamou pro Hnìvotín je
prvoligový tým FC Hnìvotín, který i letos
potvrdil svoji momentální dominanci a po
tøetí v øadì získal, v konkurenci témìø
200 týmù, s velkou pøevahou titul
okresního pøeborníka. Kvality týmu
dokazuje i úèast hráèù Jakuba Krejèího,
Pavla Kryla a Jiøího Punèocháøe na
pøípravném kempu reprezentace èeské
republiky, který se konal poèátkem kvìtna
v Podještìdském sportovním areálu
v Èeském Dubu. Tøeba se nìkdy
v budoucnosti doèkáme zastoupení v reprezentaci malé kopané z øad hnìvotínských
fotbalistù. Že je Hnìvotín baštou malé
kopané na olomoucku dokazují i týmy Kovo
døevo a United Players, které pùsobí ve
druhé lize a ostudu rozhodnì nedìlají.

Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tým
Sokol Slavonín
FC Hnìvotín
SK Chválkovice
SK Velká Bystøice
SK Bìlkovice
Hvìzda Libavá
Sokol Dub nad Moravou
FC Dolany
SFK Nedvìzí
TJ Tršice

Záp
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

+
15
14
13
12
10
9
5
3
3
2

0
2
0
1
2
0
1
0
1
1
0

Skóre
107: 30
118: 48
110: 62
147: 66
98: 72
88: 56
54:111
64: 87
44:160
32:170

Body
47
42
40
38
30
28
15
10
10
6

Mladší žáci – okresní pøebor, skupina B
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tým
Sokol Dub nad Moravou
Sokol Slavonín
Sokol Velký Újezd
SK Chválkovice
TJ Tršice
SK Grygov
SK Velká Bystøice
FC Hnìvotín
SFK Nedvìzí
Sokol Kožušany
Sokol Tìšetice
Sigma Lutín
Sokol Drahanovice
1. FC Olomouc

Záp
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

+
22
19
20
19
16
14
13
12
11
9
7
5
1
0

0
3
4
1
3
0
2
3
3
2
3
1
1
1
1

1
3
5
4
10
10
10
11
13
14
18
20
24
25

Skóre
171: 31
162: 47
130: 50
173: 63
140: 80
99: 75
103: 72
142: 76
136:137
89:106
59:129
57:169
21:274
14:187

Body
69
61
61
60
48
44
42
39
35
30
22
16
4
1

Na závìr malého ohlédnutí pøejeme všem
hráèùm, trenérùm, funkcionáøùm
a pøíznivcùm kopané užití si pohodových
prázdnin èi dovolených a naèerpání nových
fyzických a psychických sil. „Podzim“
bychom mìli zahájit v nedìli 10. srpna
mistrovským utkáním mužù v Šumperku.
Milan Krejèí

Mezi reprezentanty hnìvotínské kopané patøí
i rozhodèí Jiøí Šulc, který rozdává radost (a žluté
a èervené karty) na okresních fotbalových
høištích.
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