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Poznámky z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce
Zasedání zastupitelstva proběhlo v úterý
9. prosince a bylo již plně pracovní. Zahájil
ho starosta obce Ing. Jaroslav Dvořák.
Přítomni byli všichni zastupitelé a 27 hostů
z řad občanů. Po schválení zapisovatelky,
návrhové komise a ověřovatelů byl také
schválen program zasedání.
Zprávu o činnosti obecního úřadu za
uplynulé období přednesl starosta obce.
Bylo projednáno a odsouhlaseno složení
jednotlivých výborů obce (viz samostatný
článek). Předseda finančního výboru Petr
Niessner seznámil přítomné
s navrhovanými rozpočtovými opatřeními
č. 5 – 10/2014, které upravily neplánované
příjmy, výdaje a přesuny mezi jednotlivými
položkami rozpočtu ještě na letošní rok.
V této souvislosti schválilo zastupitelstvo
pro starostu obce pravomoc provádět
rozpočtová opatření do výše 300 000 Kč
s tím, že na nejbližším veřejném zasedání
s nimi dodatečně zastupitele seznámí
(důvodem je snaha o pružnější nakládání
s rozpočtem – obec nemá radu, která by se
scházela častěji než zastupitelstvo jednou za
dva měsíce). Projednán a schválen byl
rozpočet obce na rok 2015 a příspěvky
spolkům a zájmovým sdružením.

Poděkování a přání

Starosta obce na zasedání občany seznámil
s problémy souvisejícími s provozováním
ubytovny „Hotelák“, o výsledcích kontrol
provedených ze strany Okresní správy
sociálního zabezpečení a Krajské hygienické
stanice na tomto zařízení a o iniciativě Svazu
měst a obcí týkající se této oblasti.

ulicích Olomoucká a Lutínská. Hodně
dotazů se týkalo i potřebných oprav
chodníků a obecního rozhlasu (nefungující
tlampače, případně jejich nevhodné
umístění).
Na závěr jednání bylo přijato usnesení
a starosta zasedání ukončil. Podrobnější
informace o projednávaných záležitostech
naleznete na obecních webových stránkách
v usnesení z 2. veřejného zasedání obecního
zastupitelstva.
Iveta Čechová

Zastupitelé a starosta obce
Hněvotín děkují Vám všem,
kteří jste se v uplynulém roce
zapojili do práce v zájmových
spolcích
a sdruženích, podíleli se na
dalším zvelebování naší obce
úklidem před svými domy
a jejich květinovou, případně
i vánoční výzdobou. Vážíme si
Vaší práce při organizaci
a zabezpečení kulturních,
sportovních a společenských
akcí a při reprezentaci naší
obce.
Společně s redakční radou
a zaměstnanci obecního úřadu
přejeme všem obyvatelům obce
Hněvotín pohodové prožití
vánočních svátků a v novém
roce 2015 pevné zdraví, štěstí
a spokojenost.

Podrobněji z jednání zastupitelů
Na svém 2. veřejném zasedání, o němž
stručně informujeme na jiném místě
zpravodaje, zastupitelé projednali některé
body, ke kterým se vracíme podrobněji.
Schválen byl Strategický plán rozvoje obce na
roky 2014-2018. Vzhledem, k tomu, že se jedná
o pracovní dokument, je možno jej průběžně
upravovat a doplňovat s ohledem na finanční
možnosti obce, z pohledu vypsaných dotačních
titulů, ale především s přihlédnutím
ke skutečným potřebám obce.

V další části zasedání zastupitelé
odhlasovali:
- odkoupení pozemku p.č. 1196 od manželů
Vladimíra a Anny Kočích z důvodu řešení
parkovacích stání a prostoru vjezdu do
Domu s pečovatelskou službou z Lutínské
ulice;
- schválení jednacího řádu zastupitelstva
obce, věcné břemeno na veřejné osvětlení,
nebo vzdání se předkupního práva při
změně majitele stavebního pozemku;
- schválení všech projednaných smluv obce.
Přítomní byli následně informováni
předsedkyní výboru pro životní prostředí
ing. Naděždou Krejčí o ukončení svozu
biologického odpadu a dále o systému jeho
svozu a o možnostech kompostování v roce
2015.
Předposledním bodem programu byla již
tradičně diskuze, která se především točila
kolem bezpečnosti provozu na novém
kruhovém objezdu a zrekonstruovaných
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Sazebníku úhrad za poskytování
informací dle zákona 106/1999 Sb.
a pro ostatní účely
Zastupitelstvo obce na
svém zasedání mimo
jiného schválilo sazebník
úhrad za činnosti
obecního úřadu
vyplývající ze zákona
č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu
k informacím:
- práce (každá započatá hodina při práci
v archívu nebo na kopírovacím stroji)
… 185 Kč;
- kopírování a skenování A4 černobílé
jednostranné … 2 Kč/stránka;
- kopírování a skenování A4 černobílé
oboustranné … 3 Kč/stránka;
- kopírování a skenování A4 barevné
jednostranné … 4 Kč/stránka;
- kopírování a skenování A4 barevné
oboustranné … 6 Kč/stránka;
- kopírování a skenování A3 barevné
jednostranné (plány) … 10 Kč/stránka;
- cena nosiče CD/DVD … 10 Kč/ks
- odeslání e-mailem … 5 Kč/odeslání
- poštovné dle aktuálního tarifu České
pošty.

Výbory pro nové volební období
Výbory jsou poradními a pomocnými
orgány zastupitelů. Jejich personální
obsazení má po projednání na
zastupitelstvu následující podobu:
výbor kontrolní: předseda Ing. Jozef
Novák, členové Petr Rosmaník a Jana
Mlčochová;
výbor finanční: předseda Petr Niessner,
členové Mgr. Lucie Přikrylová a Martin
Skácel;
výbor pro výstavbu obce a dopravu:
předseda Ing. Libor Blaťák, členové
Ing. Zdeněk Filip, Milan Horyl a Ing. Jiří
Macoun;
výbor pro kulturu, sport a práci se
zájmovými složkami: předseda Miloslav
Antl, členové Ing. Tomáš Dostál, Mgr. Dana
Dostálová, Milan Krejčí a Petr Pokorný;
výbor pro životní prostředí:
předsedkyně Ing. Naděžda Krejčí, členové
Radovan Bajgar, Darja Peroutková a Josef
Studený;
výbor pro občanské záležitosti:
předsedkyně MUDr. Pavla Hluší, členové
Mgr. Jana Mádlová a Jitka Ponížilová;
Pokračování na straně 3.

Titulní strana
V pátek 5. prosince proběhlo před obecním
úřadem Rozsvícení vánočního stromu
obce, kterého se zúčastnily stovky lidí.
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Podrobněji z jednání zastupitelů
výbor pro školství a mládež: předseda
Ing. Vilém Koníček, členové Mgr. Radka
Dudová a Eva Koníčková;
výbor pro zaměstnanost a služby:
předseda Roman Piňos, členové Pavel
Perutka a Jiří Petr.
Ing. Jaroslav Dvořák, starosta
Rozpočet obce a příspěvky spolkům
a zájmovým sdružením v roce 2015
V minulém vydání zpravodaje byl
v základních obrysech zveřejněn návrh
rozpočtu pro následující rok.
V nezměněné podobě byl zastupiteli
i schválen. Odsouhlaseny byly i příspěvky
na činnost:
- předpokládané rozpočtové příjmy
..... 23 270 000 Kč;
- navrhované výdaje ..... 23 270 000 Kč.

Příspěvky na činnost:
Fotbalový club Hněvotín

500 000 Kč

Sdružení dobrovolných hasičů Hněvotín

5 000 Kč

Sdružení dobrovolných hasičů (mladí hasiči) 10 000 Kč
Myslivecké sdružení Blata

5 000 Kč

Družina mladých myslivců Vlčata

10 000 Kč

Český červený kříž

5 000 Kč

Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel

5 000 Kč

Senioři obce

5 000 Kč

Taneční skupina BABA

5 000 Kč

Beruška

5 000 Kč

Divadelní soubor

5 000 Kč

Římskokatolická farnost Hněvotín

10 000 Kč

Petr Niessner, zastupitel a předseda finančního výboru

Pokračující výstavba v obci
Po necelých čtyřech měsících prací byla
v pátek 21. listopadu 2014 za účasti
hejtmana Olomouckého kraje Jiřího
Rozbořila slavnostně otevřena
zrekonstruovaná silnice II/570 přes obec
Hněvotín. Stavbu za více než 40 milionů Kč
zrealizovala firma EUROVIA CS, a.s., závod
Zlín. Součástí stavby je nová okružní
křižovatka, přechody pro chodce a místa
pro přecházení, autobusové zastávky
v zálivech, podélná parkovací stání, úpravy
veřejného osvětlení, nové dopravní značení
a úpravy chodníků a vegetačních ploch.

rychlosti, parkování aut u plné čáry a na
chodnících, nebo hazardnímu přecházení
chodců zabrání lépe než dopravní úpravy
spíše výchova a u některých jedinců jen
opakované pokuty.
Kromě rekonstrukce silnice II/570
pokračovaly i menší úpravy dalších
komunikací. Byly srovnány vybrané polní
cesty a jejich povrch byl upraven
zhutněným recyklátem. Opraveny byly
i největší povrchové výtluky, zejména pak
na komunikaci Mrazírny – Jezírka Banat,
kde za finančního přispění majitelů firem
a společností připravujeme na jaro 2015 její
kompletní rekonstrukci.

Obec se na stavbě podílela částkou ve výši
6,6 milionu Kč v rámci stavby „Revitalizace
centrální části obce Hněvotín“. Většina
nákladů stavby je hrazena z Regionálního
operačního programu Střední Morava.
Zrekonstruovaná komunikace a nová
okružní křižovatka jistě přispěje ke zvýšení
bezpečnosti dopravy v obci. Co jí však
neprospěje, je nezodpovědné chování
řidičů i chodců. Překračování povolené

Stihlo se vybudovat i slíbené veřejné
osvětlení za „Studeným“ směrem k ulici Za
školou. Dále bylo doplněno osvětlení v nové
lokalitě na ulici Topolanské a bylo posíleno
osvětlení ulice Lutínská před zatáčkou.
Chceme ještě doplnit osvětlení na
křižovatce Lutínská – K Floriánku
a u výjezdu z okružní křižovatky směrem na
Topolany, kde plánujeme vybudovat i místo
pro přecházení.
Vlastními silami pokračujeme v úpravách
obecního bytu v hasičské zbrojnici.
Stavební úpravy bývalého „pekla“ pod
pódiem v Kulturním domě již byly
dokončeny. Dokončen byl hydrogeologický
vrt na Malém Klupoři. Vzhledem k malé
vydatnosti vrtu (0,4 l/s) zatím zvažujeme,
zda jej do vodovodního systému obce
zapojíme.

Na hřišti FC Hněvotín byla zahájena výstavba
tzv. „malých šaten“. Je hotova základová deska
a dle vývoje počasí budeme pokračovat hrubou
stavbou.

Dočkala se i cesta za zahradami mezi ulicí
Spojovací a Lutínskou, na které byl po úpravě
položen nový živičný povrch - po doplnění
o chodníky tak vznikne další pohodlná trasa pro
pěší propojující Lutínskou ulici s centrem obce.

Z připravovaných akcí jsme se projekčně
posunuli s ulicí Západní z fáze územního
řízení do fáze stavebního řízení. Pro
plánovanou revitalizaci ulic Malý Klupoř
a K Floriánku pracujeme na dokumentaci
pro územní řízení.
Ing. Libor Blaťák, místostarosta
a předseda výboru pro výstavbu obce
a dopravu
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Co z hlavních akcí plánujeme v příštím roce? Florbalové turnaje –
I v roce 2015 chceme pokračovat v činnostech zabezpečujících zvýšení úrovně života v naší podzim 2014
obci. Mezi jinými to jsou:
- revitalizace části obce Malý Klupoř a ulice K Floriánku;
- vybudování ulice Západní a dopravního propojení ulic Za školou a K Floriánku;
- pokračování v řešení zabezpečení obce dostatečným množstvím pitné vody;
- etapové realizování výstavby sportovního areálu;
- výměna oken a vchodových dveří ve zbývající části Domu s pečovatelskou službou;
- pokračování ve výsadbě stromů a zeleně;
- další rozvíjení kulturního, sportovního a společenského vyžití občanů obce.
Ing. Jaroslav Dvořák, starosta

Zavedení kamerového
systému v budově
základní školy
Od prvního prosincového týdne byl v naší
základní škole spuštěn kamerový systém,
který monitoruje dění před hlavním
vchodem a dále sleduje vnitřní prostory
školy. Účelem zavedení kamerového
systému je zabránit vstupu cizích osob do
školy, ve které by mohly ohrožovat žáky
a zaměstnance školy, dále ochrana majetku
žáků a školy a případné zamezení možnému
vandalismu ze strany žáků.

Ve škole je instalováno celkem pět kamer.
Jedna kamera je umístěna u vchodových
dveří školy a jedna je umístěna na chodbě
u šaten v suterénu.
Šatny slouží pouze k odkládání svrchního
oděvu a obuvi, neslouží k převlékání žáků
do tělesné výchovy apod. Další kamera je
umístěna na dolní chodbě před pavilonem
školy. Dvě kamery jsou umístěny v rohu
horní chodby a vidí na chodby před
učebnami. Kamery monitorují vnitřní
i venkovní prostory v reálném čase, bez
záznamu. Kamerový systém je propracován
tak, že jeden monitor je umístěn v kanceláři
ředitele školy a druhý v kanceláři
zástupkyně ředitele školy, čímž pracovníci
zabezpečují a značně omezují vstup
nepovoleným a nežádoucím osobám do
prostoru školy. Zajišťují také vstup žáků do
školy například po návštěvě lékaře apod.
Systém je vzájemně propojen a má k němu
přístup pouze vedení školy a pracovnice
kanceláře. Nepovolaná osoba tento přístup
nemá.
V levé horní části dveří hlavního vchodu je
informace, že příchozí vstupují do prostor,
které sleduje kamerový systém.
Mgr. Vladimír Čuka, ředitel školy
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První informace o
prázdninovém táboře
Na hlavní prázdniny 2015 opět
připravujeme prázdninový tábor pro naše
žáky současného prvního stupně se
všeobecným zaměřením. Do tábora se
mohou hlásit i stejně staré děti s trvalým
bydlištěm v Hněvotíně, které dojíždí na
jinou základní školu. S finančním
přispěním našeho zřizovatele, obce
Hněvotín, se uskuteční tyto turnusy
v pracovní dny od 7:00 do 16:30 hod.
a budou se konat za každého počasí. Školní
rok 2014/2015 končí vydáním ročníkového
vysvědčení v úterý 30. června 2014.
Termíny jednotlivých turnusů:
1) 1. – 3. července 2015 (tento turnus se
uskuteční pouze v případě, že se přihlásí
6 a více dětí)
2) 7. – 10. července 2015
3) 13. – 17. července 2015
V měsíci srpnu již škola žádný turnus
nevypisuje, 17. – 21. srpna 2015 budou mít
hněvotínské zájmové složky svůj tábor
a v termínech 24. – 28. srpna 2015
a 31. srpna 2015 již bude pracovat školní
družina. Cena tábora je stanovena částkou
1 000 Kč na jeden plný týden (5 dnů). Další
informace najdete na webových stránkách
školy www.skolahnevotin.cz.
Mgr. Vladimír Čuka, ředitel školy

Seznámení s bezpečností
na kruhovém objezdu
Brzy po otevření nového kruhového
objezdu v naší obci se šli naši nejmladší žáci
základní školy z 1.,2. a 3. třídy obeznámit
s chováním a správným přecházením
silnice v novém dopravním prostředí.
Čekal na nás krajský koordinátor BESIPU
pan Ing. Miroslav Charouz a příslušník
dopravní policie, kteří se dětem věnovali,
seznámili je s nebezpečími, která na silnici
a v dopravě hrozí, varovali, že „jde vždy
o život“, a proto je nutné dávat v provozu na
silnici velký pozor.
Žáci si cvičně vyzkoušeli silnici několikrát
přejít a za odměnu si odnesli pro školu další
výstražné vesty a červené terčíky pro
zastavení dopravy při přecházení větších
skupin.
Věříme, že díky kruhovému objezdu bude
doprava v Hněvotíně bezpečnější a všichni
školáci i občané vždy dojdou svého cíle.
Mgr. Radka Dudová

Základní škola Lutín
Ve středu 5. listopadu jeli někteří chlapci
z 8. třídy do lutínské školy na florbalový
turnaj. Spolu se Žraloky, Těšeticemi 1
a Hell´s angels byli ve skupině A. Utkali se
zde tedy se třemi týmy z jiných vesnic, ale
moc se jim nedařilo. V prvním zápase
prohráli 1:3, ve druhém prohráli 0:4
a pouze v posledním remizovali 1:1. Jediné
dva góly vstřelil Matěj Holub. I když
nevyhráli, určitě je bavilo, že si zahráli
florbal a domů neodjížděli zklamaní.
Adam Niessner, 8. třída
Základní škola Hněvotín
Na úterý 11. listopadu jsme na přátelský
turnaj pozvali žáky 6. a 7. třídy z Těšetic,
kteří si zahráli se svými vrstevníky z naší
školy, ale také s chlapci ze 4. a 5. třídy, kteří
se tím snažili připravit na olomoucký
turnaj. Každé družstvo hrálo s oběma
družstvy dvakrát. V prvním kole vyhrála
škola Těšetice, druhé kolo zase naši mladší
žáci, ale skóre vzájemných zápasů bylo ve
prospěch hostující školy. Jako nejlepší
střelec se prosadil náš Javier Šolle,
nejlepším brankářem se stal Víťa Jež, který
chytal nejmladšímu družstvu. Sladké
odměny na závěr přišly po téměř
dvouhodinovém sportování vhod.

Základní škola Heyrovského
Olomouc
V pátek 21. listopadu se žáci 4. a 5. třídy
odhodlaně pustili do soubojů ve
florbalovém turnaji „Think Blue Cup“, který
do loňského roku pořádala Česká
pojišťovna. Systém turnaje zůstal stejný,
i družstva se přihlásila stejná, takže
konkurence byla velká. Přestože naši
chlapci bojovali s velkým nasazením, dva
zápasy prohráli, ale poslední se jim podařilo
vyhrát. Alespoň jedno vítězství je
povzbudilo a domů odjížděli s nadšením.
Mgr. Radka Dudová

Základní a mateřská škola

Divadlo Slunečnice
Ve čtvrtek 11. prosince vystoupilo v místním
Kulturním domě brněnské divadlo
Slunečnice se svým vánočně laděným
pořadem "Předvánoční čas". Malí diváci
z mateřské školy i z 1. stupně zdejší základní
školy se seznámili zábavnou formou
s dávnými vánočními zvyky a zazpívali si
nejznámější české koledy. Nechyběly ani
melodie z našich nejúspěšnějších pohádek,
ve kterých se zpívalo o lásce, naději
a porozumění, což k Vánocům
neodmyslitelně patří. Podle odezvy dětí
věřím, že si z představení odnesly příjemné
zážitky.
Mgr. Alena Zapletalová

V měsíci listopadu
navštívili žáci
1. stupně dva
programy v kině
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Starostův hanácké
vdolek 2014

Humanitární akce
Vánoční hvězda

Už druhým rokem jsme se vypravili
s dvacetičlennou výpravou 1. stupně naší
školy na obratnostní závody do sokolovny
v Dubanech. Žáci soutěžili jako celek – od
čtyř prvňáčků až po čtyři žáky páté třídy se
jeden po druhém pouštěli do předem
natrénovaných disciplín. Slalom mezi
kužely, přenášení medicinbalu,
přeskakování lavičky, běh střídavě
„člověka, koně a raka“, zavazování provázků
na čas, to vše předvedli v souboji s dalšími
sedmi družstvy jiných základních škol.
Vloni jsme sice získali jako nováčci hned
druhé místo, ale letos nám bylo jasné, že
budeme rádi, když se udržíme na stupních
vítězů. Některé disciplíny se nám vydařily
lépe, v disciplíně „člověk, kůň, rak“ jsme
neměli konkurenci, ale jinde jsme zase,
i když někdy jen o desetiny sekund, byli
o více míst za vítězi.

Je neuvěřitelné, jak ten čas rychle běží. To
mě napadlo, když jsem letos psala dětem
a rodičům již po deváté prosbu, aby si
koupili vánoční hvězdu. Uvědomila jsem si,
že za těch pár let jsme společně přispěli
kolem 100 000 Kč. A to je nemalá částka.
Přemýšlela jsem, co vše se za ni dá pořídit
pro jednotlivce a co pro rodinu. Zahraniční
dovolená, starší auto, spousta hraček. My
jsme těmito penězi dali najevo hlavně to, že
jsme kultivovaná společnost, která umí
svým slabším kolem sebe pomoci.

Prvním byl koncert kapely „JUMPING
DRUMS“, která svými bubenickými
kreacemi strhla děti k potlesku i k tanci.
Někteří žáci si mohli sami hru na bubny
vyzkoušet, aby zjistili, že to není nic
snadného. Mnozí zatoužili mít jeden
z bubnů doma pro vlastní relaxaci.

Druhý program „LISTOVÁNÍ“ byl literárně
- dramatický. Profesionální herec a herečka
z Prahy předvedli dětem besedu o knize
v uměleckém podání. Krásná četba z knihy
a následná dramatizace příběhu byla
zajímavým pohledem na práci s literárním
příběhem. Děti se i zasmály komickým
výstupům obou herců. Programy byly
přínosem svým kvalitním provedením
a vedly děti ke kulturnímu projevu.
Mgr. Eva Pospíšilová

Vánoční dílny
Pořádání vánočních dílen patří k pěkným
tradicím naší školy. Tentokrát se však na
nich nevyráběly výrobky určené k prodeji
na jarmark, ale děti si s pomocí rodičů
vyrobily drobnost, kterou si doma ozdobily
vánoční stůl. Zvonečky z příze si vyráběli
žáci 5. třídy, děti z 2. a 3. třídy sestavily
aranžmá z přírodnin, děti 1. a 4. třídy se
zase pokusily o výrobu vlastní svíčky
z voskových plátů. Podvečerní čas dílny si
všichni zpříjemnili krátkým kulturním
vystoupením dětí, ale také ochutnávkou
vánočního cukroví, které s sebou maminky
žáků donesly. Za všechny děti moc
děkujeme.
Mgr.Ivana Filkászová

Ve škole to mnohdy vypadá naopak, ale
stačí dětem některé věci vysvětlit a ony
velmi rády pomohou. Je jen na nás
dospělých, jaký směr v životě jim
nabídneme a jaký vzor jim poskytneme ve
své rodině. Přeji nám všem, abychom se
s našimi dětmi nebo vnoučaty nemuseli
nikdy dostat na krásně vyzdobené oddělení
Hemato-onkologické oddělení Dětské
kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci.
Všem, kteří jste přispěli, děkuji za malé
nemocné pacienty. Letos jsme přispěli
rekordní částkou 11 450 Kč.
Mgr. Dana Andrlíková

Svíčkárna Rodas
a vánoční Olomouc

Těmi se stali opět obávaní favorité ze
základní školy Smržice. Naši žáci byli velice
motivovaní, a to nejen výbornými koláči
a smaženým řízkem, aby se umístili do
třetího místa. Nakonec se rozhodlo až
v posledním závodě, výhodně pro dvě
družstva – školy Hněvotín a Vrbátky
obsadily společně třetí místo. Měli jsme
velkou radost. Výborná organizace celé
akce a bezúrazový průběh jen podtrhly
celkový charakter soutěže.
Mgr. Radka Dudová

V úterý 2. prosince jela 6., 7., 8. a 9. třída na
exkurzi do svíčkárny RODAS v Olomouci.
Žáci si zde mohli vytvořit voskovky různých
barev i tvarů. Potom si všichni vlastnoručně
obarvili svíčku a mohli si také zakoupit
různé výrobky v místním obchůdku.

Kdo chtěl, naplnil si sklenici koupelovou
solí. Po skončení exkurze se žáci přemístili
do centra Olomouce, kde zhlédli vánoční
výzdobu a navštívili tradiční trhy na
náměstí.
Adam Niessner, 8. třída
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Mikulášský maškarní karneval
Letošnímu rozsvěcování vánočního stromu
předcházel Mikulášský maškarní karneval
v Kulturním domě. Byl zahájen v 16 hodin
a přinesl s sebou bohatý program nejen pro
děti. Tři oddíly mažoretek si připravily
několik krátkých skladeb, k vidění byla jak
hromadná, tak sólová vystoupení.
Představily se také žákyně 4. a 5. třídy se
svým vystoupením se stuhami. Po celou
dobu nechyběla hudba, o kterou se staral
DJ Zbyněk. Na své si přišli malí tanečníci,
kteří dováděli na parketu a za svůj čertí
tanec dostali sladkou odměnu. Do sálu
zavítal samozřejmě Mikuláš s čerty
a andělem, kteří hodným dětem nadělili
různé dobroty.
Zvláště těm, které se odvážily zarecitovat
básničku do mikrofonu. Během karnevalu
bylo zajištěno bohaté občerstvení.
Prodávaly se párky v rohlíku, palačinky,
popcorn a jiné dobroty. Na chodbě probíhal
vánoční jarmark, kde se prodávaly výrobky
žáků základní i mateřské školy. Velké
zastoupení měly výtvory dětí z keramického
kroužku.
V 19 hodin se všichni shromáždili před
Kulturním domem, kde byl slavnostně
rozsvícen vánoční strom a děti z pěveckého

V pátek 5. prosince již tradičně zavítal do
naší mateřské školy Mikuláš, čert a anděl.
S radostí jsme jim zazpívali písničky
o čertech. I pro Mikuláše se něco našlo, jen
andělská písnička chyběla. Snad právě
proto nám všechna naše zlobeníčka
v „Knize hříchů“ byla odpuštěna a všichni
jsme dostali moc hezkou nadílku. Tak zase
za rok …

kroužku zazpívaly několik vánočních písní
a koled. Zlatým hřebem večera byl krásný
ohňostroj. Celá akce se vydařila a navodila
příjemnou vánoční atmosféru.
Mgr. Lenka Čuková

Podzimní ohlédnutí za lampionovým
průvodem

Začátkem listopadu jsme svolali děti
z mateřské školky do sálu Kulturního domu,
kde pro ně bylo stejně jak vloni připraveno
„Minikino“ s krátkým pásmem pohádek.
Nevědomky jsme tak oživili vzpomínky
některých rodičů a prarodičů, kdy bývalo
pravidelné promítání filmů v kulturáku
velkou nedělní událostí pro velké i malé
z Hněvotína. A nejoblíbenější byly
samozřejmě filmy s „hvězdičkou“, bylo věcí
cti všech dospívajících se na ně dostat
a vydržet neodhaleni až do konce.
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Mikulášská nadílka
v mateřské škole,
vánoční jarmark
a vánoční besídka

Pak už byl čas na lampiony. Před Kulturním
domem jsme se všichni shromáždili a začala
velká akce - rozsvěcování lampionů. Mnoho
rodičů se drží tradic a poctivě zapalují
svíčku, zbytek akce pak ovšem prožijí
v poklusu, protože je třeba neustále své dítě
pronásledovat a hlídat, aby lampion
nevzplál. Je ale třeba uznat, že oheň je oheň
a žádná blikačka v hůlce ho nenahradí. Po
společném focení se světýlkový průvod
vydal Hněvotínem. Letos nám počasí
celkem přálo, takže jsme mohli projít delší

Večer proběhl v Kulturním domě maškarní
karneval a vánoční jarmark, kde si rodiče
a návštěvníci mohli zakoupit vánoční
ozdoby, keramiku i výtvory některých
z rodičů. Občerstvení připravily členky
výboru SRPŠ paní Niessnerová, Přikrylová,
Kočí, Sovová, Mlynářová a dále paní
Tulcová, Navrátilová, Ševčíková a páni
Přikryl a Tulec. Z výtěžku uhradíme
kulturní pořady a hračky. Všem, kteří se na
přípravě podíleli, moc děkujeme.
Na vánoční besídce v Kulturním domě jsme
určitě potěšili všechny rodinné příslušníky
našich dětí. Jejich potlesk a úsměvy nám
byly tou největší odměnou za vystoupení.
Dostálová Jarmila,
zástupkyně ředitel pro MŠ

trasu a děti si lampiony pořádně užily.
Poslední zastávka pak byla před kostelem
sv. Leonarda, kde jsme dětem pro ně
přijatelnou formou vysvětlili českou tradici
Dušiček, která je bohužel poslední roky
zcela válcována západními zvyky. A na
úplný závěr akce jsme uctili památku
a rozsvítili před kostelem svíčky za všechny
dušičky na světě.
Ilona Niessnerová, za výbor SRPŠ při MŠ

Aktuálně
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Oznámení obecního úřadu
Uzavření úřadu
Obecní úřad Hněvotín oznamuje, že
z důvodu čerpání dovolené bude ve dnech
23.12., 29.12. - 31.12. 2014 a 2.1.2015
uzavřen.

Výběr poplatků za svoz
komunálního odpadu v roce
2015
Do konce února 2015 jsou splatné poplatky
za svoz popelnic za rok 2015. Úhradu
můžete provést bezhotovostně převodem
příslušné částky na účet číslo
5423811/0100, variabilním symbolem je
číslo popisné domu s kódem 1337
(například za dům č. p.
620 bude uveden
variabilní symbol
6201337), nebo hotově v
úřední dny (pondělí a
středa) v kanceláři
obecního úřadu.
Poplatek za osobu činí
3 8 0
K č / r o k .
Poplatníkem je každá
osoba, která má
nahlášen trvalý pobyt v
Hněvotíně, tedy i ta,
která má úřední adresu na Obecním úřadě
v Hněvotíně č.p. 47, i když se tady fyzicky
nezdržuje. Poplatek za rekreační objekt,
tedy objekt, kde nemá nikdo trvalý pobyt,
také činí 380 Kč/rok.

Výběr poplatků za psa v roce
2015
Poplatky za psy za rok 2015 jsou splatné od
1. února do 31. března 2015. Poplatníkem je
držitel psa staršího 3 měsíců a poplatek je
stanoven ve výši 100 Kč. Za druhého
a každého dalšího psa téhož držitele je pak
částka navýšena na 150 Kč. Majitel psa,
který je poživatelem invalidního,
starobního a vdovského nebo vdoveckého
důchodu, anebo sirotčího důchodu, který je
jediným zdrojem příjmu je pak sazba 50 Kč
(u druhého a každého dalšího psa téhož
držitele je potom opět 150 Kč).

Úhrada může být provedena také buď
bezhotovostně na výše uvedený účet,
variabilním symbolem pak bude opět číslo
popisné domu tentokráte s kódem 1341
(takže například platba za psa z domu
č.p. 620 bude uvedena pod variabilním
symbolem 6201341), nebo zase hotově
v kanceláři obecního úřadu.
Jana Svobodová

Pozvánka na kulturní a společenské akce
S končícím rokem se blíží i start kulturněspolečenské sezóny a tak si vás
dovolujeme pozvat na akce, které se
v Hněvotíně na přelomu roku a v prvním
čtvrtletí roku nového uskuteční:

31. prosince
Silvestrovská zábava s půlnočním
ohňostrojem

1. ledna
Novoroční výšlap do Hněvotínských Skal

17. ledna
Ples Mysliveckého sdružení Blata

14. února
Pyžamový ples

21. února
Ples Sdružení dobrovolných hasičů

6. března
Hněvotínský košt pálenek

14. března
Ples FC Hněvotín

20. března
Ples Sdružení rodičů a přátel školy

Poznámky k jednotlivým akcím:
Silvestrovská zábava, aneb konec
roku na vodě – přístup na zábavu
samozřejmě nikomu upřen nebude, ale
pojďme se v poslední den roku trochu
„shodit“. Ti kreativnější se jistě dostaví
v kostýmu námořníka, piráta, vodáka (nebo
vodníka?), ale i ten, kdo se objeví s nějakým
doplňkem či symbolikou spojenou
s vodním živlem, projeví smysl pro humor
a zábavu. Fantazii se meze nekladou, třeba
se objeví i vodní panna.
Novoroční výšlap – oblíbené provětrání,
tolik potřebné po předchozích hodinách,
které má jediný cíl - zjistit, co je nového
u umělé liščí nory ve Skalách. Možná že nic,
ale zato víme co bude při starém – vynikající
gulášová polévka, teplé nápoje na zahřátí,
i něco ostřejšího. To vše od 13 hodin.
Plesy a košt pálenek – všechny tyto akce
se konají tradičně v prostorách Kulturního
domu, není potřeba je více představovat,
o podrobnostech budete jistě zavčas
vyrozuměni prostřednictvím plakátu
a obecního rozhlasu.
Poslední informace – v měsíci dubnu
zvažujeme uspořádání Plesu seniorů a pro
velký ohlas zamýšlíme opět pozvat na
hostování některé z ochotnických divadel.
Miloslav Antl,
místostarosta a předseda výboru
pro kulturu, sport a práci
se zájmovými složkami

Ukončení svozu
biologického odpadu
a květinová výzdoba
obce v roce 2015
Podle smlouvy uzavřené se společností van
Gansewinkel jsme ukončili letošní svoz
biologického odpadu dne 28. 11. 2014.
V příštím roce počítáme s jeho obnovením
v průběhu měsíce dubna, kdy budou
kontejnery rozmístěny na obvyklá
stanoviště. Zájemcům i nadále nabízíme
možnost pořízení zahradních kompostérů,
u kterých hradí obecní úřad 2/3 z nákupní
ceny.

Dále jednáme o rozšíření možností
zbavovat se biologického odpadu
rozmístěním 2 - 3 velkokapacitních
kontejnerů, které by byly určeny především
na posečenou trávu (obecní pozemky,
sportovní areál atd.).
V roce 2015 chceme zadat vysázení truhlíků
vybrané zahradnické firmě a opět je
nabídnout občanům k výzdobě uličních
oken rodinných domů a oplocení. Zájemci
se již nyní mohou hlásit na obecním úřadě.
Pokračovat budeme i v instalaci truhlíků na
sloupy veřejného osvětlení, dojde k jejich
rozšíření i do dalších ulic.
ing. Naděžda Krejčí, zastupitelka
a předsedkyně výboru pro životní prostředí

Oprava sdělení
V předchozím vydání zpravodaje jsme vás
informovali o ustavujícím zasedání
Zastupitelstva obce Hněvotín. Do textu se
ale vloudil chybný údaj, když toto zasedání
bylo datováno na čtvrtek 30. listopadu
2014. Správně byl uveden pouze den,
jednání nových zastupitelů se sice konalo ve
čtvrtek, ale 30. října. Nejen pozorným
čtenářům se tímto omlouváme.
Milan Krejčí
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Oznámení Římskokatolické farnosti Hněvotín Z činnosti jednotky
SDH Hněvotín
Pořad bohoslužeb ve vánočním
období 2014-2015 ve farním kostele
sv. Leonarda v Hněvotíně
24.12. 20.30 Štědrý večer – vánoční
mše svatá (půlnoční) se zpěvem vánočních
skladeb;
25.12. 09.30 Hod Boží vánoční –
vánoční mše svatá se zpěvem vánočních
koled
25.12. 15.00 - vánoční besídka u jesliček
(vhodné pro rodiče s dětmi), pásmo
vánočních koled u betléma s výkladem
vánoční události přizpůsobeným pro děti;
26.12. 09.30 Svátek sv. Štěpána –
sváteční mše svatá;
28.12. 09.30 Svátek sv. Rodiny:
Ježíše, Marie a Josefa – mše svatá za
rodiny farnosti;
31.12. 17.00 Památka sv. Silvestra
– děkovná mše svatá za uplynulý rok;

Soutěž „O hanáckou sekyrku“
V sobotu 13. září se zásahová jednotka
Hněvotín zúčastnila dalšího ročníku
soutěže „O hanáckou sekyrku“. Soutěžními
disciplínami bylo zdolávání reálných
zásahů. V letošním roce se klání zúčastnily
dva naše týmy a umístily se na 6. a 9. místě.
Soutěž je přínosem a zkušeností pro celou
jednotku JSDH, proto se jí každý rok
zúčastňujeme.

všech těchto církví. Po skončení bohoslužby
bude následovat přátelská beseda s našimi
hosty na faře spojená s občerstvením.

01.01. 09:30 Nový rok – novoroční
mše svatá za farnost Hněvotín;
06.01. 18.00 Slavnost Zjevení Páně –
sv. Tří králů – tříkrálová mše se svěcením
zlata, kadidla, vody a křídy, na konci mše
požehnání koledníkům Tříkrálové sbírky
11.01. 09.30 Svátek Křtu Páně –
nedělní mše na zakončení vánočního
období s obnovou křestních slibů.
Vánoční koncert v kostele
sv. Leonarda v Hněvotíně
se bude konat v neděli 4. ledna 2015
v 15.00 hodin. Účinkovat bude chrámový
sbor Chorus Marianus z Tršic pod vedením
Jana Gottwalda a Jiřiny Navrátilové.
Program koncertu bude uveden na
plakátech. Vstupné na koncert je
dobrovolné, výtěžek bude použit na potřeby
farnosti.
Tříkrálová sbírka na Charitu
se bude konat v naší obci v týdnu kolem
svátku sv. Tří králů, tj. ve dnech 5. - 11. ledna
2015. Prosíme farníky i ostatní
spoluobčany, aby podle svých možností do
této sbírky přispěli a tím pomohli lidem,
kteří jsou odkázáni na pomoc a služby
Charity. Nikdo z nás neví, zda nebude
jednou tuto pomoc a tyto služby také sám
potřebovat.
Ekumenická bohoslužba za jednotu
křesťanů
se bude konat ve farním kostele
sv. Leonarda v neděli 25. ledna 2015
ve 14 hodin. Na tuto bohoslužbu zveme
věřící ze všech křesťanských církví
přítomných v Hněvotíně a také duchovní
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Přejeme všem
našim farníkům
i ostatním
spoluobčanům
radostné
a duchovně prožité
vánočních svátky
a hodně Božího
požehnání, zdraví
a spokojenosti
v novém roce.
P. Eduard Krumpolc, farář

Soutěž ve Štětovnicích
se konala v neděli 12. října a poměřit své síly
s konkurencí vyjeli i mladí hasiči.
Na pořadu byly soutěže v tradičních
disciplínách jakými jsou střelba,
zdravověda, uzlování a topografie. Hasiči
obsadili 10. příčku.
Sběr kovového odpadu
pořádala zásahová jednotka v sobotu
18. října, kdy se v obci současně konal sběr
velkoobjemového odpadu. Akce se velmi
vydařila a všem děkujeme za darovaný
odpad.

Soutěž „O hněvotínskou sekyrku“
V letošním roce proběhl 3. ročník soutěže
„O hněvotínskou sekyrku “, aneb kdo vydrží
až do konce. Tato výcviková soutěž mladých
hasičů proběhla ve dnech 24. – 26. října
a byla spojená s výlety, prezentacemi
a řešením reálných zásahů.
A samozřejmostí bylo přespání na
„hasičárně“. Pátek byl zahájen soutěžemi
a v podvečerních hodinách byl vyhlášen
poplach, neboť byla „nalezena“ nebezpečná
látka. Po ukončení zásahu a vrácení se zpět
na hasičkou zbrojnici byl vyhlášen ještě
jeden poplach - požár neznámé látky
v prostorách hněvotínských skal. Sobotní
ráno bylo zahájenou rozcvičkou.
Poté následovala vycházka na rozhlednu na
Velkém Kosíři a dále školení
u profesionálních hasičů v Prostějově na
téma „vyhledávání osob“. Po obědě proběhl
výcvik hašení z větší vzdálenosti
v prostorách skal.
Pokračování na straně 9.
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Z činnosti jednotky SDH Hněvotín
Pokračování ze strany 8.

Odpoledne se uskutečnila přednáška pod
vedením Ing. Jozefa Nováka. Po večeři se
opět vyhlašovaly události. Jako první byla
vyhlášena událost požár, který děti uhasily
a ošetřily svědka požáru figuranta pana
Ponížila, kterému tímto chceme poděkovat.
Další nahlášenou událostí bylo vyhledávání
ztracených osob v prostorách u pomníku
padlých letců. Při návratu ze zásahu jsme
připravili perličku - vyřešení dopravní
nehody, kterou mladí hasiči bez problému
zvládli. V neděli ráno byl vyhlášen poslední
poplach - výbuch plynu ve sklepě
v prostorách Obecního úřadu Hněvotín,
spojený s pádem konstrukce
a zraněnou osobou. V odpoledních
hodinách proběhl závod hasičské
všestrannosti.

Jako velitel zásahové jednotky v Hněvotíně
jsem byl, při shrnutí celého průběhu
třídenní soutěže, s výsledky spokojen.
Výsledky soutěže byly následující: 1. místo
obsadila Anna Limana, na 2.místě skončila
Jana Rozmahelová a 3. místo vybojoval
Milan Vojáček. Vít Polák získal sošku hasiče
za celkové celoroční zlepšení znalostí,
putovní sekerku za nejlepší výsledky v celé
soutěži získala Marie Vojáčková.

Výcvik mladých hasičů na vodě
V měsíci listopadu se konal výcvik mladých
hasičů na vodě Proběhl v Olomouckém
aquaparku, kde strávili celý den. Výcvik byl
placen sdružením hněvotínských hasičů.
Lukáš Burďák
7
Strana 9

Zájmové organizace

Zpravodaj obce Hněvotín | prosinec 2014

Fotbalová spokojenost
V minulém vydání zpravodaje jsme slíbili
krátké ohlédnutí za podzimní částí
fotbalové sezóny, se kterou můžeme být
spokojeni.
Muži stihli díky příznivému počasí
předehrát i dva jarní zápasy a mají tak po

jedině s vedoucím Chomoutovem, ve
zbývajících devíti zápasech odcházeli ze
hřiště s pocitem vítěze a mají impozantní
skóre 92 : 16. Na týmu je vidět, že je delší
dobu pohromadě, na jaře se
pravděpodobně utká o prvenství ve své

Naši nejmenší, benjamínci, si na podzim
užili turnajové hody. Do soutěže byly
přihlášeny dva týmy – nejmladší
benjamínci a mladší benjamínci. Každý tým
o víkendu absolvoval svůj turnaj, takže se
trenéři Pavel Dostalík, Jiří Sova a Zdeněk
Filip měli co otáčet. A že to s těmi prcky není
jednoduché. Více se fotbalově vedlo
nejmladším benjamínkům, kteří dokázali
odehrát řadu kvalitních utkání.
Takže celkově shrnuto, tak jak je uvedeno
v titulku, fotbalová spokojenost. Hlavně
mládež nás těší, v kádru všech mužstev bylo
na podzim dohromady 65 mladých hráčů.
A jestli jsou výše v textu připomenuta jména
trenérů, není to náhodou. Bez jejich
obětavosti a zaujetí by mladí neměli
alespoň takové podmínky, jaké jim můžeme
nabídnout. Vždyť jen v letošním roce
obětovali ze svého času přibližně 3 000
hodin v jejich prospěch. A to nepočítáme
řadu jiných dobrovolníků, kteří se nějakým
způsobem do těchto aktivit zapojují.
Milan Krejčí

Na snímku tým mužů. Horní řada zleva: Ivo Lošťák - trenér, Jan Šulc, Petr Novák, Michal Karabina,
Adam Novotný, Petr Láner, Jaroslav Běhalík, Tomáš Hrdlovič, Marek Duda, Mojmír Doležal - vedoucí
týmu a Radek Erben - masér. Dolní řada zleva: Ondřej Šenkyřík, Jiří Veselský, Jakub Lakomý, Tomáš
Dokoupil, Martin Skoumal, Jakub Schinneck, Pavel Kryl a David Lošťák.

17-ti utkáních na svém kontě 25 bodů.
V tabulce krajského přeboru jim to zajistilo
krásné páté místo. Vydařený byl především
závěr podzimu, když tým po posílení (na
hostování přišli hráči Hrdlovič, Lošťák
a Lakomý) vyhrál čtyři zápasy po sobě bez
obdržené branky. Trochu mrzí, že „chudým
rozdávali“ (zbytečné ztráty s mužstvy
z konce tabulky), ale na druhou stranu zase
dokázali „bohatým brát“ (cenná vítězství na
hřištích Nových Sadů a Velkých Losin).
Zajímavý pohled je na skóre hněvotínských
fotbalistů – 20 nastřílených branek je
nejméně ze všech mužstev v soutěži,
25 inkasovaných gólů zase zkreslují dva
pětigólové příděly od Litovle a Kojetína.
Bodové rozdíly mezi mužstvy počínaje
čtvrtým Medlovem nejsou velké a tak nás
pravděpodobně zase čeká dramatické jaro.
Záležet bude i na složení kádru, se kterým
trenér Ivo Lošťák do druhé poloviny soutěže
zasáhne.
Dorostenci jsou po podzimu na šestém
místě. Odehráli pouze devět utkání, více
týmů se do soutěže nepřihlásilo. Lepšící se
herní projev však srážely hloupé a zbytečné
chyby před inkasovanými brankami,
trenérovi Michalovi Barčíkovi tak přibylo
pár šedin. Naopak velmi spokojen může být
s přístupem u této věkové kategorie
netradičním – na náročné tréninky mu
chodilo nezřídka i 14 – 15 hráčů, na jednom
mistrovském utkání dokonce nezbyl dres
pro hráče.
Starší žáci na podzim zaznamenali prohru
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skupině s již zmíněným Chomoutovem.
Velkého úspěchu chlapci dosáhli
v listopadu, když dokázali v hale na
Šibeníku v Olomouci zvítězit v prvním kole
zimní halové soutěže. Získali tak právo
reprezentovat v lednu 2015 olomoucký
okres na mezinárodním turnaji v Nitře, kam
se všichni, v čele s trenéry Romanem
Kaštylem a Milanem Horylem, již určitě
těší.

Podzimní počínání mladších žáků lze
v jednou aspektu přirovnat k dorostencům
– nadějně rozehrané zápasy zhatilo
inkasování hloupého gólu, nebo
neproměnění vyložené šance. Na rozdíl od
dorostenců však měli trenéři David Benko
a Rudolf Kaděrka kolikrát problém dát
sestavu dohromady a museli si vypomáhat
benjamínky, sice snaživými, ale v soubojích
s o hlavu a půl většími soupeři
neúspěšnými. V každém případě si mužstvo
dává za cíl „prokousat se“ na jaře do
poloviny tabulky.

Výbor Fotbalového clubu
Hněvotín děkuje touto cestou
všem hráčům, trenérům
a členům za práci
odvedenou v roce 2014.
Obecnímu úřadu Hněvotín,
sponzorům a příznivcům
pak děkujeme za spolupráci
a podporu.
Všem výše uvedeným
i našim spoluobčanům
přejeme hodně štěstí, zdraví
a spokojenosti
v novém roce 2015.

Zájmové organizace

Zpravodaj obce Hněvotín | prosinec 2014

Tabulky fotbalu
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Tabulka - muži
Tým
Záp +
FK Nové Sady
17
15
FK SAN-JV Šumperk
17
12
Sokol Lázně Velké Losiny
17
10
TJ Medlov
17
7
FC Hněvotín
17
7
FC Želatovice
17
7
1.HFK Olomouc "B"
17
6
FC Dolany
17
6
FC Kralice na Hané
17
6
Tatran Litovel
17
5
Slavoj Kojetín-Koválovice
17
5
Sokol Konice
17
5
FK Mohelnice "B"
17
5
Sokol Klenovice na Hané
17
6
FK Šternberk
17
5
SK Chválkovice
17
4

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

Tým
SFK Nedvězí
Sokol Dub nad Moravou
FK Autodemont
Sokol Troubelice
TJ Haňovice
FC Hněvotín
TJ Mladějovice
SK Šumvald
SK Bělkovice
Sokol Slavonín

Mladší benjamínci, skupina G
0
1
3
3
4
4
2
4
4
3
5
5
3
3
0
2
4

1
2
4
6
6
8
7
7
8
7
7
9
9
11
10
9

Skóre
60: 15
33: 13
41: 23
27: 27
20: 25
28: 32
30: 30
25: 35
26: 34
30: 30
23: 24
21: 28
27: 35
22: 45
22: 32
21: 28

Body
46
39
33
25
25
23
22
22
21
20
20
18
18
18
17
16

0
2
4
2
1
3
2
2
1
1
0

1
0
2
3
3
4
4
5
5
8

Skóre
33: 13
24: 10
23: 12
28: 17
19: 18
24: 17
15: 13
17: 31
12: 27
5: 42

Body
20
19
17
16
12
11
11
10
7
0

0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
2
0

0
1
2
3
3
6
6
7
7
7
10

Skóre
59: 8
92: 16
54: 16
38: 17
47: 28
44: 49
27: 49
40: 59
19: 50
23: 46
7:112

Body
30
27
24
19
19
10
10
9
9
5
0

Tabulka - mladší žáci
Záp +
0
12
12
0
12
10
1
12
7
2
12
7
2
12
6
3
12
5
2
12
5
1
12
4
3
12
4
3
12
3
3
12
2
1
12
1
1
12
1
0

0
1
3
3
3
5
6
5
5
6
9
10
11

Skóre
88: 10
50: 20
41: 15
55: 31
38: 22
47: 51
30: 27
21: 21
27: 38
24: 28
21: 67
13: 56
11: 80

Body
36
31
23
23
21
17
16
15
15
12
7
4
3

Tabulka - dorost
Záp +
9
6
9
5
9
5
9
5
9
3
9
3
9
3
9
3
8
2
8
0

Rk.
1.
2.
3.
4.

Tým
FK Nové Sady A
1. HFK Olomouc B
Sigma Lutín
FC Hněvotín

Záp
12
12
12
12

+
10
8
5
0

0
0
1
1
0

2
3
7
12

Skóre
78: 29
67: 36
54: 49
13:101

Body
30
25
16
0

Nejmladší benjamínci, skupina B
Rk.
1.
2.
3.
4.

Tým
SK Sigma Olom. C
Sokol Doloplazy
FC Hněvotín
SK Chválkovice

Záp
12
12
12
12

+
11
6
6
1

0
0
0
0
0

1
6
6
11

Skóre
114: 32
71: 51
65: 62
17:123

Body
33
18
18
3

Rozsvícení vánočního
stromu obce
Alespoň obrazem se vracíme k akci
"Rozsvícení vánočního stromu obce".

Tabulka - starší žáci
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Tým
Sokol Chomoutov
FC Hněvotín
Sokol Dub nad Moravou
TJ Štěpánov
Sokol Náklo
Sokol Kožušany
Velký Újezd
SK Chválkovice
SK Slatinice
TJ Tršice
Sigma Lutín

Tým
Sokol Náklo
SK Náměšť
Tatran Litovel
TJ Haňovice
SK Slatinice
Sokol Troubelice
FK Autodemont
SK Uničov
Sokol Pňovice
FC Hněvotín
Sokol Drahanovice
Sokol Těšetice
Sigma Lutín

Záp
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

+
10
9
8
6
6
3
3
3
3
1
0
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Rozsvícení vánočního stromu obce
Alespoň obrazem se vracíme k akci
"Rozsvícení vánočního stromu obce".
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