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Poznámky z 8. zasedání zastupitelstva obce
Poslední letošní veřejné zasedání
hněvotínských zastupitelů proběhlo v úterý
15. prosince v zasedací místnosti obecního
úřadu. Zasedání se zúčastnili všichni
zastupitelé a 23 hostů.
Po zahájení zasedání přednesl předseda
kontrolního výboru zprávu o plnění
usnesení z předchozího jednání. Starosta
obce následně seznámil přítomné s prací
a plněním úkolů obecního úřadu od
říjnového zasedání.
Předseda finančního výboru Petr Niessner
přednesl a zastupitelé projednali a schválili
rozpočtové opatření č. 6/2015.
Protože k navrhovanému rozpočtu obce na
rok 2016 nedošly od složek ani od občanů
žádné připomínky, byl vyrovnaný rozpočet
(viz. říjnové číslo zpravodaje) schválen ve
výši 26 100 000 Kč.

Místostarosta Miloslav Antl přednesl
a zastupitelé vzápětí schválili navržené dotace,
kterými obec v příštím roce podpoří činnost
spolků a sdružení a rozdělili finanční příspěvky
z odměny za umístění v soutěži „Vesnice roku
2015“ (podrobněji v samostatném článku).

s kulturními akcemi na přelomu roků 2015
a 2016. Předseda výboru pro školství
a mládež Vilém Koníček navrhl schválení
dodatku k zřizovací listině Základní školy
a Mateřské školy Hněvotín, příspěvkové
organizace, zařazením oboru „základní
škola speciální“. Návrh by jednomyslně
schválen. Dále byly projednány a schváleny
smlouvy obce a dodatky ke smlouvám.
Po krátké diskuzi bylo přijato usnesení
a starosta zasedání ukončil. Podrobnější
informace o projednávaných záležitostech
naleznete na webových stránkách obecního
úřadu v Usnesení z 8. veřejného zasedání
zastupitelstva obce.
Iveta Čechová

Účet zastupitelstva obce za rok 2015
Je tradicí, že na konci roku skládají vlády
účty voličům, prezidenti přednášejí zprávy
o stavu unie nebo státu, vánoční poselství,
či novoroční projevy. Myslíme, že se nám
řada věcí podařila a Hněvotín neustále
posouváme mezi nejlepší vesnice
v Olomouckém kraji. Například v oblasti
výstavby obce, odpočítáme-li zimní měsíce,
se dařilo prakticky realizovat měsíčně
3 - 4 investiční akce nebo opravy:
- dokončili jsme zbytkové práce a zahradní
úpravy na průtahu;

vodovod a další šatny jako přístavba
k stávající udírně;
- rekonstruovali jsme chodník a schodiště
na Lutínské ulici;
- umístili jsme nové čekárny na Olomoucké
a Lutínské ulici;

Projednán a schválen byl bezúplatný převod
pozemků obce do majetku Olomouckého kraje.
Jedná se o pozemky dotčené průtahem
z Olomouce na Lutín a jde o všechny plochy pod
silnicí. Olomoucký kraj nám naopak své
pozemky do majetku obce převedl již dříve,
v tomto případě všechny plochy mimo vozovku.

Byly projednány žádosti fyzických
a právnických osob o finanční dotace. Obec
mimo jiného poskytne menší dotaci
příspěvkové organizaci Sociální služby
Olomouc, která poskytuje různou formu
péče 14 obyvatelům obce a dále Hospici na
Svatém Kopečku.
Předsedkyně výboru pro životní prostředí
Naděžda Krejčí navrhla zrušení původní
obecně závazné vyhlášky č. 2/2012
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního
odpadu a seznámila přítomné s odlišnostmi
danými novelou zákona o veřejných
poplatcích, které se promítly do znění nově
schválené obecní vyhlášky č. 2/2015. Mimo
jiného obsahuje i nově stanovenou cenu
poplatku za komunální odpad ve výši
400 Kč za osobu na rok.
Vyhláška je vyvěšena nejen na úřední desce,
ale i na webových stránkách obce, které
v současné době procházejí úpravou
a v nové podobě by měly začít fungovat
v první polovině měsíce ledna 2016.
V různém padly informace o zimní údržbě
v obci, o záměru směny a odprodeje
pozemku obce. Místostarosta Libor Blaťák
informoval o výstavbě v obci a dokončení
komunikací před zimním obdobím, jeho
kolega Miloslav Antl seznámil přítomné
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Provedli jsme revitalizaci ulice Západní.

- vybudovali jsme nové dětské hřiště ve
sportovním areálu;
- dokončili jsme opravu služebního bytu
v hasičské zbrojnici a provedli svislé izolace
budovy;
- realizovali jsme průzkumný vrt vody na
Malém Klupoři, který napojíme na
zásobovací systém;
- dokončili jsme společenský prostor pod
jevištěm;
- ve sportovním areálu jsme se vybudovali
splašková kanalizace a nové napojení na

- v Domě s pečovatelskou službou jsme
vyměnili okna a vchodové dveře u osmi
zbývajících bytů a staticky jsme zajistili
a zateplili půdní prostor pro zřízení dvou
bytových jednotek;
- vybudovali jsme skladové garáže,
parkoviště, kotec pro zatoulané psy
a příjezdovou komunikaci k technickému
zázemí obce vedle obecního úřadu;
- nechali jsme odbornou firmou vyčistit oba
vrty, jako zdroje pitné vody;
- provedli jsme rekonstrukci komunikace
od bytovky zemědělského družstva po ulici
Hřbitovní;
- za spoluúčasti firem jsme položili nový
povrch na komunikaci od mrazíren po
Pokračování na straně 3.
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Účet zastupitelstva obce za rok 2015
Pokračování ze strany 2.

Jezírka Banat;
- zpevnili jsme polní cesty a výjezdy na
hlavní silnice;
- ve spolupráci s vedením Správy silnic
Olomouckého kraje jsme dosáhli opravy
silnice III třídy do Topolan;
- oplotili jsme zadní část sportovního
areálu;

- zahájili jsme demontáž oplocení, opravu
podstavce a sochy sv. Floriánka;
- v přízemní chodbě Kulturního domu jsme
osadili troje nové, plastové dveře a postavili
oddělovací zeď;
- zřídili jsme vydlážděné plochy pod
popelnice v Domě s pečovatelskou službou;
- provedli jsme revitalizaci ulice Západní;
- srovnali jsme plochu pro kluziště (snad
nám v zimně i zamrzne);
- opravili jsme překopy v ulici za hasičskou
zbrojnicí;

přesunuli do úkolů na příští rok.
Dařilo se nám i v oblasti sportu, kulturního
vyžití občanů i společenského života v obci.
Druhé místo v soutěži o titul „Vesnice
Olomouckého kraje 2015“ je toho důkazem.
Ještě jednou vám za váš podíl na těchto
výsledcích děkujeme.
zastupitelé obce

Poděkování
zaměstnancům
obecního úřadu
Někde jsem slyšel:
„Komu platíš, tomu neděkuj!“
Je to zhovadilost!

- propojili jsme komunikací a navazujícím
chodníkem lokalitu Za hřištěm s místní
částí Kout;
- vybudovali jsme nový vjezd do
sportovního areálu a chodník podél
parkoviště;
- zrealizovali jsme umělou závlahu hlavní
hrací plochy sportovního areálu;
- dokončili jsme úpravu prostranství za
kostelem a upravili fontánku;
- zrekonstruovali jsme Boží muka v polích
k Těšeticím;

- předlážděn byl dvůr mateřské školky
a vydlážděn vjezd s chodníkem;
- rozšířili jsme květinovou výzdobu
u kruhového objezdu a na sloupech
veřejného osvětlení. Co se nepovedlo
realizovat ať již z důvodu chybějících
finančních prostředků, nebo pro průtahy
s majiteli sítí (např. ČEZ - Distribuce),
s majiteli pozemků, nebo s úřady, to jsme

Dovolte mi, abych na tomto místě
poděkoval zaměstnancům obecního
úřadu. Poděkoval za každodenní,
mnohdy i nepříjemnou práci při
údržbě budov obce, kanalizačního
systému, vodovodní sítě, komunikací,
veřejných prostranství a zeleně v obci.
Za odklízení sněhu, likvidaci odpadů,
za pomoc škole, školce a spolkům při
zajištění kulturních a společenských
akcí a za další aktivity, které s sebou
přináší zabezpečení chodu obce a námi
požadovaného komfortu bydlení.
Jaroslav Dvořák, starosta

Podpora spolků a sdružení v roce 2016
V příštím roce chceme i nadále podporovat
a rozvíjet spolkovou a zájmovou činnost
v naší obci. Budeme se snažit o větší
zapojení mládeže i nových občanů do života
vesnice. Máme radost z aktivit nových
kroužků bojových sportů, z jógy, nebo
ze zájmu o taneční pro dospělé.

Zastupitelé rozhodli o finanční podpoře v roce 2016 pro tyto spolky a sdružení
a jednotlivým subjektům schválili tyto částky:
Fotbalový club Hněvotín
400 000 Kč
Sbor dobrovolných hasičů Hněvotín
5 000 Kč
Sbor dobrovolných hasičů – mladí hasiči
5 000 Kč
MS Blata
5 000 Kč
Družina mladých myslivců Vlčata
5 000 Kč
Český červený kříž
5 000 Kč
Senioři Hněvotín
5 000 Kč
Taneční skupina BABA
5 000 Kč
Beruška
5 000 Kč
Spolek Pro Vás Hněvotín
5 000 Kč
Římskokatolická farnost Hněvotín
10 000 Kč
Dračí lodě (startovné)
4 000 Kč
Tanečnice ze skupiny

Vzhledem k tomu, že naše obec obdržela od Olomouckého kraje za Baba.
druhé místo v soutěži „Vesnice roku 2015“ částku ve výši 100 000
Kč, považujeme za spravedlivé odměnit ty, kteří za barvy
Hněvotína bezprostředně „bojovali“ při reprezentaci obce před hodnotící komisí.
Proto jsme přidělili:
3 oddílům mládežnické kopané
2 oddílům mladých hasičů
2 oddílům DMM Vlčata
3 oddílům mažoretek
taneční skupina BABA

15 000 Kč
10 000 Kč
5 000 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč

Spolky si mohou částky vyčerpat v prvním čtvrtletí roku 2016. Další podporou, kterou
zastupitelé pro spolky a zájmová sdružení schválili, bude s účinností od 1. ledna 2016
bezplatný pronájem prostorů v Kulturním domě a v základní a mateřské škole. Platba bude
pouze za praní ubrusů a případné škody.
Miloslav Antl, místostarosta
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Co z hlavních akcí plánujeme v příštím roce? Zimní údržba v obci
V příštím roce máme v úmyslu realizovat
tyto níže uvedené akce:
- posílit zásobování obce pitnou vodou
napojením nového vrtu a pro napouštění
bazénů a dešťových nádrží začít využívat
užitkovou vodu z vodního zdroje za
Kulturním domem;
- revitalizovat ulici K Floriánku včetně
instalace nového veřejného osvětlení;

Jedním z hlavních úkolů v příštím roce je nové
vyřešení zásobování Malého Klupoře pitnou
vodou a následně pak revitalizace celé této
místní části obce.

- při dostatku finančních prostředků
rekonstruovat celou ulici za hasičskou
zbrojnicí až po ulici za kostelem;
- vybudovat nové zastávky autobusů
u Mrazíren a naproti společnosti WANZL;
- připravit projektovou dokumentaci a řešit
financování cyklostezek pro napojení obce
na Olomouc, Topolany, Nedvězí a Olšany
u Prostějova;

strany s následným vybudováním malého
hřiště a ploch pro pracovní vyučování;

Zimní údržba v obci bude opět zajišťována
jednak zaměstnanci obce (ručním nářadím,
sypačem soli, frézou s radlicí a motorovým
zametačem) a již několikátý rok těžkými
stroji společnosti S pro Stavby, obchod,
dopravu a služby s.r.o. (dříve Stavebniny
u komína).

Pokračovat v udržování kulturního dědictví obce
chceme dokončením opravy sochy sv. Floriánka
včetně oplocení a sochy p. Marie s glorietem.

- zateplit dům s pečovatelskou službou ze
západní strany a dokončit dva nové byty
v půdní vestavbě;
- pokračovat ve výsadbě stromů a zeleně;
- dále zlepšovat podmínky pro kulturní,
sportovní a společenské vyžití občanů obce.
Libor Blaťák, místostarosta

Vzhledem ke změně názvu a transformaci
společnosti musí obec uzavřít smlouvu
o zimní údržbě komunikací novou, ale za
stejných cenových podmínek i na rok 2016.
Jaroslav Dvořák, starosta

Poděkování a přání
Zastupitelé a starosta obce děkují Vám
občanům, kteří jste se v uplynulém roce
podíleli na dalším zvelebování naší vesnice
výzdobou svých domů, úklidem chodníků,
prostranství i výsadbou zeleně
a dalšími aktivitami.

V areálu základní školy bude stát altánek, který
bude sloužit jako venkovní učebna. Vydlážděná
plocha je již připravena.

- pokračovat v budování sportovního areálu
výstavbou menšího hřiště s tartanovou
dráhou, doskočištěm a dalšími atletickými
prvky pro tělesnou přípravu žáků základní
školy, výstavbou víceúčelového hřiště pro
kolektivní sporty a hřiště pro plážový
volejbal, a dále provést opravu stávajícího
hřiště na volejbal a nohejbal;
- instalovat nové úsporné kotle pro vytápění
budovy základní školy, osadit termoventily
a na půdě rekuperační jednotku pro větrání
a vytápění tělocvičny;
- dokončit oplocení areálu školy ze západní
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Velice si vážíme Vašeho zapojení do práce
v zájmových spolcích a sdruženích,
na úkor svého času a svého pohodlí.
Vážíme si Vaší práce a aktivity při
organizaci a zabezpečení kulturních,
sportovních a společenských akcí i při
reprezentaci a propagaci naší obce.
Společně s redakční radou Zpravodaje
a zaměstnanci obecního úřadu přejeme
Vám všem pokojné prožití vánočních
svátků, pohodu, klid a štěstí
Vám i Vaším blízkým.
V nastávajícím novém roce 2016
Vám přejeme pevné zdraví,
spokojenost, úspěchy v práci,
v podnikání i ve studiu a také
splnění všech Vašich
novoročních předsevzetí.
Šťastný nový rok 2016!

Základní a mateřská škola
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Listopad ve znamení vystoupení mažoretek

Vánoční hvězda

Poctivý trénink každý pátek odpoledne
a jednorázový páteční večer s přespáním
a dalším celodenním sobotním tréninkem
se v dobrém odrazily na našich prestižních
vystoupeních v listopadovém čase.
Nejprve jsme v neděli 22. listopadu
podpořily charitativní akci sdružení Šance,
které pomáhá onkologicky nemocným
dětem. Pestrý program celého dne zahájily
sestavou a jednotlivými vystoupeními naše
mažoretky Highlights.

I v letošním roce se naše škola zapojila,
celkově již po desáté, do prodejní akce
„Vánoční hvězda“. Děkuji za příspěvek
všem, kteří jste pomohli. Společně jsme
přispěli částkou 13 000 Kč.
„Vánoční hvězdu“ připravuje nezisková
organizace Šance, která se snaží
humanizovat náročnou léčbu dětí
a usnadňovat jejich návrat do běžného
života. V Šanci pracují rodiče nemocných
dětí a nadšenci, kteří se snaží pomáhat.
V roce 2014 obdržela Šance „výtěžek“
z prodeje ve výši 1 774 576 Kč. Za tyto peníze
poskytla pacientům dětské kliniky FN
Olomouc zlepšení nemocničního prostředí,
zajištění zdravotnických pomůcek, sociální
pomoc pacientům a jejich rodinám,
organizaci volnočasových aktivit pacientů,
organizaci ozdravných a rekondičních
pobytů pacientů a jejich rodin, podporu
vědeckovýzkumné činnosti a podporu
registru dárců kostní dřeně.

Vánoční atmosféru celé akce navodily
pomponistky se svou vánoční variací Jingle
bells rock. Na mažoretky navázal bohatý
doprovodný program a vrcholem celé akce
byla módní přehlídka vyléčených dětí se
sourozenci a maminkami. Naše dívky
mohly využít služeb kadeřnice, kosmetičky,
zahrát si zajímavé hry v salónku a k tomu si
odnést kreativní výrobek, nebo si zakoupit
oblečení v bohatém bazárku. Věříme, že
jsme nemalou měrou přispěly na potřeby
onkologického centra.

Druhým výjimečným vystoupením bylo
naše již třetí představení se
v předvánoční Šantovce na první adventní
neděli 29. listopadu. Zde vystoupily
Highlights i Perličky. Vystoupení se líbila,
přilákaly jsme atraktivní hudbou a pěknými

výkony řady diváků. Načas se tak
v předvánočním shonu na chvíli zastavilo
nemálo lidí, aby zhlédli výkony našich
dívek.

Moderátor celého dne několikrát upozornil
na naši školu, a zazněla tak i hesla, že jsme
„škola pro všechny“, škola s mnoha
zájmovými kroužky a náplní pro děti
v odpoledním čase. Závěr našich sestav
a zároveň začátek adventního času
odstartovaly dívky s čepicemi Santa Clause.
Věříme, že si nejen dívky, ale s nimi i rodiče
a prarodiče, celý náročný měsíc užili. Všem
občanům Hněvotína přejí pokojné vánoce
Mažoretky M-Joy.
Radka Dudová

Získali jsme krásné
druhé místo
Ve středu 25. listopadu jsme se zúčastnili se
školou sportovní soutěže „Starostův
hanácké vdolek“ v Dubanech. Paní učitelka
Dudová vybrala z první třídy Justýnku,
Monču, Marťu a Míšu, ze druhé třídy
Beatku, Kubu, Bena a Ríšu, ze třetí třídy
Nikču, Sáru, Davida a Adama, ze čtvrté třídy
Adélku, Lucku, Viky a Marka a z páté třídy
Barču, Noemi, Leu a Jirku. Bylo nás
dohromady dvacet plus paní učitelky Radka
Dudová a Hana Orságová.

Ze začátku jsme byli trochu nervózní, ale
časem z nás nervozita opadla. Všichni jsme
se snažili podat co nejlepší výkon. Proti nám
bojovalo sedm družstev z jiných základních
škol. Nakonec, i když to bylo náročné, jsme
si za velikého stresu vybojovali krásné
druhé místo. Sice nám zbývali jen dva body
do prvního místa, ale radovali jsme se,
protože jsme počítali spíše s tím, že budeme
nejlépe třetí. Dostali jsme hanácký vdolek
a diplom. Do školy jsme jeli šťastní za druhé
místo. Když jsme dorazili, šli jsme všechna
dobrodružství předat ostatním.
Leonka Kučerková a Noemka Dudová

Mimochodem lidí zapsaných v českém
registru kostní dřeně je zoufale málo. Jsme
schopni pokrýt potřeby svých nemocných
zhruba ze 30 procent. Pro potřeby registru
poskytl krevní vzorek zhruba každý dvoustý
Čech. V Německu se přihlásil každý
dvacátý. Dárcem se může stát zdravý člověk
ve věku mezi 18 až 35 lety s váhou nad 50 kg.
Osvětě spojené s rakovinou se věnuje už
18 let paní Zdena Wasserbauerová
z Otrokovic. A ta říká: „Začínáme shánět
informace až v momentě, kdy něco zlého
potká našeho blízkého.“ A na závěr cituji
slova přednosty olomoucké dětské kliniky
a předního dětského onkologa pana
profesora Vladimíra Mihála, který
několikrát přistihl na chodbě v nemocnici
plakat paní Wasserbauerovou, která na
jeho oddělení trávila jako babička dlouhé
chvíle se svým těžce nemocným vnukem:
„Nebrečte tu a dělejte proti tomu něco.“
Zdroj: zdroj Ročenka ŠANCE 2015
Dana Andrlíková

„Tetiny – O zimě“
V úterý 15. prosince navštívili žáci
1. až 3. ročníku olomoucké představení
v kině Metropol s názvem „Tetiny –
O zimě“. V pořadu věnovaném
nejkrásnějším svátkům v roce si děti
připomněly vánoční zvyky, zazpívaly si
koledy a vyslechly pohádku. Bylo to
příjemné posezení v adventním čase.
Alena Zapletalová
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Mezipředmětové
vztahy ve výuce
anglického jazyka
V rámci mezipředmětové výuky, kdy jsme si
v hodinách anglického jazyka povídali
o recyklaci, vytvořili žáci 3. třídy krásné
recyklované hračky. A protože jsme na své
dílo náležitě pyšní, tady je důkaz:
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Tradiční „Vánoční
dílna“ jinak
I v tomto školním roce jsme se rozhodli
pokračovat v tradici pořádání Vánoční
dílny. Vzhledem k velkému množství žáků
v jednotlivých třídách jsme však pro naše
předvánoční setkání zvolili tentokrát velký
prostor naší tělocvičny. Ten jsme se snažili
zútulnit výzdobou s vánoční tematikou,
kterou vyrobily děti ze školní družiny pod
vedením paní vychovatelky Hany Orságové.

Mikulášský karneval
Než se v pátek 4. prosince venku připravilo
vše na vánoční jarmark a rozsvěcování
vánočního stromku, měly děti již od 16 hod.
svůj program v Kulturním domě, který
zajišťovala ZŠ a MŠ Hněvotín ve spolupráci
se spolkem rodičů. Karnevalový rej
s mikulášskou tématikou doprovázela
hudební produkce zkušeného DJ.

Mikulášská nadílka
V pátek 4. prosince navštívil naši školu
Mikuláš s čerty a anděly. V odpoledních
hodinách pak mikulášská družina zavítala
také do sálu Kulturního domu, kde se konal
Mikulášský karneval.

Sváteční atmosféru jistě navodilo krásné
vystoupení pěveckého kroužku, které
s dětmi nacvičila paní učitelka Radmila
Linková. Pohodu navodil také skvělý punč
paní Hany Ošťádalové. Díky dobrým
nápadům a šikovným rukám dětí a rodičů
vznikly v průběhu večera krásné výrobky,
jež byly následující den s úspěchem
prodány na jarmarku. Děkujeme touto
cestou všem, kteří se na celé akci jakkoliv
podíleli.
Ivana Filkászová

Na zahájení již tradičně vystoupily
mažoretky, vystoupení se jim velmi
povedlo, jsou to již zkušené profesionálky
a za své umění byly odměněny zaslouženým
potleskem. V průběhu večera pak měly
velkou premiéru s vystupováním před
obecenstvem i děti z hudebně-tanečního
kroužku mateřské školky. Tréma byla
obrovská, ale i ony vše krásně zvládly
a nejedno maminčino oko zaslzelo.
Následovalo karnevalové hemžení
a merenda, hodnotily se a odměňovaly
masky, všichni si společně zatancovali a na
děti se přišel podívat i Mikuláš se svými
druhy.

Česko zpívá koledy
Ve středu 9. prosince se naše základní škola
zapojila do projektu „Česko zpívá koledy“
s Olomouckým deníkem. Tento projekt
spočíval v tom, že úderem 18. hodiny lidé na
stovkách míst v České republice
i v zahraničí zpívali tradiční vánoční písně
ve stejnou dobu a ve stejném pořadí, stejně
jako my. Žáci naší školy se v rámci
pěveckého kroužku a hudební výchovy
připravovali na tento výjimečný den.
Touto cestou bych chtěla poděkovat paní
učitelce Radmile Linkové, která se svými
svěřenci z pěveckého kroužku vánoční
písně nacvičila a nahrála k nim klavírní
doprovody a jejím kolegyním Radce
Dudové a Jitce Vlčkové, které jí pomáhaly
s technickým zabezpečením této akce.
O výzdobu hlavního vchodu a namalování
Betléma se především zasloužila paní
vychovatelka Hanka Orságová, které patří
také velký dík.
Vlasta Nováková, zástupkyně ředitele
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Andělé z mateřské školky pak pozvali
všechny přítomné na mikulášské dobroty
do předsálí Kulturního domu a v 19 hodin se
pak celé osazenstvo přesunulo ven, aby
mohlo přihlížet slavnostnímu rozsvěcování
stromku a ohňostroji.
Děkuji všem rodičům ze SRPŠ při MŠ
Hněvotin, paním učitelkám a jmenovitě
paní zástupkyním Novákové a Dostálové za
pomoc s přípravou této akce.
Ilona Niessnerová,
za výbor SRPŠ při MŠ Hněvotín

Základní a mateřská škola / Aktuálně

Poděkování školní
družiny
Školní družina naší základní školy si
dovoluje poděkovat všem lidem s dobrým
srdcem, kteří přispěli do naší materiální
sbírky pro neziskovou organizaci
„Zastavme utrpení“ provozující azyl
v Křelově. Toto zařízení se stará o pomoc
pro akutně týrané, handicapované
a nechtěné psy.
Po celou dobu třídenní sbírky jsme s dětmi
přebíraly deky, ručníky, krásné pelíšky,
polštáře, oblečky, vodítka, hračky, pamlsky,
kapsičky, piškoty,
prací prášky, psí
konzervy a granule. Vybralo se 78 kg masa
v konzervách a 183 kg granulí různých
druhů.

Vedoucí útulku, paní Larisa Zankerová,
také všem děkuje. Její poděkování najdete
na webových stránkách organizace.
My, vychovatelky a děti,
jsme moc rády,
že jsme za
pomoci široké
veřejnosti
p o m o h l y
o p r a v d u
potřebným. Při
předávání darů jsme na vlastní oči viděly, že
ti, jimž jsme věci přivezly, se už mají skvěle.
Psi nejsou zavření v kotcích, ale žijí ve
smečce, běhají volně po zahradě. Práce
s nimi je velmi náročná i časově a finančně.
Kouzlo lidské dobroty zafungovalo
znamenitě, pomohly jsme a věříme, že při
organizaci dalších akcí pro opuštěná zvířata
najdeme stejné porozumění. Děkujeme.
vychovatelky školní družiny
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Vítání občánků
Podruhé jsme se letos sešli v obřadní
místnosti obecního úřadu, abychom
přivítali rodiče s jejich letos narozenými
dětmi. Předchozího slavnostního setkání,
konaného 21. února, se z deseti pozvaných
zúčastnilo 8 rodičovských párů s dětmi, na
druhé, které proběhlo v sobotu 31. října, se
jich dostavilo 14. Za obecní úřad je přivítal
starosta obce Jaroslav Dvořák a zde je výčet
našich nových spoluobčánků:

Výběr poplatků
v roce 2016
Od 1. února do 29. února 2016 je splatný
poplatek za svoz komunálního odpadu pro
rok 2016. Úhradu můžete provést
bezhotovostně na účet číslo 5423811,
kód banky 0100, variabilním symbolem
je číslo popisné domu + 1337, například za
dům č. p. 620 bude variabilní symbol
6201337. Úhradu lze provést i hotově
v kanceláři obecního úřadu v úřední dny,
kterými jsou pondělí a středa.
Poplatek za 1 osobu činí 400 Kč za rok
a 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, a to i tehdy, když se tady
fyzicky nezdržuje. Poplatek za rekreační
objekt, kde nemá nikdo trvalý pobyt, také
činí 400 Kč za rok.

Akai Samuel, Čupálková Eva, Dadáková
Karolína, Galusková Lenka, Kršňák Jakub,
Kudýnová Marie, Lepařová Kristýna,
Mrkusová Elena, Sosna David, Švéda
Gustav, Šuráň Petr, Tomaščáková Aneta,
Webrová Linda a Životský Petr.

Poplatky za psy za rok 2016 jsou splatné od
1. února do 31. března 2016.

Velmi pěkný kulturní program na tuto akci
tradičně připravily děti ze základní školy.
Přejeme všem dětem zdraví, štěstí, lásku
nejbližších, krásné dětství a rodičům, aby
jim jejich děti dělali jen radost.
Milan Krejčí

Poplatníkem je držitel psa staršího
3 měsíců a tento poplatek činí pro rok
2016:
- 100 Kč za prvního psa;
- 150 Kč za druhého a každého dalšího psa
téhož držitele;
- 50 Kč za psa, jehož držitelem je poživatel
invalidního, starobního a vdovského nebo
vdoveckého důchodu, anebo poživatel
sirotčího důchodu, který je jediným
zdrojem příjmu.

Provozní doba lékáren o vánočních svátcích
Během vánočních svátků bude mít
v Olomouci otevřena vždy alespoň jedna
lékárna. Platí to i o 25. prosinci a 1. lednu,
kdy zůstane mimo provoz většina obchodů.
Po většinu svátečních dnů budou moci lidé
využít lékáren u hypermarketů. Výjimkou
bude 25. prosinec, kdy zůstanou obchody
zavřené. V Olomouci bude mít pohotovost
„Lékárna společnosti Ludmila Knappová“
na Jánského ulici. Pacienti si do ní budou
moci přijít pro léky od 8 do 12 hodin.
Podobná situace nastane také na Nový rok.
Tehdy bude ve stejném čase držet službu
„Lékárna U Pöttingea“ na Palackého ulici
v Olomouci.

Otevírací doby
dalších lékáren:
24. prosince
Globus
Kaufland
Šantovka
Galerie Moritz
OC Haná

8 až 14 hodin
8 až 14 hodin
9 až 14 hodin
8 až 13 hodin
9 až 13 hodin

26. prosince
Globus
8 až 18 hodin
Kaufland
8 až 18 hodin
Šantovka
9 až 21 hodin
Jana Svobodová

Úhrada může být provedena také buď
bezhotovostně na výše uvedený účet,
variabilním symbolem bude zase číslo
popisné domu a kód 1341, takže například
za psa z domu č. p. 620 bude variabilní
symbol 6201341, nebo hotově v kanceláři
obecního úřadu ve stejné dny jako
u poplatku za komunální odpad.
Jana Svobodová
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Setkání seniorů
V pátek 6. listopadu proběhlo v Kulturním
domě již tradiční setkání seniorů,
organizovaném obecním úřadem. Akce se
stává čím dál tím populárnější, takže se sál
Kulturního domu brzy po 17. hodině zaplnil
seniory naší obce.

Hněvotínský košt 2016

Slavnostního přivítání se ujal starosta
Jaroslav Dvořák. Společně s místostarosty
Liborem Blaťákem, Miloslavem Antlem
a předsedkyní výboru pro občanské
záležitosti Pavlou Hluší nejdříve předali
věcné dary a květinu všem jubilantům.
Pouze někteří jubilanti se omluvili, ale
většina z nich si za potlesku přítomných
převzala dárkový balíček.
Hned potom vypukla taneční zábava za
doprovodu skupiny Naostro. Bylo vidět, že
se svým repertoárem trefili do vkusu všech
zúčastněných, protože na parketu bylo stále
živo.

To ale ještě nebylo všechno. Pod vedením
Jitky Ponížilové předvedla taneční
vystoupení skupina „BABA“. Holky, jinak
jim ani nemůžeme říkat, předvedly svůj
program. Úplnou novinkou bylo vystoupení
na písničku Mackie Messer, kterou před
mnoha lety zpíval v hudebním klipu Miloš
Kopecký. Skupina nás všechny tímto
vystoupením úplně nadchla. Kostýmy
i paruky měly přesně jako v klipu, dokonce
si sehnaly i „hněvotínského“ Mackie
Messera. Všechny účinkující byly perfektní
a za své vystoupení sklidily zasloužený
aplaus. Patří jim velký obdiv, stejně jako
jejich vedoucí, choreografce i manažerce
v jedné osobě, Jitce Ponížilové.
Zábava pokračovala ve svižném tempu,
každý zapomněl na bolavé klouby a další
problémy a senioři řádili na parketu. U baru
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nestačila obsluha otevírat nové láhve vína
a dobrá nálada vyzařovala ze všech
zúčastněných, včetně zastupitelů. A protože
jsme se všichni cítili jako doma, neváhali
zastupitelé přispět svojí troškou do mlýna.
Pěvecké a trochu i taneční vystoupení Pavly
Hluší, Nadi Krejčí a Miloše Antla sklidilo
velký potlesk. Možná to nebylo úplně
dokonalé, občas to i zaskřípalo, ale bylo to
od srdce.

Všichni účastníci odcházeli ze setkání
spokojeni a už teď se těší na to příští.
Zastupitelé měli radost, že se akce vydařila
a že jsme my, dříve narození, ukázali, že se
taky umíme bavit. Je potřeba poděkovat
všem, kteří se podíleli na přípravě tohoto
setkání – starostovi, místostarostům,
pracovníkům obecního úřadu
a dobrovolníkům, kteří zajišťovali prodej
občerstvení. Byla to opravdu vydařená akce
a věřím, že na ni budou všichni dlouho
vzpomínat.
Naděžda Krejčí

S ohledem na již tradiční březnový termín
již pomalu připravujeme 6. ročník
Hněvotínského koštu. Jen pro zopakování
– jedná se o soutěžní ochutnávku pálených
produktů jakými jsou slivovice,
meruňkovice, hruškovice a ostatní. Jelikož
bude zima, nebo snad lépe měla by být,
chceme zájemcům o účast v soutěži již nyní
připomenout, ať si pro připravovanou
soutěž uschovají nepatrný zlomek z letošní
zřejmě hodně úspěšné sezóny, tj. půl litru
vzorku.
Termín pro veřejnou ochutnávku
a vyhlášení výsledků je stanoven na
pátek 18. března v Kulturním domě
od 18 hodin.

Podmínky soutěže jsou také již tradiční.
V době od 7. do 15. března odevzdají zájemci
o soutěž půl litru soutěžního moku pokud
možno v bílém skleněném obalu. Tyto
vzorky odevzdají na obecním úřadě, kde
bude vzorek po celou dobu soutěže
anonymní, pouze pod přiděleným číslem.
Každý soutěžící může přihlásit i více vzorků.
Podle počtu vzorků a druhů se stanoví
soutěžní kategorie. Vzorky budou
vyhodnoceny komisí, která bude sestavena
z odborníků delegovaných obecními
složkami.
Druhá část soutěže má formu veřejné
ochutnávky všech předložených vzorků.
Vstupenka bude zároveň soutěžním
kupónem pro hlasování veřejnosti.
K dispozici bude i občerstvení. I když se
jedná o šestý ročník této akce,
předpokládají pořadatelé opět určitou
dávku recese jak od soutěžících, tak i od
neuplatitelných porotců a hlavně
návštěvníků z řad našich občanů.
Tomáš Dostál

Zájmové organizace
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Rozsvícení vánočního stromu obce
V pátek 4. prosince proběhla nejmasověji
navštěvovaná společenská akce
v Hněvotíně -„Slavnostní rozsvícení
vánočního stromu obce“. Opět se jej
zúčastnilo několik stovek občanů. Pro děti
byl připraven program v sále Kulturního
domu, v jeho chodbách pak občerstvení
a prodej výrobků dětí, rodičů a pedagogů
základní a mateřské školy.

Pro většinu veřejnosti však byly připraveny
prodejní stánky s vánočním punčem,
bramboráky, langoši, gulášem, horkou
polévkou, grilovanými stejky a uzeninou
a dalšími dobrotami. Nechyběl ani prodej
vánočního jmelí a živé ovečky pro
obveselení dětí. Letos byla akce obohacena
nádherným betlémem spolku ProVás.
V 19 hodin, po přivítání občanů zastupiteli
a starostou obce, bylo odpočítáno
slavnostní rozsvícení vánočního stromu.
Zástupkyně ředitele základní školy paní
Vlasta Nováková uvedla vedoucí a žáky
z pěveckého kroužku. Zaznělo pásmo koled
a písniček, které podtrhlo slavnostní
atmosféru akce.
Následně oblohu rozzářil krásný ohňostroj.
Celé akci přálo příznivé počasí a tak se
i nadále pokračovalo na sále a před
kulturním domem až do pozdních nočních
hodin.

Velmi děkujeme všem, kteří se do přípravy
a průběhu akce zapojili.
Miloslav Antl, místostarosta

Oznámení Římskokatolické farnosti Hněvotín
Pořad bohoslužeb ve vánočním období 2015-2016 ve farním kostele sv. Leonarda v Hněvotíně:
24. 12. Štědrý den: 15:00 žehnání betléma a zpěv koled, mše svatá pro děti a jejich rodiče, děti si mohou přinést lucerničky a odnést
si z kostela betlémské světlo;
Štědrý večer: 22:30 vánoční mše svatá (půlnoční) – se zpěvem Rybovy vánoční mše;
25. 12. Hod Boží vánoční: 9:30 – vánoční mše svatá se zpěvem vánočních koled;
26. 12. Svátek sv. Štěpána: 9:30 – sváteční mše svatá;
27. 12. Svátek sv. Rodiny: 9:30 – mše svatá za rodiny farnosti;
31. 12. Památka sv. Silvestra: 17:00 – děkovná mše svatá za uplynulý rok;
1. 1.
Nový rok: 9.30 – novoroční mše svatá za farnost Hněvotín;
6. 1.
Slavnost Zjevení Páně – sv. Tří králů: 18.00 – tříkrálová mše se svěcením zlata, kadidla, vody a křídy, na konci mše
požehnání koledníkům Tříkrálové sbírky;
10. 1. Svátek Křtu Páně: 9.30 – nedělní mše na zakončení vánočního období s obnovou křestních slibů.
P. Eduard Krumpolc, farář
Vánoční koncert v kostele
sv. Leonarda v Hněvotíně
se bude konat v neděli 3. ledna 2016
v 16.00 hodin. Účinkovat bude chrámový
sbor Chorus Mauritiensis z Olomouce pod
vedením Mgr. Tomáše Kláska. 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
3. - 10. ledna 2016. 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 24. ledna 2016 ve
14 hodin. Na tuto bohoslužbu zveme věřící
ze všech křesťanských církví přítomných
v Hněvotíně a také duchovní všech těchto
církví. Po skončení bohoslužby bude
následovat přátelská beseda s našimi hosty
na faře spojená s občerstvením.

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
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Betlém v hněvotínském kostele

„Hněvotínský hrnec“
zná svého prvního
majitele
Díky vlídnému počasí jsme mohli tenisovou
sezónu pěkně protáhnout a vyvrcholení
celoroční soutěže o „Hněvotínský hrnec“
tak mohlo proběhnout až v listopadu.
Vítězi prvního ročníku se stali Boris Janák
a Radek Navrátil, kteří ve finále přehráli Iva
Černého a Petra Filkásze v poměru 6:1, 6:2.
Souboj trval necelých šedesát minut a měl
znaky všech utkání, ve kterých vítězná
dvojice nastoupila. Téměř nekazili
a dokázali míč udržet tak dlouho ve výměně,
dokud nechyboval soupeř. Iva a Petra lze
určitě pochválit za bojovný výkon, ze všech
dvojic určitě dokázali vítězům ve výměnách
nejvíce "zatopit".

Sváteční úterý 17. listopadu strávilo
bezmála 60 párů šikovných rukou dětí
a jejich kreativních rodičů v předsálí
Kulturního domu při malování
hněvotínského betléma.
Samotnému malování předcházela “tvrdá“
příprava, která trvala několik dní a nocí
a pouze přičiněním zručných přátel se dílo
zdárně podařilo. Fotky z výroby a malování
betlému najdete na našem webu
www.provashnevotin.cz.

Odměnou za dobře odvedenou práci nám
všem byl pohled na překrásný a neobvyklý
betlém, který podtrhl sváteční atmosféru
při akci „Rozsvěcování vánočního stromu“
před obecním úřadem, kde byl poprvé
vystaven. Bohužel jsme v závěru
předvánočního jarmarku museli betlém
rozebrat a uschovat hlavně před
povětrnostními vlivy, ale i případnými
„nenechavci“, které by dozajista velmi lákal.
Betlém jako takový je součástí vánočních
tradic, a proto jsme velmi uvítali nabídku
pana faráře, který souhlasil s umístěním
našeho společného betléma do kostela
sv. Leonarda v Hněvotíně, kde si ho mohou
prohlédnout všichni zájemci.
Přijměte proto naše pozvání
do hněvotínského kostela na historicky
první Dětskou sváteční mši, která se
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koná na Štědrý den od 15:00 hodin.
Otec Eduard zde požehná betlému,
zazpíváme si vánoční koledy a můžete si
odnést do svých domovů betlémské světlo,
pokud si děti donesou lucerničku nebo
svíčku ve skleničce.

Budeme rádi, když si v předvánočním
shonu uděláte čas pro malé zastavení
v dnešním uspěchaném světě a společně
si zazpíváme koledy na místě k tomu
nejvhodnějším. Vedení spolku ProVás
Hněvotín děkuje všem, kteří se na výrobě
betlému podíleli a v průběhu roku 2015 nám
vyjádřili svou podporu. Krásné prožití
Vánoc a šťastný nový rok 2016.
Petr Niessner,
předseda spolku ProVás Hněvotín

Úplně posledním soubojem soutěže byl
zápas o 3. místo. Střetli se bratři Krejčí
s největším překvapením turnaje, dvojicí
Radek Trybula - Lumír Toufar. Za
nádherného hodového počasí se páry
dohodli na tom, že zápas odehrají bez tiebreaků a byl z toho pěkný maratón. A také
pěkný tenis. Úvodní sada, která byla
přetahovanou o každý míč, skončila
vítězstvím Radka s Lumírem v poměru 9:7.
Ještě dramatičtější byl set druhý. Radek
s Lumírem v něm byli dvakrát jen dva míče
od vítězství v celém zápase, ale set nakonec
doslova ubojovali Milan s Petrem v poměru
10:8. To je povzbudilo natolik,
že v rozhodující sadě soupeřům již nedali
šanci, zvítězili 6:3 a obsadili tak celkově
3. místo. Zápas trval 2 hodiny a 15 minut.
Závěrečné vyhodnocení a rozdání cen se
uskutečnily v pátek 20. listopadu v salónku
restaurace „Na hřišti“ a svojí společenskou
kvalitou nijak nezaostalo za tou sportovní.
Lze proto konstatovat, že se 1. ročník
soutěže velice vydařil a všichni doufáme, že
zápolení o „Hněvotínský hrnec“ bude na
dlouhé roky neodmyslitelnou součástí
sportovního života v naší obci.
Milan Krejčí
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Podzimní spokojenost panuje u mládeže,
výsledky mužů jsou zklamáním
V měsíci listopadu byly ukončeny všechny
mistrovské soutěže a tak je čas na
„poločasové“ bilancování. K tomu jsme dali
prostor trenérům jednotlivých týmů.
Zdeněk Filip, trenér benjamínků: Na
podzim jsme měli skoro 30 hráčů
rozdělených do dvou věkových kategorií –
mladší benjamínci (7-8 let) a starší
benjamínci (9-10 let). Více se dařilo těm
mladším, kteří v základní skupině až
v posledním přímém souboji se Sigmou
Olomouc přišli o druhé místo za
suverénními Slatinicemi. Starší benjamínci
většinou na své soupeře nestačili a ve své
skupině jen těsně uhájili předposlední
čtvrté místo. Momentálně je rozehráno
druhé kolo turnajů, ukončeno bude až na
jaře. V průběhu podzimu řídící orgány
zakázaly na webových stránkách
uveřejňovat tabulky těchto kategorií.
Důvodem je snaha co nejvíce omezit
nezdravou soutěživost na úkor snahy
o fotbalový růst po technické a taktické
stránce, s čímž naprosto souhlasím. Přesto
mně mrzí, že se najdou soupeři, kteří
neváhají do hry poslat hráče i o dva roky
starší, což je pak v těchto kategoriích pro
naše hráče velký handicap. Kluky ale
musím pochválit za přístup, je mezi nimi
řada talentů.
David Benko, trenér mladších žáků:
S podzimní částí jsem celkem spokojený,
nestačili jsme jen na mužstva, která měla
fyzicky vyspělejší hráče. Velmi nás trápila
účast hráčů na mistrovských zápasech,
některé jsme byli donuceni odehrát bez
střídání.

zápasu a s chutí si zahrály fotbal. To se nám
po většinu zápasů dařilo a tak celkově
panuje s výkony, přístupem a předvedenou
hrou spokojenost.
Michal Barčík, trenér dorostenců: Po
první polovině soutěže jsem s postavením
týmu v tabulce, čtvrtým místem, celkem
spokojený. Co se týče našich zápasových
výkonů tak si myslím, že jsme v některých
utkáních měli velké rezervy a mohli je
zvládnou lépe, ať už herně nebo výsledkově.
Naopak za většinu utkání musím hráče
pochválit, i když ne vždy jsme hráli
v optimální sestavě. Tímto chci poděkovat
klukům z mužů či starších žáků, kteří nám
chodili v průběhu podzimu pomáhat. Byl
bych rád, kdyby kluci i nadále měli účast na
tréninkových jednotkách jako doposud,
protože jsem byl z jejich přístupu mile
překvapen. Jmenovitě bych nechtěl nikoho
vyzdvihovat (samozřejmě tam jsou i hráči,
kteří jsou oporou týmu), protože kluci
pochopili, že fotbal nedělají jednotlivci, ale
celý tým a to se odrazilo i na jejich účasti
a přístupu k tréninkům a zápasům.

Tomáš Janotka, trenér starších žáků:
Bilance našeho týmu nás po podzimní části
řadí na 3. místo tabulky. Mužstvo
předvádělo v zápasech kvalitní týmové
výkony, přičemž nejlepšími střelci mužstva
jsou shodně s 15 brankami Daniel Drtina
a Šimon Pácl. Vzhledem k tomu, že se stále
ještě pohybujeme v žákovské kategorii,
nejsou pro nás výsledky prvořadé. Naším
hlavním cílem je a bylo, aby se děti bavily
hrou, snažily se přenést věci z tréninku do

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

Klub
Jeseník
Ústí /okr.Přerov/
Šternberk
Medlov
Velké Losiny
1. HFK Olomouc
Kralice na Hané
Dolany
Želatovice
SULKO-Zábřeh
Chválkovice
Hněvotín
Mohelnice B
Určice
Kojetín - Koválovice
Litovel

Z
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

V
13
11
10
10
9
8
7
5
5
5
5
4
5
5
4
4

R
3
4
3
2
4
2
2
6
4
4
3
5
2
1
4
3

P
1
2
4
5
4
7
8
6
8
8
9
8
10
11
9
10

S
50:19
46:19
38:25
32:24
38:17
28:30
18:35
29:29
25:34
19:28
27:37
28:29
20:30
27:36
28:43
22:40

B
42
37
33
32
31
26
23
21
19
19
18
17
17
16
16
15

V
11
9
9
7
7
6
5
5
3
2
1
1

R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P
0
2
2
4
4
5
6
6
8
9
10
10

S
88:13
58:9
39:14
44:36
42:31
57:42
34:33
20:41
26:52
35:56
26:45
8:105

B
33
28
25
21
20
18
16
14
9
7
5
2

V
9
7
7
6
5
4
4
2
1
0

R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P
0
2
2
3
4
5
5
7
8
9

S
56:10
50:21
39:16
10:22
38:35
29:33
26:20
17:27
15:51
4:49

B
27
21
21
17
13
13
12
8
3
0

V
10
9
8
8
8
8
4
3
3
3
2
0

R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P
1
2
3
3
3
3
7
8
8
8
9
11

S
100:14
70:18
60:17
83:25
57:17
40:38
28:35
21:30
31:63
39:56
17:75
7:165

B
30
27
25
24
23
23
12
11
10
8
5
0

Tabulka - dorostenci
#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Klub
Sokol Troubelice
SK Bělkovice-Lašťany
FK Autodemont Horka
FC Hněvotín
SFK Nedvězí
FC Dolany
TJ Štěpánov
SK Červenka
Sokol Slavonín
SK Šumvald
Doubrava Haňovice
TJ Tršice

Z
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

Tabulka – starší žáci
#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Klub
Sokol Dub nad Mor.
SK Chválkovice
FC Hněvotín
Sokol Kožušany
SK Náměšť na Hané
SK Grygov
SK Slatinice
Sokol Velký Újezd
TJ Sigma Lutín
1.FC Olomouc

Z
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Tabulka – mladší žáci

Trenér starších žáků Tomáš Janotka.

Trenérské duo mladších žáků David Banko
a Rudolf Kaděrka.

Tabulka - muži

Ivo Lošťák, trenér mužů: S podzimní
sezonou nejsem spokojený, jelikož jsme
skončili na 12. místě s jedním bodem od
sestupového místa. Přitom si myslím,
že jsme mužstvo před sezonou posílili. Ve
většině zápasů jsme soupeře přehrávali
a vypracovali jsme si spoustu šancí, které
jsme ovšem trestuhodně zahazovali. Soupeř
nás pak vždy potrestal většinou z ojedinělé
šance. Prohráli jsme zbytečně domácí
zápasy se Šternberkem, Chválkovicemi,
Jeseníkem a remizovali se Želatovicemi.
Venku jsme zbytečně ztratili zejména
v Určicích, Medlově, Kralicích a na HFK
Olomouc. Mrzí i remíza v Zábřehu. Příčiny
špatného umístění vidím ve velké marodce
mužstva, kdy bylo hned v úvodu zraněno
několik důležitých hráčů (to nás
pronásledovalo v podstatě celý podzim)
a především neproměňování šancí. Některé
zápasy jsme si ovšem prohráli i vlastní
nedisciplinovaností, což mě velice mrzí.
Nedařilo se nám také oproti minulé sezoně
udržet vzadu čisté konto.
Milan Krejčí

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

Klub
FC Kostelec na Hané
SK Slatinice
Tatran Litovel
Sokol Náklo
Sokol Troubelice
Doubrava Haňovice
FC Hněvotín
SFK Nedvězí
Sokol Pňovice
Sokol Slavonín B
TJ Těšetice
Sokol Drahanovice

Z
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

Výbor FC Hněvotín
touto cestou děkuje
hráčům, trenérům
a členům FC
za práci odvedenou
v roce 2015.
Obecnímu úřadu Hněvotín,
sponzorům a příznivcům
děkujeme za spolupráci
a projevovanou přízeň.
Všem výše uvedeným i našim
spoluobčanům pak přejeme
hodně štěstí, zdraví
a spokojenosti
v novém roce 2016.
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Kulturní a společenské akce na přelomu roku 2015
a v 1. čtvrtletí roku 2016
23. 12. 2015 13:00 hod.
Po stopách zlatého prasátka (akce spolku ProVás pro děti)
31. 12. 2015 20:00 hod.
Silvestrovská zábava v prostorách Kulturního domu (SDH)
1. 1. 2016
13:00 hod.
Novoroční výšlap do Hněvotínských skal
23. 1. 2016 20:00 hod.
Pyžamový ples (FC Hněvotín)
13. 2. 2016 20:00 hod.
Ples Mysliveckého sdružení Blata
20. 2. 2016 20:00 hod.
Hasičský ples
27. 2. 2016 14:00 hod.
Maškarní ples Mateřské školky
12. 3. 2016 20:00 hod.
Ples FC Hněvotín
18. 3. 2016 17:00 hod.
Košt slivovice a dalších pálenek
15. 4. 2016 20:00 hod.
Jarní setkání seniorů
Miloslav Antl, místostarosta

Sbor dobrovolných hasičů v Hněvotíně
ve spolupráci s OÚ Hněvotín,
si vás dovolují pozvat
na akci

SILVESTR 2015
Kdy : 31.12 .2015 od 19,30 hod
Kde : sál kulturního domu v Hněvotíně
Silvestrovským večerem Vás bude provázet
kapela TRIFID
Vstupenky lze zakoupit i v předprodeji na OÚ :
od 8.12.2015 do 20.12.2015
Vstupné : 100 Kč
Občerstvení zajištěno: chlebíčky, chuťovky,
obložené mísy, řízky...
A hlavně co nesmí chybět: šumivé víno

Srdečně Vás zvou pořadatelé
připadné info.: hasici.hnevotin@gmail.com
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