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Poznámky z 10. zasedání zastupitelstva obce
Jubilejní desáté zasedání probìhlo ve 
veèerních hodinách 12. dubna za úèasti 
všech zastupitelù a 15 hostù. Po zahájení 
a pøivítání hostù starostou obce byla 
schválena návrhová komise, ovìøovatelé 
zápisu, zapisovatelka a byl schválen 
program zasedání.  
Pøedseda kontrolního výboru Jozef Novák 
zhodnotil plnìní usnesení z minulých 
jednání. Následovala zpráva starosty obce 
o práci obecního úøadu a jeho zamìstnancù 
za uplynulé dva mìsíce. Poté se již 
pokraèovalo dle schváleného programu 
schùze.

Øešeny byly žádosti právnických a fyzických 
osob:               
- opakovanou žádost podalo Zemìdìlské 
družstvo Hnìvotín o souhlas obce 
k obèasnému prùjezdu zemìdìlské 
techniky pøes pozemek p.è. 1053/3 
pøibližnì v délce 700 m, na kterém leží „Fit 
stezka“.  Vzhledem k vynaloženým 
investicím, k zde existujícímu relaxaènímu 
prostoru pro obèany a skuteènosti, že 
zemìdìlci mají pøístup na obdìlávané 
pozemky ze všech ostatních stran, 
zastupitelé žádost opìtovnì zamítli. Nelíbí 
se nám prosazování zájmù družstva 
a ignorování toho, že tu žijeme také my, 
obèané obce;
- projednána a schválena byla také žádost 
MUDr. Jiøího Nováka, který je nájemcem 
lékaøské ordinace pro dospìlé, o zmìnu 
nájemní smlouvy ze statutu osoby 
samostatnì výdìleènì èinné na právnickou 
osobu Jiøí Novák – praktické lékaøství s.r.o. 
V kapitole rùzné byly projednány 
a schváleny:
- smlouva o revolvingovém úvìru 
u Komerèní banky Olomouc pro letošní rok 
s možností èerpání až 3 000 000 Kè;
- úprava jízdního øádu autobusového 
spojení Olomouc – Hnìvotín pøes Topolany 
a zpìt zrušením linky è. 723 (odjezd 
z Olomouce v 15:55 hod., z Hnìvotína 
v  1 6 : 1 7  h o d . )  p r o  n e e f e k t i v n o s t  
(dlouhodobým sledováním je spoj využíván 
velmi malým poètem osob);  
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- darování knih obci z výmìnných souborù, 
kdy Olomoucký kraj – Mìstská knihovna            
v Olomouci daruje naší knihovnì 152 knih 
z pùvodního knižního fondu zakoupeného            
v letech 2003 – 2008;  
- rozpoètové opatøení è.1/2016;
- zapojení obce Hnìvotín do soutìže 
„ V e s n i c e  r o k u  2 0 1 6 “  a  k u l t u r n í  
a spoleèenské akce v mìsících dubnu 
a kvìtnu (viz samostatné èlánky na jiném 
místì zpravodaje).
Po projednání a schválení smluv obce 
následovala diskuze, do které se pøihlásili:            
- paní Iveta Èechová s návrhem na 
osvobození zájmových kroužkù dìtí 
základní školy od hrazení nájmù (prostory 
v Kulturním domì pronajímáme zdarma 
a ve škole za tìlocviènu dìti platí);   
- pan Onderka, kterého zajímalo, zda má 
obec stavební povolení na Fit stezku a na 
základì èeho byl prostor Fit stezky vyèlenìn 
a proè na ní nechceme umožnit prùjezd 
zemìdìlské technice;
- pan Tomáš Dostál se zajímal a dùvody 
poruch veøejného osvìtlení na Topolanské 
ulici;
-  p a n  L i b o r  B l a � á k  p o u k á z a l  n a  
neukáznìnost rodièù parkujících ráno 
u základní školy na místech pro pøecházení 
chodcù, na nutnost obnovení vodorovného 
znaèení na silnicích podle souèasné 
legislativy (to se týká i Lutínské ulice 
a okružní køižovatky) a na nešvar pálení 
nevhodných paliv a plastù, èímž obèané 
zamoøují ovzduší v obci;

- pan Jaromír Sleha požádal o informace, 
týkající se vývoje situace kolem hnìvotínské 
ubytovny,  na  což  ihned reagoval  
místostarosta Miloslav Antl;
- pan Jaroslav Kaláb upozornil na 
nedostateèný poèet odpadkových košù 
v obci;

- paní Lepaøová vznesla dotaz na možnost 
o b n o v e n í  v s t u p u  d o  j e s k y n ì  
v hnìvotínských Skalách;
- pan Alois Sohr navrhl omezit rychlost na 
Velkém Válkovu na 30 km/hod.

Pøíspìvky a pøipomínky jednotlivých 
obèanù byly projednány v prùbìhu diskuse, 
s pøípadným øešením budou diskutující 
seznámeni na pøíštím veøejném zasedání 
hnìvotínských zastupitelù.   
Po diskuzi bylo pøijato usnesení a starosta 
jednání ukonèil.
Podrobnìjší informace o projednávaných 
záležitostech naleznete v Usnesení 
z 10. veøejného zasedání zastupitelstva 
obce, které je umístìno na webových 
stránkách obecního úøadu, pøípadnì do nìj 
mùžete nahlédnout v úøední dny pøímo 
v kanceláøi obecního úøadu. Následující 
11. zasedání zastupitelstva je naplánováno 
na 14. èervna 2016.

Iveta Èechová

Projednáno bylo koneèné znìní smluv 
o bezúplatném pøevodu majetku obce 
Olomouckému kraji a pøevodu majetku 
Olomouckého kraje obci. Tyto zmìny byly 
vyvolány výstavbou okružní køižovatky, 
revitalizací ulic Olomoucká a Lutínská 
a zavkladováním tìchto zmìn do katastrálních 
map.

Projednán byl zámìr prodeje pozemku obce jako 
reakce na zamýšlený prodej soukromého 
pozemku p.è. 338/3 v lokalitì „U zahrádek“, 
urèeného územním plánem obce k výstavbì 
rodinných domù. Obec vlastní mezi uvedeným 
pozemkem a potokem zarostlé, nevyužívané 
pozemky. Jsou to parcely p.è. 385/10 a 385/11. 
Zastupitelé rozhodli o oddìlení èásti z pùvodních 
parcel a tyto prodat se sousedním stavebním 
pozemkem za cenu 1 500 Kè/m2.  Jedná se cca 
o 400 – 450 m2. Jednalo by se o nezanedbatelný 
kapitálový pøíjem do rozpoètu obce minimálnì 
ve výši 600 tis. Kè.

V souladu s ustanovením § 27, zákona 
è. 250/2000 Sb., o rozpoètových pravidlech 
územních rozpoètù, ve znìní pozdìjších 
pøedpisù a v souladu s ustanoveními § 84, odst. 
2, písm. e) zákona è. 128/2000 Sb. o obcích byly 
schváleny zøizovací listiny Taneèní skupiny 
BABA, Klubu seniorù a Družiny mladých 
myslivcù Vlèata, èímž mohou svoji èinnost 
vykonávat oficiálnì.
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Zadání zakázky malého 
rozsahu

Výstavba obce

Pøedseda komise pro zadávání veøejných 
zakázek Miloslav Antl  informoval na 
10. zasedání zastupitele a obèany, že dne 
15. bøezna 2016 byla vyhlášena soutìž na 
zakázku malého rozsahu na akci „Oprava 
povrchu  komunikace  p .è .  213/14  
(z východní strany kostela) a zhotovení 
živièné plochy pod víceúèelové høištì - 
Hnìvotín“.

Osloveny byly tøi spoleènosti. Nejlépe 
požadavkùm vyhovì la  spo leènost  
STRABAG a.s., se sídlem v Praze, s èástkou 
543 191,44 Kè vèetnì DPH. Zadání zakázky 
této spoleènosti a uzavøení smlouvy o dílo 
zastupitelé obce na zasedání schválili.

Miloslav Antl, pøedseda komise pro 
zadávání veøejných zakázek

S jarním poèasím se naplno rozbìhly práce 
nejen na zahrádkách, ale obèanùm 
Hnìvotína jistì neunikly pozornosti ani 
naše stavební akce:
- máme provedenou výmìnu obrubníkù 
a pøedláždìní chodníkù v ulici vedle kostela 
smìrem k obecnímu úøadu, nyní se 
realizuje pokládka nového asfaltového 
koberce firmou STRABAG a.s.;

- v prostorách školy se dokonèuje oplocení 
zadní èásti zahrady, kam bude ještì 
pøivedena voda, na srovnání èeká terén 
budoucího høištì a plochy pro akce školní 
družiny;
- je dokonèen altánek v zahradì základní 
školy, jenž bude sloužit jako venkovní 
uèebna;
- naplno probíhají práce na rekonstrukci 
sochy sv. Floriánka tak, aby byl objekt 
vèetnì oplocení zkompletován a pøipraven 
na slavnostní prùvod hasièù, kterým jsme 
již stihli u zbrojnice provést slíbenou 
pøeložku nadzemního vedení pøípojky 
nízkého napìtí do izolovaného kabelu;

- u høbitova upravujeme stanovištì pod 
kontejner, zrušíme tím stávající zpùsob 
ukládání odpadkù v areálu høbitova;
- v areálu spoleènosti Kontejnery Mûller 
s.r.o. je dokonèena instalace kontejnerù pro 
pøipravované ukládání velkoobjemového, 
kovového  odpadu,  e lektroodpadu 
a pneumatik.
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I letos se zapojíme do 
soutìže Vesnice roku 2016
Všichni si uvìdomujeme, že naši obec 
budujeme a zvelebujeme pøedevším pro 
nás, kteøí tu žijeme. Snažíme se držet krok 
s nejlepšími vesnicemi. Zvažovali jsme 
a nakonec se rozhodli, že i v tomto roce 
porovnáme úroveò Hnìvotína v rámci 
Olomouckého kraje.  

Máme tak možnost srovnání, jak to dìlají 
v jiných obcích, co mají lepšího, co se jim 
osvìdèilo, jak kulturnì žijí, jak peèují 
o zeleò a životní prostøedí ap. Z jiných obcí 
zase jezdí k nám. Je to rozumné a užiteèné, 
jedná se o jakési nastavení zrcadla naší 
práci.
Za zmínku stojí i skuteènost, že jsme 
v minulých letech za umístìní v soutìži 
obdrželi 2 x 600 000 Kè a v minulém roce 
dalších 100 000 Kè. 
Posouzení hodnotící komisí, která je 
složena z odborníkù všech možných 
specializací se mám mùže nebo nemusí 
líbit, ale kdo jiný by nás mìl hodnotit?

zastupitelé  

Další práce probíhají i ve sportovním 
areálu, kde:
- realizujeme pøípravné práce pro chystané 
víceúèelové høištì s umìlým povrchem, 
hrazením a lajnováním pro rùzné druhy 
sportù;
- pøipravuje se výstavba malých tribun 
u fotbalového høištì; 
- upravujeme podkladní vrstvy a antuku na 
volejbalovém høišti;

- bude vìtšinovým finanèním pøíspìvkem 
spoleènosti Clean4you s.r.o. vybudováno 
outworkingové høištì.

Nadále budeme pokraèovat v úpravách 
povrchu komunikací  pro budoucí  
cyklotrasy vedoucí od spoleènosti WANZL 
podél potoka a západním smìrem k Ústínu, 
taktéž podél potoka.
V lokalitì Malý Klupoø se bude v nejbližší 
dobì  real izovat  chemické  è iš tìní  
vodovodního øádu a pøípojek, jež bude po 
etapách provádìt spoleènost Korin spol. 
s r.o. z Náchoda. Výkopové a montážní 
práce bude zajiš�ovat obec.

Libor Bla�ák, místostarosta          
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Podporujeme polytechnickou výchovu

Tonda Obal na cestách
V úterý 8. bøezna mìl naši školu navštívit 
„Tonda Obal“, jehož úkolem bylo pouèit 
žáky prvního a druhého stupnì o tøídìní 
a recyklaci odpadu. Nìkteøí žáci byli velmi 
zklamaní, když se dozvìdìli, že nepøijel 
žádný „Tonda Obal“, nýbrž dva lektoøi, kteøí 
našim žákùm pøipravili bohatý program 
v rámci ekologické besedy spoleènosti 
EKO-KOM s názvem „Tonda Obal na 
cestách“. 

V prùbìhu ekologické besedy lektoøi žákùm 
osvìtlili problematiku správného tøídìní 
a následného využití separovaného odpadu. 
Na konci besedy probìhla ekohra, pøi které 
si žáci prvního a druhého stupnì prakticky 
vyzkoušeli, jak dokážou uplatnit své nabyté 
znalosti o tøídìní odpadu. Vìtšina žákù byla 
ve høe úspìšná a jako odmìnu si žáci odnesli 
drobnosti, které jim budou pøipomínat 
„Tondu Obala“, jenž je nauèil, že tøídìní 
odpadu je správná a dùležitá vìc, aby se 
nám všem na naší planetì Zemi žilo lépe.

Pavel Pekaø

Prùkaz mladého cyklisty
V úterý 1. bøezna mìli žáci 4. tøídy první 
lekci kurzu „Prùkaz mladého cyklisty“ na 
dopravním høišti Semafor v Olomouci.
Protože zákon o provozu na pozemních 
komunikacích umožòuje dìtem od vìku 10-
ti let jízdu na kole v silnièním provozu bez 
doprovodu starší osoby, je dùležité, aby se 
dìti seznámily nejen s pravidly, ale osvojily 
si také kázeò a ohleduplnost v silnièním 
provozu, a to v rolích cyklisty a chodce.

Tento kurz obnáší celkem 10 hodin teorie 
a 5 hodin praxe, vèetnì závìreèného testu 
z pravidel silnièního provozu a zkoušky 
z praktické jízdy za pøítomnosti zástupcù 
Mìstské policie Olomouc. Zatím se dìti jen 
seznamovaly s pravidly, sledovaly videa 
s rùznými dopravními situacemi a øešily 
interaktivní dopravní køižovatky, ale pøíštì 
už si to také všechno prakticky vyzkouší.

Komiks hravì
V úterý 5. dubna navštívili žáci 4. tøídy 
knihovnu mìsta Olomouce, kde je èekal 
úžasný program „Komiks hravì“. To byste 
nevìøili, kde všude komiks najdete a jak 
vlastnì má vypadat! Vìdìli jste, že první 
známky komiksu mùžete najít již ve 
Starovìkém Egyptì, nebo že bitva, 
vyobrazená na Trajánovì sloupì v Øímì je 
také považována za pøedchùdce komiksu?

Všichni asi známe pøíbìhy Myšpulína, 
Bobíka, Fifinky a Pindi ze Ètyølístku, 
kocoura Vavøince, Asterixe a Obelixe nebo 
Foglarovy Rychlé šípy, ale pøedchùdci 
tìchto komiksových pøíbìhù, byly 
tzv. comicstrips (žertovné proužky), které 
mìly pøísná pravidla a skládaly se pouze 
ze 3 - 5 panelù. A ty jsme si také pøímo 
v knihovnì zkusili vytvoøit. 
Užili jsme si spoustu legrace, nìco se nauèili 
a ještì si odnesli vlastnoruènì vyrobený 
komiks. A abyste nám to nezávidìli, tak vám 
prozradíme, že na webových stránkách 
www.makebeliefscomix.com, si je mùžete 
vytvoøit taky. Tak pìknou zábavu.

Jitka Vlèková
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Naše škola si v èervenci 2015 podala žádost 
o podporu v rámci evropského projektu 
„ P o d p o r a  p o l y t e c h n i c k é  v ý c h o v y  
v mateøských a základních školách“. 
S žádostí jsme uspìli a od záøí zaèaly 
pøípravné práce k uskuteènìní tohoto 
projektu, který musel být uzavøen ke konci 
kalendáøního roku. Nejprve probìhla rùzná 
proškolení o práci s materiálem pro naši 
uèitelku pracovních èinností Ivetu Šutovou. 
Další o to radostnìjší èinností byl výbìr 
vybavení a náøadí pro naši dílnu v suterénu 
školy. Zastaralé vybavení dílny bylo 
nahrazeno novými pracovními stoly, 
svìráky, ruèním náøadím, akumulátorovým 
náøadím, strojním vybavením aj.
V prosinci, kdy již byla dílna novì vybavena, 
probìhla další etapa projektu – využití 
vybavení pro práci žákù. Bylo zvoleno 
zhotovení døevìného stojánku na mobil. 
17 žákù a žákyò druhého stupnì se svého 
úkolu zhostilo velmi dobøe, výrobky byly 
zdokumentovány a spolu s vyplnìnými 
dotazníky odeslány v monitorovací zprávì 
do Prahy.
Projekt je v souèasnosti již úspìšnì 
uzavøen, my máme výbornì vybavenou 
dílnu, která je koncipována pro práci se 
døevem. Zvedl se i zájem žákù o tuto práci, 
o èemž svìdèí zaujetí našich žákù nad 

souèasnými pracemi v rámci pracovních 
èinností.
Bylo by škodou, aby takto vybavená dílna 
zahálela. Proto se již dva mìsíce každou 
s t ø e d u  s c h á z í  o d  1 6  h o d i n  
„Døevomodeláøský kroužek“, který vede náš 
pan školník František Stejskal, vyuèený 
truhláø. Rádi pøivítáme další žáky pro práci 
v tomto kroužku, informace zájemcùm 
podám osobnì. 
V závìru chci podìkovat výše zmínìným 
Ivetì Šutové a Františku Stejskalovi 
za aktivitu a zapálení pro práci na projektu 
a pøi vybavování naší dílny. Tímto 
zpùsobem chceme našim žákùm navrátit 
pocit z dobøe udìlané manuální práce.

Vladimír Èuka, øeditel 

Akce 4. tøídy

Kráska a Zvíøe
Ve ètvrtek 15. dubna mìli žáci 5. tøídy 
projektový den. V rámci dramatické 
výchovy nastudovaly tøi skupiny žákù 
pohádku „Kráska a Zvíøe“. Na realizaci 
tohoto divadelního pøedstavení se podíleli 
všichni. Nìkteøí vyrobili kulisy, jiní zase 
pøipravili  masky a pozvánky, další si 
nachystali pro mladší spolužáky k pohádce 
otázky.

Tøi skupiny zahrály pohádku celkem 
ètyøikrát pro žáky 1., 2., 3. tøídy a na závìr i 
tøídy skupinové integrace. Projektový den 
se žákùm vydaøil, vše se malým hercùm 
povedlo a mnì nezbývá než je všechny 
pochválit za jejich mimoøádné herecké 
výkony a za pøíkladnou práci v týmu.

Vlasta Nováková
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V uplynulých týdnech se nám podaøilo pro 
žáky1. stupnì zajistit akce, které považuji za 
velmi zdaøilé a stojí urèitì za zmínku.
Jedná se o poøad „Bubnování“ v režii 
manželù Kratochvílových, pøi nìmž si žáci 
vyzkoušeli hrát nejen na bubínky, ale i na 
mnoho dalších netradièních hudebních 
nástrojù.

Hlavním posláním pøitom nebyla pro dìti 
velmi atraktivní hra na bubínky, ale pocit 
sounáležitosti ke skupinì, prožitek energie, 
která se pøi spoleèném hraní, bubnování, 
zpívání a tancování tvoøí. Podle reakcí žákù 

Úspìšné akce pro žáky 1. stupnì Ozdravný pobyt žákù 
3. a 5. tøídy

Úklid obce
„Den Zemì“ je den vìnovaný naší planetì 
a každoroènì se koná 22. dubna. Také my 
jsme na tento den nezapomnìli a pøiložili 
ruku k dílu v rámci projektového dne. Celý 
den jsme uklízeli, sbírali odpadky, zametali, 
hrabali, ale stálo to za to. Hnìvotín je zase 
o nìco hezèí. Souèástí úklidu naší obce byla 
i úprava nových záhonkù ve školní zahradì. 

Pøíprava zabrala dost èasu, nìkteøí žáci 
práce jako rytí, hrabání, vybírání plevele, 
tvorbu záhonkù a následné zasetí èi vložení 
pøísady do hlíny dìlali poprvé v životì. 
Veškeré èinnosti koordinovala a nejvíce 
práce odvedla paní uèitelka Iveta Šutová, 
které tímto dìkujeme. Následovat bude 
osázení zbylých záhonkù tak, aby žáci 
v reálu vidìli vyrùstat jak zeleninu, tak 
i drobné ovoce.

žáci a øeditel Vladimír Èuka 

Návštìva knihovny v Olomouci

Prostøednictvím grantu Evropské Unie 
jsme získali pro 45 dìtí naší školy 
desetidenní pobyt na zdravém horském 
vzduchu Hrubého Jeseníku. Náplní pobytu 
byla výuka hlavních pøedmìtù v kombinaci 
s environmentální výchovou. Neopominuli 
jsme ale ani ostatní pøedmìty. pohybu jsme 
mìli každý den dost a dost, malovali 
a vyrábìli jsme nejrùznìjší výrobky 
a nechybìly ani hudební chvilky.  
V environmentální výchovì se žáci každý 
den zábavnou formou uèili pøistupovat 
šetrnì k pøírodì a zacházet s odpadem, 
abychom v budoucnu naši zemi zachovali 
pro další generace. Hry a výrobky s plasty, 
papírem a kartonem zaujaly každé dítì a tak 
se jim pod kùži a do mysli dostávaly dùležité 
informace. 

V odpoledních aktivitách se soutìžilo 
v „Postøehovém závodu“, ve kterém se 
kromì bìhu každému procvièila pamì�. 
Uspìl ten, kdo obì èinnosti zvládl nejlépe. 
V další høe dìti v lese hledaly rozmístìná 
písmena a skládaly z nich šifrovanou 
básnièku. V pátek jsme využili tøetího 
sluneèného teplého dne a vydali jsme se do 
„lesního baru“. Co vše jsme tam zažili, 
si nechte vyprávìt od dìtí. 
Celou dobu nám byl k dispozici vnitøní 
vyhøívaný bazén, tìlocvièna a venkovní 
areál s høištìm a pøíjemným posezením. 
Grilované buøty jsme si vychutnali hned 
druhý veèer a nebylo to naposledy. Poslední 
veèer jsme zakonèili táborákem. 

A nyní bezprostøední dojmy dìtí: „Je tady 
super okolí.“ „Hroznì moc se mi tu líbí lesy 
a kopce.“ „Zatím nejlepší škola v pøírodì, na 
jaké jsem byl.“ „Bìháme po lese a hrajeme 
super hry.“ Hrajeme lidské Èlovìèe, nezlob 
se.“ „Baví nás tady, že máme kratší 
vyuèování a dobøe nám tady vaøí.“ Nebo 
taky: „Zaèínám si zvykat!“

Radka Dudová a  Jitka Vlèková

Do zaèátku ozdravného pobytu jsme 
poèítali už jen hodiny, zbývaly nám 
poslední dva dny uèení ve škole … a paní 
uèitelka nám ještì naplánovala vzdìlávací 
výlet. V mìstské knihovnì v Olomouci 
probíhala praktická pøednáška „Prolhané 
Národní obrození“. Už v úvodu se nás paní 
knihovnice ptala, co víme o tomto období 
naší historie –„sypali“ jsme ze sebe jména 
našich obrozencù, která jsme už víckrát 
zaslechli ve vlastivìdì nebo v èeštinì. 
Nebylo jich málo, ale pøibyla další. Nejvíce 
nás bavila práce s èeským jazykem. 

Naším úkolem bylo odhadnout pøeklad 
slova, pro které historiètí jazykáøi vymysleli 
ryze èeské slovo. Víte, co znamenaly nové 
èeské výrazy jako „bruèka“, „knihovtipník“, 
„ l e t o d e n í k “  n e b o  „ n o è e n a “ ?  
Pravdìpodobnì odhadnete jen nìkteré 
a nad ostatními se poradíte s „kamarádem 
googlem“. 
Potom jsme pomohli jazykovìdcùm 
v dìjinách zase vymyslet èeský pøeklad pro 
naše nová pøejatá slova. Jak byste nahradili 
cizí výrazy facebook, tablet, mobil nebo 
smajlík. Nám vznikly zajímavé návrhy, 
u kterých jsme se od srdce zasmáli. 
Na závìr besedy jsme se dozvìdìli také nìco 
ze zákulisí našich pøedkù. Víte, že nìkteøí 
obrozenci èeského jazyka vùbec neumìli 
èesky nebo dokonce ani nebyli Èeši? Kéž 
i my jednou pøispìjeme do historie našeho 
národa.  

žáci 5. tøídy

Zpravodaj obce Hnìvotín | duben 2016

se vše podaøilo naplnit. 
Další zdaøilou akcí pak byl vzdìlávací 
program „Ovocentra“, které je dodavatelem 

ovoce a zeleniny do škol pro žáky 1. stupnì.
Jednalo se o zábavnì vzdìlávací pøednášku 
o ovoci a zeleninì. Moderátor a maskot 
Citrón uèil dìti, proè je dùležité jíst ovoce 
a zeleninu. Program žáky velmi zaujal 
a snad povede k tomu, že ovoce a zelenina, 
kterou dìti 1x za 14 dnù dostávají od 
Ovocentra zcela zdarma, nebude plnit 
odpadkové koše, ale „bøíška“ dìtí.

Ivana Filkászová
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Každý ètvrtek se od 15:30 do 17:15 hodin 
s c h á z í m e  v  p o è í t a è o v é  u è e b n ì  
s novináøským kroužkem. Píšeme èlánky do 
školního èasopisu, který se jmenuje 
„Školníèek“. Vychází každý mìsíc. 

V tomto èasopise se nenacházejí jen èlánky, 
ale i rùzné køížovky, tajenky, soutìže apod. 
Tento mìsíc se zabýváme tématem 
„Èarodìjnice“ a „Den Zemì“. K tématùm 
pøidáváme rùzné obrázky. Je tady legrace.

Karolína Havranová, Leona Kuèerková, 
Denisa Opravilová a Noemi Dudová

Základní a mateøská škola / Aktuálnì

Vodné a stoèné

Upozoròujeme obèany, že v tìchto dnech 
probíhá vyúètování za vodné a stoèné. 
Pokud vás zamìstnanec obce pøi kontrole 
vodomìru nezastihl doma, nahlaste 
neprodlenì stav vašeho vodomìru na 
adresu ucetni@hnevotin.cz. Faktury jsou 
splatné do 15. kvìtna 2016. 
Mùžete platit hotovì nebo platební kartou 
v úøední dny v kanceláøi obecního úøadu, 
taktéž pøevodem na úèet a pod variabilním 
symbolem, uvedeným na vyúètování. 
Vy, kteøí jste nám nahlásili vaši e-mailovou 
adresu, jste dostali nebo v nejbližší dobì 
dostanete vyúètování elektronickou 
poštou. 

Iveta Èechová

Letní kino v Hnìvotínì
Spolek ProVás Hnìvotín srdeènì zve malé i 
velké na historicky 1. hnìvotínské 
promítání pod širým nebem, které se bude 
konat v pátek 24. èervna 2016 od 
21:30 hod. ve sportovním areálu TJ FC 
Hnìvotín. Cena lístku je 50 Kè, dìti do 15 let 
a senioøi mají vstup zdarma.  
O výbìru filmu mùžete rozhodnout sami 
formou hlasování. Do konce kvìtna 
si budete moci vybrat z naší nabídky 
uvedené na webových stránkách spolku 
(adresa je www.provashnevotin.cz) a svým 
hlasem tak ovlivnit, která filmová klasika 
nás potìší na plátnì kina. Jméno vítìzného 
filmu bude zaèátkem èervna zveøejnìno na 
webu spolku a na plakátovacích plochách 
v obci. 

Výtìžek ze vstupného bude použit výhradnì 
na organizaci letního tábora hnìvotínských 
dìtí v létì 2016, který náš spolek ProVás 
Hnìvotín organizuje, letošní téma zní 
„Vesmírná odysea“. Vstupenky na letní kino 
budou slosovatelné a pìt výhercù získá 
slevu ve výši 500 Kè z ceny tohoto tábora na 
jedno již pøihlášené dítì. Pokud slevu 
obdrží divák, který nemùže slevu uplatnit, 
bude mít možnost ji hned na místì vìnovat 
nìkterému z pøítomných dìtí, které je na 
tábor  øádnì  pø ih lášeno.  F i lmové  
obèerstvení zajištìno. 
V pøípadì nepøíznì poèasí sledujte náš web, 
v krajním pøípadì se projekce pøesune na 
sobotu 25. èervna 2016.

Petr Niessner

Živo jako v úle
V pondìlí  11. a ve støedu 13. dubna navštívila 
naši mateøskou školu paní Tereza Pacovská, 
která si pro dìti pøipravila  výukový program 
pod názvem „Živo jako v úle“. 

Dìti se zábavnou formou seznámily s životem 
vèel, zapojily se do hry, pøi které využívaly svoje 
smysly - zrak, sluch, hmat i èich. Na závìr si 
vyrobily z vosku svíèku, kterou si odnesly domù. 
Akce byla velmi zdaøilá, zábavná a pouèná.
Dostálová Jarmila, zástupkynì øeditele pro MŠ

Pozvánka na setkání 
k 71. výroèí osvobození 
Vážení obèané,
srdeènì vás i vaše blízké zveme na spoleèné 
s e t k á n í  k  7 1 .  v ý r o è í  o s v o b o z e n í  
Èeskoslovenska, které se uskuteèní v úterý 
10. kvìtna 2016 od 16 hodin pøed Kulturním 
domem v Hnìvotínì.

Setkání se uskuteèní za úèasti hejtmana 
Olomouckého kraje pana Jiøího Rozboøila. 
Po skonèení oficiální èásti se uskuteèní 
neformální beseda v klubovnì Kulturního 
domu.
Za regionální spolek „Sdružení Èechù 
z Volynì a jejich pøátel“ vás zve pøedseda 
Miroslav Nerad, za obec Hnìvotín starosta 
Jaroslav Dvoøák.
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Støípky z historie naší obce
Pùvodní tvar naší vesnice se dochoval do 
dnešní doby. Je to tzv. okrouhlice se vstupní 
branou u  è.p. 1 (zaèátek dnešního Velkého 

Kulturní a spoleèenské akce v kvìtnu a èervnu

6. kvìtna Slet èarodìjnic (od 16 hodin ve sportovním areálu FC Hnìvotín)                
10. kvìtna Položení vìncù k památníku padlých (od 16 hodin pøed obecním úøadem)
28. kvìtna Kácení máje se slavnostním prùvodem obcí od sochy sv. Floriánka

(od 14 hodin v areálu hasièské zbrojnice)
10. èervna Noc otevøených kostelù (od 17 hodin kostel sv. Leonarda)
24. èervna Letní kino (od 21:30 hodin v areálu TJ FC Hnìvotín)

Zpravodaj obce Hnìvotín | duben 2016

Dále máme nabídky divadelního souboru 
Ostrava na vystoupení s  pásmem 
nejznámìjších operetních písní a melodií 
a další nabídky divadelního souboru 
z Námìštì na Hané a Velké Bystøice.
Prùbìžnì bìží zájmové a sportovní kroužky 
p r o  m l á d e ž .  D o s p ì l í  m a j í  m i m o  
sportovního vyžití možnost navštìvovat:
- taneèní nácviky skupiny BABA (každé 

pondìlí od 18 hodin);
- jógu (každou støedu od 19 hodin);
- nácviky sebeobrany a bojových umìní 
(taktéž každou støedu od 19 hodin).
Všechny výše uvedené aktivity probíhají 
v prostorách Kulturního domu. I nadále 
usilujeme o založení turistického oddílu 
a divadelního souboru.

Miloslav Antl, místostarosta

Válkova) a výstupní branou smìrem od 
kostela k okružní køižovatce. Okrouhlici 
tvoøily statky nejbohatších sedlákù. 

Pùvodní historická cesta z Hnìvotína do 
Olomouce vedla pøes dnešní Válkov 
a Tabulový vrch Hnìvotínskou ulicí až do 
Terezské brány. Byla hlinìná (mimo jiného 
na ní leží souèasná Fit-stezka) a pøi velkých 
deštích se hnìvotínští do mìsta kolikrát ani 
nedostali.
Název místní èásti Válkov vznikl podle cihel 
válcovitého tvaru z hlíny a slámy, 
pøipomínajících válek na nudle, ze kterýc si 
ménì zámožní domkaøi a výrobci syreèkù 
(tvarùžkù) stavìli domy. 
Zaèíná od Topolanské ulice, od sochy 
sv. Jana Nepomuckého, konèí zaèátkem Fit 
stezky (této èásti se øíká Velký Válkov), jižnì 
smìrem ke høbitovu je Malý Válkov.

Jaroslav Dvoøák, starosta 

Na snímku z roku 1961 je zachycen konec 
Velkého Válkova.

Pøírodní nádhera
Známý hnìvotínský propagátor a znalec 
pøírody Radovan Bajgar je i nadšeným 
fotoamaterém.
Pøi toulkách pøírodou se mu podaøilo 
zachytit v areálu Národní pøírodní památky 
„Na skále“ svahy kopcù pokryté koberci 
žlutých petrklíèù. Pøikládáme  jeho  snímky 
a dìkujeme za jejich zaslání.

Milan Krejèí
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7. hnìvotínský košt
V pátek 18. bøezna, den pøed svátkem všech Josefù, probìhl již tradièní 7. roèník  
hnìvotínského koštu. 
Do soutìže bylo pøihlášeno rekordních 34 pálených produktù – slivovice, meruòkovice, 
hruškovice, tøešòovice a další. Podmínky soutìže zùstaly stejné, jako v pøedchozích letech. 
Vzorky byly rozdìleny do dvou kategorií – švestkové pálenky a pálenky z ostatního ovoce. 

Stojící zleva: Václav Šulc, Libor Bla�ák, Alois Špièák, Miloslav Juøen, Petr Koláø, František Sklenáø, 
Mojmír Doležal, Iveta Èechová, Petr Krejèí, Olga Èerná, Jiøí Petr, Miroslav Ponížil a Tomáš Dostál. Sedící 
zleva: Jan Wagner, Pavla Hluší, František Procházka a Jaroslav Kaláb.

Den dopøedu, ve ètvrtek, se sešla odborná 
komise, která mìla kvùli velkému poètu 
vzorkù 15 èlenù. Vybrala 10 vzorkù (5+5 z 
každé kategorie), které poslala do páteèního 
finále. V pátek se znovu sešla odborná 
komise a stanovila koneèné poøadí v obou 
kategoriích. Po celou dobu byly vzorky 
pouze pod anonymními èísly. 

Druhá èást soutìže byla veøejná a probìhla 
na sále formou veøejné ochutnávky všech 
pøedložených vzorkù. A jaké byly koneèné 
výsledky?

Hodnocení odborné komise:
1. místo v kategorii slivovic – Jaromír Sleha 
(švestka 53% z roku 2015);
1. místo v kategorii ostatních pálenek – 
V l a d i m í r  M a è á k  ( m e r u ò k a  5 4 %  
z roku2015);
2. místo celkovì – Jaroslav Dohnal (švestka 
53% z roku 2013);
3. místo celkovì – Jiøí Petr (jablko 52% 
z roku 2015).

Hlas lidu (veøejná soutìž):
1. místo v kategorii slivovic – Roman Jánský 
(švestka 52% z roku 2015);
1. místo v kategorii ostatních pálenek – 
Jaroslav Kaláb (meruòka 53% z roku 2015). 

Pro zpestøení akce všem pøítomným 
roznášeli vlastnoruènì smažené koblížky 
„Tøi chlapi v akci“ – Jarda ,Libor, Miloš 
(Dvoøák, Bla�ák, Antl). A pøítomné holky 
dosti závidìly. Hudební kulisu akce již 
tradiènì obstarala skupina „MišMaš“. I pøes 
pøítomnost alkoholu se akce vydaøila 
i spoleèensky, naše aktivní skupina 
dùchodcù pomáhala  poøadate lùm 
s hrubým úklidem, i se zamykáním sálu. 

Poøadatelé chtìjí podìkovat všem kteøí 
pomáhali zabezpeèit tuto akci  pøi výdeji 
vzorkù, v bufetu, našim kuchaøùm, èlenùm 
odborné komise a skupinì „MišMašù.
Informace od policie ÈR: v tento den nebyl 
v Hnìvotínì zaznamenán žádný noèní 
incident, nebo rušení veøejného poøádku.

Tomáš Dostál 

Trojice z ocenìných, zleva Jaromír Sleha, 
Vladimír Maèák a Jaroslav Kaláb.
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Oznámení Øímskokatolické farnosti Hnìvotín

Pozvání na „Noc otevøených 
kostelù“ v pátek 10. èervna 2016.
Ve veèerních hodinách v tento den 
probìhne v celé Èeské republice i v øadì 
dalších evropských zemí již poosmé akce 
„Noc otevøených kostelù“. Cílem této akce je 
upozornit veøejnost na duchovní a kulturní 
bohatství, které naše kostely nabízejí. 
Informace o pøipravované akci „Noc 
otevøených kostelù“ naleznete na pøíslušné 
w e b o v é  s t r á n c e  s  a d r e s o u  
www.nockostelu.cz.
Také naše farnost se zapojila do této akce 
a zve všechny zájemce z Hnìvotína 
a blízkého i vzdáleného okolí k návštìvì 
farního kostela sv. Leonarda v Hnìvotínì, 
kde budou postupnì probíhat tyto akce:
1 7 : 0 0  –  1 8 : 0 0  h o d .  V e è e r n í  
bohoslužba, pøivítání návštìvníkù
Pravidelná páteèní veèerní mše svatá pro 
farnost Hnìvotín. Pøi mši svaté zamyšlení 
nad Božím slovem i nad smyslem Noci 
kostelù. Po mši svaté pøivítání návštìvníkù 
kostela a organizaèní pokyny pro Noc 
kostelù.
18:00 – 18:30 hod. Objevování krásy 
interiéru kostela
Prohlídka interiéru kostela s odborným 
výkladem prùvodce k jednotlivým 
architektonickým prvkùm, oltáøùm, 
obrazùm a sochám svatých. Prohlídka kùru 
kostela a varhan, poslech varhanní 
improvizace.  Tato prohlídka bude 
pøizpùsobena pro rodièe s dìtmi.
18:00 – 19:00 hod. Veèerní výhled na 
Hnìvotín
Prohlídka jindy nedostupných vnitøních 
prostor vìže kostela, výstup do nejvyššího 
patra vìže, prohlídka elektrického pohonu 
zvonu, rozhled z vìže na tøi svìtové strany, 
veèerní výhled na obec Hnìvotín a blízké 
okolí.
19:00 – 19:15 hod. Za tajemstvím 
podzemí kostela
Prohlídka podzemí kostela, tj. prostor 
krypty kostela, kde je pohøben zakladatel 
kostela a nìkdejší hnìvotínský faráø 
P. Josef Kylián.
19:15 – 19:30 hod. Pøíprava na 
varhanní koncert
Úèastníci varhanního koncertu se usadí 
v lavicích a prostudují si program koncertu 
vytištìný na letáècích.
19:30 – 20:15 hod. Varhanní koncert
V rámci koncertu zahraje známý olomoucký 
varhaník  a  organolog  o lomoucké  
arcidiecéze Jan Gottwald øadu varhanních 
skladeb, pøi nichž vynikne kvalita 

varhanního nástroje, vyrobeného v roce 
1905 firmou Neusser z Nového Jièína.
20:15 – 20:45 hod. Podìkování za 
koncert a prohlídka varhanního 
nástroje
Podìkování za koncert varhaníkovi Janu 
Gottwaldovi, krátká beseda s ním 
a  prohl ídka  varhanního  nástro je  
komentovaná místním varhaníkem 
J.Kunèarem.

20:45 – 21:15 hod. Pøednáška 
o historii kostela a farnosti, ukázka 
farní kroniky
Pøednáší hnìvotínský faráø Dr. Eduard 
Krumpolc. Po pøednášce mùže následovat 
krátká diskuse.
21:15 – 22:00 hod. Umìlecké poklady 
kostela
Prohlídka interiéru s odborným výkladem 
prùvodce k jednotlivým umìleckým 
pokladùm kostela: oltáøùm, obrazùm, 
sochám, liturgickým pøedmìtùm, knihám 
apod.  Výklad seznámí  nároènìjš í  
návštìvníky s historií i souèasností kostela.
22:00 – 23:00 hod. Oáza ticha – 
prostor pro modlitbu a meditaci
Možnost tiché modlitby v kostele, adorace 
a meditace nad Božím slovem a jeho 
poselstvím pro dnešní dobu.

Výstava fotografií z farních akcí v minulých 
letech (farní dny, Tøíkrálová sbírka, Noc 
kostelù a pod.) Fotografie budou umístìny 
na panelech v pøedsíni kostela.
Akce „Noc otevøených kostelù“ je pro 
veøejnost zdarma. Je však možno pøispìt na 
probíhající restaurování køtitelnice kostela 
vložením penìz do pokladnièky v pøedsíni 
kostela.
Za dobrovolné pøíspìvky a dary na opravu 
kostela srdeènì dìkujeme.

P. Eduard Krumpolc, faráø

Výstava fotografií ze života 
farnosti

Výstava fotografií ze života 
farnosti
Výstava fotografií z farních akcí v minulých 
letech (farní dny, Tøíkrálová sbírka, Noc 
kostelù a pod.) Fotografie budou umístìny 
na panelech v pøedsíni kostela.
Akce „Noc otevøených kostelù“ je pro 
veøejnost zdarma. Je však možno pøispìt na 
probíhající restaurování køtitelnice kostela 
vložením penìz do pokladnièky v pøedsíni 
kostela.
Za dobrovolné pøíspìvky a dary na opravu 
kostela srdeènì dìkujeme.

P. Eduard Krumpolc, faráø

Velikonoèní drùbež
Byl první jarní den, byl chladný èas, 
ale i pøesto se v nedìli 21. bøezna od 14 hodin 
na místním høišti sešlo dost šikovných 
rukou, které se spoleènì pustily do výroby 
velikonoèní výzdoby naší obce. 
Rodièe dìtem vyfoukli pøipravená vajíèka 
a dìti se s vervou sobì vlastní okamžitì 
chopily štìtcù a barev, kterými nádhernì 
vymalovaly šedesátku vajíèek. Odvážní 
rodièe nepodléhající senné rýmì se zhostili 
odpovìdného úkolu, který spoèíval 
ve vytvoøení 1,8 m vysoké slepice a kohouta 
ze sena. Maminka Martina Kwaczková 
se odvážnì chopila „výzvy“ a vypletla obøí 
košík pro uložení tøí maxi vajec vytvoøených 
z betonové smìsi, což jí zabralo témìø dvì 
hodiny. 

Tento úkol zvládla spolu s Klaudií 
Budínovou  na jednièku. Standa Oš�ádal byl 
tak zaneprázdnìn ukázkovým pletením 
pomlázek pro kluky, že málem nestihl 
uplést tøímetrový „tatar“.
Díky  ètyøhodinovému úsi l í  všech 
pøítomných se v 18 hodin podaøilo 
v e l i k o n o è n í  v ý z d o b u  d o k o n è i t  
a nainstalovat pøed obecním úøadem. Rádi 
bychom podìkovali i Filipu Šutovi, 
Veronice Psotkové a Adamovi Niessnerovi, 
kteøí po celou dobu smažili vyfouklá vajíèka 
pro hladové výtvarníky. Dále dìkujeme 
R a d k o v i  P s o t k o v i  z a  n á r o è n o u  
k o n s t r u k t é r s k o u  v ý r o b u  s l e p i è k y  
a kohoutka, a všem kteøí se ochotnì podíleli 
na vzniku této XXL výzdoby, kterou si i vy 
mùžete zpìtnì prohlédnout na webových 
stránkách spolku ProVas Hnìvotín 
(www.provashnevotin.cz)  v oddíle „Akce 
spolku“.

Petr Niessner



Strana 10

Zájmové organizace

V pátek 15. dubna probìhlo ve velkém sále 
Kulturního domu jarní setkání seniorù 
obce. Navázalo tak na velmi úspìšnou 
podzimní seniorskou akci. 

K poslechu a tanci opìt hrála již osvìdèená 
dvojice hudebníku pod názvem „Na ostro“. 
Zpestøením bylo vystoupení mladých 
taneènic, s novým taneèním vystoupením 
se pochlubila skupina „Baba“. Došlo i na 
malou tombolu, která všechny pøítomné 
velmi potìšila. Na své si pøišli i pøíznivci 
pìveckého tria zastupitelù Naïa, Pavla, 
Miloš, která k odzpívaným písním pøidala 
na pódiu i originální taneèní kreace. 
Nechybìlo ani obèerstvení, pøedevším 
zabijaèkové speciality velmi chutnaly. 

Dìkujeme touto cestou všem, kteøí se na 
zdárné organizaci akce, konèící tìsnì pøed 
pùlnocí, podíleli. A i když toto setkání 
nebylo navštíveno tak hojnì, jako to 
pøedchozí, na intenzitì zábavy to nebylo 
vùbec poznat. Naši senioøi se totiž umí bavit 
velmi temperamentnì a chvílemi to na 
parketu vypadalo, jako na velké pøehlídce 
rùzných taneèních stylù. Koneènì posuïte 
sami z pøiložených fotografií.

Milan Krejèí

Zpravodaj obce Hnìvotín | duben 2016

Jarní setkání seniorù

K sólu na parketu byla vyzvána "nejdospìlejší" 
dvojice veèera - Vìra Šindlerová (83 let) 
a František Jurenka (81 let).
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Probìhla Valná hromada

O s l a v a  6 5 .  v ý r o è í  T J  F C  
Hnìvotín – Sportovní den obce 

Jak se daøí našim týmùm?

V sobotu 5. bøezna se uskuteènila, tak jako 
každým rokem, Valná hromada fotbalového 
klubu. Letošní program jednání byl oproti 
pøedchozím rokùm rozšíøen o dva dùležité 
body, ve kterých zúèastnìní projednali 
a odsouhlasili pøejmenování klubu na 
TJ FC Hnìvotín z.s. a pøijetí nových stanov. 
T o  v š e  n a  z á k l a d ì  p o ž a d a v k ù  
novelizovaného obèanského zákoníku 
a z nich vyplývající nutnosti zapsání spolku 
do spolkového rejstøíku.
Zvolen byl i 13-ti èlenný výkonný výbor ve 
složení: Èerný Ivo, Dokoupil Tomáš, 
Doubravský Zdenìk, Filip Zdenek, Hariò 
Miroslav, Horyl Milan, Hulík Daniel, Krejèí 
Milan, Krejèí Petr, Maèák Vladimír, 
Niessner Petr, Poledníèek Petr a Šulc Jan. 
Na první schùzi výboru spolku dne 
29. bøezna pak byl zvolen pøedsedou spolku 
Hariò Miroslav, místopøedsedou Horyl 
Milan a sekretáøem Krejèí  Milan. 
Zástupcem dalších sportovních oddílu 
(volejbal, tenis) ve výboru se stal Èerný Ivo.

V letošním roce TJ FC Hnìvotín oslaví 
65. výroèí od svého založení. U pøíležitosti 
tìchto oslav probìhne v sobotu 25. èervna 
na fotbalovém høišti setkání všech 
mládežnických mužstev a rodièù hráèù, aby 
zakonèili fotbalovou sezónu. Pro širokou 
veøejnost se pak bude konat v sobotu 
9. èervence, v rámci oslav 65. výroèí 
z a l o ž e n í  t ì l o v ý c h o v n é  j e d n o t y ,  
SPORTOVNÍ DEN OBCE.

Èlenové TJ pøipravují den plný soutìží 
a zábavy pro všechny, vyvrcholením oslav 
bude exhibièní fotbalový zápas starých gard 
Sparty Praha a TJ FC Hnìvotín. Podrobný 
program sportovního dne obce 2016 
najdete v èervnovém zpravodaji. S ohledem 
n a  l e t o š n í  f i n a n è n í  m o ž n o s t i  
T J  F C  H n ì v o t í n  a  n á r o è n o s t  
pøipravovaných oslav rozhodl výbor TJ, že 
se letos  3. roèník soutìže „O gladiátora 
obce“ konat nebude. Omlouváme se tímto 
všem pøíznivcùm a soutìžícím, kteøí již 
sestavovali týmy. 

Jarní mistrovské zápasy bìží na plné 
obrátky. Benjamínci mají za sebou druhou 
èást soutìže a vedou si velice zdatnì. Starší 
skonèili ve své skupinì na druhém místì, ti 
mladší pak na tøetím. Nyní je èeká 
vylosování tøetí èásti soutìže, ve které se 

Zpravodaj obce Hnìvotín | duben 2016

Z èinnosti TJ FC Hnìvotín

utkají s výkonnostnì rovnými soupeøi. 
Potìšující se zájem o kopanou v této 
kategorii, na hnìvotínské høištì bìhem jara 
pøišla øada nových zájemcù o fotbal.

Tuto skuteènost mohou trenéøi mladších 
a starších žákù svým kolegùm od 
benjamínkù jen závidìt. Hráèe si musejí 
vzájemnì pùjèovat, aby byli vùbec schopní 
zápas odehrát, naneštìstí se k tomu pøidala 
i zranìní nìkterých hráèù. Pøesto je na 
místì je za jejich postavení v tabulkách 
pochválit, mladší jsou momentálnì na 
7. pøíèce, starší dokonce na 3. pøíèce. 
Pìkných výsledkù dosahují i dorostenci. 
Nebýt zbyteèné porážky v dohrávce 
s Nedvìzím, byl by trenér Michal Barèík 
jistì spokojenìjší, z aktuálního 5. místa 
mají na pomyslné stupnì vítìzù ztrátu pìti 
bodù.
Ve složité situaci vstupovali do jarní èásti 
muži .  Množstv í  z ranìných  hráèù  
a disciplinární tresty zapøíèinily, že snad 
jediné utkání neodehráli v optimální 
sestavì. Poslední zápas dokonce musel 
odchytal záložník Lukáš Benýšek (nutno 
ovšem dodat, že se ctí, tým porazil favorita 
z Medlova po dramatickém prùbìhu 4:3). 
Velkými posilami se ukazují být bratøi 
David a Petr Kobylíkové, kteøí v Hnìvotínì 
na jaøe hostují. Po loòské vynikající 4. pøíèce 
to chvíli letos vypadalo na tuhý boj 
o záchranu, ze stávajícího 10. místa 
v tabulce mají nyní na sestupovou pøíèku 
náskok sedmi bodù, tak snad vše dopadne 
dobøe.

Pøíhodné povìtrnostní podmínky umožnily 
Pomalu zaèíná i tenisová sezóna

již ve druhé polovinì dubna provést údržbu 
tenisového kurtu. Tu jsme letos svìøili do 
rukou odborníka a ten se opravdu èinil. Ze 
høištì byly odstranìny nálety a plevely, 
vyvezly se 2,5 tuny antuky a stejné množství 
nové bylo navezeno. Po vypnutí lajn došlo 
na  dùkladnou zál ivku a  poøádné 
zaválcování. 

A protože nám poèasí pøálo i nadále, mohl 
ve ètvrtek 28. dubna zaèít zkušební provoz. 
Kurt vypadá opravdu dobøe a tak to v kvìtnu 
mùžeme rozjet již naplno. Velkou letošní 
novinkou v provozování kurtu bude 
zavedení elektronického rezervaèního 
systému, který bude pøístupný na webových 
s t r á n k á c h  T J  F C  H n ì v o t í n  
(www.fchnevotin.cz). Zde také budou 
uvedeny všechny informace a pokyny ke 
zpùsobu rezervace, stejnì jako na nástìnce 
u tenisového kurtu. Jedná se o velkou 
novinku, buïte proto prosím shovívavý 
k pøípadným problémùm s jeho rozjezdem.

Možná poslední sezónu absolvují v 1. lize 
malé kopané její trojnásobní vítìzové tým 
FC Hnìvotín. Øada hráèù zamýšlí s „malou“ 
skonèit, nìkteøí koketují s návratem do 
velké kopané. Rozlouèení by to mohlo být 
stylové, na 1. místì mají momentálnì 
náskok ètyø bodù a pokud doma 13. kvìtna 
porazí druhý tým tabulky, nemìlo by jim 
k zisku titulu již nic stát v cestì.
Opaèným smìrem, totiž dolù, se musejí 
dívat ve druhé lize hráèi týmu United 
Players, na první sestupovou pozici mají 
náskok pouhých tøí bodù. Stejný poèet bodù 
pro zmìnu staèí tøetímu našemu zástupci 
v soutìžích malé kopané, týmu Kovo døevo, 
k postupu na druhou pøíèku a návratu do 
druhé ligy. Do konce soutìží však zbývá 
ještì osm kol, tak uvidíme, jak se vše 
„vyvrbí“. Veteráni již tøetím rokem za sebou 
prohráli stìžejní zápas s nejvìtším 
konkurentem na vítìzství v soutìži a jsou 
v situaci, že musí èekat na jeho pøípadné 
klopýtnutí, aby dosáhli na titul.

„Malá“ má zadìláno na titul

Pokraèování na stranì 12.
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Trenér výbìru OFS Olomouc Roman Kaštyl 
pøebírá z rukou pøedsedy Olomouckého 
krajského fotbalového svazu Stanislava Kalába 
vítìznou trofej.

Z èinnosti TJ FC Hnìvotín

Fotbalový veteráni budou 
reprezentovat kraj v Praze
V sobotu 9. dubna se na „umìlce“ základní 
školy Heyrovského uskuteènil turnaj 
fotbalových veteránù „O pohár pøedsedy 
Olomouckého krajského fotbalového 
svazu“. Michal Barèík, Marek Duda, 
Antonín Vánský, Mojmír Doležal, Jiøí Šulc, 
Lumír Toufar a Dušan Romanovský 
doplnìní o tøi další hráèe hráli pod 
hlavièkou výbìru Okresního fotbalového 
svazu Olomouc a po soubojích s výbìry 
fotbalových svazù okresù Prostìjov, Jeseník 
a Šumperk obsadili v turnaji první místo 
(chybìli pouze pøerovští). 

Vybojovali si tak postup do republikového 
finále, které by se mìlo uskuteènit v sobotu 
28. kvìtna v Praze. Pøejeme hodnì zdaru.

Milan Krejèí

Hnìvotínem projíždìl historický koèár

Atraktivní události byli pøítomni všichni, 
kteøí v sobotu 26. bøezna neváhali a pøišli 
pøed Kulturní dùm. U pøíležitosti 
slavnostního zahájení sezóny v Muzeu 
historických koèárù v Èechách pod Kosíøem 
obcí projíždìl cestovní koèár, doprovázený 
jízdní hlídkou 1. hulánského regimentu, 
zámeckou vrchností a dvojicí lidových 
muzikantù.

Pro ukrácení èekání na koèár byl pro 
pø í tomné obèany  pø ipraven malý  
doprovodný program. Své taneèní umìní 
pøedstavily dìvèata ze základní školy, do 
rytmu zahrála dechová kapela Františka 
Pavlíèka. Uspoøádaná byla i soutìž 
v pojídání tvarùžkù, roli favorita v øídkém 
poli šesti soutìžících zcela splnil Libor 
Bla�ák. Pro zájem byla soutìž vypsána 
i v kategorii do 10 let. Nechybìlo ani 
tradièní obèerstvení.

Nad obcí se již tyèí májka
Od soboty 30. dubna doplòuje panoráma 
obce májka, kterou se hasièùm po usilovné 
práci podaøilo k veèeru vztyèit. Má pøibližnì 
30 metrù a patøí k nejvyšším za poslední 
roky.

Koèár a doprovod se nakonec dostavili 
s mírným zpoždìním, což ale nikomu 
nevadilo, podívaná to byla opravdu 
náramná. 

Zahanbit se nenechali ani hnìvotínští. 
H o s t é  b y l i  p ø i v í t á n i  z a s t u p i t e l i  
v historických odìvech, krojovanou 
omladinou, sokoli a hasièi, obleèených též 
v historickém. Pøibližnì po 20-ti minutách 

se obèerstvení, ale i unavení hosté (na cestì 
byli již od 8 hodin) vydali na cestu, další 
zastávku mìli naplánovanou v Lutínì.

Milan Krejèí
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