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Zasedání zastupitelstva probìhlo dne 16. øíjna a 
zúèastnilo se jej 7 zastupitelù a 20 hostù. Omluveni byli 
zastupitelé Petr Rosmaník (dovolená) a Dušan Krupáš 
(zamìstnání). Po pøivítání hostù zahájil starosta obce 
jednání volbou zapisovatelky, návrhové komise, 
ovìøovatelù zápisu a schválením programu zasedání.
S plnìním usnesení ze 14. zasedání seznámil pøítomné 
místostarosta ing. Tomáš Dostál, který zastoupil 
nepøítomného pøedsedu kontrolního výboru. Starosta 
poté pøednesl zprávu o èinnosti obecního úøadu za 
uplynulé dva mìsíce.
Dalším bodem programu bylo projednání rozpoètu 
Základní školy a Mateøské školy Hnìvotín, pøíspìvkové 
organizace, na rok 2013. Schválen byl ve výši 2 274 700 Kè. 
Pøedseda finanèního výboru Petr Niessner pokraèoval 
pøednesením návrhu rozpoètu obce na rok 2013. 
Rozpoèet je navržen vyrovnaný, pøíjmy obce oèekáváme 
ve výši 20 669 000 Kè a stejnì vysoké plánujeme výdaje. 
Návrh byl schválen a v souladu se zákonem je vyvìšen na 
úøední desce a zveøejnìn na webových stránkách obce. 
Pøipraven je i k nahlédnutí na obecním úøadu, zastupitelé 
obce oèekávají pøípadné návrhy a pøipomínky obèanù, 
zájmových složek a sdružení. Ty je možné podávat do 7. 
prosince 2012 osobnì nebo poštou na obecním úøadì, èi 
pøímo pøedsedovi finanèního výboru.

Poté byly Petrem Niessnerem pøedneseny, následnì 
zastupitelstvem projednány a schváleny: 
- žádost Základní školy a Mateøské školy Hnìvotín 
o navýšení rozpoètu pro rok 2012 o èástku ve výši 
220 000 Kè;
- žádost o zmìnu úèelu darovací smlouvy øímskokatolické 
farnosti Hnìvotín na opravu ohradní zdi;
- žádost spoleènosti. TESA Hnìvotín o umístìní 
orientaèních smìrových tabulí v obci;
- žádost družiny mladých myslivcù „Vlèata Hnìvotín“ 
o pøíspìvek ve výši 30 000 Kè na vybavení klubovny 
(celkovì již obdrželi 50 000 Kè); 
- prodej stavebního pozemku p.è. 276/57 (orná pùda 
o výmìøe 645 m2), prodej 16 m2 z  pozemku obce  p.è. 56 
(ostatní plocha) a prodej 121 m2 z  pozemku obce p.è. 24/2 
o výmìøe 121 m2 z dùvodù narovnání užívaných pozemkù. 
Zamítnuta byla naopak žádost Charity Olomouc 
o pøíspìvek na poskytování sociálních služeb.
Jak bylo již døíve avizováno, pøipravuje Obec 4. zmìnu 
ú z e m n í h o  p l á n u  v  s o u v i s l o s t i  s  v ý s t a v b o u  
Technologického parku. Z tohoto dùvodu schválili 

Poznámky z 15. zasedání zastupitelstva obce.
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zastupitelé omezení zmìny pouze na  žádost spoleènosti 
GEMO Olomouc a na zámìr obce získat polní cestu za 
Floriánkem,  p.è. 927/10 a 871/9, která je v majetku 
Pozemkového fondu ÈR a mìla by se stát  interakèním  
krajinným  prvkem. Zastupitel Vladimír Jurtík v této 
souvislosti požádal o zaøazení ostatních podaných žádostí 
do další, 5. zmìny územního plánu obce, který musí být 
zpracován do roku 2015. Pro hlasovali pouze ètyøi 
zastupitelé, a protože ke schválení bylo nutných hlasù pìt, 
návrh byl zamítnut (o tomto problému se zmiòujeme 
v samostatném èlánku).

Projednány byly zakázky malého rozsahu:         
- skrývka ornice v rámci  pøípravných prací na ulici 
Topolanská na položení sítí pro výstavbu rodinných 
domù, nejlépe vyhovovala nabídka spoleènosti LB 2000 
Olomouc;
- pøeložka  nízkonapì�ového vedení elektrické energie 
pøed obecním úøadem, spojená s instalací nových sloupù 
veøejného osvìtlení, svodem rozvodù vedení do zemì 
a  odboèkou do parku pro podružný rozvadìè, zvítìzila 
nabídka spoleènost  ELMOSA;
Výbìr  dodavatelù na  zhotovení veøejného osvìtlení za 
høbitovem a v lokalitì „U Zahrádek“ a na vybudování 
vodovodu, plynovodu, deš�ové a splaškové kanalizace 
v nové lokalitì rodinných domù na ulici Topolanské 
delegovali zastupitelé na výbor pro zadávání veøejných 
zakázek. Dùvodem je snaha realizovat obì akce ještì do 
konce tohoto roku.
Starosta obce ing. Jaroslav Dvoøák seznámil pøítomné s 
návrhy na uzavøení smluv mezi obcí a rùznými firmami a 
fyzickými osobami. Smlouvy byly schváleny. Projednáno 
bylo rozpoètové opatøení a  pronájem restaurace v zadní 
èásti Kulturního domu (smlouva bude uzavøena se Sylvií 
Lomayovou). Na závìr následovala tradièní diskuse mezi 
zastupiteli a obèany k projednávaným otázkám 
a problémùm obce.
Na závìr bylo pøijato usnesení a starosta obce zasedání 
ukonèil. Podrobnìjší informace o projednávaných 
záležitostech naleznete na obecních webových stránkách 
v Usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce.

Iveta Vyroubalová

Provedená skrývka ornice na nové lokalitì rodinných domù na ulici 
Topolanské.
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Výstavba v obci.

Zmìny územního plánu obce.

Plynárenskou spoleèností RWE  byla dokonèena výmìnì 
plynovodu a domovních  pøípojek na Malém a Velkém 
Válkovì, na ulicích Høbitovní a Topolanské, ve støedu 
obce a èásti Kouta. Na nátlak obce byl nìkolikrát  
upravován terén a nakonec i parkové úpravy veøejných 
prostranství. S provedenými pracemi jsme spokojeni, ale 
po pravdì jsme mìli z akce znaèné obavy.
Jak jsme již pøedesílali, po konzultaci s obèany bydlícími 
na Velkém Válkovì jsme se rozhodli revitalizaci této èásti 
pro rizika se sesedáním zásypù po položení plynovodu 
realizovat až v prvním pololetí roku 2013.

Do konce roku 2012 plánujeme zasí�ování lokality ulice 
Topolanská, kde má vyrùst patnáct nových rodinných 
domù. Byla provedena skrývka ornice a po uzavøení 
soutìže dokonèíme deš�ovou a splaškovou kanalizaci, 
vodovod a plynovod. Budou-li pøíznivé podmínky, 
zpevníme i podloží budoucích komunikací.
Do konce roku máme v úmyslu prodloužit veøejné 
osvìtlení „U Zahrádek“, vèetnì rozcestí. Na zateplení 
budovy základní školy jsme dotaci opìt neobdrželi. 

Územní plán urèuje, jak bude naše obec vypadat, kde 
budou ulice, rodinné domy, místa pro podnikání, parky, 
sportovištì, odpoèinkové zóny, lesy, pole, rybníky atp. 
Øešením tohoto problému vytváøí obec budoucí 
podmínky života, chcete-li komfortu bydlení, zájmového 
a kulturního vyžití našich obèanù, ale také napøíklad 
pracovní možnosti.
Znovu se vracíme k této velice citlivé problematice, 
protože se opakují dotazy, žádosti a naléhání obèanù 
i právnických osob, kteøí mají zájem na zmìnì územního 
plánu. Citlivé proto, že mùže mimo jiné zhodnotit 
napøíklad pole nebo zahradu a nìkolikanásobnì zvýšit 
cenu stávajících nemovitostí. Zákon prostì neumožòuje 
stavebníkùm stavìt kdekoli a cokoli na pozemku, který 
vlastní.
Dalším aspektem také je, kdo vše zaplatí? Kdo zaplatí 
kanalizaci, vodovod, plynovod, veøejné osvìtlení, silnice, 
chodníky a parkovací stání? Obec Hnìvotín ze svého 
rozpoètu? To jde? Je pravdou, že obec zaplatila tyto 
investice v lokalitì Za Høištìm, U Zahrádek a zaplatíme je 
i na novì vznikající lokalitì na konci Topolanské ulice. 
Jedná se však o pozemky obce, pozemky bezplatnì 
pøevedené z majetku státu nebo odkoupené od 
soukromých majitelù. To je pøece zásadní rozdíl! Prodej 
takto zhodnocených pozemkù pøinesl zadlužené obci do 
jejího rozpoètu desítky milionù korun. Tím jsme mohli 
dále zhodnotit majetek obce – školku, školu, Kulturní 
dùm, kanalizace, provést revitalizace celých ulic a èástí 
obce a také investovat do ostatních oblastí života obce. 
Zastupitelé musí hospodaøit se svìøenými prostøedky, 
a� už to jsou finance, nemovitý, èi movitý majetek.
Bohužel nelze zhodnocovat majetek obèanù na úkor obce. 
Žadatelé proto budou muset doložit, jakým zpùsobem 
dodrží stavební normy, napøíklad u šíøe ulic, u napojení na 
stávající sítì, vèetnì jejich kapacity a hlavnì hrubý 
finanèní rozpoèet a krytí plánované výstavby. Øeší to 
územnì zastavovací studie. Tu požaduje i odbor koncepce 
a rozvoje Magistrátu mìsta Olomouce. Bez ní mùžeme 
stavìt jen omezenì.
Zpracování a projednání územního plánu, èi jeho zmìny, 
stojí pøibližnì 200 000 Kè a trvá minimálnì rok. Nový 
územní plán musí všechny obce zpracovat do roku 2015. 
Zaèneme na nìm pracovat již v pøíštím roce.

Ing. Jaroslav Dvoøák, starosta obce
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V polovinì øíjna jsme dokonèili stavební práce ne revitalizaci Malého 
Válkova a výstavbì parkovištì v ulici Høbitovní. V souèasné dobì jsou 
už dokonèeny i zahradnické úpravy. Máme tak v poøádku další èást 
obce.

Zvažujeme provést akci  po èástech, dle rozpoètových 
možností obce. Jiskøièka nadìje ještì svítí v dotaèní 
oblasti „Zelená úsporám“, kde máme žádost podanou od 
roku 2010. Údajnì byl balík žadatelù znovu otevøen, tak 
uvidíme.
Rozpracovány jsou nadále akce: intenzifikace vodovodu, 
cyklostezka Hnìvotín – Olomouc,  (variantou je chodník 
široký 2m), cyklostezka  Hnìvotín – Topolany,  chodník 
na trase ulice Høbitovní - rozcestí (v roce 2013), 
komunikace „U zahrádek“ (v roce 2013 – snaha o získání 
dotace MMR), komunikace za Válkovy (v roce 2013 – opìt 
snaha o získání dotace), pokraèování ve vnitøních 
úpravách Kulturního domu, vybudování vodní plochy 
a biocentra u Blaty (zde probíhají jednání o zpracování 
studie a projektové dokumentace na terénní úpravy 
nezbytné pro územní øízení).

Miloslav Antl, místostarosta

Dokonèeno je zateplení pøední èásti Kulturního domu vèetnì 
klempíøských oprav a izolací. Dokonèuje se oprava balkónu 
a schodištì. Úpravy prostranství pøed budovou chceme ještì 
realizovat po pøeložení vedení nízkého napìtí a veøejného osvìtlení.
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Už jsem školák!

Dne 3. záøí 2012 v 8 hodin nastala nová, významná životní 
etapa pro 22 prvòáèkù z Hnìvotína.
Žáèci i jejich rodinní pøíslušníci se sešli v Kulturním 
domì, kde pro nì byl nachystaný krátký kulturní 
program. Po vystoupení se ujal slova pan starosta  a spolu 
s panem øeditelem popøáli dìtem hodnì úspìchù 
do nového školního roku.
Poté se všichni spoleènì odebrali do školy. Seznámili se se 

øíjen 2012

svojí tøídou a velký zájem všech vzbudila celá øada dárkù 
na lavicích. Nìkteøí prvòáèci neudrželi svoji zvìdavost 
a nadšenì vìci pøebírali. Bylo vidìt, že jsou pøipraveni 
a odhodláni zaèít pracovat s chutí tøeba ihned. Jejich 
zájem o uèení mne velice potìšil.

Už jste školáci! A� se Vám vše vydaøí.
Mgr. Jana Kubíèková

Ve støedu 26. záøí se již nìkolikátým rokem konala 
tradièní „Drakiáda“. Akce se uskuteènila na høišti 
FC Hnìvotín, kam dìti s rodièi pøišli ukázat své velice 
originální vlastnoruènì vyrobené draky.

Nechybìlo ani obèerstvení v podobì uzeného cigára, které 
pøipravili žáci 9. tøídy se svou paní uèitelkou a s panem 
školníkem. Poèasí pøálo a všichni zúèastnìní si užili pìkné 
podzimní odpoledne s létajícími draky nad hlavou.

Kateøina Zítková, 9. roèník

Drakiáda. Návštìva ZOO.

Ve dnech 7. a 12. záøí navštívili žáci 1.stupnì zoologickou 
zahradu na Svatém Kopeèku u Olomouce. Byli pozdravit 
a prohlédnout si žirafí samièku Kaylu, která patøí mezi 
vzácné žirafy Rothschildovy a je adoptivním zvíøetem naší 
školy.

A nešli s prázdnou. Vezli s sebou sponzorský dar od žákù 
i zamìstnancù školy ve výši 8 000 Kè, který si pøevzala 
mluvèí zdejší ZOO.
Finanèní pøíspìvek je urèen na chov a obživu žiraf. 
Pøejeme ti, Kaylo, spokojený život a spoustu zvíøecích 
kamarádù.

Mgr. Alena Zapletalová
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V listopadu to bude 23 let, co se zmìnila forma vlastnictví, 
ale jak to tak vypadá, co je obecní, to je nás všech 
a mùžeme si z toho brát všichni. Možná právì tohle 
si nìkteøí lidé pøejí, a proto krajské volby dopadly tak, jak 
dopadly.
Jsem velice rád, že na školní zahradì máme stromy a keøe, 
jejichž plody poskytují zábavu našim dìtem, které 
navštìvují školní družinu. Mluvím o lískových a vlašských 
oøíšcích, které se už vloni staly oblíbeným námìtem her 
školní družiny na naší zahradì. Skuteènost, že školní 
zahrada není oplocená, ještì neznamená, že to, co se urodí 
na této zahradì, která je vlastnì obecní (obec je 
zøizovatelem školy), je nás všech. Právì takový názor mají 
asi sbìraèi lískových a vlašských oøechù z øad obèanù 
Hnìvotína, kteøí v pravidelnì nepravidelných intervalech 
navštìvují zahradu ke sbìru tìchto plodù. Tìmto 
obèanùm by se asi nelíbilo, kdyby naše dìti ze školní 
družiny cílenì navštìvovaly jejich zahradu.
Vìøím, že se po dohodì se zastupitelstvem obce najdou 
prostøedky na oplocení školní zahrady, hlavnì v její zadní 
èásti, kde chceme obnovit pìstitelské práce v rámci 
pracovního vyuèování žákù. Pøedstava, že se žáci nauèí 
pìstovat zeleninu, kterou „nìkdo“ potom sklidí, protože 
tato zelenina pøece roste na otevøeném obecním 
pozemku, je neuvìøitelná, ale v Hnìvotínì, jak se zdá, 
možná.
Nedávno jsme obci vrátili modrý kontejner na starý papír. 
Máme totiž za školou (tìlocviènou) velký specializovaný 
pøístøešek na skladování a následný odvoz právì starého 
papíru. Udìlejte, prosím, ještì pár krokù s papírem 
do dvora a papír uložte do pøístøešku. Dìkuji vám. 

Mgr. Vladimír Èuka, øeditel školy

Školní = obecní = nás všech ?!?

Výstava terarijních zvíøat.

Ve ètvrtek dne 4. øíjna se 6. - 8. tøída zúèastnila výstavy 
terarijních zvíøat ve Vlastivìdném muzeu v Olomouci. Na 
výstavì jsme mohli vidìt spoustu zvíøat, od nejrùznìjších 
broukù až po hady. Jednoho hada, konkrétnì krajtu 
tmavou, si žáci mohli pohladit a tím se pøesvìdèit, že had 
není slizký a zlý, ale že je to krásné, suché a docela 
kamarádské zvíøe. Nìkteøí odvážlivci si hada dali i za krk. 

Dále bylo k vidìní krmení ježkù, chameleonù i hadù. 
Obzvláštì zajímavé bylo, jak je had schopen pozøít 
potkana. Na výstavì jsme byli už podruhé a ta letošní byla 
obohacena o párek legraèních ježkù. Také jsme si mohli 
koupit suvenýry v podobì náhrdelníkù, pøívìškù, 
moøských hvìzdic, mušlí a mnoho dalšího. 

Alena Veselá, Veronika Navrátilová, 6. tøída

Veslování a žáci naší školy.

Žáci 5. a 6. tøídy se 16. øíjna mìli možnost zapojit do nové 
sportovní aktivity. Zúèastnili se 1. roèníku školského 
poháru v jízdì na veslaøském trenažéru. Pøed samotným 
závodem si mohli trenažér vyzkoušet a pøipravit se tak na 
300m závod.
Naše družstvo tvoøili Klaudie Kaplánková, Marie 
Vojáèková, Nikola Toufarová, Milan Vojáèek a Lukáš 
Horáèek. Žáci byli z nové zkušenosti nadšeni a jsou 
rozhodnuti jet na 2. kolo, které se bude konat 
27. listopadu, v plném nasazení. Výbornì naši školu 
reprezentoval Lukáš Horáèek, který nad všemi chlapci 
vyhrál. Gratulujeme!
Veslaøský klub Olomouc nabízí dìtem smysluplnì vyplnit 
svùj volný èas a aktivnì se zapojit do sportovní èinnosti. 
Rádi vás a vaše dìti pøivítají ve všední dny mezi 
16 – 18 hod. v areálu veslaøské lodìnice Lodních sportù 
Olomouc na Envelopì, Tø. 17. listopadu 10 (vedle U klubu).

Mgr. Radka Dudová

Ve støedu 17. øíjna se žáci 5. tøídy zúèastnili akce pod 
názvem „Dny židovské kultury“. Film – pohádka „O zlém 
snu“ pøiblížil na pøíbìhu desetileté holèièky Evy a jejího 
autentického vyprávìní život jedné židovské rodiny 
v poklidném pøedváleèném a tragickém váleèném období. 
Životní pøíbìh vidìný dìtskýma oèima byl srozumitelný a 
dìti spolu s židovskou holèièkou prožívaly š�astné chvíle v 
rodinì i nelítostné prostøedí koncentraèních táborù. Film 
citlivì vede k uvìdomìní si nesmyslnosti a krutosti válek.
Program dne pokraèoval návštìvou palmového skleníku 
ve Smetanových sadech, kde jsme se mìli seznámit 
s rostlinami podnebných pásù a získat tak praktický 
základ pro uèivo pøírodovìdy.

V zákoutích tropického deštného lesa jsme si prožili vlhké 
a horké podnebí. V pavilonu kaktusù a sukulentù jsme 
obdivovali bizardní tvary a výšku nìkterých kaktusù. Pan 
profesor, který tam pracuje, nám ochotnì vysvìtloval 
záhady a ukazoval zajímavosti nìkterých rostlin. 
V subtropické èásti jsme hledali stromy citrusù a kiwi, 
objevili jsme keøe myrty a vavøínu, upoutala nás malá 
granátová jablka. Bìhem prohlídky jsme si zapisovali 
potøebné údaje o rostlinách.
Domù jsme si odnášeli malé rostlinky pro naše vlastní 
pìstování. Den se nám opravdu hezky vydaøil.

tøídní uèitelka a žáci 5. tøídy 

Závìreèná fotka pod velikány nesmìla chybìt.

Zajímavý den 5. tøídy.
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Spaní ve škole oèima žákù 2. tøídy.

Florbalový turnaj.

V pondìlí 15. øíjna se hoši osmé a deváté tøídy Vladislav 
Jeèmeò, Lukáš Král, František Sedlák, Matouš Srneèek 
a Zdenìk Horyl zúèastnili turnaje v oblíbeném florbalu.
Základní škola Lutín postavila 5 družstev. Hrálo se ve 
dvou skupinách, v naší skupinì jsme po jednom 
prohraném a jednom vyhraném zápase obsadili druhé 
místo a postoupili tak do finálové skupiny, do které jsme si 
pøinesli výsledek z prohraného zápasu. Ve finálové 
skupinì jsme ještì odehráli dva zápasy. Všechna družstva 
byla velmi vyrovnaná, letos nebyl žádný jistý favorit, a tak 
i zápasy konèily velmi vyrovnanì.
Pøestože naši hoši prokázali velmi dobrou sehranost 
a herní zkušenosti, staèilo to nakonec pouze na 4. místo. 
Ani v jednotlivcích nebyli jednoznaèní pøeborníci. Mezi tøi 
nejlepší støelce turnaje, kteøí vstøelili stejný poèet branek, 
patøil i náš František Sedlák a odvezl si diplom za 
nejlepšího støelce.

Mgr. Radka Dudová

Školní družina.

V letošním školním roce byl již od poèátku velký zájem 
o umístìní dìtí do školní družiny, z èehož máme velkou 
radost. Pøipravily jsme pro naše družináèky bohatý 
program v podobì soutìží, sportovních a zábavných 
aktivit, který jsme zakomponovaly do našich výchovnì-
vzdìlávacích plánù.
Díky krásnému poèasí chodíme èasto na školní zahradu, 
kde se dìti krásnì vyžijí na èerstvém vzduchu. Baví je 
stavìní domeèkù, obchodování s oøechy, jablíèky a jinými 
pøírodninami. V nejbližší dobì nás èeká v rámci 
ekologické výchovy úklid v okolí školy. Budeme sbírat 
odpadky. Uvidíme, kolik pytlù nasbíráme. Dìti na vlastní 
oèi uvidí výsledek a samy posoudí, co by se dalo zlepšit.
Držme si palce, a� nám vše vyjde a žáci jsou v družinì 
spokojeni.

Mgr. Kateøina Kuchrýková, Mgr. Vìra Vymlátilová

Z dùvodu zachování autentiènosti spontánního dìtského projevu byl text úmyslnì ponechán bez korektury.
Mgr. Ivana Filkászová
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Plavecko-bìžecký pohár.

V úterý 23. øíjna se dvanáct žákù a žákyò 4. – 9. tøídy 
utkalo ve vodì i na souši s konkurenty z jiných 
olomouckých a okolních škol. Nìkteøí se XII. roèníku 
„Plavecko-bìžeckého poháru“ neúèastnili poprvé a mohli 
tak své výkony oproti loòskému roku vylepšit.

Žáci byli rozdìleni do 6 kategorií (3 dívèí a 3 chlapecké). 
Závod byl zahájen rozplavbami na 50 m, které urèily, 
v jakém poøadí a s jakým èasovým odstupem budou 
jednotlivci startovat do bìžecké èásti závodu (kategorii 
4. - 5. tøídy èekal úsek 500 m, starší kategorie 1000 m). Do 
této druhé èásti jsme èasto nevstupovali z dobrého 
umístìní, plavání v naší tìlocviènì opravdu jen tìžko 
simulujeme, ale kolem Hnìvotína jsou i od nás vybìhané 

c e s t i è k y ,  a  t a k  j s m e  
v bìžeckém závodu dokázali 
èasto postoupit o mnoho 
míst nahoru. Napøíklad Jan 
K r e u z e r  s t a r t o v a l  d o  
bìžecké èásti z desátého 
místa a nakonec skonèil 
druhý.
Výbornì si vedl také Ondøej 
Kuzník, který se díky 
b ì ž e c k é  è á s t i  z á v o d u  
posunul o deset pøíèek na 
koneèné šesté místo. Stejnì 
tak dobøe zabìhly svùj 
závod Kristina Klimková, 
která se posunula na krásné 
páté, a Tereza Spáèilová na 

ještì hezèí ètvrté místo. Další dvì medaile pro náš tým 
vybojovali Václav Kuchrýk a Barbora Spáèilová, kteøí oba 
obsadili druhé místo.
Žáci byli odmìnìni tradièními odznáèky poháru, 
drobnými vìcnými cenami a tøi nejlepší v každé kategorii 
medailemi. Naše medaile mìly tedy všechny støíbrnou 
hodnotu. Gratulujeme a dìkujeme všem, kteøí bojovali s 
plným nasazením.
Za naši školu závodili: Tereza Spáèilová, Barbora 
Spáèilová, Šimon Ševèík, Václav Kuchrýk, Kristina 
Klimková, Jitka Sohrová, Nikola Toufarová, Daniel 
Drtina, Jan Kreuzer, Monika Peøinová, Vladislav Jeèmeò 
a Ondøej Kuzník.

Mgr. Radka Dudová

Dne 19. záøí se žáci 2. stupnì naší školy zúèastnili, tak jako 
každý rok, projektu Planeta Zemì 3000, který se konal 
v kinì Metropol v Olomouci. Letošní program se jmenoval 
„Tajemný svìt Ekvádoru a Galapág“.
Autoøi a cestovatelé pro nás pøipravili nevšední 
promítání, které bylo doplnìno úchvatnými fotografiemi 
a vyprávìním dvou moderátorù. Poutavou formou jsme 
byli seznámeni jak s rušným životem v jihoamerických 
mìstech, tak s fascinující divokou pøírodou.
Jako diváci jsme byli vtaženi pøímo do dìje, pøihlíželi jsme 
výbuchu sopky Tungurahua, zakusili obchodování na 
tradièních trzích, nahlédli jsme do soukromého obydlí 
Keèuù, brodili se tropickým pralesem a setkali se s mnoha 
pozoruhodnými živoèichy.
Náš prùvodce Adam se ukázal jako velký dobrodruh. 
Napínavá byla noèní plavba po lagunì, kdy Adam chytal 
holýma rukama kajmana brýlového a nezapomenutelným 
zážitkem byla také jeho cesta k rozohnìnému vulkánu.

žáci 8. roèníku

Ekvádor a Galapágy.

Mateøská škola.
Nový školní rok je v plném proudu. Byly pøijaty všechny 
dìti, které do 31. prosince  2012 dovršily vìku tøí let. První 
den nebylo zpoèátku znát, zda má vìtší trému a obavy 
maminka, tatínek nebo dìti. Leckdy byly dìti stateènìjší 
než rodièe, ale odnìkud se pláè pøece jen ozýval. Paní 
uèitelky mìly plné ruce práce. Dìti se snažily zabavit, a tak 
je  pøivítali maòáskovou pohádkou  „Jak si dráèek našel 
nové kamarády“.

Ve ètvrtek 13. záøí probìhla v mateøské škole spoleèná 
schùzka s rodièi. Byli  seznámeni  s organizací provozu, 
s nabídkou rùzných kroužkù,  aktivit  atd. Zodpovìzeny 
byly dotazy. Po spoleèné schùzce následovaly schùzky 
tøídní. Zde byli rodièe seznámeni  s prùbìhem  zaèátku 
školního roku, vzdìlávací èinností a s konkrétní nabídkou 
kroužkù, které se týkají jednotlivých tøíd.
V letošním roce nabízíme kroužek anglického jazyka pro 
pøedškolní dìti. Vzhledem k velkému zájmu musela  paní 
uèitelka stanovit pravidla, podle kterých byly dìti do 
kroužku zaøazeny. Dále jsme nabídli kroužek výtvarné 
tvoøivosti, sportovní a pohybové hry i pro mladší dìti, 
které probíhají v základní škole. Novì jsme zavedli  
logopedickou péèi. Ve druhém pololetí pøipravujeme kurz 
lyžování v Hluboèkách a plavání v plaveckém bazénu 
v Olomouci.
Letos již probìhla 26. záøí ve spolupráci se základní školou 
drakiáda na høišti FC Hnìvotín a 11. øíjna dìti zhlédly 
v mateøské škole pohádku „O èervené Karkulce“. 

Pokraèování na stranì 8.
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Mateøská škola.

Aktuálnì.

Kritizujeme.

Jak si v okolí obce zakládáme divoké skládky.

Aktuality z obecního úøadu.

Vodné, stoèné   
Upozoròujeme obèany, že v tìchto dnech vybíráme platbu 
za vodné a stoèné. Faktury jsou splatné do 15. listopadu 
2012. Mùžete platit hotovì v úøední dny v kanceláøi 
obecního úøadu, nebo pøevodem na úèet a pod 
variabilním symbolem, uvedenými na vyúètování. 
Vy, kteøí jste nám nahlásili vaši e-mailovou adresu, jste již 
dostali nebo v nejbližší dobì dostanete vyúètování 
elektronickou poštou.
  

Hrobová místa
Smlouvy na hrobová místa a nájem na dalších 10 let 
si budete moci na obecním úøadu vyøídit od února 2013.

Upozornìní k tøídìným odpadùm
Žádáme obèany, aby v pøípadì zjištìní, že je kontejner na 
plasty, sklo nebo papír plný, v žádném pøípadì 
neodkládali tento odpad v jejich blízkosti. Odevzdejte jej 
buï na jiném stanovišti, nebo vyèkejte vyvezení 
kontejneru. Dìláme si takto v Hnìvotínì malé skládky, 
které vesnici na kráse nepøidají, a díky povìtrnostním 
podmínkám pøidìláváme práci jiným.

 Jana Svobodová

A co pøipravujeme na další mìsíce?
15.11. Divadlo hudby v Olomouci - pøedstavení „Jak se 
zachraòuje Zemì“;
5.12. Mikulášská nadílka v mateøské škole;
7.12. Rozsvícení vánoèního stromu, Mikulášování;
12.12.-14.12 vánoèní besídka;
20.12. „Nám, nám narodil se“ – poøad v mateøské škole, 
dìti  prostøednictvím  vyprávìní hercù a hry loutek mají 
možnost nahlédnout do pøíbìhu o putování Marie 
a Josefa a o narození Ježíška;
21.1.2013 Hudební pohádka v MŠ;
14.2. Pohádková muzika v MŠ;
16.2. Dìtský maškarní karneval v Kulturním domì 
na téma piráti a pirátky;
21.3. Loutkové divadlo v MŠ;
Kvìten: Zahradní slavnost, školní výlet;
Èerven: Skákací hrad na školní zahradì, rozlouèení 
se školním rokem.
Pøejeme dìtem, aby se jim v mateøské škole líbilo, 
a rodièùm, aby do zamìstnání chodili s pocitem, že je 
o dìti dobøe postaráno, jsou zde š�astné a spokojené.

Jarmila Dostálová, zástupkynì øeditele pro MŠ

Pokraèování ze strany 7.

Výsadba stromù za Válkovem.

Chtìli bychom, stejnì jako loni, udìlat zase nìco pro 
zkvalitnìní zelenì v okolí naší obce. Plánujeme proøezání 
starých stromù a keøù a výsadbu ovocných stromù podél 
polní cesty vedoucí za Válkovem.

Je to opovážlivost oèekávat, že pøijdete na 
brigádu a pomùžete pøírodì, i nám všem  vytvoøit 
hezký prostor, napøíklad pro kondièní bìh 
a relaxaèní vycházky do pøírody? Co na to hasièi, 
myslivci, sportovci, mládež a další obèané obce?  
Pùjdeme do toho? Pùjdeme! Kdy?

Zajistíme náøadí, pracovní rukavice a všechno ostatní 
potøebné. Také malé obèerstvení. Tìšíme se na vaši 
hojnou úèast!

zastupitelé obce

V sobotu 3. listopadu 2012
v 8.00 hod  za Válkovem.

V minulém roce se uskuteènily dvì brigády na úpravì okolí obce a 
celkem se jich zúèastnilo na 145 obèanù.
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Zveme všechny zájemce do místní knihovny. V polovinì 
srpna byly dokonèeny stavební práce a knihovna byla 
novì otevøena. Je vybavena novým nábytkem a  prùbìžnì 
je doplòován a obmìòován ètenáøský fond o nové knihy. 

Provozní doba je každé úterý od 16.00  do 19.30 hodin. 
Celoroèní poplatek èiní pro dospìlé 50 Kè, dìti zaplatí 
30 Kè. Knihovna nabízí i veøejný internet, pro pøihlášené 
ètenáøe zdarma.

Jarmila Dostálová, knihovnice

Jako již tradiènì pøipravujeme ve spolupráci s našimi 
zájmovými složkami a školou na pátek 7. prosince pøed 
Kulturním domem rozsvícení vánoèního stromu obce.

Program pro dìti zaène v 16 hod „Mikulášováním“, což je 
program agentury Gong. Celý poøad je veden s humorem 
a nadsázkou tak, aby se pobavily nejen dìti, ale i jejich 
dospìlý doprovod.  Výlety do svìta pohádek 
a pohádkových postav se konají z pohledu Mikuláše, èerta 
a andìla. 
Další program:
17 hod. jarmark spojený s tradiènì bohatým 
obèerstvením
19 hod. rozsvícení vánoèního stromku
20 hod. taneèní zábava 
Na vaši úèast se tìší poøadatelé.

Ing. Tomáš Dostál, místostarosta

Klub seniorù se v Hnìvotínì pravidelnì schází každý 
mìsíc, kdy posedíme, popovídáme si, naplánujeme kam 
vyjedeme. Byli jsme v Èechách pod Kosíøem v muzeu 
koèárù a v zámecké zahradì. Posedìli jsme pøi písnièkách 
s harmonikou, také spoleèný zájezd s Èeským èerveným 
køížem se nám moc líbil.
Slavíme i životní jubilea našich èlenù. Nedovolujeme 
stáøí, aby si na nás zasedlo a proto žijeme plným životem. 
Mnozí z nás se schází i mimo pravidelná setkání. 
Navštìvujeme spoleènì i akce, které poøádá obec nebo 
hasièi. V øíjnu jsme byli v divadle a chystali se na spoleèné 
setkání dùchodcù, které pøipravila obec.
Chtìli bychom touto cestou podìkovat našim obecním 
zastupitelùm, kteøí nechali zbudovat pro seniory opravdu 
krásnou, dùstojnou klubovnu. Je nám jen líto, že mezi nás 
nepøijdete i Vy další senioøi. Nenuïte se doma, zvláštì 
v zimních mìsících, budete srdeènì vítáni. Tak tedy každý 
poslední ètvrtek v mìsíci!

Jana Mrkusová

Klub seniorù.

Pro volby do Zastupitelstev krajù bylo v seznamu volièù 
v obci Hnìvotín zapsáno celkem 1 258 osob. K volbám se 
dostavilo pøesnì 400 obèanù (32 % volební úèast), kteøí 
odevzdali 382 platných hlasù celkem 16 politickým 
stranám takto:

Iveta Vyroubalová

Výsledky hlasování pro politické strany 
ve volbách do Zastupitelstev krajù

ve volebním okrsku Hnìvotín, konaných 
ve dnech 12. – 13. øíjna 2012.

øíjen 2012

Máme novou knihovnu.

Výstava øemesel „Srdcom a rukama“.
Výstava èeských a slovenských øemeslníkù a umìlcù je 
putovní a je organizována sdruženími MAS Region Haná, 
MAS Bystøièka a MAS Požitavie-Široèina ze Slovenska.     
Bude instalována v sále Kulturního domu Hnìvotín a to

od 2. do 8. listopadu  2012,
dennì  od 15.00 do 17.00 hod.

Prohlídka je zdarma. Organizátoøi se tìší na vaši úèast.
Ing. Tomáš Dostál, místostarosta

Rozsvícení vánoèního stromu obce.

ÈSSD 96  hlasù
KSÈM 86
ODS 57
TOP 09 a starostové 25
Suverenita 23
SPO Zemanovci 19
Koalice pro Olomoucký kraj 17 
Èeská pirátská strana 16
Nezávislí 12
Nezávislá volba 8 
Strana svobodných obèanù 7
Moravané 7
Pravý blok 3
Dìlnická strana soc. spravedlnosti 2
Koruna èeská 2
Republikánská strana 2
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Aktuálnì.

Podruhé se v letošním roce v obøadní místnosti obecního 
úøadu uskuteènilo slavnostní pøivítání nových obèánkù 
obce.

Místostarosta obce ing. Tomáš Dostál ve svém projevu 
10-ti novým spoluobèánkùm popøál hodnì zdraví, krásné 
dìtství, lásku nejbližších a pøítomným rodièùm a blízkým 
velkou trpìlivost pøi jejich výchovì. Rodièe dìtí se 
podepsali do obecní kroniky a dìti dostaly na památku 
malou hraèku s pamìtní knížkou, maminky také kytièku.

Pro všechny pøítomné si pìkný kulturní program 
pøipravila, pod vedením paní uèitelky Mgr. Vìry 
Vymlátilové, dìvèata ze základní školy.

Miroslava Dadáková

Vítání obèánkù.

Zleva: Natálie Ambrožová, Tadeáš Kršòák, Valerie Kohlová, Tomáš 
Kovaøík, Jakub Bartonìk a Lucie Eisová. 

Zleva: Sára Spáèilová, Tobiáš Labaj, Ivo Rozmahel a Jiøí Pfof.

Zájmové organizace.

Oznámení Øímskokatolické farnosti 
Hnìvotín.

Ohlédnutí za dìtským farním dnem
Dìtský farní den se konal na faøe v sobotu 15. záøí 
odpoledne od 15 hodin. Zúèastnilo se ho asi 25 dìtí, 
jejich rodièe a pøíbuzní. Pro dìti byla pøipravena øada 
soutìží a závodù  s pouèným i zábavným programem a s 
hodnotnými cenami. Rodièe pøinesli s sebou rùzné 
dobroty k ochutnání pøi spoleèné svaèinì. Program byl 
zakonèen táborákem na farním dvoøe, spojeným 
s opékáním špekáèkù a se zpìvem písní za doprovodu 
kytary. Všem se program farního dìtského dne líbil a dìti 
se tìší zase na pøíští podobnou akci.

Slavnost patrona farního chrámu sv. Leonarda
oslavíme letos v nedìli 4. listopadu slavnostní 
bohoslužbou ve farním kostele v 9.30 hodin. Pøi slavné 
zpívané mši svaté bude zpívat chrámový pìvecký sbor 
Salve od Panny Marie Snìžné z Olomouce pod vedením 
svého sbormistra Ladislava Kunce. Na varhany zahraje 
Václav Michálek, varhaník z kostela sv. Moøice 
v Olomouci. Pøi mši svaté zazní ordinárium Petra Ebena 
a skladby Ludvíka van Beethovena, Františka Xavera 
Brixiho, Aantonína. Dvoøáka, Wolfganga Amadea 
Mozarta a C. Saint-Saënse. Všichni zájemci o kvalitní 
duchovní hudbu jsou vítáni. Pøi mši svaté bude vykonána 
sbírka na potøeby farnosti.

Obøad žehnání 
obnovených 

kamenných køížù
u kostela a na 

Malém Válkovì
se bude konat hned po 
s l a v n o s t n í  h o d o v é  
b o h o s l u ž b ì  
v nedìli 4. listopadu 
o d  1 1 . 0 0  h o d i n .  
B u d o u  p o s v ì c e n y  
obnovené køíže u pøední 
i zadní brány kostela a 
na køižovatce Velkého 
a Malého Válkova.

Dušièková sbírka na Charitu 
se uskuteèní letos v nedìli 18. listopadu pøi farní mši 
svaté v 9.30 hodin. Kdo by chtìl na projekty Charity 
pøispìt mimo tuto bohoslužbu, mùže tak uèinit 
odevzdáním svého daru na faøe nejpozdìji do 
20. listopadu.

P. Eduard Krumpolc, faráø

Setkání seniorù.
V pátek 19. øíjna se uskuteènilo tradièní setkání našich 
seniorù poøádané obecním úøadem. Setkání zahájil 
starosta obce ing. Jaroslav Dvoøák, který pøítomné 
pøivítal a jubilantùm pøedal drobné dárky. O kulturní 
zpestøení se tentokrát postarali tøi taneèní páry 
z taneèního klubu Olymp Olomouc.
Potom již následovala volná zábava pøi tanci 
a obèerstvení. Pro tuto pøíležitost pøichystaly èlenky 
Èeského èerveného køíže tradièní vdoleèky a jednohubky. 
Zábava pak spoleèensky i taneènì gradovala a poslední 
úèastníci setkání se rozcházeli kolem 23 hodiny.

Ing. Tomáš Dostál, místostarosta
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Hnìvotínští hasièi se rozhodli uspoøádat pro své mladší 
kolegy branný den. Termín akce byl stanoven na sobotu 
13. øíjna. Vše bylo nutné peèlivì pøipravit a naplánovat. 
Dìti se mohly tìšit jak na zajímavé pøednášky, tak i na 
sportovní aktivity. Mladí hasièi se sešli v hojném poètu 
a bylo mezi nimi znát napìtí. Není se èemu divit, pro 
vìtšinu z nich to byl jejich první branný den v životì. Díky 
perfektní organizaci a krásnému poèasí poèáteèní obavy 
úèastníkù i poøadatelù rychle zmizely.

Úèastníci dne nejdøíve ve skupinách absolvovali hasièský 
ètyøboj skládající se z uzlování, zdravovìdy, topografie 
a rozpoznávání hasièských znaèek. Poté se pøesunuli do 
Olomouce na centrální požární stanici profesionálních 
hasièù na Schweitzerovì ulici. Tam na nì už èekal 
profesionální hasiè David Glater, který pro dìti pøipravil 
zajímavou exkurzy.
Po návratu úèastníky èekal 
požární útok za obcí. Dìti mezi 
sebou zvolily velitele zásahu, 
který jim pak dával pokyny. 
Museli v co nejkratším èase 
roztáhnout 120 metrù hadic k 
pomyslnému požáru stromu. 
Tìchto útokù provedli celkem 
pìt. Následovala pøednáška o 
velení u zásahu a o chování u 
požáru,  zaznìly dùležité  
informace o bezpeènosti práce. 
Veèer se pak opékali špekáèky a 
zpívalo se s kytarou, ti kteøí 
mìli po nároèném dni ještì 
dostatek síly, se ještì pøed ulehnutím podívali na film.
To ale vùbec netušili, že je za chvíli zbudí požární poplach 
a budou muset jet uhasit zapálené palety za vesnicí. 
Cvièení bylo samozøejmì nahlášeno na krajském 
operaèním støedisku Hasièské záchranné služby 
Olomouckého kraje. Dìti neváhaly ani vteøinu a vydaly se 
hasièským vozem k místu požáru. Pro všechny to byl jejich 
první zásah v životì a také jeden z nejvìtších zážitkù 
z celého víkendu.
Celý víkend mìl u dìtí veliký úspìch a už teï se tìší, že 
budou mít možnost zažít i svùj druhý branný den.

Petr Krupáš

První branný den.

øíjen 2012

Úspìch hasièù v soutìži
„O hanáckó sekyrko“.

O víkendu z 8. na 9. záøí 2012 se v Kostelci na Hané 
uskuteènil 8. roèník dnes již tradièní soutìže 
dobrovolných hasièù pod názvem "O hanáckó sekyrko", 
poøádané letos pod záštitou olomouckého hejtmana. 
Závodu hasièské všestrannosti se zúèastnila i zásahová 
jednotka hasièù z Hnìvotína ve složení: velitel - Lukáš 
Burïák, strojník - Jan Ètvrtlík a hasièi Michal Žák a Petr 
Krupáš.
Dobrovolní hasièi museli splnit opìt nìkolik disciplín. Po 
rychlostním ustrojení a uzlování se družstva pøesunula k 
øešení dopravní nehody. Obì modelové situace, a� již auto 
pøevrácené na boku, nebo deformované nárazem, 
provìøily znalosti i technické dovednosti jednotky. Další 
stanovištì v Kostelci pak simulovalo výbuch plynu v 
rodinném domku. Po splnìní úkolu pak rozhodèí 
družstvu vyhlásili další poplach, výjezd k nehodì 
nákladního automobilu pøevážejícího nebezpeènou látku, 
kterou soutìžící museli urèit a podle toho zvolit i postup 
zásahu. 

Cestou k této nehodì pak družstva musela ještì øešit 
simulovaný defekt pneumatiky na zásahovém vozidle. 
Mnozí zúèastnìní si v minulosti pøáli do soutìže zaøadit 
i silovou disciplínu, ta letošní byla opravdu vyèerpávající. 
Pøi pomoci Zdravotní záchranné službì s transportem 
pacienta z lesa k pøistávací ploše pro leteckou pøepravu, 
kdy trasa vedla pøes èerstvì poorané pole a dlouhá byla 
pøibližnì pùl kilometru, jsme si sáhli až na samé dno 
našich sil. Závìrem pak každé družstvo muselo uhasit 
simulovaný požár v táboøišti.
V celkovém poøadí obsadila naše jednotka výborné 
3. místo a prokázala tak vysokou míru znalostí 
a dovedností potøebných k výkonu své èinnosti. 
Pro úplnost ještì koneèné poøadí soutìže sborù 
dobrovolných hasièù:
1. Štìtovice, 2. Vrahovice, 3. Hnìvotín, 4. Pøerov A, 
5. Držovice B, 6. Olšany u Prostìjova, 7. Švábenice C, 
8. Bochoø, 9. Plumlov, 10. Pøerov B, 11, Lípy, 12. Švábenice 
B, 13. Omice u Brna, 14. Držovice A, 15. Švábenice A.

Petr Krupáš
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To se nám dìjí vìci. Seznamovací Street party, Otvírání 
ulice, Pirát párty, Otvírání Sovárny  a Cirkus párty. Za tøi 
uplynulé roky to již byla pátá akce poøádaná nadšenci 
z øad obyvatel na „Pštrosákové ulici“ (Za školou). Stavìní 
kulis a interiéru od odpoledních páteèních hodin dne 
14. záøí pokraèovalo v sobotu dopoledne a po ètrnácté 
hodinì bylo vše nachystáno na nástup úèinkujících 
cirkusantù naší ulici.

A že bylo co obdivovat. Nastupovali klauni, klaunky 
a klaunèata všech rozmìrù a vìku, princezny, koèièky, 
kocouøi, motýli, dvorní dámy, komorník, péro indiánské, 
celebrity šoubyznysu, Elvisa Presslyová, lyžaøští mistøi 
svìta, èervené bambulky, plavecký olympionik 
s úžasnými reflexními zelenými tangy až na ramena a na 
dvì desítky krásnì zmalovaných dìtièek. Nálada byla 
senzaèní, mìli jsme možnost ochutnat originál 
7 hvìzdièkovou prohibièní hegerovicu, beèky pro dìti
i dospìláky a nepøeberné množství domácího žrádlíèka. 
Na pøistavené trampolínì dìti pøedvádìly šikovné 
saltamortále, foukali se obrovské bublifuky velikosti 
malého náklaïáku, tancovalo se a chlapi pøedvádìli bøišní 
tance s kruhem. Adrenalinu si dìti užily na strašidelné 
stezce kolem potoka.
Nálada s mírnì zvýšeným hlukem reprobeden vydržela až 
do zásahu „pozvané“ policie. Párty pokraèovalo skoro do 
rána. V nedìli v poledne na místì èinu, pozemku è. xxx, 
zùstal jenom stožár za úèelem dalšího využití pøi 
plánované akci na jaøe roku 2013. Možná to bude Indián 
párty.

Árpád Szûcs

Cirkus párty 2012.

øíjen 2012

Mládežnické celky již na podzim dohrály

a stejný osud možná èeká i tým mužù, který kvùli nepøízni 
poèasí neodehrál v sobotu 28. øíjna „mistrák“ 
v Opatovicích. Muže, benjamínky a novì vzniklý tým 
hnìvotínských veteránù ovšem probereme až pøíštì. 
Hnìvotínská mládež ukonèila své podzimní úèinkování 
v mistrovkých zápasech již v øíjnu z jiného dùvodu – 
nepøihlásilo se více mužstev. Dorostenci mìli za soupeøe 
jedenáct týmù, starší a mladší žáci po osmi, když se ještì 
pøed zaèátkem soutìže nìkteré týmy odhlásily.
Dorostenci se krèí u samého dna tabulky. Dokázali zdolat 
pouze dva soupeøe a to je na lepší umístìní málo. Je potøeba 
uznat, že soupeøi byli sportovnì lepší. A to ještì vìtšinu 
branek nastøílel Jiøí Veselský, hrající již za muže pravidelnì 
krajský pøebor.
Starší žáci si nevedli vùbec špatnì a pohybují se ve 
vyrovnaném støedu tabulky. Jejich nejvìtším neduhem se 
ukázala skuteènost, že ne vždy se dokázali sejít v optimální 
sestavì, když na zápas nedorazili hráèi z kádru mladších 
žákù, kteøí týmu vypomáhali.
Mladší žáci jsou momentálnì nejúspìšnìjším týmem 
oddílu. Celou dobu podzimní èásti soutìže se pohybovali na 
špièce tabulky a nakonec obsadili krásné druhé místo. Na 
jejich hru se „dalo koukat“, o èemž svìdèí pomìrnì poèetná 
divácká kulisa pøi jejich zápasech. Zaèíná se tak projevovat 
práce trenérského dua Michal Barèík - Milan Horyl.
V této souvislosti je urèitì na místì zmínit i trenéry 
dorostencù a starších žákù Pavla Šlosara a Romana Kaštyla 
a vyzdvednout jejichž pøístup, obìtavost a hlavnì 
trpìlivost, která je nìkdy až obdivuhodná.

Milan Krejèí

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body
1. TJ Štìpánov 11 10 0 1 42: 8 30

3. SK Èervenka 11 9 0 2 25: 14 27

5. Sokol Újezd u Un. 11 5 1 5 22: 24 16

7. SK Slatinice 11 4 2 5 19: 20 14

9. TJ Haòovice 11 2 4 5 17: 24 10

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body
1. SFK Nedvìzí 8 7 1 0 52: 13 22

3. Mor. Beroun 8 5 1 2 41: 28 16

5. FC Lužice 8 3 1 4 43: 40 10

9. Sokol Velký Újezd 8 0 0 8 14: 51 0

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body
1. Sokol Bohuòovice 8 6 1 1 46: 10 19

3. SK Chválkovice 8 6 1 1 53: 28 19

5. SFK Nedvìzí 8 4 1 3 34: 35 13

7. Sokol Kožušany 8 1 2 5 16: 38 5

9. Sokol Tìšetice 8 0 0 8 5: 65 0

2. Sokol Chomoutov 11 9 0 2 37: 6 27

4. Sokol Dub n.M. 11 6 0 5 19: 19 18

6. SK Chválkovice 11 5 1 5 19: 24 16

8. SK Šumvald 11 4 1 6 23: 30 13

10. Sokol Støelice 11 3 1 7 14: 27 10

12. FK Horka n. Moravou 11 1 2 8 16: 34 5

2. FC Dolany 8 6 2 0 45: 22 20

4. SK Chválkovice 8 5 0 3 55: 38 15

6. Hvìzda Libavá 8 3 1 4 31: 45 10

8. Tatran Litovel 8 1 0 7 19: 59 3

4. Sokol Dub n.M. 8 4 2 2 34: 18 14

6. FC Dolany 8 3 1 4 24: 35 10

8. Sokol Velký Újezd 8 1 1 6 21: 31 4

11. FC Hnìvotín 11 2 0 9 25: 48 6

7. FC Hnìvotín 8 3 0 5 28: 32 9

2. FC Hnìvotín 8 6 1 1 43: 16 19

Dorost

Starší žáci

Mladší žáci


