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Veøejné zasedání zastupitelù probìhlo 
v úterý 10. øíjna a zahájil je v 18 hodin 
již tradiènì starosta obce Jaroslav Dvoøák. 
Pøítomno bylo 7 zastupitelù (omluvili 
se Vilém Koníèek a Pavla Hluší) a 15 hostù 
z øad obèanù obce. Po volbì návrhové 
komise, ovìøovatelù zápisu a zapisovatelky 
byl schválen program zasedání.
V úvodu jednání pøednesl pøedseda 
kontrolního výboru Jozef Novák zprávu 
o plnìní usnesení z minulého zasedání 
a starosta obce zprávu o èinnosti obecního 
úøadu od posledního zasedání.
Projednána byla rozpoètová opatøení 
è. 6 a è. 7/2017, kterými se navýšil rozpoèet 
základní školy a obecního úøadu o dotaèní 
prostøedky. Poté pøedseda finanèního 
výboru Petr Niessner pøítomné seznámil 
s návrhem rozpoètu Základní školy 
a Mateøské školy Hnìvotín na rok 2018 
a s návrhem rozpoètu obce na rok 2018 (více 
informací naleznete v samostatném 
èlánku).
Starosta obce následnì pøednesl žádosti 
fyzických osob týkající se smìn pozemkù 
a prominutí stoèného. Projednán a schválen 
byl plán inventarizace majetku obce za rok 
2017. 

Velkou pozornost všech vyvolaly informace 
o pokraèování  zpracování  nového 
územního plánu obce. K dispozici jsou již 
zpracované prùzkumy a rozbory a Magistrát 
mìsta Olomouce, jako úøad územního 
plánování, vydal i „Návrh zadání územního 
plánu obce Hnìvotín“.
V programovém bodì è. 8 seznámil 
místostarosta a pøedseda výboru pro 
zadávání veøejných zakázek Miloslav Antl 
pøítomné se situací v této oblasti 
v návaznosti na usnesení zastupitelstva 
z 18. zasedání (opìt viz samostatný èlánek 
na jiném místì Zpravodaje).
Zastupitelé schválili úèast obce ve 
výbìrovém øízení vyhlášeném Úøadem pro 
zastupování státu ve vìcech majetkových na 
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Poznámky z 19. zasedání zastupitelstva obce Návrh rozpoètu Základní 
školy a Mateøské školy 
Hnìvotín
Na rok 2018 byl pro potøeby Základní školy 
a Mateøské školy Hnìvotín navržen 
rozpoèet ve výši 2 466 000 Kè. 
Plánovaná èástka pokrývá výdaje nejen na 
energie, údržbu a provoz základní 
a  m a t e ø s k é  š k o l y ,  a l e  n a p ø í k l a d  
i na plánované vybavení školní kuchynì 
a jídelny (myèka nádobí 110 tis. Kè, 
elektrická pánev 127 tis. Kè, konvektomat 
218 tis. Kè).

Kromì toho bude obec ze svého rozpoètu 
financovat v budovì základní školy úpravu 
stávajícího uèitelského bytu na sborovnu, 
pøestavbu souèasné sborovny na další 
uèebnu, úpravu stravovacího úseku 
(zvýšení kapacity jídelny, pultový výdej 
obìdù, výtah pro dopravu jídel, výuková 
kuchyòka pro žáky) a rekuperaci vzduchu 
do tìlocvièny a kuchynì.

Vilém Koníèek
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nového vlastníka bývalého objektu 
mandlovny. 

V dalším prùbìhu jednání informovali 
místostarostové Libor Bla�ák a Miloslav 

Antl o pokraèující výstavbì v obci 
respektive o kulturních a spoleèenských 
akcích. Starosta následnì informoval 
o pøípravách na volby do Parlamentu ÈR. 
V diskuzi potom vystoupili pøítomní obèané 
s  dotazy,  námìty a  informacemi.  
Zastupitelé na nì budou reagovat, jak je již 
tradièním zvykem, na pøíštím zasedání 
zastupitelstva. Po schválení usnesení bylo 
jednání ukonèeno.
Podrobnìjší informace o projednávaných 
záležitostech naleznete na obecních 
w e b o v ý c h  s t r á n k á c h  v  U s n e s e n í  
z 19. zasedání zastupitelstva obce. Další 
zasedání probìhne v prosinci 2017.

Iveta Èechová

Na 19. veøejném zasedání zastupitelstva 
obce Hnìvotín pøedložil finanèní výbor 
obèanùm a zastupitelstvu obce návrh 
vyrovnaného rozpoètu pro rok 2018 
v celkové výši 30 860 000 Kè. 
Daòové pøíjmy oèekáváme ve výši 
cca 21,7 mil. Kè. Pøi urèení této èástky jsme 
vycházeli z informací poskytnutých 
Ministerstvem financí, Svazem mìst a obcí 
a z novely zákona o rozpoètovém urèení 
daní. Nedaòové pøíjmy pøedpokládáme 
ve výši 6,1 mil. Kè, z nejvìtší èásti se jedná 
o platby za vodné a stoèné, za odpady, 
nájmy, služby apod. 
S ohledem na letošní pøíjmy a výdaje 
pøedpokládáme ke konci roku zùstatek 
na obecním úètu pøibližnì ve výši 3 mil. Kè. 
Jsme si vìdomi, že rok 2018 bude ètvrtým 
rokem pùsobení stávajícího zastupitelstva, 
a proto bude naší prioritou dokonèit 
rozpracované stavební akce v obci, kterými 
jsou:

Návrh rozpoètu obce 
Hnìvotín na rok 2018

Pøíjemnou novinkou pro motoristy 
je akceptování požadavku obce Hnìvotín 
na vyjmutí dálnièního úseku mezi 
Olomoucí a sjezdem na Hnìvotín 
a Nedvìzí ze zpoplatnìní.

Pøi tvorbì rozpoètu bylo pamatováno i na 
èinnost rùzných kroužkù a na podpùrný 
sociální program obce (dojíždìní žákù, 
pøímìstský tábor, plavání, škola 
v pøírodì, lyžaøský výcvik apod.). 

Pokraèování na stranì 3.
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Návrh rozpoètu obce 
Hnìvotín na rok 2018

Od 1. ledna 2018 bude krátký úsek dálnice 
D 46 na úseku z Olomouce po sjezd 
na Hnìvotín opìt bez poplatku. 
Když si mìsto Olomouc v roce 2016 
prosadilo bezplatnost obchvatu mìsta 
po dálnici D 35, na tento krátký úsek dálnice 
se zapomnìlo. Obec Hnìvotín se proto hned 
zaèátkem letošního roku obráti la  
na Ministerstvo dopravy se svou žádostí 
o jeho vynìtí. Od února máme k dispozici 
dopis ministra dopravy Dana �oka 
s odpovìdí, že se tato situace mùže doøešit, 
ale pouze legislativním procesem - formou 
novelizace pøíslušné vyhlášky, do jejíž 
pøípravy byla naše žádost zahrnuta. 
V polovinì záøí už Ministerstvo dopravy 
vydalo seznam pìti úsekù vyjmutých 
od 1 .  ledna 2018 ze  zpoplatnìní  
a nás samozøejmì nejvíce potìšil úsek 
è. 3: D 46 Hnìvotín – Olomouc, Slavonín 
(37.- 39. km). 
Co nás však nepotìšilo, byl èlánek 
v Olomouckém deníku ze dne 22. 9. 2017, 
ve kterém se zástupci mìsta Olomouce 
prezentují, jak se jim to nakonec povedlo, 
místo aby se øidièùm omluvili za roèní 
èekání. Zájmy našich obèanù umíme hájit 
i bez mediální prezentace a všem øidièùm, 
kteøí se tomuto úseku dosud vyhýbali, 
pøejeme od Nového roku rychlou cestu 
po dálnici až do Olomouce. 

Libor Bla�ák, místostarosta
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-  rekonstrukce hasièské zbrojnice 
v hodnotì cca 1,2 mil. Kè;
- celková revitalizace ulice za hasièskou 
zbrojnicí v hodnotì cca 4 mil. Kè;
- pokraèující dostavba sportovního areálu 
v majetku obce v hodnotì cca 2,2 mil. Kè;                                                                                                 
- dokonèení rekuperace vzduchu tìlocvièny 
a kuchynì základní školy (podmínkou je 
získání dotace) a vybudování technického 
výtahu pro školní kuchyò v úhrnné hodnotì 
cca 1 mil. Kè;
- odkoupení nemovitosti è. p. 88 v k. ú. 
Hnìvotín (Klapetek, ale pouze v pøípadì 
uzavøení kupní smlouvy).

Návrh rozpoètu je vyvìšen na úøední desce 
obecního úøadu a je umístìn i na webových 
stránkách obce Hnìvotín pro pøípadné 
pøipomínkování ze stran zastupitelù, 
spolkù, zájmových sdružení, èi obèanù 
obce. Projednán a schválen by mìl být 
po zapracování pøípadných pøipomínek 
a zmìn v prosinci na 20. veøejném zasedání 
hnìvotínských zastupitelù.                                                                            
Petr Niessner, pøedseda finanèního výboru                                                                                       

Pokraèování ze strany 2.

Komise pro zadávání zakázek vyzvala 
v souladu s usnesením z 18. zasedání 
zastupitelstva obce spoleènosti k podání 
nabídek na tyto zakázky malého rozsahu:
- stavební úpravy obøadní místnosti 
a kanceláøí obecního úøadu. Osloveny byly 
tøi spoleènosti. Nejvýhodnìjší nabídku 
podala firma Revall-bau s.r.o. se sídlem 
v Olomouci, která akci zrealizuje za cenu ve 
výši 622 772 Kè vèetnì DPH;

- zateplení západní èásti stìny Domu 
s peèovatelskou službou. Osloveno bylo pìt 
spoleèností. Nejlépe zadání vyhovìla 
nabídka spoleènosti Spro stavby, obchod, 
dopravu a služby, s.r.o. se sídlem v Lutínì s 
nabídnutou cenou ve výši 1 128 445 Kè 
vèetnì DPH; 

- modernizace a pøístavba hasièské 
zbrojnice a pøístavba a rozšíøení garáže. 
Osloveny byly 3 spoleènosti. Nejlépe 

podmínkám zakázky vyhovìla spoleènost 
Spro stavby, obchod, dopravu a služby, s.r.o 
se sídlem v Lutínì s nabídnutou cenou ve 
výši 762 676 Kè vèetnì DPH;
- výstavba dvou tenisových kurtù a høištì 
pro plážový volejbal ve sportovním areálu.            
Osloveny byly tøi spoleènosti. Nabídku 
poslala jediná s nabídnutou cenou ve výši        
3 019 088 Kè vèetnì DPH. Tato nabídka 
se komisi i zastupitelùm jevila jako 
pøedražená, a proto bylo rozhodnuto øešit 
tuto akci po èástech. Samostatnì zemní 
práce, podkladní vrstvy, oplocení a zaøízení 
sportovištì. Domníváme se, že tak ušetøíme 
25 – 30 % z nabídnuté ceny;

- prodloužení vodovodního øadu, výstavba 
vodovodních a kanalizaèních pøípojek 
v lokalitì  U Zahrádek.  Vzhledem 
ke skuteènosti, že se jednalo o zakázku 
do hranice 300 tis. Kè, rozhodla komise 
po prùzkumu trhu zadat zakázku pøímo 
M i r o s l a v o v i  H a b r l u k o v i  ( O S V È )  
z Olomouce za nabídnutou cenu ve výši 
248 900 Kè vèetnì DPH.
Soutìž na zpracování kompletní projektové 
dokumentace na posílení zdrojù pitné vody 
v obci, která je podmínkou pro získání 
dotace,  vyhodnotíme po obdržení  
jednotlivých nabídek na zasedání komise 
v mìsíci prosinci.

Miloslav Antl, 
pøedseda komise pro zadávání zakázek          

Zadání zakázek malého rozsahu

Vynìtí úseku dálnice D 46 
ze zpoplatnìní
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Hurá do školy
V pondìlí 4. záøí zasedlo do školních lavic 
27 prvòáèkù a naší snahou bylo jim zaèátek 
dlouhé cesty za vzdìláním zpøíjemnit. Již 
tradiènì nám k tomu napomohla akce Hurá 
do školy, která se konala v prostorách naší 
školy dne 5. záøí v odpoledních hodinách. 
O zábavu a veselí se tentokrát postaral šašek 
Viki z agentury Bavi, který dìti skvìle 
pobavil a rozptýlil. 

Další èást programu pøipravili pedagogové  
školy. Tentokrát se však nejednalo jen o hry 
pro dìti, ale také pro jejich rodièe. Z jejich 
reakcí bylo možné usoudit, že se s radostí a 
nadšením alespoò na chvíli vrátili do 
dìtských let. Vìøíme, že se akce líbila. Proto 
v její tradici budeme pokraèovat i v dalších 
školních letech. 
Na závìr bych ráda podìkovala všem, kteøí 
se na pøípravì a zdárném prùbìhu krásného 
odpoledne podíleli.

Ivana Hegrová

Obecní samospráva / Základní a mateøská škola

Nezájem vìtšiny stavebních firem o nové 
zakázky bohužel poznamenal vìtšinu 
podzimních poptávek obce Hnìvotín.
I pøesto se nám podaøilo vybrat dodavatele 
na stavební práce, které nás nejen 
z èasových, ale i klimatických dùvodù, 
zajímají nejvíce:
- zateplení západní stìny objektu Domu 
s peèovatelskou službou;
- stavební práce na rekonstrukci obøadní 
místnosti;
- kanalizaèní pøípojky v lokalitì U Zahrádek 
(byly již dokonèeny);
- oprava piety a køíže na výjezdu z obce 
smìrem na Žerùvky.
Stavební práce na hasièské zbrojnici budou 
probíhat pøedevším pøes zimu, nyní 
pracovníci obce opravují venkovní omítky.
Generální  dodavate l  na  výstavbu 
tenisových kurtù a høištì pro plážový 
volejbal nebyl z dùvodù vysokých 
jednotkových cen vybrán, a bylo proto 
rozhodnuto o výstavbì s jednotlivými 
subdodavateli po èástech do dubna 2018. 
Zemní práce na skrývce ornice byly již 
zahájeny. 
Na akci  prodloužení  komunikace  
Topolanská k 15 rodinným domùm stále 

Zpravodaj obce Hnìvotín | øíjen 2017

Výstavba v obci

probíhá stavební øízení. Tyto stavební práce 
v è e t n ì  r e k o n s t r u k c e  k o m u n i k a c e  
za hasièskou zbrojnicí budou zøejmì 
ponechány až na jaro 2018, kdy bude vyšší 
zájem stavebních firem bojovat o další 
zakázky. 
Pøipravujeme projektové zpracování 
úpravy výdejny stravy, potravinového 
výtahu, rozšíøení kapacity j ídelny 
a kuchyòku pro praktické vyuèování 
v suterénu budovy základní školy. 
Pokraèujeme v projektu velmi potøebných 
pøechodù pro chodce (4. rameno okružní 

køižovatky a pøechod pro dìti vedle budovy 
základní školy). Zpracovává se projekt na 
novou elektrifikaci vodárny a osvìtlení 
sportoviš�.

O postupu zpracovávání projektové 
dokumentace na další pøipravované stavby 
a prùbìhu podzimních stavebních prací vás 
budeme informovat v pøíštím Zpravodaji.

Libor Bla�ák, místostarosta

Vedle multifunkèního høištì ve sportovním 
areálu je vybudováno nové sociální zaøízení.

S Dráèkem na Velký Kosíø
V pátek 15. záøí odjeli žáci 1. a 2. roèníku  
na Velký Kosíø, kde se zúèastnili akce 
S Dráèkem na Velký Kosíø, kterou  poøádala 
organizace Mikroregion Kosíøsko. 
V prùbìhu dopoledních hodin se všichni 
v lesním prostøedí seznámili s maskotem 
celé akce, jenž se mezi všemi pøítomnými 
pohyboval po celou dobu a provázel je i na 
jednotlivých stanovištích. 

Dìti si pomocí obrázkù procvièily znalost 
lesních zvíøat, nauèily se øíkanku, stavìly 
z Lega Dráèka, tøídily odpad a zkusily 
si orientaci v lese podle znaèek.          
A protože v lese každému vyhládne, dostali 
všichni obèerstvení - párek v rohlíku 
a limonádu. Na závìr akce každý obdržel 
létajícího draka. Vìøíme, že se akce dìtem 
líbila a zpøíjemnila jim poèátek nového 
školního roku.

Alena Zapletalová

Dýòodlabání
Ve ètvrtek 5. øíjna se naše škola zapojila 
do soutìže Dýòodlabání, která se konala 
na výstavišti Flora Olomouc. Soutìžilo 
se ve dvojicích v kategorii A a B. Naše škola 
se zúèastnila v obou kategoriích. 
V kategorii A soutìžilo šest dvojic 
ze 7. roèníku. V této kategorii jsme soutìžili 
s vlastními dýnìmi vypìstovanými na 
školním pozemku s paní uèitelkou Šutovou. 
V kategorii B soutìžilo patnáct dvojic 
z 8. a 9. tøídy. V této kategorii žáci dostali 
dýni dovezenou. Po vydlabání dýní jsme 
mìli možnost projít si celé výstavištì. 

V kategorii A jsme zabodovali, na 3. místì 
se umístili Sissi Brandová a Jiøí Dostálík 
s motivem èerta, na 2. místì se umístily 
Aneta Oš�ádalová a Monika Vyhlídalová 
s motivem Mickey Mouse a Minnie a cenu 
poroty získaly Noemi Dudová a Denisa 
Opravilová s motivem sluneènice. Všichni 
jsme za úèast dostali upomínkové pøedmìty 
a pamìtní list. I když nám ten den poèasí 
moc nepøálo, dýnì se všem moc povedly. 
Už se tìšíme na další roèník soutìže.

Monika Vyhlídalová a Aneta Oš�ádalová, 
7. roèník  
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Drakiáda
Jak už se stalo tradicí, i letos na podzim 
probìhla ve sportovním areálu v Hnìvotínì 
Drakiáda. Stalo se tak ve støedu 27. záøí 
od 17 hodin. Poèasí se po deštivých dnech 
umoudøilo a sluníèko ten den krásnì svítilo 
a høálo. 
Na høištì pøišly se svými draky dìti 
z mateøské i základní školy. Mìly draky 
malé, velké, rùznì barevné i ruènì 
vyrobené. Všichni se snažili všemi silami 
dostat svého dráèka do vzduchu. Vítr 
ale moc nefoukal, a tak se dìti i rodièe znovu 
a znovu rozbíhali, aby jejich draci vzlétli. 
Nakonec se vše podaøilo a vysoko na obloze 
létaly desítky drakù. 

Došlo také na odmìnu a všechny dìti 
dostaly za ruènì vyrobeného draka velkou 
èokoládovou medaili. Maminky ze Sdružení 
rodièù a pøátel školy pøi mateøské škole 
pøipravily pro všechny lákavé obèerstvení 
a dìti si také mohly zatancovat s paní 
uèitelkou Petrou Macharovou z mateøské 
školy, která vede hudebnì pohybový 
kroužek. 
Díky skvìlému poèasí, dobré náladì všech 
a hlavnì díky maminkám se letošní akce 
velmi vydaøila.

za kolektiv MŠ Žaneta Hynková 

Škola v pøírodì
V polovinì záøí odjeli ètvr�áci s paními 
uèitelkami Vlèkovou, Dudovou a Berkovou 
na školu v pøírodì do Horní Lipové, kde byli 
ubytováni v penzionu Pod Smrkem. Bìhem 
týdenního pobytu se rozhodnì nenudili, 
protože mìli pøipravený program pod 
názvem 7 divù svìta. Do této antické doby 
se dostali pøes pøíbìh jednoho malého 
chlapce, který potøeboval zachránit svou 
maminku a sestru z otroctví. A tak se mu 
dìti, jako správní kamarádi, rozhodly 
pomoct. 

Každý den musely najít jeden (nìkdy i dva) 
ze 7 divù svìta a splnit u nìj nìjaký úkol. 
Nìkteré úkoly vyžadovaly sílu a spolupráci, 
napø. postavení Diova chrámu, jiné 
zruènost a fantazii - výroba sošek do 
Artemidina paláce. Pøi luštìní šifer na 
Mauzoleu v Halikarnassu nebo sestavování 
potrubí pro zavlažování Semiradiných 
zahrad zase musely použít rozum a logiku. 
Alexandrijský maják zase vyžadoval 
rychlost a pyramidy ostøíží zrak. Nìkteré 
úkoly však vyžadovaly i velkou odvahu, 
protože najít v noci, jen za pomoci 
vlastnoruènì vyrobené lucerny, Rhodský 
k o l o s ,  t o  j e  v e l k á  v ý z v a  i  p r o  
ty nejodvážnìjší. 
V mezièase dìti navštívily i jeskynì 
Na Pomezí, Lesní bar nebo Faunapark. 
Nìkteøí dokonce zažili svou první cestu 
vlakem. Program byl opravdu nabitý, èasto 
jsme byli z toho putování unavení a navíc 
nám poèasí moc nepøálo, ale pøesto jsme si 
to všichni skvìle užili. Však posuïte sami, 
tohle øekly na adresu pobytu dìti:
„V penzionu to vypadalo suprovì, na 
snídani jsme si mohli vybrat ze švédských 
stolù.“ (B. Piòosová)
„Mìli jsme bezva program. Ubytování bylo 
také krásné. Prostì super škola v pøírodì.“ 
(A. Horák)
 „Když jsme vešli do jídelny, nevìøili jsme 
svým oèím. Byly takové dobroty, že by jeden 
upadl. K snídani byl švédský stùl, no prostì 
mòam! Bylo to super, ani se mi nechtìlo 
odjet. Dìkuji paním uèitelkám a lidem, co to 
pro nás pøipravil i ,  dìkuji  všem!“ 
(K. Jílková)
 „I když jsem se tìšila na mámu a tátu, moc 
se mi odjet nechtìlo. Byly tam super hry 
a hezké pøíbìhy.“ (K. Budínová)
„Celých tìch 5 dní bylo moc úžasných. 
Dìkujeme, paní uèitelko!“ (A. Tulcová)
 „Vypadalo to tam hezky, byly hezké pokoje, 

prostì vše. Moc se mi tam líbilo. Moc dobøe 
tam vaøili.“ (J. Mádl)
„Líbilo se mi tam úúúúúúplnì všechno 
a nemìlo to chybu, prostì super. Hodnì, ale 
fakt hodnì, chválím paní uèitelky. Tohle by 
nezvládl  nikdo,  ani  já ,  t leskám.“  
(G. Güntner)
Dìti, jsme rády, že se vám tam líbilo, 
dìkujeme za pochvaly a jednu máme i my 
pro vás. Byly jste hodné, všechny úkoly jste 
p l n i l y  s  n a d š e n í m ,  k r á s n ì  j s t e  
spolupracovaly a hádky mezi vámi byly 
výjimeèné, a tak jsme rády, že jsme tam 
mohly být zrovna s vámi. Doufáme, že vám 
tohle nadšení vydrží i ve škole.

Jitka Vlèková  

Tvoøivé dílnièky v mateøské 
škole
V naší mateøské škole jsme ve dnech 
11. a 18. øíjna prožili odpoledne plné zábavy, 
konaly se totiž tvoøivé dílnièky. Brouèci 
si za pomoci rodièù vyrábìli papírové 
zápichy ve tvaru dýní. Motýlci a Vèelky 
ponoøili ruce do hlíny a spoleènì se svými 
rodièi tvoøili keramické výrobky s vánoèní 
tématikou. 

Zájem dìtí i rodièù zejména o tvoøení 
z keramiky byl veliký, dokonce pøevyšoval 
kapacitu jednotlivých tøíd. Všem se práce 
moc daøila a pøinesla radost nejen dìtem, 
ale i rodièùm. Dìkujeme za hojnou úèast 
s  krásným výsledkem. Mnohokrát 
dìkujeme našim paním uèitelkám za jejich 
trpìlivost a pomoc.

výbor SRPŠ pøi MŠ v Hnìvotínì



Strana 6

Základní a mateøská škola / Aktuálnì Zpravodaj obce Hnìvotín | øíjen 2017

Základní a mateøská škola

Adaptaèní kurz 6. tøídy
Adaptaèní kurzy se poøádají na vìtšinì škol 
na zaèátku školního roku pro 6. roèníky. 
Dìti pøecházejí z 1. stupnì na 2. stupeò, 
zvykají si na nového tøídního uèitele a na 
vìtší zátìž, kterou pøináší nové pøedmìty 
a vìtší poèet vyuèovacích hodin.
Právì na takovýto kurz odjeli i žáci 6. tøídy 
naší školy. Celkem 18 dìtí s pedagogickým 
doprovodem, jednou maminkou a jednou 
babièkou pøijelo v polovinì záøí do 
penzionu Pod Smrkem v Horní Lipové sžít 
se a naèerpat energii na velké zmìny.
Pøestože bylo hlášeno špatné poèasí, 
štìstìna stála nad tímto kouzelným 

místem. Žáci si užili krásné moderní 
ubytování s výbornou stravou a nádherné 
okolní prostøedí. V pohodové atmosféøe 
p r o b í h a l y  p o c h o d y  d o  L e s n í h o  
(samoobslužného) baru, hry v lese, výlety 
do Faunaparku, do Lipové - lázní a výšlap 
z Ramzové na Paprsek. Hezké vztahy mezi 
dìtmi se ukázaly pøi hrách a pøi veèerních 
programech.
Pøíjemnì naladìni odjíždìli žáci domù 
vstøíc zátìži, která je pøed nimi. A� se jim vše 
v letošním roce vydaøí.

Luisa Cenklová

Zájmové kroužky na základní 
škole
Od letošního øíjna pracuje na základní škole 
Hnìvotín 15 zájmových kroužkù, které jsou 
podporovány obcí.
Dalšími kroužky jsou Bojové sporty 
a sebeobrana pod vedením pana Radka 
Erbena, Hra na klavír s paní uèitelkou 
Ivetou Arnoldovou a Hra na zobcovou 
flétnu s paní uèitelkou Sašou Rubešovou.
Žáci 9. tøídy jsou prùbìžnì pøipravováni 
na pøijímací zkoušky paní uèitelkou Lenkou 
Žibritovou ve Cvièení z èeského jazyka 
a paní uèitelkou Ivetou Šutovou ve Cvièení 

Název kroužku Vedoucí kroužku
Rytmika 1 - Aerobik Aneta Filípková
Rytmika - Pompony Mgr. Radka Dudová
Pohybové hry – Gymnastika 1 Mgr. Milada Nováková
Pohybové hry – Gymnastika 2 Mgr. Milada Nováková
Pìvecký kroužek Mgr. Drahomíra Marko
Školní èasopis - Novináø Mgr. Pavel Pekaø
Mažoretky Miniperlièky Mgr. Radka Dudová
Mažoretky Perlièky Mgr. Radka Dudová, Monika Pechová
Mažoretky Highlights Mgr. Radka Dudová, Monika Pechová
Keramický kroužek 1 Ivona Vrbíková
Keramický kroužek 2 Ilona Vyroubalová
Florbal 1 Kroužky Olomouc
Florbal 2 Kroužky Olomouc
Kroužek mladých technikù SŠSS Lutín, Mgr. Iveta Šutová
Døevomodeláøský kroužek František Stejskal

z matematiky. Uèitelé v rámci svých 
pøedmìtù mají mimo vyuèování pravidelné 
douèování a reedukaci.

Vlasta Nováková, zástupkynì øeditele

Seznam kroužkù na základní škole

Další plánované akce pro dìti 
mateøské školy v tomto školním 
roce

Rok 2018

10. listopadu 
Lampionový prùvod;

29. - 30. listopadu
Ježèím krokem celým rokem – povídání o 
ježcích, ukázka živého ježka, výtvarná 
aktivita;

1. prosince
Rozsvícení vánoèního stromu;

5. prosince
Mikuláš v mateøské škole;

6. prosince
Vánoèní besídka v oddìlení Brouèkù;

12. prosince
Divadlo Šikulka;

13. prosince 
Vánoèní besídka v oddìlení Motýlkù;

14. prosince
Vánoèní besídka v oddìlení Vèelièek.

11. - 12. ledna 
Na ptaèím krmítku - povídání o ptácích, 
dokrmování ptákù, ukázka vycpaných 
ptákù, výroba krmítka;

15. února 
Zimní pohádka; 

24. února
Maškarní karneval v kulturním domì;

25. kvìtna
Zahradní slavnost.

za kolektiv MŠ Dostálová Jarmila



Uskuteènìné:

- 4. záøí probìhlo v sále kulturního domu 
slavnostní zahájení školního roku              
2017-2018 a pøivítání prvòáèkù; 
-  19. záøí se uskuteènila v kulturním domì 
v  Hnìvotínì Valná hromada Regionu Haná 
za úèasti starostù z 37 obcí;
- 22. a 23. záøí jsme zorganizovali s pìstiteli 
výstavu ovoce, zeleniny, polních plodin;         
-  27. záøí probìhla pod organizací mateøské 
školy na høišti Drakiáda;
- 8. øíjna k nám zavítal divadelní spolek 
Bukovany s hrou Strašidlo Cantervilské;

Chystané:
- 3. listopadu poøádá Sdružení rodièù 
a pøátel základní školy Hodovou zábavu;
- 1. prosince se uskuteèní Slavnostní 
rozsvícení vánoèního stromu obce;
- 16. prosince je na programu taneèní 
z á b a v a  o r g a n i z o v a n á  S b o r e m  
dobrovolných hasièù Hnìvotín.

Miloslav Antl, místostarosta                              

V pátek 27. øíjna probìhlo v sále kulturního 
domu Setkání se seniory spojené s koncertem 
Jožky Èerného.
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V sobotu 2. záøí jsme se zúèastnili setkání 
vítìzných vesnic soutìže Vesnice roku 2016, 
které probìhlo ve východoèeských Sebranicích.

Výstava ovoce, zeleniny a polních plodin
Ve dnech 22. a 23. záøí byla ve spolupráci 
s hnìvotínskými pìstiteli zorganizována 
výstava ovoce, zeleniny a polních plodin. 
Pochlubit se pøišli i místní vinaøi a vèelaøi. 
K ochutnání bylo pøipraveno 14 druhù 
zeleninových salátù, polévky a smažené 
speciality ze zeleniny. 

Jak jsme volili do Parlamentu
Ve dnech 20. a 21. øíjna se uskuteènily volby 
do Poslanecké snìmovny Parlamentu 
Èeské republiky. Nejinak tomu bylo i u nás, 
v  Hnìvotínì.  Do voleb vstoupi lo  
25 politických stran, hnutí a uskupení, 
22 z nich od vás dostalo alespoò jeden 
platný hlas. Pøinášíme nìkolik statistických 
údajù a výsledky hlasování v naší obci:
- poèet volièù zapsaných do volièského 
seznamu 1 350
- poèet volièù, kteøí odvolili 869
- poèet platných hlasù 862
- volební úèast 64% 

Iveta Èechová

Co s použitým jedlým olejem?
Na poslední veøejné schùzi zastupitelstva 
v úterý 17. øíjna zaznìl v diskuzi dotaz, zda 
by nemohly být v obci kontejnery nebo jiné 
nádoby na použitý jedlý olej, pøedevším 
z fritovacích hrncù.

Svoz veškerého odpadu, jak komunálního, 
tak i tøídìného, provádí v Hnìvotínì firma 
AVE. Proto jsme se s tímto dotazem obrátili 
právì na ni. Firma však svoz použitého oleje 
bohužel neprovádí, ani na tuto èinnost 
nemá speciální nádoby. Specializované 
firmy se zase zamìøují spíše na odvoz 
použitých olejù z gastronomických 
provozù, jakými jsou restaurace, školní 
jídelny a podobná zaøízení, kde se jedná 
o vìtší množství oleje.
Doporuèeno nám však bylo skladování 
doma použitých olejù ve vìtších kanystrech 
(napøíklad od balené vody, nebo kapaliny 
do ostøikovaèù skel v automobilech) a tyto 
nádoby pak pøinést ke kontejnerùm pøi 
svozu nebezpeèného a velkoobjemového 
odpadu.
Není to jistì ideální øešení, ale urèitá 
možnost, jak dalším zpùsobem pøispìt ke 
spoleèné ochranì životního prostøedí, 
to pøece jenom je. Vždy� 1 dcl oleje dokáže 
zneèistit až nìkolik tisíc litrù vody. 
A co bychom si povídali – zmenšila by se tím 
i zátìž obecní kanalizaèní sítì.

Nadìžda Krejèí, pøedsedkynì výboru 
pro životní prostøedí a zemìdìlství 

V pátek v dopoledních hodinách navštívili  
výstavu žáci základní školy a dìti z mateøské 
školky.  

Veèer a v sobotu dopoledne pak výstavu 
navštìvovali ostatní obèané obce. Vìøíme, 
že výstavu uskuteèníme i v pøíštím roce 
a že se jí zúèastní i další pìstitelé.

Miroslav Ponížil 

Výsledky hlasování podle poètu 
získaných hlasù:

strana, hnutí poèet hl. v %
ANO 2011 271 31,43
SPD (Tomio Okamura) 123 14,26
ODS 109 12,64
Èeská pirátská strana   77 8,83
ÈSSD   68 7,88
KSÈM   55 6,38
KDU-ÈSL   49 5,68
Starostové a nezávislí   36 4,17
TOP 09   36 4,17
Strana zelených     9 1,04
Strana svobodných obèanù     7 0,81
REALISTÉ     6  0,69
ROZUMNÍ     3  0,34
Cesta odpovìdné spoleènosti     2 0,23
Øád národa-Vlastenecká unie     2 0,23
SPORTOVCI     2  0,23
Strana Práv Obèanù     2 0,23
Dobrá volba 2016     1 0,11
Obèanská demokratická aliance    1 0,11
Radostné èesko     1 0,11
Referendum o Evropské unii     1 0,11
Sdružení pro republiku 
M. Sládka 1 0,11
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Oznámení Øímskokatolické 
farnosti Hnìvotín
Památka zesnulých
se letos slaví ve ètvrtek 2. listopadu. Ale již 
v nedìli 29. øíjna odpoledne ve 14 hodin 
bude pobožnost za zemøelé na høbitovì. 
Zveme všechny vìøící, aby se shromáždili 
v tuto dobu u hlavního køíže a pøipojili 
se k modlitbám za zemøelé.

Hodovou slavnost patrona farního 
chrámu sv. Leonarda
oslavíme letos v nedìli 5. listopadu 
slavnostní bohoslužbou ve farním kostele 
v 9:30 hodin. Tuto bohoslužbu bude slavit 
olomoucký dìkan P. Ladislav Švirák, faráø 
katedrály sv. Václava v Olomouci, který 
bude mít také slavnostní kázání. Pøi této 
bohoslužbì bude zpívat chrámový sbor 
Salve z kostela Panny Marie Snìžné 
v Olomouci pod vedením sbormistra 
Ladislava Kunce. Na varhany zahraje 
olomoucký varhaník Václav Michálek. 
Pøi slavnostní mši zazní tyto skladby:

Ludwig van Beethoven: Chvála Boží
Anton Bruckner: Locus iste
Johann Sebastian Bach: Jezu, ty jsi moje 
síla (Kantáta è. 147)
Wolfgang Amadeus Mozart: Ave verum
Gustav Friedrich Händel: Laudate 
Dominum
Zveme všechny milovníky kvalitní 
chrámové hudby, aby si pøišli poslechnout 
svìtoznámá díla uvedených skladatelù 
v podání 25èlenného chrámového sboru 
Salve.

Dušièková sbírka na Charitu
se uskuteèní letos v nedìli 5. listopadu pøi 
farní mši svaté v 9:30 hodin. Kdo by chtìl na 
projekty Charity pøispìt mimo bohoslužbu, 
mùže tak uèinit odevzdáním svého daru na 
faøe.

Sbírka „Krajíc chleba pro chudé“
Tuto sbírku poøádá Charita Olomouc, která 
pøipravuje polévky pro bezdomovce 
a chudé lidi. Sbírka probíhá po celý mìsíc 
øíjen a listopad, u nás v kostele o nedìlích 
pøed bohoslužbami, tj. v dobì od 7:30 
do 9:30 hodin. V pøedsíni kostela jsou 
pøipraveny bedny, do kterých mohou dárci 
vkládat balíèky s trvanlivými potravinami, 
pøedevším luštìninami na pøípravu 
polévek. Sbírá se hrách, fazole, èoèka 
a cizrna, ale i rýže, brambory, zelenina, 

O pohár sv. Václava
Již druhý roèník setkání myslivcù a pøátel 
myslivosti uspoøádali poslední záøijovou 
sobotu èlenové Mysliveckého spolku Blata 
Hnìvotín za podpory Koruny Èeské 
(monarchistická strana Èech, Moravy 
a Slezska). Souèástí tohoto setkání bylo také 
uctìní památky sv. Václava a soutìž 
ve støelbì na asfaltové terèe O pohár 
sv. Václava. 
Sraz úèastníkù byl v 9 hodin v areálu na 
Výrovce v Hnìvotínì u Olomouce. Souèástí 
programu byla také støelba z lukù a kuší, 
zajištìná ve spolupráci s historickým 
spolkem Kirri C. a k. Polní Kafírna z Pòovic. 
Po deštivém týdnu se sobota opravdu 
vyvedla. Svolání všech k nástupu obstarala 
borlice èlena olomoucké poboèky Koruny 
Èeské a èlena zdejšího mysliveckého spolku 
Pavla Andrše. 
Nastoupené úèastníky pøivítal pøedseda 
zdejšího mysliveckého spolku Ludìk 
Nezhyba slovy: 
„Vážení støelci, vážení hosté, dovolte mi, 
abych vás pøivítal na naší støelnici Výrovka, 
kde poøádáme již druhý roèník støeleckého 
závodu O pohár  Sv. Václava. Bereme 
to jako pøátelské setkání, kde nezáleží ani 
tak na výsledku støeleb, jako na pøátelském 
setkání nás všech. Poøádáme tyto støelby za 
podpory Koruny Èeské, za kterou promluvil 
Pavel Andrš. Naše podpora je spíše 
symbol ická,  a le  chceme spoleènì 
s myslivci uctít i památku patrona naší 
zemì sv. Václava, který stál u samého 
poèátku èeské myslivosti“. 

K poctì zesnulého èlena Koruny Èeské pana 
Oty Palatého zaznìl v závìru výstøel 
z historické zbranì. S organizací støeleb 
poté seznámil úèastníky zdejší myslivecký 
hospodáø Pavel Toman a popøál všem 
pìkný støelecký den a následné pøíjemné 
posezení. Provoláním Støelbì zdar! byl 
závod zahájen. Pro ty nejlepší z obou 
kategori í  byly  pøipraveny poháry  
a hodnotné ceny, pro absolutního vítìze 
bylo kromì poháru pøipraveno i sele od 
sponzora pana Jiøího Menšíka z lutínského 
øeznictví. Myslivci pro své hosty pøipravili 
také bohaté obèerstvení. Zvìøinový guláš 
uvaøil jednatel mysliveckého spolku Libor 

Vlastimil Handl a Stanislav Oš�ádal starší. 
Vepøové kýty zajistil a griloval sám  správce 
støelnice Pavel Pospíšil. O pitný režim 
se staral Pavel Andrš. 

Støelecká soutìž byla rozdìlena do dvou 
kategorií. V první se soutìžilo O pohár 
sv. Václava, ve druhé pomìøili své støelecké 
schopnosti i ménì zkušení støelci. Celá 
soutìž se nesla v kamarádském duchu, 
nechybìlo zde pøátelské hecování a legrace. 
Soutìži i letos pøálo poèasí a parkovištì bylo 
zaplnìno auty nejen støelcù, ale i divákù. 
A tak se na vybudovaných lavièkách sedìlo 
a povídalo až do veèerních hodin. Vítìzem 
první skupiny se stal Stanislav Obruèník 
z Olšan, druhý skonèil domácí støelec Pavel 
Toman a na tøetím místì se po rozstøelu 
umístil rovnìž domácí støelec Libor 
Koneèný. V druhé skupinì bodovali 

pøedevším støelci pøespolní, první byl  
Jaroslav Hrubý, druhý Lubomír Vymazal, 
tøetí Josef Kubáè, ètvrtý Jakub Pikart a pátý 
Alois Hrubý z místního spolku. Všem 
vyhodnoceným støelcùm pøedal poháry 
a vìcné ceny pøedseda Mysliveckého spolku 
Blata Hnìvotín Ludìk Nezhyba spoleènì 
s Pavlem Andršem a hospodáøem Pavlem 
Tomanem. 
Tak skonèil letošní druhý roèník soutìže 
O pohár sv. Václava, který prokázal, že je 
o tuto akci slušný zájem, a proto má smysl 
poøádat ji i nadále.

Rudolf Krè
Pokraèování na stranì 9.
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Sportovci mají novou støechu

Zpravodaj obce Hnìvotín | øíjen 2017

V mìsíci srpnu strhl bìhem bouøky poryv 
vìtru z budovy TJ FC Hnìvotín, z.s. 
plechovou støechu a následný déš� zpùsobil 
znaènou škodu na novì rekonstruovaných 
šatnách. Ještì týž den jsme požádali 
stavební spoleènost  S-pro stavby, obchod, 
dopravu a služby, s.r.o. naléhavì o pomoc  
pøi zajištìní poškozené budovy proti dalším 
povìtrnostním vlivùm tak, abychom 
zabránili vzniku dalších škod. 
Pojiš�ovnì byla škoda neodkladnì 
n a h l á š e n a  a  p ø e d á n a  r o z s á h l á  
fotodokumentace o škodné události vèetnì 
odhadu nákladù na nutné opravy støechy, 
komínù, vzduchotechniky, hromosvodu, 
døevìného záklopu, tepelné izolace, 
sádrokartonù, elektroinstalace a dalších 
oprav. 
Z  dùvodù vysoké  f inanèní  škody  
si pojiš�ovna Uniqa, u které je spolek 
pojištìn, vyžádala u renomované pražské 
firmy vypracování odborného posudku 
za úèasti auditora a bylo naøízeno opìtovné 
šetøení na místì události. Dlouhou dobu po 
vzniku škod tedy nebylo možné odhadnout, 
zda bude pojistné plnìní za poškozenou 
støechu s pøíslušenstvím pojiš�ovnou 
vyplaceno, ani jak vysoká to bude èástka. 
Dokonce hrozilo, že se bude muset spolek 
kvùli opravám zadlužit.
Od srpnové události ubìhlo dlouhých 
55 dnù, než pojiš�ovna koneènì vydala 
4. øíjna rozhodnutí o náhradì škod 
v požadované výši.

Dìkujeme touto cestou pøedevším vedení 
firmy S-pro stavby, obchod, dopravu 
a služby, s.r.o. za okamžitou pomoc 
v krizové situaci bez ohledu na aktuální 
finanèní tíseò spolku a dále všem, kteøí 
se podíleli na opravách a zajištìní budovy.

za TJ FC Hnìvotín, z.s. Petr Niessner

I pøi finanèní nejistotì zaèala firma S-pro, s.r.o. na vlastní náklady s montáží nové støešní krytiny s tím, 
že faktura bude zaplacena v odloženém termínu.  

Pokraèování ze strany 8.

Oznámení Øímskokatolické farnosti Hnìvotín

polévkové koøení, paštiky a jiné konzervy, 
sladkosti, èokolády apod. Po ukonèení bude 
sbírka pøedána Charitì.

Pøíprava na advent  -  výroba 
adventních vìncù
Již loni jsme vyrábìli adventní vìnce na faøe 
ve skupince asi 10 lidí. Vyrobili jsme 
20 malých vìncù a 1 velký vìnec do kostela. 
Vìnce byly prodány zájemcùm a výtìžek byl 
odeslán Charitou na podporu sirotèince 
v Mongolsku.
Letos chceme tuto akci zopakovat, a proto 
zveme ty, kdo se chtìjí zapojit do výroby 
adventních vìncù, aby se dostavili na faru 
v sobotu 25. listopadu v 16 hodin. Materiál 
na výrobu vìncù bude zajištìn.

Z a è á t e k  a d v e n t u  -  ž e h n á n í  
adventních vìncù
Adventní doba zaèíná letos v nedìli 

3. prosince. V tento den bude možné 
si zakoupit ráno v 9:15 hodin v kostele 
adventní vìnce, které budou na zaèátku 
bohoslužby v 9:30 hodin požehnány. Cena 
jednoho adventního vìnce je 250 Kè. 
Výtìžek z prodeje adventních vìncù bude 
použit na podporu sirotèince v Mongolsku. 
Je možné si pøinést na žehnání i vlastní 
vìnce, které si po bohoslužbì odnesete 
domù. Adventní vìnce pøipomínají blížící 
se svátky vánoèní. Ètyøi svíce na nich 
pøipomínají 4 adventní nedìle. Každou 
nedìli se zapaluje na adventním vìnci další 
svíce, až hoøí všechny ètyøi, pøicházejí 
Vánoce.

P. Eduard Krumpolc, faráø

V souvislosti s letošní nepøíjemnou událostí je zajímavá tato fotografie z obecního archívu 
s doprovodným textem: „Zkáza po vichøici – 2. 3. 1967. Støecha kulturní místnosti TJ Sokol Hnìvotín, 
plocha 100m2, odnesena do vzdálenosti 95 m. Celková škoda asi 7 000 Kè“. Takže za dalších 50 let opìt?
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Tøetí roèník celoroèní tenisové soutìže 
dvojic, organizovaný TJ FC Hnìvotín pod 
názvem Hnìvotínský hrnec, byl v minulých 
dnech úspìšnì zakonèen. Soutìž dohrálo 
z pùvodnì pøihlášených ètrnácti dvojic 
dvanáct, když páry Mlynáø – Mlynáøová 
a Janák – Toufar museli ze zdravotních 
dùvodù odstoupit. 
V základní èásti, ve které se utkaly všechny 
páry navzájem, bylo odehráno celkem 
66 zápasù.

Nejlépe se daøilo rodinné dvojici Dostálù. 
Otec a syn Tomášové prohráli pouze dvakrát 
a po zásluze v tabulce obsadili nejvyšší 
pøíèku. Druhé místo patøilo dvojici Brachtel - 
Loš�ák, pomyslný bronzový stupínek pak 
patøil manželùm Sovovým. Ve vyøazovací 
èásti na hráèe èekalo dalších 20 utkání. 
Dvojice byly do herního plánu nasazeny dle 
umístìní v tabulce základní èásti. Hrálo se 
nejen o celkové vítìzství, ale i o umístìní na 
dalších místech. Každý pár tak mìl zajištìny 
nejménì tøi další zápasy. 

A o pøekvapivé výsledky nebyla nouze. Hned 
v prvním kole vypadli Tomášové Dostálové, 
nebo dvojice Èerný - Filkász. Pøíjemným 
pøekvapením byly naopak výkony dvojic 

Zpravodaj obce Hnìvotín | øíjen 2017

Hnìvotínský hrnec zná své tøetí držitele

Doležal - Šulc, Houska - Svaèek nebo Heider - 
Volmut. Poslednì jmenovaní dokonce 
v semifinále velmi potrápili nejvìtší favority, 
pár Brachtel - Loš�ák, kterým podlehli 
až po tuhém tøísetovém boji. 
A právì Karel Brachtel s Ivo Loš�ákem se stali 
držiteli letošního „hrnce“. Ve finálovém 
zápase doslova smetli z kurtu druhé finalisty 
Mojmíra Doležala a Jiøího Šulce v pomìru 
6:1 6:0. 

Vítìzové základní èásti soutìže Tomáš Dostál 
starší a Tomáš Dostál mladší.

Dvì nejlepší dvojice letošního roèníku. Vlevo 
Mojmír Doležal a Jiøí Šulc, vpravo Karel Brachtel 
a Ivo Loš�ák.

K o n e è n é  p o ø a d í  3 .  r o è n í k u  
Hnìvotínského hrnce:
1. Karel Brachtel – Ivo Loš�ák
2. Mojmír Doležal – Jiøí Šulc
3. David Houska – Ondøej Svaèek
4. Jan Heider – Martin Volmut
5. Tomáš Dostál ml. – Tomáš Dostál st.
6. Krejèí Milan – Krejèí Petr
7. Josef Èupalka – Jan Dostál
8. Jitka Sovová – Jiøí Sova
9. Ivo Èerný – Petr Filkász
10. Jan Edl – Michal Edl
11.-12. Kateøina Navrátilová – Radek 
Navrátil, Petr Dzielski – Roman Navrátil.

Celá soutìž probìhla bez vìtších potíží 
a je potøeba všechny úèastníky pochválit 
za jejich pøístup. Drtivá vìtšina utkání byla 
odehrána na hnìvotínské antuce, nìkolik 
maèù se uskuteènilo v Olomouci anebo 
na umìlce u Jiøího Sovy, a to vždy 
z termínových dùvodù. A tak se již všichni 
tìšíme na další kurty, které již ve sportovním 
areálu pomalu vyrùstají. Možná nám umožní 
pøibrat do dalších roèníkù soutìže další páry. 

Milan Krejèí 
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Fotbalový smutek u mužù, radost u mládeže

Jak jsme již informovali v minulém vydání 
Zpravodaje, mužstvo mužù odstartovalo 
nový roèník olomouckého krajského pøeboru 
dvìma výhrami. Poté následovaly pro zmìnu 
dvì prohry, ve kterých se mužùm nepodaøilo 
ani jednou skórovat, naopak obdrželi devìt 
branek. Obavy z dalšího prùbìhu soutìže 
bohužel následná skuteènost pøedèila. 
V dalších osmi zápasech dokázali porazit 
pouze nováèka z Dubicka a pøipsali 
si brankové skóre v pomìru 5:22. To vše 
znamenalo pád až na samé dno tabulky. 
Nesourodý kolektiv, který absolvoval nìkolik 
zápasù bez jediného náhradníka, v øadì 
zápasù pøedvedl výkony neodpovídající 
úrovni krajského pøeboru. Pro nabuzení 
týmu proto v posledním podzimním kole 
mužstvo z lavièky kouèoval  trenér 
dorostencù Michal Barèík, hrající trenér Petr 
Kobylík se tak mohl více vìnovat høe. A tým 
zabral a v dramatickém domácím utkání 
v  s o b o t u  2 8 .  ø í j n a  p o r a z i l  r i v a l a  
z Èernovíra v pomìru 4:3. Navýšil tak chudý 
podzimní bodový souèet na jedenáct. 
V zápasovém rozpisu je na podzim 
naplánovaná ještì pøedehrávka prvního 
jarního kola, ve které bychom opìt na 
domácím høišti mìli pøivítat tým ze Zábøeha, 
který do tabulky posbíral jen o pìt bodù více. 
Pøípadný další úspìšný výsledek by byl do 
jarních záchranáøských bojù, které budou 
urèitì nároèné, velmi potøebným impulsem.
Podzimní soutìže mládežnických týmù 
se rozebìhly až v mìsíci záøí a pøinesly nám, 
na rozdíl od mužù, emoce radostné. 
Do soutìží benjamínkù jsme letos pøihlásili 
dva týmy. Jeden do kategorie benjamínkù 
starších, narozených v roce 2008 a mladších 
a druhý do kategorie starších, narozených 
v roce 2007 a mladších. V základní èásti oba 
týmy odehrály po ètyøech turnajích 
a úspìšnými výsledky se kvalifikovaly do 
druhé, nadstavbové èásti. Zde dokonce 
dominovaly a dokázaly své skupiny 
pøesvìdèivì vyhrát. Na jaøe je tak v dalších 
støetnutích èekají ti nejkvalitnìjší soupeøi. 
Oba týmy se díky výborným výsledkùm 

souèasnì kvalifikovaly do zimní ligy 
benjamínkù.
Potìšující jsou výsledky našich dorostencù. 
Již minulý rok byli jen pár bodíkù 
od vysnìného postupu do krajské soutìže, 
letos za tímto cílem zatím smìøují 
nekompromisnì.  Jediné klopýtnutí  
si pøipsali hned na úvod, když prohráli na 
pùdì silných Pøíkaz. Následnì však 
zaznamenali šòùru jedenácti výher v øadì, 
což je vystøelilo až na první pøíèku tabulky. 
Ta je ale na špièce velmi vyrovnaná a každé 
zaváhání by mohlo mrzet. Je škoda, že se 
v nedìli 29. øíjna neodehrálo z dùvodu silné 
vichøice utkání s týmem Šumvaldu, který je 
na tom bodovì stejnì, ale má výraznì horší 
skóre. Budeme chlapcùm v jejich snažení 
držet palce.

Jestliže vám ve výètu mužstev nìkteré chybí, 
všimli jste si správnì. Tradiènì pøihlašujeme 
do fotbalových soutìží i týmy žákù, ale letos 
se tak nestalo. V kategorii mladších žákù 
je to již podruhé, zde musíme poèkat, až nám 
„dorostou“ nejstarší benjamínci. U starších 
žákù jsme tuto kategorii nepøihlašovali 
poprvé. Ještì krátce pøed zahájením soutìže 
jsme vìøili, že mužstvo dokážeme postavit, 
ale nakonec se to nepodaøilo. K odehrání 
zápasù je potøebné mít v kádru alespoò 
jedenáct hráèù (hraje se na šíøku høištì 
v systému 6+1) a my jich mìli pouze šest. 
Poslední ranou bylo sdìlení vytipovaného 
trenéra v den prvního plánovaného tréninku, 
že si vše rozmyslel. Chlapci tedy chvíli pouze 

Malý fotbal
V plném proudu jsou i soutìže v malém 
fotbale. Hnìvotínským týmùm hrajícím 
druhou ligu skupinu A se zatím daøí. 
Mužstvo United Players je po devíti 
odehraných kolech se ziskem 16 bodù na 
první pøíèce tabulky, tým Kovo døevo pak je 
se ziskem 14 bodù tøetí. Již nyní si vás 
dovolujeme pozvat na vzájemný souboj 
tìchto mužstev, který se odehraje v pátek 
10. listopadu od 17 hodin na hnìvotínské 
„umìlce“.
Již ne tak zcela se daøí veteránùm 
FC Hnìvotín, obhájcùm mistrovského 
titulu. Z devíti utkání jich pìt vyhráli a ve 
ètyøech pøípadech odcházeli z høištì jako 
poražení. I když se úroveò veteránské ligy 
neustále zvyšuje, nìkteré ztráty byly 
zbyteèné. Mužstvo pøedevším trápí malý 
poèet hráèù chodících na zápasy, na nìkterá 
utkání nebyl k dispozici ani jeden hráè na 
støídání. I tak je tým v tabulce na solidní 
páté pøíèce.

Milan Krejèí

trénovali, naštìstí se jim ale povedlo 
do konce pøestupového termínu zajistit, 
vìtšinou v nejbližším okolí, hostování 
v jiných oddílech. Uvidíme, jak na tom 
budeme za rok. 
Již nyní však víme, že do nového soutìžního 
roèníku 2018/2019 budeme chtít pøihlásit 
kategorii mladších žákù, která vzejde 
z nejstarších benjamínkù. Má to ale jeden 
háèek – nemáme k nim trenéra. Bylo 
by potøebné, kdyby pøípadný zájemce 
s chlapci zaèal pracovat již na jaøe, poznal 
je tak a souèasnì pomohl trenérùm 
benjamínkù, kterých je bezmála 35. Proto 
fotbalový oddíl rád uvítá zájemce o trénování 
mládeže. Pokud nìkdo takový bude èíst tyto 
øádky, nech� osloví kteréhokoli èlena výboru 
TJ FC Hnìvotín, nebo se ozve na e-mailovou 
adresu .fchnevotin@seznam.cz

mailto:fchnevotin@seznam.cz
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Èeská televize bude vysílat z Hnìvotína
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O tom, že je malá kopaná, nebo-li také malý 
fotbal, na Olomoucku populárním sportem, 
svìdèí každoroèní úèast pøibližnì 180 týmù 
ve všech soutìžích a 45 let tradice tohoto 
sportu. Výbìr nejlepších hráèù již druhým 
rokem pod hlavièkou Olomouce svádí 
souboje s nejlepšími týmy v nejvyšší 
soutìži, kterou je Superliga malého fotbalu. 
Velkou èást týmu tvoøí souèasní nebo bývalí 
hráèi TJ FC Hnìvotín (Kobylík Petr, 
Bìhalík Jaroslav, Pagáè Lukáš, Èech 
Antonín, Loš�ák David), svého zástupce 
v kádru má v osobì Jakuba Krejèího 
i hnìvotínský malý fotbal. 

Jako domácí høištì si tým Olomouce pro 
letošní sezónu zvolil „umìlku“ v Hnìvotínì, 
na které již pøivítal výbìry Mostu (výhra 
5:3), Pardubic (výhra 4:1) a Blanenska 
(prohra 3:6). V posledním podzimním 
domácím utkání se v Hnìvotínì pøedstaví 
nejvìtší favorit soutìže výbìr Prahy 
v sestavì s nìkolika reprezentanty, kteøí 
na nedávném mistrovství svìta v malém 
fotbalu v Tunisu získali po skvìlých 
výkonech zlaté medaile. Utkání se hraje 
v nedìli 12. listopadu a zaèíná v 10 hodin. 
Tento zápas dokonce do svého programu 
zaøadila i Èeská televize a tak se obrázky 
z Hnìvotína v pøímém pøenosu objeví v celé 
republice.


