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Úspěch ve sportovní soutěži "Pohár starostů”

- každý žák se vrátil z Olšan s medailí.



Poznámky z 5. zasedání zastupitelstva obce
Další veřejné zasedání hněvotínských 
zastupitelů se konalo v úterý 23. června 
a zahájil jej a řídil starosta obce Jaroslav 
Dvořák. Po přivítání hostů, schválení 
z a p i s o v a t e l e ,  n á v r h o v é  k o m i s e  
a ověřovatelů byl schválen i program 
zasedání.

První dostal slovo předseda kontrolního 
výboru Jozef Novák, který přednesl zprávu 
výboru o plnění usnesení z minulého 
zasedání. Zprávou o činnosti obecního 
úřadu složil starosta obce účet přítomným 
informacemi o práci zaměstnanců obecního 
úřadu a o řešení problémů za dobu od 
předchozího zasedání.
Projednáno a schváleno bylo rozpočtové 
opatření č.3/2015, poskytnutí dotací obce 
pro Základní školu Vrbátky, která pořádá 
celoroční sportovní přebor základních škol, 
pro Sdružení rodičů a přátel školy při 
Základní škole Hněvotín na atrakci skákací 
hrad a na startovné našeho družstva, které 
nás bude reprezentovat na závodech 
dračích lodí. Přítomní byli také seznámeni 
se zamýšleným omezením veřejnoprávní 
smlouvy, kterou má obec uzavřenou 
s městem Olomouc v oblasti přestupkových 
řízení. Rada města Olomouce smlouvu na 
dobu neurčitou změnila na dobu určitou 
s termínem jejího ukončení 31.12. 2015 
(před vytvořením vlastní komise asi dáme 
přednost navýšení poplatku z 500 na 1000 
Kč za projednání jednoho přestupku). Pavla 
Hluší a Vilém Koníček poté byli zvoleni jako 
zástupci zřizovatele do školské rady.     
Značný zájem přítomných vzbudilo 
projednávání stanoviska zastupitelů 
k ubytovně. Po dohodě bylo umožněno 
vystoupení správci ubytovny (není 
občanem obce, ani v Hněvotíně nevlastní 
nemovitost), aby přednesl svoje stanovisko. 
Přečten byl i leták, který rozdával hostům 
zasedání před obecním úřadem. Zastupitelé 
i nadále trvají na zamítavých stanoviscích 
při posuzování žádostí jednotlivých osob 
o výplatu doplatku na bydlení. Nechtějí tak 
nadále podporovat byznys se sociálními 
dávkami a navíc ne na úkor naší obce. 
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Místostarosta Libor Blaťák, který je 
předsedou výboru pro bydlení a dopravu, 
referoval o dokončení a nákladech oprav 
povrchů některých komunikací a o výstavbě 
v obci pro další období, předsedkyně výboru 
pro životní prostředí Naděžda Krejčí pak 
přidala aktuální informace o řešení odpadů 
v naší obci (podrobnější informace o obou 
tématech naleznete na jiných místech 
tohoto vydání zpravodaje).  
Schválen byl záměr a příprava na udělení 
č e s n é h o  o b č a n s t v í  o b c e  p á t e r u  
Lochmanovi, který měl značné zásluhy na 
rozvoji a životě obce mezi světovými 
válkami a dále pronájem restaurace 
v prostorách Kulturního domu novým 
zájemcům. 

Starosta obce dále přítomné seznámil 
s úvahami sousedních obcí o zřízení obecní 
policie, která by byla společná pro několik 
vesnic. Místostarosta Miloslav Antl nastínil 
zastupitelům a hostům zamýšlený program 
kulturních, sportovních a společenských 
akcí po dobu prázdnin a rozebral výsledky 
soutěže „Vesnice roku 2015“. Po schválení 
několika smluv byla na programu jednání 
diskuze, ve které se hovořilo například 
o základní škole, o záměrech těžby 
štěrkopísku v katastru obce, o údržbě 
komunikací, nebo o revitalizaci Malého 
Klupoře. 
Následně bylo přijato usnesení a starosta 
jednání zastupitelů ukončil. Podrobnější 
informace o projednávaných záležitostech 
naleznete na webových stránkách obecního 
úřadu v Usnesení z 5. veřejného zasedání 
zastupitelstva obce. Další veřejné zasedání 
by se mělo uskutečnit v měsíci srpnu.

Iveta Čechová

Proč nechceme 
ubytovnu?

V současné době vyřizujeme již třetí desítku 
žádostí adresovaných naší obci Úřadem 
práce, pobočkou Olomouc, o vyslovení 
souhlasu obce s přidělením doplatku na 
bydlení občanům z ubytovny. Ke všem 
žádostem vydáváme zamítavé stanovisko, 
nesouhlas zdůvodňujeme tím, že:
- dlouhodobě protestujeme proti tomuto 
u b y t o v a c í m u  b y z n y s u ,  j e h o ž  
prostřednictvím parazitují na sociálním 
systému nedohledatelné společnosti 
a OSVČ;  
- nesouhlasíme s existencí této sociální 
ubytovny v obci, čímž dochází ke kumulaci 
nepřizpůsobivých a problémových osob na 
území obce, k nárůstu kriminality, opilství 
a povalování opilých osob na veřejných 
prostranstvích, k znečišťování obce 
odpadky apod.;
- tato ubytovna nesplňuje základní 
hygienické normy a to i podle zjištění 
Okresní hygienické stanice Olomouc, když 
zde byly zjištěny stavebně technické závady, 
plísně, atd.;
- ubytovací zařízení léta absolutně neplatí 
poplatky za ubytování dle Obecně závazné 
vyhlášky obce Hněvotína č.1/2009; 
- platby za vodné a stočné nejsou hrazeny 
ani po třetí výzvě, jedině až po uzavření 
přívodu vody;  
- obec (i když jí to zákon ukládá) tyto lidi 
vůbec nezná, nemáme jakékoliv informace 
o jejich majetkových poměrech;  
- tito lidé nemají v obci trvalé bydliště;
- občané obce mají jednoznačné záporné 
stanovisko k této situaci.

Nedávno byl iniciován příslušný Stavební 
úřad v Lutíně, aby provedl na ubytovně 
kontrolu norem. Nesouhlasíme s tím, aby 
obec Hněvotín tímto způsobem doplácela 
na nepřizpůsobivé občany, kteří se na 
ubytovnu stěhují z různých míst naší 
republiky.

Jaroslav Dvořák, starosta

Po obci byly opět rozmístěny květináče na lampy 
veřejného osvětlení a za velkého zájmu občanů 
truhlíky s květinovou výzdobou. Těch se letos 
pořídilo 404 kusů – 303 jich bylo rozdáno 
občanům, ostatní zdobí další budovy v obci - 
43 základní školu, 36 mateřskou školu, 6 Dům 
s pečovatelskou službou, 8 faru, 4 poštu 
a 4 Kulturní dům.

Na zasedání zazněly i informace o nesouhlasu 
Olomouckého arcibiskupství s převodem 
hřbitova do majetku obce. Obec se tak dostává 
do problémů s řešením situace okolo opuštěných 
hrobů a hlavně náhrobků. Jde zde přitom 
i o legálnost investic do majetku, který obec nyní 
nevlastní, nemůže tak například zchátralé hroby 
ani nabídnout k odprodeji.



Strana 3

Obecní samospráva

Pryč jsou léta, kdy se na vesnici většina 
pokosených porostů zkrmila nebo usušila 
na seno. Bioodpadu neustále přibývá a obec 
musela řešit, kam s ním. Již nějakou dobu 
k tomu slouží hnědé kontejnery, které jsou 
v obci rozmístěny na několika stanovištích 
a jsou vyváženy 2x týdně. Na jejich odvoz 
a likvidaci máme uzavřenou smlouvu 
s akciovou společností van Gansewinkel. Ta 
nyní změnila akcionáře a stala se z ní 
společnost AVE CZ odpadové hospodářství 
s.r.o.
Jak se průběžně ukazuje, kapacita těchto 
kontejnerů je stále nedostatečná. Proto 
jsme již v roce 2013 uzavřeli předběžně dvě 
smlouvy o budoucí smlouvě a to na odvoz 
b io log ického  odpadu s  Agrárním 
střediskem Žerůvky a na likvidaci tohoto 
odpadu s Ing. Františkem Sekaninou, 
taktéž ze Žerůvek. 

Na základě těchto smluv byly v květnu 
tohoto roku po obci zkušebně rozmístěny 
čtyři velkoobjemové kontejnery na 
biologický odpad (informace byla 
zveřejněna v minulém vydání zpravodaje). 
Vývoz kontejnerů byl v květnu pro obec 
zdarma. Chtěli jsme tak vyzkoušet, zda 
budou občané tuto službu využívat. Protože 
se osvědčila, schválili zastupitelé řádné 
smlouvy s výše uvedenými subjekty na 
vývoz a likvidaci čtyř velkoobjemových 
kontejnerů na bioodpad za částku 4 000 Kč 
za měsíc.
Již několikrát jsme občany informovali 
o záměru celoročního svozu velko-
objemového odpadu a vybudování 
sběrového dvora. Domníváme se však, že 
výstavba a provoz sběrového dvora by byl 
pro obec, i přes poskytnutou dotaci, značně 
ztrátový. Proto zastupitelé navázali na 
předchozí jednání a schválili zakoupení čtyř 
velkoobjemových kontejnerů, které budou 
na základě smlouvy umístěny ve dvoře 
firmy Kontejnery Müller s.r.o. Společnost 
sídlí přímo v Hněvotíně a zajistí každodenní 
provoz (mimo sobotu a neděli) v areálu 
firmy a následné vyvážení kontejnerů. 
Náklady na takto řešenou likvidaci 
velkoobjemového odpadu jsou následující:
- nákup čtyř velkoobjemových kontejnerů 
.....  160 000 Kč;
- pronájem plochy a denní obsluha  .....  
8 000 Kč za měsíc;
- vývoz kontejneru  .....  1 200 Kč za 1 ks.
Obec tak umožní svým občanům, aby se 
mohli kdykoliv zbavit nepotřebných věcí 
aniž by museli čekat na pravidelné jarní a 
podzimní sběry velkoobjemového odpadu. 
A my,  zastupitelé,  věříme, že  nám ubudou 

Jak obstál Hněvotín 
v soutěži Vesnice 
roku 2015?

V úterý 9. června navštívila naši obec 
komise Olomouckého kraje se zástupci 
ministerstev. Hájit barvy Hněvotína bylo 
připraveno přibližně 70 dospělých a celá 
základní a mateřská škola. V celkovém 
hodnocení naše obec nakonec obsadila 
2. místo, „Zlatou stuhu“ a titul obec roku 
2015 v Olomouckém kraji získal Černotín 
z okresu Přerov. 
Chceme touto cestou ještě jednou 
poděkovat dětem, vedení a pedagogům 
základní školy a mateřské školy, kteří nesli 
největší díl prezentace. Domníváme se, že 
vystoupení družiny mladých myslivců 
„Vlčata“, mladých hasičů, benjamínků 
a žáků FC Hněvotín, dívek s pompony, 
mažoretek a pěveckého kroužku byla na 
velmi vysoké úrovni a nadchla nejen nás, ale 
celou komisi. Dík patří také taneční skupině 
„BABA“ za scénku a taneční vystoupení, 
manželům Hejtmanovým za j ízdu 
historickými vozidly, dechové hudbě Jiřího 
Pavlíčka, hudební skupině „MIŠ MAŠ“. 

Dobře dopadly ukázky podnikatelské zóny 
obce, Domu s pečovatelskou službou, 
hasičské zbrojnice, sportovního areálu, 
kostela  a  dalš ích pozoruhodností  
Hněvotína.  Prezentace obce byla ukončena 
v hněvotínských skalách To vše přispělo 
k  n a š e m u  c e l k o v é m u  h o d n o c e n í .  
Samozřejmě děkujeme také zaměstnancům 
obce, i když za práci pro obec berou mzdu. 
Uklizená obec je především jejich vizitkou. 
Je to jako ve sportu. Považujete za úspěch, 
že jste se probojovali mezi nejlepší obce 
Olomouckého kraje.  Postoupíte až do 
finále a nakonec se nám zdá  2. místo v 
Olomouckém kraji málo. Tato soutěž je jen 
porovnáním a možná zpětným zrcadlem. 
Podstatná je však realita a životní 
podmínky v naší obci.   
Prostě je to tak!

Miloslav Antl, místostarosta a předseda 
výboru pro kulturu, sport a práci se 

zájmovými složkami  

Novinky v nakládání s odpady Výstavba v obci
D o k o n č e n í  ú p r a v  p o v r c h ů  
komunikací
V druhé polovině měsíce května jsme 
realizovali opravu povrchu komunikace 
obce na p.č. 1155/1 mezi mrazírnami firmy 
SAFI Olomouc, s.r.o. a firmou Jezírka 
Banat s.r.o. Byla podmíněna finančními 
příspěvky firem, které zde mají sídlo. Obec 
tak vyšla vstříc jejich požadavku, finanční 
prostředky byly převedeny na účet obce na 
základě uzavřených darovacích smluv. 
Zakázka  by la  rea l izována  f i rmou 
STRABAG, a.s. za 843 004 Kč včetně DPH. 
Vzhledem k zůstatku darovaných 
prostředků a požadavků některých 
společností na úpravy vjezdů, stání pro 
vozidla a další, budou tyto záležitosti 
p ř í p a d n ě  ř e š e n y  s a m o s t a t n o u   
objednávkou. V měsíci červnu se také 
podařilo opravit z rozpočtu obce naši 
desítky let trvající ostudu - povrch 
komunikace vedoucí od ulice Hřbitovní po 
bytový dům a to včetně plochy pro 
parkování kamionů před společností 
FAMO s.r.o. Dílo bylo provedeno firmou 
SKANSKA, a.s. za 780 073 Kč včetně DPH. 
Zase máme kousek Hněvotína v pořádku.

Probíhající a plánovaná výstavba
V současné době probíhají:
- přípravné práce pro rekonstrukci 
podkrovních bytů a pro výměnu oken 
a vchodových dveří u zbývající části Domu 
s pečovatelskou službou;
- osazení prefabrikovaných garáží 
(2x obecní úřad, 1x sportovní areál) pro 
budované technické zázemí obce a údržbu 
sportovišť. 
V nejbližší době začne výstavba nového 
dětského hřiště ve sportovním areálu. Je 
připravena oprava ulice „Západní“, měla by 
se realizovat na podzim. Na rekonstrukce 
komunikace „Za Floriánkem“ a části obce 
„Malý Klupoř“ v současnosti probíhají 
územní řízení. O termínu jejich realizace 
bude rozhodnuto později v závislosti na 
příjmech obce, které zatím nejsou pro tyto 
investice dostačující a to z důvodu propadu 
u výběru daní.

Libor Blaťák, místostarosta a předseda 
výboru pro výstavbu obce a dopravu   
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černé skládky, které hyzdí okolí obce 
a jejichž likvidace stojí obec nemalé 
finanční prostředky.

Naděžda Krejčí, předsedkyně výboru  pro 
životní prostředí a zemědělství

Ve sportovním areálu pokračuje výstavba šaten 
se sociálním zázemím. Hotová je hrubá stavba, 
momentálně probíhají práce na dokončení 
střechy.
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Výsledky zápisů do 
základní a mateřské 
školy pro školní rok 
2015/2016

Začátkem února proběhl na naší základní 
škole zápis dětí k plnění povinné školní 
docházky. Výsledkem zápisu je fakt, že 
1. září 2015 uvítáme v první třídě 22 nových 
žáků. Třídní učitelkou bude zkušená 
kolegyně Mgr. Dana Andrlíková. Ta měla 
s rodiči již dvě schůzky a budoucí prvňáčci 
už koncem června strávili jednu vyučovací 
hodinu přímo ve školní třídě. U osmi dětí 
byla zjištěna školní nezralost a rodičům byl 
doporučený odklad školní docházky o jeden 
rok. Tento náš úsudek potvrdily i příslušné 
instituce a tak si tyto děti zopakují ještě 
jeden rok v mateřské škole.
V polovině měsíce dubna proběhl i zápis 
k předškolnímu vzdělávání (přijetí do 
mateřské školy). Všichni uchazeči byli 
přijati a tak od 1. září 2015 bude mateřskou 
školu navštěvovat rekordních 78 dětí. 

Vladimír Čuka

Naši „novináři“ 
kontrolují bezpečnost 
v obci

V úterý 5. května se 
žáci navštěvující 
„ N o v i n á ř s k ý  
k r o u ž e k “  
z ú č a s t n i l i  
u  k r u h o v é h o  
o b j e z d u  v  
Hněvotíně akce 
„ B e z p e č n o s t  s  
p o l i c i í  Č R “ .  

Celkem devět žáků z různých tříd se na 
chvíli mohlo stát pomocnými policisty 
a mělo možnost kontrolovat jízdu řidičů, 
jejich doklady a vybavenost vozidel. S žáky 
šla i vedoucí kroužku paní učitelka Barbora 
Vrbíková. Hned po příchodu všichni 
účastníci dostali výstražné ochranné vesty 
a byli obohaceni o důležité informace. 

Na sjednané místo přijela dvě policejní 
auta. Jedno zastavilo a kontrolovalo ve 
směru od Lutína, druhé v opačném směru 
od Olomouce. Jako první dojela na místo 
příjemná paní policistka a chvíli poté 
v druhém autě dojeli z Lutína dva mladí 
sympatičtí policisté. 
Ti však museli po deseti minutách naše 
stanoviště ze služebního důvodu opustit. 
Nakonec s žáky zůstala jen paní policistka, 
ale to jim vůbec nevadilo, spíše naopak, více 
si celou akci užili.  Žáci  měli za úkol 
zastavovat auta a kontrolovat jestli mají 
řidiči u sebe správné doklady, jsou 
bezpečně připoutaní, nejsou-li pod vlivem 
alkoholu či jiných omamných látek, zda 
mají auto správně vybaveno, svítí jim světla 
a mají v pořádku termín Státní technické 
kontroly. Pokud byl zjištěn u řidičů nějaký 
problém, paní policistka vše obratně 
vyřešila. V opačném případě, kdy měli řidiči 
vše v pořádku, byli odměněni pěkným 
dárkem,  jako např .  bezpečnostní  
fosforeskující samolepkou, propiskami, 
stínítky apod. Celou akci provázelo krásné 
slunečné počasí a žáci měli velmi dobrou 
náladu. Do školy po dvou hodinách 
odcházeli nadšení a nejeden z nich 
prohlásil, že chce být v budoucnu také 
policistou.

Milan Vojáček a Adam Niessner, 8. třída
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Dočkáme se znovuotevření restaurace 
v Kulturním domě?
Vzhledem k neochotě přistoupit na podmínky obce nebyla v minulých týdnech uzavřena 
smlouva se schváleným nájemcem panem Otakarem Ručkem a bylo tak revokováno 
usnesení z bodu  B/4 ze 4. zasedání zastupitelstva.
Zastupitelé proto schválili záměr pronajmout restaurační prostory dalšímu zájemci a to 
manželům Haně a Petru Kusým z Bílé Lhoty.
Nový nájemce dovybaví kuchyň a prostory restaurace. Provoz restaurace by měl být 
zahájen 1. srpna 2015.

Roman Piňos, předseda výboru pro zaměstnanost a služby 

Výsledky mladých 
atletů
Sportovní soutěž „Pohár starostů“ se letos 
konala v Olšanech ve středu 27. května. 
Z loňského roku jsme sice už byli zvyklí na 
ošklivé počasí na těchto závodech, ale 
přesto jsme si ho letos zopakovali jen 
neradi. Sluníčko se ukázalo jen asi na pět 
minut, zato vítr a také trochu deště 
znepříjemňovaly závodníkům jejich 
sportování. Celé dopoledne každé z našich 
čtyř pětičlenných družstev usilovalo o co 
nejlepší výkony v pěti disciplínách – skoku 
dalekém z místa, hodu míčkem nebo 
granátem, běhu na 50 m, vytrvalostním 
běhu na 400, 800 nebo 1200 metrů (podle 
věkových kategorií) a 1. stupeň ještě 
i v překážkové dráze. 

Přestože jsme nedosáhli na post nejvyšší 
a nezískali ani jeden pohár, všechna naše 
družstva se umístila na stupních vítězů. O to 
víc nás těšilo vyskočit „na bednu“, když nám 
medaile a diplomy předávali pan ředitel  
Vladimír Čuka a pan starosta Jaroslav 
Dvořák, kteří nás na vyhlášení vítězů přijeli 
podpořit. Obsadili jsme dvě třetí a dvě 
druhá místa a tak si  každý z žáků domů 
přivezl pravou medaili. Snad každý byl 
spokojen. 
V úterý 2. června jsme se po atletických 
závodech na travnatém hřišti v Olšanech 
zúčastnili závodů na atletickém ovále 
v Lutíně, abychom bojovali o „Pohár 
starosty Lutína“. Dvanáct žáků 2. stupně 
naší školy poměřilo síly s žáky tří škol – 
Lutína, Těšetic a Náměště na Hané. 
Přestože veškeré podmínky mítinku byly 
vynikající, naše výkony nestačily na zdatné 
borce nejčastěji z Lutína. Z našich 
závodníků a závodnic se umístili na stupni 
vítězů pouze Javier Šolle za mladší žáky 
a Samuel Volák za starší žáky, oba v běhu na 
1000 m obsadili shodně třetí místa. 
Gratulujeme. 

Radka Dudová

Hrozí zánik Fondu 
ohrožených dětí – 
Klokánků
V uplynulých dnech 
přinesla naše média 
zprávy o tom, že 
d í k y  š p a t n é  
f inanční situaci  
hrozí „Klokánkům“ 
zánik. Nechceme, 
aby na tuto situaci 
doplatili ti nevinní, 
tedy děti v tíživé životní situaci. Z tohoto 
důvodu jsme se rozhodli zapojit do akce na 
jejich podporu. 
Kontaktovali jsme vedoucí zařízení 
Klokánku Olomouc Mgr. Kupčákovou a na 
základě jejich informací jsme zjistili, o jaký 
typ pomoci mají zájem. Na základě 
informací jsme pak vyzvali rodiče našich 
žáků, aby  sbírku podpořili. Věříme, že díky 
této sbírce alespoň částečně pomůžeme 
zmírnit negativní dopad na děti a ty, co se o 
ně starají. 
Touto cestou velmi děkujeme všem, kteří se 
do sbírky zapojili a tím dali najevo,  že jim 
osud  Klokánků a zejména pak dětí není 
lhostejný.

Ivana Filkászová
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Pozvání pana rektora
Na pozvání hněvotínského občana rektora 
UP Olomouc pana Jaroslava Millera 
navštívili dne 24. dubna žáci 4. a 5. třídy 
starobylé prostory historické budovy 
Rektorátu Univerzity Palackého. Příjemné 
neformální setkání doplnil pan rektor 
výkladem o historii této budovy a dnešním 
využití místností pro potřeby univerzity. 
Poté jsme pokračovali do „Korunní 
pevnůstky“,  kde bylo vybudováno 
„Centrum poznání“ – moderní interaktivní 
muzeum. 

Děti si v laboratoři vyzkoušely práci 
kriminalistů při odhalování otisků prstů, 
malovaly ve výtvarné dílně, seznamovaly se 
s fyzikálními jevy prostřednictvím 
interaktivních přístrojů a v kopuli 
planetária sledovaly bez dechu pohyb 
vesmírných těles, jako by samy proplouvaly 
nekonečným prostorem.
Většina dětí odcházela s nadšením 
a s přesvědčením, že se do „Centra poznání“ 
určitě znovu podívají. Naše poděkování 
patří především panu rektoru Millerovi, 
který nám tyto zážitky umožnil.

Eva Pospíšilová

Návštěva knihovny
V pátek 12. června jsme byli se třídou 
v městské knihovně na nám. Republiky 
v Olomouci. Navštívili jsme ji proto, že měli 
akci pro školy. Měli jsme téma o humorných 
a básničkových knihách, např.: Bouráci, 
K r y s b u r g e r  a  r ů z n ý c h  k n i h á c h  
s básničkami. Paní knihovnice nám o nich 
vyprávěla a z některých nám i četla. Poté 
jsme měli volnou zábavu. Mohli jsme chodit 
po knihovně, prohlížet si knížky a kdo měl 
s sebou padesát korun a chtěl, mohl si 
koupit průkaz, a tím pádem si půjčit nějaké 
knihy. Knihy byly rozděleny na vzdělávací 
a beletrii. Kluci si našli knížku o vyrábění 
z papíru a zkoušeli udělat kobru, mezitím co 
holky si zaplétaly copánky. V této knihovně 
jsem už jednou byla na předávání odměn za 
čtenářskou soutěž pořádanou knihovnou 
na Brněnské ulici. Do knihovny chodím 
ráda, vždy si vyberu nějakou hezkou 
a zajímavou knížku na čtení. 

Noemi Dudová, 4. třída

Dopravní hřiště Semafor
Ve dnech 25. a 27. května jsme jeli na 
dopravní hřiště Semafor, kde jsme se učili 

Základní a mateřská škola

Ze života školyNěkolika větami
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Ve středu 13. května se žáci pátého ročníku 
David a Jakub Frainšicovi zúčastnili okresního 
kola Pythagoriády, kam postoupili jako úspěšní 
řešitelé školního kola. Soutěž se konala na 
ZŠ Stupkova v Olomouci. David se v silné 
konkurenci umístil na velice pěkném 4. místě. 

V úterý 26. května navštívili někteří žáci 
2. stupně v rámci projektu "Podpora technického 
a  p ř í r o d o v ě d n é h o  v z d ě l á v á n í  
v Olomouckém kraji" strojírenský podnik ČKD 
Blansko Holding a.s. Žáci prošli jednotlivé 
provozy, kde se vyrábí hlavně turbíny 
a jednotlivé komponenty hydrotechnických 
zařízení. Všichni byli s exkurzí velice spokojeni.

Cílem školního výletu žáků 1. a 2. třídy byl 
tentokrát hrad Bouzov. Prohlídka 
nádherného hradu byla obohacena 
o  p r o g r a m  s  n á z v e m  „ P u t o v á n í  
s Večerníčkem“. Jak název dává tušit, na 
děti během prohlídky čekala řada 
p o h á d k o v ý c h  b y t o s t í  z n á m ý c h  
z Večerníčků. Ty dětem sehrály krátké 
ukázky, a tak si děti oblíbené pohádky 
připomenuly. Obrázek hradu namalovala 
Nicolka Mazánková.

Celkem 21 dětí letos ukončilo docházku do mateřské školy, zde je jejich abecední seznam: 
Brejchová Julie Anna, Brůžek Jaroslav, Dvořáková Karolina, Dvořáková Alena, Dohnalová 
Monika, Dostálová Edita, Eis Michal, Hejtmanová Adéla, Horáková Tereza, Ježová 
Justýna, Metelka Štěpán, Rokyta Ivo, Rokytová Nella, Skácelová Nikola, Slovák Martin, 
Tichá Lenka, Vodičková Barbora, Vlček Milan. Na fotce chybí: Dvořáková Alena, Heidrová 
Lucie, Šarköziová Denisa.

Ivana Filkászová, Heda Kratochvílová a Iveta Šutová Pokračování na straně 6.
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Ze života školy

Na zahradě naší mateřské školky jsme se 
letos sešli jedno páteční odpoledne téměř 
na konci května. Počasí bylo chladné, ale 
i když celý den to vypadalo na déšť, tak jsme 
se ho nakonec přes všechny důkladné 
přípravy na něj, nedočkali. Ale nikomu 
nechyběl. Odpolednem provázel šašek Viky, 
který měl pro děti připravený pestrý 
program plný převleků, písniček, scének, 
tanečků a her. Děti skvěle spolupracovaly a 
neměly ani chvilku oddechu, šašek Viky měl 
program opravdu skvěle připravený. 

Za odměnu pak děti dostávaly drobné 
mlsání, na kterém si později určitě 
pochutnaly. Šaškovi se dokonce podařilo 
rozpohybovat i rodiče, takže některým bylo 
nakonec i hodně horko. Později odpoledne 
se pak děti dosytnosti vyřádily na 
školkovském hřišti a užily si také hry na 
pískovištích. Děkujeme rodičům, kteří se 
letos nezalekli horšího počasí a podpořili 
svou účastí  aktivity  připravované 
mateřskou školou ve spolupráci se 
Sdružením rodičů a přátel školy. Přejeme 
všem krásné prázdniny a těšíme se na vás 
v novém školním roce.

Ilona Niessnerová

Zahradní slavnost 
mateřské školky 

Zakončení školního roku

Zakončení školního roku se letos konalo 
v sobotu 13. června a bylo to vůbec poprvé, 
kdy se konalo na hřišti FC Hněvotín, které 
skýtá plné zázemí jak po sportovní, tak po 
gastronomické stránce. Co chybělo 
v itineráři udírny a přístřešku, zařídili 
a dovezli členové SRPŠ, a tak se v udírně 
udilo, nealko čepovalo, nanuky vydávaly 
z mrazícího box. Počasí nám přálo až velmi!  
Parné slunce ale každý mohl překonat 
zajištěným ochlazením a osvěžit se nanuky 
nebo tryskou chladné vody. V úvodu 
přivítala všechny žáky s rodiči a hosty paní 
zástupkyně Mgr. Vlasta Nováková, 
představila program zábavného odpoledne, 
nalákala na bohaté občerstvení a program 
mohl začít. 
Jak jsme už delší dobu na nejrůznějších 
akcích Hněvotína zvyklí, zahájení patřilo 
mažoretkám. Nejprve zatančily svoji 
sestavu Highlights a duo Bára+Terka, poté 
na plochu fotbalového hřiště nastoupily 
všechny příchozí mažoretky a pod vedením 
nejstarších mažoretek předvedly vše, co 
umí. Polovina hřiště se tak proměnila ve tři 
barevná pole – zelené, černo-bílé a růžovo-
černé. Následovalo vystoupení Perliček se 
svou skladbou Ledové království, akorát 
„ušitou“do horka. 

A pak už se naše dívky začaly převlékat – 
z krásných kostýmů se začaly měnit ve 
sportovně oblečené pomponistky. Diváky 
čekalo vystoupení starších, zkušenějších 
dívek, které sklidily nejen za závěrečnou 
zvedačku, velký aplaus, a také premiéra 
mladších děvčat, které svým krásným 
sehraným výkonem dívky v červeno-
černém hravě dohnaly. Všichni přítomní si 
pak mohli sami vyzkoušet práci v rytmu 
s pompony. Výzvu přijali mnozí z řad rodičů 
a přátel školy a přispěli tak velkou měrou 
k nádherné atmosféře celé akce. Zhruba po 
deseti minutách jsme vyměnili pompony za 
pestrobarevné stuhy, a to už nebylo potřeba 
moc povzbuzovat. Kdo by si řekl, že cvičení 
se stuhou je pohyb výhradně pro ženy 
a dívky, tomu by jeho názor určitě vyvrátili 
muži, kteří se této aktivity chopili s velkým 
nasazením.V jejich rukách vznikaly se 
stuhou bezesporu úžasné kreace. Celá 
polovina hřiště se tak rozzářila barevnými 
pásy. Nejen děti byly nadšené. Kromě 
sladkých odměn na každého čekalo zvláštní 
ocenění. Jako například na skvělý taneční 
pár -  manžele Mikulášikovy, kteří si svojí 
taneční aktivitou, přístupem a nadšením 
vytančili velký nanuk. 

Zpravodaj obce Hněvotín | červen 2015

pravidla silničního provozu. Byli jsme 
rozděleni do dvou skupin. Jedna skupina 
šla jezdit na kolech a druhá zůstala ve třídě 
a procvičovala si na interaktivní tabuli 
značky a křižovatky, nebo si pouštěla filmy 
o bezpečnosti na silnici. Potom jsme se 
vyměnili. Venku jsme jezdili nejprve podle 
semaforů, potom bez nich a nakonec nás 
řídil pan policista.

V pondělí jsme jen trénovali, ale ve středu 
už jsme museli ukázat, co jsme se naučili. 
Čekaly nás ne zrovna nejlehčí zkoušky (test 
a jízdy), ale kdo je zvládl, dostal průkaz 
mladého cyklisty. Součástí zkoušek bylo 
také seznámení se základy první pomoci, 
které nám vysvětlila  sestřička z Červeného 
kříže. Moc se nám tam líbilo, určitě tam 
jeďte taky!

Monika Zapletalová a kol., 4. třída

Po statečném zvládnutí  pohybové 
devadesátiminutovky s hůlkou, pompony 
a stuhami si všichni mohli oddechnout 
a občerstvit se u poslechu kulturního 
programu pěveckého sboru za doprovodu 
syntezátoru paní učitelky Radmily Linkové. 
Zazněly písně veselé i vážné, kdo chtěl, 
připojil se ke zpívajícím dětem. Slyšeli jsme 
také dvě sóla Haleluja v podání Anetky 
Tulcové a It Is You od Noemky Dudové. 
A pak už jsme šli zase vypotit tekutiny. Pod 
vedením naší nové družinářky Hanky 
Orságové a dívek Marušky Vojáčkové 
a Natálky Piňosové se děti a rodiče opět 
roztančili na ploše. Makaréna, Jára Fára 
a jiné písně doprovodily celou skupinu ve 
veselém reji. A pak už se šlo soutěžit – 
vymezený prostor na hřišti a přivázané 
balónky na jedné noze tanečního páru byly 
předzvěstí dobré zábavy. Smích, bojovný 
řev a hlasité povzbuzování dvojic se neslo 
široko daleko. Úkolem bylo samozřejmě 
prasknout balonek jiné dvojici a svůj si před 
útokem ostatních „zákeřňáků“ uchránit. 
Všichni bojovali jako lvi.

Nechápali jsme, na co s sebou vezeme na 
hřiště v kufru teleskopickou tyč. Na co bude 
dobrá? Až nastal její okamžik – dva muži ji 
chytili za její konce a úkolem zájemců bylo 
jednoduše podlézt tyč (nejlépe bez 
předklonu). Zájem byl veliký. Zapojili se 
malí i velcí, děti, mládež i dospělí, hubení 
i obsáhlejší, odění i částečně (v rámci vší 
slušnosti a počestnosti) odhalení, nic 
nebylo překážkou. Všichni byli z celé 
aktivity nadšení, tyč se snižovala a výkony 
podlézání se lámaly. Vznikaly zajímavé 
(nepublikovatelné) fotky. Řada byla 
nekončící.
Závěr hromadných aktivit završil avizovaný 
a s napětím očekávaný rodinný nanukový 
běh. Přihlásilo se celkem 49 soutěžících 
dvojic – až na pár výjimek se jednalo 
o jednoho z rodičů s dítětem. V parném 
počasí jen prospěl běh na boso. Polovina 
trati - běh přes překážky, slalom apod. byla 
ztížena speciálními brýlemi bez periferního 
vidění, poté si dvojice musela různě 
pomáhat – nosit se na zádech (rodič nesl 
dítě), rodič nesl dítěti nohy a ono muselo jít 
po rukách v trakaři a kousek před cílem 
čekalo překonání kluzkého oranžového 
„čehosi“ v nafukovacím bazénku. Všichni se 
šťastně dostali do cíle, kde na ně ihned po 
doběhnutí čekalo osvěžení v podobě 
studeného nanuku. Třem nejrychlejším 

Pokračování na straně 7.
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Zakončení školního roku
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dvojicím ve čtyřech kategoriích pak byl 
předán diplom a další chlazený kousek.
Všichni, kteří přijali pozvání na zábavnou 
akci školy, se mohli od začátku do konce 
skutečně bavit. Prohloupil, kdo nepřišel. 
Přesto „nehážeme flintu do žita“ a věříme, 
že se hněvotínští naučí na podobné akce 
pořádané školou chodit. My všichni jsme se 
bavili. Děkujeme všem dětem a rodičům, 
k t e ř í  s v o u  a k t i v n í  p ř í t o m n o s t í  
spolupracovali s učiteli na celém dění. 
Určitě můžeme s upřímností říci, že se 
alespoň pro toto odpoledne smazal rozdíl 
učitel – rodič – žák, a o to nám všem šlo.
A na závěr několik výpovědí z řad žáků naší 
školy. Linda Černošková: „Akce se mi moc 
líbila, protože tam bylo hodně soutěží. 
Krásně jsme vystoupi ly  s  našimi  
s e s t a v a m i “ .  M o n č a  Z a p l e t a l o v á :  
„Vystoupení se nám povedla. Bylo tam 
trochu chybiček, ale lidem se to líbilo“. 
Deniska Opravi lová:  „  Všichni  s i  
zatancovali“. Noemka Dudová: „Tancování 
se mi moc líbilo, protože se zapojili všichni. 
I když trochu foukal vítr a stuhy se nám 
někdy zamotaly, bylo to fajn“. Leonka 
Kučerková: „Lidem, kteří přišli, se to líbilo“. 

Mgr. Radka Dudová

Pokračování ze strany 6.
Víme, co máme "za humny?"

Tomáš Kasal mistrem 
Evropy

Jen jediné zaváhání si dovolil prostějovský 
raftový tým Tomi Remont Masters na 
evropském šampionátu v Banja Luce 
v Bosně a Hecegovině. Na řece Vrbas 
skončil ve sprintu „až“ druhý, ale v dalších 
disciplínách, kterými byly vyřazovací 
závod, slalom a sjezd, nechal soupeře za 
sebou a pokaždé vystoupal na nejvyšší 
stupínek. Stal se tak celkovým vítězem 
evropského šampionátu v kategorii 
masters.

Prostějovský tým startoval v sestavě Michal 
Hric, Jan Šťastný, Zbyněk Netopil, Jiří 
Vrba, Stanislav Hajský, Vítězslav Hric 
a Tomáš Kasal, který je hněvotínským 
občanem. Gratulujeme.

Milan Krejčí

Mnohdy i docela malý kousek přírody může 
být natolik zajímavý, že se stane národní 
přírodní památkou, jako třeba těchto 
pouhých 4,5 ha mezi obcemi Hněvotín 
a Žerůvky, nazvané Na skále. V rovinaté 
Hané nás nepřekvapí, že se nachází v 
pouhých 242-263 m n.m. Devonský 
vápenec, podobný svým horninovým 
c h a r a k t e r e m  i  v ý v o j e m  v á p e n c i  
Moravského krasu, ovlivňuje teplomilné 
bylinné a keřové společenstva. 

V této lokalitě bylo zjištěno 260 druhů 
vyšších rostlin. Mezi ty nejvzácnější patří 
třeba divizna brunátná, černohlávek 
velkokvětý, hvězdnice  chlumní, ostřice 
Micheliho, hlaváč šedavý, ale i vzácná 
třešeň křovitá zde vytváří rozsáhlé keřové 
porosty. Bylo tady ověřeno na 20 druhů 
mravenců, mezi nimi i chráněný mravenec 
stepní, mravenec otročící, mravenec luční 
a mravenec trávníkový. Vyskytuje se zde 
také motýl modrásek vikvicový, zajímavý 
tím, že jeho housenky příležitostně 
využívají mraveniště jako své útočiště, kde 
mravenci hlídají a později i pečují o jejich 
kukly. Právě izolace tohoto stepního území 
uprostřed polí je příčinou chudší škály 
motýlí fauny. Přesto zde bylo zaznamenáno  
na 55 druhů motýlů. 

V tomto území hnízdí a potravní příležitosti 
využívá několik druhů ptáků. Mezi ty 
nejběžnější patří stehlík obecný, konopka 
obecná, poštolka obecná, sýček obecný, 
strakapoud velký nebo koroptev polní. 
Začátkem jara se stráně této přírodní 
památky pozlatí tisíci rozkvétajících 
prvosenek jarních, lidově zvaných petrklíč. 
V té době, stejně jako na podzim, kdy zdejší 
listnaté stromy tradiční zeleň změní na 
škálu žluté, hnědé a červené barvy, je zde 
nejkrásněji. Nejsnadnější přístup do 
lokality je z obce po polní cestě cca 1 km 
dlouhou procházkou, cestou sjízdnou i na 
bicyklu.
Izolovanost lokality a její malá návštěvnost 
mají příznivý vliv jak pro tamější flóru, tak 
i nerušený život nepočetné fauny.
Poznámka: Zpracováno s využitím 
materiálů Agentury ochrany přírody 
a krajiny ČR, středisko Olomouc.

Petr Rosmaník

Pokud máte dobrodružnou povahu, umíte 
plavat, držet pádlo a nebojíte se pořádně 
zabrat, pojeďte s námi na závody dračích 
lodí. Zájemců je mnoho, míst na lodi 
jedenadvacet (dvaadvacátý je kormidelník - 
místní profesionál). Nabídka platí i pro 
ženy a dívky - v každé posádce musejí být 
nejméně čtyři. Závody se konají ve Skaličce 
nedaleko Teplic nad Bečvou v sobotu 
29. srpna (poslední prázdninový víkend) 

Hledáme reprezentanty Hněvotína na dračí lodě

a budeme rádi, když tuto pozvánku využije 
i co nejpočetnější fanklub Hněvotínských 
draků. 
Pokud máte zájem, hlaste se u kapitána 
týmu Tomáše Kasala. Do e-mailu uveďte 
své jméno a pro rychlejší komunikaci 
i telefonní číslo. To vše pošlete na adresu: 
tomas.kasal@seznam.cz. Hněvotínským 
drakům zdar.

Tomáš Kasal

Na snímku je Tomáš Kasal druhým zprava.

mailto:tomas.kasal@seznam.cz
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Fotbalový club Hněvotín  uspořádal 
27. června 2. ročník soutěže o „Gladiátora 
obce“. Poslední červnovou sobotu se tak 
hřiště v Hněvotíně proměnilo v arénu plnou 
soutěží, zápasů, techniky a zábavy pro celou 
rodinu. Sportovní den zahájil starosta obce 
Hněvotín ve 14:30 hod., popřál všem 
zápasníkům hodně štěstí a fyzických sil při 
vzájemných zápasech v  gladiátorské aréně. 

Do letošního ročníku se přihlásilo pět 
družstev „dospěláků“, kteří si vzájemně 
zahráli  minifotbálek, pokusili se soupeře 
„postřílet“ v paintballové maxiaréně, srazit 
zápasníka k zemi na Gladiátorské hoře, 
vyhrát ve stolním XXL fotbalu, nebo zajet 
nejrychlejší čas na vozítku segway. Radost 
o r g a n i z á t o r ů m  o v š e m  u d ě l a l o  

18 hněvotínských juniorů (8-13 let), kteří se 
nezalekli náročných zápasů, sestavili  tři  
týmy a přihlásili se do hry. Jenom co se 
týmy „zakously“ do svých soupeřů, začala 
do pomyslné arény najíždět kolona těžké 
v o j e n s k é  t e c h n i k y  č í t a j í c í  s e d m  

historických vozů. Po jejich ukázkové jízdě 
už dosedl na plochu hřiště čtyřmístný 
vrtulník pana Vrtala z olomouckého letiště, 
který po celou dobu nabízel zájemcům 
vyhl ídkové  le ty  nad  Hněvot ínem 
a Olomoucí, což využilo přibližně 50 osob. 

Vrtule se nezastavila ani na chvilku, po 
celou dobu her vrtulník přistával a odlétal 
z hřiště a všichni návštěvníci ho mohli 
pozorovat z bezprostřední blízkosti. Další 
atraktivní záležitostí byla ukázka lehkých 
palných zbraní v režii vojenská policie, 
o kterou měli obrovský zájem hlavně páni 
kluci. Následně nám byla velmi věrohodně 

i s patřičnou zvukovou kulisou střelby 
a výbuchů předvedena ukázka zadržení 
u j í ždě j íc ího  pachate le  v  dodávce  
„dobrovolníka“ Honzy Šulce. V 17 hod. se na 
plochu hřiště začalo postupně snášet šest 
výsadkářů, přičemž za cíl doskoku si první 
tříčlenná skupina vybrala přímo nafukovací 
Gladiátorskou horu. Tento cíl zasáhli dva 
výsadkáři, pro jednoho z nich to byl ve věku 
60-ti let přesně tisící seskok - to tedy 
smekáme. Nad hlavami gladiátorů se jednu 
dobu proháněl letoun pana Kejduše 
z Hněvotína, jehož pilot pan Pazdera nám 

všem předvedl prvky letecké akrobacie. 
Celé odpoledne si  návštěvníci mohli opět 
prohlédnout interiéry obytného auta 
a karavanu od firmy Adria Morava, který 
dokáže i popojíždět na vlastní elektrický 
pohon na dálkové ovládání. K příjemné 
sportovní atmosféře nedílnou měrou také 
přispěly oblíbené hněvotínské mažoretky 
pod vedením paní Dudové, které nám 
předvedly nové sestavy. Nechyběly ani dva 
r y c h l é  ú t o k y  h a s i č s k ý c h  j u n i o r ů  

z Hněvotína. Zásahy hasičů mohly být 
předvedeny až závěrem dne, neboť hasiči 
měli  zastoupení v „dospěláckých“ 
i  „juniorských “ zápasech. Děti si po celý 
den užívaly bezplatných jízd na ponících, 
skákání na hradu nebo klouzání ze 6 m 
vysokého monstertrucku. Nechybělo také 
tolik oblíbené malování na obličej. Byli jsme 
všichni překvapeni, s jakou lehkostí 
a rychlostí se i sedmileté děti proháněly po 
hřišti na vozítku segway, ale ani naši senioři 
nezůstávali pozadu. Velký údiv pak vyvolal 
příjezd 15 m dlouhého a 40 tun těžkého 
nákladního vozu Volvo od firmy Stavebniny 
u Komína, která věnovala, přivezla 

a vyklopila na betonovou plochu za jednou 
z branek 30 tun písku určeného pro 
každoroční rekultivaci fotbalového hřiště. 
Na této hromadě písku si pak děti vydržely 
hrát i bez lopatiček a kyblíčků až do samého 
setmění. 
Pos lední  d isc ip l ínou sportovního  
odpoledne byl oblíbený hod vejcem do 
dálky, kterého se mohl zúčastnit každý 
a pokusit se tak překonat rekord z roku 
2010. Ten drží bratři Běhalíkovi, kteří vejce 
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Výsledky soutěže o „Gladiátora obce“
kategorie dospělých – vítězové obdrželi z rukou loňského vítěze P. Krytináře sošku 
gladiátora a poukaz na nákup v hodnotě 500 Kč:
1. místo … Hněvotínští draci – D. Hulík, H. Slintáková, L. Doležalová, A. Doležal , O. Čoček 
a M. Polášková;
2. místo … Hněvotínští hasiči – L. Burďák, J. Osladil, M. Žák, P. Vít, R. Jánský 
a J. Rosmahelová;
3. místo … Státní zaměstnanci – R. Piňos, V. Piňosová, T. Svoboda, M. Svobodová, 
B. Hejtmanová a R. Psotka.

kategorie juniorů – vítězové obdrželi poukazy pro návštěvu LaserArény:
1. místo … M. Vojáček, M. Vojáčková, D. Drtina, T. Breznický, B. Spáčilová a T. Spáčilová;
2. místo … Š. Ševčík, J. Mlynář, A. Navrátilová, S. Psotová, F. Sova a V. Sova;
3. místo … M. Niessner, S. Duda, B. Duda, S. Horák, R. Černošek a M. Doležel.

za organizační výbor FC Hněvotín Petr Niessner   

Letošní „KING ROKU 2015“ vzešel z rychlostní soutěže na vozítku segway, kterou vyhrál  časem 
9,9 sekundy sedmiletý  Patrik Kopečný . 

dokázali bez porušení přepravit na 
vzdálenost 48,3 m. Malí i velcí borci využili 
všech 120 ks vajec, ale rekord se, i díky stále 
horší viditelnosti, nepodařilo překonat. 
Nejblíže se k této hranici přiblížili bratři 
Sosnové, kteří zvítězili výkonem 43 m.                                                                                                                                                                 

2. ročník soutěže o Gladiátora obce byl 
zakončen ve 22 hod. slavnostním 
ohňostrojem na počest všech vítězů.

Organizátoři tímto děkují obecnímu úřadu 
a všem sponzorům za podporu při přípravě 
programu a také všem 63 dobrovolníkům, 
kteří se podíleli na zajištění soutěží, her 
a ukázek. Velké díky také patří všem 
soutěžícím, kteří se zúčastnili letošního 
klání, neboť právě oni vytvářejí svými 
vzájemnými zápasy a pokřiky tu pravou 
atmosféru Gladiátorských her. Už nyní 
pomalu připravujeme 3. ročník soutěže, pro 
který je předběžně určeným termínem 
sobota 25. června 2016. Již nyní vám 
můžeme slíbit plno novinek, překvapení 
a změn – srdečně zveme.
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Ohlédnutí za Nocí kostelů 
V pátek 29. května proběhla v našem 
kostele již pošesté akce Noc otevřených 
kostelů. I tentokrát byl zájem veřejnosti 
slušný, i když ne stejný o všechny části 
našeho programu. Největší zájem byl 
tradičně o prohlídku věže kostela. Tu 
navštívilo asi 80 zájemců. Jen asi 30 lidí se 
šlo podívat do krypty kostela, kde je uložena 
rakev s pozůstatky faráře Jana Josefa 
Kyliana, který nechal kostel přestavět do 

dnešní podoby. Pouze asi 20 posluchačů si 
vyslechlo varhanní koncert olomouckého 
varhaníka Jana Gottwalda, ve kterém 
zazněly překrásné varhanní skladby, z nichž 
některé byly ještě zpestřeny vokálními 
vstupy operní zpěvačky Anety Szukalské. 
Překvapil nás tak malý zájem posluchačů 
o vážnou hudbu, ale ti, kteří přišli, jistě 
nel i toval i .  Odborně komentovaná 
prohlídka interiéru kostela zaujala asi 
dvacetičlennou skupinu zájemců, kteří si 
také vyslechli zasvěcený výklad o varhanách 
a ukázky varhanních skladeb od pana 
varhaníka Jana Kunčara z Olomouce. Ještě 
v pozdních večerních hodinách přicházely 
skupinky zájemců o prohlídku kostela, 
které již absolvovaly návštěvy jiných 
kostelů v blízkém okolí.

Farní pouť naší farnosti na Svatý 
Hostýn
se uskuteční v neděli 12. července. Kdo se 
chce této pouti zúčastnit, ať se přihlásí 
u duchovního správce farnosti nejpozději 
do neděle 5. července a zaplatí poplatek 
170 Kč za dospělou osobu, případně 85 Kč 
za dítě do 10 let. Odjezd autobusu 
s poutníky bude v 6.50 hodin ze zastávky 
naproti prodejny u Mlčochů. Autobus 
vyveze poutníky až ke schodům vedoucím 
ke kostelu na Svatém Hostýně. Odjezd 
autobusu z parkoviště na Svatém Hostýně 
bude v 15 hodin, návrat do Hněvotína 
krátce po 16. hodině. 

Farní dětský den
se bude letos konat v sobotu 12. září 
odpoledne od 15 hodin na faře v Hněvotíně. 
Zveme na něj děti a jejich rodiče, případně
 i další přátele naší farnosti. Pro děti bude 
připravena řada soutěží a závodů 
s poučným i zábavným programem. Rodiče 
mohou přinést s sebou různé speciality 
k ochutnání při společné svačině. Program 
bude zakončen táborákem na farním dvoře, 
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Oznámení Římskokatolické farnosti Hněvotín
který bude spojen s opékáním špekáčků a se 
zpěvem písní s doprovodem kytary. 
Doufáme, že se dětský den vydaří při 
nejmenším stejně dobře jako v minulých 
letech.
Přejeme farníkům i ostatním 
s p o l u o b č a n ů m ,  z e j m é n a  p a k  
rodinám, mládeži a dětem hezké 
prázdniny a dovolené pod Boží 
ochranou.

P. Eduard Krumpolc

Ohlédnutí za májkou
Každým rokem je měsíc květen ve znamení 
stavění a následného kácení májky, což je, 
ostatně jako ve většině obcí, záležitost 
dobrovolných hasičů. Není tomu jinak ani 
u nás.
Stavění májky proběhlo v sobotu 2. května. 
Ta letošní měřila úctyhodných 33 metrů 
a vztyčit ji bez pomoci dobrovolníků by 
nešlo. Svoji májku podstatně menší si 
postavili i mladí hasiči. 

Kácení májky s doprovodnou zábavou 
proběhlo také v sobotu, tentokráte 
30. května. Program byl tradičně zahájen 
průvodem od sv. Floriánka do hasičské 
zbrojnice. Návštěvníků akce přišlo hojně, 
jedinou kaňkou na programu byla, bohužel 
pro hasiče skoro tradiční, dešťová 
přeháňka, která měla letos parametry 
vichřice. Zničila provizorní zastřešení 
areálu a jen šťastnou shodou okolností 
železná konstrukce nikoho nezranila, neboť 
většina osob byla na současně probíhajícím 
svěcení požární techniky.

Následně již akci nic nenarušilo a tak si 
všichni přítomní užívali dobrého jídla, pití 
a zábavy až do konce. Pouze májka byla 
položena o něco později, s ohledem na 
odpolední vichřici museli hasiči vyjet 
k několika zásahům (polámané a padlé 
větve a stromy).

Milan Krejčí

Výlet na sever Moravy
V sobotu 6. června uspořádala poznávací 
zájezd místní skupina Českého červeného 
kříže. Nejprve jsme v dopoledních hodinách 
navštívili arboretum v Nových Dvorech. 
Procházku arboreta zpestřil pavilon 
s motýly. Po obědě jsme si prohlédli město 
Opavu. Ten, kdo tam nikdy nebyl, byl mile 
překvapen krásným městem se spoustou 
zeleně.

Dalším cílem našeho výletu byl zámek 
Raduň. Nevelký, ale pěkný zámeček. 
Posledním zastavením bylo město Nový 
Jičín, kde jsme především obdivovali hezké 
čtvercové náměstí lemované podloubím. 
Určitě by se dalo ve městě navštívit 
muzeum a v blízkém Kuníně atraktivní 
zámeček. 
Jenže za jeden den se vše stihnout nedá. 
Možná to bude cílem zájezdu na příští rok. 
Přesto, že bylo až moc teplo, jsme zvládli 
výlet ve zdraví. 

Jitka Ponížilová
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Vlčata počtvrté

Zpravodaj obce Hněvotín | červen 2015

Ani jsme se nenadáli a Vlčata mají za sebou 
čtvrtý ročník. Poslední schůzku před 
prázdninami jsme si naplánovali, tak jak to 
máme nejraději, v náručí svěží zeleně na 
myslivecké Výrovce, kde jsme i s rodiči 
zavzpomínali, co všechno jsme od loňského 
října prožili, co se nám povedlo a čeho jsme 
dosáhli.
Dětí se do Vlčat přihlásilo 32 a na 
pravidelných úterních schůzkách, rozděleni 
na mladší a starší, jsme objevovali krásy 
přírody a učili jsme se jejím zákonům a 
potřebám. Nahlédli jsme také pod 
myslivecký klobouk, abychom pochopili 
roli a smysl myslivců, kteří, ač často 
neprávem opředeni nejrůznějšími mýty 
a  předsudky,  v  př írodě zastávaj í  
nezastupitelnou a potřebnou úlohu. Naučili 
jsme se něco málo z jejich dovedností 
a nezbytných znalostí, řekli jsme si, jak 
může být každý z nás přírodě užitečný, jak 
se v ní máme správně chovat a proč je 
důležité přírodu chránit a pečovat o ni. 

Vlčata ale nejsou jen samotné učení. To by 
přece nikoho nebavilo. A tak si hrajeme, 
soutěžíme, vyrábíme, malujeme a starší děti 
také „bojují“ o vědomostní odznaky. Máme 
krásnou a skvěle zařízenou klubovnu, plnou 
pomůcek a exponátů, ve které jsme moc 
rádi. Je prima, když se venku smráká, prší 
a jsou plískanice, že my hezky v suchu 
a v teple můžeme sledovat nějaký pěkný 
dokument, povídat si anebo luštit pracovní 
listy. No, a když to počasí dovolí, chodíme 
zase ven, na procházky, proběhnout se při 
nějaké hře, ukázat si to, o čem jsme si zatím 
třeba jen povídali.
Hned v říjnu jsme se s některými dětmi 
zúčastnili česko – polské soutěže, kterou 
pořádal OMS Olomouc v Drahanovicích. 
Bylo to něco nového, ale Vlčata ukázala, že 
se ničeho nezaleknou a že patří na špici. 
Naopak již tradičně jsme se 23. prosince 
vydali po stopách zlatého prasátka a děti 
připravily vánoční stromek zvířátkům. 
Vyrobili jsme desítky krmítek, kterými děti 
zpříjemnily přezimování ptáčkům v našich 
zahradách, pečujeme o námi rozmístěné 
ptačí budky, chodíme k našemu krmelci. 
Tady ale musím přiznat, že není vše úplně 
bezchybné a ideální. Opravdu hodně se 
potýkáme s nedostatkem míst v blízkém 
a hlavně dětem přístupném okolí naší obce, 
která bychom mohli nazvat hezkou 
přírodou. Jsem si dobře vědom, že žijeme 
uprostřed krajiny, která je díky kvalitní 

jednoduché, ať už z pohledu zemědělců, 
vlastníků půdy či obce. Navíc by bylo 
alibistické a nesprávné nechávat vše jen na 
bedrech druhých a rozhodně není na místě, 
abych si pouze stěžoval. Jsem velmi rád, že 
se naší obci daří postupně osazovat 
a udržovat pod trvalou zelení alespoň 
některé polní cesty, že se tomuto tématu 
věnuje a není ji stav našeho okolí lhostejný.  
A protože s panem starostou a s dalšími 
zastupiteli o těchto věcech hovoříme, jsem 
přesvědčen o tom, že v blízké době společně 
dokážeme připravit a zrealizovat další 
projekty, díky kterým budeme mít k přírodě 
zase o něco blíž.
Teď ale zpátky k Vlčatům.  8. května jsme 
uspořádali místní kolo soutěže O zlatou 
srnčí trofej, což je vrcholná myslivecká 
soutěž pro mládež, kterou vyhlašuje ČMMJ 
pro členy kroužků mladých přátel 
myslivosti, kroužků při ZŠ a také pro 
jednotlivce, kteří mají zájem o myslivost, 
přírodu a její ochranu. 
Soutěžící děti jsou rozděleny do tří 
věkových kategorií: kategorie O – pro 
předškoláky, I. – II. třídu ZŠ, kategorie A – 
pro III. – V. třídu a kategorie B – pro VI. – 
IX. třídu ZŠ. My do našeho místního kola 
navíc zařazujeme i kategorii R - pro rodiče, 
kteří nejenže na vlastní kůži poznají, co 
všechno se s dětmi učíme, ale mohou také 
prověřit své vědomosti a porovnat je se 
znalostmi svých dětí a co je nejdůležitější, 
třeba se i něco nového a zajímavého ze 
života myslivců a zvěře dozvědět. 
Vlastní soutěž se skládá z písemného testu, 
který obsahuje otázky z myslivosti, 
zoologie, botaniky a ochrany přírody, a dále 
pak z praktické poznávací stezky, kterou 
tvoří v terénu na různých stanovištích 
umístěné praktické ukázky a exponáty - 
zoologické preparáty, dřeviny, byliny, 
shozy, kůže, myslivecké pomůcky…, jenž 
musí soutěžící rozpoznat.
Zlatá srnčí trofej je organizována 
každoročně na třech úrovních. Tou první je 
zmiňované místní kolo pro děti z daného 
kroužku či školy, která si soutěž uspořádá. 
Ti nejlepší z každé kategorie pak postupují 
do kola okresního.  Zde již soutěží děti 
nominované z kroužků a škol z celého 
okresu, čímž se samozřejmě zvyšují nároky 
a požadavky na jejich znalosti.  Vítězové 
kategorie A a B okresního kola automaticky 
postupují do nejvyšší soutěže, kterou je 
národní kolo.  Národní kolo je koncipováno 
jako dvoutýdenní pobytový letní tábor, plný 
pestrého a atraktivního programu, který je 
vítězům okresních kol plně hrazen 
z prostředků ČMMJ. Vrcholem tábora je 
potom právě ono finálové klání O zlatou 
srnčí trofej.  Jsem opravdu velmi rád 
a pochopitelně i patřičně hrdý, že se dětem z 
Vlčat daří zúročit celoroční píli nejen na 
našem místním kole, ale že pravidelně 
obsazují i přední pozice na okresní úrovni, 
jako třeba letos v Nových Zámcích, kde 
Adam Ošťádal zvítězil v kategorii O a Filip 
Klvaňa v kategorii A. Filip tak již podruhé 

bude reprezentovat barvy Vlčat v národním 
kole, kde vloni skončil na úžasném pátém 
místě.  Bez nadsázky mohu říct, že znalosti 
mnoha dětí jsou opravdu vysoké a někdy až 
překvapující, za což jsem opravdu velmi 
rád, protože i když z těchto dětí třeba 
myslivci nebudou, odnesou si do života 
kladný vztah k přírodě a ke zvěři, a budou 
mít svůj vlastní pohled na myslivce, ne tak 
s n a d n o  o v l i v n i t e l n ý  n e g a t i v n ě  
orientovanou mediální masáží, v jejímž víru 
se často ocitá právě i ta naše poctivá 
a ušlechtilá myslivost.
Ani my vedoucí nikterak nezahálíme. 
V letošním roce jsme se aktivně zapojili do 
spolupráce s Okresním mysliveckým 
spolkem v Olomouci, konkrétně do 
projektu Příroda kolem nás, což je 
mezinárodní projekt spolufinancovaný 
z Operačního programu přeshraniční 
spolupráce Česká republika – Polská 
republika 2007-2013, z oblasti podpory 
společenských, kulturních a volnočasových 
aktivit. Projekt je zaměřen především na 
vzdělávání dětí a mládeže v oblasti ochrany 
přírody a myslivosti a má vést k posílení 

kladného vztahu k přírodě a k žádoucím 
postojům k životnímu prostředí. Jako 
lektor tohoto projektu jsem velmi rád, že se 
nám do něj podařilo zapojit i naši základní 
školu, ve které jsme zrealizovali přednášky 
pro žáky prvního stupně.  Aktivity vzešlé 
z tohoto projektu mají u veřejnosti velmi 
pozitivní ohlas, a že se jedná o opravdu 
vydařený počin, svědčí i druhé místo, na 
kterém se projekt umístil v soutěži 
o nejinspirativnější projekt 2014 – 2015, 
který pořádal  Společný technický 
sekretariát Operačního programu česko-
polské příhraniční spolupráce.
Čtvrtý ročník Vlčat tedy končí. Něco se 
podařilo, něco jsme ani nestihli, ale zcela 
určitě máme před sebou ještě mnoho 
dalších plánů a vizí, takže se pořád máme na 
co těšit. Zároveň bych velmi rád poděkoval 
všem našim sponzorům a příznivcům, 
protože bez vás, přátelé, bychom ani při vší 
snaze nedosáhli zlomku toho, co máme díky 
vaší podpoře. Děkujeme.
Všem Vlčatům, školákům ale i rodičům 
přejeme krásné léto, pohodové prázdniny 
plné bezvadných zážitků a spolu s Luďkem 
se na vás budeme těšit v tom dalším, již 
pátém „vlčím“ ročníku.

Stanislav Ošťádal
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Historický výsledek mužů FC Hněvotín

Zpravodaj obce Hněvotín | červen 2015

Nejlepšího výsledku během svého 
sedmiletého účinkování v krajském 
přeboru Olomouckého kraje dosáhli v této 
sezóně hněvotínští muži, když v konečné 
tabulce obsadili skvělé 4. místo a ziskem 
52 bodů překonali  své maximum 
z premiérové účasti v této soutěži z ročníku 
2008/2009 o 11 bodů. Vynikajícím 
způsobem odehráli zejména jarní část 
soutěže, kdy v domácím prostředí neztratili 
ani bod. Cenná je především výhra nad 
suverénním vítězem soutěže Novými Sady, 
které jsme dokázali jako jediní porazit 
dokonce dvakrát. Laťka pro další ročník je 
tedy nasazena velmi vysoko. A to bude mít 
soutěž nesporně vysokou kvalitu, protože se 
do ní z divize vrací tým Určic, z nižších 
soutěží postoupily Jeseník a Ústí (rekordně 
vyhrálo svoji skupinu 1.A třídy bez ztráty 
bodu) a ze 3. ligy se do kraje z finančních 
důvodů přihlásilo mužstvo Zábřehu.

U mládežnických týmů k výraznějšímu 
zlepšení nedošlo a víceméně shodně 
„obhájily“ podzimní pozice. Dorostencům 
se do horní poloviny tabulky dostat 
nepodařilo a totéž lze prohlásit o mladších 
žácích, i když těm k tomu chybělo pár bodů. 
Výborné 2. místo obsadili v tabulce starší 
žáci, které stejně jako loni dokázali přehrát 
pouze chlapci  z  Chomoutova.  Již  
poněkolikáté musíme zopakovat, že radost 
nám dělají naši nejmenší – benjamínci. Po 
odehrání  někol ika  turnajů  se  po  
závěrečném kole podařilo nejmladším 
obsadit ve své skupině 1. místo, těm 
mladším pak 2. místo, když za vítězem 
zaostali pouze o jediný bod.
Naopak se moc nedařilo našim zástupcům 
v okresním přeboru malé kopané. 
Prvoligový FC Hněvotín skončil na 3. místě. 
Jeho bodový zisk velmi ovlivnila zmatená 
disciplinární komise, která po divokém 
zápase s týmem Real HDO vyměřovala, 
rušila a upravovala tresty týmu, nebo 
jednotlivcům tak nepochopitelně, až 
mužstvu vzala poslední chuť se o obhajobu 
titulu  více poprat. Druhá liga byla ve 
znamení pohodové záchrany mužstva 
United Players, týmu Kovo dřevo však 
v sestupu do 3. ligy nepomohl ani mocný 
finiš – k záchraně chyběl bod. Závěr soutěže 
zpackali i veteráni FC Hněvotín. Zaváháním 
v předposledním zápase darovali titul týmu 
AT Olpran a zopakovali si tak loňskou 
sezónu, kdy se jim „podařilo“ totéž. Tak 
snad napotřetí.

Milan Krejčí

Muži

Dorostenci

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body
1. FK Nové Sady 30 24 3 3 108: 29 75
2. FK SAN-JV Šumperk 30 20 6 4 58: 23 66
3. Sokol Lázně Velké Losiny 30 18 7 5 69: 33 61

5. Slavoj Kojetín-Koválovice 30 15 5 10 63: 40 50
6. TJ Medlov 30 14 4 12 49: 45 46
7. FC Želatovice 30 12 5 13 45: 50 41
8. FK Mohelnice "B" 30 12 4 14 49: 54 40
9. FC Kralice na Hané 30 11 6 13 41: 51 39
10. FK Šternberk 30 11 5 14 47: 51 38
11. 1.HFK Olomouc "B" 30 11 5 14 55: 52 38
12. Tatran Litovel 30 9 8 13 51: 55 35
13. FC Dolany 30 8 5 17 41: 74 29
14. SK Chválkovice 30 7 6 17 31: 54 27
15. Sokol Konice 30 7 5 18 33: 57 26
16. FC Klenovice na Hané 30 6 0 24 30:103 18

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body
1. Sokol Dub nad Moravou 18 12 5 1 51: 16 41
2. FK Autodemont 18 10 4 4 53: 26 34
3. Sokol Troubelice 18 9 5 4 44: 24 32
4. SFK Nedvězí 18 9 4 5 55: 37 31
5. SK Bělkovice 18 9 2 7 45: 39 29
6. TJ Haňovice 18 7 4 7 42: 37 25

8. SK Šumvald 18 6 3 9 35: 49 21
9. TJ Mladějovice 18 5 3 10 28: 49 18
10. Sokol Slavonín 18 0 0 18 13: 91 0

4. FC Hněvotín 30 16 4 10 49: 48 52

7. FC Hněvotín 18 6 4 8 40: 38 22

Úspěšný tým mužů. Horní řada zleva: David Lošťák, Filip Urbánek, Jakub Schinneck, Michal Karabina, 
Jaroslav Běhalík, Adam Novotný, Jan Šulc, Pavel Kryl, Ondřej Šenkyřík a RadimMasařík. Dolní řada 
zleva: Lukáš Pagáč, Petr Novák, Radek Erben – masér, Ivo Lošťák – trenér, Mojmír Doležal – vedoucí 
týmu, Petr Láner a Tomáš Dokoupil. Na snímku chybí Jakub Lakomý. 

Starší žáci

Mladší žáci

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body
1. Sokol Chomoutov 20 19 1 0 121: 19 58

3. Sokol Dub nad Moravou 20 14 2 4 86: 33 44
4. TJ Štěpánov 20 13 2 5 82: 32 41
5. Sokol Náklo 20 12 1 7 107: 47 37
6. Velký Újezd 20 6 2 12 45: 98 20
7. Sokol Kožušany 20 5 3 12 78: 87 18
8. SK Chválkovice 20 6 0 14 61:105 18
9. SK Slatinice 20 5 2 13 42: 96 17
10. TJ Tršice 20 3 4 13 38: 92 13
11. Sigma Lutín 20 0 1 19 19:205 1

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body
1. Sokol Náklo 24 23 0 1 161: 22 69
2. SK Náměšť 24 20 3 1 131: 38 63
3. TJ Haňovice 24 14 4 6 113: 61 46
4. Tatran Litovel 24 14 3 7 70: 37 45
5. SK Slatinice 24 12 5 7 74: 48 41
6. SK Uničov 24 9 7 8 61: 39 34
7. Sokol Troubelice 24 9 6 9 85: 97 33

9. Sokol Pňovice 24 8 3 13 59: 87 27
10. FK Autodemont 24 7 2 15 52: 80 23
11. Sokol Drahanovice 24 5 1 18 41:149 16
12. Sigma Lutín 24 5 0 19 33:128 15
13. Sokol Těšetice 24 2 2 20 28:117 8

2. FC Hněvotín 20 18 0 2 161: 26 54

8. FC Hněvotín 24 8 4 12 61: 66 28

Mladší žáci na "závěrečné" s rodiči.


