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Poznámky ze 6. zasedání zastupitelstva obce
Srpnové veřejné zasedání hněvotínského
zastupitelstva se konalo v úterý 18. srpna
a zahájil a řídil jej starosta obce Jaroslav
Dvořák. Přítomno bylo sedm zastupitelů,
omluvili se Naděžda Krejčí a Petr Niessner.
Po schválení zapisovatele, komisí
a programu zasedání zhodnotil předseda
kontrolní komise Jozef Novák plnění
usnesení z minulých zasedání. Starosta poté
ve zprávě o činnosti zhodnotil práci
obecního úřadu od posledního zasedání
a zmínil řešení připomínek občanů.
Následoval slavnostní bod zasedání udělení čestného občanství obce páteru
Janu Lochmanovi. K přítomným
promluvila předsedkyně výboru pro
občanské záležitosti Pavla Hluší
a seznámila je se životem a zásluhami
pátera Lochmana o rozvoj naší vesnice. Na
základě hlasování zastupitelů se poté páter
Jan Lochman stal čestným občanem obce
Hněvotín (viz samostatný článek na jiném
místě zpravodaje).

Starosta obce na zasedání informoval
i o slavnostním vyhlášení výsledků soutěže
„Vesnice roku 2015 Olomouckého kraje“, které
proběhlo 24. července v Černotíně.

V dalším průběhu jednání bylo projednáno
a schváleno:
- rozpočtové opatření č. 4/2015;
- odkoupení pozemků ležících v katastru
obce o celkové výměře 15 789 m2 (jiná

Poděkování
Chceme touto cestou poděkovat rodičům,
pedagogům a občanům naší obce, za
zorganizování a realizaci zajímavého
a zábavného dětského tábora pro 80 dětí
z naší vesnice ve Staré Vsi u Rýmařova.
Jmenovitě paní Radce Dudové - hlavní
vedoucí, panu Petru Niessnerovi a panu
Stanislavu Ošťádalovi - hlavním
organizátorům a panu Milanu Krejčímu vrchnímu šamanovi tábora.
Dále paní Ivaně Filkászové, slečně Michaele
Horáčkové, paní Kamile Motzke, paní Haně
Ošťádalové, paní Lucii Přikrylové, paní
Heleně Slintalové, panu Pavlu Dostalíkovi,
panu Jaromíru Dudovi, panu Danieli
Hulíkovi, panu Petru Krupášovi a panu
Radomíru Psotkovi.
Děkujeme za vysokou profesionální úroveň,
obětavost i váš volný čas.
zastupitelé obce
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a ostatní plocha), které jsou v majetku státu,
do majetku obce;
- vyhlášení záměru o směně pozemků obce
za pozemky fyzických a právnických osob
pod plánovanou vodní nádrží v jižní části
obecního katastru, jedná se o cca 3 hektary;
- znění nové veřejnoprávní smlouvy
uzavřené s Magistrátem města Olomouce k
výkonu přenesené působnosti v oblasti
projednávání přestupků (jednotlivé obce
budou na výkon této agendy přispívat ze
svého rozpočtu, u Hněvotína se jedná
o částku ve výši 25 tis. Kč ročně);
- upravení metodiky pro zadávání zakázek
malého rozsahu (vyplynulo z nutnosti dát
metodiku do souladu s novými limity
stanovenými zákonem);
- pronajmutí ordinace dětského lékaře po
odchodu paní MUDr. Köcherové novému
dětskému lékaři MUDr. Davidu Vydrovi;

Zastupitelé projednali a schválili bezúplatné
převedení majetku Olomouckého kraje obci,
Olomoucký kraj po dokončení akce
„Rekonstrukce komunikace II/570“ (průtah),
převede obci dohodou bezúplatně pozemky
a veřejné osvětlení v hodnotě 6 688 044,47 Kč.

- poskytování příspěvku na stravu
zaměstnancům obecního úřadu (řeší nová
směrnice pro poskytování tohoto
příspěvku).
Místostarosta Libor Blaťák referoval
o pokračující výstavbě v obci a o stavu

zadávání veřejných zakázek na výstavbu
komunikace, chodníku a parkovišť v ulici
Západní, na instalaci automatické závlahy
travnaté hrací plochy ve sportovního
areálu, na revitalizaci ulice K Floriánku a na
položení dalšího potrubí v ulici Malý Klupoř
pro dořešení ucpávání přípojek k rodinným
domům.
V dalším programu schůze byli přítomní
seznámeni s návštěvními řády tří dětských
hřišť v obci, které vymezují přístup osob,
zvyšují bezpečnost a částečně právně chrání
obec, která je majitelem i provozovatelem
těchto hřišť. Zazněly i informace o novele
vyhlášky 48/2014 Sb. o vodovodech
a kanalizacích a o problémech s pitnou
a splaškovou vodou (podrobněji
v samostatném článku).

Po schválení všech projednaných smluv
obce byla otevřena diskuse. Připomínky
občanů byly tentokráte převážně
informativního charakteru a s jejich
řešením budou občané seznámeni na
dalším zasedání. Po přijetí usnesení
starosta zasedání ukončil.
Podrobnější informace o projednávaných
záležitostech naleznete na webových
stránkách obecního úřadu v Usnesení ze
6. veřejného zasedání zastupitelstva obce.
Další veřejné zasedání zastupitelstva obce
bude svoláno v měsíci říjnu.
Iveta Čechová
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Udělení čestného občanství páteru Janu Lochmanovi
Jan Lochman se narodil 16. května 1879
v Žalkovicích u Kroměříže. Studoval
v Kroměříži
a v Olomouci. V roce 1902 byl vysvěcen za
kněze. Nejdříve působil v Třemešné
a Opavě. Dne 1. června 1906 byl ustanoven
II. kaplanem u sv. Mořice v Olomouci a od
1. listopadu 1916 farářem v Hněvotíně.
Svojí houževnatou prací a vytrvalostí získal
nepopiratelné zásluhy nejen po stránce
náboženské, ale zejména národnostní. Jeho
práce a autorita v obci měla pro českou
menšinu
obrovský význam. Zakládal
a pracoval ve spolcích, v „Národní jednotě“,
ve spolku „Orel“ a v „Lidové jednotě“.
Svým osobním darem ve výši 500 Kč položil
základy stavebního družstva pro chudé
Čechy. Zasloužil se o výstavbu tzv.
matičního domu (dnešní Dům
s pečovatelskou službou), dále o zastoupení
české menšiny v obecním zastupitelstvu, ve
kterém sám několik let jako zastupitel obce
pracoval. Po roce 1918 se jeho zásluhou již
nekonaly tzv. „bojovné volby obecní“, ale
vždy došlo k dohodě s místními Němci.
Ve druhé polovině I. světové války se
zasloužil o nahrazení zrekvírovaných zvonů
z kostelní věže nejprve ocelovými, později,
za přispění dobrodinců,
současnými
bronzovými zvony.

Při službách božích
nastolil pro Čechy
i Němce rovnoprávnost, což do té
doby nebylo. Podařilo
se mu dokončit
úpravy farní budovy
i kostela, především
jeho výzdoby. Nechal
opravit kapli
v Topolanech
a vedle ní dal na
památník padlých
postavit sochu
sv. Václava. Ve farské zahradě umožnil
postavit spolku „Orel“ budovu „Beseda“,
která umožnila scházení se občanů a byla
zázemím pro práci všech spolků v obci.
Inicioval založení „Státní měšťanské školy“
v Hněvotíně a sám se finančně podílel na
výstavbě nové budovy na Topolanské ulici
(dnešní budova základní školy), do které se
sjížděli žáci z 12-ti okolních vesnic. To byl
obrovský úspěch pro českou menšinu
v obci.
Za své postoje nebyl páter Lochman oblíben
u německého obyvatelstva. Často měl
rozbitá okna na faře, dokonce jej vážně
zranili kusem ledu, když se vracel ze schůze,
na kterou ho pozvali. V roce 1936 byl

římským papežem jmenován proboštem
u sv. Mořice v Olomouci se všemi
biskupskými insigniemi. Téhož roku byl
19. dubna posvěcen arcibiskupem na opata
preláta a ustanoven proboštem v chrámu
Páně svatého Mořice v Olomouci. Občané
Hněvotína se s ním rozloučili v tělocvičně
základní školy. Odešel z Hněvotína, jak píše
kronikář, bez halíře a jakýchkoliv úspor.
Vše věnoval farnosti a na pozvednutí české
menšiny v obci.
Persekuce za jeho postoje a činy
pokračovaly ze strany Němců i za 2. světové
války. Pomohl k útěku za hranice také
několika občanům naší vesnice. V září roku
1939 byl internován v koncentračním
táboře ve Štěpánově, potom převezen do
samovazby a nakonec vypovězen
z Olomouce.
Lepších časů se nedočkal ani po válce.
V roce 1950 byl odvezen státní bezpečností
a internován s dalšími kněžími do Želiva.
V té době byl již vážně nemocen a operován.
Po četných intervencích byl převezen do
Olomouce k domácímu léčení a proti své
vůli poslán do penze. Zemřel 30. listopadu
1952 a je pochován na ústředním hřbitově
v Olomouci.
Pavla Hluší, předsedkyně výboru
pro občanské záležitosti

Pokračování výstavby v obci

Šetření vodou

I v uplynulých dvou měsících v obci
pokračovaly práce na těchto již započatých
akcích:
- výstavba malých šaten pro potřeby hřiště
s umělým povrchem a pro hostující celky,
k objektu nových šaten byly provedeny
i přípojky vody a kanalizace;

Vzhledem k dlouhotrvajícímu suchému
období je zásobení obce vodou na hranici
možností. Značně poklesla i spodní voda ve
zdrojích pro obecní vodovod i ve zdrojích
firmy ARKA v Lutíně.
Vyzýváme proto občany obce
i v současné době k maximálnímu
šetření pitnou vodou. Zakazujeme
užívání pitné vody na zalévání
trávníků, dopouštění a čištění
bazénů a mytí aut! Omezte také
zalévání zeleniny na nejnutnější
míru.
Máme zásobu kvalitní vody, ale
s přebytkem dušičnanů ve zdroji
za Kulturním domem. Tuto používáme na
zalévání zeleně v obci. Je tu i možnost
domluvit doplňování bazénu vodou
s velitelem zásahové jednotky hasičů, kteří
vám rádi omezené množství vody dovezou.
Cisterna má objem 3,5 m3. Poplatek za
dovoz tohoto množství vody v intravilánu
obce stanovujeme na 500 Kč. Domluvit se
lze na telefonním čísle 725 136 668. Raději
ale pošlete SMS s číslem domu a hasiči
s vámi domluví podmínky.
Jaroslav Dvořák, starosta

Ve sportovním areálu byla vybudována
i automatická závlaha travnatého fotbalového
hřiště, na snímku je jedna ze zabudovaných
trysek.

Při výstavbě šaten na sportovním hřišti bylo
pamatováno i na návštěvníky udírny, pro které
bylo vybudováno nové sociální zařízení
s bezbariérovým přístupem.

- dokončení úprav dětského hřiště ve
sportovním areálu;
- výstavba stavebního dvora obce včetně
kotce pro zatoulané psy;
- dokončení úprav vývařovny v budově
základní školy;
- prodloužení veřejného osvětlení
u Kulturního domu;
- výměna oken a dveří ve zbývající části
Domu s pečovatelskou službou.

Připravované akce:
- komunikace v lokalitě Západní –
Hněvotín“, realizace v září - říjen;
- položení dalšího vodovodního potrubí na
Malém Klupoři;
- revitalizace ulice K Floriánku, realizace
v říjnu až listopadu.
Libor Blaťák, místostarosta a předseda
výboru pro výstavbu obce a dopravu

Omluva
Redakce Zpravodaje obce Hněvotín se všem čtenářům omlouvá za
opožděný termín vydání tohoto čísla. Příčinou byly technické problémy,
které se, jak věříme, již nebudou opakovat.
za redakční radu Milan Krejčí
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Řešíme problémy nejen s pitnou, ale i se splaškovou vodou
Od 1. ledna 2014 platí novelizovaný zákon
č. 275/2013 Sb. o vodovodech
a kanalizacích a v návaznosti na něj
od 1. 4. 2015 i novela vyhlášky 48/2014 Sb.
o vodovodech a kanalizacích.
Nejpodstatnější změny jsou v podmínkách
pro přerušení dodávek vody, změněny jsou
podmínky pro výměnu vodoměru, jsou
upraveny správní delikty a přestupky,
písemné dohody vlastníků připojených
nemovitostí, řešen je materiál na odbočení
přípojek a uzávěr vodovodní přípojky, plán
financování vodovodů a kanalizací apod.
Nejen tyto normy, ale také nedávné
zvyšování cen vodného a stočného, opravy
systému a abnormálně suchý letošní rok nás
vedou k níže uvedeným informacím, které
se týkají všech občanů obce.
Základní snahou obecního úřadu, který
zajišťuje provoz obecního vodovodu,
dešťové a splaškové kanalizace, je
poskytování spolehlivé a co nejlevnější
služby pro občany obce. U pitné vody se
potýkáme s občasným problémem
nedostatečného tlaku vody v částech Malý
Klupoř, Velký Klupoř a ulice se zámkovou
dlažbou. Navíc se nám opakovaně ucpávají
domovní přípojky v části Malý Klupoř.
Řešení vidíme ve výstavbě zásobníku vody
vedle vodárny na Malém Klupoři,
v napojení nového vrtu s kapacitou
40 m3/den a také v položení dalšího

Zvažujeme také možnosti využití velkého
množství vody ve studni u hlavní křižovatky a ve
studni za Kulturním domem. U obou nemůžeme
zajistit ochranná pásma, takže je to voda
užitková. Na plnění bazénů a zalévání obecní
zeleně to však bude po technických úpravách
vhodné řešení, které odlehčí vodovodní síti.

samostatného potrubí v ulici Malý Klupoř,
kterým bude zásoben zbytek obce.
Také bude nezbytné provedení kontroly
vodoměrů u některých odběratelů, protože
se nám půlroční spotřeba u vícečlenné
rodiny ve výši několika m3 nezdá úměrná.
Činí jen například 20 litrů na den. To vše na

základní hygienu, WC, praní prádla, úklid
a případně vaření? Budeme muset
v souladu s výše uvedeným zákonem také
prověřit způsob napojení vlastních studní.
Již neexistují žádné výjimky jako oddělení
ventilem, zpětnou klapkou apod. Pouze
a jen na sobě nezávislé rozvody.
U splaškových vod jsou dva největší
nešvary. Zaprvé je to vhazování různých
hadrů, utěrek, mopů, hygienických
kapesníků a podobných věcí do kanalizace.
Výsledkem jsou poruchy systému
a poškozená čerpadla. A výměna takového
čerpadla přijde i na 50 tis. Kč. Druhým
problémem je špatné napojení zejména
starších rodinných domů, kdy je do
splaškové kanalizační přípojky napojena
i dešťová voda z dvorní části usedlosti.
Výsledkem je situace, kdy při přívalových
srážkách naroste množství splaškové vody
o 100 až 200 m3 oproti normálu. To vše se
promítá do ceny stočného.
Nezbývá než
prověřit možné zdroje
zanášení splaškové kanalizace, zejména
připojené firmy, školní budovy a další
objekty s větším úklidem a zkontrolovat
pomocí obarvené vody nebo kouře nešvary
v napojení dešťových přípojek do splaškové
kanalizace. Není nám to příjemné, ale proč
by občané dopláceli na něčí nezodpovědnost nebo dokonce vychytralost.
Jaroslav Dvořák, starosta

Poslední ohlédnutí za starým školním rokem
Fotbalový turnaj - Bedihošť 2015

Spaní
v knihovně

V posledním týdnu loňského školního roku
jsme se tak, jak je už třetím rokem naším
zvykem, vypravili do Bedihoště na fotbalový
turnaj žáků 4. - 9. tříd. Všichni žáci i žákyně
bojovali s velkým zapálením, aby si domů
odvezli co nejlepší umístění. Nakonec se
nad dvěma soupeři podařilo vyhrát žákům
6. a 7. třídy a přivezli si domů zlaté medaile.

Dva vítězné zápasy a jednu prohru
zaznamenali starší žáci s Maruškou
Vojáčkovou a skončili tak jako druzí. Po
dvou zápasech ve skupině postoupili
z druhého místa do semifinálového boje
žáci I. stupně s Barunkou Mádlovou.
Poslední zápas vyhráli a těšili
se z bronzových medailí. Gratulujeme
Radka Dudová
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Příměstský tábor 2015
1. týden

2. týden

Konec školního roku! Vysvědčení se letos
rozdávalo v úterý, ale přesto se 19 žáků naší
školy následující den znovu vydalo do školy.
Nečekala je ale škola klasická - třídy,
tělocvična, šatny, dokonce i archiv a jiné
prostory školy a zahrada se proměnily
v pevnost Boyard. Na soutěžící skupinu
čekalo celé dopoledne plné fyzických,
vědomostních i logických úkolů, kdy buď
jednotlivec, dvojice nebo skupina museli
nejprve získat klíče k otevření dveří
k pokladu v časovém limitu. Překonávali
také zkušeného Pána temnot a samozřejmě
hádali záhadné hádanky otce Fura.
Zpočátku se týmu moc nedařilo, až
napotřetí získali první klíč a v závěru se jim
nepodařilo ani získat požadovaných 9 klíčů.
Věděli tedy, že pokud bude skutečně padat
poklad, dveře se k němu neotevřenou celé.
Přesto se po obědě s novým nasazením
vydali všichni do nového boje o indicie,
které jim měly pomoci odhalit jedno
hledané slovo. Z dvaceti možných indicií
získali sice pouze jedenáct, ale týmu se
podařilo přesto hledané slovo uhodnout
a čokoládové mince se sypaly. Každý
odcházel z pondělního programu s plnými
kapsami.
Druhý den jsme jako vloni jeli do Bonga do
Brna. Mnoho trampolín, skluzavek,
autíček, všeho, co děti mají rády, na nás
čekalo v hale uzpůsobené právě pro děti.
Během čtyř a půl hodiny běhání, skákání
a dovádění šťastných dětí jsme společně
s velmi šikovnou asistentkou Míšou
Horáčkovou dohlížely na doplňování
tekutin.

Začali jsme v úterý akční pohybovou soutěží
Drtivá porážka. V tělocvičně každý musel
bez dotyku země překonat neobvyklou
překážkovou dráhu. Nejrychlejší časy se
pohybovaly těsně pod minutu a půl, ale jak
už to v Drtivé porážce bývá, síly jednotlivých
soutěžících se v náročných terénech
rozcházejí, a tak někteří zvládli proběhnout
dráhou až v pětiminutových intervalech.
Odpolední soutěž se po obědě přesunula na
zahradu, kde se čtveřice spolu vždy utkaly
ve vzájemném běhu a nejlepší pak soutěžili
o pomyslné stupně vítězů. Nejprve byl
každý zamotán a zmaten, poté měl prolézt
molitanovým kruhem, kde už se ale
většinou setkal s ostatními soutěžícími
a musel usilovat o prvenství v kruhu, po
přelezení dvou spojených laviček se snažil
neuklouznout na kluzkém povrchu igelitu
s vodou a mýdlem a v závěru mu poslední
úkol znepříjemňoval útočící proud vody.
Úterní den byl zakončen a všichni jsme se už
těšili na středu – výlet do Vida Brno –
vědecko-technického zábavního parku
plného zajímavostí ze světa fyziky, chemie,
lékařství, elektrotechniky, ale i zeměpisu aj.
– to vše zábavnou nenásilnou formou, kdy
si každý může, ba dokonce musí vše osahat a
vyzkoušet. A to se nám dařilo velmi dobře.
Naši zvídaví žáci se v ničem neostýchali
a prozkoumávali úplně vše. Navštívili jsme
také sál, kde nám dvojice mladých fyziků
předvedla několik fyzikálních a chemických
pokusů. Žasli jsme např. když na kost
promrzlým banánem zatloukli hřebík…
Odjížděli jsme z Brna plni zážitků a kéž
bychom si zapamatovali všechny tyto jevy
a jejich zákonitosti.

Třetí a zároveň už poslední den prvního
týdne jsme se vydali na fáborkovou cestu do
Skal. Velké horko nás odradilo od původně
plánovaného opékání buřtů, tak jsme jen
posvačili a šli po fáborcích plnit úkoly
v lesíku. Dívky a hoši se rozděleně vydali po
fáborkových stopách k cílové metě. Všichni
se s malými překážkami přeci jen
k cílovému stromu dopravili. Zpáteční
cestou jsme pak kropili kšiltovky pro
zvlažení v parném dni. Odpoledne se už
nikomu ven nechtělo, a tak jsme v chládku
školy zabaveni hrami a společnými
aktivitami vyčkali na postupný příchod
rodičů.

Ve čtvrtek jsme stoupali na Velký Kosíř,
batoh plný buřtů a všeho potřebného pro
vynikající svačinu na nejvyšším hanáckém
vrcholu. Počasí nám přálo, v lese nám bylo
příjemně, a tak jsme na vrchol došli
s dostatečnými silami. Každý se vydatně
posílil mastnou pochoutkou a hurá na
rozhlednu. I ti, kteří si původně netroufali,
nejvyšší plošinu zdolali, a tak jsme se
všichni mohli kochat dalekým rozhledem
na okolí. I zpátky se nám šlo zvesela. Ve
škole na základně našeho tábora nás čekalo
naše oblíbené Multikino. Promítalo se ve
třech kinosálech najednou, každý si přišel
na své.

Novou aktivitou bylo v pátek zamluvené
Centrum Semafor. Někteří ihned nasedli do
přistavených šlapacích kár, jiní osedlali
kola nebo koloběžky a už se proháněli po
simulovaných ulicích velkoměsta. Nemálo
zájemců se poddalo pod zábavný výcvik
Míši a pustili se do zdokonalování jízdy na
in-linech. Téměř nikdo se celou dobu
nezastavil. Dvě hodiny jízd uplynuly až
příliš rychle, ale věděli jsme, že se za týden
zase vrátíme a co jsme nestihli, doženeme.
Přesunuli jsme se do Centra Haná, kde jsme
zavalili místní jídelnu a objednali
si vynikající hranolky se smaženým sýrem.
S jakou chutí děti tento oběd jedly snad ani
nemusím popisovat. Talíře byly prázdné
i u těch, které do jídla většinou musíme
pobízet. A odpolední program byl už na
dosah. Vyjeli jsme po jezdících schodech do
patra obchodního centra a seznamovali se
s hrou mini golfu. Všichni v postrkování
míčku hůlkou do důlku našly velké zalíbení.
I když nás zavezl autobus jen do Topolan,
obětaví rodiče nás nenechali ke škole jít
pěšky. Děkujeme! Týden skončil, čekal nás
třetí, už poslední.

3. týden
Tento týden byl o těchto prázdninách jediný
pětidenní. Oblíbená Pevnost Boyard se
konala hned první den, úkoly ale nebyly
zdaleka stejné. Často musely děti dokázat
spolupracovat, tato spolupráce však
většinou nebyla jejich silnou stránkou.
Přesto skupina hledané slovo vypátrala
a sladká odměna padala z výšky na soutěžící
i tentokrát.

V úterý jsme jeli do Zoo Ostrava. Celý den
jsme pozorovali různá zvířata, zkusili
potěžkat paroží statného jelena, nakrmili
kozy v ohradě, objevili bílého páva, dvakrát
se vrátili k výběhu slonů… Odměnou za
aktivní přístup k pozorování a neúnavnému
pobíhání od jednoho výběhu k druhému
nám všem byla výborná pizza přímo z pece.
Pokračování na straně 6.
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Příměstský tábor 2015 Nový školní rok 2015/2016
Pokračování ze strany 5.

Chutnalo všem! Nově proměněná zahrada
se nám všem líbila. Na zpáteční cestě
mnoho dětí podlehlo v autobuse příjemné
únavě.
Ve středu jsme nasedli na meziměstskou
dopravu a nechali se dovézt na Tržnici,
odkud jsme se přes krátké svačinové
zastavení na hřišti přesunuli do Pevnosti
poznání. Pro mnohé z nás byla tato pevnost
zatím nedobyta, a tak jsme jen žasli, jak
zajímavá expozice za dva roky vyrostla
v Bezručových sadech. Objevovali jsme
jedno patro za druhým, shlédli jsme
fascinující film v planetáriu, někteří z nás se
v simulátoru pro piloty pohybovali všemi
směry najednou, dostali jsme se do nitra
oka i mozku, zahráli si velké trojrozměrné
piškvorky anebo si vyzkoušeli krásné
dobové kostýmy. Po vydatném obědě, který
nám připravila do balíčků školní jídelna,
jsme už udělali jen pár kroků k mini golfu,
který se nám v minulém týdnu tak zalíbil.
Tentokrát se jednalo o mini golf venkovní.
Děti jen pobíhaly od jednoho stanoviště
k druhému a překonávaly jednotlivé
překážky na dráze.

Na kole jsme v tomto roce ještě nevyjeli.
Vypravili jsme se proto ve čtvrtek po
bezpečné polní cestě na vyhlášenou
zmrzlinu do Ústína. Počasí nám opět hrálo
do karet, většinou pod mrakem, občas
vysvitlo sluníčko, tak cesta nebyla tak
úmorná. Na místě jsme také zvlažili své
nožky v průzračné vodě tamějšího potůčku
a ve všech směrem občerstveni jsme si to
zamířili k Zooparku u Lutína. Zde jsme
nakrmili ovečky, pohladili si místní skot,
zahlédli i páva… Oběd v jídelně pak už každý
uvítal s velkým vděkem. Rychlíci se sice
oddělili od pomalejších cyklistů a jeli
napřed, ale oběd svým kamarádům
nesnědli. Ve školním Multikině tentokrát
stačily pouze filmy dva.
Poslední dopoledne celého příměstského
tábora jsme jeli strávit opět do Centra
Semafor, kde jsme opět, tentokrát ve velmi
parném počasí, brázdili okolí kolem
kruhového objezdu. Velmi jsme uvítali
„sprchu“, kterou nás občerstvovali vedoucí
Centra a která zachraňovala zdraví našich
dětí. I tentokrát si děti veškerou činnost
velmi užily. Poslední odpoledne jsme
zhodnotili celý tábor na zahradě a pod
palbou vodní hadice už jsme se postupně
loučili a přáli si krásný zbytek prázdnin.
Věděli jsme, že se s mnohými uvidíme na
dětském táboře „Indiánské léto“.
Radka Dudová
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Nový školní rok 2015/2016 jsme opět
slavnostně zahájili v úterý 1. září za
přítomnosti rodičů, pozvaných hostů,
zastupitelů obce a samozřejmě žáků naší
školy. Poté jsme se všichni přesunuli do
budovy základní školy, kde žáky čekaly
prvotní informace o jeho organizaci.
Ve školním roce 2015/2016 bude základní
školu navštěvovat celkem 174 žáků, z toho
22 prvňáčků. První stupeň (1. - 5. ročník)
bude v příštím školním roce navštěvovat
114 žáků, druhý stupeň (6. – 9. ročník)
pouze 60 žáků. Na konci minulého školního
roku odešla do důchodu paní učitelka Eva
Pospíšilová, která na naší škole učila 15 let.
Chci jí na tomto místě znovu poděkovat za
odvedenou pedagogickou práci. Novou
vyučující je paní učitelka Andrea Macíková,
která bude ve všech ročnících vyučovat
Anglický jazyk a zároveň se stane třídní
učitelkou
6. třídy. Adaptační pobyt, na
který spolu odjeli od 7. do 11. září 2015 do
Vrbna pod Pradědem, tak opravdu a hned
dvojitě naplnil svůj účel.
V mateřské škole budeme vzdělávat 76 dětí.
Stejně jako loni apeluji na rodiče, kteří by si
měli uvědomit, v jakém věku přihlašují své
dítě k předškolnímu vzdělávání. To, že
školský zákon říká, že k předškolnímu
vzdělávání se přijímají zpravidla děti ve
věku od tří do šesti let, ještě neznamená, že
ve věku 2,5 roku je dítě zralé zahájit od září
docházku do mateřské školy. V době před
zápisem do mateřské školy v roce 2016
budou rodiče podrobně informováni, co by
jejich dítě mělo umět před nástupem
k předškolnímu vzdělávání.

Největší prázdninovou investicí školy byla
instalace konvektomatu do školní kuchyně a tím
i spojené elektrikářské práce. Konvektomat je
zařízení, které umožňuje tepelnou přípravu
pomocí horkého vzduchu, pomocí horké páry,
nebo libovolnou kombinací vzduchu a páry.
Pořízením a využíváním konvektomatu
dosáhneme úspory prostoru, úspory času
a nákladů a lahodnější chuť potravin při
zavedení šetrnějších metod přípravy. Na snímku
právě probíhá úvodní proškolení personálu
kuchyně.

Věřím, že i na podruhé měl velký úspěch
mezi dětmi a rodiči prázdninový tábor, za
což děkuji vedoucí Radce Dudové
a asistentce Míše Horáčkové, které na
3 týdny zajistily dětem zajímavý program

včetně zájezdů. A už v předvánočním
období oznámíme termíny příštího
prázdninového tábora, aby se rodiče mohli
včas rozhodnout a nepřihlašovali své děti
na poslední chvíli. V měsíci září předložíme
rodičům nabídku kroužků, ať již hrazených
naším zřizovatelem nebo hrazených přímo
rodiči smluvní organizaci.
V minulém školním roce skončil mezi žáky
i učiteli velice oblíbený projekt v Operačním
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Podpora technického
a přírodovědného vzdělávání
v Olomouckém kraji, kde naši žáci na
smluvních středních školách poznávali
možnosti dalšího vzdělání v oborech
strojírenství (Sigmundova střední škola
strojírenská Lutín), elektrotechniky
(Střední škola technická a obchodní
Olomouc, Kosinova 4) a chemie (Střední
škola logistiky a chemie Olomouc –
Černovír).
O hlavních prázdninách byl ukončen další
projekt ve vzdělávání pedagogických
pracovníků „Digitálně a interaktivně“.
V rámci tohoto projektu získali učitelé
13 nových dotykových notebooků a byli
proškoleni v práci s nimi. Tyto notebooky
budou učitelé používat pro přípravu na
vyučování a práci s interaktivními
tabulemi.
Během prázdnin byl vymalován pavilon
školy a učebna skupinové integrace.
V nedávné době byla v trávníku před školní
kuchyní zabudována dvoukřídlá vitrína,
prostřednictvím které bude škola
informovat veřejnost o své činnosti.
Škola byla úspěšná i v žádosti o konání
ozdravného pobytu v oblasti s čistějším
vzduchem než máme v Hněvotíně. Obdrželi
jsme Rozhodnutí o poskytnutí finančních
prostředků ze Státního fondu životního
prostředí České republiky, ze kterého bude
financován 10denní ozdravný pobyt pro
45 žáků naší školy v měsíci dubnu 2016.
Hledáme vhodné místo v Jeseníkách, kde se
o nás nejen postarají, ale dovedou zajistit
i prostředí pro environmentální vzdělávací
program, který bude probíhat v rámci
tohoto ozdravného pobytu. Dále má škola
podánu žádost v rámci evropského projektu
Podpora polytechnické výchovy
v mateřských a základních školách v roce
2015. Pokud budeme v této žádosti úspěšní,
získáme finance na vybavení technické
dílny ručním nářadím, akumulátorovým
elektrickým nářadím, pracovními stoly,
svěráky, spotřebním materiálem, aj.
Zároveň bude proškolena i vyučující
Pracovních činností – vzdělávacího
předmětu školy.
Budeme i nadále pokračovat v zavedených
akcích, jakými jsou Drakiáda, Pálení
čarodějnic, Hurá na prázdniny, aj. Chci
poděkovat především SRPŠ a zapálené
skupině aktivních rodičů, na které se při
organizování těchto akcí můžeme
spolehnout.
Vladimír Čuka, ředitel školy
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Hurá do školy
– přivítání prvňáčků

Sobotní říjnové dopoledne ve znamení sběru

V pátek 4. září se konala na zahradě naší
školy akce „Hurá do školy“. Na počest
našich malých prvňáčků vystoupila děvčata
z mažoretek s krásným programem.

Sběr nebezpečného a objemového odpadu
proběhne v naší obci v sobotu 17. října
2015 od 8:45 hodin do asi 10:00 hodin
u hasičské zbrojnice. Můžete odevzdávat
především tyto druhy odpadů:
desinfekční prostředky, kosmetické
přípravky, absorpční činidla, filtry
nasycené olejem, olověné akumulátory,
nikl-kadmiové akumulátory, oleje, mazací
tuky, staré nátěrové hmoty, klížidla a
lepidla, ředidla, mořidla a rozpouštědla,
kyseliny, hydroxidy, detergenty,
odmašťovací přípravky, fotochemikálie,
staré léky, pesticidy na hubení škůdců,
postřiky, baterie, monočlánky, zářivky,
výbojky, zařízení s obsahem
chlorofluorouhlovodíků, elektrotechnický
odpad (např. televizory, rádia, vysavače,
fény, roboty, apod.), drobné plastové
předměty, objemný odpad (např. matrace,
koberce, linolea, křesla, kočárky).
Do tohoto odpadu staré ojeté
pneumatiky odevzdávat nelze.
Iveta Čechová

Pěvecký kroužek si s nimi zazpíval písničku,
kterou znali z mateřské školky – „Když jsem
já sloužil to první léto“ a žáci z druhého
stupně si pro ně se svými třídními připravili
sportování na několika stanovištích.
Prvňáčci i ostatní žáci naší školy si mohli
vyzkoušet chůzi na chůdách, hod míčkem
do šaškových úst, mrštnost při prolézání
látkovým tunelem, zručnost při skládání
pohádkového puzzle a běh přes překážky se
svázanýma nohama ve dvojici.

Sběr nebezpečného
a objemového odpadu

Budeme pokračovat
ve zlepšování stavu
přírody?
Tak jako i v minulých letech plánujeme
na letošní podzim zorganizovat tzv.
„zelenou sobotu“. Chtěli bychom se při
ní tentokráte zaměřit na výsadbu keřů
a lesních stromků v Hněvotínských
Skalách, na vyřezání a štěpkování
náletových dřevin podél komunikace do
Olšan, na úpravy terénu u umělé nory
a na prořez a úklid zadního lomu.

Všechny děti si užily odpoledne plné zábavy
a za odměnu dostaly modelovací balónky ve
tvaru zvířátek. Maminky a tatínci z našeho
Sdružení rodičů a přátel školy si pro ně
připravili bohaté občerstvení.
Všem, kteří se na akci podíleli, patří velké
poděkování. Děkujeme i za příspěvky, které
jste na slavnosti věnovali na vzdělávání naší
adoptované indické holčičky Priyi.
Mgr. Dana Andrlíková,
třídní učitelka 1. třídy

Pořiďte si domácí
kompostér
Obec Hněvotín vám tímto nabízí možnost
objednat si domácí kompostér v ceně
1 500 Kč. Občan zaplatí pouze 500 Kč,
zbytek částky dotuje obec. Tuto zkušenost
již má v naší obci na 75 domácností. Pokud
máte zájem, přijďte osobně do kanceláře
obecního úřadu, nebo se ozvěte telefonicky
na čísle 585 944 808, v obou případech
do konce měsíce října.
Jana Svobodová

Sběr železného šrotu

Sbor dobrovolných hasičů v Hněvotíně
bude pořádat v sobotu 17. října od 9:00
hodin sběr železného šrotu. Zásahová
jednotka hněvotínských hasičů bude
projíždět vesnicí, případný kovový odpad
proto můžou občané nechat vedle silnice na
ulici před domem. Z minulosti máme
zkušenost, že je lepší kovový odpad
připravit na ráno. Kdyby někteří občané
měli větší množství šrotu na dvoře, prosíme
o kontaktovaní formou SMS zprávy na tel.
725 136 668 nebo 732 671 513 a zaslání čísla
popisného a jména. Kromě železného šrotu
budeme nově vybírat i starší hračky, které
hodláme darovat dětem z dětských
domovů. Dále přijímáme autobaterie, starý
papír, knihy, pračky, lednice, mrazáky.
Předem děkujeme.
za SDH Hněvotín
Lukáš Burďák a Petr Krupáš

BABA se poměřila
s konkurencí
Naše taneční uskupení „BABA“ se úspěšně
prezentovala svým vystoupením na
zahradní slavnosti, pořádané v sobotu
1. srpna ve Velkém Týnci.
Měli jsme tak možnost se podívat i na
ostatní skupiny s podobným zaměřením.

Archivním snímkem se vracíme k první velké
brigádě na úpravě okolí obce, která se konala
na podzim roku 2011. Kromě odstraňování
náletů se i vysazovaly ovocné stromy podél
polní cesty vedoucí ke chmelnicím.

Budete-li mít proto chuť pro přírodu
v okolí naší obce něco udělat, přijďte
v sobotu 24. října v 8 hodin k závoře
u panelové cesty ve Skalách.
Zajistíme jako vždy vše potřebné a také
občerstvení. Vezměte si pokud možno
rukavice a dobrou náladu.
zastupitelé obce

Všechny se nám líbily. Nápaditá
choreografie, krásné kostýmy, skvělá hudba
a hlavně nadšení všech zúčastněných byly
bez výjimky průvodním znakem
shlédnutých vystoupení.
Všichni jsme se výborně bavili a bylo to
příjemně strávené sobotní odpoledne.
Jitka Ponížilová
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Hněvotínští letos
pádlovali ve Skaličce

Hněvotínští hasiči
na táboře

Proběhly 3. pivní
slavnosti

Dřeli jsme jako koně, pádlovali o sto šest
a po vodě jsme letěli rychlostí Pendolina.
Díky tomu se náš tým Hněvotínských draků
probojoval v poslední srpnovou sobotu na
tradičních závodech dračích lodí ve Skaličce
až do finále F6, kde jsme skončili třetí.

Sbor dobrovolných hasičů z Hněvotína ve
dnech 14. - 16. srpna navštívil letní tábor
dětí z dětského domova Budišov nad
Budišovkou a Ostravy-Hrabové, který se
konal na Barnově. Hasiči zpestřili pobyt
dětí ukázkou požárního útoku. Že nejde
o nic lehkého, jak to třeba na první pohled
vypadá, si mohly děti i dospělí vyzkoušet.
Zajímavá byla i ukázka uzlování. Největším
zážitkem pro děti však byla uměle
vytvořená pěna, ve které se pořádně
vydováděly.

Sbor hněvotínských dobrovolných hasičů
pořádal poslední srpnovou sobotu již
3. ročník oblíbených pivních slavností. Pro
návštěvníky festivalu bylo připraveno
bohaté občerstvení - pečené makrely,
živáňská jehla, pečená sekaná a především
osm druhů točeného piva.

Možná jsme se mohli dostat do finále
s nižším pořadovým číslem, ale letos jsme se
rozhodli, že si to užijeme a dáme šanci všem
- tedy i dětem. Pro zajímavost, nejmladšími
členy posádky byli desetiletí Kuba Volmut
a Dan Ambrož. Stejně jako ostatní
Hněvotínští draci se nebojácně postavili
proti dalším čtyřiatřiceti sehraným týmům
z celé Moravy. A po závodech si na své přišli
i ti úplně nejmenší. Vytvořili posádku
a ochutnali na lodi atmosféru dračích
závodů.

Večerní hygienu jim pak nahradila voda
z požární hadice. Velké dík patří strejdům
z domova, kteří nám na oplátku vybavili
hasičské auto k okamžitému odjezdu na
Balaton. Snad budeme mít brzy příležitost
a všichni se uvidíme při jiné akci. Naše
poděkování patří i těm občanům
Hněvotína, kteří přispěli drobnými dárky
pro děti.
Lukáš Burďák

Setkání po 50-ti
letech

Na čepu bylo k ochutnání pivo
minipivovaru Kosíř, které sklidilo velký
úspěch, dále značky Zubr, Litovel (Litovel
11°, černý citron, Gustav), Vrták (pivovar
Jihlava), Bernard a Holba (Šerák).
Akce byla před hasičskou zbrojnicí
zahájena dne 29. srpna v 15 hodin, kdy se
brány festivalu otevřely. Program
odstartovaly pivní soutěže. V házení
prázdným 30 litrovým sudem do dálky byl
nejlepším vrhačem pan Richard Zdráhal
z Lutína. Pivní štafetu, ve které se utkala
hasičská jednotky z Hněvotína s kamarády
z SDH Lípy, vyhráli hasiči z Lip. Ti byli
úspěšní i v soutěži pití piva na ex, když jejich
reprezentant Ladislav Snášel dokázal vypít
pivo za 4 sekundy.

Setkání bývalých žáků základní devítileté
školy Hněvotín po 50 letech se uskutečnilo
v září tohoto roku. Bývalí žáci při setkání
nezapomněli navštívit a zároveň i ocenit
naši nově opravenou školu.
Ze Skaličky jsme si tak odvezli silné
sportovní zážitky, pamětní medaile
a v úžasné společenské části naší výpravy
jsme pokračovali i po návratu do
Hněvotína.

Příští rok jedeme zase!
Tomáš Kasal,
kapitán Hněvotínských draků
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Na setkání přišly i bývalé paní učitelky Eva
Bartošková, Eva Suková a Zdena
Pichnerová, která se letos dožívá krásných
90 roků.
Paní Pichnerová dlouhá léta učila na zdejší
škole, byla učitelkou mnoha starších
i mladších ročníků. Není sice současnou
občankou Hněvotína, ale mnoho dnešních
občanů si na ni určitě a myslím, že
v dobrém, rádo vzpomene.
Miroslav Ponížil

V 17 hodin začalo vystoupení bigbítové
bandy z Lip hrající pod názvem „Lindens“.
Od 20 hodin se pak chopili kytar pánové ze
skupiny „VIA Paběda“, kteří na pódiu
vydrželi skoro až do druhé ranní hodiny.
Účast návštěvníků byla vysoká, do areálu
hasičské zbrojnice si našlo cestu okolo
300 lidí. Akce se velmi vydařila, k čemuž
pomohlo i velmi příznivé počasí.
Všichni se tak již těšíme na příští rok,
předběžný termín pro 4. pivní slavnosti
pořádané v areálu místní zbrojnice byl
stanoven opět na poslední srpnovou sobotu
27. srpna 2016.
Závěrem bych chtěl velmi poděkovat všem,
kteří se na organizování této akce podíleli.
Není v okolí Hněvotína podobná akce
tohoto typu.
Petr Krupáš

Aktuálně
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Oznámení Římskokatolické farnosti Hněvotín Ve zkratce
Sobota 29. srpna byla opravdu přeplněná
událostmi. Kromě mistrovských
fotbalových utkání hraných na hněvotínském hřišti, 3. ročníku pivních slavností
a závodů dračích lodí se občané mohli
zúčastnit dalších akcí.
V pořadí pátý ročník „Gulášfestu“ se konal
v nedalekých Bystročicích. Hněvotín na
soutěži ve vaření kotlíkového guláše
reprezentovaly dva týmy – „Berušky“ ve
složení Ivana Kovářová, Petra Navrátilová,
Radim Fišer a Václav Šulc a „Metráčci“ ve
složení Marcela Horáčková, Roman Hanák,
Vít Horáček a Kamil Navrátil. Velkého
úspěchu dosáhli právě „Metráčci“, když
v konkurenci 26-ti týmů obsadili vynikající
druhé místo. Velká gratulace a věříme, že
své umění předvedou i doma v Hněvotíně
na některé z akcí.

Ohlédnutí za slavností
100. výročí posvěcení kaple
v Topolanech
Slavnost 100. výročí posvěcení kaple
Božského Srdce Páně v OlomouciTopolanech se velmi pěkně vydařila. Kromě
obyvatel Topolan se jí zúčastnila řada
hostů. Mezi nejvýznamnější hosty jistě
patřili náměstek primátora statutárního
města Olomouce RNDr. Ladislav Šnevajs,
dále člen Rady města Olomouce Mgr. Filip
Žáček a především hlavní celebrant
slavnosti, generální vikář olomouckého
arcibiskupa Mons. Josef Nuzík. Fotografie
ze slavnosti jsou k nahlédnutí na webové
adrese http://farnost-hnevotin.rajce.idnes.cz/.

Letošní farní den se uskutečnil v sobotu 12. září.

Vzpomínka na zemřelé
a slavnost sv. Leonarda

Vyučování náboženství
školních dětí
probíhá v novém školním roce opět na faře
stejně jako v roce předchozím. Prosíme
rodiče, aby do vyučování náboženství
přihlásili děti, které nechali pokřtít a které
proto mají právo i povinnost vzdělávat se ve
víře a dostávat křesťanskou výchovu.
Přihlásit se do výuky náboženství je možné
buď přímo na faře, nebo i prostřednictvím
školy, která nám přihlášky předá. Děti
budou rozděleny do skupinek podle věku
a náboženské vyspělosti. Do náboženství je
možno přihlásit i nepokřtěné děti, které by
jejich rodiče chtěli nechat pokřtít a pro
které bude výuka náboženství znamenat
vhodnou přípravu na křest a na první svaté
přijímání.

Na naše zemřelé vzpomeneme při společné
pobožnosti na hřbitově v neděli 1. listopadu
ve 14 hodin. Mše svatá za všechny věrné
zemřelé bude sloužena ve farním kostele
v neděli 2. listopadu v den Památky všech
věrných zemřelých (Dušiček)
v 18.00 hodin.

Další z řady uličních street party uspořádali
v ulici „Za školou“. Tentokráte byla
sportovní, konala se „Pouliční dětská
olympiáda“. Na úvod her prošel průvod
olympioniků obcí. Jednotlivé reprezentace
vystupující pod vymyšlenými názvy
a vlajkami soutěžily například ve střelbě ze
vzduchovky, v jízdě na vozítku segway,
v chůzi na chůdách, nebo na opičí dráze.
Zápolení byla urputná, vítězové se
zaslouženě dočkali ocenění v podobě
medailí a drobných cen.

Restituce farních pozemků
Naše farnost získala v restituci některé farní
pozemky, mimo jiné také pozemek parc. čís.
132/1 v katastrálním území Hněvotín.
Jedná se o tzv. „farskou zahradu“
u hřbitova, na níž vznikla za minulého
režimu zahrádkářská kolonie.
V současnosti vypovídáme staré nájemní
smlouvy a počátkem měsíce září jsme začali
uzavírat smlouvy nové s těmi nájemci, kteří
budou mít dále zájem o zahrádky. Protože
někteří nájemci již zemřeli, nebo zájem
nebudou mít, vyzýváme nové zájemce
o zahrádky, aby se přihlásili na faře
v Hněvotíně.

Hodovou slavnost sv. Leonarda, patrona
našeho farního kostela a celé naší farnosti,
oslavíme následující neděli 8. listopadu
slavnostní bohoslužbou ve farním kostele
v 9:30 hodin. Program této slavnosti bude
ještě upřesněn na plakátech. Zveme na tuto
slavnost nejen naše farníky, ale i ostatní
spoluobčany a přátele naší farnosti
z Hněvotína i okolí.
P. Eduard Krumpolc

Milan Krejčí
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Počet zájmových organizací působících
v naší obci se letos rozšířil o spolek ProVás
Hněvotín, z.s. Spolek sdružuje skupinu lidí,
kterým záleží na vzájemném přátelském
soužití občanů obce Hněvotín a v souladu se
svými stanovami chce aktivně hledat
a nabízet zajímavé možnosti využití
volného času dětí, mládeže, ale i celých
rodin z obce Hněvotín. První akcí, jež spolek
uspořádal byl velký letní zážitkový tábor
pro hněvotínské děti, který se pod názvem
„Indiánské léto 2015“ konal v dnech 15. –
21. srpna ve Žďárském Potoce, malé vsi
nedaleko Rýmařova.

Velký byl tábor i účastí, přihlásilo se celkem
79 dětí, což byl pro mě poměrně ohromující
počet. Nás dospělých bylo patnáct. Odjezd
byl naplánován na sobotní dopoledne od
hasičské zbrojnice. Když jsem viděl to
množství dětí a jejich odvážné rodiče, jak
nám je s důvěrou předávají, můj
předtáborový pocit ještě zesílil. Nikdy jsem
totiž vedoucího na táboře nedělal, neměl
jsem žádnou zkušenost a tak jsem byl
docela „podělanej“, i když jsem to statečně
nedával najevo (brzy jsem ovšem zjistil, že
Strana 10

„stejné pocity“ měli i někteří „stejně
zkušení“ náčelníci). Nicméně nebylo kam
couvnout, navíc už jsem věděl, že nebudu
zastávat funkci náčelníka, ale šamana.
Hlavní vigvam, ve kterém jsme byli všichni
ubytováni, byl rekreační chatou s názvem
„Relaxa“. Denní rozvrh byl každý den
stejný: 7:15 budíček, 8:00 snídaně, poté
následovalo „Slovo velikého šamana“, který
promluvil k rudým sestrám a rudým
bratrům, aby je seznámil s denním
programem. Oběd byl ve 12:00 a následoval
polední klid, večeře na malé indiány čekala
vždy kolem 18:00 hodin. Celé dopoledne
a odpoledne potom probíhala „táborovka“
(vždy proložená svačinami), což byl vlastně
táborový příběh, který jednotlivé dny

tématicky propojoval. Základem
táborového příběhu se stala „Legenda
o Bílém Jestřábovi“, kterého otec
nespravedlivě proklel. Jeho duše tak
nemohla vzlétnout do Věčných lovišť, kde
by našla klid a mír v kruhu svých předků.
Dle legendy mohlo duši Bílého Jestřába
vysvobodit pouze šest indiánských kmenů,
které se musí vydat na stezku plnou zkoušek
a úkolů. A právě do šesti kmenů jsme děti po
příjezdu a ubytování rozdělili a kmeny
rozlišili barvami. Každý kmen měl dva
náčelníky z řad dospělých.
Během následujících dní si všechny děti
musely osvojit indiánské dovednosti. Každý
kmen si proto vytvořil vlastní název,
rituální tanec nebo pozdrav, jednotné
kmenové obličejové malování, kmenový štít
a především kmenový oděv, čelenky,
případně další ozdoby. Pomocí důmyslných
her děti pronikly do tajů indiánského
obrázkového písma, indiánské řeči,
indiánského způsobu života. Indiáni
nezřídka putovali na veliké vzdálenosti,
proto byl jeden den věnován výletu na
Praděd. Další z dní byl věnován i osobním
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aktivitám (kopaná, mažoretky, laserová
střelnice apod.), našel se
čas i na
uspořádání indiánské olympiády, včetně
běhu s pochodní a zapálením ohně. Za
všechny činnosti byly kmeny odměňovány
zlatými valouny, které následně použily

předposlední den při táborové hře „Na zlaté
stezce“. Mohly je totiž u Velikého šamana
směnit za mapu a nápovědy potřebné ke
hře. Pomocí mapy pak absolvovaly
v blízkém terénu náročnou cestu doplněnou
hádankami, kvízy a rébusy. Jejich správné
vyluštění je dovedlo zpět do tábora, kde
všechny kmeny bez rozdílu nalezly ukrytý
poklad. Jeho objevením vysvobodily duši
Bílého Jestřába, čímž splnily základní
táborový úkol. Nalezený poklad se pak
spravedlivě rozdělil mezi všechny indiány.

Po celý průběh tábora se odehrávaly
i průběžné hry. Tábor byl několikrát denně
napaden bílými tvářemi (převlečení
náčelníci) a ten, který se nechal chytit, byl
potrestán Velkým šamanem. V soutěži
nazvané Zářivé týpí se hodnotil úklid na
pokojích, pod názvem Wakčakuja se zase
skrývala soutěž o nejlepšího indiána.
Držena byla takzvaná Soví hlídka, kdy
každou noc strávil jeden z kmenů
v opravdovém týpí a hlídal tábor.
Vymalován byl táborový totem, každý kmen
výtvarně zpracoval přidělenou část.

Poznámka na konec. I já patřím ke generaci
odkojené knihami Karla Maye. Hra na
indiány byla snad naší nejčastější hrou. Že
se však nejvíce jako indián „vyblbnu“ až ve
svých padesáti letech, by mě v životě
nenapadlo. A že i
na mnou někdy
vysmívaném Manitouovi něco je, mi
zmíněný dokázal sesláním kletby, od jejíhož
naplnění mně zachránila pouze rychlá
zdravotnická výpomoc v podobě smecty
a endiaronu (takže vlastně mohlo dojít na
pocity popsané v úvodu článku).
Poslední táborový den byly Velkým
šamanem vyhodnoceny všechny hry. Každý
si na památku odnesl diplom a suvenýry
upomínající na prožitý týden. I Velký šaman
„změknul“ a všechny zlaté valouny rozdal
mezi své nově nalezené rudé sestry a rudé
bratry.

S potěšením lze konstatovat, že se tábor
nadmíru vydařil. To nejdůležitější zadání,
abychom se všichni ve zdraví vrátili, se
splnit podařilo. Velký ohlas zaznamenalo
každodenní táborové zpravodajství
umísťované na webových stránkách spolku.
To vše díky skvělým podmínkám a zázemí,
které jsme měli k dispozici. Proto je na
místě poděkovat i všem sponzorům, kteří
na tábor přispěly. Jejich loga jsou umístěny
v rámečku pod článkem.

Milan Krejčí
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Z činnosti FC Hněvotín
Velká kopaná
Je konec měsíce září a všechny soutěže, které
mužstva FC Hněvotín hrají, běží na plné
obrátky. Do sezóny 2015/2016 jsme
přihlásili šest týmů – starší a mladší
benjamínky, mladší žáky, starší žáky,
dorostence a samozřejmě muže.
Ti měli přestávku nejkratší, neboť zahajovací
utkání nového soutěžního ročníku
olomouckého krajského přeboru odehráli již
9. srpna na půdě týmu Sokola Určice, který
sestoupil do „kraje“ z divize. Zápas prohráli
v poměru 2:4 a jako by obraz hry
předznamenal jejich dosavadní podzimní
působení. Po přestávce dokázali smazat
dvoubrankové poločasové manko a měli
dostatek šancí na dokonání obratu ve skóre.
Naopak však po vlastních chybách
inkasovali další branky a z Určic odjeli bez
bodů. I přes pohlednou hru v dalších
střetnutích je špatná koncovka připravila
o další pěknou řádku bodů a tak jim v tabulce
po deseti odehraných utkáních a zisku 12-ti
bodů patří osmá příčka. Momentálně je trápí
i početná marodka, v posledním domácím
střetnutí s Tatranem Litovel byl trenérovi
Ivo Lošťákovi k dispozici jediný náhradník.
Novými tvářemi v týmu jsou hráči Antonín
Čech, Lukáš Benýšek a David Pávek, po
menší pauze se v týmu opět objevili brankář
Stanislav Svoboda a Tomášové Hrdlovič
a Zapletal. Na druhé straně po letech
působení v hněvotínském týmu odešel do
Ptení dlouholetý stabilní hráč základního
kádru Petr Novák.

Dorostenci a obě žákovská mužstva dokázala
k datu psaní článku získat shodně po
9-ti bodech. Dorostenci k tomu potřebovali
pět utkání a pátí jsou i v tabulce, starším
žákům stačily na zisk stejného počtu bodů
zápasy čtyři a čtvrtí jsou i ve své tabulce.
Mladší žáci na devět bodů „spotřebovali“ pět
zápasů a za to jim zatím patří sedmé místo
tabulky. V těchto třech mužstvech máme
nyní registrováno 33 hráčů a tak není divu, že
si musejí vzájemně při zápasech vypomáhat.
Takže mladší žáci někdy hrají i za starší
a starší zase za dorostence. Ti navíc hrají svá
mistrovská utkání již na celém hřišti, takže
pro žáky, kteří doposud hrají na hřišti
polovičním, je to náročnější. To samozřejmě
platí i pro ty, kteří do dorostu přestoupili
z důvodů věkových a několik jich do
současného dorosteneckého týmu přišlo.

Benjamínky, kterých máme nyní v kádru
28, jsme letos přihlásili do kategorií nejstarší
benjamínci (9-10 let) a mladší benjamínci
(7-8 let). Momentálně se dohrávají zápasy
prvního kola, které se hraje turnajovým
způsobem. Týmy jsou rozděleny dle
výkonnosti a spádovosti do čtyřčlenných
skupin, u každého účastníka skupiny se
odehraje jeden turnaj. Lépe se zatím daří
těm mladším, kteří svádějí vyrovnané
souboje s vedoucími týmu své skupiny, se
Slatinicemi a Sigmou Olomouc B. Po
odehrání posledních turnajů se týmy dle
dosažených výsledků přerozdělí do nových
skupin a opět turnajovým způsobem
odehrají druhé kolo.

Malá kopaná
Koncem měsíce srpna rozjeli své soutěže
i „malí fotbalisté“. Letos nás reprezentují
v této populární soutěži čtyři týmy a jsou
hezky rozděleny v různých ligách.
V první lize se úvodní zápasy povedli hráčům
FC Hněvotín, když všech pět odehraných
utkání vyhráli a vedou tabulku elitní soutěže.
Že by po roční pauze opět útočili na titul?
Uvidíme, co s prořídlým kádrem dokáží. Ve
druhé lize svádí urputné boje tým United
Players. Tomu naopak úvod moc nevyšel.
K několika zraněným se přidaly i obdržené
disciplinární tresty, ale i tak by mužstvo
v pohodě mělo hrát v horní polovině tabulky.
Svoji historicky premiérovou sezónu ve třetí
lize zahájilo mužstvo Kovo dřevo sice
prohrou, ale ostatní zápasy již bodovalo
a zajistilo si tak aktuální umístění na pátém
místě tabulky. Minimálně toto umístění se
očekává i na konci sezóny. Veteráni
FC Hněvotín se i letos pokusí dosáhnout na
příčku nejvyšší, o kterou v předchozích dvou
letech tak nešťastně přišli v posledních
zápasech. Nebude to však vůbec jednoduché,
do první veteránské ligy postoupil velmi
silný tým Real HDO a přímo nasazen do ní
byl nováček soutěže Holice 1977, tým plný
bývalých fotbalistů vedený exreprezentantem Markem Heinzem. Kvalitní
hněvotínský kádr však má na to, aby se
poměřil se i s takovými soupeři.

Tenis
Tenis je v naší obci sportem se stále
stoupající popularitou. Toho využil výbor
pro kulturu, sport a práci se zájmovými
kroužky a zorganizoval celoroční soutěž
o „Hněvotínský hrnec“. Soutěž se hraje ve
čtyřhře a snahou organizátorů je založit
tradici, která každý rok zpestří tenisový život
obce. Příjemným zjištěním bylo, jaký zájem
soutěž vyvolala. Z kapacitních důvodů však
do ní mohlo být letos přijato pouze deset
párů. Do konce měsíce září se odehrála
základní část soutěže, nyní bude následovat
nadstavbová část, ze které se jednotlivé páry
mohou kvalifikovat do závěrečných turnajů
o umístění na 1.- 4. místě a o umístění na
5. – 8. místě. Vyvrcholením soutěže určitě

bude společenský večer, na kterém budou
vyhlášeny konečné výsledky a rozdány ceny.

Rozvoj sportovního areálu
Výraznými investicemi, kterými obec
Hněvotín dokazuje svoji podporu sportu,
jsou dokončení přístavby za udírnou
a automatické závlahy travnatého hřiště.
Významně tak dochází ke zlepšení podmínek
pro výkon sportovní činnosti.
Především dostavba udírny řeší letitý
problém s malým počtem šaten. Stávající
počet tří šaten v hlavní budově byl pro šest
fotbalových týmů již velmi nedostatečný,
nemluvě o chybějícím zázemí pro malou
kopanou a tenisty. V přístavbě se nacházejí
tři šatny, místnost pro technické zázemí
benjamínků, sociální zařízení, sprchy
a úklidová komora. Prostory budou
využívány i jako zázemí pro hřiště s umělým
povrchem.

V levé části přístavby pak bylo vybudováno
sociální zařízení s bezbariérovým přístupem,
které je primárně určené pro návštěvníky
udírny. V samotné udírně došlo
k rekonstrukci rozvodů elektřiny, vody
a odpadů a obložení stěn. O interiérové
vybavení dostavby a technické vybavení
udírny se postaral FC Hněvotín. Udírna se
tak stává samostatnou soběstačnou
„jednotkou“ s kompletním vybavením
a zázemím, vhodnou k pronajmutí na různé
oslavy a setkání.
Minulostí se stal způsob zavlažování
travnatého hřiště, kdy správce musel ručně
po ploše přetahovat těžký rozstřikovač
a přepojovat požární hadice mezi
jednotlivými ventily, což bylo poměrně
pracné a hlavně časově náročné. Nyní je po
obvodu hřiště zabudováno deset trysek (po
třech na delších stranách a po dvou na
kratších), další dvě trysky jsou přímo na
hřišti. Je tak zajištěno stoprocentní pokrytí
plochy, trysky nebudou zavlažovat
najednou, ale postupně dle zvoleného
časového intervalu. Vybudováním
automatického zavlažování travnatého
hřiště se výrazně zvýší komfort jeho údržby
a jak doufáme i jeho kvalita.
Milan Krejčí
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