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Zasedání zastupitelstva obce proběhlo 
tradičně v úterý 9. dubna v zasedací míst-
nosti obecního úřadu za účasti všech devíti 
zastupitelů a 18 hostů z řad občanů obce. 
Po zahájení zasedání starostou obce byla 
zvolena zapisovatelka, návrhová komise  
a ověřovatelé zápisu. Schválen byl program 
jednání.
Předseda kontrolního výboru Ivo Černý 
přednesl zprávu o plnění usnesení z před-
cházejícího zasedání zastupitelů. Násled-
ně starosta obce Jaroslav Dvořák sezná-
mil přítomné s činností obecního úřadu 
za stejné období. Vzápětí vzali zastupitelé 
na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2019 
schválené starostou obce dne 4. března  
a projednali a schválili rozpočtové opatření 
č. 4/2019.

Předseda finančního výboru Libor Blaťák 
informoval o snahách advokátní kanceláře 
zastupující obec vymoci pohledávku ve výši 
180 828 Kč na společnosti RIBBE, s.r.o. se 
sídlem v Praze za poskytování ubytovacích 
služeb. Společnost zdůvodňuje nezaplacení 
poplatků ubytováváním sociálně slabých 
občanů, kteří jsou od poplatku osvobozeni. 
Zastupitelé proto schválili vzdání se prá-
va vymáhání a převedení pohledávky na 
podrozvahový účet. 
Projednány byly smlouvy s Českou poštou 
a.s. související s rekonstrukcí pronajíma-
ných prostor poště a provozem v náhrad-
ních prostorech. O dokončení kuchyňky  
v základní škole informovala předsedkyně 
školského výboru Lucie Přikrylová. Po sta-
vebních úpravách byly dokončeny přívody 
vody, odpadní potrubí a elektrické rozvody. 
Místnost byla vybavena novým nábytkem, 
spotřebiči a nádobím. Kuchyňka je určena 
pro odbornou výuku žáků a všichni věříme, 
že děti budou místnost rády navštěvovat a 
učit se základům vaření a studené kuchyně.  
V průběhu jednání zastupitelé schválili:
- vyúčtování dotace TJ FC Hněvotín, z.s. 
za rok 2018 a plán odpisů dlouhodobého 
hmotného majetku pro rok 2019 Základní 
a mateřské školy Hněvotín, příspěvkové 
organizace;

Poznámky ze 4. zasedání zastupitelstva obce

Prodej a směny pozemků 
obce

Zvýšení cen vodného a stoč-
ného od listopadu 2019

Obecní samospráva

- žádost Agrárního střediska Žerůvky o na-
výšení původní ceny za umístění kontejne-
rů s biologickým odpadem, jejich naložení 
a odvoz na 9 tis. Kč měsíčně;
- podání žádosti na Státní pozemkový úřad 
ČR o bezúplatný převod pozemku státu, 
parc. č. 441/2, zastavěná plocha, o výměře 
79 m2 do majetku obce pro výstavbu nové 
vodárny na Malém Klupoři;
- uzavření dohody o provedení práce s Pe-
trem Niessnerem na 300 hodin v roce 2019 
pro řízení a organizaci liniových staveb 
budovaných obcí svépomocí (práce nesou-
visejí s náplní práce místostarosty a zastu-
pitele);
- smlouvy obce s jinými právními subjekty.  
Schválena naopak nebyla žádost Linky bez-
pečí, z.s. o finanční příspěvek na činnost.
Místostarosta Miloslav Antl informoval  
o vyhlášení veřejné soutěže na zakázky 
malého rozsahu na „Dotační management 
projektu: posílení vodovodního systému 
a výstavba vodojemu Hněvotín.“ Soutěž 
již běží, osloveno bylo 5 subjektů, šestý se 
přihlásil dodatečně. Zastupitelé posoudili 
nebezpečí časové tísně s realizací a odsou-
hlasili, aby komise pro zadávání veřejných 
zakázek vyhodnotila došlé nabídky, navrh-
la starostovi obce nejvýhodnější a ten mohl 
podepsat mandátní smlouvy. Tímto by 
obec mohla ihned žádat o přidělení dotace.
Na jednání zazněly i informace, které jsou 
podrobněji rozebrány na jiných místech 
Zpravodaje:
- prodej a směny pozemků;
- nové ceny vodného a stočného s platností 
od 1. listopadu 2019;
- připravovaná rekonstrukce stávajících 
prostorů pošty;   
- darovací smlouva týkající se pozemků 

Zastupitelé obce projednali na svém 3. za-
sedání v měsíci únoru žádost společnos-
ti  Spro stavby, obchod, dopravu a služby 
s.r.o., se sídlem v Lutíně o odprodání po-
zemku obce p.č. 425/39, orná půda o vý-
měře 1089 m2, v k.ú. Hněvotín. Záměr 
prodeje byl řádně vyvěšen na úřední desce 
obce. Jiný zájemce se nepřihlásil.
Na 4. zasedání tedy zastupitelé rozhodli  
o prodeji této polní cesty výše uvedené spo-
lečnosti za  cenu  400 Kč/m2.  Schválena 
byla i kupní smlouva. Finanční prostředky 
budou použity na výkup pozemků od sou-
kromých osob pro účely výstavby cykloste-
zek. Lze tady konstatovat, že stejné pozem-
ky za stejnou cenu nakoupíme z pohledu 
obce ve výhodnější lokalitě.

Jaroslav Dvořák, starosta obce

O nezbytnosti zvýšit ceny vodného a stoč-
ného jsme vás informovali v minulém 
Zpravodaji. Nemůžeme již déle tak nízké 
ceny držet. 
Vodné navrhujeme 
zvýšit o 5,80 Kč, tedy 
ze stávajících 27 Kč 
na 32,80 Kč a stočné   
o 4,70 Kč ze stá-
vajících 35 Kč na  
39,70 Kč. Celkem 
se tedy poplatek za vodné a stočné zvýší  
o 10,50 Kč na celkových 72,50 Kč za m3.
I tak budeme i nadále ceny dotovat z obec-
ního rozpočtu, zejména vodovod (nové vo-
doměry, celková rekonstrukce nové vodár-
ny Malý Klupoř, náklady na údržbu atd.), 
ale pořád budeme třetí nejlevnější provo-
zovatel v širokém okolí. 

Jaroslav Dvořák, starosta obce

Olomouckého kraje; 
- zájem majitelů pozemků o možnost vý-
stavby v lokalitě Za Školou;
- projekt tzv. „seniorské obálky“.
- pokračující výstavba v obci, konání kul-
turních a společenských akcí.          
Posledním bodem programu jednání byla 
diskuze. Připomínky a podněty občanů 
vzešlé z diskuze budou obecním úřadem 
řešeny a občané o nich budou informováni 
jako vždy na následujícím zasedání. Po pře-
čtení návrhu a schválení usnesení starosta 
jednání ukončil. Podrobnější informace  
o projednávaných záležitostech naleznete 
na obecních webových stránkách v Usnese-
ní ze 4. zasedání zastupitelstva obce.        

Iveta Čechová



Zpravodaj obce Hněvotín | duben 2019

Strana 3

Rekonstrukce budovy  
a prostorů pošty

Zájem majitelů o výstavbu  
v lokalitě Za Školou

Darovací smlouva  
s Olomouckým krajem

Výstavba a údržba v obci

Obecní samospráva

Na 23. zasedání hněvotínských zastupitelů 
jsme dne 12. června 2018 projednávali pře-
vod pozemků z majetku Olomouckého kra-
je obci Hněvotín. Vzhledem ke skutečnosti, 
že byl převod připraven, upustili jsme po 
dohodě od uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí a navrhli převod realizovat přímo 
prostřednictvím darovací smlouvy.
Jedná se o bezúplatný převod příkop ve-
doucích podél komunikací, u kterých před-
pokládáme výstavbu cyklostezek. Jsou to 
pozemky parc. č. 1028/2 ostatní plocha  
o výměře 1 640 m2, parc. č. 1028/3 ostatní 
plocha o výměře 1 833 m2, parc. č. 1029/2 
ostatní plocha o výměře 1 192 m2 a parc.  
č. 1029/3 ostatní plocha o výměře 1 018 m2.
Všechny výše uvedené pozemky se nachá-
zejí v katastrálním území obce Hněvo-
tín a jsou zapsány v katastru nemovitostí  
u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, 
Katastrálního pracoviště Olomouc, na lis-
tu vlastnictví č. 483 pro katastrální území 
Hněvotín. 

Jaroslav Dvořák, starosta obce

Po zimní přestávce jsou v plném proudu 
práce na výstavbě a údržbě obce.
O zahájení stavebních úprav budovy pošty 
vás informujeme v samostatném článku. 
Provedeny byly úpravy sportovišť ve spor-
tovním areálu, při kterých pomohli členo-
vé TJ FC Hněvotín (rekultivace trávníků, 
příprava povrchů antukových hřišť a hřiště  
na plážový volejbal). 

Nutné bylo odstranění menších škod napá-
chaných vichřicí na střechách Domu s pe-
čovatelskou službou a restaurace Na hřišti. 
Potrhány také byly krycí plachty na kurtech 
ve sportovním areálu. Škody řešíme ve spo-
lupráci s pojišťovnami a také vlastními si-
lami.

Se začátkem úprav suterénu budovy zá-
kladní školy jsme se rozhodli také souběž-
ně zahájit  rekonstrukci sociálního zařízení. 
Společnost X net – optické připojení zarea-

govalo na plánovanou změnu umístění roz-
vodů nízkého napětí společností ČEZ Dis-
tribuce do země a navrhuje obci současnou 
instalaci optického připojení k internetu  

V letošním roce plánujeme zhotovení pří-
pojek inženýrských sítí, zřízení 5 bytových 
jednotek, zateplení budovy a také rekon-
strukci prostorů pronajímaných České poš-
tě, s. p. Po jednáních s představiteli České 
pošty jsme se zavázali připravit náhradní 
prostory v přízemí budovy, kam bude po 1. 
květnu přibližně na šest týdnů pošta dočas-
ně přestěhovaná. 

Předpokládáme, že bychom zrekonstru-
ovali stávající prostory pošty (nová okna, 
sociální zařízení, změna rozvodů elekt-
roinstalace, výměna podlahoviny apod.)  
a poštu přestěhovali zpět. Na tyto práce 
nám nebudou poskytnuty dotace. Proto je 
uděláme v předstihu, aby další stavební 
práce v budově provoz pošty nenarušily.              

Miloslav Antl, místostarosta

Na obecní úřad se obrátilo několik majitelů 
pozemků v lokalitě Za Školou s dotazem na 
možnost výstavby rodinných domů v zad-
ních částech jejich pozemků. Tyto pozemky 
jsou dlouhé 80 – 90 m a jsou předurčeny 
územním plánem obce k bydlení v rodin-
ných domech. Obec se již v minulosti sna-
žila problematiku s majiteli pozemků řešit, 
ale bezvýsledně.
Dne 6. března však sami majitelé pozem-
ků zorganizovali schůzku s vedením obce. 
Obec na ní nastínila podmínky, za kterých 
je možno výstavbu další ulice realizovat. 
Tedy bezplatné převedení části pozemku 
obci na veřejné prostranství a vybudování 
sítí a komunikace, které musí majitelé za-
platit, protože obec nesmí  z rozpočtu, tedy 
z veřejných financí, zhodnocovat osobní 
majetek. Více se dozvíme na dalším setká-
ní.

Miloslav Antl, místostarosta

až do domu zdarma. 
Opět jsme vyvolali jednání o zřízení pře-
chodu pro chodce u základní školy. V tomto 
úsilí nás podpořil i Odbor dopravy Krajské-
ho úřadu Olomouc a společnost BESIP. Če-
káme na konečné stanovisko Dopravního 
inspektorátu Policie ČR. Připravenu máme 
i variantu zřízení interaktivní signalizace, 
která by měla chodcům zabránit, aby náh-

le vstupovali na vozovku, a blikající radar  
s informacemi pro řidiče.
Čeká nás také výměna potrubí „zarostlého“ 
vodním kamenem ve vodárně Malý  Klu-
poř, zapojení zdroje vody za kulturním do-
mem (alespoň pro letní měsíce) a připravit 
se zase na období sucha. Doposud pořádně 
nenapršelo.

Miloslav Antl, místostarosta a předseda 
výboru pro výstavbu obce a dopravu    
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Základní a mateřská škola

Mažoretky v akci Preventivní akceDen Země
S blížícím se jarem naši žáci tráví více času 
venku, a proto jsme cítili potřebu připome-
nout našim žákům základní pravidla bez-
pečnosti silničního provozu. Z tohoto dů-
vodu jsme pro ně zajistili mobilní dopravní 
hřiště, na kterém se prakticky učili zvládat 
běžné dopravní situace.  Dále jsme zajistili 
besedu s preventistou Policie ČR Olomouc, 
který znovu žákům připomněl vše, co je pro 
jejich bezpečnost v roli účastníků dopravy 
zásadní a důležité. Další beseda s policistou 
se týkala už nejen dopravy a bezpečnosti 
silničního provozu, ale i témat jako jsou ši-
kana, kyberšikana, či rizika sociálních sítí. 

S vědomím toho, jak se stále zvyšují rizika 
sociálních sítí a zejména pak obeznámeni 
často s vážnými důsledky pohybu dětí na 
těchto sítích, jsme uspořádali besedu pro 
rodiče žáků s touto tematikou. Beseda byla 
preventivní, měla tedy připravit a upozor-
nit rodiče na to, co jejich děti může potkat, 
jak lehce se dají zneužít, jak lehce se mohou 
stát oběťmi, ale z nevědomosti také pacha-
teli trestných činů. Z jiných zdrojů jsme 
měli reference o tom, jak je tato beseda 
jinde žádaná, vyhledávaná a také početně 
obsazená. Proto nás překvapil z našeho po-
hledu velmi nízký zájem o tuto akci v naší 
obci. Nevíme, zda důvodem nízké účasti je 
skutečnost, že rodiče problematiku dobře 
znají, nebo zda mají pocit, že se to jejich dí-
těti nemůže stát, že mají vše pod kontrolou. 

Byli bychom vlastně moc rádi, kdyby tomu 
tak opravdu bylo, nicméně ze své role me-
todika prevence rizikového chování musím  
s lítostí konstatovat, že opak je pravdou. 
Reakcí jednoho z rodičů byla slova podě-
kování a přání, zda by se takovýchto besed 
nemohlo konat více. Proto věříme, že ti, 
kteří obětovali svůj čas a vlastně ne nám, 
jako realizátorům akce, ale nepřímo a zá-
sadně svým dětem, získali cenné informa-
ce, které jim pomohou učinit kybersvět pro 
své děti bezpečnější.                                                          

Ivana Hegrová,  
metodik prevence rizikového chování 

Za posledních pár týdnů v březnu a v dub-
nu jsme s dívkami oživily několik míst. 
Nejprve jsme se objevily na Sportovním 
plese. K fotbalistům se nejvíc hodí zelená, 
proto jsme zatančily skladbu Bad roman-
ce v našich zelených kostýmech. Vzápětí si 
ale polovina děvčat oblékla kostýmy světle 
modré a vzala pompony a druhá polovi-
na děvčat vyběhla ve fotbalových dresech 
s míči. Hudební doprovod s fotbalovým 
skandováním a sestava tzv. Mix (dvě růz-
ná náčiní v jedné sestavě) rozproudila 
sportovní osazenstvo plesu, jehož vydatné 
ovace dívky sklidily. Jsme tedy připraveny  
tu a tam vyměnit hůlky i za jiné doplňky. 
Při zatím poslední akci jsme byly pozvány 
na setkání seniorů v Hněvotíně. I zde jsem 
dívkám nabízela, že se objevíme s tema-
tickým náčiním, ale nakonec jsme zůstaly 
u klasické hůlky. V kulturním domě jsme 
zatančily opět v zeleném a přidaly jsme  
i romantickou sestavu Titanic s praporem  
v tmavě modrých kostýmech. 

Vystoupení se seniorům tak líbila, že dívky 
ani nechtěli pustit domů. Hudební skupina 
zahrála přímo pro mažoretky tři skladby  
a dívky na čas ovládly taneční parket. 
Nejnáročnější byl pro nás ale poslední 
březnový víkend, kdy jsme se přihlásily na 
dvě soutěže. Jedna se konala v Jeseníku 
a druhá v Prostějově. Díky velké podpoře 
obce jsme se mohly bezpečně dopravit na 
obě místa a užít si i společné cestování. 
Děvčatům se soutěže líbily, některé vystu-
povaly na tak velkém parketu poprvé, tak 
mnohdy převládla tréma. Máme oproti 
ostatním týmům co dohánět. Podle výkonů 
ostatních i slov jejich trenérek ale trénují 
ostatní děvčata vícekrát týdně. 
Přestože byl víkend náročný, užily jsme si 
obě soutěže i ostatní akce. V květnu nás 
čekají senioři v Lutíně a určitě nás uvidíte  
i v průvodu na kácení máje.

Radka Dudová

V pátek 26. dubna se za příznivého počasí 
již tradičně uskutečnil Den Země. 
Žáci celé školy ve skupinkách uklízeli ka-
ždý kout Hněvotína, aby pro všechny ob-
čany vytvořili příjemné prostředí. Škola se 
do této akce zapojuje rok co rok a většinou 
sklízí u žáků úspěch. Je fajn, když občas 
můžou vyměnit čas strávený v lavicích za 
dopoledne na čerstvém vzduchu. Z práce 
se v přítomnosti kamarádů stane zábava 
a najednou ručičky na hodinkách ubíhají 
mnohem rychleji. 

Práce šla všem od ruky. Sluníčko svítilo  
a než odzvonilo pravé poledne, podařilo  
se udělat spoustu práce. Žáci z prvního 

stupně pomáhali uklízet FIT – STEZKU, 
sportovní areál obce, okolí kulturního 
domu, hasičské zbrojnice, mateřské a zá-
kladní školy. Šestá třída pracovala na škol-
ním pozemku, kde se podařilo udělat ob-
rovský kus práce. Sedmá třída se věnovala 
úklidu okolo kontejnerů na odpad v obci. 

Očistou prošly za přítomnosti žáků 8. třídy 
hněvotínské Skaly a devátá třída se zapojila 
do úklidu černé skládky za obalovnou. Celý 
den se příjemně vydařil a žáci se s pocitem 
dobře odvedené práce vrátili domů. 

Eliška Slehová

Na snímku je „nález“ z polní cesty za obalovnou.
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Základní a mateřská škola

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání od školního  
roku 2019/2020

Výroba panenek pro UNICEF

Piškvorkiáda

Brigáda na zahradě mateřské školy

V prvním a druhém týdnu měsíce dubna se žáci 8. a 9. třídy podíleli na výměně písku  
v pískovištích na zahradě naší mateřské školy. Díky této práci mají děti vše připravené  
na novou pískovou sezónu.

Kateřina Vališová

Průběh zápisu
V pátek 12. dubna proběhl na naší základní 
škole zápis žáků do 1. ročníku. Letos při-
vítali budoucí školáky maskoti s podobou 
zdravého ovoce. Kostýmy zapůjčila firma 
Ovocentrum prostřednictvím projektu 
Ovoce do škol, v němž je naše škola zapoje-
na. Jahoda a Kubík doprovázeli malé před-
školáky po budově školy a stali se jejich 
kamarády. U vchodu čekaly na nové ško-
láky i starší žákyně, které je přivedly spolu 
s rodičem do příslušné třídy, kde samotný 
zápis probíhal. 

Jako každý rok, i tento byl zaměřený na 
zjišťování základních znalostí a dovednos-
tí dítěte před nástupem školní docházky. 
Vše probíhalo za přítomnosti rodiče, jenž 
byl se svým dítětem u „toho“ a s nímž ná-
sledně výsledek školní zralosti a připrave-
nosti konzultoval pedagog 1. stupně. Také 
letos čekaly na budoucí prvňáčky dárky  
v podobě vázanek na krk, které vyrobili žáci 

Někteří žáci sedmého ročníku se zúčastni-
li projektu Šijeme panenky pro UNICEF. 
Celkem jsme do sídla společnosti UNICEF 
odeslali 10 panenek. 

Každá panenka představuje skutečné dítě, 
které bude v rámci očkovací kampaně po-
řádané touto společností v rozvojových 
zemích proočkováno proti šesti hlavním 
smrtelným dětským chorobám, kterými 
jsou spalničky, záškrt, černý kašel, tetanus, 
tuberkulóza, dětská obrna.

Heda Kratochvílová

Na začátku měsíce dubna se konal 1. ročník 
soutěže nazvané Piškvorkiáda. Soutěžili  
v ní žáci 3. a 4. třídy v první kategorii a žáci 
7. a 8. třídy ve druhé kategorii. Přihlásily se 
samé šikovné děti, které svými vzájemný-
mi souboji dokázaly, že mají velmi slušné 
kombinační schopnosti. 

V první kategorii zvítězila Edita Dostálo-
vá ze 4. třídy, 2. místo obsadil Miroslav  
Látal ze 3. třídy a na třetím místě se umístil 
Tomáš Lakomý opět ze 3. třídy. Ve druhé 
kategorii zvítězil Michal Otruba z 8. třídy, 

na stříbrném stupínku stála Sára Veselská 
ze 7. třídy a třetí byl Max Makarov také  
ze 7. třídy. Všem blahopřejeme a těšíme  
se na další ročník.

Kateřina Kuchrýková

5. ročníku, visačky na kliku v podobě lvíčka 
a sladkosti. Věříme, že všichni předškolá-
ci, kteří byli přijati, strávili v naší krásné  
a moderní škole příjemné chvíle a vrátí se  
k nám 2. září na slavnostní zahájení nové-
ho školního roku.

Alena Zapletalová
Výsledky zápisu
Zápisu se zúčastnilo celkem 30 dětí spolu 
se svými rodiči. Z nich 22 rodičů podalo 
žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, 
4 děti budou mít odklad povinné školní 
docházky o jeden rok. Zbývající 4 rodiče  
v současné době čekají na vyjádření Peda-
gogicko-psychologické poradny, zda bude 
jejich dítěti udělen odklad povinné školní 
docházky o jeden rok. Vyučující v této první 
třídě bude paní učitelka Alena Zapletalová.
Děkuji všem učitelkám 1. stupně, asistent-

kám pedagoga a žákyním druhého stupně, 
které pod vedením paní učitelky Ivany He-
grové a paní zástupkyně ředitele Vlasty No-
vákové zápis připravily a hladce provedly. 

Vladimír Čuka, ředitel
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Tak jako každý rok se i letos v dubnu děti 
seznamovaly s tradicemi Velikonoc. Šat-
ny byly vyzdobeny velikonočními motivy 
(ovečky, slepičky,vajíčka, atd.), které děti 
samy malovaly. Barvily vyfouknutá vajíčka 
různými technikami, vyráběly velikonoční 
přáníčka, tvořily z keramické hmoty oveč-
ky, zajíčky, slepičky i vajíčka. Ve třídách 
jsme společně zaseli do misek obilí, které 
děti mohly pozorovat, jak pěkně roste. 

Před školkou mohli všichni kolemjdoucí vi-
dět slepičku s kohoutkem ze slámy a velkou 
pomlázku. Nakonec se děti naučily nějaké 
velikonoční básničky a písničky. Myslím 
si, že se děti o Velikonocích mnohé dozvě-
děly a naučily a že potěšily svými krásný-
mi výrobky nejen své rodiče, ale i blízké  
a učitelky mateřské školy, které jim se vším 
pomáhaly.

Monika Königová

Poslední čtvrtek v měsíci dubnu vyrazily 
děti z mateřské školy na akci Den Země  
v olomouckém rozáriu. Zúčastnily se jí  
pouze děti z oddělení Motýlků a Včeliček.  
Vzhledem k náročnosti programu jsme 
tentokrát nechaly nejmladší děti v mateř-
ské škole. 
Program pod názvem Semínka byl utvořen 
ve spoluprací spolku Sluňákov – centrum 

Již třetí rok se na naší mateřské škole vě-
nujeme také keramice. Výrobky si vypa-
lujeme sami, neboť nám rodiče zakoupili 
keramickou pec, za což jim patří velký dík. 
Nejen děti se zabývají keramikou, ale i ro-
diče, které každoročně zveme na dílničky 
do mateřské školy, aby si vytvořili něco pro 
radost. Akce se účastní nejen maminky, ale 
i tatínci a divili byste se, jak se jim práce 
daří.

Také tento rok jsme se s dětmi připravovali 
na příchod Velikonoc tvořením z keramic-
ké hlíny a vyrobili jsme zajíčky a slepičky. 
Do výroby zvířátek se děti pustily opravdu 
s chutí a práce jim šla pěkně od ruky. Vý-
robky byly zdařilé, jistě se  líbily  a děti byly 
spokojené, že mohly doma přispět k vylep-
šení velikonoční výzdoby.

Ilona  Vyroubalová

Základní a mateřská škola

Oznámení o době a místě konání voleb  
do Evropského parlamentu 
Starosta obce Hněvotín Jaroslav Dvořák 
podle § 32 zákona č. 62/2003 Sb. o volbách 
do Evropského parlamentu a o změně ně-
kterých zákonů oznamuje: 
hlasování ve volbách do Evropské-
ho parlamentu se uskuteční dne  
24. května od 1400 hodin do 2200  
hodin a dne 25. května od 800 hodin 
do 1400 hodin.
- místem konání voleb do Evropského par-
lamentu v okrsku č. 1 je na adrese Hněvotín 
47 pro všechny oprávněné voliče sál kultur-
ního domu;
- voličem je občan České republiky, kte-
rý alespoň 25. května 2019 dosáhne věku  
18 let;
- občan jiného členského státu EU má 
právo hlasovat ve volbách do Evropského 
parlamentu na území ČR za předpokladu,  
že je ke druhému dni voleb nejméně 45 dnů 
přihlášen k trvalému nebo přechodnému 
pobytu na území ČR, je u obecního úřadu 
v místě svého pobytu zapsán v seznamu vo-
ličů pro volby do EP a alespoň 25. května 
2019 dosáhne věku 18 let;
- volič může hlasovat, pouze pokud je za-
psán v seznamu voličů pro volby do Evrop-
ského parlamentu, popřípadě hlasuje na 
voličský průkaz; 
- voliči bude umožněno hlasování poté, kdy 

Hody, hody, doprovody … Motýlci a včeličky v rozáriu

Dílničky v mateřské škole

ekologických aktivit a studentů Pedago-
gické fakulty v Olomouci. Děti procházely 
šesti stanovišti, kde si vyzkoušely semínko-
vé tvoření, ochutnávku semínek, výsadbu 
truhlíku, zkoumání semínek pod lupou, 
či rozeznání semínek po hmatu. Den strá-
vený v rozáriu byl pro děti velmi zábavný  
a dozvěděly se spoustu nových věcí.

Kateřina Velclová

prokáže svou totožnost a státní občanství 
České republiky občanským průkazem, 
cestovním, diplomatickým nebo služebním 
pasem České republiky anebo cestovním 
průkazem; 
- každému voliči budou doručeny tři dny 
předem volební hlasovací lístky a infor-
mační leták, v němž budou seznámeny  
s údaji potřebnými pro realizaci volebního 
práva;
- v případě ztráty hlasovacích lístků volič 
obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti 
ve dnech voleb;
- k zajištění pořádku a důstojného průběhu 
hlasování ve volební místnosti je každý po-
vinen uposlechnout pokynů předsedy okr-
skové volební komise;
- každý volič se musí před hlasováním 
odebrat do prostoru určeného pro úpravu 
hlasovacích lístků, jinak mu místní volební 
komise hlasování neumožní.

Iveta Čechová



Zpravodaj obce Hněvotín | duben 2019

Strana 7

Aktuálně

Olomoucký kraj z podnětu Evropského 
sociálního fondu doporučuje seniorům 
mít vyplněnou tzv. I.C.E. kartu (In Case 
of Emergency). Tato karta slouží k získání 
rychlé informace o jejím držiteli v případě 
tísně nebo situacích ohrožujících zdraví  
a život.
Obecní úřad karty namnožil a jsou při-
praveny k odběru ve vestibulu kulturního 
domu a v klubovně seniorů. 

Doporučujeme seniorům a zejména těm, 
kteří žijí o samotě, aby kartu alespoň čás-
tečně vyplnili a uložili do obálky. Obálku 
potom umístěte někam na viditelné místo, 
například na zadní stranu vchodových dve-
ří, na dveře ledničky, kredenc apod. Při zá-
chraně vašeho života může jít o informace, 
kterými záchranáři získají cenné minuty. 

Pavla Hluší, předsedkyně výboru  
pro občanské záležitosti  

Naše obec žije bohatým kulturním a společenským životem. Od posledního veřejného 
zasedání zastupitelstva proběhly tato akce:   
                          - 16. 2.  Ples myslivců
                          - 22. 2.  Valná hromada Mikroregionu Kosířsko v Hněvotíně
                          - 23. 2.  Slavností vítání nových občánků obce
                          - 23. 2.  Divadelní představení Spolku Bukovany Hrobka s vyhlídkou   
                          - 3. 3.   Obecní zabíjačka u hasičské zbrojnice.
                          - 22. 3.  Hněvotínský košt 
                          - 23. 3.  Ples sportovců 
                          - 12. 4.  Jarní setkání seniorů
                          - 20. 4.  Sběrová sobota a sběr kovošrotu Spolkem dobrovolných hasičů
                          - 26. 4.  Den Země – úklid vesnice a jejího okolí 
                          - 27. 4.  Slet čarodějnic  

Připravované akce.
                           - 4. 5.  Stavění máje
                           - 11. 5.  Výlet spolku PROVÁS
                           - 24. 5. Letní kino 
                           - 24. a 25. 5. Volby do Evropského parlamentu.
                           - 25. 5.  Kácení máje s průvodem od sv. Floriánka
                           - 7. 6.  Zahradní slavnost Mateřské školy Hněvotín

Petr Niessner, místostarosta

V sobotu 6. dubna jsme s rodinou v rám-
ci akce Uklidíme Česko provedli úklid ko-
lem silniční komunikace od samoty pana 
Mrtýnka (pod hněvotínskými Skalami),  
až ke krajním domům obce Hněvotín. 
Kolem cesty jsme sbírali plastové láhve, 
plechovky a další plasty. Kousek od sa-
moty jsme povrchově posbírali věci z čer-
né skládky a rovněž jsme naložili část věcí  
z druhé černé skládky v zatáčce pod Ska-
lami. 
Byly tam pneumatiky, lednička, linolea, 
sklenice a další odpad. Nakonec z toho 
byl plný vozík. Likvidace byla provedena  
v Olomouci na stanovišti Technických slu-
žeb Olomouc. Celkem jsme na úklidu od-
pracovali 8 hodin (4 osoby po 2 hodinách).

Jiří Kollmann 

Na pátek 12. dubna připravil obecní úřad 
pro hněvotínské seniory jejich oblíbené 
jarní setkání. Přestože byl začátek akce 
naplánován na 18. hodinu, přicházeli si ně-
kteří pánové rezervovat stoly již hodinku 
před začátkem setkání. 
Po úvodní taneční sadě hudební skupiny 
Modrá Rosa přivítal starosta spolu s mís-
tostarosty obce osmdesátku seniorů. Pří-
jemný večer plný muziky a tance zpestřilo 
vystoupení hněvotínské taneční skupiny 
BABA a ve 20 hodin se představily mažo-
retky s prapory pod vedením paní Radky 
Dudové. 

Nemohla chybět ani oblíbená tombola pod 
vedením Viléma Koníčka, který dohlížel  
i na samotné losování cen, které si letos 
senioři vybírali dle vlastního uvážení. Po 
výtečných koláčcích bezplatně rozdaných 
na stoly, které upekla děvčata z ČČK, se jen 
zaprášilo a stovka chlebíčků připravená za-
stupiteli hodinku před samotnou akcí byla 
vyprodána již ve 22 hodin. 
Kapela ukončila svoji produkci o půlnoci 
a poslední návštěvníci odcházeli o hodinu 
později. 
Dle reakcí účastníků se akce vydařila  
a všichni se těšíme na setkání podzimní. 
Vedení obce děkuje všem, kteří se podíle-
li na přípravě a organizaci tohoto jarního 
setkání.

Petr Niessner, místostarosta

Seniorská obálka Uklidíme Česko

Jarní setkání seniorůKulturní a společenské akce
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100 let Československého  
a Českého červeného kříže

Letošní výroba i instalace velikonoční vý-
zdoby v naší obci se skutečně nesla v du-
chu vítání jara. Koncem předvelikonočního 
týdne jsme za krásného a teplého počasí 
spolu s dětmi vyrazili na „lov“ vrbového 
proutí pro vypletení košíku a třímetrových 
prutů pro pletení „maxipomlázky“. 

Sluneční paprsky nás hřály i při samot-
né nedělní instalaci slaměného kohoutka  
a slepičky. V úterý pak děti z mateřské škol-
ky ozdobily vrbu malovanými vajíčky a tím 
tak výzdobu před školkou dokončily.

Adam Niessner

Na snímku je skupina zakládajících členů 
pobočky Československého červeného kříže  
v Hněvotíně. Zleva: Veinerová, Šromová, Juren-
ková, Škurek, Smékalová, Langrová, Maršálko-
vá, Endlová, Hájková a Hrudníková.

Dne 6. února 2019 uplynulo 100 let od 
založení organizace Československý čer-
vený kříž, přímého předchůdce součas-
ného Českého červeného kříže. Tento den 
před jedním stoletím vyslovil prezident  
T. G. Masaryk souhlas se založením národ-
ní společnosti Českého kříže v nové repub-
lice a současně do funkce jeho předsedkyně 
jmenoval dceru prezidenta Alici Masaryko-
vou. Ačkoliv Červený kříž působí na našem 
území již od roku 1868, teprve vznik Česko-
slovenského státu umožnil vznik samostat-
né národní společnosti.

V Hněvotíně byla pobočka Českosloven-
ského červeného kříže založena až v roce 
1958. Od tohoto roku se členové pobočky 
hojně zapojovali do akcí v obci, jakými byly 
kácení máje, odhalení pomníku padlých, 
Mikulášské nadílky, zájezdy, dětské karne-
valy, ale hlavně darovali krev a poskytova-
li první pomoc. V každé ulici byla brašna  
s první pomocí.

V dnešní době má naše organizace  
72 členů. Stále se snažíme zapojit do dění  
v obci. Navštěvujeme jubilanty, podílíme 
se na přípravě akcí a programů pro seniory 
i děti. Každý rok pořádáme zájezd a zdra-
votní i cestovatelské besedy. Všem členům 
a hlavně těm, co nám pomáhají, patří velký 
dík. Od prezidenta spolku pana Marka Juk-
la jsme obdrželi děkovné uznání spojené  
s pamětní mincí České národní banky.

Jitka Ponížilová

Ani se tomu nechce věřit, ale letošní ročník 
Hněvotínského koštu byl již desátý. Jelikož 
byla úroda ovoce v roce 2018 naprosto oje-
dinělá, věděli jsme, že košt bude opravdu 
jubilejní. Letos se konal v pátek 22. března.
Do soutěže bylo přihlášeno 30 pálených 
produktů. Ty byly rozděleny opět do dvou 
kategorií - na švestkové pálenky a pálenky 
z ostatního ovoce (jablko, mirabelky, me-
ruňka, hruška, třešeň atd.). V obou katego-
riích soutěžilo shodně 15 vzorků. Odborná 
16členná komise se sešla o den dříve, aby 
vybrala deset nejlepších do odborného fi-
nále. Po celou dobu soutěže byly vzorky 
hodnocené pod anonymními čísly. 

Druhá část soutěže, veřejná, proběhla 
v sále kulturního domu formou veřejné 
ochutnávky všech doručených vzorků. Vý-
sledky soutěže: 
hodnocení odborné komise
kategorie švestek – 
1. místo Miloslav Juřen   
2. místo Jaroslav Dohnal  
3. místo Vlasta Nováková 

kategorie ostatní ovoce – 
1. místo Roman Skácel (meruňka)
2. místo Helena Dvořáková (jablko)
3. místo Alois Špičák (jablko) 

hlas lidu – veřejná soutěž 
kategorie švestek – 
1. místo Gerhard Fischer
2. místo Vlasta Nováková
3. místo Miloslav Juřen

Hněvotínský košt 2019

Velikonoční výzdoba

kategorie ostatní ovoce - 
1. místo Roman Skácel (meruňka)
2. místo Marek Dvořák (hruška)
3. místo Vladimír Mačák (meruňka)

Na zpestření akce byly pro všechny pří-
tomné vlastnoručně připravovány koláče. 
Tentokráte byla osvědčenou osádkou, kte-
rá akci „držela“, sestava Jarda Dvořák, Mi-
loš Antl a Peťa Niessner. Přes rameno jim 
přihlížely Pavla Hluší a Iveta Šutová – asi 
nevěřily ve zdárnost akce–, ale opak byl 
pravdou. Koláče byly vynikající. Hudební 
kulisu akce jako tradičně obstarala skupina 
MišMaš.

Hněvotínský košt je akcí, která se již zcela 
určitě zařadila mezi nejoblíbenější v obci. 
Důkazem je každoroční velice slušná ná-
vštěvnost. Pořadatelé chtějí poděkovat 
všem, kteří pomáhali tuto akci zabezpečit 
– děvčatům při výdeji vzorků, děvčatům  
a Petru Šutovi v bufetu, našim pekařům, 
členům odborné komise, děvčatům z obce 
a skupině MišMaš.

Tomáš Dostál
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Na první březnovou sobotu připravil obec-
ní úřad ukázku tradiční vesnické zabijačky. 
Malí i velcí měli možnost sledovat nároč-
nost řeznického řemesla v praxi. 
Některé děti až letos zjistily, že řízek ne-
vzniká v supermarketu. Ve 14 hodin zazněl 
u hasičské zbrojnice „divadelní“ výstřel  

Vrchní rozhodčí Monika Illová blahopřeje Rad-
kovi Loukotovi, který se svým pejskem dosáhl 
nejlepší čas.

Obecní zabijačka

Nováčci norovali
Umělá nora v Hněvotíně patřící Mysli-
veckému spolku Blata Hněvotín se stala  
v neděli 14. dubna místem konání bezkon-
taktního norování nováčků Klubu chova-
telů jezevčíků ČR. Nastoupené účastníky 
zkoušek, kterých bylo tentokrát jen sedm, 
uvítala mladá trubačka Zdenka Illová. 

Krátkými proslovy přítomné uvítali i před-
seda MS Blata Luděk Nezhyba a předseda 
Klubu chovatelů jezevčíků ČR Radomír 
Svoboda a všem popřáli hodně úspěchů. 
Podle platného zkušebního řádu pro zkouš-
ky lovecké upotřebitelnosti rozhodovali 
Monika Illová (vrchní rozhodčí), Jaroslav 
Horský a Stanislav Hnátek. 

a k nohám našeho mistra řeznického Vítka 
Horáčka padl poražený pašík. 
Za aktivní pomoci Jaroslava Horáčka, 
Františka Kargera a Lukáše Burďáka bylo 
prase spařeno, očištěno a pověšeno na 
trojnožku. Rozbourání prasátka, které 
okomentoval Miloslav Antl, šlo jako po 

másle, kotle se tak začaly plnit vepřovými 
dobrotami a všude se šířila lahodná vůně 
z vařené „prdelačky“, ovaru, pečeného 
prejtu nebo dobrot z udírny. Pro všechny 
účastníky obecní zabíjačky bylo připrave-
no dostatek jelítek, jitrnic a tlačenek, kte-
ré milovníci vepřových hodů ochutnávali  
ve vytápěném stanu. 
I při letošním 3. ročníku teklo pivo prou-
dem a nechyběla ani oblíbená tombola plná 
vepřových specialit s hlavní cenou stro-
mem „jitrnicovníkem“. K výborné náladě 
přispěla i hudební skupina Mišmaš pod 
vedením Tomáše Dostála, která hrála až do 
večerních hodin. Vedení obce děkuje všem 
zaměstnancům obce, zastupitelům a dob-
rovolníkům, kteří se podíleli na přípravě  
a organizaci letošní zabijačky.                                                                                                                       

Petr Niessner, místostarosta

Na pomyslnou startovní čáru ráno nastou-
pilo sedm pejsků, obstálo jich jen šest. 
Výsledek je následující. Na pomyslném 
prvním místě se s plným počtem 84 bodů 
a časem 0,09 umístil Andreas Erik Aster, 
JDrT/pes, vůdce Radek Loukota. Na dru-
hém místě skončil s plným počtem 84 bodů 
a časem 0,10 Barney z Hory Ondřejník, 
JDrS/pes, vůdce Milan Šrotek. Třetí místo 
obsadil opět s plným počtem 84 bodů a ča-
sem 0,11 Dita z Butovických strání, JDrS/
fena, vůdce Petr Hadeš. Na čtvrtém místě 
rovněž s plným počtem 84 bodů a časem 
0,12 skončila Dorinda z Butovických strání, 
JDrS/fena, vůdce Radek Lovas.
Za uspořádání zkoušek byla na adresu 
hněvotínských myslivců slyšet samá slova 

chvály. O snídani se postaral pan Stanislav 
Ošťádal se synem. Kabanos z udírny s hoř-
čicí, chlebem, nebo rohlíkem chutnal všem. 
Na oběd byla připravena svíčková s knedlí-
kem a srnčí guláš. O výdej obědů se staral 
Pavel Pospíšil a Štěpán Fil. Kávu, čaj a dal-
ší tekutiny všeho druhu měl pod lékařským 
dozorem Pavel Andrš. Skutečnou pohos-
tinností a kamarádstvím jsou hněvotínští 
myslivci známi. Proto není divu, že si výbor 
Klubu chovatelů jezevčíku ČR již dnes za-
mluvil termín konání zkoušek na příští rok. 

Rudolf Krč
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Oprava osvětlení hřiště  
s umělým povrchem
Před devíti lety TJ FC Hněvotín, z.s.  
za pomoci odborné firmy vybudoval hřiště 
s umělým trávníkem v hodnotě přibližně  
5 mil Kč. V zimních měsících došlo k pádu 
jednoho ze stožárů s nainstalovaným osvět-
lením. Štěstí, že v té době nikdo na hřišti 
nesportoval. Následky mohly být fatální. 
Protože majetek v letošním roce odkoupila 
obec, přešla na ni také veškerá zodpověd-
nost za bezpečnost tohoto zařízení. 

Nechtěli jsme proto riskovat a provoz jsme 
na hřišti dočasně přerušili. Pomocí plošin  
a jeřábové techniky jsme raději demonto-
vali i ostatní stožáry. Po zhodnocení situa-
ce statikem jsme zadali konstrukční úpravy 
všech sloupů a až poté je vrátily na místa, 
včetně opravených svítidel. Osvětlení je tak 
opět zprovozněno. Náklady na opravu byly 
v řádech desetitisíců, ale bez těchto usku-
tečněných opatření by bylo možno sporto-
viště používat jen za denního světla.

Petr Niessner,  
místostarosta a předseda výboru  

majetkového a pro práci se spolky  
a sdruženími v obci

Poněkud rozjitřenou náladu z poslední 
doby definitivně uklidnilo sobotní jednání 
výroční členské schůze Mysliveckého spol-
ku Blata Hněvotín. Schůzi zahájil stávající 
předseda spolku Luděk Nezhyba, který na 
úvod přivítal starostu obce Jaroslava Dvo-
řáka a další hosty a pokračoval svou hod-
notící zprávou. 
V té poukázal v krátkosti na několik úspěš-
ných, ale i neúspěšných akcí. Za aktivitu 
a práci při rekonstrukci objektu Výrovka 
poděkoval pánům Pospíšilovi, Kubíčkovi, 
Špičákovi, Handlovi, starostovi obce a jeho 
prostřednictvím i obecním zaměstnancům 
za odvedenou práci. Protože se jednalo 
také o schůzi volební, popřál všem šťastnou 
volbu nového výboru. Myslivecký hospodář 
Pavel Toman si ve své zprávě posteskl při 
hodnocení kynologické oblasti, že se vět-
šina psů dostala do „důchodového“ věku. 
Stávající vůdce a hlavně mladé myslivce 
vyzval ke zvýšení zájmu o kynologii a k po-
řízení si psa, na kterého spolek samozřejmě 
přispěje.

Vždyť bez psů myslivost vykonávat nelze. 
Rezervy jsou také v přikrmování a údržbě 
krmných a mysliveckých zařízení, která 
jsou vizitkou myslivců. Dále informoval  
o stavech a odlovu zvěře a jejím úhynu  
z důvodu srážky se silničními vozidly.
Místopředseda spolku Rostislav Parák při-
znal, že se mu stále nedaří dát dohromady 
celkový inventář. Východisko z nedobré 
situace ve spolku vidí v řešení osobních 
sporů mimo kolektiv. Následovala zpráva 
finanční hospodářky Barbory Mrákavové, 
která všechny účastníky potěšila kladný-
mi čísly. V celku kladně vyzněla také zprá-
va předsedy revizní komise Pavla Andrše.  
S apelem na myslivce a příslibem starosto-
vi obce, že se myslivci budou v maximální 
možné míře věnovat výstavbě a opravám 

Hněvotínští myslivci hodnotili 

Členové staronového výboru zvoleni na výroční schůzi, zleva: myslivecký hospodář Pavel Toman, jed-
natel Luděk Nezhyba, finanční hospodář Barbora Mrákavová, místopředseda Pavel Pospíšil a předseda 
spolku Pavel Andrš.

mysliveckých zařízení, výsadbě stromků 
a keřů a pomoci obci při zajišťování jejich 
akcí, vystoupil hospodář Pavel Toman. Pa-
vel Pospíšil přednesl návrh na spolupráci  
s místními hasiči. Dále byli za členy spol-
ku přijati Libor Orava a čekatel na členství 
Václav Labounek. 
Poté se přistoupilo k volbě nového výbo-
ru, který se z původních šesti členů snížil  
na pět. Volba – až na malé výjimky– pro-
běhla v klidu a bylo schváleno původně 
navrhované staronové vedení. Předsedou 
byl zvolen Pavel Andrš, místopředsedou 
Pavel Pospíšil, jednatelem Luděk Nezhyba, 
mysliveckým hospodářem Pavel Toman,  
finančním hospodářem Barbora Mráka-
vová. Do revizní komise byli zvoleni Alois 
Hrubý, Libor Orava a Rostislav Parák. 
Správcem Výrovky se stal Vlastimil Handl 
a správcem střelnice Lubomír Vymazal. 
Prvním přihlášeným do diskuse byl staros-
ta obce Hněvotín Jaroslav Dvořák. Ve svém 
příspěvku hovořil o vzájemné spolupráci 
a podpoře spolku ze strany obce a popřál 
myslivcům hodně úspěchů. Po odchodu 
starosty se diskuse zaměřila na oblasti, 
které měly být řešeny na předchozí člen-
ské schůzi, ale nebyl jim dán prostor. Tato 
oprávněná kritika dle reakcí padla, jak se 
říká, na úrodnou půdu a výbor si z těchto 
připomínek do budoucna jistě odnese po-
naučení. Schválená akce s hasiči proběhne 
na Výrovce dne 18. května. Závěrem bylo 
jednohlasně přijato přednesené usnesení 
a „výročka“ pokračovala obědem a volnou 
zábavou. 

Rudolf Krč
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Během jednání hněvotínských sportovců se na-
šel čas i na gratulace jubilantům. Jedním z nich 
byl i Vladimír Mlčoch, který oslavil 85 naroze-
niny. 

V neděli 14. dubna se v sále kulturního 
domu uskutečnila Valná hromada TJ FC 
Hněvotín, z.s. Zúčastnilo se jí 52 členů 
spolku. 
Ti si postupně, dle schváleného programu 
jednání, vyslechli zprávu o činnosti za rok 
2018 přednesenou předsedou spolku Mi-
roslavem Hariněm, zprávu o hospodaření 
spolku, se kterou přítomné seznámil Petr 
Niessner a zprávu předsedy kontrolní ko-
mise Tomáše Dostála. 

Následně se za uplynulým rokem ohlédli 
trenéři jednotlivých fotbalových mužstev 
a zástupci ostatních sportů, konkrétně te-
nisu, volejbalu, stolního tenisu a malého 
fotbalu. 
Poté účastníci jednání odhlasovali složení 
kontrolní komise na další období ve složení 
Tomáš Dostál – předseda komise, Vladimír 
Polák mladší a Ondřej Filip. 

V nejočekávanějším bodě programu členo-
vé výboru přítomným objasnili, jaké důvo-
dy je vedly k rozhodnutí odhlásit mužstvo 
mužů z jarní části soutěže krajského pře-
boru Olomouckého kraje. Bouřlivá výměna 
názorů postupně přešla do diskuze, která 
byla předposledním a nejdéle trvajícím bo-
dem programu. 
Po schválení usnesení byla valná hromada 
ukončena a všichni přítomní společně po-
obědvali.

Milan Krejčí

Závažné rozhodnutí učinil v březnu výbor 
TJ FC Hněvotín, z.s., když odhlásil muž-
stvo mužů z jarní části soutěže olomoucké-
ho krajského přeboru.
Ještě koncem února nic nenasvědčovalo 
tomu, že by muži měli problém se složením 
mužstva. Při pohovorech žádný z hráčů od-
chod neoznámil, v prvních deseti březno-
vých dnech však bylo vše jinak. Postupně 
jich odešlo pět a v kádru zůstalo sedm hrá-
čů. Když se ani po oslovení přibližně pat-
nácti hráčů tým doplnit nepodařilo, rozho-
dl se výbor k odhlášení mužstva ze soutěže, 
a to i přes sankce, které jsou s tím spojené. 
Konec mužské kopané v Hněvotíně to však 
neznamená. Výbor věří, že se mu na pod-
zimní část soutěže (mužstvo bude přihláše-
no do 1.B třídy) podaří sestavit tým, jehož 
jádro budou tvořit stávající hráči, kteří jsou 
na jaře na hostování v jiných mužstvech, 
hněvotínští fotbalisté, kteří byli klubem 
vychováni nebo jím prošli a v současnosti 
hrají v jiných klubech nižší soutěže, a do-
rostenci, kteří budou ve své věkové katego-
rii končit. Je jasné, že tým bude muset být 
doplněný i o další hráče, ale ne v takovém 
množství jako dříve. Vždyť jen za poslední 
dva roky mužstvem prošlo neuvěřitelných 
26 hráčů.  

Milan Krejčí

Letošní brzký nástup teplejšího počasí 
umožnil členům TJ FC Hněvotín začít při-
bližně o měsíc dříve než loni s přípravou 
jednotlivých sportovišť.
Pod dohledem „trávníkářů“ z olomoucké 
Sigmy proběhla rekultivace trávníku na 
hrací ploše, který byl provzdušněn, přihno-
jen a poválen. Vlastními silami pak členové 
spolku přispěli k předsezónní úpravě antu-
kových hřišť, k čemuž byly dovezeny 4 tuny 
antuky.

Zjistili jsme, že kurty byly po zimě ve velmi 
dobrém stavu. I tak ale byla z jejich povr-
chu sejmuta stará, přibližně 1 cm silná vrst-
va antuky a nahrazena novou. Po drobných 
opravách lajn následovalo kropení, zame-
tání a především důležité válení. Na vše 
dohlížel starý praktik pan Oldřich Vavrda.

Nejen v obci, ale i na stavu zařízení a spor-
tovišť v areálu se podepsala vichřice, která 
nás v poslední době bohužel celkem pra-
videlně „navštěvuje“. V březnu dokázala 
strhnout přístřešek mezi budovou restau-
race a venkovní zahrádkou a „umístit“ jej 
do ochranné sítě hřiště s umělým povr-
chem. Potrhány byly i krycí plachty na kur-
tech, ty už jsou ale nahrazeny novými.

Milan Krejčí

Valná hromada TJ FC Hněvotín

Odstoupení mužstva mužů  
ze soutěže

Příprava sportovišť na novou sezónu
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Letní kino Provázek
Spolek ProVás Hněvotín vás srdečně zve na 
večerní promítání letního kina ve sportov-
ním areálu. Jeho brány se otevřou v pátek 
24. května ve 20 hodin. Pro první promíta-
cí večer pod širým nebem jsme vybrali ob-
líbený rodinný film s názvem Sedm trpas-
líků. Posezení bude připraveno u pivních 
setů, a proto opět doporučujeme přinést si 
vlastní deky, lehátka, či rybářské židličky. 
Dobrovolníci spolku pro vás připraví fil-
mové občerstvení - popcorn, bramborové 

spirály, kofolu, točit se bude pivo Chomout. 
Výtěžek z kina bude použit na organizaci  
5. ročníku pobytového tábora pro hněvo-
tínské děti s tématem Cestou necestou, 
který spolek letos pořádá. V případě nepří-
znivého počasí se kino přesouvá na sobotu 
25. května. Aktuální informace naleznete 
na webové adrese spolku www.provashne-
votin.cz.

Petr Niessner, spolek ProVás Hněvotín


