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sedm zastupitelů a čtrnáct hostů se se-
šlo v úterý 18. srpna na 12. zasedání 
hněvotínského zastupitelstva. Z jednání 
se omluvili roman piňos kvůli dovolené 
a mgr. Lucie přikrylová pro nemoc.

po schválení všech formalit přednesl 
předseda kontrolního výboru Ing. Ivo Čer-
ný Zprávu o plnění usnesení a starosta ja-
roslav dvořák shrnul činnost obecního úřa-
du od posledního zasedání. 

v dalším bodě jednání navrhl staros-
ta požádat o bezúplatný převod pozem-
ků z majetku státu. Informoval přítomné 
o příslibu z jednání s předsedou svazu 
měst a obcí smO Čr Františkem Luklem, 
předsedou vlády andrejem babišem a mi-
nistryní financí alenou schillerovou o mož-
nosti bezúplatných převodů pozemků v ma-
jetku státu obcím pro snadnější realizaci 
pozemkových úprav. podle seznamu po-
zemků vlastněných státem v katastrálním 
území Hněvotína se jedná o nemovitosti, 

na nichž má právo hospodařit státní po-
zemkový úřad Čr a pozemkový úřad Čr. 
Zastupitelé podání žádosti schválili.

stejně tak prošla žádost sdH těšeti-
ce-vojnice o prodej požárního vozidla 
avIa 31K/4, které doposud využívali hně-
votínští hasiči, za 10 tisíc korun. vozidlo 
bude připraveno k prodeji po uzavření 

Obec požádá stát o bezúplatný převod pozemků

Stavební práce se nezastavily ani o prázdninách

Body z jednání 
v samostatných článcích
–  výpověď z nájmu orné půdy 

Zemědělskému družstvu Hněvotín
–  rozpočet obce na rok 2021
–  žádosti právnických a fyzických osob
–  zakázky malého rozsahu
–  pokračující výstavba v obci
–  kulturní a společenské akce
–  nový způsob placení vodného a stoč-

ného

Zakázky malého rozsahu:
–  místo pro přecházení u ZŠ řešíme se 

společností Značky morava z Krnova. 
snad se nám podaří akci realizovat 
do konce října 2020;

–  na přechod u okružní křižovatky vypí-
šeme soutěž. měli bychom ho uskuteč-
nit do konce roku 2020;

–  po zkušenostech s výhodným dělením 
zakázek malého rozsahu zvažujeme 
v tomto roce vybudování 1. části atle-
tického oválu svépomocí za zhruba je-
den milion korun (geodetické a zemní 
práce, podkladní vrstvy, betonářské 
práce, zavlažování a živičný propust-
ný povrch). v příštím roce bychom 
položili tartanový povrch a úpravy 
terénu;

–  požádali jsme o dotace ze státního ze-
mědělského intervenčního fondu na 
stavební úpravy zasedací místnosti 
v budově zbrojnice. Odhadovaná cena 
je cca 300 tisíc korun;

–  u výstavby komunikace U Zahrádek če-
káme pořád na rozhodnutí odvolacího 
orgánu – Odboru dopravy Krajského 
úřadu Olomouc. rozhodnutí by mělo 
padnout do poloviny měsíce září. snad 
konečně začneme stavět.

Drobné stavební práce:
–  ve sportovním areálu jsme vydláždili 

prostor pod gril, zaplatili výměnu ok-
na pro výdej zmrzliny, zapravili omítky 
a instalovali jsme letní sprchu;

Plácek pro grill na hřišti

Sprcha u beachvolejbalového hřiště

Nové hřiště na volejbal pro děti a mládež

kupní smlouvy. Zastupitelstvo také „od-
kleplo“ odkoupení pozemků do majetku 
obce pro výstavbu cyklostezky, 

revokováno bylo usnesení z 11. zasedá-
ní v bodě b/22 ohledně pomoci povodní 
postiženému Šumvaldu. návrh uzavřít da-
rovací smlouvu na 100 tisíc korun pro obča-
ny, kteří se kvůli velké vodě ocitli ve složité 
sociální situaci, bude respektovat kritéria 
zastupitelstva Obce Šumvald.

schválen byl příspěvek vedoucím mla-
dých hasičů a také opatrovnictví po aloi-
si Kreuzerovi a anně Kreuzerové. jedná se 
o neznámé osoby, které jsou vlastníky po-
zemku p.č. 1008/3, ostatní plocha/ost. 
komunikace o výměře 55 m2, v k.ú. Hně-
votín, zapsaném na Lv č. 703. List vlast-
nictví je vedený u Katastrálního úřadu 
pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviš-
tě Olomouc. pozemek je součástí veřejné-
ho prostranství.

 Aneta Glogarová

–  vybudovali jsme další hřiště pro plážo-
vý volejbal určený přednostně dětem 
do 15 let; 

–  v součinnosti se spol. spro Lutín a sKan-
sKOU jsme opravili živicí překopy ko-
munikací;

–  provádíme přípravné práce na zpří-
stupnění pozemku podél potoka za 
studeným snížením kanalizační šach-
ty, propustkem dešťové vody a proře-
zem náletových dřevin;

–  postavili jsme pódium pro hudebníky 
dle požadavku sdH s přípojkou nn;

–  nechali jsme posekat využívané prosto-
ry ve skalách, opravit zábradlí a scho-
diště do lomu apod.

–  zateplujeme objekt bývalé výrovky ve 
skalách dle požadavku ms blata;

–  započali jsme s čistěním deseti obec-
ních studní. Osadíme je klasickými 
pumpami s určením pro užitkovou vo-
du.

Plánujeme:
–  pokračovat svépomocí se zpevňování 

povrchů komunikací, které nejsou or-
nou půdou, pro cyklotrasy;

–  vyčistění koryta potoka za studeným;
–  informace od společnosti ČeZ: září–

prosinec 2020 vznikne přeložka nad-
zemních rozvodů nn na ulici Lutínská 
(od okružní křižovatky po konec obce 
směrem na Lutín), zároveň bude pře-
loženo i nové vO.

Miloslav Antl, místostarosta
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Změna: vodné a stočné budou lidé platit zálohově
během října obec uzavře s odběrateli nové smlouvy na vodné a 
stočné, které budou spotřebitelé hradit zálohově podle rozpisu 
plateb obdobně jako u plynu nebo elektrické energie. poslední 
klasické zúčtování bude uzavřeno za účetní období duben–říjen 
2020, kdy obec vyfakturuje spotřebu obvyklým způsobem.

K dlouhodobě připravovanému novému způsobu platby při-
stoupili zastupitelé po vyjasnění odpočtu dpH a způsobu vyúčto-

do další etapy zlepšení dodávky pitné vo-
dy našim občanům se obec pustila v měsí-
ci srpnu. Usilovně pracujeme na zapojení 
nového vrtu u chmelnice, který by měl po-
moci se zásobením hlavně v období špi-
ček. podařilo se nám vystrojit vrt HvH-1, 
vybudovat ochranné pásmo, napojit vrt 
na vodárnu, přívod elektřiny a uskutečnit 
s tím související zemní práce. 

byly provedeny tlakové zkoušky a pro-
plach potrubí. po zajištění všech požado-
vaných úkonů a protokolů požádáme vo-
doprávní úřad o částečnou kolaudaci a po-
sílíme vodovodní systém. protože jsme 
neobdrželi dotaci a dostatek pitné vody je 
jednou z priorit obce, posilujeme vodo-

Nový vrt u chmelnice brzy zlepší
zásobování pitnou vodou pro obyvatele

Čištění studní Vodárna u chmelnice

vání. výše zálohové platby vyplyne z dlouhodobé průměrné spo-
třeby každé domácnosti, který bude zásadní pro uzavření smlou-
vy. vyúčtování pak proběhne vždy v měsíci říjnu, tedy nejdříve 
v říjnu 2021.

Odběratelé s minimální spotřebou a starší lidé budou moci 
zaplatit celkovou částku hotově na obecním úřadě.

Lukáš Koníček, vodohospodář

vodní systém po částech a z vlastních pro-
středků. pro ilustraci: původní nacenění 
realizace této části sO 2 bylo 1 700 000 ko-
run. Zakázku jsme však rozdělili na menší 
části pro zemní práce, vodovodní, elektri-
kářské i s dodávkami materiálu, aby na ně 
dosáhly jednotlivé firmy a OsvČ. Zapojili 
jsme také zaměstnance a brigádníky obec-
ního úřadu. díky tomu jsme tuto část reali-
zovali do 500 tisíc korun, tedy ani ne za 
1/3 původní ceny.

v nejbližší době také necháme vyměnit 
celou elektroinstalaci vodárny na Klupoři, 
upravit povrch a stejně tak modernizovat 
čerpací a ovládací zařízení. taktéž jsme 
provedli pravidelné odkalení vodovodu 

nejen v koncových částech (kde odkalová-
ní provádíme měsíčně), ale v celé síti.

v říjnu budeme opět pokračovat s výmě-
nou vodoměrů. poté, co vyměníme všechny 
obecní vodoměry (viz samostatný článek), 
začneme vyměňovat vodoměry studniční. 
doufáme, že tento krok zajistí lepší, rych-
lejší a férovější výběr vodného a stočného. 

jelikož pitná voda je vzácná surovina, 
snažíme se též uvést do provozu studny 
s užitkovou vodou, které jsou rozmístěny 
po obci. studny nyní čistíme. poté je plá-
nujeme osadit manuálními pumpami. vo-
da v nich nebude pitná, ale určena k zalé-
vání zeleně.

Lukáš Koníček, Miloslav Antl

Zastupitelé se rozhodli výpovědět nájemní
smlouvu orné půdy hněvotínskému družstvu
Zastupitelé se již několik let snaží s po-
mocí zaměstnanců obce a také vás občanů 
a mládeže postupně zlepšovat stav krajiny 
a celkové životní prostředí v katastru Hně-
votína. Konalo se několik „Zelených so-
bot“, zapojili se žáci základní školy v rámci 
akce „den Země“, myslivecké sdružení bla-
ta, sdH. Uklízeli jsme černé skládky, vysa-
dili stovky stromů a keřů. chceme jít dál.

vyvolali jsme jednání se zemědělskými 
subjekty, které hospodaří v katastru obce 
a seznámili je s plány na výstavbu cyklos-

tezek, cyklotras, procházkových tras, re-
laxačních zón, další výsadbou alejí stro-
mů podél polních cest, vytvoření vodní 
nádrže apod. jednání nebyla jednodu-
chá. Objektivně musíme přiznat, že i ze-
mědělci se musí vypořádat s řadou pro-
blémů a úskalí, pokud chtějí dále v země-
dělství podnikat a krajinu udržovat.

nicméně, neshodli jsme se v našich 
plánech. a protože máme pocit, že zájmy 
1854 obyvatel obce zemědělci ignorují, 
rozhodli jsme se vypovědět smlouvu obce 

o pronájmu pozemků Zemědělskému druž-
stvu Hněvotín, uzavřenou 16. 10. 2009. 
jedná se o přibližně 20 hektarů orné pů-
dy. Obec dále vlastní 18 hektarů lesní pů-
dy a polních cest, které jsou zčásti ornou 
půdou. může se stát, že zaniknou téměř 
všechny větší lány a hospodaření se pod-
nikatelům v zemědělství značně ztíží. vý-
povědní lhůta činí tři roky.

jsme připraveni hledat optimální ře-
šení.

Jaroslav Dvořák, starosta
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Hasiči budou mít nový vůz
Obec vypsala soutěž na dodání nového do-
pravního automobilu s přívěsem pro potře-
by sdH. po vyhodnocení nabídek a konzul-
taci s místními hasiči navrhla Komise pro 
zadávání veřejných zakázek pověřit dodá-
ním automobilu s přívěsem společnost ZHt 
Group z Hranic-slavíče. Zastupitelé zadání 
zakázky schválili i se smlouvou na dodání 
vozidla s přívěsem, které se uskuteční do 
30. 11. 2020. Obec získala dotace od mini-
sterstva vnitra ve výši 445 000 korun a sto 
tisíc obdrží od Olomouckého kraje. dopla-
tíme cca 700 000 korun.

 Jaroslav Dvořák, starosta

Oprava ulice Za Zbrojnicí
soutěž na přípravné a betonářské práce při 
opravě ulice Za Zbrojnicí vyhrála společnost 
strabaG. Komise pro zadávání a vyhodno-
cování veřejných zakázek vybrala z nabídek 
právě tuto firmu. položení živičných vrstev 
bude obec soutěžit samostatně. předpoklá-
dáme zahájení prací v září a ukončení celé 
akce do konce listopadu 2020. pod povrch 
chodníků preventivně položíme chráničku 
a kabely pro veřejné osvětlení, které bude-
me překládat v roce 2021.
 Miloslav Antl, místostarosta 

Někteří majitelé psů jsou 
skutečně bezohlední

krátce z obceLidé opět začali žít společenskými
a sportovními akcemi

stovka obyvatel Hněvotína využila v sobo-
tu 22. 8. příležitosti a nechala se vláčkem 
vyvézt na vrchol velkého Kosíře. Zde na 
účastníky čekalo občerstvení v podobě 
chlazeného piva a nealko nápojů a špekáč-
ků k opékání. nechyběl hudební doprovod, 
o který se postarala skupina mišmaš. Zá-
jemci mohli bezplatně vystoupat na 28 me-
trů vysokou rozhlednu a pokochat se výhle-
dem do krajiny. I když se během odpoledne 
stahovala mračna, déšť nakonec akci ne-
narušil, a všichni se tak z výletu vrátili 
suchou nohou. vedení obce děkuje všem, 
kteří se na zajištění této akce podíleli. 

výlet na Kosíř byl jednou z mnoha ak-
cí, které se uskutečnily po koronavirovém 
uvolnění.

Další akce:
–  v kulturním sále se pravidelně 

připravuje skupina baba s novým 
vystoupením;

–  zkoušky již normálně probíhají 
i dechové hudbě Hněvanka;

–  koná se cvičení tabata;
–  s vedením ZŠ jsme se 23. 6. slavnost-

ně rozloučili s absolventy 9. třídy 
– viz samostatný článek;

–  pan navrátil organizoval 28. 6. turnaj 
v plážovém volejbalu „Hněvotínský 
písek“ – viz samostatný článek;

–  během června až srpna se konaly tři 
příměstské tábory (29. 6. – 3. 7., 
13. – 17. 7., 17. – 21. 8.) – viz samo
statný článek;

–  pan machovský a pan jonáš organizova-
li 27. – 31. 7. příměstský tenisový kemp;

–  spolek prOvás zorganizoval letní 
pobytový tábor 8. – 15. 8.;

–  zajišťovali jsme výjezdní zasedání 
starostů mikroregionu Kosířsko, které 
řešilo propojení cyklotras mezi 
obcemi mikroregionu;

–  jednali jsme o podpoře činnosti se 
spolky obce a s římskokatolickou 
farností;

–  pan Krytinář organizoval 22. 8. turnaj 
ve stolním tenisu;

–  v sobotu 22. 8. vyrazili občané obce 
na výlet vláčkem na Kosíř.

Do 13. zasedání zastupitelstva v říjnu 
plánujeme:
–  pivní slavnosti v režii sdH 29. 8.;
–  slavnostní zahájení školního roku 

2020/2021 v sále Kd jen pro 1. třídu 
a rodiče prvňáčků;

–  odložený košt slivovice v pátek 
11. září uvažujeme uskutečnit 
u hasičské zbrojnice – v případě 
konání vás budeme informovat 
obecním rozhlasem;

–  pan navrátil připravuje dne 12. 9. 
turnaj v plážovém volejbale;

–  volby do krajského zastupitelstva 
a doplňovací do senátu 2. a 3. 10., 
případně 2. kolo do senátu 9. a 10. 10.;

–  podzimní setkání seniorů v pátek 16. 10. 
musíme bohužel ZRUŠIT, protože se jed-
ná o nejohroženější skupinu.

Petr Niessner, místostarosta

na obecní úřad stále docházejí stížnosti 
občanů na psí exkrementy na veřejných 
prostranstvích, dokonce uprostřed chod-
níku, na počůrané fasády domů apod. je 
častým obrazem, pes, který dělá potřebu 
někomu před domem a páníček, paní ne-
bo dítě zrovna vyřizuje neodkladnou zá-
ležitost mobilním telefonem, případně se 
zrovna dívá jinam. rádi vás vidíme a po-
tkáváme. nechtějte však po nás ostatních 
abychom se rozplývali a milovali vašeho 
pejska, rozsévajícího exkrementy na ve-
řejných prostranstvích a plochách, které 
si řada občanů před domy udržuje.
 Jaroslav Dvořák, starosta

Výlet turistickým vláčkem na Velký Kosíř
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Na kostelních hodinách
se zastavil čas

Obec zřejmě přijde příští rok
v rozpočtu o několik milionů

také vám občas utkvěl zrak na věžních hodinách a pořád 
jste viděli 6 hodin? poškodila se elektronika, která se po 
dohodě s panem farářem vojtěchem Kološem objednávala 
od německého dodavatele. nyní už hodiny zase jdou.

Zastupitelé také vyhověli žádosti Římskokatolické far-
nosti a schválili na 12. zasedání poskytnutí dotace na 
opravu střechy kostela z rozpočtu roku 2021 ve výši 250 ti-
síc korun. podmínkou je příspěvek Olomouckého arcibis-
kupství. Jaroslav Dvořák, starosta obce

návrh rozpočtu obce na rok 2021 zastupitelstvo zveřejní k připomínková-
ní v říjnu na svém 13. zasedání. je proto nezbytné začít rozpočet již při-
pravovat. propad letošního rozpočtového určení daní (rUd) odhaduje mi-
nisterstvo financí Čr pro obec Hněvotín na 4 695 000 korun. Odhad svazu 
místních samospráv je dokonce do 8 milionů korun.

na účtech obce máme v současnosti našetřeno cca 13 milionů korun 
a předpokládáme dokončit v letošním roce ještě tyto stavební záměry:
– komunikace U Zahrádek 1 800 000,– Kč
– oprava ulice Za Zbrojnicí 4 500 000,– Kč
– výdaje na napojení vrtu HvH 1 (mK) 200 000,– Kč
– přechody pro chodce – okružní křižovatka a ZŠ 700 000,– Kč
– vybudování atletického oválu (1. fáze ) 1 000 000,– Kč
– doplatek na pořízení da sdH 700 000,– Kč 
– výkup pozemků pro cyklostezky 900 000,– Kč

celkové investice do konce roku budou činit cca 9 až 10 milionů korun 
a na konci roku bychom tak měli mít zůstatek na účtech obce pro rok 2021 
cca 2 – 3 miliony. ministerstvo financí zatím nezveřejnilo předpoklad rUd 
pro rok 2021, ale předpokládáme, že to bude mezi 22 – 25 mil. Kč a rozpo-
čet obce může být tedy o 5 milionů nižší, než jsme plánovali v tomto roce. 
jelikož budeme návrh rozpočtu zveřejňovat až po 13. veřejném zasedání 
zastupitelstva v měsíci říjnu, předpokládáme, že se příjmové podmínky 
veřejných rozpočtů ještě vyjasní.

vyzýváme nyní výbory spolků, předsedy zájmových složek, aby do 30. zá-
ří odevzdali na obecní úřad požadavky na příspěvky (dar, dotaci) na činnost 
svých organizací. Libor Blaťák, předseda finančního výboru

Otevřeme konečně
i druhou restauraci
podobně jako u restaurace na Hřišti jsme i do pro-
stor restaurace v kulturním domě investovali fi-
nanční prostředky do stavebních úprav s cílem vy-
tvořit příjemné prostředí pro hosty, tedy převážně 
občany naší obce. je to náš majetek, musíme se 
tedy o něj starat péčí dobrého hospodáře.

problémem u obou restaurací byli spolehliví 
nájemci-restauratéři, kteří by vyhovovali co nej-
větší škále obyvatel. po několika nabídkách, které 
obci nevyhovovaly, projednali zastupitelé na 12. 
zasedání žádost pana Ladislava plevy a souhlasili s 
provozováním restaurace v kulturním domě a uza-
vřením nájemní smlouvy.

Restaurace v kulturním domě je otevřena od 
31. 8. 2020. Otevírací doba: 

po – čt, 10 – 21 hod. / pá – so, 10 – 23 hod.
na čepu bude pivo ZUBR Grand 11° za 27,– Kč 

a Gradus 12° za 32,– Kč. pro rodinné oslavy či jiné 
požadavky hostů můžete kontaktovat pana plevu 
(tel. 732 886 896). restaurace bude vařit obědní 
menu. snad se konečně dostane pohostinství 
v obci do normálního stavu.

Miloslav Antl a Petr Niessner,
místostarostové

vždycky, když vjíždím do Hněvotína, osloví mě zeleň a upravenost 
vesnice. v duchu děkuji zastupitelům a panu starostovi za tuto péči.

Nástěnka u kostela
při montáži nové nástěnky u kostela jsme s bratrem romanem zkraco-
vali tyčky. Kolemjdoucí starší osoba se nás rázně ptala: „proč to zkra-
cujete?“ neodpověděli jsme dostatečně rychle, a tak si s chutí odpliv-
la a řekla „… chlapi s vámi je ale řeč.“ Usmál jsem se radostí, že slyším 
kousek mateřštiny sousedního Ostravska, kde se mluví stručně, jasně 
a srozumitelně.

Svatý Kryštof
Každý má svoje slabé místo. U mě je to levý zadní nárazník auta. při 
parkování u kostela jsem ťuknul do dveří vozu své sousedky, paní soni 
z pošty. domluvili jsme se k oboustranné spokojenosti. Kolegyně ještě 
navrhla, abych její auto požehnal – udělal jsem to následující den a da-
roval sv. Kryštofa, patrona řidičů. děkuji za pochopení. (K žehnání au-
ta není potřeba, aby vám kněz ťuknul karosérií )

Hodiny na kostele se zastavily
Kostel má hodiny, aby ukazovaly na vážnost života, a zvon, abychom si 
při zvonění vzpomněli na naše zemřelé. jenže se zastavily. jejich řídící 
jednotka prostě po 28 letech řekla dost a musela být nahrazena novou.

Každému z nás se jednou hodiny života zastaví. proto všechno, co 
připomíná toto zastavení, je nám nepříjemné: suchý strom, ucpaná 
dálnice, slepá ulice, vrásky na čele, vykopaný hrob, hodiny nejdou… 
možná existují výjimky, že konec se mne bezprostředně netýká a že 
není vhodná chvíle na to myslet – ale je to pošetilá myšlenka. Čas ne-
jsou peníze, čas je život dobře prožitý.

děkuji za pochopení a těším se na další malá a milá setkání v Hně-
votíně. Vojtěch Kološ, farář
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Školáci by mohli mít nově
vybavenou počítačovou učebnu

Deváťáci se na obecním úřadě
slavnostně loučili se školou

Zastupitelé obce odsouhlasili záměr Zá-
kladní školy a mateřské školy Hněvotín za-
pojit se do projektu „Inovace pc učebny 
v ZŠ Hněvotín“. tento předpokládaný pro-
jekt se uskuteční v rámci Integrovaného 
regionálního operačního programu (dále 
IrOp) ministerstva pro místní rozvoj Čes-
ké republiky.

stručný popis projektu:
–  zajištění úplně nového vybavení pc 

technikou ve školní počítačové učebně 
- jedná se o nákup 19 žákovských stol-
ních pc + 1 učitelského stolního pc + 
barevné tiskárny atp.

–  nákup 20 otáčivých židlí k jednotlivým 
pc pracovištím

–  součástí projektu je zajištění povinné 
bezbariérovosti, která bude zajištěna 
nákupem tzv. schodolezu a adaptaci 
současného Wc na bezbariérové

–  hodnota projektu: 641 522,– Kč

Způsob financování:
–  škola má 5procentní spoluúčast, kte-

rou uhradí za svého provozního roz-
počtu na rok 2021

–  požadovanou celkovou hodnotu pro-
jektu musí zpočátku zafinancovat zři-
zovatel školy

–  po nákupu veškerého technického vy-
bavení, provedení stavební úpravy Wc 
na bezbariérové a předání faktur cent-
rálnímu orgánu, bude tato částka po-
skytnuta škole, a ta ji vrátí obci.
doba trvání projektu:
zahájení 1. 8. 2020, ukončení 31. 8. 2021
jedná se tedy o schválení částky 641 522 

korun do provozního rozpočtu školy na rok 
2021, která bude posléze vrácena zřizo-
vateli. překlenovací úvěr bude zahrnut do 
rozpočtu ZŠ na rok 2021.

Mgr. Vladimír Čuka,
ředitel ZŠ a MŠ Hněvotín

Koncem června jsme se slavnostně rozlouči-
li v obřadní místnosti obecního úřadu s le-
tošními absolventy 9. třídy ZŠ Hněvotín, 
kteří nás navštívili společně se svým třídním 
učitelem mgr. pavlem pekařem. Žáci se nám 
postupně představili a stručně nás informo-
vali o svých plánech do budoucna a o svém 
dalším studiu. starosta obce popřál všem 
absolventům mnoho úspěchů v osobním 
i profesním životě, následně se pak každý 
z nich podepsal do pamětní kroniky obce 
Hněvotín, obdržel knihu dějiny Hněvotína 
a dárkový poukaz do knihkupectví.

ve druhé polovině setkání jsme se pře-
sunuli do zasedací místnosti, kde bylo při-

praveno drobné pohoštění. při něm jsme 
pak mohli zhlédnout krátkou videopre-
zentaci, kterou si absolventi připravili 
a společně s námi si připomněli své devíti-
leté působení na naší škole. věříme, že 
budou na hněvotínskou školu a její učitele 
v dobrém vzpomínat a ještě jednou přeje-
me s. brandové, j. dostálíkovi, j. jaškovi, 
j. Koutkovi, b. mádlové, d. Opravilové, 
a. Ošťádalové, m. Otrubovi, a. petrželové, 
m. pospíšilové, K. pytlíčkové, t. tománko-
vi, m. večeřovi, m. vyhlídalové, j. Ženožič-
kovi, j. maškovi, K. svobodové šťastné vy-
kročení do nové životní etapy.

Petr Niessner

Prvňáčci zahájí 
nový školní rok
v kulturním domě
Ředitelství ZŠ a mŠ Hněvotín oznamuje 
všem rodičům a přátelům školy, že zahá-
jení nového školního roku 2020/2021 se 
bude konat v úterý 1. září 2020. Žáky 
1. třídy čeká slavnostní uvítání v 8 hodin 
v Kulturním domě Hněvotín, kde budou 
očekáváni i se svými rodiči.

prvňáčky v jejich první školní den při-
vítá paní učitelka alena Zapletalová, pan 
ředitel vladimír Čuka, paní vychovatelky 
veronika chudobová, renata Krytinářová 
a naděžda Krejčí a za obec Hněvotín pan 
místostarosta petr niessner. po slavnost-
ním úvodu a zapsání do pamětní knihy se 
všichni odeberou do školy, aby si děti pro-
hlédly šatní skříňky a svou budoucí třídu. 
nezapomeňte na přezůvky!

Žáci 2. až 9. ročníku přijdou přímo do 
školy, kde je slavnostně přivítají v kme-
nových třídách jejich třídní učitelé. také 
pro ně platí povinnost vzít si s sebou pře-
zůvky a kromě toho i klíče od skříněk.

provoz školní družiny a jídelny budou 
zahájeny od středy 2. září 2020.

Vlasta Nováková, zástupce ředitele ZŠ

Poděkování za 
prázdninové služby 
na školním pozemku
děkujeme všem žákům a učitelům, kteří se 
dobrovolně zúčastnili prázdninových slu-
žeb na školním pozemku, které probíhaly 
každé pondělní dopoledne od 9 do 11 ho-
din.

po celou dobu se o pozemek stará pa-
ní učitelka Iveta Šutová, v současné do-
bě za pomoci paní kuchařek Idy vojáčko-
vé a Zdeňky svákové. všem třem patří 
velký dík a na zahradu je radost pohle-
dět! což je vidět i na fotografiích.

výpěstky z pozemku někteří žáci spořá-
dají hned na místě, některé si rozdělí me-
zi sebou a jinak putují do školní jídelny.

Vlasta Nováková, zástupce ředitele ZŠ
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Ve školce se gruntovalo a nyní se všichni těší na děti 

Předškoláci si užívali kreativní dílny v Berušce

v čase prázdnin měla školka sice omezený 
provoz, ale to neznamená, že by se v ní nic 
nedělo. paní školnice umývaly všechny 
prostory, hračky a chystaly nám čisté záze-
mí, neboť před začátkem školního roku je 
nutné připravit třídy. Učitelky zdobily ná-
stěnky, vytvořily pedagogické plány pro 
příští rok a připravovaly pomůcky pro práci 
s dětmi. všichni se snažili, aby nový školní 
rok začal pro všechny co nejpříjemněji. 

do školky v září nově přibude dalších 
15 nejmenších dětí a 3 do starších oddě-
lení. pro ty nejmenší nováčky je adaptace 
nejtěžší, jelikož se musí odpoutat od ro-
dičů a vytvořit nové sociální vazby. tato 
změna je většinou náročná nejen pro dě-
ti, ale i rodiče. Často je potřeba velká dáv-
ka trpělivosti než si vše „sedne“. 

přeji všem dětem, aby ve školce byly 
šťastné, utvořily mnoho přátelství a zaži-
ly spoustu krásných zážitků. 

těšíme se v září! Kateřina Velclová

děti ze školky si užily svůj první příměstský 
tábor v mateřském centru beruška, který 
se konal od 20. července pod vedením paní 
učitelky moniky Königové a Zuzany Šínové. 

během týdne jsme si vyzkoušeli různé 
výtvarné techniky, vyráběli trička, malo-
vali kamínky, vystřihávali masky, hráli si 
v herně nebo na školkové zahradě. také 
jsme překonávali překážkovou dráhu, za-
žili bublinkovou show nebo výbuch sopky. 
poslední den malí táborníci hledali poklad 
v ulicích Hněvotína. děti odcházely každý 
den spokojené a plné nových zážitků.

děkujeme mas region Haná za podpo-
ru a spolupráci v tomto roce a už nyní se 
těšíme na další tábor!

Mgr. Zuzana Šínová

Osmnáct nováčků přivítá 1. září hněvotínská školka



8 | aKtUáLně ZpravOdaj Obce HněvOtína | srpen 2020

Táborový týden plný kouzel: ABRA DABRA 2020
sedm desítek vyškolených kouzelníků, 
kteří magickým zaklínadlem abra dabra 
složili závěrečnou zkoušku kouzelnického 
studia před čekajícími rodiči, se v sobotu 
15. srpna vrátilo domů z letního pobyto-
vého tábora spolku provás Hněvotín. 
slavnostně jsme tak ukončili týdenní po-
byt hněvotínských dětí v pohádkových 
rukavicích nad pastvinou, kde jsme strá-
vili úžasný týden plný nevšedních zážit-
ků, sportovních klání, dobrodružství, čar, 
kouzel a dnů plných slunečních paprsků.

Hned první den na táboře byly děti za 
asistence mluvícího klobouku rozřazeny 
do kolejí, které tentokrát nerozlišovala jen 
barva „kravaťáckých“ triček, ale jednotlivé 
koleje dostaly přiděleny i názvy související 
s tajemným světem čar – ještěrky, netopý-
ři, sovy, Hadi a Štíři. mluvící klobouk za 
pomocí zapeklitých otázek určil i učitele 

kolejí, kterými letos byli: Hana Ošťádalová 
a robert parma, Ilona niessnerová a petr 
Krejčí, markéta dulovcová a david slouka, 
Kamila motzke a tomáš svoboda, petra bar-
táková a andrej tomaščák. moc si vážíme 
obětavosti a ochoty vedoucích, kteří již 
několik let po sobě věnují svůj čas a ener-
gii dětem, nováčky chválíme za odvahu 
a nasazení a vedoucímu davidu sloukovi, 
kouzelníkovi s absolutně největším po-
čtem absolvovaných táborů (20x), za pod-
něty a zkušenosti. večer se pak dětem 
představily hlavní postavy – moudrý čaro-
děj merlin, školník Filch a kouzelník po-
kustón. mudlové – děti kouzlily pomocí 
vlastnoručně vyrobených kouzelnických 
hůlek a přednesly merlinovi zaklínadla jed-
notlivých kolejí, která jim pak po celou do-
bu tábora pomáhala překonávat nejrůz-
nější nástrahy.

Každý táborový den začínal svižnou 
rozcvičkou pod profesionálním vedením 
sporťáka endyho. po hygieně, měření tep-
lot a snídani pak vždy jedna kolej vyráže-
la do okolí hledat zakletého merlina – po-
stupně jej zlí duchové proměnili do podo-
by Čáryfuka, Lesomora, aladina, Zemětřa-
sa a Ohniváka. Kolej se snažila sama najít 
správnou číselnou kombinaci, odemknout 
zámek, vyslovit sborově zaklínadlo, a tak 
osvobodit čaroděje merlina. večer pak mu-
seli zlí duchové vydat jeden z klíčů k pokla-
du. Zpět do tábora také mudlové přinesli 
poselství v podobě nápovědy k odpolední-
mu vyučování. Ostatní koleje dopoledne 
vyráběly dle zadání školníka Filche vlast-
ní týmové maskoty – čaroděje, kouzelnic-
ké klobouky, vlajky kolejí, obří pavučiny 
i s pavouky, létající košťata nebo koberce. 
v průběhu dne se v táboře objevila další po-

Merlinova chýše s ježibabou Kouzelníci týdne
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hádková postava spojená se zaklínadlem 
abra dabra – Harry potter v podání jirky 
mlynáře. mezi dětmi se těšil velké oblibě, 
povídal si s nimi na různá témata a natáčel 
videa pro regionální kanál abra dabra.

Letošní výlet byl dlouho velkou nezná-
mou. nevěděli jsme, jaká opatření proti 
covid-19 budou zrovna v platnosti, ale na-
konec se vše podařilo zajistit tak, aby pro 
mudly nehrozilo riziko nákazy. vybaveni 
rouškou a dezinfekcí jsme tedy v úterý vy-
razili směr pardubice. Očekávali nás v mu-
zeu a divadle magie, kde vyšli absolutně 
vstříc našim požadavkům a jedinými ná-
vštěvníky toho dne byly děti z Hněvotína. 
profesionální kouzelník david Kopecký měl 
připravený program a učil děti pár „jedno-
duchých“ kouzel. používal tradiční české 
zaklínadlo: ČárY márY FUK a byl opravdu 
velmi kouzelnicky zdatný. Za pomoci dob-
rovolníků z publika ukázal kouzlo s pro-
vazem, s kartami i šátkem, vyčaroval 
i králíka. jeho šikovné ruce, rychlá mluva 
a odvedení pozornosti v ten správný čas 
způsobilo, že jsme stejně žádné kouzlo ne-
prokoukli, a právě proto – kouzlo má své 
kouzlo! muzeum magie bylo také úžasné, 
tolik kouzelnických pomůcek a propriet 
jsme v životě neviděli, david nám o historii 
řekl mnoho zajímavého. vrcholem výletu 
pak byl nákup v kouzelnickém obchůdku – 
děti si odvážely hůlky, pravé magické kar-
ty i přípravy pro jednoduchá kouzla. snad 
už rodičům doma přichystaly představení. 
součástí výletu byl i výšlap na majestátní 
Kunětickou horu, kde si mudlové koupili 
nanuk a rozhlédli se pěkně z výšky do par-
dubického kraje.

programoví vedoucí petr niessner, Ire-
na a martin skácelovi si i pro letošní tábor 
připravili mnoho tematických her a sou-
těží, děti se jich vždy s nadšením účastni-
ly, leckdy došlo i na diskuse kolem pravi-
del a výsledků. Od toho tady ale byl náš 
velký čaroděj merlin, který byl i hlavním 
rozhodčím a veškeré rozepře vždy spra-
vedlivě rozsoudil. Letos jsme opět zařadi-
li pro velký úspěch celotáborovou soutěž 
v přehazované – všechny koleje do zápa-
sů vkládaly velkou bojovnost a odhodlá-
ní, nezastavilo je horko ani déšť. nakonec 
si vítězné medaile odnesla kolej modrých 
Hadů. ale ostatní pro ně rozhodně nebyli 
lehkými soupeři. novinkou byly zápasy ve 
famfrpálu, hře inspirováné filmy o kou-
zelnickém učni Harry potterovi. Zlatonka 
nám odletěla na nedalekou louku, bohu-
žel se ji žádnému zástupci koleje nepoda-
řila nalézt a 20 bonusových bodů tak ni-
kdo nevyužil. Zápasy byly opravdu velmi 
napínavé, pravidla poměrně složitá, ale 
hráči se v nich rychle zorientovali, nako-
nec si zasloužené vítězství odnesla kolej 
červených netopýrů. Gratulujeme!

Červený tým

Fialový tým

Modrý tým

Z dalších odpoledních aktivit školy 
kouzel připomínáme hry „zastav řeky 
proud a nechej kolem hnout, skokan musí 
zas a zas přeskakovat hráz“, „pavučinu 

hezky utkej – sekáče pak pochytej“ nebo 
„vystrč ruku saxány, co nejrychleji do dá-
li“, kde šla opravdu většině závodníků 
hlava kolem. Pokračování na str. 10



nejvíce rozpaků přinesla hra Zbav se 
svÉHO dUcHa, mudlové si výrazně od-
dechli, jakmile pochopili, o jaké duchy se 
bude jednat. Úkolem bylo chytat létající-
ho ducha vyrobeného z molitanu. pak se 
do hry vrhli s takovou vervou, až z duchů 
kosti létaly.

vyvrcholením táborového snažení by-
lo letos otevření tajemné truhlice s pokla-
dem, k čemuž koleje získávaly potřebné klí-
če a na památku děti dostaly fialové vaky 
plné překvapení. celkovým táborovým ví-
tězem se stala kolej zelených sov. Ovšem to 
pravé finále pro nás letos připravil kouzel-
ník pokustón v podání Lukáše Koníčka. Ka-
ždý den si k sobě do učení bral pět mudlů, 
se kterými nacvičoval jednoduchá kouzla 
a všech 25 kouzelníků pro nás připravilo 
nevídané a úžasné představení, kdy nám 
předvedli své umění čar a kouzel. nechybě-
la napínavá hudba, opona ani úžasné kos-
týmy. publikum ani nedutalo, žádné kouzlo 
nebylo prozrazeno a skvěle tajemná atmo-
sféra a hlasitý potlesk nás udržel celé dvě 
hodiny v pozornosti. profesionální kouzel-
ník david Kopecký z pardubic by jen zíral, 
jaká mu v Hněvotíně roste konkurence!

co ještě k letošnímu táboru dodat, aby-
chom na nic a nikoho nezapomněli? musí-
me zmínit naše dvě velmi letité a velmi za-
chovalé čarodějnice – zdravotnice, které 
celý týden vařily kouzelné léčivé lektvary, 
hojily rány duše i těla a jejich zaklínadla 
odehnala klíšťata a vosy – Lucku přikrylo-
vou a Ludmilu Hejtmánkovou. O zpravo-
dajství z tábora, fotodokumentaci, výrobu 
videí a express odeslání na Youtube se i le-
tos staral adam niessner, jeho pomocníky 
byl kromě Harryho mlynáře pottera i da-
nek pospíšil, který odborně obsluhoval 
dron a zajistil tak velmi zajímavé záběry 
z nadhledu. dalšími členy týmu, kteří se 
podíleli na přípravě a realizaci tábora, byli 
Helena dvořáková, marcel motzke, roman 
piňos, marek a mirek dorazilovi. O kouzel-
nickou drobotinu se nám starala anetka 
Ošťádalová. Za finanční podporu děkuje-
me všem dárcům, podporovatelům spolku 
a obci Hněvotín. díky těmto finančním pří-
spěvkům jsme letos opět mohli pořídit 
úžasná trička, absolvovat výlet a uhradit 
ubytování a stravu táborovým vedoucím.

Za šest let existence spolku provás Hně-
votín už našimi tábory prošla hezká řádka 
dětí, ještě pořád s námi jezdí táboroví 
pamětníci, kteří prošli všechna témata – 
Indiánské léto, vesmírná odysea, Za de-
vatero horami, pra pra, cestou necestou 
i abra dabra. ale čas nejde zastavit a my se 
těšíme na novou generaci. témata jsou 
koncipována pro děti od druhé do sedmé 
třídy, proto budeme rádi, pokud nás osloví 
rodiče dětí těchto věkových kategorií a na 
táboře v roce 2021 se s nimi poprvé setká-

me. rodiče tak mohou učinit na vzpomín-
kové táborové výstavě, která se uskuteční 
v rámci obecní akce „rozsvěcování vánoč-
ního stromu“ dne 4. 12. 2020, kde bude 
odtajněno téma pro rok 2021 a budou roz-

dávány přihlášky. všechna videa z minu-
lých ročníků a podrobné informace o spol-
ku provás Hněvotín najdete na našem webu 
www.provashnevotin.cz.

Ilona Niessnerová

Zelený tým

Žlutý tým

Vedoucí
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1. turnus – červen/červenec
Někde škola ještě
neskončila, ale hněvotínské
děti už řádily na táboře 
v některých školách žáci ještě 29. června 
chodili (vlastně letos moc nechodili) do 
škol, ale nám již začal tradiční letní pří-
městský tábor. Zvláštní doba, ve které se 
všichni nacházíme, s sebou přinesla i po-
chybnosti, jestli vůbec a pokud ano, za ja-
kých okolností bude tábor probíhat. vlád-
ní opatření naštěstí ale tábory povolila, 
tak jsme vše rozjeli téměř naplno. Kvůli 
silnému dešti jsme hned první den opera-
tivně „překopali“ dopolední náplň a v tě-
locvičně jsme zorganizovali sportovní zá-
bavu. Hráli jsme veselou hru smsky (bez 
mobilů samozřejmě ), převtělili jsme se 
do divokých býků nebo lovili z paluby zá-
hadného plavidla ještě záhadnější před-
měty. Odpoledne jsme se pak přesunuli do 
kina cinestar, kde jsme zhlédli veselý, na-
pínavý a zároveň i dojemný příběh o psí 
fence. Z pohledu psa jsme tak nahlédli do 
psího domova. 

během sedmileté tradice našeho tábo-
ra jsme již navštívili několik zoologických 
zahrad, ale až letos jsme se v úterý vypra-
vili do ZOO brno. projeli jsme se vláčkem 
a pak se vydali k jednotlivým výběhům. 
neunikli nám velbloudi, jaci, tygři, červe-
né pandy ani surikaty, jen výběh s ledním 
medvědem byl zrovna v rekonstrukci. vel-
mi se nám líbila smečka bílých vlků, kteří 
se před námi svým členitým výběhem ve-
sele proháněli a předvedli nám i svá krás-
ná mláďata. při obědě v místní venkovní 
restauraci jsme pak mohli pozorovat žira-
fy, zebry a plameňáky. mnoho času jsme 
také strávili na dětském hřišti spojeným 
s výběhem koziček. 

ve středu se naše prázdninová skupina 
rozložila na hřišti Fc. Zaplnili jsme umělku 
a zahráli si dětmi oblíbený Kin-ball, kro-
ket nebo petanque, na beachvolejbalo-
vém hřišti přehazovanou nebo se děti jen 
zavrtávaly do rozpáleného písku a hrály si 
na pláž u (pro mnohé z nás letos) nedosa-
žitelného moře. v mladých fotbalistech se 
nezapřel fotbalový zápal a každý, kdo se 
chtěl naučit tenis, měl možnost u trenérky 
martiny Halouzkové tomuto sportu přijít 
na chuť. ti, kteří již hru ovládali nebo si 
to alespoň mysleli, se sami zdokonalovali 
s kamarády na dalších kurtech. 

Příměstské tábory rozvíjely mysl, tělo
i dobré vztahy mezi dětmi

ve čtvrtek jsme se autobusem vydali do 
Westernového městečka u boskovic. Zde 
nás čekal areál, kde si žáci mohli v obrov-
ské hromadě písku vykopat drobné křišťá-
ly a nejrůznější kamínky jako zlatokopové 
na divokém západě. Zhlédli jsme pravou 
westernovou rvačku, vyslechli si povídání 
o koních a na závěr nás čekala nádherná 
podívaná, ve které armáda vojáků zaútoči-
la na indiánskou vesnici. Šlo o příběh lás-
ky mezi bělochem a indiánskou dívkou, při 
kterém za zvuku emotivní hudby zazní 
mnohé výstřely, hoří stan, strhne se boj 
mezi oběma skupinami a ve všem hrají dů-
ležitou roli překrásní koně. příběh má sa-
mozřejmě dobrý konec.

poslední den nás čekala cesta za pokla-
dem. první skupina s dvěma vedoucími se 
vydala připravit fáborkovou cestu do skal 2 
se spoustou zajímavých úkolů. druhá sku-
pina se vydala po jejich stopách. vše probí-

halo naprosto skvěle, až do chvíle, kdy dru-
há skupina dorazila do místa označeného 
místem pokladu. Hledání pokladu dalo 
všem velmi zabrat. po dlouhém čase stráve-
ném kopáním, byla na místo činu povolána 
první skupina, která poklad předtím zako-
pala. Kdybyste něco chtěli důkladně scho-
vat, ale nechtěli byste to pak znovu najít, 
můžeme vám doporučit jedince z první sku-
piny . další plány onoho dopoledne jsme 
pro dlouhé hledání museli zrušit a vrátit se 
do výchozího tábora na oběd. poklad zůstal 
zakopán.  ještě štěstí, že důležitá část 
pokladu, hlavní obsah – spousta sladkostí – 
byly ukryty na jiném viditelném místě. 

Dodatek: Zpráva pro případné hně-
votínské zlatokopy: jak je nám dnes již 
známo, o měsíc později se na toto utaje-
né místo vydala tajná dvoučlenná výpra-
va, poklad nalezla a vykopala. 

Pokračování na str. 12
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2. turnus – červenec
V Brunu nezažily děti nudu,
ale i v Hněvotíně byla zábava
na rozdíl od prvního příměstského tábora 
nám ve druhém týdnu počasí přálo. Hned 
první dopoledne jsme se mohli vyřádit na 
školní zahradě, kde na každého čekal ori-
entační běh. táborníci se ve dvojicích vy-
dávali na trasu podle mapy, aby objevili 
všechna stanoviště schovaná pod kame-
ny, na stromech nebo v jiných úkrytech. 
Kdo zrovna čekal na svůj startovní čas, 
mohl se zabavit s ostatními u pohybových 
her, při kterých si nejen procvičil paměť, 
ale i bránici – nasmáli jsme se dosyta. Od-
polední aktivita nás zavedla na minigolfo-
vé hřiště do Olomouce, kde se v jednotli-
vých skupinkách, které spolu chtěly hrát, 
projevila pevná přátelství. v horkém dni 
nás zchladily zasloužené nanuky. 

Úterý! vytoužené úterý! výlet do zábav-
ního parku brunO v brně, který se nikdy 
neomrzí! některé děti nemohly dospat a ji-
né zase usnout, protože byly v napětí, co 
vše v úterý prožijí. a nezklamaly se. Klou-
začky, lanovky, trampolíny, autíčka, moto-
káry, loďky, temné bludiště nebo bludiště 
pod zemí, skokanská věž pro odvážné, 
spousta vodních atrakcí na hru i ke svlaže-
ní těla… Když jsou děti v brunu, nezažijí 
nudu. Zde je o zábavu postaráno ve všech 
ohledech. a tak i cesta zpět je vždy poklid-
ná, protože všichni jsou plní zážitků a na 
sto procent unaveni. 

ve středu se opět sportovalo. v tomto 
týdnu všem sportům vévodil boj o vlajku. 
tuto strategickou pohybovou hru jsme 
vyzkoušeli před léty na Zábavném odpo-
ledni ZŠ na hřišti – tehdy ji hráli děti 
i jejich rodiče. také na táboře se zapojily 
všechny věkové kategorie. nezáleželo na 
tom, jestli je to starší dítě nebo prvňáček, 
rychlost a vytrvalost dětí se projevila na-
příč všemi třídami. byly neúnavné a ab-
solutně zapálené pro hru. další aktivní 
odpočinek opět skýtal Kin-ball, tenis a be-
achvolejbalové hřiště nebo fotbal. Čtyři 
družstva si také změřila své síly ve hře 
Formule 1. 

Každý rok se nám otevírá pevnost po-
znání v Olomouci jako záruka zábavy, 
myšlenkového rozvoje, logického uvažo-
vání a lámání si hlavy nad nejrůznějšími 
rébusy. Čas strávený v pevnosti je velmi 
obohacující a vždy se najde něco nového, 
co člověk ještě neobjevil nebo čemu při 
minulé návštěvě nepřišel na kloub. vždy 
jsme také fascinovaní světem vesmíru 
v místním planetáriu. 

na pátek byl opět hlášen déšť, ale ješ-
tě než se spustil, zorganizovali jsme ori-
entační běh na hřišti. ceny za výborné vý-

kony si oproti pondělnímu orienťáku od-
nesly úplně jiné dvojice žáků. Komu se na 
zahradě školy dařilo, tentokrát neuspěl, 
a naopak. snad všichni byli spokojeni 
a příště už se na hřišti neztratí .

déšť jsme pak přečkali ve škole vedeni 
orientačním plánem budovy. dvě skupi-
ny, dvě patra, deset schovaných indicií 

k jednomu hledanému slovu, pět hádanek 
a rychle ubíhající čas. Kdo vyhrál? Obě 
skupiny tajné slovo rozluštily, ale jen jed-
na byla lepší a odměna byla sladká.

během obou týdnů jsme se snažili na 
děti působit tak, aby se rozvíjela jejich 
mysl, tělo a utvářely se mezi dětmi hezké 
vztahy. věříme, že se nám vše vydařilo.
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3. turnus – srpen
Nadšené byly děti i rodiče
tento týden tábora jsme začali opět po-
hybem. vedoucí si rozdělili děti do skupin 
a ty se vydaly podle mapy na orientační 
trasu po Hněvotíně. Úkolem bylo co nej-
dříve objevit všech třináct stanovišť a na 
konci dle instrukcí vykopat svůj poklad. 
tentokrát byla jedna skupina úspěšná 
velmi rychle, ale i druhé dvě skupiny svou 
odměnu našly a pochutnaly si. 

v úterý jsme vyjeli na výlet do modré 
u starého města. pěkně zblízka jsme si 
prohlédli v expozici Živá voda sladkovod-
ní ryby z proskleného tunelu 3 m pod hla-
dinou a v akváriu v hlubině 6,5 m. před 
obědem jsme se přesunuli do nedalekého 
KovoZoo, jedinečné kovové Zoo. děti se 
tak mohly všem zvířatům přiblížit na do-
tek, vyfotit se s nimi v těsné blízkosti 
a kromě toho se na čas stát pasažéry le-
tadla, řídit autobus, vystoupat k tryskám 
hasičských aut, projet se vláčkem a vše 
pěkně seshora shlédnout z vyhlídkové 
lávky a z majáku. navštívili jsme zde také 
muzeum veteránů a pohráli si na hřišti 
v lodi naděje. 

díky dotacím eU jsme mohli zakoupit 
nové stavebnice, které si děti velmi oblí-
bily. ve středu tak všichni postavili krásná 
zvířátka a vytvořili sevaZoo . a pak už 
jsme na hřišti hráli spoustu her a věnovali 
se sportovním aktivitám.

předposlední den jsme si vyšlápli na 
Kosíř. ráno byla v údolí mlha, ale výšla-
pem vzhůru jsme všechen opar opustili 
a cestou jsme již zažili jen slunečné poča-
sí. po zdárně opečených špekáčcích jsme 
byli odměněni z rozhledny výhledem na 
celé okolí.

poslední den jsme zavítali do centra 
semafor, kde nám byly k dispozici moto-

káry, kola a koloběžky. po vynikajících 
špagetách ze špagetárny jsme pak na-
vštívili jump arénu, kde se všichni na 
závěr celého tábora dosyta vyskákali. 

Každý den si chválili děti i rodiče, kte-
rým jejich ratolesti brzy a spokojeně ve-
čer usínali.

Radka Dudová
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Koho volili obyvatelé Hněvotína za první republiky
na podzim nás čekají další volby – krajské 
a senátorské. nejstarší dochované údaje 
o demokratických volbách v Hněvotíně 
máme v kronice z dob první republiky, kdy 
ji vedl tehdejší řídící učitel české dvoutříd-
ní obecné školy augustin marek. ten se za-
sloužil o podrobné zpracování výsledků 
celostátních voleb z let 1925, 1929 a 1935. 
díky tomu můžeme nyní zjistit, jak obyva-
telé obce tenkrát volili, protože jejich roz-
hodnutí dosti silně ovlivnilo následující 
průběh dějin.

tehdejší volby se od těch dnešních liši-
ly tím, že účast na nich byla ze zákona po-
vinná. volební účast v Hněvotíně se tak 
ve všech třech letech pohybovala kolem 
90 %. dalším rozdílem bylo, že senátní 
volby (voleno 150 senátorů) se s výjim-
kou těch v roce 1920 konaly vždy souběž-
ně s volbami do poslanecké sněmovny 
(voleno 300 poslanců). dnes máme volby 
do poslanecké sněmovny jednou za 4 roky 
a volby do 1/3 senátu každé 2 roky.

při volbách v listopadu 1925 byl voleb-
ním komisařem pro Hněvotín již zmíněný 
augustin marek, kronikář a řídící učitel čes-
ké školy. v obci žilo v tomto roce 827 opráv-
něných voličů (376 mužů a 451 žen). K vol-
bám jich nakonec přišlo 750, z nichž však 
byly tři hlasy označeny za neplatné. v obci 
žilo více německých obyvatel než českých, 
a tak vítězně vyšly z voleb do sněmovny 
zejména německé strany – všechny dohro-
mady obdržely 488 hlasů. Z českých stran 
si nejlépe vedla Československá sociálně 
demokratická strana dělnická s 90 hlasy, 
dále pak Čs. strana lidová s 84 hlasy. dal-

ších 9 stran již nezískalo podporu přesa-
hující alespoň 5 % hlasů. do senátu mohlo 
volit 678 voličů (306 mužů a 372 žen). 
I v těchto volbách se nejlépe vedlo němec-
kým stranám – z 616 platných hlasů získa-
ly celkem 402 hlasy. Z českých stran byli 
nejúspěšnější lidovci s 75 hlasy a Čsdsd 
s 73 hlasy. celostátně vyhráli volby do 
sněmovny agrárníci, kteří sestavovali vlá-
du. v těsném závěsu za nimi skončila KsČ, 
další pak ČsL, Čsdsd a další strany.

v říjnu 1929 proběhly další celostátní 
volby, opět do poslanecké sněmovny a se-
nátu – šlo o volby předčasné. Lidé ode-
vzdali do uren při sněmovních volbách 
836 hlasů, které rozhodly o vítězství sva-
zu německých rolníků (bdl) s 263 hlasy. 
také druhou nejsilnější stranou byla ně-
mecká sociálně demokratická strana děl-
nická v Čsr (dsap) se 157 hlasy, na třetím 
místě byla česká sociální demokracie 
(Čsdsd, 96 hlasů) a následovala ČsL 
(95 hlasů). další strany se již nedostaly 
nad stanovenou hranici 10 %. minimálně 
jeden hlas v Hněvotíně obdrželo celkem 
13 stran a hnutí. I v senátních volbách se 
vedlo německým stranám, z českých si 
nejlépe vedla na třetím místě ČsL (87 hla-
sů) a na čtvrtém Čsdsd (74 hlasů). I tyto 
volby celkově vyhráli agrárníci a opět se 
chopili sestavení vlády. KsČ oproti minu-
lým volbám propadla, zejména proto, že 
se moci ve straně tvrdou rukou chopil Kle-
ment Gottwald, což způsobilo silnou bol-
ševizaci strany a odradilo voliče. druhá 
skončila sociální demokracie Čsdsd, třetí 
Čsns, poté KsČ, ČsL a další strany. 

poslední celostátní prvorepublikové 
volby proběhly v květnu 1935. volebními 
místnostmi v Hněvotíně byly první a dru-
há třída české obecné školy. předsedou 
volební komise pro volby do ps byl johann 
meixner, místopředsedou kronikář augus-
tin marek. K volbám do ps přišlo 884 lidí, 
nejlépe si vedla sudetoněmecká strana, 
která zvítězila s 245 hlasy. tato strana, 
která úzce spolupracovala s nacistickým 
německem, tehdy zaznamenala celostátní 
úspěch – získala přes 1 200 000 hlasů 
(44 poslanců) a jen těsně se nestala vítě-
zem celých voleb, o jeden mandát ve sně-
movně ji předstihli agrárníci. následova-
la ji bdL se 138 hlasy, poté česká ČsL se 
130 hlasy a Čsns se 76 hlasy. dříve mezi 
českými občany úspěšná Čsdsd skočila na 
6. místě. předsedou volební komise u vo-
leb do senátu byl josef Černý, místopřed-
sedou jakub schindler. I tyto volby ovlád-
la sdp Konráda Henleina, která získala 
v Hněvotíně 247 ze 769 odevzdaných hla-
sů. německá bdL skončila druhá se 123 hla-
sy, česká ČsL třetí se 103 hlasy, následo-
vala ji Čsns s 65 hlasy. minimálně 1 hlas 
získalo dalších 8 stran.

dalších voleb se Hněvotín dočkal až po 
druhé světové válce roku 1946. ty byly pak 
na dlouhých 44 let posledními svobodný-
mi volbami, v nichž si mohli lidé vybírat 
z  více politických stran. následovaly totiž 
„volby“ s jedinou správnou kandidátkou 
národní fronty pod kuratelou KsČ. K demo-
kratickým volbám mohli voliči opět přijít 
až v roce 1990. 

Adam Niessner, kronikář obce

Plakát SdP, která vyhrála volby 1935 v Hněvo
tíně; překlad textu „Chraňte německou vlast! 
Volte Konrada Henleina a jeho muže!“

Volební plakát ČSL
Reprofoto: 3x Městské muzeum SkutečVolební plakát ČSDSD
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z hněvotínských kronik



Premiéra Hněvotínského písku dopadla na jedničku

Ekvilibristický výkon Jiřího Zatloukala Vítězové. Zleva: Jiří Zatloukal, Radek Erben, Jiří Sova
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Čtyřiadvacet plážových volejbalových nad-
šenců se rvalo, padalo a ze všech sil oběto-
valo pro každý míč. na beachvolejbalovém 
hřišti v areálu tj Fc se dvanáct dvojic v ne-
dělním vedru 28. 6. 2020 „popralo“ o ví-
tězství na 1. ročníku Hněvotínského písku.

turnajový los rozdělil soutěžící do dvou 
skupin po 6 dvojicích. po celodenním sna-
žení, které zpříjemnil dobrý oběd v restau-
raci na Hřišti a pravidelné doplňování te-
kutin, se o 3. místo utkala dvojice Zoltán 
murányi s dcerou veronikou versus petra 
ritli se synem dominikem, kdy prvně jme-
novaná dvojice zvítězila. Závěrečný finá-
lový zápas obstarala dvojice radek na-
vrátil s dcerou adélou proti standovi Fur-
chovi a jeho spoluhráčce Hance davidové. 
po urputném, ale krásném a férovém boji 
o 1. místo se radovali standa s Hankou. 
tímto jim ještě jednou gratulujeme k ví-
tězství a zisku putovního poháru.

Finále patřilo 
ping-pongovým 
mágům
dechberoucí zápas o první místo na 
turnaji ve stolním tenise předvedli 
v sobotu 22. 8. v tělocvičně základní 
školy jarda ambrož a Honza Heider. 
prvně jmenovaný se nakonec v těsném 
souboji radoval z vítězství. mezi pat-
nácti soutěžícími včetně tří žen vy-
stoupal na bronzový stupínek Leoš Ku-
čerka. Tomáš Kasal

děkujeme klubu tj Fc Hněvotín, který 
turnaj podpořil a věnoval hodnotnou cenu 
pro vítěze, a to dva profesionální balony 
Gala na beach volejbal. největší poděková-
ní však patří všem účastníkům za jejich 
sportovní a přátelský přístup k turnaji a sa-

mozřejmě všem fanouškům, kteří po celý 
den neúnavně povzbuzovali své favority.

doufáme, že se Hněvotínský písek sta-
ne v naši obci tradicí, tak jako jeho slav-
nější bratříček Hněvotínský hrnec. 

Radek Navrátil, organizátor turnaje

Nohejbalový turnaj ovládla trojice sousedů

v pekelném vedru pátečního odpoledne 
(10. 7.) si to rozdalo na antukovém kurtu 
na nohejbal (případně i volejbal) v areálu 
tj Fc Hněvotín pět tříčlenných nohejba-
lových týmů. 

a nebyla to jen mužská záležitost, ne-
skutečné výkony s míčem v poli i na síti 
předváděla Šárka Kasalová, která byla po 
zásluze vyhlášena nejlepší hráčkou turna-
je. Špunty ze sektů pro vítěze nakonec vy-

střelila trojice sousedů jiří Zatloukal, ra-
dek erben a jiří sova.

velké poděkování patří vedení tj Fc za 
morální a především materiální podporu.

Pavel Krytinář
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Fotbalisté konečně vyběhli na trávník
po několikaměsíční pauze způsobené ko-
ronavirem se rozbíhají fotbalové soutěže. 
jako první zasáhli do hry tradičně muži, 
a to již v sobotu 8. srpna, kdy je v prvním 
mistrovském utkání 1.b třídy čekalo muž-
stvo jesence-dzbelu. po napínavém prů-
běhu si muži odvezli z hřiště soupeře tři 
body za vítězství 2:1 a úspěšně tak od-
startovali nový ročník soutěže. O týden 
později si však stejným výsledkem tři bo-
dy z Hněvotína odvezly Kožušany, když si 
vítězství vystřílely dvěma brankami v po-
slední čtvrthodině zápasu.

Kádr týmu opět prošel mnoha změna-
mi. do Kostelce na Hané odešel juraj Šulc. 
do přípravy na novou sezónu již nenastou-
pili hráči daniel drtina, michal Grantner, 
jakub Holub a jakub Lakomý. velmi nás to 
mrzí, snad ještě někdo z nich toto rozhod-
nutí přehodnotí. jedná se o mladé šikovné 
fotbalisty, s nimiž jsme spojovali nejbližší 
budoucnost týmu. navíc jsou to všichni 
hněvotíňáci, na čemž chceme po minulo-
ročním zemětřesení v mužstvu, jehož vyvr-
cholením bylo odstoupením z krajského 
přeboru, také stavět. 

Z tohoto pohledu je příjemnější po-
hled na příchody hráčů. Z nákla přestou-
pili jiří Šulc a marek vyroubal a z do-
loplaz pavel Šlosar. Zaregistrováni byli 
martin juřen a petr Kravčík, do kádru by-
li zahrnuti dorostenci radek Krejčí a Filip 
sova, vše hráči bydlící v Hněvotíně. Z al-
brechtic přišel jakub Kropáč, staronový-
mi tvářemi jsou tomáš dokoupil a dušan 
romanovský. dostatečně široký kádr, do 
kterého by v případě potřeby mohli na-
skočit i hráči vypomáhající před rokem, 

Tenisové klání jde do finále
tenisová soutěž dvojic o Hněvotínský hrnec dospěla do druhé, 
finálové části, ve které již účastníci hrají o celkové umístění.

po odehrání 88 zápasů ve dvou základních skupinách, vytvo-
řilo pět nejlepších párů z každé z nich skupinu o 1. – 10. místo, 
zbývajících deset dvojic se utká o celkové 11. – 20. místo. Zde si 
to opět rozdá každý s každým s tím, že výsledky vzájemných 
utkání ze základních skupin se do druhé fáze soutěže přenášejí. 
Každou z dvojic čeká ještě pět mačů, celkem je tedy na progra-
mu dalších 50 zápasů. tímto systémem se ve finálových skupi-
nách utkají výkonnostně vyrovnanější dvojice, což slibuje zají-
mavé souboje. 

první zápasy jasně ukázaly, že o celkovém umístění v soutěži 
může rozhodovat každý vyhraný set nebo game. vědět to s urči-
tostí budeme na konci září. Milan Krejčí

by se měl dle našeho přání pohybovat ve 
středu tabulky.

v mládežnických kategoriích jsme do 
soutěžního ročníku 2020/2021 přihlásili 
čtyři mužstva – dva týmy benjamínků 
a mladší a starší žáky. Z důvodu menšího 
počtu hráčů vytvořili starší žáci společný 
tým s Lutínem. v dorostenecké kategorii 
máme v současné době tři hráče, jiří do-
stalík bude startovat za společný tým 
Lutín-Hněvotín-slatinice (zde je vidět, že 
v této kategorii mají problém sestavit 
mužstvo i v dalších oddílech), za který 
budou střídavě startovat i radek Krejčí a 
Filip sova z kádru mužů. Žáci začali s tré-
ninkem v polovině měsíce srpna, benja-

K nejzkušenějším hráčům mužstva mužů patří jeho kapitán Jan Šulc. V nové sezóně dokázal již 
dvakrát vstřelit branku, naposledy při vítězství 3:2 nad Moravským Berounem. Hněvotín si tak po 
vítězství v JesenciDzbelu odvezl další tři body ze hřiští soupeřů. 

Ve skupině o 1. – 10. místo nadělili manželé Sovovi po dvou rozdílných se
tech dvojici Ivo Černý a Petr Filkász tolik populárního i nepopulárního 
„kanára“. A i když je v kleci místo kanárka andulka, nepodařilo se zjistit, 
zda si opravdu natolik věřili, že s ptáčkem na zápas dorazili. Výsledek zá
pasu – 6:3 2:6 6:0.
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mínci se přidají poslední srpnový týden. 
celkem máme zaregistrováno v těchto ka-
tegoriích 58 hráčů, mistrovská utkání pro 
ně začínají první zářijový víkend.

nová sezóna odstartovala v souvislos-
ti s pandemií koronaviru s řadou naříze-
ní, omezení a doporučení ze strany fot-
balových orgánů týkajících se organizace 
sportovního života. všichni věříme, že se 
vše zvládne a soutěže nebudou narušeny 
tak, aby se opakovala situace z jara, kdy 
byla kopaná na výkonnostní úrovni kom-
pletně zrušena. aktuální informace ne-
jen o sportovním dění můžete sledovat 
na webových stránkách tj Fc Hněvotín 
na www.fchnevotin.cz. Milan Krejčí


