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Poznámky z 19. zasedání 
zastupitelstva Hněvotína
v kompletním složení jednalo 12. října 
2021 od 18 hodin hněvotínské zastupitel-
stvo. v zasedací místnosti obecního úřa-
du se navíc sešlo třináct hostů. 

předsedkyně školského výboru mgr. Lu-
cie přikrylová všechny seznámila s návr-
hem rozpočtu Základní školy a mateřské 
školy Hněvotín na rok 2022 a rozpočto-
vým výhledem na léta 2023 – 2025. návrh 
si může každý přečíst na webových strán-
kách a vývěsní desce školy, aby jej mohl 
případně připomínkovat.

místostarosta petr niessner přednesl 
návrh „programu poskytování dotací a da-
rů z rozpočtu obce v roce 2022“, který za-
stupitelé schválili. – Viz samostatný člá-
nek.

předseda finančního výboru Ing. Libor 
blaťák navrhl „rozpočet obce na rok 2022“ 
a „rozpočtový výhled na léta 2023–2025“. 
– Viz samostatné články.

sedmým bodem jednání byla „Inventa-
rizace majetku obce a závazků za rok 2021“. 
plán provedení inventarizace zastupitel-
stvo schválilo.

starosta jaroslav dvořák seznámil pří-
tomné s obdrženými i dalšími možnými 
dotacemi pro naši obec. – Viz samostatný 
článek.

dále zastupitelé vyslovili souhlas s od-
koupením 10 metrů čtverečních pozemku 
pro výstavbu cyklostezky Hněvotín–Lutín 
a projednali možnost odkoupení pozem-
ku do majetku obce pro další výsadbu ze-
leně a rekreační využití. v kapitole „růz-
né“ informoval starosta obce o postupu 
prací na změně územního plánu č. 1. Za-
stupitelé trvají na tom, aby se nerozšiřo-
valy požadavky o stavební parcely.

předseda volební komise petr niessner 
informoval přítomné o výsledku voleb do 
poslanecké sněmovny parlamentu Čr za 
volební okrsek Hněvotín. – Viz samostatný 
článek.

pokračující výstavba v obci a kultur-
ně společenské aktivity. – Viz samostatné 
články.

nakup techniky a vánoční výzdoby. – Viz 
samostatné články.

v dalším rokování zastupitelé pro-
jednali a schválili smlouvy a dodatky ke 
smlouvám.

připomínky a podněty z diskuse budou 
řešeny a na příštím zasedání, s řešením 
seznámíme účastníky. po ukončení disku-
se zastupitelstvo přijalo rozpočtová opat-
ření č. 14/2021 – 27/2021.

zapsala Lenka Slehová

Lidé mohou
vracet zapůjčené
květinové truhlíky

Léto skončilo, květiny postupně odkvé-
tají a začínáme uklízet květinovou výzdo-
bu obce. Občané, kteří si zapůjčili truhlí-
ky, je mohou čisté postupně odevzdávat 
v úřední dny na obecním úřadě. děkuje-
me všem, kteří byli ochotni i letos takto 
přispět k výzdobě Hněvotína. Lidem, kteří 
měli truhlíky zapůjčené letos, je automa-
ticky poskytneme i příští rok. Kdo by již 
neměl zájem nebo by se naopak rád při-
dal k obecní výzdobě v příštím roce, stačí 
se nahlásit v kanceláři obecního úřadu 
u paní Lenky slehové.

Petr Niessner, místostarosta
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pandemie cOvId-19 pozastavila kulturní a společenský život, ale 
co se naštěstí zastavit nepodařilo, byla porodnost. během lock-
downu se v Hněvotíně narodilo dětí skutečně požehnaně. Ihned 
po uvolnění epidemiologických nařízení vlády jsme začali s pří-
pravou slavnostního vítání 28 nových občánků. protože jde o dě-
ti, které se narodily od podzimu 2019 do jara 2021, poprvé se nám 
stalo, že některé z nich již dorazily po svých. 

jelikož jsme očekávali hojnou návštěvnost tvořenou i širší ro-
dinou, vytvořili jsme tři skupiny oslavenců. celkem jsme poslední 
zářijovou sobotu slavnostně přivítali v obřadní místnosti obecní-
ho úřadu 21 nových občánků Hněvotína. Kulturní program zajis-
tila nová posila pedagogického sboru ZŠ Hněvotín pan učitel Zde-
něk bábek, který se svými třeťáky nacvičil pásmo písniček. 

při samotném obřadu v 9, v 10 a v 11 hodin pak jana mádlová 
a Lucie přikrylová nové obyvatele obce postupně představily mís-
tostarostům, kteří je přivítali a požádali rodiče o zápis do pamět-
ní kroniky obce. rodiče obdrželi kytičku a děti drobný dárek. jsme 
potěšeni, že rodiče si pro svůj život zvolili naši obec a všem dětem 
a jejích rodinám přejeme hodně zdraví, štěstí a životních úspěchů.

velmi děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě této akce.
Petr Niessner, místostarosta

Během kovidu se narodilo 28 nových občánků

Děti narozené v roce 2020 (zleva): Anna Bártová, Jakub Zatloukal,
David Pokorný, Tobiáš Guttek, Štěpánka Perůtková a Eliška Ševčíková

Nejnovější přírůstky – děti z první poloviny roku 2021 (zleva):
Natálie Tůmová, Johanka Janošťáková, Matyáš Roman Hlatký, Filip Te-
odor Černošek, Jasmína Dosedělová, Dominik Filip, Eliška Sonnwendo-
vá a Lenka Svobodová. Foto: Iveta Šutová

Noví obyvatelé Hněvotína narození v roce 2019 (zleva):
Eliška Ponížilová, Stela Havlenová, Richard Hryzbil, Oliver Bařina.

Výstavba v obci: uskutečněné i plánované akce
v uplynulém období jsme zkolaudovali 
místo pro přecházení u okružní křižovatky 
a chodník od Zd Hněvotín k mrazírnám. 
Čeká nás ještě kolaudace hotových částí 
veřejného osvětlení, které je ve zkušebním 
provozu a kolaudace hasičské zbrojnice.

Rozestavěné akce:
–  připravili jsme topné systémy v objek-

tech obce na zimní sezonu;
–  11. října započaly opravy povrchu ko-

munikace II/5709 v topolanské ulici, 
po jejich skončení upravíme dopravní 
značení místa pro přecházení dětí;

–  usazujeme sloupy a svítidla veřejného 
osvětlení v ulici Za Zbrojnicí, kterou 
bychom rádi rozsvítili do konce měsíce 
října;

–  pokračujeme s rekonstrukcí bytu v bu-
dově základní školy;                                                         

–  opravili jsme únik vody ze systému 
před objektem spol. tesa a předláždi-
li chodník;

–  připravujeme propojení vodárny malý 
Klupoř a přivaděče na velkém Klupoři, 
realizace v jarních měsících 2022;

–  po vydání stavebního rozhodnutí a na-
bytí právní moci započneme práce na 
prodloužení komunikace U Zahrádek;

–  po vydání stavebního povolení a naby-
tí právní moci, vybudujeme prašnou 
komunikaci na levém břehu potoka od 
výtoku ze zatrubněné části po most 
U Šutových; 

–  bohužel nám firma posunula termín 
úpravy chodníku v ulici velký Klupoř, 

musíme to uskutečnit přes zimní mě-
síce;

–  čeká nás údržba okapů a svodů v dps.

Rozpracované projektové práce: 
–  chodník za zahradami na Lutínskou ulici;
–  prodloužení chodníku po pravé straně 

velkého Klupoře – po konec obce;
–  komunikace, chodník a parkovací stá-

ní v ulici u Fit-stezky;
–  studie komunikace, chodníku a parko-

vacích stání v ulici Za Floriánkem;
–  oprava střechy, výměna oken a úpravy 

fasády budovy mateřské školy;
–  další etapy veřejného osvětlení: 

kostel-obec-Hřbitovní, park-topolan-
ská, ulice Za Školou.  

Miloslav Antl, místostarosta 
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Kolem Hněvotína začínají růst cyklotrasy
již v srpnu minulého roku jsme započali 
s revitalizací polní cesty do Ústína, která 
si bohužel vyžádala pokácení 27 nebez-
pečných topolů na obecním pozemku po-
dél Hněvotínského potoka. jak jsme vás 
již informovali v dubnovém zpravodaji, 
s touto rozsáhlou revitalizací polní cesty 
zásadně nesouhlasilo Hnutí dUHa. to se 
všemi dostupnými prostředky snažilo 
zmařit náš záměr o vytvoření bezpečné 
cesty pro naše i ústínské občany. Opako-
vaně se odvolávalo ke všem možným or-
gánům s tvrzením, že zájmové území je 
součástí významného krajinného prvku 
vodního toku. po třinácti měsících „papí-
rové války“ jsme získali z Odboru životní-
ho prostředí olomouckého magistrátu zá-
vazné stanovisko. to jednoznačně potvr-
dilo, že kácené stromořadí není v seznamu 
vKp a není rovněž součástí břehového po-
rostu nebo snad údolní nivy potoka. Od-
borný posudek, který jsme si nechali vy-
pracovat již v srpnu 2020 a který nám 
skácení nebezpečných stromů doporučil, 
byl rovněž uznán.

Za dobu celého tohoto ročního sporu 
se samovolně vyvrátily tři mohutné topo-
ly, všechny vývraty se však naštěstí obešly 
bez ohrožení života lidí. vzhledem k to-
mu, že naší prioritou vždy bylo, je a bude 
zajištění bezpečného pohybu občanů po 
katastru obce, dokončíme během letošní-
ho listopadu kácení zbylých nebezpeč-
ných topolů. na kácení opět najmeme od-
bornou firmu, která kmeny nařeže na půl-
metrové kusy. Zájemci o bezplatný odběr 
tohoto dříví se mohou hlásit na obecním 

úřadě nebo na telefonním čísle místosta-
rosty 777 190 772. Kvůli kácení stromů 
a pohybu těžké techniky v této lokalitě 
přesuneme plánovanou výsadbu asi 80 ku-
sů nových stromů až na jarní měsíce příští-
ho roku. 

I přes všechna výše zmíněná zdržení se 
nám v letošním roce podařilo dokončit 
1,7 kilometru cyklotrasy do Ústína, na níž 
se mohou občané bezpečně pohybovat za 
každého počasí. dále jsme opravili cyklo-
trasu od retenční nádrže u firmy Wanzl 
k části malý válkov o délce 0,8 kilometru. 
ta byla zbudována koncem roku 2020, ale 
policie Čr ji během letošního roku použi-
la jako objízdnou trasu při autonehodě 
v zatáčce u firmy spro.

v těchto dnech dokončujeme zpevňo-
vání polní cesty na obecním katastru od 
mostku přes říčku blatu a dále proti jejímu 
toku směrem do těšetic (délka 0,8 km). 
tato cyklotrasa vede přes katastry celkem 
čtyř obcí – Hněvotína, Luběnic, Ústína a tě-
šetic. její zbudování v celkové délce 3,8 ki-
lometru formou zpevnění polních cest pod-
pořila minulý rok i valná hromada mikro-
regionu Kosířsko částkou ve výši 500 tisíc 
korun. pokud počasí dovolí, rádi bychom 
práce na ní dokončili do konce letošního 
roku. v tom příštím uvažujeme o revitali-
zaci první etapy (délka 2 km) polní cesty 
od mostu po proudu blaty směrem do Ol-
šan u prostějova kolem plánované vodní 
nádrže. Petr Niessner, místostarosta

Střednědobý výhled rozpočtu obce
Zastupitelé, spolky, zájmová sdružení i občané obce mohou připomínkovat návrh střed-
nědobého výhledu rozpočtu obce na léta 2023 – 2025, který byl prezentován na 19. za-
sedání zastupitelstva dne 12. 10. 2021. návrh, jehož nástin zde předkládáme, je zveřej-
něn na úřední desce obecního úřadu.

Návrh výhledu rozpočtu obce na léta 2023 2024 2025
(údaje jsou v tisících Kč)

Finanční prostředky na počátku roku 2 000 2 000 2 000

daňové příjmy 28 000 28 400 28 800
nedaňové příjmy 6 000 6 100 6 200
Příjmy celkem: 34 000 34 500 35 000

běžné výdaje 26 000 27 000 28 000
Kapitálové výdaje 8 000 7 500 7 000
Výdaje celkem: 34 000 34 500 35 000

Fin. prostředky na konci roku 2 000 2 000 2 000   

ing. Libor Blaťák, předseda finančního výboru

Budeme mít další 
zdroj pitné vody
dostatek pitné vody je pro obyvatele ob-
ce zásadní. dobrou zprávou je, že jsme 
obdrželi dotaci 442 432 korun ze státní-
ho fondu životního prostředí na další po-
silový zdroj vody, kterým bude vrt HvH 2 
v západní části obce. Uskutečnili bychom 
jej v roce 2022 a poté napojili do systému.

na jaře 2022 musíme také propojit vo-
dárnu na malém Klupoři s větvemi velkého 
Klupoře a Lutínské. jsme schopni dávat do 
systému větší množství vody, ale bohužel 
kapacita trubního vedení na malém Klupo-
ři nedostačuje. Obecně platí, že pokud 
nastane výpadek v zásobování vodou, stá-
vá se to pouze při havárii potrubí. v drtivé 
většině se jedná o přípojky k rodinným do-
mům, kterými se stavebníci napojovali na 
hlavní rozvod. Miloslav Antl
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cyklostezku do topolan řešíme už deset 
let. nechybí nám chuť ani peníze, dokon-
ce počtvrté předěláváme projektovou do-
kumentaci. na opakujících jednáních s vý-
borem místní části topolany i na magist-
rátě města Olomouce jsme nabídli, že 
vyřešíme územní a stavební řízení i za sta-
tutární město Olomouc. proč?

Hněvotín by cyklostezku – nebo přes-
něji stezku pro chodce a cyklisty – již dáv-
no vyřešil, ale skončili bychom 100 metrů 
před vysílačem u topolan. potom by chod-
ci s cyklisty museli opět na nebezpečnou 
silnici z kopce do topolan. to by nám spo-
luobčané asi nepoděkovali.

problém je v majitelích pozemků. přitom 
obec nabízí několikanásobně vyšší ceny, 
než jsou obvyklé. „pole se neprodává, tak 
neprodáme!“

„tak vám pozemek vyměníme, obec má 
dost stejně kvalitních pozemků, které 
jsou ornou půdou.“

„nevyměníme!“ toto slýcháme při opa-
kovaných jednáních a přesvědčování ma-

jitelů pozemků dotčených záměrem vý-
stavby.

„mé rodiče nebo prarodiče šikanovali 
v padesátých letech.“

„mně rozšířili zastávku autobusu bez 
mého svolení.“

„na pozemku mám černou skládku a ni-
kdo to neřeší. Úředníci magistrátu se mnou 
odmítají jednat.“

těch výroků jsou desítky. naše argu-
menty, že je přece neokrademe a že dě-
tem, chodcům a cyklistům hrozí při na-
růstající dopravě zranění nebo i fatální 
následky, nechtějí majitelé pozemků sly-
šet. Oni to přece řešit nebudou.

cyklostezka není důvodem k vyvlast-
nění půdy, i když je to stavba ve veřejném 
zájmu. stačí dva takoví majitelé, každý 
po jedné straně silnice a občané obou 
vesnic jsou do jisté míry rukojmím za hří-
chy, které nespáchali. někdy je to jako če-
kání na tragickou nehodu. teprve potom 
se ledy pohnou. ale není lepší tragédiím 
předcházet?

dobrou zprávou je, že cyklostezka do 
Lutína je ve stadiu stavebního řízení. po-
zemky jsme řešili jen tři roky, ale úspěš-
ně. a to také díky zapojení starosty Lutí-
na Ing. jakuba chrásta. I při těchto jed-
náních chtěl jeden majitel pět milionů 
za úzký pozemek, jinak se s námi bavit 
nebude. Občas se musíme obrnit!

předpokládáme, že nám na výstavbu 
přispěje státní fond dopravní infrastruk-
tury a cyklostezku po levé straně do Lutí-
na příští rok vybudujeme.

víme, že ne všichni lidé jezdí na kolech. 
slyšíme argumenty, že cyklisté chtějí dra-
hé stavby, ale na nic nepřispívají, že jsou 
potřebnější investice týkající se většiny 
občanů apod. nicméně naší povinností je 
hájit zájmy všech občanů, tedy i cyklistů.

jsme rozhodnuti pokračovat do Olo-
mouce. Uvidíme, jak se město zachová. 
spolupráce mají všichni plná ústa vždy  
před volbami. my můžeme budovat  jen po 
hranice katastru obce.

Jaroslav Dvořák, starosta

Cyklostezky jsou prioritou, ale...

Zimní údržbu chodníků
ulehčí nový malý traktor

nedávným dokončením 280 metrů nového chodníku od země-
dělského družstva k firmě spro jsme obecní majetek navýšili 
o další 4 miliony korun. v současné době tak máme ve správě 
zhruba 8 kilometrů chodníků, které musíme celoročně udržo-
vat pro zajištění bezpečí našich občanů.

počet zaměstnanců máme bohužel omezený, a tak se ne 
vždy podaří, zejména pak během zimních měsíců, zajistit se 
současnou technikou úklid všech chodníků už v ranních hodi-
nách. Zastupitelé proto odhlasovali zakoupení malotraktoru 
KUbOta bX 231 H cab Winter pro zimní i letní údržbu obecních 
chodníků. K traktoru s kabinou za 525 tisíc korun bez dpH pa-
tří ještě radlice s gumovým břitem a zadní rozmetadlo na sůl. 
výhodou je jak renomovaný výrobce, tak i nízká cena a servis 
v Olomouci.
 Petr Niessner, místostarosta 

Plánované společenské akce
Od července letošního roku si všichni konečně užíváme 
uvolněných epidemiologických opatření. doposud se nám 
dařilo úspěšně naplánovat a uskutečnit tradiční kulturní, 
sportovní a společenské akce v naší obci. 

při psaní tohoto článku s obavami sleduji denní přírůst-
ky lidí s pozitivním testem na covid-19, které byly v České 
republice v polovině října na denní hodnotě 1497 nových 
případů. doufáme, že se situace začne opět zlepšovat a my 
budeme moci uskutečnit naplánované akce, o kterých vás 
budeme aktuálně informovat v hlášení obecního rozhlasu 
a na webových stránkách obce Hněvotín.

Uskutečněné:
 11. 9. Hněvotínský píseK, tj Fc Hněvotín
 17. 9. draKIáda, ZŠ a mŠ Hněvotín  
 25. 9. vítání ObČánKŮ  
 8. 10. vOLbY do parlamentu Čr
 15. 10. pOdZImní setkání seniorů
 22. 10. cOUntrY večer s kapelou samOrOst v restaur. za Kd
 24. 10.  dIvadeLní představení „Čistírna“ spolku 

z náměště na Hané

Připravujeme: 
 5. 11. LampIOnOvÝ prŮvOd s mŠ Hněvotín
 5. 11. HOdOvá Zábava, ZŠ Hněvotín – ZRUŠENO
 7. 11. HněvOtínsKÉ HOdY s kapelou Hněvanka
 26. 11. taneČní Zábava  sdH Hněvotín
 3. 12. sLavnOstní rOZsvícení vánOČníHO strOmU 
 18. 12. peČení perníČKŮ s dětmi a seniory
 26. 12. taneČní Zábava, restaurace za Kulturním domem
1. 1. 2022  vÝŠLap dO HněvOtínsKÝcH  sKaL, od  13.00
1. 1. 2022  nOvOrOČní  OHŇOstrOj, 18.00

Petr Niessner, místostarosta
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Setkání seniorů zpříjemnily hudba i tanec
po dvouleté kovidové pauze jsme konečně 
mohli obnovit tradici setkání seniorů, kte-
ré obecní úřad každoročně připravuje na 
jaro a podzim. v pátek 15. října od 17 hodin 
přivítal osmdesátku přítomných starosta 
jaroslav dvořák. následovaly gratulace le-
tošním jubilantům z úst obou místostaros-
tů a zastupitelky pavly Hluší. Každý oslave-
nec dostal rudou růži a drobný dárek.

po slavnostním přípitku vystoupily 
pod vedení paní radky dudové hněvotín-
ské pomponistky a mažoretky Highlights. 
celé vystoupení doprovázel rytmický pot-
lesk všech přítomných v sále. po dokona-
le secvičeném vystoupení předala děvča-
ta každému seniorovi barevnou růži z pa-
píru, kterou vyrobily paní vychovatelky 
společně s dětmi zejména druhé třídy ve 
školní družině. seniorům se velice líbily, 
moc je potěšily a všem jejím tvůrcům veli-
ce děkují. po 18. hodině jsme se s mažo-
retkami i pomponistkami rozloučili a pře-
dali jim drobný dáreček společně s poděko-
váním za jejich krásné vystoupení.

Hudební skupina mOdrá rOsa zahrála 
k poslechu svou druhou sadu líbivých pís-
ní, abychom za pár okamžiků mohli po-

zvat na parket místní taneční skupinu 
baba pod vedením paní jitky ponížilové. 
pro letošní setkání si děvčata připravila 
jedno vystoupení v prvorepublikových kos-
týmech s baretkami a druhé s barevnými 
stuhami a vějíři. I jejich vystoupení se ve-
lice líbilo a končilo za bujarého potlesku 
a pískotu většiny diváků.

celý večer jsme si pochutnávali na vý-
tečných koláčcích, které v den setkání 
upekla děvčata z Českého červeného kříže. 
O přípravu občerstvení se dále postaraly 

zaměstnankyně obce s brigitou Huňkovou 
a Lucií přikrylovou. prodej občerstvení 
zajistila rodina Šutova s paní dášou Kašty-
lovou. Kapela mOdrá rOsa svou produkci 
ukončila ve 23 hodin a v kulturním sále 
bylo možné zhasnout hodinku po půlno-
ci. dle reakcí účastníků se akce vydařila 
a už se všichni těšíme na další jarní setká-
ní. vedení obce děkuje všem, kteří se po-
díleli na přípravě a organizaci letošního 
setkání seniorů.

Petr Niessner, místostarosta

Obec poskytne téměř milion korun na dotace a dary
Obec Hněvotín poskytne ze svého rozpoč-
tu pro rok 2022:

a)   Dotace:
– Fc Hněvotín 550 000,– Kč  
–  spolku prOvás na zajištění 

prázdninového tábora do 60 000,– Kč   
Dotace podléhají kontrole poskytovatelem, 
povinností vyúčtování, dodržení podmínek 
dotační smlouvy i vracení dotací při jejím 
porušení.

b) Dar na činnost:
– sdH  Hněvotín 5 000,– Kč   
– sdH  (ml. hasiči) 5 000,– Kč
– ms  blata 5 000,– Kč

– ČČK 10 000,– Kč
– provás 5 000,– Kč
– senioři 5 000,– Kč
– baba tan. skupina 10 000,– Kč 
– beruška 5 000,– Kč
–  Římskokatolická farnost 

Hněvotín 10 000,– Kč  
– 3 oddíly mažoretek 20 000,– Kč
–  spolek volyňských Čechů 

a jejich přátel 5 000,– Kč
– spolek rodičů při mŠ 5 000,– Kč
– spolek rodičů při ZŠ 5 000,– Kč
–  ZŠ vrbátky na organizaci soutěže ZŠ 

(starostův vdolek) 10 000,– Kč
– Hospici na sv. Kopečku 5 000,– Kč

–  mobilnímu hospici 
„nejste sami“ 5 000,– Kč

–  sociálním službám pro seniory 
Olomouc, p. o. 10 000,– Kč                

Příspěvek na činnost
– smO Čr 10 000,– Kč
–  na činnost 

mikroregionu Kosířsko 174 000,– Kč  
– na činnost regionu Haná 54 060,– Kč

CELKEM 973 000,– Kč
Spolky a organizace mohou dotace a dary 
čerpat  do konce listopadu 2022. Vyúčtování 
dotací provedou žadatelé do 10. 12. 2022.

Petr Niessner, místostarosta
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Volby do sněmovny:
vyhrála koalice SPOLU
v pátek a sobotu 8. a 9. října 2021 se uskutečnily volby do poslanecké sněmovny par-
lamentu České republiky. do voleb vstoupilo 20 politických stran, hnutí a uskupení, 
17 z nich od vás dostalo alespoň jeden platný hlas. Zde vám předkládáme několik úda-
jů a výsledků hlasování v naší obci.

Stavět a zadlužit se, 
nebo počkat na nové 
zastupitelstvo?
politické strany se před volbami předhá-
něli ve slibech týkajících se výstavby ná-
jemních bytů. necháme se překvapit, ale 
domníváme se, že realita bude muset od-
rážet ekonomickou situaci země.

Už v minulém čísle Zpravodaje jsme vás 
informovali, že jsme nezískali dotace na 
rekonstrukci bytových jednotek v budově 
pošty a na výstavbu nové tělocvičny. v no-
vě vyhlášené výzvě IrOp (Integrovaného 
operačního programu) pro obce do 3000 
obyvatel je výše dotace limitována částkou 
5 milionů korun. to je pro novou tělocvičnu 
a stavební úpravy pouze 15 procent ceny. 

bylo nám doporučeno počkat se žádostí 
na připravovanou výzvu nového IrOpu, 
která by měla být vyhlášena na jaře příští-
ho roku. měli bychom rozšířit stavební 
záměr úprav budovy základní školy ještě 
o půdní vestavby a výtah, případně úpravu 
dvorní části a poté požádat o dotaci na 
celek. podmínkou jsou jazykové učebny, 
technická učebna a např. chemická labora-
toř. výše dotace je by měla být do  90 pro-
cent. při odhadu nákladů více než 50 milio-
nů korun by se obec podílela i s neuznatel-
nými náklady například 10 až 15 miliony. 
Zbytek půjčka a zadlužení obce. 

Zastupitelé zvažují, zda by nebylo ro-
zumnější dokončit  akce zveřejněné v Zá-
měru v minulém čísle Zpravodaje a s roz-
hodnutím jít do tak nákladné akce počkat 
na nové zastupitelstvo. volby jsou v říjnu 
příštího roku.

Jaroslav Dvořák, starosta

 

 

Obecní úřad Hněvotín Vás srdečně zve na 

VÁNOČNÍ PEČENÍ  
v sobotu 18. prosince 2021 

 
V sobotu od 14:00 zveme děti od 8 let do kulturního sálu na tradiční pečení. 

Od 17:00 zveme rodiče a prarodiče na ochutnávku dětských výtvorů a na posezení 
do kinokavárny s dětskou obsluhou. 

(doporučujeme si děti po akci vyzvednout cca v 19.hod.) 
  

 
 

Vánoční pohodu
zpříjemní stromky
i nová výzdoba
na vánoce počítáme s instalací několika 
stromků: tradičně před kulturním do-
mem, u základní školy a u školky, v pečo-
vatelském domě, u crhového s osvícením 
okružní křižovatky.

Zastupitelé schválili nákup vánoční 
výzdoby na nové sloupy veřejného osvět-
lení v ulicích Lutínská, Olomoucká, velký 
Klupoř. elektrické přípojky pro nové oz-
doby jsou připraveny. K tomu jedna po-
známka: střed vesnice a topolanskou oz-
dobíme po zabudování nového veřejného 
osvětlení v roce 2022.

MUDr. Pavla Hluší

Výsledek hlasování
podle počtů získaných hlasů:

Strana, hnutí počet hl. v %

spOLU (Ods,KdU-ČsL,tOp09) 300 31,05
anO 236 24,43
piráti a stan 134 13,87
spd 107 11,07
Čssd 45 4,65
pŘísaHa 40 4,14
tss 38 3,93
KsČm 25 2,58
volný blok 16 1,65
Zelení 10 1,03
moravané 4 0,41
Švýcar. demokracie 4 0,41
Koruna Česká 2 0,20
apb 2 0,20
pramenY 1 0,10
nevolte Urza.cz 1 0,10
OtČe 1 0,10

Petr Niessner,
předseda volební  komise

počet osob zapsaných do voličského seznamu 1362
počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky 977
počet platných hlasů 966
volební účast 71,73%
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velké přípravy nastaly v oddělení motýlků 
už od rána v úterý 12. 10. Od brzkých ran-
ních hodin se ozývaly zvídavé otázky typu 
„co to máte? co budeme dělat? jééé, 
tolik jablíček a co s nimi budeme dělat? 
to nemůžeme sníst!“

po společné domluvě jsme děti rozdě-
lily do více skupinek tak, aby se nakonec 
všechny vystřídaly při skládání kukuřice 
na jablíčko, skládání rozstříhaných ob-
rázků ovoce a zeleniny, třídění a krájení 
jablíček za pomoci učitelky.

před svačinkou jsme se všichni v herně 
společně přivítali, zopakovali si říkanku 
s doprovodným pohybem „Ovoce“, rytmi-
zovaly různé druhy ovoce a zeleniny v ko-
šíčku a procvičili jemnou motoriku – pře-
dávání kolíčky „červík leze do jablíčka“. 
po jídle jsme si společně zazpívali s klaví-
rem písničku „tři jablíčka“, povídali si 
nad obrázky (Kde roste ovoce? Kde ros-
tou jablíčka? jakou mají barvu? co může-
me udělat z jablíček? Z čeho děláme kom-
pot, z čeho dělá maminka salát? co jsou 
to křížaly? co je mošt a jak se připravuje, 
vyrábí?) po cvičení s barevnými drátěnka-
mi („jablíčky“) a pohybové hře „Košíček 
ovoce“ nastalo poznávání ovoce všemi 
smysly (hmat, čich, chuť), ochutnávka 
ovoce a příprava „jablíčkového kompotu“ 
– otiskování půlky jablíček na „zavařovací 
sklenici“ z papíru.

nakonec jsme společně uklidili po-
můcky a vyrazili na dvůr školky, kde zača-

la za pomoci všech dospělých společná 
příprava moštu a hlavně jeho dlouho oče-
kávaná  ochutnávka. děti se při ochutná-
vání moštu podělily i s ostatními paní-
mi učitelkami a po zatěžkávací zkoušce 

v chladnějším podzimním počasí se těšily 
ze zasloužené odměny – moštu a křížal.

projektový den probíhal ve spolupráci 
mŠ s Filipem strážnickým, koordinátorem 
regionu Haná. Drahomíra Bártová

spousta draků se proháněla po obloze 
nad hřištěm při tradiční drakiádě, první 
zářijové akci mateřské školy. počasí nám 
opět připomnělo, že je podzim za dveřmi, 
ale i navzdory chladnému počasí se nad 
hřištěm vznášeli krásní draci i dráčci, kte-
ré děti vyrobily. byla zábava nejen pro dě-

Motýlci si při projektovém dni užili zdravé mlsání

Děti ze školky zaplnily oblohu nad hřištěm svými draky

ti, ale i pro rodiče, kteří si tuto akci doce-
la užívali. 

výrobu krásného dráčka bylo také tře-
ba odměnit. děti se těšily z odměn v po-
době omalovánek, různých hraček nebo 
pastelek. po rozdání odměn a diplomů se 
programu ujaly paní učitelky z oddělení 

broučků. všichni tančili, dováděli a komu 
z toho vyhládlo, mohl se zastavit ve stán-
ku u usměvavých maminek ze srpŠ na 
malé občerstvení. drakiádu jsme zhodno-
tili jako vydařenou a už se těšíme na nové 
nápady při výrobě dráčků zase za rok.

Kateřina Velclová
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stejně jako loni i letos na začátku října 
v týdnu od 4. do 8. 10. 2021 absolvovali 
žáci naší školy ozdravný pobyt v rámci 
projektu Pobytové EVVO programy ZŠ 
Hněvotín. jedná se o druhý ozdravný po-
byt ze tří, poslední je plánován na jaro ro-
ku 2022. pobytu se tentokrát účastnili 
žáci IX. třídy. Ubytováni byli v Horní Lipo-
vé, malebné vesničce Hrubého jeseníku, 
v penzionu pod smrkem. v rámci ozdrav-
ného pobytu se uskutečnil ekologický vý-
ukový program věnovaný problematice 
odpadů a jeho třídění.

na začátku pobytu byli žáci rozděleni 
do čtyř týmů podle barev kontejnerů na 
tříděný odpad. tým žlutých si zvolil přilé-
havý název plasťáci, v jehož čele byl kapi-
tán doktor plast, oranžový tým si zvolil 
rovněž tematický název Kartoňáci a dr. 
Karton, modrý tým si nechal říkat stylově 
modří popeláři. Konečně zelený tým si ja-
ko maskota zvolil krocana a aby dali naje-
vo nutnost bojovat za třídění odpadu, si 
určili jméno bojoví krocani. v těchto tý-
mech pracovali žáci po dobu celého poby-
tu a formou výkladu, diskuzí, řešení pro-
blémových úloh, také formou her, výletů 
do přírody a jiných aktivit, se učili popsat 
jednotlivé skupiny odpadů a nakládání 
s odpady. absolventi pobytu by měli do-
kázat získané znalosti aplikovat k aktivní-
mu třídění odpadů. 

cílem celého projektu je nejen prohlou-
bení dosavadních znalostí přírodovědných 
předmětů, ale také jejich aplikace v prak-
tickém životě. ambicí je, aby si žáci uvědo-
mili důležitost třídění odpadů jako jedno-
ho z prvků ekologie a přijali jej jako sou-
část svého života. Mgr. Zdeněk Bábek

příjemné překvapení čekalo na předškoláky a žáky 
1. stupně na akci s dráčkem na velký Kosíř, kam je 
pozval mikroregion Kosířsko. 

Objednaným autobusem jsme ve čtvrtek 9. září 
vyrazili do Čech pod Kosířem, odkud jsme po asi 
půlhodinovém procházkovém výšlapu přišli k roz-
hledně na velkém Kosíři. nahoře nás čekalo zmíně-
né překvapení – několik stanovišť se zábavou. děti 
si vyzvedly hrací kartu, postupně začaly plnit jed-
notlivé úkoly a za splnění sbíraly razítka. stanoviš-
tě byla zaměřena na poznávání rostlin a živočichů 
z okolí velkého Kosíře, nácvik třídění odpadu nebo 
zde byla ukázka živých dravců. Za získaná razítka 
byla sladká odměna.

na závěr ti nejodvážnější vystoupali na vrchol 
rozhledny. bylo nádherné počasí a výhled do okolní 
krajiny se stal nezapomenutelným zážitkem.

 Mgr. Kateřina Vališová

Ozdravný pobyt EVVO – 2. stupeň ZŠ

S dráčkem na Velký Kosíř

Jak vypadal pobyt 
očima žáků?
MODří POPELáři
v pondělí hned po rozdělení týmů jsme 
se moc nadšeně netvářili. v průběhu 
týdne jsme se však vzájemně sehráli 
a to jak vztahově, tak i při soutěžení. 
Když se někomu náhodou něco nedaři-
lo, tak jsme mu pomohli a druhý pokus 
už byl vždy úspěšný. naším kapitánem 
byl cholerický Štěpa, který se v této ro-
li našel, a tak nás po spoustě vtipných 
momentech a zajímavých hrách dovedl 
až k celkovému vítězství.

mOdrÉ vestY nOsíme,
starÝ papír vOZíme!!!

Kapitán Štěpí, Terka,
Helča, Nikča, Adam, Vašek

ŽLUTí PLASťáCi 
dopoledne jsme přijeli do penzionu 
pod smrkem. následující tři dny jsme 
dopoledne měli povídání týkající se 
environmentální výchovy a odpoledne 
jsme hráli hlavně hry.

Hráli jsme například vršky, (cvrnkali 
jsme vršky pet lahví do cíle na čas) ne-
bo jsme hledali čísla po lese, (abychom 
mohli sestavit tajenku).

po náročném programu jsme šli na 
jídlo zajištěné penzionem a pak jsme 
byli uklizeni na pokoj. 

v pátek jsme se v deset naložili do 
autobusu a pak jsme šťastně odjeli do-
mů.

TřiďTE ODPAD, Má TO SMySL.
Lucie Slováková,

Petr Kenický, Patrik Kaspar,
Tereza Janušová, Josef Zedníček
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Opět jsme byli velmi úspěšní. Kdo, kde, 
v čem a kdy? no přece ve čtvrtek 14. října 
v soutěži „dýňodlabání“. Zúčastnilo se jí 
15 žáků z 8. a 9. třídy již po páté v řadě. 
akce na výstavišti Flora Olomouc se ko-
nala ve spolupráci se společností semo 
smržice a za podpory statutárního města 
Olomouce. je určena pro žáky základních 
škol Olomouckého kraje a jejím cílem je 
podpořit zájem žáků o zemědělské a pří-
rodovědné obory, zahradničení, ekologii, 
a rozvíjet jejich kreativitu, estetické myš-
lení a manuální zručnost. 

v kategorii a, ve které žáci soutěží 
s vlastní dýní vypěstovanou na školní za-
hradě, se na prvním místě umístili terezka 
janušová a terezka pazderová a na druhém 
místě áda Ošťádal a pepa Zedníček, všichni 
žáci 9. třídy. v nové kategorii c, ve které šlo 
o malování na vlastní tykve – cukety vypěs-
tované na školním pozemku, se na prvním 
místě umístila barunka Křupková z 9. tří-
dy a na druhém místě děvčata z 8. třídy, 
terezka rosmaníková a maruška Oračková. 
Úžasnou atmosféru jsme si přes chladné 
počasí všichni užili s podporou teplého ča-
je, svačinky a procházce po výstavišti, pa-
vilonech a expozicích. všem moc děkuji za 
vzornou reprezentaci školy!

… a ještě jsme při cestě do Olomouce 
viděli „obrácený“ horkovzdušný balon. vy 
také? iveta Šutová

I v tomto novém školním roce zahájil svo-
ji činnost čtenářský klub, který je určen 
pro děti navštěvující školní družinu a je fi-
nancován prostřednictvím mŠmt z pro-
středků eU. v současnosti stejně jako dří-
ve platí, že práce s textem a dobré poro-
zumění jeho obsahu jsou základními 
předpoklady pro vzdělávání. a proto jsou 
tu školní čtenářské kluby – volnočasová 
aktivita, kde děti zažívají příjemné a ra-
dostné chvilky při čtení a zjistí, že čas 
strávený s knížkou může být velmi zábav-
ný, ačkoliv dítě zrovna není dobrým čte-
nářem (v tom smyslu, že čtení je pro ně 
„těžké“).

smyslem klubové práce není zlepšení 
dovednosti čtení, ani prohloubení zna-
lostí o současné literatuře, nýbrž „pouze“ 
příjemný zážitek s knihou. protože za 
předpokladu, že mě knížky „baví“, budu 
po nich s chutí sahat a získané dovednos-
ti uplatním ve svém vlastním vzdělávání.

na našich schůzkách si děti doporuču-
jí knihy navzájem a přímo v klubu si čtou 
dle svého výběru v tzv. dílně čtení. Čte-

nářské dovednosti rozvíjíme pomocí her 
a zábavy. K těmto aktivitám si děti nosí 
svoje oblíbené knihy z domova, popř. vy-
užíváme školní knihovničku, která má 
však omezený rozsah. proto jsme se vyda-
li objevit „velkou“ knihovnu v budově 
obecního úřadu.

Hned na začátku nás překvapilo zjiště-
ní, že mnoho dětí ani netuší, že v Hně-
votíně máme knihovnu. Knihovnice paní 
jarmila dostálová dětem vysvětlila, jak 
to v knihovně „chodí“, jak vyhledat tu 
správnou knihu a doporučila několik spi-
sovatelů, které nám představila prostřed-
nictvím knih. některé výtisky ještě voněly 

novotou a děti si moc považovaly, že mo-
hou být první, kdo je dostane do ruky. Ka-
ždý si našel ten správný titul a v klubovně 
jsme u čtení a prohlížení knižních pokla-
dů strávili příjemnou hodinku.

Knihovna také získala nové čtenáře, 
protože většina dětí se do ní přihlásila 
a těší se, že v rámci klubových schůzek 
budeme pro nové knihy docházet pravi-
delně. a pokud nám to covidová situace 
dovolí, plánujeme přespání v knihovně, 
tak jako v minulém školním roce, a bude-
me se tam zase příjemně bát! 

ilona Niessnerová,
vedoucí čtenářského klubu

Školáci sklízeli ceny na Dýňodlabání

Čtenářský klub
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poslední turnus tábora a zároveň poslední týden prázdnin jsme 
odstartovali výletem do přírody. Čekaly na nás rešovské vodo-
pády. voda, která láká všechny děti a v našem případě doslova. 
Hned u prvního vodopádu totiž, když se mnozí prolézali po ka-
menech, někteří svlažili své nožky ve vodě rovnou v botách. 
Hezké počasí ale tento problém vyřešilo a boty i ponožky cestou 
brzy uschly. pokračovali jsme skalnatým údolím s četnými kas-
kádami podél říčky Huntavy a pak lesní pěšinou až do malebné 
vesničky tvrdkov, kde jsme navštívili místní dětské hřiště.

naše malá skupinka posledního týdne se v úterý vydala do 
zábavního centra Krokodýlek. ve středu jsme se proběhli a sna-
žili co nejrychleji zorientovat v kukuřičném bludišti a všichni se 
pak ve výšce prolezli v novém provazovém hřišti v areálu aqua-
parku, kde si mohli zahrát i ping pong, zastřílet z luku nebo za-
skákat na vzduchové trampolíně. 

Čtvrtek byl jediný den, kdy nám za celé prázdniny pršelo. měli 
jsme naplánovanou výpravu do Kaprodromu. Hřiště schované 
v korunách stromů jsme ještě stihli prolézt, ale když jsme hráli 
stolní tenis a voda z nebe začala přímo pokrývat ping pongový 
stůl, uchýlili jsme se do tamější jurty, kde jsme se zahřáli a zabavi-
li veselými hrami. po dešti a vydatném obědě jsme se vydali k ryb-
níku – zájemci se projeli na loďce a převážně hoši se pustili do lo-
vu ryb. nahazovali udici jako zdatní rybáři, a přestože jsme neza-
znamenali žádný úlovek, bavili jsme se a maximálně si to užili. 

poslední zastávka byla na dopravním hřišti semafor a ve zmrz-
lináriu. všechny děti jsme odevzdali zpět rodičům v pořádku a vě-
řím, že  se spoustou krásných zážitků. Mgr. Radka Dudová

Příměstský tábor 2021 – 3. turnus



Letošní volby do poslanecké sněmovny a s nimi spojené předvolební šílenství, během 
nějž se jednotlivé strany ve svých kampaních předhání a snaží se získat co nejvíce voli-
čů, jsou úspěšně za námi, ale u tématu voleb ještě na chvíli zůstaňme. na vybraných 
fotografiích z obecního archivu nabízíme možnost nahlédnout zpátky v čase do dob, 
kdy se volby sice konaly, ale možnost volby v nich nebyla. Účast sice nebyla povinná, 
ale soudruzi ji pečlivě kontrolovali. nešlo o to, aby si voliči vybrali, ale aby volbou ma-
nifestovali svůj souhlas s komunistickým režimem. a tak jediným správným hlasem byl 
ten odevzdaný pro jedinou kandidátní listinu tzv. národní fronty, což v praxi znamena-
lo hlas pro komunisty. Adam Niessner, kronikář
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Obrazem: volby z doby, kdy nebyla možnost volby

z historie obce

„Jednotně k volbám“ – pod tímto heslem na zdi volební místnosti 
vhazovali lidé hlasy ve volbách do Místního národního výboru 
19. května 1957. Atmosféru dokreslovaly nepostradatelné rekvizity 
v podobě vlajky Sovětského svazu, busty prvního dělnického preziden-
ta Gottwalda či obraz tehdejšího prezidenta Zápotockého. Volilo se 
v menším sále kulturního domu, kde jsou dnes prostory restaurace.

Opět volby do národních výborů, tentokrát 12. června 1960. Tento-
krát už se na snímcích setkáváme s další nedílnou součástí správ-
ných socialistických voleb v podobě „čestné stráže“ z řad místních 
pionýrů. Tohoto roku se volby do výborů konaly poprvé společně 
s těmi do Národního shromáždění.

V průběhu 80. let začal coby volební místnost sloužit sál kulturního 
domu, tak jak je tomu dodnes. Ke snímku můžeme citovat zápis 
z kroniky k volbám v červnu 1981: „Volby měly důstojný ráz a větši-
na voličů se dostavila k volbám již první den voleb. Všichni navrže-
ní poslanci byli naprostou většinou zvoleni.“

Volby v sále kulturního domu neznámé datace. Na snímku se můžeme kochat bohatě zdo-
benou volební urnou. Ty dnešní už tolik zdobené nejsou, ale na rozdíl od té na snímku do 
nich můžeme vhodit hlas kterékoliv straně dle našeho svobodného výběru. A to je mno-
hem důležitější než vzhled volební urny.

Naděje v podobě změn koncem 60. let se rozplynula s příjezdem 
vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968. Plánované volby se toho roku 
několikrát odsunuly, až se nakonec konaly 26. a 27. listopadu 1971. 
A opět výzdobu místnosti doprovázela hesla vyzívající k jednotě či 
portrét prezidenta Svobody. Svoboda volby však byla omezena jen na 
jednotnou kandidátku Národní fronty s politikou „normalizace“.



myslivecký spolek blata Hněvotín uspořá-
dal za podpory Koruny České 2. října pro 
své členy a příznivce již 6. ročník střelec-
ké soutěže na skeet O pohár sv. václava. 
soutěž se konala v areálu výrovka v hně-
votínských skalách s bohatým programem 
a občerstvením zdarma.

O úvod se postarali tři trubači Koruny 
České – na lesní roh hráli paní Hopflerová 
a pan Křeháček, na trombón Zapletal. ne-
chyběla ani přehlídka a ukázka historic-
kých zbraní v podání historického spolku 
Kirri z pňovic. jeho principál david Krizan 
společně s michalem meredou také vypá-
lili čestnou salvu na počest našich ze-
mřelých kamarádů. tradičním účastníkem 
této akce byla také c a K polní kafírna 
provázená kavárníkem a pražičem Luká-
šem sazimou z Hranic. O smržický kaba-
nos z udírny se starali stanislav Ošťádal 
starší se synem janem. srnčí guláš byl 
dílem šéfkuchaře stanka Kubína z Křelov-
ského Fortu XvII. rovněž nápojový lístek 
k dodržení pitného režimu byl skvěle při-
způsoben k počasí. 

nastoupené střelce a příznivce přivítal 
předseda ms blata Hněvotín mUdr. pavel 
andrš, který popřál střelcům mnoho úspě-
chů ve střelbě a příjemnou zábavu všem 
přítomným účastníkům. Letos bohužel chy-
běla ze zdravotních důvodů stálá účastni-
ce této soutěže paní marta palatá, ale ur-
čitě slyšela mohutnou salvu až do neda-
lekých slatinic, kde je na rehabilitaci po 
operaci kolene. 

Účastníky také pozdravil myslivecký 
hospodář zdejšího ms pavel toman, který 
je seznámil s průběhem střeleb, rozhod-

čími, ředitelem závodu vladimírem Lu-
kášem a zdůraznil nutnost dodržování 
bezpečnosti při střelbě a zacházení se 
zbraní. popřál všem příjemnou zábavu, 
střelcům rovné broky a odešel do bunkru, 
kde obsluhoval vrhačku. jednatel ms Lu-
ďa nezhyba prováděl kontrolu dokladů, 
zápis střelců a vykonával i funkci rozhod-
čího. následovala ukázka směru letu as-
faltových terčů, po níž nastoupila první 
runda a střelby byly zahájeny.

Letošní počasí oproti loňskému roční-
ku bylo nádherné, což se také projevilo 
v příjemné atmosféře, která provázela ce-
lou – i když oproti minulosti pozdější – 
oslavu sv. václava. na vítěze čekaly pohá-

ry, dárkové balíčky a každý obdržel balí-
ček čerstvě pražené kávy.

po závěrečném sečtení zásahů jednot-
livých střelců byl slavnostní nástup. vítě-
zem letošního šestého ročníku se stal sta-
nislav Obručník z ms Olšany, druhý skon-
čil zástupce domácího spolku richard Krč 
a třetí místo obsadil zástupce ms Čelecho-
vice na Hané stanislav coufal. vítězům 
popřál a ceny předal předseda krajské or-
ganizace Koruny České a předseda spolu-
pořádajícího ms mUdr. pavel andrš spo-
lečně s hospodářem. Závěrečným provolá-
ním „myslivosti zdar“ byl letošní šestý 
ročník o pohár sv. václava ukončen.

 Rudolf Krč

Koncem srpna svolal myslivecký spolek 
blata Hněvotín brigádu na výrovku. jen-
že to byly ještě letní prázdniny, a tak se 
sešlo jen osm členů spolku. v tu chvíli by-
lo jasné, že plánovaný program prací ne-
můžeme splnit. nezměnila to ani v našich 
končinách tolik vžitá akademická čtvrtho-
dinka, během níž dorazil jeden čekatel na 
členství. myslivecký hospodář pavel to-
man po krátké poradě stanovil úkol dne: 
postavit v honitbě dvě podsady pod kaza-
telny. 

devět brigádníků naložilo materiál, žeb-
říky, elektrocentrálu zapůjčenou od míst-
ního sboru dobrovolných hasičů a vyrazili 
do honitby, kde jsme již dříve složili pět 
podsad, dvě nižší a tři vyšší. vzhledem 
k malému počtu fyzicky zdatných účastní-
ků bylo rozhodnuto postavit ty dvě nižší.
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Myslivecká soutěž O pohár sv. Václava se vydařila

Brigádníků přišlo méně, ale práce zvládli hodně
v nedávné době jsem psal do Zpravo-

daje o tahounech našeho spolku, a proto 
musím nyní jmenovitě pochválit účastní-
ky, kteří sice, jak by někdo mohl říci, plní 
jen svou členskou povinnost, přesto si 
pochvalu zaslouží. také mají rodiny a děti 
či vnoučata, přesto si čas udělali. patří 
mezi ně kromě předsedy andršta, hospo-
dáře tomana, jednatele nezhybu a člena 
výboru Oravy také Handl, Hrubý, dočkal 
i čekatel na členství richard Krč.

práce šla všem pěkně od ruky, druhá 
podstava vyrostla rychleji než první. Čas 
oběda sice propásli, skončili až ve třináct 
hodin, ale nechyběl pracovní elán ani ra-
dost z dobře vykonané práce. brigáda, 
i když s omezeným programem, splnila 
svůj účel, což potvrdil i nakonec spokoje-
ný hospodář. Rudolf Krč

Přenos hotové podstavy na místo, kde  bude 
stát nová kazatelna. Foto: Rudolf Krč

Vítězná trojice (zleva): druhý Richard Krč, první Stanislav Obručník, třetí Stanislav Coufal.
 Foto: Rudolf Krč
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třináct druhů piv z malých i tradičních 
pivovarů mohli ochutnat 28. srpna ná-
vštěvníci již tradičních „Hněvotínských 
slavností piva“, které uspořádal už po-
deváté sbor dobrovolných hasičů v areá-
lu u požární zbrojnice.

Letos byly na čepu Zubr gradus, Lito-
vel kvasničák, Holba premium, chors Čer-
notín, jadroš, Holba Keprník, nachmele-
ná opice – Krnov, námořník – parník pře-
rov, skalák rohozec, Zubr grand, rade-
gast ratar, tvarg – velká bystřice, Holba 
brusinka.

na zámek do slatiňan ve východních Čechách se vydala v neděli 
19. září místní skupina Českého červeného kříže. prohlídka nás 
zavedla do reprezentačních, společenských a soukromých prostor, 
které obývala rodina knížat z auerspergu. Zajímavá byla i prohlíd-

ka unikátních prostor zámecké kuchyně, ledárny, umývárny nádo-
bí a kotelny. po dobrém obědě jsme si ještě prohlédli hřebčín, kde 
chovají a cvičí starokladrubské koně. a protože nám přálo i poča-
sí, výlet se nám vydařil po všech stránkách. Jitka Ponížilová

Hněvotínské slavnosti piva

Výlet do Slatiňan s červeným křížem byl skvělý

návštěvníci mohli ochutnat také mak-
rely, živáňskou, guláš, gyros, z udírny pak 
klobásy a cigáro. O zábavu se postarala 
skupina via paběda. I když v den akce po-
prchávalo ještě kolem páté hodiny odpo-
ledne, nakonec se objevilo sluníčko a do 
areálu na akci přišlo 520 lidí, kteří spořá-
dali všechno připravené jídlo a točené pi-
vo. na přípravě a zdárném průběhu akce 
se podílelo 29 pořadatelů z řad členů 
dobrovolných hasičů, kterým patří podě-
kování za práci v jejich volném čase.

Jozef Novák, starosta SDH

Mladí hasiči
Hněvotín
přijímají

nové členy
ve věku

6 – 15 let.
Tréninky probíhají

každý pátek
od 16:00 do 18:00

u hasičské zbrojnice.
Pro více informací
pište na facebook

„MH Hněvotín“.
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dvanáct beachvolejbalových dvojic se za 
ideálního počasí utkalo 11. 9. 2021 ve 
druhém turnaji 2. ročníku Hněvotínského 
písku. po lítém boji, který zpříjemnilo 
speciální „beach menu“ v  hospůdce na 
Hřišti, se o 3. místo utkalo milé překva-

rekordní počet 22 párů se zapojil do 6. roč-
níku Hněvotínského hrnce, celoroční teni-
sové soutěže ve čtyřhře. premiérové vítěz-
ství vybojovali david Houska s Ondřejem 
svačkem, kteří v dramatickém finálovém 
utkání porazili jana Heidera a martina vol-
muta po setech 3:6, 6:3 a v tie breaku 10:5. 
pomyslnou bronzovou příčku obsadil pár 
jiří mlynář – michal navrátil. 

Hladký průběh soutěže a její organiza-
cí poprvé zajišťoval webový portál Huráli-
ga, který se postaral o rozlosování soutě-
že, hlídal termíny pro odehrání jednotli-
vých kol, sestavil herní plány pro zápasy 
play off a vygeneroval i spoustu statistic-
kých údajů. Milan Krejčí

Nejúspěšnější účastníci letošního Hněvotínského hrnce. Zleva: Martin Volmut, David Houska, 
Jan Heider, Ondřej Svaček, Jiří Mlynář a Michal Navrátil.

Hněvotínský písek vyhrál favorizovaný rodinný tým

Hněvotínský hrnec 
ovládla dvojice
Svaček-Houska

pení turnaje – matouš dorazil a markéta 
budinová, kteří v napínavé bitvě podlehli 
rodinnému páru dominik a petra ritli. Fi-
nálový zápas obstarala nově vzniklá dvo-
jice petr vocilka s riou janákovou, proti 
nimž se postavili favorité turnaje, Zoltán 
murányi s dcerou veronikou. po nádher-
ném souboji se z celkového vítězství ra-
dovali Zoltán s veronikou. gratulujeme.

děkujeme tj Fc Hněvotín, která věno-
vala do turnaje hodnotné ceny pro nej-
lepší páry – plážová tílka s nápisem „Hně-
votínský písek“ a volejbalové balóny. vel-
ké poděkování patří všem účastníkům za 
jejich sportovní a přátelský přístup k ce-
lému turnaji a samozřejmě všem fanouš-
kům, kteří po celý den neúnavně povzbu-
zovali své favority. v konečném účtu ne-
můžeme nezmínit dětskou soutěž, která 
se uskutečnila v průběhu turnaje. děti tak 
dlouho hledaly ceny, až se jim některé 

z nich ani nepodařily v dokonalých úkry-
tech písku najít. 😊

Už teď se všichni těšíme na 1. turnaj 
3. ročníku, který se uskuteční začátkem 
června 2022.

Radek Navrátil, pořadatel turnaje



16 | ZájmOvÉ OrganIZace ZpravOdaj Obce HněvOtína | Říjen 2021

periodický tisk územního samosprávného celku. vydává: obec Hněvotín, IČO 00298913. adresa: Hněvotín 47, 783 47. vychází: šestkrát ročně 
v nákladu 750 ks. evidenční číslo mK Čr e 12642. vydání číslo 75. vychází 29. 10. 2021. e-mail: tomas.kasal@seznam.cz, www.hnevotin.cz. 
editor: tomáš Kasal, fotoreprotér: adam niessner. redakce si vyhrazuje právo na úpravu příspěvků.

Foto na titulní straně: Zahájení školního roku v ZŠ Hněvotín.

Ohlédnutí za fotbalovým podzimem

I když při psaní tohoto článku chyběla 
k ukončení fotbalových soutěží ještě dvě 
kola, v době distribuce tohoto vydání 
Zpravodaje bude již dohráno. a tak se 
můžeme za trochu neúplným fotbalovým 
podzimem ohlédnout.

po nedohraných předchozích dvou roč-
nících fotbalových soutěží jsme trochu 
s obavami očekávali, jak se tato skutečnost 
projeví na zájmu o kopanou. a byli jsme mi-
le překvapeni, že v Hněvotíně nikterak. sa-
mozřejmě ve srovnání s dobou, kdy se tré-
novalo a hrálo bez omezení, ale kdy se už 
v některých kategoriích objevovaly problé-
my se sestavením mužstev. to však souvisí 
spíše s populačně slabšími ročníky, případ-
ně zájmem o kopanou. a ten je naštěstí 
v Hněvotíně na stálé úrovni. 

v mládežnických kategoriích jsme do 
soutěží přihlásili dva týmy benjamínků 
a společně s Lutínem sdružená družstva 
mladších a starších žáků. v kategorii 
mladších žáků se ale z původně dohod-
nutých šesti hněvotínských hráčů roz-
hodla dojíždět do Lutína, kde žáci trénu-
jí a hrají, jediná hráčka. Ostatní zatím 
trénují se starší kategorií. starší benja-
mínci narození nejpozději v roce 2011 si 
v obou kolech základní části počínali vý-
borně a na jaře by mohli hrát o umístění 
v popředí tabulky. mladším benjamínkům 
ročníku 2013 a mladší se již tak nedařilo, 
takže na jaře budou pravděpodobně bo-
jovat o konečné umístění ve středu ta-
bulky. to samé platí i o sdruženém týmu 
starších žáků, v jejichž kádru jsou na roz-

díl od mladších žáků hněvotínští a lutín-
ští hráči zastoupeni rovnoměrně.

dobré výkony předvádějí muži v 1.b 
třídě skupině b Olomouckého krajského 
fotbalového svazu. podařilo se stabilizo-
vat kádr mužstva, které dostává svoji tvář 
i na trávníku. na některá utkání se oprav-
du pěkně dívalo. Limitujícími faktory pro 
ještě lepší výsledky jsou bohužel pracov-
ní povinnosti některých hráčů a častá zra-
nění, hlavně u těch zkušenějších. potěši-
telný je patrný výkonnostní růst mlad-
ších hráčů. mužstvo si celkem suverénně 
drží pozici v polovině tabulky, což jistě 
dodává určitý klid, nikoli však uspokoje-
ní, do dalších zápasů.

v okresním přeboru malého fotbalu 
o sobě dávají pořádně vědět oba hně-
votínské celky. mužstvo Kovo dřevo hrají-
cí 1. ligu je v současné době v polovině 
tabulky s minimální bodovou ztrátou na 
vyšší příčky a s jistotou záchrany. tým 
United players je s nadějným bodovým 
náskokem momentálně na čele jedné ze 
skupin 2. ligy a jen málo tak chybí k tomu, 
aby se v příští sezóně odehrálo prvoligo-
vé derby hněvotínských celků. výsledkové 
výkyvy zažívají hněvotínští veteráni z tý-
mu periol. jejich postavení ve spodní 
části tabulky je, navzdory široké soupis-
ce, způsobeno především neúčastí řady 
hráčů na zápasech.

a jedna zajímavost na konec – malý 
fotbal na Olomoucku čeká velká revoluce, 
když se začne od roku 2022 hrát systémem 
jaro – podzim.

Milan Krejčí

Tým starších hněvotínských benjamínků. Horní řada zleva: vedoucí týmu Jan Heider, Alexandr Cou-
falík, Tomáš Nepožitek, Matěj Šulc, Marek Budina a Jiří Pfof. Klečící zleva: Šimon Heider, Jiří Záboj 
a Michal Dostál. Ležící zleva: Marek Stibor a Tomáš Kovařík

Děti mají mimořádný 
zájem o nový kroužek
stolního tenisu
s velkým ohlasem se u mládeže setkala 
výzva tj Fc Hněvotín na založení kroužku 
stolního tenisu, na kterou reagovala řada 
zájemců. Hráči se scházejí dvakrát týdně 
v tělocvičně základní školy pod vedením 
josefa Krikela a k dispozici mají nově za-
koupené stoly a další potřebné vybavení. 
v současné době je kapacita kroužku na-
plněna, navštěvuje jej dvacet dětí. pokud 
zájem dětí neopadne, uvažuje se o při-
hlášení stolních tenistů do řádně organi-
zovaných soutěží. Milan Krejčí


