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Oba místostarostové mohou nově oddávat
Patnáct hostů přišlo 12. dubna do zasedací místnosti kulturního domu na 22. zasedání zastupitelstva, kterého se zúčastnilo 7 zastupitelů. Omluven byl JUDr. Ondřej Svaček a MUDr. Pavla Hluší.
Po pravidelných úvodních aktech (zprávy kontrolního výboru a o činnosti obecního úřadu) seznámil přítomné předseda ﬁnančního výboru Ing. Libor Blaťák
s Inventarizační zprávou a Roční závěrkou
Základní školy a Mateřské školy Hněvotín
za rok 2021. Oba dokumenty zastupitelé schválili. Výsledek hospodaření ve výši
282 534,78 Kč byl převeden do rezervního fondu školy.
Zastupitelstvo projednalo Roční účetní závěrku obce za rok 2021, a to včetně
Rozvahy- bilance, výkazu zisku a ztrát i s
přílohami. Kontrola Krajského úřadu Olomouc nezjistila v hospodaření obce chyby
ani nedostatky. Náklady celkem činily:
32 004 673,99 Kč; celkové výnosy byly:
41 841 230,92 Kč. Hospodářský výsledek:
9 836 556,93 Kč. Závěr přezkoumání hospodaření zastupitelé schválili.
Návrh závěrečného účtu obce za rok
2021 a Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Kosířsko najdou zájemci na úřední
desce obce, aby mohli vznést případné
připomínky. Zastupitelstvo tyto body projedná na 23. zasedání v měsíci červnu.
Zastupitelé také schválili, v souladu se

Body jednání zastupitelstva
v samostatných článcích:
t [NďOZčÁ[FNOÓIPQMÈOVPCDF
t OPWâOÈWSIOB[BEÈWÈOÓ[BLÈ[FL
malého rozsahu;
t TDIWÈMFOÓPELPVQFOÓQP[FNLVEP
majetku obce pro výstavbu cyklostezky do Topolan;
t [BQPKFOÓPCDFEPQPNPDJ
Ukrajincům;
t WâTUBWCBPCDF
t LVMUVSOÓBTQPMFčFOTLÏBLDF
zákonem č. 128/2000 Sb o obcích, žádost
Krajského úřadu Olomouc o přezkoumání
hospodaření obce za rok 2022.
Projednávané žádosti fyzických
a právnických osob:
a) Žádost společnosti autdoor akzent, Na
zdrži 2097/63, 140 00 Praha 4 na měsíční pronájem plochy 2 x 2 metry čtvereční na pozemku obce (parc. č. 456/3) na
dočasné umístění reklamního poutače.
b) Žádost jednatele společnosti WANZL
Hněvotín o informování zastupitelů obce o záměru novostavby haly 008.
c) Žádost pana Nguyen Thi Lan Anh o pronájem části pozemku (parc. č. 213/15).
Jedná se o přilehlý chodník široký 2 m
a 15 metrů dlouhý – celkem 30 m2.

d) Žádost Ing. Františka Sekaniny o navýšení platby za odběr a odvoz biologického odpadu.
e) Žádost Farního úřadu Hněvotín o uzavření Partnerské smlouvy na opravu
kostela.
V dalším bodě jednání starosta Jaroslav Dvořák požádal o schválení Výroční
zprávy o svobodném přístupu k informacím. Zastupitelé projednali úpravu Statutu fondu oprav změnou č. 1 v kapitole II.
„Příjmy fondu“. V běžném roce půjde
do fondu automatický převod ve výši
50 000,– Kč. Novými členy školské rady
se za zřizovatele (obec Hněvotín) stali
na tříleté období Ing. Vilém Koníček
a MUDr. Pavla Hluší.
Nově mohou zastupovat obec při svatebních a jiných obřadech místostarostové Miloslav Antl a Petr Niessner. Mají tak
pravomoc oddávat, vítat nové občánky
a zastupovat obec i při jiných významných
akcích. V těchto případech mají také právo používat znak České republiky a znak
obce.
Připomínky či náměty vzešlé z diskuze
bude obec řešit a výsledky se zájemci dozvědí na 23. zasedání v měsíci červnu. Na
závěr zastupitelstvo jednohlasně schválilo návrh usnesení a starosta jednání
ukončil.
zapsala Lenka Slehová

Při napouštění bazénů respektujte platný rozpis
Blíží se teplé měsíce a je jasné, že mnozí
občané potřebují napustit bazény, rybníky, kašny i jezírka. Proto platí – stejně jako minulý rok – plán napouštění bazénů.
Především je potřeba napouštět bazén

jen v nočních hodinách – od půlnoci do
pěti ráno. Zamezí se tak tomu, že v ranní
nebo noční špičce bude nízký tlak vody.
Bohužel, období sucha provází všechny
obce, prosíme tedy občany o ohledupl-

nost. Dále je obec rozdělena na sektory
podle toho, v které dny si která ulice může napouštět. Předejde se tak nedostatku
vody a vyschnutí studen (viz přiložená tabulka a mapka).
Lukáš Koníček

Harmonogram napouštění
vody pro bazény
DEN
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK

SOBOTA
NEDĚLE

ČÁSTI OBCE
KOUT, STŘED OBCE
VELKÝ VÁLKOV,
MALÝ VÁLKOV
ZA ŠKOLOU, TOPOLANSKÁ
ZA HŘIŠTĚM
HŘBITOVNÍ, OLOMOUCKÁ,
U ZAHRÁDEK,
ŘADOVKY (K FLORIÁNKU),
K POTOKU (ZÁPADNÍ)
LUTÍNSKÁ, SPOJOVACÍ,
POD SKALOU (ZÁMKOVÁ)
VELKÝ KLUPOŘ,
MALÝ KLUPOŘ
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Kardinála Skrbenského přivítaly Jak pokračuje
stovky hněvotínských občanů
výstavba v obci

Březnové počasí přálo slavnostnímu příjezdu arcibiskupa Lva kardinála Skrbenského z Hříště, který se setkal v roce 1917
v Olomouci s posledním králem českým,
císařem Karlem I.
Lidé se scházeli v sobotu 26. března od
14 hodin před obecním úřadem, kde pro
ně bylo připraveno drobné občerstvení,
QJWP B WÓOP UFLMP QSPVEFN ÁWPEFN TUBrosta Jaroslav Dvořák společně s místostarosty přivítali v dobových kostýmech zhruba 250 místních občanů. Tři dívky, Zuzana
Slouková, Nikola Navrátilová a Viktorie
Kolářová, ze základní školy nabízely v krojovaných kostýmech příchozím výtečné
koláčky, které pekly od časného rána místní seniorky. Koláčky všem moc chutnaly,
takže nezbyl ani jeden. Vzkaz seniorkám
od občanů: nechejte si patentovat „originální Hněvotínské koláčky“.
Děti se po celou dobu čekání na slavnostní příjezd historického kočáru snažily
zasáhnout maketu velkého slona šípem,
který jim v případě úspěchu přinesl sladkost. I přesto, že nebyla komunikace před

obecním úřadem uzavřena, nezabránilo
to některým občanům „skočit“ si polku za
doprovodu kapely Hněvanka.
V 15.15 hněvotínského času jsme všichni mohli hlasitě přivítat historickou družinu z Čech pod Kosířem. Vedení obce slavnostně uvítalo Václava Obra z Muzea historických kočárů, který slavnostní jízdu
ke stému výročí úmrtí Karla I. zorganizoval. Do rukou jeho syna místní písař Lukáš
Koníček předal drobný ﬁnanční dar zlatých dukátů z hněvotínských pokladů na
podporu muzea.
Na památku jsme pak obdrželi svěcený
věneček a Pamětní list. Klaun, který družinu doprovázel, rozdával dětem různé
upomínkové předměty. Před 16 hodinou
se urozená společnost vydala dále směrem na Lutín. Děkujeme všem, kteří se na
přípravě této úspěšné slavnosti podíleli
a umožnili tak malým i velkým zažít nevšední setkání z minulostí.
Petr Niessner, místostarosta
Mgr. Vlasta Nováková,
zástupce ředitele ZŠ

Podařilo se nám:
– připravovat výkopy a pokládat
rozvody nového veřejného
osvětlení (těmito pracemi obec
šetří statisíce korun);
– nainstalovat signalizační hlásiče
do bytů v DPS. Doposud nám
bránily opatření proti koronaviru;
– instalovali jsme bránu na
elektrický pohon do dvora ZŠ
s dálkovým ovládáním;
– vybourali jsme původní oplocení
a byl zbudován nový plot kolem
hřiště MŠ;
– pracujeme na oplocení rozšířené
části sběrného dvora. Bohužel je
opožděna výroba velkokapacitních kontejnerů pro nedostatek
železného materiálu (předpokládáme dodávku v měsíci dubnu);
– příprava tenisových kurtů
a sportovišť po sezonu 2022;
– vymalování části přízemí
kulturního domu;
– se společností KONE řešíme záměr
zřízení výtahu v budově ZŠ.
Plánujeme:
– opravu střechy a fasády budovy
č. p. 101 – mateřská škola;
– výměnu svítidel na hřišti s
umělou plochou za úspornější;
– celkovou revitalizaci FIT-stezky;
– opravu odpadů v kulturním domě;
– prodloužení komunikace U
Zahrádek (po vydání stavebního
povolení);
– dokončení výměny veřejného
osvětlení ve středu obce, ulicích
Topolanská a Za Školou.
Miloslav Antl, místostarosta

Odkoupení a směna
pozemku pro cyklostezku
Jak jsme Vás již informovali v minulém vydání Zpravodaje, podařilo se prolomit ledy
ve výkupu pozemků na cyklostezku Hněvotín – Topolany. Pozemky byly geodeticky
zaměřeny, obec obdržela geometrické plány. Zastupitelé odsouhlasili odkoupení pozemku (parc. č. 280/35), orná půda o ploše 806 m2 za cenu 400,– Kč/m2 od současného majitele. Po nabytí vlastnictví smění
obec tento pozemek (parc. č. 280/35) za
pozemek pod plánovanou cyklostezkou.
Miloslav Antl, místostarosta
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Obecní zabijačku zahájilo divadelní představení
První společenskou akcí tohoto roku byla
obecní zabíjačka. V sobotní ráno 5. března se sešli senioři a zaměstnanci obce,
aby za mírného sněžení připravili vytápěné stany, kotle na pašíka a prodejní stánky pro odpolední 5. ročník oblíbené vepřové události. I přesto, že zima lezla za
nehty, ve 14 hodin bylo vše připraveno
a už nic nebránilo tomu, aby starosta Jaroslav Dvořák společně s místostarosty
přivítali místní občany.
Po neuvěřitelném ohlasu z minulého
ročníku si naši milí senioři opět připravili
krátké divadelní představení s oblíbenou
vepřovou tématikou. Představení se líbilo
malým i velkým, všichni jsme závěrem
ocenili hněvotínské ochotníky bouřlivým

potleskem a halasným pískotem. Při následné autogramiádě účinkujících se již
připravovala „stejdž“ pro stodvacetikilového vepřového hrdinu, kterého skolili
zaměstnanci obce. Následující hodinku
měli všichni účastnici sobotní akce možnost sledovat nefalšovanou zabíjačku

a mnozí malí diváci poprvé zjistili, kde se
vlastně bere ten vynikající řízek.
Po celé odpoledne byly v nabídce vepřové speciality, ve vytápěném stanu se popíjelo pivečko, svařené vínečko a ke kávičce se podávaly vynikající sladké koblížky,
které upekla děvčata ze základní školy pod
vedením paní Vlasty Novákové. K výborné náladě také přispěla hudební skupina
MIŠMAŠ, která hrála až do večerních hodin.
Vedení obce děkuje všem svým zaměstnancům a dobrovolníkům, kteří se podíleli
na přípravě a organizaci letošní zabijačky.
Ještě jednou tleskáme našim skvělým seniorům, kteří si pro nás připravili v rekordním čase komickou scénku. Děkujeme.
Petr Niessner, místostarosta

Kulturní a společenské akce
Po dvou letech se konečně konají kulturní
a společenské akce bez jakéhokoliv omezení. Doufáme tedy, že se podaří uskutečnit i veškeré další naplánované akce v jejich plném rozsahu.
Akce uskutečněné
od posledního zasedaní zastupitelstva:
– 26. 2. SDH Hněvotín Koncert skupiny
SAX rock
– 5. 3. Tradiční Obecní zabíjačka
– 6. 3. Vydařil se Maškarní karneval
MŠ Hněvotín v Kulturním sále
– 18. 3. Proběhl již 12. Hněvotínský košt
– 26. 3. Do naší obce zavítala historická
družina s kardinálem Skrbenským
– 1. 4. Valná hromada Mikroregionu
Kosířsko s volbou nového předsedy
– 2. 4. Zahájena jarní fotbalová soutěž
– TJ FC Hněvotín
– 2. 4. Den otevřených dveří
v ZŠ Hněvotín
– 8. 4. Zápis do první třídy ZŠ Hněvotín
pro 2022/23
– 9. 4. Valná hromada Mysliveckého
sdružení Blata

– 10. 4. V neděli jsme společně s dětmi
sestavili VELIKONOČNÍ výzdobu v obci
– 13. 4. ZŠ Hněvotín pořádala v kulturním sále Hudební koncert pro děti
– 21. 4. Den otevřených dveří
v MŠ Hněvotín
– 22. 4. DEN ZEMĚ společně se ZŠ
– 22. 4. Jarní setkání seniorů
v kulturním sále
– 23. 4. Valná hromada TJ FC Hněvotín
Využití kulturního sálu občany obce:
– Pondělí: 17.00 taneční skupina BABA
pod vedením paní Ponížilové
19.00 cvičení TABÁTA pod vedením
pana Tomaščáka
o ÁUFSâ18.00 hudební zkoušky skupiny
HNĚVANKA pod vedením Pana Pavlíčka
– Středa: 18.00 cvičení Jógy pod vedením
paní Vetešníkové
– Čtvrtek: 19.00 cvičení TABÁTA pod
vedením pana Tomaščáka
– Pátek: 18.00 hudební zkoušky kapely
TOMIBEND pod vedením Tomáše Šína
– Neděle: 17.00 cvičení jógy pod
vedením paní Vetešníkové

19.00 taneční kurz pro začátečníky,
organizuje pan Kasal
Připravujeme:
– 29. 4. Slet Čarodějnic v areálu
ZŠ Hněvotín
– 30. 4. SDH Hněvotín – Stavění máje
– 5. 5. Zápis do Mateřské školy pro
2022/23
– 5. 5. Setkání ČČK Hněvotín v místní
klubovně
– 14. 5. Přivítání třinácti nových
PCčÈOLĜW0CīBEOÓNÓTUOPTUJ0Á
– 20. 5. Májová zábava SR při ZŠ
při ZŠ Hněvotín
– 21. 5. Výlet se spolkem ProVás
Hněvotín – Dinopark Ostrava
– 28. 5. SDH Hněvotín – Kácení Máje
s průvodem obcí
– 4. 6. Hněvotínský písek
– 3. ročník turnaje v beach volejbalu,
TJ FC Hněvotín
– 4. 6. Turnaj ve stolním tenise
– 7. 6. Koná se 23. zasedání Zastupitelstva obce Hněvotín
Petr Niessner, místostarosta
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V obci jsou opět kontejnery na bioodopad,
špatné třídění může zdražit poplatky
Se začínajícím jarem se na sběrných místech pro odpad objevily
staronové kontejnery hnědé barvy – kontejnery na bioodpad.
Stejně tak na čtyřech místech (za přečerpávací stanicí, u cesty
do Skal, v areálu u ﬁrmy Famo a na hřišti) se objevily velkokapacitní zelené kontejnery, též na bioodpad. Pro přehled – v obci
je 17 sběrných míst, na kterých je celkem 28 žlutých kontejnerů
na plasty, 16 zvonů na sklo, 10 modrých kontejnerů na papír,
17 hnědých kontejnerů na bioodpad a 7 hnědých kontejnerů, do
kterých se vkládají na jedlé oleje v PET láhvích.
Prosíme proto občany, aby tato místa udržovali v čistotě
a v pořádku. To samé platí o velkokapacitních kontejnerech. Do
boxů na bioodpad nepatří celé stromy ani větve, nepatří tam ani
igelitové pytle a tak podobně.
Bohužel, kvůli neukázněnosti některých občanů nechce
svozová ﬁrma kontejnery vyvážet. Také kvůli těmto problémů
nám ﬁrma chtěla zvýšit platbu z dosavadních 13 000 Kč za měsíc na enormních 36 000 Kč za měsíc. To by znamenalo zvýšení
poplatku za odpad skoro o 200 korun na jednoho obyvatele.
Chtěli bychom proto upozornit, že na obecním úřadě je možné
zapůjčit dotovaný kompostér. S nastupující legislativou v ob-

Někteří neukáznění občané znehodnocují bioodpad, házejí do něj
nevhodný odpad. Svozová ﬁrma chce kvůli těmto problémům zvyšovat platby.
lasti odpadového hospodářství se dá počítat s tím, že skládkování směsného odpadu bude zakázáno. Je tedy potřeba co nejvíce třídit – a to jak plasty, sklo a papír, tak i bioodpad.
Lukáš Koníček

Projednání změny č. 1 Územního plánu obce Hněvotín
soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci
č. j. 73 A 10/2020-71 ze dne 21. 6. 2021,
kterým byl zrušen bod 7.2.4. písm. a) výSPLPWÏ čÈTUJ Á1 B EÈMF WZNF[FOÓ WFīFKOď
prospěšné stavby PO2 v textové i graﬁcké
části. Bude prověřeno využití území zahrOVUÏIPWÁ1)OďWPUÓOEPQMPDIZ49 
úprava podmínek ploch smíšených obytZastupitelé by měli vzít na vědomí:
– stanovisko Krajského úřadu Olomouc- ných (SX) a vymezení veřejně prospěškého kraje ze dne 12. 1. 2022, č.j.: KUOK ných staveb.
t;o;NďOBTFUâLÈQP[FNLĜQč
5156/2022 k návrhům na pořízení změny
územního plánu konstatující vyloučení 758/56, 758/76 až 758/90 v k.ú. Hněvýznamného vlivu na evropsky význam- votín. Na tomto území bude prověřeno
nou lokalitu nebo ptačí oblast a že není vymezení rozvojové plochy rekreace – zahrádkové osady (RZ) pro rozvoj zahrádek
nutné posoudit.
o ;NďOVčÁ[FNOÓIPQMÈOV)OďWPUÓO ve vazbě na stávající zahrádkářskou osadu u Lutína.
z hlediska vlivů na životní prostředí.
t;o;NďOBTFUâLÈQP[FNLĜQč
Schválili, v souladu s ustanovením § 6
odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., 385/34, 385/38, 390/2, 390/3 a 390/4,
o územním plánování a stavebním řádu vše v k.ú. Hněvotín. Na podkladě návrhu
(stavební zákon), ve znění pozdějších na dělení předmětných pozemků bude propředpisů, žádost obce o pořízení územní- věřeno zahrnutí částí pozemků p. č. 385/34
ho plánu podle odst. 1 písm. c) tj. Magis- a 385/38, části pozemku p.č. 390/4, částrát města Olomouce.
ti pozemku parc.č. 390/3 a části pozemku
Schválili, v souladu s ustanovením § 55a parc.č. 390/2 do stabilizované plochy vezákona č. 183/2006 Sb., o územním plá- řejných prostranství 127-PV, zahrnutí zbynování a stavebním řádu (stavební zá- lých částí pozemku p.č. 390/3 do stabilikon), ve znění pozdějších předpisů, poří- zované plochy smíšené obytné 157-SX při
[FOÓ;NďOZčÁ[FNOÓIPQMÈOV)OďWPUÓO ponechání části pozemku p.č. 390/3, orive zkráceném postupu, jejímž obsahem entované k hlavní komunikaci, ve stabilizované ploše 158-RZ plochy rekreace –
jsou tyto dílčí změny:
t;o;NďOBTFUâLÈQP[FNLĜQč zahrádkové osady. Dále bude prověřeno
st. 207, st. 8, 90 a 213/41 v k.ú. Hněvotín. zahrnutí zbylých částí pozemku p.č. 390/2
Změna je vyvolaná rozsudkem Krajského do stabilizované plochy vhodného typu,
Zastupitelé revokovali na doporučení olomouckého magistrátu své usnesení přijaté
na 18. zasedání zastupitelstva dne 18. srpna 2021 v bodě B/2 o schválení pořízení
změny č. 1. územního plánu zkráceným
postupem.

který bude odpovídat současnému stavu
(je zde vybudována retenční nádrž).
t ; o ;NďOB TF UâLÈ QP[FNLV Qč
673/6 v k.ú. Hněvotín. Pozemek je dnes
součástí stabilizované plochy zemědělské
343-NZ. Na části tohoto pozemku s výměrou cca 10 000 m2 bude prověřeno vymezení
rozvojové plochy technické infrastruktury
(TX) pro rozšíření ČOV (kalové hospodářství
– hala a manipulační prostor) a vymezení
pásu pro krajinnou zeleň podél potoka
t;o;NďOBTFUâLÈÞ[FNÓOBKJäním okraji zástavby Hněvotína. Prověřeno bude doplnění koncepce zásobování
vodou o návrh nové trasy vodovodu vedené v trase stávajících polních cest, která
by propojila stávající vodní zdroj a stávající vodovod v ulici jihozápadně od něj.
Určili Ing. Jaroslava Dvořáka – starostu
obce, zastupitelem pro spolupráci na poīÓ[FOÓ;NďOZčÁ[FNOÓIPQMÈOV)OďWP
tín (tzv. určeným zastupitelem), ve smyslu
ust. § 47 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
Přílohy usnesení:
– stanovisko pořizovatele k jednotlivým
návrhům na pořízení změny územního plánu včetně přílohy
– stanovisko Krajského úřadu Olomouckého kraje ze dne 12.1.2022, č.j.: KUOK
5156/2022. Jaroslav Dvořák, starosta
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S velikonoční výzdobou pomohli rodiče i děti
Při řezání vrbového proutí nás v letošním
předvelikonočním čase doprovázelo opravdu aprílové počasí. Týden před Velikonočním pondělím jsme se sešli u kostela svatého Leonarda s místními dětmi, abychom
opět společně sestavili velikonoční výzdobu a ozdobili tak naši obec na nadcházející
svátky Velikonoc. S instalací slaměných slepiček, zajíců i třímetrovou pomlázkou pomohli dospělí, ale s nazdobením velikonočního stromu si obratně poradily místní děti
samy.
Tak jako minulý rok se do zdobení zapojily i děti ze základní a mateřské školy,
které si doma společně s rodiči vyfoukly
a nazdobily velikonoční vajíčka. Pak už jen
stačilo si udělat jarní procházku a svoje
kraslice zavěsit na velikonoční strom zvaný Vajíčkovník. Při zdobení se u slaměných zvířátek vyfotit a fotku zaslat na email spolku ProVás Hněvotín a zařadit se
tak do slosování o sladkou odměnu.
Děkujeme všem rodičům a dětem za
pomoc při výrobě a instalaci velikonoční
výzdoby v naší vesnici.
Petr Niessner, předseda spolku

Zúčastněte se premiérové kuchařské soutěže
– Hněvotínského gulášování 2022
Okolní vesnice i města v posledních letech rády pořádají soutěže ve vaření gulášů. Také naše obec má svůj tým „vyvařených“ kuchařů, kteří nás na gulášfestech
reprezentují již 10 let. V loňském srpnovém Zpravodaji jsme informovali o posledním významném úspěchu týmů Berušek a Metráčků na soutěži v Nemilanech.
Tyto kulinářské úspěchy nás přivedly na
myšlenku uspořádat podobnou soutěž pro
naše obyvatele. A proto TJ FC Hněvotín
spolu s dalšími spolky připravují na sobotu 2. července 1. ročník Hněvotínského
gulášování 2022 ve sportovním areálu.
Pro případné zájemce uveřejňujeme
pravidla přihlášení:
Pravidla soutěže:
– Sestavte tříčlenný tým starší 18 let.
– Přihlaste své družstvo s trefným názvem
do 31. května 2022 na telefonním čísle 777 190 772.
– Po přidělení startovního čísla si zajistěte jednotné týmové zástěry a doplňky pro výzdobu stánku popř. logo vašeho sponzora pro nákup surovin.
– Zvolte si druh masa, z něhož budete
guláš připravovat – potřeba jsou 4 kg,
nakupte z vlastních ﬁnančních pro-

středků; obstarejte si rovněž další nezbytné suroviny a ingredience, které
k přípravě svého jedinečného guláše
potřebujete.
– Dostavte se v sobotu 2. července v 9 hodin s kompletním týmem do sportovního areálu vybaveni vlastními noži, vařečkou, naběračkou, prkénkem, neopracovaným masem a neupravenými
surovinami (neoloupané cibule, papriky, nenakrájené maso apod.).
– Od pořadatele na místě obdržíte: kotlík
s topeništěm, dřevo, teplou vodu, dva

stoly, misky, lžíce na prodej svého guláše, pečivo, ubrousky a papírové utěrky.
Program:
– Soutěžní vaření bude pro všechny týmy ODSTARTOVÁNO v 11.00 a UKONČENO v 15.00 (nerozhoduje tedy čas uvaření guláše).
– Od 15.00: hodnotící KOMISE odebere od
týmů vzorky k odbornému posouzení.
– Od 15.05 družstva PRODÁVAJÍ své
guláše divákům za jednotnou cenu
80,– Kč/porce (příjem z prodeje gulášů zůstává družstvu) + vzorky divákům
pro hodnocení za 20,– Kč/vzorek.
– Od 15.00 do 17.00 probíhá hlasování
pro nejlepší guláš z řad návštěvníků
v karegorii „HLAS LIDU“
– V 18.00 VYHODNOCENÍ všech soutěžních gulášů, PŘEDÁNÍ HODNOTNÝCH
CEN VÍTĚZŮM
Zábavný program pro velké i malé s hudebním doprovodem bude zajištěn po celý
den. Všichni jste srdečně zváni na zábavné odpoledne pro celou rodinu. Další informace pro širokou veřejnost upřesníme
v červnovém Zpravodaji formou letáčku.
Petr Niessner, za TJ FC Hněvotín
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Školka se připravovala na velikonoční svátky
Jaro mnozí z nás považují za nejkrásnější
roční období. Přibývající zeleň a teplejší
počasí jsou jasným signálem blížících se
velikonočních svátků. Děti v mateřské
škole vědí, že toto období sebou přináší
malování vajíček a výrobu velikonočních
postaviček.
Mladší děti vyráběly papírové kuřátko
do květináčů se vzrostlým obilím, které
zasely několik dní předem, aby se na Velikonoce pěkně zelenalo, pekly velikonočního beránka a malovaly kraslice.
Děti ve starším oddělení vytvářely kuřátko z malovaného vajíčka a uložily je do
papírových košíčků. Vystřihly a nalepily
přáníčka s květinovým motivem a obrázky
s ovečkou. Slepičku z keramické hlíny pak
vyrobily děti v obou starších odděleních.
Nezapomněly ani na výzdobu šaten a prostoru před mateřskou školou, kde na stromy zavěsily kraslice a jiné velikonoční ozdoby. Během tvoření se děti naučily přednášet koledy o zajíčkovi nebo slepičce, tak
jak je všichni známe „Hody, hody, doprovody…“
Věříme, že svými výrobky potěšily mámu i tátu a přispěly tak k výzdobě svých
domovů.
Ilona Vyroubalová

Děti objevovaly tajemný svět žab
Prohlídka akvária se živými africkými žábami drápatkami vodními zahájila v pátek
25. 3. 2022 v MŠ Hněvotín projektový den
„Kvaky kvak, jede sem čáp!“ Následně
lektorka Mgr. Tereza Pacovská besedovala
s dětmi o stavbě těla bezocasých obojživelníků a o druzích žab žijících na našem
území.
Všichni se aktivně zapojily do programu díky otázkám i doprovodným pohybovým aktivitám. Děti se dozvěděly, jak se
různé druhy žab chovají, když jsou v ohrožení, jak se chovat při kontaktu s žábou
nebo v jakém období mohou tyto obojživelníky ve volné přírodě spatřit. Díky
hračkám děti zjistily, jaká existují vývojo-

vá stadia žab, při poslechu nahrávek se
seznámily s jejich různými zvukovými
projevy, které si mohly vyzkoušet a napodobit. A navíc se dozvěděly, jaký přínos
mají tito obojživelníci v ekosystému.

Ve druhé části programu si děti vyzkoušely, jaké to je, když čáp loví dlouhým
zobákem malé žabky – pomocí dřívek je
přenášely z jednoho pomyslného rybníka
do druhého. Na závěr projektového dne
vytvářely z donesených sklenic lucerničky
dle vlastní fantazie. K dispozici měly voskovky a šablonu žabky, průsvitný papír, kytičky různých barev, vystřiženou travičku
na nalepení.
Projektový den byl zajímavý i zábavný, děti si odnesly nové poznatky o bezocasých obojživelnících, a navíc si odnesly vlastní výrobek. Těšíme se na další spolupráci s Mgr. Pacovskou.
Mgr. Lenka Svobodová
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Muzikohrátky odhalily
kouzlo hudby i hlasu

Maškarní karneval oživil šašek Viki
Kvůli všem omezením to vypadalo, že tento školní rok budou muset děti své oblíbené akce oželet. Poslední akce mateřské
školy byla dětmi tolik milovaná Drakiáda
a všichni jsme se báli, že to byla akce
opravdu poslední. Štěstí se na nás ale
usmálo a čekal nás maškarní karneval.
Pro děti jsme ho připravily už v mateřské škole, kde si děti zhotovily různé masky a chtěly si v nich zatančit. Do kostýmů,

které jim připravili rodiče, se děti oblékly
na karneval v Kulturním domě. Akci zorganizovalo SRPŠ se zábavným programem
šaška Vikiho a výborným občerstvením.
Karneval přinesl dětem spoustu zábavy,
soutěží a taneční atmosféry. Děti si zde
našly své kamarády, společně si zatančily
a každý se pochlubil svou maskou.
Rodičům za tuto zdařilou akci moc děkujeme.
Martina Duchoňová

Hry s rytmy, melodiemi a hudebními nástroji přinesl do mateřské školy projekt
„Muzikohrátky“. Nejdříve děti odpovídaly
na otázku: „Co je základní a nejdůležitější hudební nástroj na světě?“ Zazněla
jména mnoha hudebních nástrojů, ale
žádná odpověď nebyla podle autorů projektu správná. A tak se děti dozvěděly, že
od pradávna je nejdůležitějším hudebním
nástrojem lidský hlas a když píseň jen vytleskají bez zpěvu, tak to není to pravé.
Poté děti zpívaly známé písně, jejichž
název si vytáhly ukrytý v krabičce z kouzelného pytlíčku. Zpívaly v různé výšce, ale
také písně beze slov jen na danou slabiku.
Když pak uslyšely píseň „Holka modrooká“
jako básničku, uvědomily si, že z písně lze
udělat báseň, ale také z básně písničku.
Rytmus vyjádřily tancem při indiánských písních za doprovodu bubnu a ﬂétny, opakováním zatleskaného rytmu nebo
hrou na jednoduché hudební nástroje. Hry
rozvíjely jejich kulturně estetické hudební
a dramatické dovednosti, sluchové vnímání a rozlišování, které budou potřebovat,
až vstoupí po prázdninách do 1. třídy ZŠ,
aby jim neuteklo ani slovíčko vyslovené
paní učitelkou.
Ilona Vyroubalová
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Zápis do 1. třídy
V pátek 8. dubna proběhl v místní základní škole zápis žáků do 1. třídy pro školní
rok 2022/23. Pavilon I. stupně ožil předškoláky, kteří plni zvědavosti, někteří
však s ostychem, přišli předvést, zda mohou v září nastoupit do školy. V tomto novém prostředí bude většina z nich trávit
další roky svého života.
Hned u vchodu budoucí školáčky s rodiči přivítaly starší žákyně, které je zavedly k samotnému zápisu do příslušné
učebny za pedagogem. Rodiče měli možnost sledovat zápis svého dítěte přímo
v učebně. Po zvládnutí zápisu čekaly na
budoucí školáčky drobné dárky i malé občerstvení. Rodiče v kanceláři zástupce ředitele také projednali potřebné úřední
záležitosti týkající se zápisu. Po celou dobu si mohly děti hrát s maskoty – medvídkem, jahůdkou a sovičkou, popř. se s nimi
i vyfotit.

Přejeme našim budoucím školáčkům
šťastné vykročení do další etapy jejich života, spoustu kamarádů, školních úspě-

chů a pěkných chvil v prostředí naší základní školy.
kolektiv učitelů I. stupně ZŠ Hněvotín

Krátce ze školy

Matematický klokan
Dne 18. března proběhla na naší škole mezinárodně koordinovaná soutěž Matematický klokan. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích, kromě první třídy se do úporného
počítání zapojily všechny třídy. Jedna kategorie jsou v této soutěži každoročně vždy
dva po sobě jdoucí ročníky – Cvrček, Klokánek, Benjamin a Kadet. Vítězové školního
kola byli Nikol Kramplová - 3. třída – Cvrček, Karel Benedikt - 5. třída – Klokánek,
Nikola Skácelová – 7. třída – Benjamin a Jiří Mlynář – 9. třída – Kadet. Zvítězili tedy vždy žáci staršího ročníku v kategorii.
Všem zdatným počtářům gratulujeme.
Mgr. Kateřina Vališová

První kontejner je pryč! Předvelikonoční
Ve středu 6. dubna byl ze svého nového okouzlení
stanoviště odvezen první plný kontejner
na papír. Tento kontejner na papír dříve
stával v prostorách školního dvora, ale
musel být přesunut na nové místo – areál
u ﬁrmy Kontejnery Müller z důvodu uzavření školního dvora bránou, aby se zvýšila bezpečnost žáků. Děkujeme našemu
zřizovateli – obci Hněvotín, za možnost
přesunutí tohoto kontejneru a také všem
občanům obce Hněvotín, kteří kontejner
na papír dále využívají a plní ho papírem,
protože výtěžek ze sběru papíru je použit
pro potřeby žáků a dětí ZŠ a MŠ Hněvotín.
Mgr. Pavel Pekař, ředitel školy

Ve středu 13. dubna jsme pozvali skupinu
MARBO, aby pro naše žáky 1. – 3. třídy
a pro děti z mateřské školy uspořádala výchovný koncert. Díky hudebnímu umění
manželů Vrtalových a jejich schopnosti
předat svoje zapálení pro muziku jsme se
dostali do světa krásných melodických písniček a hudby pro děti. Malí diváci a posluchači svým potleskem dali najevo, jak
velmi se jim program líbil. A byl to vskutku zážitek! Navodili nám opravdu sváteční předvelikonoční atmosféru.
Mgr. Leona Zábojová
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Den otevřených dveří v ZŠ Hněvotín
Druhého dubna roku 2022 se po delší časové odmlce otevřely dveře základní školy v obci Hněvotín pro všechny budoucí
prvňáčky, jejich rodiče, absolventy školy
a další zájemce, kteří by chtěli nahlédnout do naší školy a alespoň na chvíli zažít její atmosféru.
Na celé dopoledne si paní učitelky, paní asistentky, paní vychovatelky a páni
učitelé připravili bohatý program, který
provedl návštěvníky od spodních pater
budovy až do její nejvzdálenější třídy, kde
se nacházela kavárna, která byla sladkým
zakončením po vykonané prohlídce školy.
Program byl opravdu bohatý a začínal
hned u hlavního vchodu do budovy, kde
návštěvníky vítali naši maskoti – Méďa,
Sovička a Jahůdka. Následné kroky prohlídky vedly do suterénu, kde si paní asistentky připravily společné pečení a zdobení perníčků v naší školní kuchyňce, kterou využíváme pro výuku vaření a kroužek
vaření. Po nazdobení perníčků si návštěvníci mohli vyzkoušet, jaká to byla v minulých dobách těžká práce vymodelovat si
obyčejný hrneček z hlíny na hrnčířském
kruhu v naší keramické dílně, která sdílí
prostory s dílnou pro výuku pracovních
činností.
Po opuštění keramické dílny mohli návštěvníci zpovzdálí uslyšet rytmickou hudbu, která se nesla z prostor tělocvičny. Pokud je hudba nenechala chladnými a přilákala je, zhlédli vystoupení našich úžasných
mažoretek – Perliček, Highlights a pom-

ponistek, které v průběhu celého dopoledne vystupovaly v tělocvičně a předváděly nádherná vystoupení.
Dále návštěvníky prohlídka školy zavedla do běžných tříd školy, kde na ně čekaly různé aktivity, práce na interaktivní
tabuli, práce s výukovými pomůckami,
tvořivé dílničky, zkoumání mikroskopického světa a mnoho dalšího.
Na chodbách byly vystaveny výtvarné
práce našich žáků a fotograﬁe z akcí školy. Také zde byla expozice historie naší
školy v podobě školních kronik, fotek absolventských tříd a dalších památečních
dokumentů.
Celou prohlídku školy mohli návštěvníci zakončit v naší improvizované kavárně, která vznikla v třídě šestého ročníku.
Pracovníkům školy se povedlo vytvořit
krásnou, útulnou kavárničku, která by
podle mého mohla konkurovat některým

kavárnám v Olomouci. V zátiší se vinula
klidná hudba, vzduchem se nesla příjemná vůně kávy a na návštěvníky vykukovaly
po domácku vyrobené dezerty, které připravily naše paní učitelky, asistentky a vychovatelky. Prostě idylka, která se těšila
velké oblibě.
To byl ve zkratce náš Den otevřených
dveří. Doufáme, že se všem návštěvníkům
u nás líbilo a odcházeli s pocitem, že naše
škola je příjemným místem, kde se žákům
snažíme předat základy kvalitního vzdělání pomocí moderních technologií a poznatků a je také místem, které je plné
pracovitých, ochotných a vstřícných pracovníků.
V závěru velké díky patří všem pracovníkům školy a žákům, kteří se na dnu otevřených dveří podíleli a pomáhali s jeho
realizací.
Mgr. Pavel Pekař, ředitel školy
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Anglické Velikonoce
Poslední dny před ochodem na velikonoční prázdniny si žáci
čtvrté a šesté třídy zkusili po vzoru britských a amerických tradic najít své velikonoční vajíčko. Vejce jim byla ukryta do skrýší
po celé školní zahradě. Než všechna vajíčka, vařená a zdobená,
či papírová, našli, oběhli naši zahradu nesčetněkrát.
Situace byla ztížena tím, že každé natvrdo vařené vejce mělo
své jméno a děti tak musely najít jen to své jediné. Čtvrťáci si ještě stihli prověřit své motorické dovednosti u tradiční hry se lžičkou a vajíčkem, ve které rozhodla týmová spolupráce, rychlost
i zručnost. Obě hodiny nám uběhly více než rychle a že u nich svítilo po celou dobu sluníčko, bylo už jen bonusem navíc.
Mgr. Andrea Macíková

1. místo v okresním kole soutěže Kroužek
Konverzace v anglickém jazyce mladých techniků
Na začátku března se žáci druhého stupně utkali v souboji, ve kterém hrála prim anglická slovíčka, fráze a znalosti gramatiky. Soutěž byla rozdělena věkově do dvou kategorií. V kategorii I. A zápolili žáci 6. a 7. tříd, zatímco v kategorii II. A se utkali naši
osmáci a deváťáci. Své znalosti museli nejprve prokázat v poslechovém testu, poté
volně přešli na práci s textem a nakonec se zapotili u konverzace nad vylosovaným tématem. Sečtené body ze všech disciplín odhalily tyto nejlepší žáky:
Kategorie I. A:
1. místo Zuzana Mlynářová, 2. místo Barbora Vodičková, 3. místo Nikola Skácelová.
Kategorie II. A:
1. místo Barbora Křupková, 2. místo Patrik Kaspar, 3. místo Petr Kenický.
Výherci nás dále reprezentovali v okresním kole konaném 25. 3. na Domu Dětí a mládeže v Olomouci. Zatímco pro Zuzku bylo okresní kolo nepostupové, Bára si svou jazykovou přirozeností a bohatou slovní zásobou vybojovala nejen první místo, ale i následný postup do kola krajského. Báře můžeme všichni držet pěsti dne 22. 4. (Den Země). Soutěž bude probíhat podobným způsobem jako v kole minulém s tím rozdílem,
že jejími soupeři budou ti nejlepší žáci z Olomouckého kraje. Přejme tedy Báře mnoho
štěstí a dobrou ruku při losování soutěžního tématu.
Mgr. Andrea Macíková

na SSŠS v Lutíně

Naše škola už 10 let spolupracuje se Sigmundovou střední školou strojírenskou
v Lutíně. Žáci sedmé třídy se pravidelně
zúčastňují Kroužku mladých techniků pod
vedením zkušených mistrů odborného
výcviku. Zde se seznamují s různými materiály, podstatou a druhy obrábění i bezpečnostními předpisy u obráběcích strojů. Pracují především s ručním nářadím,
ale i na frézce, sloupové vrtačce a hrotovém soustruhu. V letošním školním roce
si žáci dle technických výkresů vyrobili těžítko (hrací kostka), opékací vidlici a stojánek na svíčku.

Recitační soutěž
V březnu proběhla v naší základní škole na
1. stupni recitační soutěž. Zpočátku měsíce se uskutečnilo v jednotlivých třídách
třídní kolo a v polovině měsíce se vybraní žáci zúčastnili školního kola. Nejmladší
soutěžící, žáci 1. a 2. ročníku, vystoupili
v pondělí 14. března v pavilonu školní družiny. Kvalita básní všech recitujících byla
na takové úrovni, že se porota rozhodla
udělit první tři místa pro každý ročník.

V kategorii za 1. třídu se na 1. místě
umístila Karolína Lachmannová, na 2. místě Nikola Prchalová a 3. místo obsadil Jakub Dofek. V kategorii za 2. třídu se umístili ve stejném pořadí Aneta Rosypalová,
Tomáš Ježek a Martin Pazdera. Porota se
rozhodla udělit zvláštní ocenění Soﬁi Hlávkové z 2. třídy za nejdelší báseň.
Pro starší ročníky proběhlo školní kolo ve čtvrtek 17. března. Ve 3. třídě zvítězila Nikol Kramplová, dále se umístili
Veronika Furchová a Dominik Houska. Ve
4. třídě trojicí nejlepších byli Kristýna Ježek, dále pak Sára Dudová a Daniel Furch
a za 5. třídu dominovala Nikol Navrátilová, za ní Zuzana Slouková a Karel Benedikt.
Zvláštní ocenění za nejlepší dramatický
přednes získala Zuzana Slouková z 5. třídy.
Všem zúčastněným děkujeme za účast a vítězům blahopřejeme! Těšíme se na další
ročník!
Mgr. Zdeněk Bábek

A jaké jsou reakce našich sedmáků?
– je tam příjemná atmosféra
– baví nás pracovat na zajímavých strojích
– vyrábíme hezké věci, které si odneseme domů
– rádi se učíme něco nového
– mají tam automat na čokoládu Na tento kroužek a spolupráci se SSŠS
v Lutíně se vždy moc těšíme.
Iveta Šutová a žáci 7. třídy
(Amča, Denča, Eďa, Barča, Julča,
Alča, Nikča, Štěpa, Raďa a Jára)
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Pohnutá historie pomníku obětem 1. světové války
Během dubnových dní uplynulo devět let
od kompletní renovace pomníku místním
obětem první světové války, který je v parčíku naproti obecnímu úřadu. Novějšímu
pomníku v jeho sousedství jsem se již
stránkách Zpravodaje v minulosti věnoval. Nyní nastal vhodný okamžik obrátit
pozornost i k tomuto druhému historicky
a umělecky hodnotnému dílu, které si letos připisuje 106. rok od svého odhalení.

z historie obce
Přesuňme se v čase na úplný počátek
celého procesu, během něhož pomník
vznikl. S prvotním nápadem uctění památky padlých občanů na frontách první světové války přišel velitel c. a k. polního dělostřeleckého pluku č. 12 Leopold Katzer.
Jeho pluk v naší obci pobýval od podzimu
1914. Aby dílo dostálo pietní a vlastenecké
myšlence, bylo pro něj jako nejvhodnější
vybráno místo v parčíku v centru obce. Coby předobraz pomníku posloužily dva projekty. Jeden připravil poručík domobrany
Otto Rosenfeld, druhý byl kopií již v té době existujícího pomníku v bosenské obci
Bihač. Po zohlednění řady faktorů byla za
nejvhodnější uznána kombinace obou
těchto projektů.
Pak nastal čas sehnat stavební materiál. Žulu na podstavec poskytl Konrád Neugebauer z obce Vápenná, otec jednoho
z desátníků místní náhradní baterie. Její
vytěžení obstarali členové pluku ve vlastní režii. Pro vrchol pomníku navrhl poručík Rosenfeld kamennou orlici, kterou
z prachatické žuly vytvořil Julius Pelikán.
Tento významný olomoucký sochař a medailér byl autorem řady soch a pomníků
nejen v Olomouci, ale i v okolních obcích,
OBQīÓLMBEW5ďÝFUJDÓDI 5PQPMBOFDI ÁTUÓně nebo Náměšti na Hané.
Pomník byl dokončen a obci slavnostně předán na začátku června 1916. Po

Slavnostní odhalení pomníku 2. června 1916
skončení 1. světové války byl v červnu
1923 doplněn o další jména padlých spoluobčanů, jejichž celkový konečný počet
tak vystoupal na jednačtyřicet.
Největší slávy se pomník dočkal mezi
lety 1918 až 1938 v období první republiky. Každým rokem se během památných
dní stával cílem slavnostních průvodů
a setkávání místních obyvatel, a to jak
českých, tak i německých. Ne vždy šlo ale
o setkání klidná, jako příklad nám slouží
rok 1923, kdy si jeden z místních německých zastupitelů vynutil zákaz odehrání
československé státní hymny během rozjímání u pomníku. V reakci na tuto vyhrocenou situaci složil na protest tehdejší
místostarosta Hynek Štaiger svou funkci.
Roku 1930 byla z popudu obecní rady
k výročí 80. narozenin Tomáše G. Masaryka do pomníku vsazena pamětní deska
věnovaná právě prvnímu československému prezidentovi. Za II. světové války
z pomníku pochopitelně zmizela, návratu na původní místo se dočkala až v říjnu

Nalezení kartuše v podstavci při rekonstrukci 2013

2018 při 100. výročí založení Československa.
Po roce 1945 význam pomníku upadal
zejména proto, že většina jmen na něm
uvedených patřila místním německým občanům. Poslední zbytky zájmu pak vymizely po roce 1969, kdy byl v jeho sousedství odhalen nový monumentální pomník
obětem dvou odbojů. Ten se stal novým
centrem připomínek válečných událostí.
Pomník s orlicí na svém vrcholku se postupně ztrácel v okolní zeleni a chátral.
V roce 2013 už byl v tak havarijním stavu,
že ani samotná orlice doslova nevěděla,
kde jí hlava stojí. Tehdy si pomník vzali na
starost restaurátoři a zrenovovali jej do
vzorového stavu, kterému se těší dodnes.
Během oprav byla v soklu objevena kovová schránka, která obsahovala několik dobových mincí a spis vyprávějící o vzniku
pomníku. A právě z obsahu tohoto spisu
můžeme čerpat zajímavé informace, které
posloužily i pro tento příspěvek.
Adam Niessner, kronikář

Současná podoba pomníku, snímek z roku 2021
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Na přehlídce loveckých trofejí uspěl
i úlovek šesteráka z Hněvotína

Pohled do sálu

Páteční odpoledne 25. března jsme si
s kamarády vyčlenili na návštěvu obce
Příkazy, kde se již druhý den konala veřejná přehlídka trofejí ulovené spárkaté zvěře za rok 2020 a 2021 v honitbách ORP
Olomouc, Litovel, Šternberk a Uničov.
U vstupu do sálu jsem se pozdravil se
službu konajícím Vladimírem Blumou, členem MS Příkazy, od kterého jsem si zakoupil hezký a obšírný katalog trofejí.
Chovatelská přehlídka je příležitostí,
jak představit trofeje ulovené zvěře v uplynulém roce a myslivce jako chovatele a pečovatele o zvěř a přírodu. Myslivecká výstava je příležitostí k výměně zkušeností,
přátelských rozhovorů a rozvíjení spolupráce mezi spolky. Jak jsem se dozvěděl
z katalogu, je velmi pozitivní skutečnost,
že všichni uživatelé honiteb předložili
trofeje k hodnocení. Nově vytvořená hodnotitelská komise pracovala odděleně,
dle jednotlivých druhů zvěře a měla mož-

Hněvotínské trofeje

nost obdivovat absolutně rekordní počet
medailových trofejí, kterých bylo 57.
Po roční přestávce způsobené pandemií
Covid 19 se tak celá myslivecká veřejnost
opět mohla těšit z této třídenní chovatelské přehlídky uspořádané v krásných prostorách reprezentačního sálu hotelu Záložna v Příkazích a obdivovat množství a kvalitu trofejí ulovených v našem regionu.
Letos bylo opravdu co k vidění, což
mohu potvrdit společně s kamarády Petrem Kubíčkem a Mirkem Špičákem. Hned
na začátku sálu byl panel ukazující práci
myslivců s mládeží a jejich podporou
v průběhu celého roku. Jednotlivé trofeje
byly uspořádány dle honiteb, a tak každý první hledal tu svou. Kamarádi hledali
MS Blata Hněvotín, kterému patří bronzová medaile za uloveného šestiletého
srnce ohodnoceného 114,2 body. Šťastným střelcem byl Pavel Toman. Obrovské
jelení medailové trofeje byly vystaveny

2x foto: Rudolf Krč

v čele sálu. Opravdu bylo na co se dívat
a čím se chlubit.
Nezklamal ani tradiční doprovodný
prodej mysliveckého ošacení a doplňků,
čehož jsem sám využil a koupil si košili
s nášivkou srnce. Mohu říci, že tak jako
i předešlé roky tak i letošní chovatelská
přehlídka byla perfektně připravená pro
mysliveckou i laickou veřejnost. Je nutné
vyslovit upřímný dík pořadatelům z Okresního mysliveckého spolku Olomouc, hodnotitelské komisi, vedení obce Příkazy za
spolupráci a zapůjčení prostor a Mysliveckému spolku Příkazy za pomoc a organizaci této přehlídky.
Máme před sebou nový myslivecký rok,
doba s covidem je stále nelehká, a proto si
alespoň vzájemně a na dálku popřejme
hodně sil, optimismu a hlavně hodně zdraví. A příští rok se snad zase sejdeme na
přehlídce trofejí.
Rudolf Krč

Myslivci chtějí zlepšit spolupráci se zemědělci
Člen republikové a regionální asociace soukromých zemědělců Roman Koutek přijal pozvání na výroční členskou schůzi Mysliveckého spolku Blata Hněvotín, která se konala v sobotu 9. dubna v klubovně obecního úřadu. Ve svém vystoupení pan Koutek pochválil
dosavadní dobrou spolupráci, a proto vyslovil přání, aby MS Blata
Hněvotín myslivecky hospodařilo na současné honební výměře
i v dalších deseti letech, což se setkalo s hlasitým potleskem.
Myslivci vysoce hodnotili také spolupráci se starostou Hněvotína Ing. Jaroslavem Dvořákem i s obecním úřadem, kterému
se podařilo uchránit 40 hektarů orné půdy z výměry naší honitby před výstavbou.
Myslivecký spolek se snaží zapojit do všech akcí pořádaných
pro občany obecním úřadem a na oplátku pořádáme pro občany
kulturní akce, jako je hojně navštěvovaný myslivecký ples a podobně. Z těch posledních je to zajištění srnčího guláše na Hně-

votínský košt a nově odsouhlasená příprava soutěže o nejlepší
Hněvotínský kotlíkový guláš, která se bude konat 2. července. Na
tuto akci jsme již vytvořili gastrotým ve složení Pavel Pospíšil,
Petr Kubíček, Libor Konečný a Miroslav Špičák. Občané mají také
možnost zapůjčit si naší mysliveckou chatu na Výrovce s pěkným
areálem v hněvotínských skalách.
Myslivci odsouhlasili všechny zprávy ze třináctibodového
programu a přijali vyrovnaný ﬁnanční rozpočet na rok 2022. Nezapomněli jsme s dárkovým balíčkem ani na jubilanta Petra Kubíčka, který 6. dubna oslavil sedmdesáté narozeniny.
V diskusi však zazněl postesk na adresu některých vandalů,
kteří ničí naše zařízení, zásypy, posedy, kazatelny a podobně.
Členskou schůzi zakončil slavnostní oběd s řízkem a bramborovým salátem. Po krátkém posezení se myslivci rozešli. Čeká je zajištění první akce konané 23. 4. pro klub jezevčíků. Rudolf Krč
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Tématem letního tábora budou Cirkusoviny
Už osmým rokem připravují členové spolku ProVás Hněvotín pro zdejší děti pobytový tábor, který se letos odehraje od
6. do 13. srpna v areálu UP Olomouc na
Pastvinách v Orlických horách. I s ohledem na světový neklid bude letošní táborové téma optimistické – CIRKUSOVINY.
Doufáme, že si je děti opravdu užijí.
Táborový tým v čele s Principálem, Klaunem a Mimem už pomalu ladí týden plný
zábavy, radosti a sportu tak, aby všem

účastníkům zůstaly krásné zážitky. O děti
se již tradičně postará dvacítka vedoucích složená převážně z hněvotínských
rodičů. Děti budou ubytovány u pastvinské přehrady v areálu Univerzity Palackého (www.pastviny.upol.cz) ve čtyřlůžkových vytápěných chatkách. Kapacita tábora je naplněna z 90 procent, a proto
připomínáme těm, kteří by rádi přihlásili
i své dítě, aby tak učinili co nejdříve. Počet míst je omezen!

Umožníte svému potomkovi prožít nezapomenutelné prázdniny se svými spolužáky a kamarády z obce. Cena za jedno
dítě činí 3800,– Kč, za dalšího sourozence 3500,– Kč. Videa z předchozích ročníků můžete zhlédnout na spolkovém webu
www.provashnevotin.cz. O zaslání táborové PŘIHLÁŠKY můžete požádat na spolkovém e-mailu: provashnevotin@email.cz,
popř. volejte na číslo: 777 190 772.
Petr Niessner, předseda spolku ProVás

Myslivci sčítali zvěř a odklízeli popadané stromy

Skupina sčítačů zvěře

Na první větší společné akci po rozvolnění
covidových opatření se sešli členové Mysliveckého spolku Blata v areálu Výrovka
v sobotu 26. února. Plánované sčítání
zvěře se bohužel nekonalo ve zrovna očekávaných počtech. Vzhledem k větrnému
počasí a spoustě popadaných suchých
stromů byla součástí sčítání také brigáda
na odklízení popadaných a polámaných
stromů, které ohrožovaly nejen stavby,
umělou noru, ale také návštěvníky areálu.
Všichni sčítači vyrazili do honitby a po
svém návratu hlásili počty zaječí a srnčí
zvěře, sdělovali údaje o bažantí zvěři, která byla hlavně sledována a sčítána u zásy-

Sundávání ulomených větví

pů v době strádání, kdy i na Hané ležel
sníh. Samozřejmě nechyběla ani informace
o jejich kondici po právě doznívající zimě.
Myslivecký hospodář Pavel Toman tak
mohl ve spolupráci s mysliveckou stráží
a aktivními členy a čekateli na základě celoročního sčítaní a posledního hlášení sčítačů oznámit konečný výsledek. Přesto, že
jsme loňský podzim hlavní hon zrušili,
současný způsob zemědělské výroby a současná skladba krajiny moc nepřeje v naší
honitbě bažantí zvěři. U zajíců a srnčí zvěře naplňujeme kmenový stav, u bažantů se
jedná o stav cílový. Potěšitelné je, že v naší honitbě máme 90 až 100 koroptví.

Hasiči soutěžili v uzlování
Závody v uzlování uspořádali hněvotínští hasiči v pondělí 4. března pro své nejmladší nástupce. Museli co nejrychleji a nejkvalitněji vytvořit nejčastěji používané uzly, jako jsou lodní smyčka,
zkracovačka, tesařský uzel, dračí smyčka, ambulantní uzel, osmičkový uzel, prusík či úvaz na proudnici.
Do tělocvičny ZŠ Hněvotín se přišli podívat i rodiče a přátelé
hasičů, kteří soutěžící podporovali potleskem. V kategorii mladší hasiči nejrychleji zvládl vázání Tomášek, v kategorii starší hasiči byl nejrychlejší Jan Ženožička. Aktivita se všem moc líbila,
mladí hasiči si odnesli zkušenosti a také menší odměny.
Marie Vojáčková, vedoucí mladých hasičů

2x foto: Rudolf Krč

Po sčítání se skupina členů pod vedením předsedy spolku Pavla Andrše ještě
vrhla na úklid polámaných a suchých stromů které ohrožovaly uzavřený objekt umělé nory a náhodné návštěvníky areálu. Za
tuto práci si zaslouží zvláštní uznání a pochvalu následující členové: Miroslav Špičák, Petr Kubíček, Richard Krč, Luděk Nezhyba, Ondřej Šohaj a Vlastimil Handl
s Miroslavem Dočkalem, kteří pro brigádníky připravili příjemné posezení ve vyhřáté společenské místnosti s malým občerstvením – teplým kabanosem s chlebem a kafíčkem.
Rudolf Krč
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Skvělý jarní start fotbalového týmu mužů
S rozpaky vstupovali do jarní části fotbalové 1.B třídy skupiny B
hněvotínští muži. Trenér Michal Barčík počítal zraněné hráče, se
kterými nemohl pro úvodní zápasy počítat, a tak musel kromě
dorostence Jiřího Dostalíka na soupisku dopsat jako už poněkolikáté v minulosti i sebe. Určitý pocit klidu dávalo mužstvu postavení na 4. místě tabulky.
Start do soutěže se však hněvotínským mužům povedl náramně. Dokázali zvítězit ve všech zápasech, které do uzávěrky
Zpravodaje odehráli. Postupně porazili 1:0 Doloplazy, 3:0 Jesenec/Dzbel, 2:1 Hanou Prostějov a 4:1 Moravský Beroun. Zejména vítězství na půdě Hané Prostějov, jednoho z aspirantů na postup do vyšší soutěže, je cenné. V pořadí sice klesli o skóre na
5. místo, ale na nejbližší pronásledovatele mají náskok 11 bodů.

GDWXP
30. 4.
30. 4.
7. 5.
14. 5.
14. 5.
21. 5.
28. 5.
4. 6.
11. 6.
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Na první příčku ztrácejí pouhé dva body – tak vyrovnaná je pětice v čele tabulky.
Milan Krejčí

Týmy benjamínků uspěly na turnajích

Mládežnickým týmům začínají mistrovské
soutěže až na konci dubna. Benjamínci si
proto přípravu zpestřili účastí v jarní lize
a dosáhli v ní velkých úspěchů.

V kategorii hráčů ročníku 2013 a mladších obsadili z dvaceti zúčastněných týmů
celkové 4. místo. Ještě více se dařilo našim hráčům v kategorii ročníku 2011

a mladších, když skončili na vynikajícím
2. místě. Do soutěže se v této kategorii
přihlásilo 22 mužstev. Všem hráčům i trenérům gratulujeme.
Milan Krejčí

Kurty na tenis i nohejbal jsou
připraveny pro sportovce
Příznivé počasí na konci měsíce března umožnilo zahájit práce
na zprovoznění všech antukových kurtů ve sportovním areálu.
Brigádníci jako každým rokem zbavili i letos kurty staré antuky. Po navezení nové následovalo vyrovnání povrchu, srovnání
a napnutí umělých lajn a velmi důležité kropení a válcování.
Tímto způsobem jsme zrekonstruovali i kurt určený pro nohejbal
a volejbal. Vše bylo hotovo ve čtvrtek 14. dubna.
Na přípravu kurtů bylo potřeba celkem 6 tun antuky. Tu,
kterou jsme nevyužili, spotřebujeme v průběhu sezóny k jejímu doplňování na kurtech. Prací se účastnili i členové spolku
TJ FC Hněvotín.
Milan Krejčí
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