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Ze zastupitelstva: obec získala dotaci 
na stavbu cyklostezky do Lutína

Výsledky prezidentských voleb v Hněvotíně

Mimořádně až koncem měsíce se 28. úno-
ra 2023 se sešli zastupitelé v zasedací 
místnosti kulturního domu. Jednání se 
zúčastnilo 7 zastupitelů a bezmála 20 ob-
čanů Hněvotína. Zastupitelky Lucie Při-
krylová a Pavla Hluší se řádně omluvily.

Zastupitelé hned na začátku schváli-
li, že z veškerých zasedání bude pořizo-
ván audiozáznam, a to pouze pro potře-
by zapisovatele při tvorbě zápisů. Dále 
Miloslav Antl přednesl zprávu kontrolní-
ho výboru, starosta Petr Niessner zprávu 
o činnosti obecního úřadu od 2. zasedá-
ní a Iveta Šutová inventarizační zprávu 
a roční účetní závěrku ZŠ a MŠ Hněvotín 
za rok 2022.

V dalším bodě nechal Libor Blaťák 
schválit inventarizační zprávu obce za rok 
2022 a hned poté roční účetní závěrku 
obce za rok 2022 s hospodářským výsled-
kem 8 016 889,49 Kč.

Ve dvou kolech se v sále Kulturního domu Hněvotín konaly prezi-
dentské volby. První volby ve dnech 13. a 14. ledna se zúčastnilo 
8 kandidátů, kteří v naší obci získali tento počet hlasů:
Petr Pavel: 359 hlasů (35,36 %)
Andrej Babiš: 333 hlasů (32,80 %)
Danuše Nerudová: 153 hlasů (15,07 %)
Pavel Fischer: 64 hlasů (6,30 %)
Jaroslav Bašta: 64 hlasů (6,30 %)
Marek Hilšer: 20 hlasů (1,97 %)
Karel Diviš: 17 hlasů (1,67 %)
Tomáš Zima: 5 hlasů (0,49 %)

Do druhého kola, které se konalo 27. a 28. ledna 2023, po-
stoupili Petr Pavel a Andrej Babiš. Nakonec zvítězil s 621 hlasy 
Petr Pavel (61,66 %) a na druhém místě s 386 hlasy Andrej Babiš 
(38,33 %). Hněvotín se také dostal do celostátního zpravodajství 
– celý druhý den voleb v obci monitorovala televize CCN Prima.

Děkujeme všem členům komise za bezchybný průběh voleb 
a voličům za účast. red

Při posuzování žádostí fyzických a práv-
nických osob zastupitelstvo schválilo na-
příklad smlouvu o zřízení věcného břeme-
ne, poskytnutí finančního daru 25 000 Kč 
Základní škole Zdeny Kaprálové a Mateř-
ské škole Vrbátky nebo kácení dřevin kvůli 
výstavbě cyklostezky Hněvotín–Lutín. Na-
opak zamítlo žádost o poskytnutí dotace 
spolku Jdeme autistům naproti nebo pří-
spěvek pro sdružení Zdravotní klaun.

Předseda Výboru pro výstavbu Ondřej 
Svaček občany informoval o pokračující vý-
stavbě v obci, o zakázkách malého rozsahu 
a byl odhlasován pronájem bytu v DPS.

Starosta Petr Niessner informoval pří-
tomné o uskutečněných kulturních a spo-
lečenských akcích i o těch, které nás v příš-
tích týdnech čekají. Přítomní se také do-
zvěděli, že obec získala dotaci z programu 
IROP pro výstavbu cyklostezky Hněvotín–
Lutín a o další dotaci požádá i Olomoucký 

kraj. Zastupitelé odhlasovali záměr odkou-
pení pozemků, které jsou potřeba k vybudo-
vání cyklostezky Hněvotín–Topolany.

Na programu bylo také hlasování k růz-
ným smlouvám a dodatkům: šest smluv 
s ČEZ Distribucí o zřízení věcného břemene 
nebo napojení k nízkému napětí, smlouvu 
se Solar BRYKA o zhotovení projektové do-
kumentace a vyřízení dotace pro fotovol-
taické elektrárny na budovách v majetku 
obce nebo o smlouvu o termínovaném 
účtu. Obec má uloženo 10 milionů na ter-
mínovaném účtu, s úrokovou sazbou 4 až 6 
procent od 9. 12. 2022 do 9. 3. 2023 a plá-
nuje tuto lhůtu prodloužit do 9. 6. 2023.

V závěru dostali občané prostor pro 
vyjádření svých dotazů a stížností, byly 
schválené některé vnitřní předpisy obce 
a byla vzata na vědomí nebo schválena 
nová rozpočtová opatření.

zapsala Aneta Glogarová
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V Hněvotíně nyní žije 1775 obyvatel
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Jak pokračuje 
výstavba v obci
–  Oprava komunikace ul. U Zahrá-

dek (pokládka konstrukční vrstvy 
a její hutnění).

–  Rekonstrukce bytové jednotky 
v domě s pečovatelskou službou 
(práce uskutečňují převážně 
zaměstnanci obce).

–  Zpevnění krajnice vozovky při 
příjezdu do Hněvotína u hřbitova 
v délce 80 metrů.

–  Úprava sportovního hřiště 
v areálu Základní školy (na žádost 
vedení školy byl odstraněn 
antukový povrch hřiště a 
doplněna ornice pro založení 
travnatého povrchu).

–  Seřízení topného systému v ZŠ 
a MŠ Hněvotín včetně zaškolení 
obsluhy (systém je nyní nastaven 
dle skutečné potřeby školního 
personálu, přičemž se teplota 
topných těles mění automaticky 
v závislosti na denní či noční 
době).

–  Stavební odbor Magistrátu města 
Olomouc zastavil stavební řízení 
pro komunikaci U Zahrádek kvůli 
tomu, že projektant neodstranil 
vady v projektové dokumentaci 
(po úpravě projektové dokumen-
tace a aktualizaci neplatných 
vyjádřeních správců sítí obec 
opětovně požádá o vydání 
stavební povolení).

–  Uskutečnilo se geodetické vytýče-
ní a předání staveniště odborné 
firmě pro stavbu hydrogeologic-
kého vrtu HVH2 v západní části 
obce. V nejbližších dnech firma 
započne s vrtáním hydrogeologic-
kého vrtu.

–  Pokračuje výměna vodoměrů 
v rodinných domech občanů obce.

JUDr. Ondřej Svaček, 
předseda Výboru pro výstavbu

Novoroční výšlap do Skal
podtrhl večerní ohňostroj

Jak na Nový rok, tak po celý rok! Pokud je 
tato pranostika pravdivá, tak rok 2023 bu-
de slunečný, pozitivní a veselý. Na tradiční 
výšlap do Skal vylákal slunečný den 1. led-
na 2023 bezmála 350 občanů, kteří kolem 
13. hodiny začali mířit za humna. Malí, vel-
cí, mladí, starší, a dokonce i čtyřnozí ka-
marádi dorazili do Skal. Od starosty a mís-
tostarostky každý návštěvník dostal na 
krk letošní keramickou medaili na památ-
ku, popřáli jsme si do nového roku jen 
to nejlepší a užívali jsme si krásného dne 
v přírodě.

Spolek myslivců se postaral o bohaté 
občerstvení pro malé i velké. Skvělá gulá-
šová polévka nás zahřála na těle i na duši 
a svařáček podpořil dobrou náladu. Zá-
jem byl i o buřtíky, které si zájemci mohli 
opéct u rozdělaného ohně. Fajn nálada 
a pohodová atmosféra, spoustu známých 
a přátel se potkalo a popovídalo. V odpo-

ledních hodinách jsme se postupně pře-
sunuli k obecnímu úřadu, kde na nás čekal 
pan Přikryl s horkým punčem. Sluníčko 
pomalu zacházelo, a tak nám horký nápoj 
přišel k duhu. 

Společně jsme čekali na novoroční oh-
ňostroj, který byl letos opět famózní, a pro-
tože zábava byla v plném proudu, tak jsme 
někteří „držáci“ vydrželi až do deváté ve-
černí a ještě pokračovali k sousedům. Když 
se daří, tak se daří! Parta napříč generace-
mi nezklamala a táhla to až do konce.

Sousedé, byli jste skvělí! Moc děkujeme 
našemu mysliveckému spolku, že v tento 
den, kdy po Silvestru někdy není chuť dělat 
nic, vy jste se o nás výtečně postarali a od 
rána (možná už večera) vařili, připravovali 
a naváželi do Skal, abychom my ostatní mě-
li cílovou odměnu v podobě občerstvení. 
Moc vám všem děkujeme.

Lucie Přikrylová, místostarostka 

Do nového roku vstoupil Hněvotín s 1775 obyvateli, což oproti 
loňským údajům znamená pokles o dva občany. Žije zde 1383 
dospělých, z čehož tvoří 698 ženy a 684 muži. Pobývá zde také 
392 dětí a mládeže do 18 let – dívek 201 a chlapců 191. Průměr-
ný věk obyvatel stoupl na 39,76 roku.

Během loňského roku se v Hněvotíně narodilo 14 dětí, z to-
ho 9 děvčat a 5 chlapců – Diana, Samuel, Charlotte, Sophia, Mi-
chal, Vítězslav, Emma, Oliver, Michael, Nina, Eliška, Lucie, Sofie 
a Aneta. 

Bohužel nás loni navždy opustilo 21 spoluobčanů: Marie Be-
ranová (†88), Věra Cundráková (†53), Věra Čtvrtlíková (†94), 
Pavel Čuka (†60), Irena Filipová (†81), Robert Holub (†56), 
Zdena Hudečková (†79), Marie Huzlíková (†72), Josef Jurenka 
(†68), Germanie Kvardová (†88), Antonín Líčka (†77), Josef 
Linhart (†78), Zdenka Macounová (†80), Vojtěch Maršálek 
(†72), František Matěj (†71), Jan Naš (†73), Jiří Punčochář 
(†66), Vojtěch Šrom (†65), Vratislav Švach (†71), Miroslav Tul-
pa (†74) a Jaroslav Veselský (†63). Adam Niessner



Únor byl ve znamení auditů a inspekcí
ze starostova zápisníku
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Na konci února se místní ZŠ a MŠ pod-
robila kontrole z úřadu České školní in-
spekce Olomouckého inspektorátu. Úst-
ního hodnocení inspekce jsem se osobně 
účastnil a s výsledkem jejího závěrečné-
ho čtení jsem byl jakožto zástupce zřizo-
vatele a starosta obce spokojen. Zazněly 
i připomínky a podněty ke zlepšení – jak 
technického stavu vybavení školy, tak 
i k organizaci výuky. Rád bych tímto po-
chválil vedení Základní školy a Mateřské 
školy Hněvotín i jejich zaměstnance za 
práci, kterou dlouhodobě vykonávají pro 
děti nejen z naší obce. Jeden z problémů 
jsme se rozhodli řešit hned. Jedná se 
o nežádoucí množství páry z profesionál-
ní myčky nádobí ve školní jídelně. Objed-
nali jsme specializovanou firmu, která 
navrhne komplexní řešení, včetně zajiš-
tění rekuperační jednotky pro prostory 
kuchyně. 

Po mysliveckém plese 12. února kolem 
3:15 hodin ráno byl u hasičské zbrojnice 
brutálně napaden jeden ze zaměstnanců 
obecního úřadu. Incident, který si vyžá-
dal jeho 10denní pracovní neschopnost, 
vyšetřuje Policie ČR. Na základě tohoto 
incidentu zavádíme postupnou instalaci 
monitorovacích zařízení obecního majet-
ku a přistoupíme také k upravení pravidel 
pro pořádání zábav a akcí zasahujících do 
nočního klidu (tedy po 22. hodině). 

Práce obecního úřadu je v závěru roku po-
každé poznamenána nároky, které na něj 
klade auditorská skupina z Olomouckého 
kraje. Souběžně s nimi probíhala i pří-
prava celkové inventarizace majetku ob-
ce a také organizace společenských akcí 
s vánoční tématikou. Naší následnou od-
měnou je spokojený občan, auditor nebo 
i obecní zaměstnanec.

Začátkem letošního roku se externímu 
auditu podrobila i jedna netransparentně 
zadaná zakázka malého rozsahu. S výsled-
kem tohoto auditu vás seznámíme ne-
prodleně po získání závěrečné zprávy. Po-
kročili jsme v kvalitě informování občanů 
spuštěním mobilní aplikace „Úřad v mobi-
lu“. Ke konci února si ji instalovalo do te-
lefonu už 254 občanů. Budeme velmi rádi, 
když si tuto službu oblíbí co nejvíce lidí. 
Zajistí vám přísun aktuálních informací 
o dění v obci a upozorní na důležitá sděle-
ní. Pro přihlášení do této aplikace je třeba 
mít chytrý mobilní telefon a e-mailovou 
adresu pro zaslání registračního kódu.

Také obecní webové stránky se dočkají 
nové podoby. Práci na nich jsme již zada-
li specializované firmě. Připravujeme vý-
běrové řízení pro stavbu cyklostezky Hně-
votín–Lutín. Vůbec nás však netěší, že se 
projektová dokumentace více nepřizpů-
sobila vzrostlým stromům podél silnice. 
Část z nich sázeli i naši občané a my nyní 
budeme muset některé i zdravé stromy 
bohužel pokácet. Úspěšně postupujeme 
i na druhé straně obecního katastru, kde 
jednáme s komisí městské částí Topolany 
a majiteli pozemků ohledně stavby cyklo-
stezky.

Ve druhém a čtvrtém lednovém týdnu 
zajistil obecní úřad v sále kulturního do-
mu organizaci prezidentských voleb. Le-
tos je u nás ozvláštnila přítomnost repor-
téra CNN Prima News Tomáše Petržely, 
který zde strávil celý poslední volební 
den 2. kola. Zajišťoval rozhovory se členy 
volební komise, občany a o všem infor-
moval v živých vstupech.

Začínají se nám také hromadit stíž-
nosti místních lidí na nevhodné a zejmé-
na hlučné chování dětí a mládeže u zdej-
ších obchodů. K těmto případům, k nimž 
většinou dochází po setmění, byla již 
opakovaně přizvána i Policie ČR. Žádáme 
tímto rodiče, aby se svými dětmi promlu-
vili a vysvětlili jim, aby se v okolí prode-
jen zdržovaly jen nejkratší nutnou dobu. 
Po nakoupení zboží by se mládež měla pře-
sunout na vhodnější místa, třeba na hřiště 
nebo domů. Permanentní hluk v malé úzké 
uličce, navíc rovnou pod okny domů, by se 
jistě nelíbil nikomu z nás.

Jednou z dalších činností obce je při-
prava osazení uzávěrů na vodovodní řad 
v jednotlivých obecních lokalitách. Cí-
lem je, aby v případě havárie nebo opra-
vě řadu nebylo potřeba uzavírat vodu 
pro celou obec, jak tomu bylo doposud. 
Vodárny postupně osazujeme elektrický-
mi měniči napětí, které umožní plynulou 
regulaci čerpadel, tedy i úsporu elektric-
ké energie.

Znamením toho, že se nám pomalu blí-
ží jaro, je také to, že jsme již objednali 
u firmy Florcentrum osazení 450 truhlíků 
květinami. Buďme tedy optimisty a těšme 
se na první jarní den, který připadá již na 
20. března.

Jsem s vámi.
Petr Niessner, starosta

Obec již objednala 450 truhlíků s květinami – budou na jaře čekat na zájemce z řad občanů stej-
ně jako na archívním snímku z předloňského roku
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Na obecní zabijačce se prodávající pořádně oháněli

Přijďte na Hněvotínský košt ochutnat domácí pálenky

V obležení nakupujících byly prodejní stán-
ky na obecní zabijačce v sobotu 4. břez-
na 2023. Přivítání spoluobčanů i přespol-
ních a zahájení prodeje zabijačkových 
specialit se odehrálo ve 14 hodin a pro-
dejci se měli hned co ohánět. Jitrničky, 
jelítka, tlačenka, ale i pečený jitrnicový 
a jelítkový prejt, teplá polévka a maso 
z kotle šly doslova na dračku. Kdo neměl 
chuť na zabijačkové speciality, mohl si dát 
kuřecí gyros či párek v rohlíku. 

Stalo se již tradicí, že hněvotínští se-
nioři, kteří svou aktivitou a životním elá-
nem hravě zastíní i mladší ročníky (pomá-
hají s přípravou a úklidem akcí, zkrátka 
jsou u všeho a nesmí chybět) nastudovali 
pod režijní taktovkou emeritního starosty 
Jaroslava Dvořáka v rekordním čase skvě-
lé divadelní představení nazvané Sulc nad 
zlato. Už jsme si zvykli na to, že laťka je 
vysoko, jdou do toho s plným nasazením 
a představení mají vychytané do posledních 
detailů (o dobových kostýmech ani ne-
mluvě). Stejně nás však pokaždé mile pře-
kvapí něčím novým. Mají náš obdiv a moc 
jim děkujeme za jejich nasazení, smysl pro 
legraci a ochotu se aktivně podílet.

Kolem 15. hodiny přivezli pašíka. Ten-
tokrát měl kolem 110 kg a starosta Pe-
tr Niessner pro přítomné hosty komento-
val postup bourání masa zkušenou rukou 
mistra řezníka, pana Horáčka. Zapojil do 
akce i naše nejmenší, kteří i přes ode-
hrávající se „drama“ neměli žádné obavy 
a zřejmě zvyklí z pohádek se zájmem při-
hlíželi porcování pašíka. Odpovídali také 
na všetečné dotazy pana starosty a těšili 
se na odměnu v podobě lízátek. 

Kolem 17. hodiny jsme vylosovali tom-
bolu, jejíž součástí byly nejen připravené 
balíčky, ale celý pašík byl rozdělen do jed-
notlivých cen a vylosován. Ve vyhřátém 
stanu byla možnost posedět, dát si teplé 
nápoje a pochutnat si na úžasných koláč-
cích a koblížcích či vdolečcích, které na 

akci upekly šikovné paní učitelky ze zá-
kladní školy pod záštitou paní zástupkyně 
Vlasty Novákové. Příjemnou atmosféru 
vydařené akce podtrhla kapela MIŠMAŠ, 
která hrála k poslechu i tanci.

Dovolte mi za vedení obce poděkovat 
všem, kteří se podíleli na přípravě akce – 
ochotným dobrovolníkům prodávajícím ve 
stáncích, spolkům hasičů i FC Hněvotín, 
zaměstnancům obce, základní škole, seni-
orům, hudební produkci i zkušenému řez-
níkovi. Jen vy všichni víte, kolik je zatím 
práce a příprav. Patří vám velké poděková-
ní za to, že jste do toho šli s námi a přispě-
li k zorganizování a uskutečnění této akce. 
Vážíme si vaší ochoty, pomoci a práce, kte-
rou jste všichni odvedli. Bez vás by to nešlo!

 Lucie Přikrylová, místostarostka

Již třináctý ročník soutěžní ochutnávky 
pálených produktů Hněvotínský košt 2023 
se koná v pátek 17. března 2023 v kultur-
ním domě od 18 hodin. Na výběr budou sli-
vovice, meruňkovice, hruškovice a ostatní 
ovocné destiláty. 

Zájemci o soutěž 
Od 3. do 14. března mohou zájemci o sou-
těž doručit na obecní úřad půl litru sou-
těžního moku, pokud možno v bílém skle-
něném obalu. Po celou dobu soutěže bu-
de vzorek anonymní pouze pod číslem. 
Soutěžící může přihlásit více vzorků – za 
každý z nich dostanou soutěžící jednu 
vstupenku zdarma. 

Soutěžní kategorie stanoví podle po-
čtu vzorků a druhů odborná komise, která 
také je ve čtvrtek před veřejným koštem 
anonymně ohodnotí.

Nabídka pro hosty
Návštěvníci veřejné ochutnávky mohou 
hodnotit všechny předložené vzorky a hla-
sovat podle svého gusta pro ten nejlepší 
v kategorii švestky a dalších vyhlášených 
kategorií. Připraveno bude také občerstve-
ní a tradičně i kulisa ve formě živé hudby.

Vstupné na košt je 50 Kč a vstupenka 
zároveň slouží jako poukázka na ochut-
návku 15 vzorků. Cílem pořadatelů je, aby 
se hlavně všichni pobavili – jedná se o se-
tkání fandů, pěstitelů, odborníků i laiků  na 
pálení z řad našich občanů. Mezi návštěv-
níky rádi přivítáme i přespolní, aby mohli 
posoudit kvalitu moků z  Hněvotína. 

Pořadatelé předpokládají určitou dáv-
ku recese od soutěžících, neuplatitelných 
porotců a hlavně návštěvníků. Přijďte se 
pobavit a přivítat pomaličku přicházející 
jaro sklenkou pálenky. Tomáš Dostál 
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Na tradiční vánoční pečení přišli i chlapci
Tradiční vánoční pečení hněvotínských 
maminek a babiček společně s dětmi se 
uskutečnilo v pátek 16. 12. 2022.  Zkuše-
né dámy pekařky připravily těsta na růz-
né druhy vánočního cukroví, oblékly pa-
máteční vyšívané zástěrky po svých ma-
minkách a babičkách a dobře naladěny na 
tradiční pečení netrpělivě vyhlížely malé 
cukrářky. K překvapení všech přišly ne-
jen dívky, ale i velký počet chlapců, kteří 
s těstem chvilku zápasili, ale nakonec si 
poradili. 

Všechny děti byly moc šikovné a dařilo 
se jim. Naše dámy na ně dohlížely, radily 
či pomáhaly a my dospělí jsme uvítali nej-
různější „fígle“, které je důležité vědět 
pro skvělý výsledek a podařené cukrovíč-
ko. Kdo měl hotovo, mohl si vyrobit oz-
dobné andílky na stromeček a odnést si je 
domů.

Když bylo napečeno, přišli rodiče ně-
kterých dětí a spolu s nimi jsme sledovali 
animovanou pohádku, popíjeli kávičku, 
vyráběli andělíčky a pěkně po sousedsku 

si popovídali. K tomu jsme zobali některé 
výtvory našich dětí.

Milá předvánoční atmosféra se nesla 
celým odpolednem a večerem a za to patří 
velký dík našim dámám cukrářkám a pekař-
kám, které svůj um takto předávají mladší 
generaci. A kdyby nic, tak pečení tradiční-
ho vánočního cukroví aspoň v Hněvotíně 
přetrvá. Milé dámy moc vám děkujeme za 
váš čas, ochotu a životní zkušenosti. Pořád 
se od vás máme co přiučit.

Lucie Přikrylová, místostarostka

Zazvoníte u hlavních dveří na družinu 
a řeknete, že jdete na sbor, vezmete si návleky 
a můžete jít nahoru po schodech do 5. třídy. 
Rodiče malých dětí je mohou vzít do učebny, 
kde si v zadních lavicích kreslí nebo hrají. 
Naší sbormistryní je paní učitelka Monika Zichová, 
e-mail: Monika.Zichova@skolahnevotin.cz

Zpíváme písně 
lidové, kánony, 

známé i neznámé. 
Jsou mezi námi 

zpěváci začátečníci 
i pokročilí.

Zpíváme pro radost, 
není třeba pěveckého umění, 

vše se společně naučíme.

Nově vzniklý smíšený pěvecký sbor 

TYNOTY 
hledá další zpěváky a zpěvačky

z řad hněvotínských občanů

Rádi mezi sebou přivítáme 
další muže a ženy různého věku.

Scházíme se vždy v úterý od 16 do 17 hodin 
v 5. třídě v budově ZŠ.

Připojit se můžete 
kdykoliv během 
celého roku.

Monika Zichová, 

PŘIJĎTE 
SI S NÁMI 

ZAZPÍVAT!

TĚŠÍME SE NA VÁS!

Kulturní a společenské 
akce v obci
Nabízíme přehled akcí, které se konaly od posledního zase-
dání zastupitelstva dne 6.prosince 2022.

Uskutečněné:
Vánoční pečení seniorů a dětí v Kulturním sále
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu obce
Taneční zábava sboru dobrovolných hasičů Hněvotín
Novoroční výšlap do hněvotínských skal 
Novoroční Ohňostroj před obecním úřadem
Volby prezidenta české republiky
Ples mysliveckého sdružení Blata
Obecní zabíjačka u hasičské zbrojnice
Maškarní karneval MŠ Hněvotín

Připravované:
17. 3.  Hněvotínský košt v kulturním domě. 
1. 4.  Zahájení Sportovní sezóny TJ FC Hněvotín,z.s.
11. 4.  4. zasedání zastupitelstva obce 
21. 4.  Jarní setkání seniorů
20. 4.  Den Země – společně se ZŠ Hněvotín

Lucie Přikrylová, místostarostka



Předškoláci poznávali život dravých ptáků

Děti ve školce mohou pracovat 
s digitální technikou díky SRPŠ

Se způsobem života některých dravých 
ptáků, jako jsou poštolka obecná či káně 
lesní, přišla děti ve školce seznámit v pon-

Vánoční trhy U Hněvoty 
vynesly dětem z Berušky 
15 tisíc korun

S nejnovější digitální technikou se po-
stupně seznamují děti ve všech třídách 
naší mateřské školy. Díky programovatel-
ným a interaktivním hračkám se nenásil-
nou formou učí s touto technikou mani-
pulovat a ovládat jednotlivé technologie. 
A týká se to i oddělení Broučků, kam do-
cházejí ti nejmenší. Například na Vánoce 
dostaly děti interaktivní tužky, digitální 
včelu, vláčky či programovatelnou pan-
du. Ten největší dárek – interaktivní pa-
nel – obdržely díky příspěvku SRPŠ.

Pro děti jsou tyto hračky zpestřením sa-
motné výuky. Obohacují celoroční témata, 
na kterých s nimi intenzivně pracujeme. 
Velmi je baví práce s interaktivním pane-
lem a programem Alfíček, který jsme za-

koupili v rámci digitalizace školky. Pevně 
věříme, že u nás najde maximální uplatně-
ní. Práci s panelem zařazujeme do každo-
denních aktivit. Procvičujeme grafomoto-
riku při malování a kreslení, využíváme jej 
na pohybové aktivity – tanec, cvičení pod-
le vzoru. Děti si zdokonalují paměť, po-
střeh, logické uvažování (puzzle, pexeso 
apod.), musí se soustředit, poslechnout 
si zadání a podle instrukcí pracovat. Mají 
i však zpětnou vazbu, pokud se jim úkol 
podaří, nebo naopak udělají něco špatně.

Opravdu velmi děkujeme rodičům ze 
SRPŠ, kteří věnovali svůj volný čas, aby svý-
mi aktivitami přispěli k modernizaci výuky 
v naší mateřské školy. Ivona Vrbíková,

zástupkyně ředitele pro MŠ

dělí 6. února 2023 Tereza Pacovská, která 
mimo jiné pracovala v Záchranné stanici 
pro volně žijící živočichy při ornitologické 
stanici Muzea Komenského v Přerově. Vy-
právěla také o životě sov, třeba o puštíko-
vi, kalousovi a výrovi velkém.

Díky exponátům se děti mohly podívat 
i na skutečnou podobu dravců a dozvědě-
ly se například, že nejmenší sova se jme-
nuje kulíšek, čím se dravci živí a proč ma-
jí zahnutý zobák. Jak velké rozpětí křídel 
mají velcí dravci si děti vyzkoušely pomo-
cí napnutého lana a potom s napětím na-
slouchaly ukázkám houkání sov.

Děti si také užily pohybovou hru, při 
níž sbíraly malé myšky z látky pomocí prs-
tů u nohou a nosily je do hnízda nakrmit 
„svá“ mláďata. Nadšeně posbíraly všech-
ny myšky a vysloužily si pochvalu za nakr-
mení malých dravců. Nakonec si ještě vy-

robily sovičku z ruličky od papíru a nauči-
ly se básničku o sově.

Renata Kýrová, učitelka z třídy Broučků
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V zasněženou sobotu 17. 12. 2022 jsme si 
užili předvánoční atmosféru a vánoční trhy 
v areálu společnosti Spro a bistra U Hně-
voty. Součástí trhů byly stánky s výrobky 
místních farmářů a výrobců, dětská ma-
néž a prodej vánočního punče.

Společnost Spro se rozhodla výtěžek 
z prodeje punče – 15 tisíc korun – věnovat 
místnímu spolku Mateřský klub Beruška. 
Děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili 
a zakoupením punče přispěli těm nejmen-
ším občánkům Hněvotína na nové hračky 
a další potřebné vybavení prostor Berušky.

Velký dík patří společnosti Spro a paní 
Ireně Skácelové z marketingového oddě-
lení. Budeme se těšit na příští ročník.

Ing. Zuzana Murányi,
za Mateřský klub Beruška



Prohlášení základní školy

Pokus se povedl – čtvrťáci vypěstovali fazole

Známe vítěze školního kola Konverzace v jazyce anglickém

V nedávné době se vyskytly případy, kdy žáci naší školy naru-
šovali soukromé vlastnictví našich spoluobčanů. Základní škola 
udělala opatření: školní metodička prevence ve spolupráci 
s třídními učiteli s danými žáky incidenty prodiskutovali a pou-
čili je o nepovoleném poškozování majetku jiných osob. Protože 
se dané situace staly v odpoledních až večerních hodinách, ne-
neseme jako škola za dané skutky odpovědnost, přesto i my ta-
kovýmto nebo podobným problémům chceme zamezit.

Věřte, že vedeme naše žáky ke slušnému chování, zdravení 
dospělých osob ve škole apod. a opakovaně je poučujeme 
a diskutujeme s nimi o tom, ale jsme si vědomi, že naše kom-
petence nesahají do doby mimoškolní činnosti. Jak se žáci 
chovají v ulicích obce nebo jestli pozdraví, když Vás potkají, 
není v našich silách zajistit. Požádali jsme tedy rodiče daných 
žáků a potažmo i ostatní rodiče, aby o dané problematice se 
svými dětmi pohovořili a zjednali případnou nápravu. Věří-
me, že se jednalo o ojedinělé případy, které se v budoucnu již 
nebudou opakovat.

vedení ZŠ a MŠ Hněvotín

Na začátku bylo obyčejné semínko a dnes rostlina s plodem. V lis-
topadu loňského roku se žáci 4. třídy v přírodovědě učili o rostli-
nách a o podmínkách, které potřebují ke svému růstu. A tak jsme 
zkusili pokus. Malé fazolky jsme dali na navlhčenou vatu, zakryli 
sáčkem a nechali na parapetu okna ve třídě. 

Po 3 dnech už začal být vidět malý klíček a za další 4 dny jsme 
je dávali do květináčků se substrátem. V průběhu dalšího týdne 
vyrostly malé rostlinky a po vánočních prázdninách už byly kvě-
ty. Díky péči žáků, ale i paní asistentek dnes můžeme sklízet lus-
ky s malou fazolí. Pokus se vydařil a všechny bavil. Hlavně jsme 
si uvědomili, jak je příroda zázračná.

 Mgr. Kateřina Vališová

Letošní ročník soutěže v anglické konver-
zaci nabídl ještě vyšší standard komuni-
kačních dovedností našich žáků, než tomu 

bylo vloni. V poslechovém cvičení a v prá-
ci s textem se soutěžící řadili za sebou 
někdy i po půl bodech. V nejoblíbenější 

části, tedy v konverzaci na vylosované 
téma, bylo rozhodování ještě náročnější. 
Žáci dělali minimum gramatických chyb, 
v mluveném projevu byli přirození a zdá-
lo se, že si komunikaci v angličtině užíva-
jí. Po sečtení všech bodů jsme došli k té-
to výsledkové listině:

Kategorie mladších žáků (7. třída)
1. místo Luciana Elly Badoiu
2. místo Lucie Bartáková
3. místo Zuzana Mlynářová

Kategorie starších žáků (8. a 9. třída)
1. místo Kateřina Jílková
2. místo Filip Konečný
3. místo  Barbora Vodičková

Vítězům i všem ostatním soutěžícím gra-
tuluji a těším se na reprezentaci vítězů 
v okresním kole, které se koná v DDM Olo-
mouc.

Děláte mi radost!
Mgr. Andrea Macíková
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Mladší florbalisté
skončili těsně
pod stupni vítězů

Pohádka se dětem líbila aneb My jsme Valaši, jedna rodina

V tělocvičně základní školy se v úterý před 
Vánocemi konal 16. ročník atletického mee-
tingu ve skoku vysokém. Letos se mohli po 
dvou letech kromě domácích atletů zúčast-
nit opět i zástupci jiných škol – ZŠ Lutín, 
ZŠ Těšetic a ZŠ Náměšť na Hané. Ve čtyřech 
kategoriích soutěžilo celkem 36 skokanů. 
Kromě medailí a odměn pro jednotlivce byly 
ve hře i dva putovní poháry.

V mladší kategorii se z našich reprezen-
tantů nejlépe umístili na pátém místě Zu-
zana Mlynářová a u hochů Radim Vánský.

V kategorii starších dívek i chlapců se 
nám dařilo více. Na 2. místo se proskákala 
Justýna Ježová. U starších chlapců se na 

stupně vítězů podívali hned dva naši re-
prezentanti. O jeden úspěšný pokus uteklo 
Gabrielu Güntnerovi první místo, za ním se 
na 3. místě umístil Jaroslav Brůžek.

Putovní pohár si po součtu umístění 
v kategorii dívek odvezla ZŠ Lutín. V chla-
pecké kategorii měly stejný součet bodů 
hned tři školy. O prvním místě musel roz-
hodnout počet prvních míst. Díky tomu 
putoval pohár do ZŠ Náměšť na Hané.

Kéž se příští rok soutěž bude moci zno-
vu uskutečnit v plné míře a našim závod-
níkům se podaří umístění na stupních ví-
tězů nebo získat alespoň jeden pohár.

Mgr. Štěpán Dancinger

Po dvouleté odmlce se konala 
tradiční Vánoční laťka

Naši reprezentanti z 5. třídy změřili ve čtvr-
tek 8. 12. své síly na ČEPS Cupu mladších žá-
ků v Litovli se žáky základní školy z Pňovic, 
Olomouce a Litovle. V šestičlenné sestavě 
se vedle kapitána Jirky Záboje objevili Mi-
chal Dostál, David Dvořák, Daniel Furch, 
Viktor Pospíšil a Ondřej Svoboda.

V prvním utkání jsme ve vyrovnaném 
souboji s Pňovicemi prohráli 2:3 až po gó-
lu v poslední minutě. Stejným výsledkem 
– avšak pro nás vítězně – skončilo utkání 
s olomouckou Základní školou sv. Voršily. 
Opět rozhodovala poslední minuta, kdy 
chybné střídání soupeře potrestal náš ka-
pitán Jirka Záboj. Zřejmě proto, že se nám 
výsledek 3:2 velmi líbil, skončil stejným 
poměrem i třetí zápas se ZŠ Litovel Jung-
mannova – bohužel v náš neprospěch. Na 
závěr nás čekal suverén skupiny ze ZŠ Li-
tovel Vítězná. Herní projev soupeře byl 
nad naše síly. Nepodařilo se nám vstřelit 
ani čestný gól, a tak jsme poslední zápas 
turnaje prohráli 0:6.

Přestože se nám nepodařilo postoupit 
do dalšího kola, kluci podali bojovné výko-
ny. Největší slabinou, stejně jako v jiných 
turnajích, byl týmový duch. Každý může 
udělat chybu, ale je potřeba, aby se mu od 
spoluhráčů dostalo podpory. Pouze spo-
lečným výkonem lze totiž dosáhnout úspě-
chu. Mgr. Štěpán Dancinger

Kdo by nemiloval pohádky! Taková Popelka, Princezna se zlatou 
hvězdou na čele, Pyšná princezna či Šíleně smutná princezna 
jsou pohádky ještě našich babiček, ale stále více oslovují i mlad-
ší generaci.

Nejinak tomu bylo také 21. prosince 2022, kdy jsme se jeli 
podívat do kina Cinestar v Olomouci na zbrusu novou pohádku 
Největší dar. Zavítali jsme na Valašsko, kde se převážná část dě-

je natáčela v lokaci Rožnov pod Radhoštěm. Pohádku zcela ovlá-
dl herecký klan rodiny Polívkových. Bolek Polívka – valašský král 
na furt zazářil ve své krásné roli. Ale i ostatní herci byli skvělí. 

A skvělé bylo také dětské publikum, které pohádku jistě oceni-
lo. V dnešní době mobilů, tabletů a počítačových her to bylo tak 
trochu z jiného soudku. Ale to už jinde jsme, je to jiná vesnice.

Mgr. Leona Zábojová
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Vystřízlivění z relativně svobodných šedesátých let přinesla ná-
sledující dekáda v celém Československu a samozřejmě i v Hně-
votíně. Normalizace zasáhla do života každého obyvatele. Hned 
v lednu 1970 se konaly prověrky v podobě „pohovorů“ s poslanci 
Místního národního výboru. Na jejich základě šest členů výboru 
prohlásilo, že již nadále „nehodlá“ v MNV pracovat – pět z nich 
uvedlo coby oficiální důvod svůj zdravotní stav. Nahlédněme 
prostřednictvím několika fotografií do života v 70. letech.

Od roku 1975 byl ředitelem ZDŠ v Hněvotíně lutínský učitel Jan No-
votný. Ač byl učitelem matematiky a chemie, osobně se ujal ve-
dení pěveckého kroužku. V roce 1979 už jeho pěvecký sbor čítal 
45 žáků. O zpívání byl zřejmě mezi žáky velký zájem, neboť ve 
škole byly hned dva sbory. Druhý s 24 žáky vedla učitelka Kvě-
toslava Novotná. Ředitel Novotný se sborem osobně vystupoval, 
což dokládá fotografie z kulturního domu, na níž sedí za klaví-
rem. Po odchodu ředitele Novotného na jinou školu převzal jeho 
sbor v roce 1982 učitel hudební výchovy Zdeněk Foukal.

Momentka z prací na poli během roku 1979, kdy mělo místní 
JZD Blata 769 členů. Družstvo se specializovalo zejména na výro-
bu mléka a produkci masa (chovalo 2800 kusů skotu a 6600 pra-
sat), v rostlinné výrobě pak na pěstování chmele, řepy cukrovky 
a množení osiv. Kronika toho roku vyzdvihuje technologický po-
krok: „Nové výkonnější zemědělské stroje usnadňují, zkvalitňují 
a urychlují zemědělské práce. Jsou dobře využívány a nasazovány 
podle výhodných půdních i vegetačních podmínek skupinově ze-
jména při sklizňových pracech.“ (viz Kronika 1979, s. 7)

Podzimní směna Národní fronty, z níž pochází snímek, se konala 
18. října 1979. Školáci, kteří jsou na ní společně s učitelem Vladi-
mírem Čukou st., během ní odpracovali 810 hodin. Co vše se v ob-
ci za rok zvládlo, popisuje obecní kronika následovně: „Dokonče-
na byla vnitřní i vnější úprava v budově pošty, provedena adaptace 
nových prostor pro mandlovnu, omítka na č.p. 5 a vybetonování zá-
kladů zídky na hřbitově. V obou budovách ZDŠ byla provedena nová 
elektroinstalace v částce 150 000 Kčs.“ (viz Kronika 1979, s. 9)

Adam Niessner, kronikář

Členové Svazu protifašistických bojovníků se v roce 1974 zapo-
jili v rámci brigád do budování přístavby restaurace k budově 
kulturního domu. Menší sál, původně sloužící jako tělocvična, 
přebudovali na stravovnu a v jeho sousedství přistavěli objekt 
kuchyně. Z procesu výstavby máme v archivu několik fotografií 
– jako jejich autor je uveden pan Vladimír Tengler, kulturní re-
ferent SPB. Podle záznamů obecní kroniky bylo zřízení restau-
race přijato s vděčností, její nabídky jídel využívali zejména 
místní senioři.

Jak se žilo v Hněvotíně
během sedmdesátých let

z historie obce
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Na Mysliveckém plese si lidé užili tanec,
dobroty ze zvěřiny i bohatou tombolu 

Tábor spolku ProVás má poslední volná místa

Bohatá zvěřinová i věcná tombola, dobrá hudba a skvělá nálada 
provázely tradiční Myslivecký ples, který se uskutečnil v sobotu 
11. února kulturním domě pod taktovkou Mysliveckého spolku 
Blata Hněvotín a vedení obce.

K poslechu a tanci hrála oblíbená místní skupina TRIFID pod 
vedením kapelníka Zdenka Dvořáka a zpěvačky Jany Doupalové. 
Postaráno bylo také o jídlo. Největší zájem byl o výborný srnčí 
guláš, ale také o kančí řízek s bramborovým salátem. Ve spod-
ním baru šly na odbyt výborné chuťovky z dílny Martiny a Jiřího 
Čtvrtlíka. První bečka Šeráku byla vytočená již ve 21 hodin a mu-
selo se jet pro další pivo. Celý ples se nesl v příjemné a přátelské 
atmosféře a přispěl k navázání celé řady nových přátelství.

V tombole nechyběla krom zvěřiny – srnčete, tří selat prase-
te divokého, třinácti párů bažantů, čtrnácti zajíců i husy divoké 
běločelé – také televize, pečící trouba, multifunkční tiskárna, 

Zvěřinová tombola. Foto: Rudolf Krč

Pohled do sálu. Foto: Rudolf Krč

„Loni to byl cirkus. Přidejte se letos k nám a umožněte svým dětem zažít neopakovatelnou atmo-
sféru našeho tábora.“

dvě elektrokoloběžky a celá řada dalších věcných cen. Nechybě-
la ani cena útěchy, kterou byl XXL balík toaletního papíru. Netr-
pělivě očekávané losování cen vědomostní soutěže začalo ve 
23.30 a proběhlo ve třech vlnách vždy s půlhodinovou taneční 
přestávkou. Musím vyslovit velký dík našim sponzorům, zejmé-
na firmě BAUMIT, Miroslavu Dorazilovi, Honebnímu společen-
ství Hněvotín, MS Blata, Zdeňku Mačákovi, společnosti Global 
systém Prostějov a všem lidem, kteří jakýmkoliv způsobem při-
spěli k zdárnému zabezpečení tohoto patnáctého ročníku Mysli-
veckého plesu.

Hudba hrála do třetí hodiny ranní, poté nastal čas loučení 
a pomalého odchodu domů. Závěrem bych chtěl poděkovat 
všem návštěvníkům za hojnou účast, členům spolku za přípra-
vu a průběh plesu a již se těšíme na ples v roce 2024 na který 
Vás již dnes srdečně zveme. Rudolf Krč

Vzhůru na palubu! Pod tímto názvem při-
pravuje spolek ProVás v prázdninovém 
týdnu od 5. do 12. srpna svůj 9. ročník 
dětského pobytového tábora. Určen je pro 
hněvotínské děti od 2. do 7. třídy základní 
školy. I letos se náš realizační tým snaží 
připravit programově pestrý týden plný 
zábavy, dobrodružství, her a sportu pro 
menší i větší. To vše v krásném prostředí 
Orlických hor. Pokud máte zájem, posled-
ních pár míst je ještě k dispozici.

O děti se již tradičně bude starat dva-
cítka vedoucích složená převážně z hně-
votínských rodičů. Ubytování pro táborní-
ky máme zajištěno, stejně jako v minulých 
letech, v areálu Pastviny Univerzity Palac-
kého Olomouc (www.pastviny.upol.cz) ve 
čtyřlůžkových vytápěných chatkách s po-
vlečením. Nejmladší děti pak budou byd-
let v hlavní budově společně s dámskou 
částí vedoucích.

Každoroční účastníci již přihlášky před-
nostně obdrželi, většina z nich je také 
vyplnila a odevzdala. Kapacita tábora je 
zhruba z 80 procent zaplněna, ale zbývá 

ještě posledních 18 volných míst. Obrací-
me se tedy na potenciální nové zájemce 
a nabízíme možnost přihlásit se. Vyšlete 
vaše děti vstříc táborovému dobrodruž-
ství a umožněte jim zažít nezapomenutel-
né prázdniny.

Cena za jedno dítě činí 4800 Kč, za dal-
šího sourozence 4500 Kč. Z této ceny vět-
šina zdravotních pojišťoven zpětně pro-
plácí příspěvek až ve výši 1000 Kč za dítě. 
Je však potřeba, aby si rodič vyplněný for-
mulář od příslušné pojišťovny nechal po 

skončení tábora potvrdit od organizátora 
a pak svůj nárok u pojišťovny uplatnil.

Videa z minulých ročníků můžete spo-
lečně s dětmi zhlédnout na našem webu 
www.provashnevotin.cz. Zde naleznete ta-
ké vzor přihlášky, o jejíž zaslání si může-
te zažádat na provashnevotin@email.cz, 
nejpozději však do 30. května 2023.

Doporučujeme dlouho neváhat. Počet 
míst je omezen!

Adam Niessner,
spolek ProVás Hněvotín
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Cílem je udržet se v první pětce, říká kouč
hněvotínských fotbalistů Michal Barčík 

Přípravné utkání proti Chválkovicím skončilo remízou 2:2

Dva góly vsítili, dva dostali – hněvotínští fotbalisté se v neděli 5. 3. utkali s Chválkovicemi. 

Hněvotínský trenér Michal Barčík
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Hněvotínští fotbalisté v minulé sezoně 
I. B třídy, skupiny B skončili na parádním 
třetím místě a letos by své umístění chtě-
li minimálně zopakovat. K tomu jim však 
z aktuálně pátého místa něco málo chybí. 
Přesněji řečeno pět bodů. Stále je však ve 
hře dalších 36 bodů.

„Pokukoval jsem po vyšších příčkách, 
ale bohužel nás dost brzdila zranění a asi 
čtyři udělené červené karty. Vymlouvat se 
na to ale nedá. Možná jsme tak trošku žili 
z toho, že nám to na jaře šlo a teď už to 
půjde samo. Spokojen tedy příliš nejsem,“ 
pokyvuje hlavou hněvotínský kouč Michal 
Barčík. „Neměli jsme najednou takovou 
kvalitu a byli z toho trochu frustrovaní. 
Většina karet vycházela z řečí,“ pozastavil 
se ještě u nezvykle velkého počtu trestů.

I přes tyto výše zmíněné komplikace má 
Hněvotín stále poměrně vysoké ambice. 
Kdo jsou hráči, kteří by je k nim měli při-
vést? „Určitě to jsou Honza Janošťák a Mi-
chal Kovář. To jsou tahouni, od kterých si 
může každý něco vzít. Pak máme mladé bo-
jovné hráče, jako například bratry Holuby 
nebo Péťu Marka. Ti když na hřišti chybí, je 
to znát. Dále pak nesmím zapomenout na 
Lukáše Dardu v bráně,“ vyjmenovává.

A tak jako všude jinde, také v Hněvotí-
ně je zimní příprava v plném proudu. 
„Začali jsme 23. ledna a trénujeme dva-
krát týdně. Brzy už to bude třikrát. A jeli-
kož jsme si to s hráči vyzkoušeli už minu-
lý rok, měl by její průběh zůstat zhruba 
stejný. Samozřejmě na ně však budu le-
tos o něco náročnější, protože po podzi-
mu máme co odčiňovat,“ vysvětluje. Plá-
nujeme také odehrát čtyři přáteláky. Za-
čneme s Chválkovicemi a dále budeme 
pokračovat s Horkou nad Moravou, Piví-
nem a generálku odehrajeme týden před 
začátkem jara proti Kralicím,“ doplnil.

Z dosavadních čtrnácti zápasů vyhráli 
jeho svěřenci osmkrát, dvakrát remizovali 
a čtyřikrát odešli poraženi. Nasbírali tak 26 
bodů a z pátého místa ztrácí bod na štern-
berské béčko a pět bodů na třetí Slatinice, 
zatímco na šesté Doloplazy mají tříbodový 
náskok. Podle šéfa hněvotínské střídačky 
však mohlo být bodů klidně o něco více. 
„Mnohem lépe jsme to měli zvládnout hlav-
ně v pátém kole ve Zvoli. Soupeř do té doby 
neměl ani bod a my tam remizovali 1:1. To 
je, dá se říci, takový strašák, který se mi 
zjevuje ještě teď,“ říká s hořkým smíchem. 
„V prvním kole jsme pak vedli třikrát v Ho-
dolanech, takže se to jistě dalo také zvlád-
nout lépe. Ty ale na druhou stranu svou 
kvalitu rozhodně mají,“ dodává.

Jarní část začne Hněvotín v sobotu 
1. dubna proti předposlednímu Velkému 
Týnci. A jak to tak vypadá, sestava by se 
příliš neměla lišit od té, se kterou na pod-
zim proti stejnému soupeři zvítězil 4:1. 
Žádné změny v kádru totiž zatím na obzo-
ru nejsou.„Člověk by sháněl, ale mladým 
se moc nechce. Oni se dneska nejdříve ze-
ptají, kolik dostanou a potom teprve, co 
je to vůbec za klub. Do I. B třídy se navíc 
nikdo příliš nehrne. Takže omladit by-
chom sice chtěli, ale nic moc se nerýsuje. 
Trénuje s námi navíc jen David Košůtek 
z béčka Nových Sadů. Jinak nejspíš zůsta-
neme na svém,“ popisuje Michal Barčík.

„Na jaře budeme chtít potrápit vrch. 
Aby se mohlo alespoň říct, že jsme s těmi 
celky odehráli vyrovnané zápasy. Co se pak 
týče umístění, určitě bych nechtěl opustit 
první pětku. Na to ale budeme muset za-
pracovat na koncovce, ta nás zatím dost 
trápila,“ uzavřel.

David Kubatík, sportovní redaktor 
Olomouckého deníku


