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Uskutečnilo se 28. veřejné zasedání zastupitelstva obce
Poslední veřejné zasedání Zastupitelstva
obce Hněvotín v tomto volebním období
proběhlo ve zcela zaplněné zasedací
místnosti obecního úřadu v plánovaném
termínu, tedy 12. srpna 2014. Po krátkém
zahájení následovalo schválení
zapisovatelky, návrhové komise
a ověřovatelů zápisu.
Následně bylo místostarostou ing.
Tomášem Dostálem vyhodnoceno plnění
usnesení z minulého zasedání. Starosta
ing. Jaroslav Dvořák pak přítomné
seznámil se zprávou o činnosti obecního
úřadu od posledního zasedání a s řešením
připomínek a námětů občanů obce.

V dalším bodě jednání bylo revokováno
dřívější usnesení o prodeji pozemku obce
p.č. 361/1. Zájemci ustoupili od rozjednané
smlouvy. Pozemek se nachází v lokalitě
určené územním plánem pro výstavbu
rodinných domů a není zasíťován. Odprodej
pozemku byl nově schválen novým
zájemcům. Předseda finančního výboru
Petr Niessner přednesl návrh rozpočtového
opatření č. 4/2014, kterým se přesouvají
finanční prostředky mezi jednotlivými
položkami obecního rozpočtu, což
zastupitelé odsouhlasili.

Radostnou informací bylo oznámení, že
Parlament České republiky, konkrétně
sněmovní podvýbor pro heraldiku
a vexilologii, dne 25. června 2014 projednal
žádost naší obce na odsouhlasení navržené
podoby znaku a vlajky a doporučil ji ke
schválení. Rozhodnutí předsedy
poslanecké sněmovny bude obci doručeno
v nejbližších dnech. Zhotovení nových
obecních symbolů a insignií bude zadáno
společnosti Alerion s.r.o. se sídlem v Brně.
Slavnostní předání plánujeme na sobotu
6. září od 10 hodin před obecním úřadem.
Následovat bude celodenní program,
o jehož podrobnostech se zmiňujeme na
jiném místě zpravodaje.
Zastupitelé projednali výběrové řízení na
technický dozor stavby Revitalizace
centrální části obce, věcná břemena
s firmou RWE a smlouvy s právnickými
i fyzickými osobami.
Kladně se zastupitelé postavili k nákupu
vybavení pro zásahovou jednotku Sboru
dobrovolných hasičů Hněvotín
v hodnotě 20 000 Kč. Požadavek občanů,
bydlících na jižní straně „olomoucké“ ulice,
na trvalé zajištění příjezdu do svých zahrad
z pozemku společnosti TESA se obec bude
snažit řešit vyjednáváním o odkoupení
pozemku.

Závěrečná diskuse se převážně točila kolem
právě realizovaného průtahu obcí a dopravního
značení s ním souvisejícím. Zazněly i dotazy
občanů na plánované cyklostezky a na chodník
vedoucí do průmyslové zóny.

Na programu jednání byla i žádost společnosti
SKANSKA Transbeton s.r.o. o prodloužení
statutu dočasné stavby betonárny o dalších pět
let. Žádost byla zamítnuta.
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Podle již uzavřené smlouvy budou 8. září
započaty práce na výměně oken v čelní
a zadní budově Domu s pečovatelskou
službou. Předpokládáme, že práce budou
ukončeny do 10 dnů. Konečné úpravy
provedou zaměstnanci obce. Příspěvek
obce byl schválen soukromým osobám na
částečnou úhradu nutných nákladů
způsobených stavební činností obce a dále
na reprezentaci obce na závodech dračích
lodí. Projednána a schválena byla účast
Základní školy a Mateřské školy Hněvotín
v dotačním programu zaměřeném na
zakoupení počítačů pro pedagogický sbor.
Zrušena byla vyhláška č. 4/2014
o výherních hracích přístrojích. Další

projednávané body programu jsou více
rozvedené v samostatných článcích.
V průběhu jednání někteří z hostů ocenili
práci zastupitelů. Na to navázal starosta
obce ing. Jaroslav Dvořák a poděkoval
zastupitelům za práci v čtyřletém období
a občanům za podíl a spolupráci na rozvoji
naší obce. Popřál jim také šťastnou ruku při
volbách do obecního zastupitelstva,
konaných ve dnech 10. a 11. října 2014. Na
závěr zasedání bylo přijato usnesení.
Podrobnější informace o projednávaných
záležitostech naleznete na obecních
webových stránkách v usnesení
z 28. zasedání obecního zastupitelstva.
Iveta Vyroubalová

Dopravní obsluha
Nechceme poučovat vás, zkušené řidiče, ale
v souvislosti se současným omezením
průjezdu obce někdy žasneme nad
rozdílnými názory.
Kdo je dopravní obsluhou a kdo je
zásobováním definuje vyhláška č. 30/2001
Sb., která provádí zákon o silničním
provozu č.361/2000 Sb. V ustanovení
§15, odst. 3 této vyhlášky je dopravní
obsluha definována následovně:

„Dodatková tabulka č. E 12 s nápisem "JEN
DOPRAVNÍ OBSLUHA" omezuje platnost
značky, pod kterou je umístěna, na vozidla
zajišťující zásobování nebo lékařské,
opravárenské, údržbářské, komunální
a podobné služby pro oblast za značkou, na
vozidla s označením č. O 1, vozidla
taxislužby a na vozidla, jejichž řidiči,
popřípadě provozovatelé mají v místech za
značkou bydliště, sídlo nebo garáž; pro tato
vozidla neplatí značka, pod kterou je
umístěna dodatková tabulka s nápisem
"MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY".
Ing. Jaroslav Dvořák, starosta

Titulní strana
V sobotu 6. září 2014 byl Hněvotín
svědkem slavnostní události, když mu
byly mu předány nové obecní symboly –
znak, vlajka a insignie.
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Účet zastupitelů za volební období 2010-2014
Stejně jako na závěr předcházejícího
volebního období se zastupitelé rozhodli, že
složí občanům malý účet své práce pro obec.
V právě končícím volebním období 2010 –
2014 bylo zvolené devítičlenné
zastupitelstvo. Pro podporu práce
v jednotlivých oblastech byly vytvořeny tyto
výbory:
kontrolní výbor - předseda Petr Rosmaník;
finanční výbor - předseda Petr Niessner;
výbor pro rozvoj bydlení - předseda
Miloslav Antl;
výbor pro kulturu, sport, informace a práci
se složkami - předseda ing. Tomáš Dostál;
výbor pro životní prostředí - předseda
ing. Naděžda Krejčí;
výbor pro občanské záležitosti - předseda
Miroslava Dadáková.
Tyto výbory koordinovaly, s pomocí
dobrovolníků, aktivity v jednotlivých
oblastech.

Proběhlo celkem 28 veřejných zasedání
zastupitelstva, kterým vždy předcházela
i pracovní schůze. Jednotliví zastupitelé
měli účast na veřejných jednáních
následující:
ing. Jaroslav Dvořák
100%
ing. Naděžda Krejčí
100%
Petr Rosmaník
96,3%
Miloslav Antl
92,6%
Miroslava Dadáková
92,6%
Petr Niessner
92,6%
ing. Tomáš Dostál
85,2%
Dušan Krupáš
59,3%
Vladimír Jurtík
37%

Investiční akce menšího rozsahu:
úpravy sálu, jeviště a dalších prostorů
v Kulturním domě; instalace radarů; oprava
požární techniky; oprava glorietu p. Marie;
výměna vodovodního řadu na Malém

Během uplynulých čtyř let se podařilo realizovat, v případě průtahu obcí
pak „nastartovat“, tyto významnější investiční akce:
- oprava učeben ZŠ
1 mil. Kč;
- technická infrastruktura lokality „Za hřištěm“
7 mil. Kč;
- rekonstrukce Kulturního domu
2 mil. Kč;
- inženýrské sítě na prodloužené Topolanské ulici
3 mil. Kč;
- revitalizace Malého Válkova
2,2 mil. Kč;
- revitalizace ulice „U zahrádek“
1,4 mil. Kč;
- revitalizace VelkéhoVálkova
2,7 mil. Kč;
- vybudování sociální zařízení v hasičské zbrojnici
0,8 mil. Kč;
- zateplení budovy základní školy
7,5 mil. Kč;
- revitalizace ulice „Před hřištěm“
1,8 mil. Kč;
- průtah obcí
41 mil. Kč
(společně s Ol. krajem)

Celkový souhrn:

71 mil. Kč.

Klupoři; předláždění ulice „Pod skalou“;
oprava komunikace a chodníků a zahradní
úpravy v Domě s pečovatelskou službou;
investice do památek (kříže, příspěvek na
ohradní zeď kostela atd.); odvětrání
tělocvičny základní školy; napojení areálu
mysliveckého sdružení Blata; zbudování Fit
stezky; květinová výzdoba; parkové
a zahradní úpravy v různých částech obce;
opravy bytového fondu a majetku obce ad.
Přibližné náklady na realizaci výše
uvedených akcí jsou ve výši cca 5 mil. Kč.
Za poslední volební období se obci podařilo
získat na dotacích celkem 51 mil. Kč. Na
bankovním účtu obce je k dnešku
2,3 mil. Kč.

Zastupitelé se také uplynulé čtyři roky
snažili intenzivně podporovat společenský
život v obci, a to jak finančně, tak
i technicky. Postupně vzniklo několik dnes
již tradičních kulturně společenských akcí,
které nelze bez pomoci dobrovolníků
a zapálených organizátorů z řad občanů
organizovat. I proto jsme v roce 2013 jsme
získali jako nejlepší obec Olomouckého
kraje „Modrou stuhu“, což je ocenění právě
za tuto stránku života obce. Toto ocenění
vnímáme jako zúročení práce obce,
jednotlivých složek, zájmových sdružení
i aktivních spoluobčanů.
ing. Tomáš Dostál, místostarosta

Poděkování
zastupitelům
a občanům obce
Děkujeme aktivním
zastupitelům, členům spolků
a zájmových sdružení
i všem občanům obce,
kteří se iniciativně podíleli
na řešení problémů a na rozvoji
naší vesnice v uplynulém
volebním období.
starosta a místostarostové obce
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Pokračující výstavba v obci

Mažoretkový tábor

Ke konci spějí práce na rekonstrukci
glorietu p. Marie. Vícepráce realizované
společností Sopostav ve výši 170 919 Kč
a posunutí termínu dokončení jsme řešili na
minulém zasedání.
Nezaplatili jsme
zrestaurování 2 ks lamp, protože
neodpovídalo požadavkům vznesených
památkovým úřadem. Výrobu a osazení
těchto lamp zadáme „Uměleckému
kovářství- zámečnictví Přikryl“, se sídlem
v Domamyslicích.

V lednu 2014 jsme dostaly nabídku od
kyjovských mažoretek na účast na letním
táboře, který každoročně pořádají. Mezi
našimi mažoretkami se nabídka setkala
s kladným ohlasem, a tak jsme se v hojném
počtu vydaly 9. srpna autobusem na
Haluzickou hájenku uprostřed lesů v okolí
Kyjova.
Výborné zázemí celého objektu nám skýtalo
dostatečný prostor pro každodenní trénink
a nacvičování nových prvků, nádherná
příroda v okolí pak nabídla plné vyžití při
celotáborové hře nazvané „Cesta za
barevným kamenem ve Šmoulí vesnici“,
jejíž úkoly děvčata plnila v odpoledních
a večerních bojových hrách. Tehdy se celá
pospolitost proměnila ve šmouly všech
věkových kategorií. Dívky se během pobytu
naučily nová točení hůlkou, krátké sestavy,
které si měly vymyslet ve skupinách
společně s kyjovskými mažoretkami,
a především disciplíně a preciznosti, které
jsme rozhodnuti si z tohoto tábora do
našich hodin přenést.

Konečně byly započaty práce na
rekonstrukci komunikace II/570
a revitalizaci centrální části obce.
Předpokládáme, že 1. etapa bude
dokončena do konce září. Kolem 20. září by
měl být zprůjezdněn kruhový objezd. Při
kontrolním dnu, který se konal 4. srpna
jsme řešili připomínky občanů k přiblížení
komunikace k rodinným domům, čímž
došlo ke ztížení přístupu k domům.

Nemáme z této situace radost, ale
porušením platných norem nikdo nechce
riskovat vracení desítek miliónů z dotace.
Ani kraj ani obec.
Proto chceme jednat se společností TESA
o garance, případně o odkoupení části jejího
pozemku a umožnit těmto občanům trvalou
možnost příjezdu do zahradní části jejich
nemovitostí (informace se již objevila ve
článku ze zasedání zastupitelstva).
Jak jsme přislíbili mysliveckému sdružení
Blata, napojili jsme „výrovku“ a liščí noru na
pitnou vodu. Zalátali jsme díry na ulici
„K Floriánku“ a zpevnili ulici „Západní“ (od
Floriánka k panu Niessnerovi). Začaly
práce na průzkumném vrtu za Malým
Klupořem. Rádi bychom ještě stihli přeložit
plynovou přípojku na hřišti a začít
s budováním nových šaten. Jsme připraveni
vybudovat veřejné osvětlení za „Studeným“
směrem k ulici „Za školou“, ale nevíme, zda
vyřídíme potřebné doklady.
Do voleb již více nestihneme.
Miloslav Antl, místostarosta

Změníme vytápění
pošty. A co dál?

Budou garáže?
Zatím ne

Budova pošty je jediným objektem obce,
kde léta přetrvává elektrické vytápění. Plyn
přitom vede před budovou. Proto zastupitelé odsouhlasili plynofikaci této budovy.
Co se samotné budovy týče, záměrem je
ponechání pošty v původních prostorech a
provedení přestavby zbývající části budovy
na pět bytových jednotek, z nichž by alespoň
tři sloužily jako tzv. rozjezdové byty pro
mladá manželství.

V období od února do poloviny května
tohoto roku Obecní úřad Hněvotín evidoval
zájemce o výstavbu řadových garáží na
pozemku obce. Ke dni uzávěrky se
přihlásilo sedm zájemců, tedy přibližně
stejný počet, jaký byl před pěti roky.
Aby výstavba garáží byla ekonomicky
rentabilní, bylo by zapotřebí shromáždit
alespoň deset zájemců, kteří by vytvořili
družstvo stavebníků a sami se dohodli,
v jakém rozsahu se chtějí manuálně podílet
na realizaci stavby, případně chtějí-li
výstavbu garáží tzv. "na klíč", což by
samozřejmě ovlivňovalo konečnou cenu. Za
stávajícího nedostatečného zájmu občanů
zastupitelé obce Hněvotín rozhodli, že
zatím k realizaci výstavby řadových garáží
nepřistoupí. Záměr se ale neuzavírá
definitivně a v případě naplnění
rentabilního počtu zájemců může být
současné zamítavé stanovisko
přehodnocené a výstavba řadových garáží
realizována. Rozhodnutí však učiní již nové
zastupitelstvo obce vzešlé z podzimních
komunálních voleb.
Petr Rosmaník, zastupitel

Dokončena byla celková revitalizace ulice „Před
Hřištěm“. Vzhledem k nevyhovující únosnosti
pláně jsme museli souhlasit s převápněním do
hloubky 40 cm a následným hutněním.
Vyvedeny byly kanalizační přípojky pro
sportovní areál. Stihli jsme také provést
zahradní úpravy.

Libor Blaťák
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Po nově získaných zkušenostech budeme
nyní pracovat na každém pohybu, jeho
přesnosti a dotažení u každé jedné naší
mažoretky. Určitě to bude vidět už na
nových sestavách, na kterých jsme již začaly
pracovat.
Počasí nám bylo
nakloněné až na
výjimky celý
týden, takže jsme
dostatečně
využily velký
krásný bazén i
travnaté hřiště
p ř í m o
v areálu. Výborné
jídlo bylo pro nás
zároveň vždy
hádankou,
například pod
p o j m e m
„Šmoulíčkovo potěšení“ se skrývala modrá
krupičná kaše, „Šmoulinčiny vlasy se
zrzavým přelivem a s bílou mašlí“ byly
špagety s masovou omáčkou a sýrem,
nechyběly ani výborné modré
„Šmoulačinky“ či pravé šmoulí dorty na
závěrečné oslavě. Atmosféra celého tábora
byla ve veselé šmoulí náladě, a tak všichni
budeme na plnohodnotně strávený týden
určitě dlouho vzpomínat.
Mgr. Radka Dudová
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Začíná školní rok 2014/2015
Nový školní rok 2014/2015 jsme jako vždy
slavnostně zahájili v pondělí 1. září za
přítomnosti rodičů, pozvaných hostů
a zastupitelů obce. Poté jsme se všichni
přesunuli do budovy základní školy s novou
zateplenou fasádou, která se stala ozdobou
Hněvotína. Jsme velice rádi, že se
hněvotínská škola dostala za minulé období
na odpovídající úroveň, a to nejen díky
jejímu vzhledu. V tělocvičně školy obec
o prázdninách instalovala nové úsporné
osvětlení, které potěší i náročné sportovce.

Na zahájení jsme přivítali 25 prvňáčků.
První stupeň (1- 5. ročník) bude v příštím
školním roce navštěvovat 123 žáků. Druhý
stupeň (6. – 9. ročník) čítá bohužel pouze
42 žáků. Důvodem je nejen slabší populační
křivka, ale i odchod žáků po 5. ročníku na
osmiletá gymnázia.

V Mateřské škole budeme vzdělávat 75 dětí,
protože se nám ve spolupráci s obcí podařilo
navýšit kapacitu školky na úroveň, která
dovoluje vyhovět všem zájemcům,
především ale hněvotínským občanům.
Rodiče by si ale měli uvědomit, v jakém
věku přihlašují své dítě k předškolnímu
vzdělávání. To, že školský zákon říká, že
k předškolnímu vzdělávání se přijímají
zpravidla děti ve věku od tří do šesti let, ještě

neznamená, že ve věku 2,5 roku je dítě zralé
zahájit docházku do mateřské školy. Vždyť
často ani nemá potřebné sociální návyky
nutné k fungování v kolektivu ostatních
dětí.
Velký úspěch mezi dětmi a rodiči měl
i hněvotínský prázdninový tábor, za což
děkuji vedoucím Mgr. Radce Dudové
a Petře Novotné, které na 4 týdny zajistily
dětem zajímavý program včetně zájezdů.
O příštích velkých prázdninách chceme
v nastoupeném trendu pokračovat. A už
v listopadu oznámíme termíny příštího
prázdninového tábora.
Stejně se rozběhly i zájmové kroužky, které
financovala obec. Předložíme rodičům
novou nabídku kroužků a pokusíme se je
rozšířit o některé nové – atraktivnější. Snad
se objeví i občané Hněvotína, kteří mne
navštíví s úmyslem založit nový kroužek.
Novinkou bude i pravidelnost konání školy
v přírodě, adaptačního kurzu a lyžařského
výcvikového kurzu. Na školu v přírodě
pojede žák ve druhé a čtvrté třídě, šesťáci
pojedou na adaptační kurz (v souvislosti
s přechodem na druhý stupeň) a „lyžák“
bude v případě zájmu organizován pro
všechny žáky druhého stupně každý rok.
Budeme pokračovat v zavedených akcích,
jakými jsou Drakiáda, Pálení čarodějnic,
Hurá na prázdniny, aj. Na tomto místě chci
poděkovat především SRPŠ a zapálené
skupině aktivních rodičů, na které se při
organizování těchto akcí můžeme
spolehnout. Nebudu je jmenovat, ale vždy je
uvidíme za prodejními pulty a někdy
i v převleku.

Není tajemstvím, že nás koncem měsíce
května 2014 navštívila při své kontrolní
činnosti Česká školní inspekce. Výsledkem
její třídenní práce v základní i mateřské
škola je „Inspekční zpráva“, která je
k nahlédnutí u ředitele školy a najdete
ji také na webových stránkách České školní
inspekce. Podle ní je vzdělávání
v hněvotínské škole a školce na velmi dobré
úrovni.
Mgr. Vladimír Čuka, ředitel školy

Ohlédnutí za
fotbalovým turnajem
v Bedihošti
Dne 25. června jsme reprezentovali naši
školu v malé kopané v soutěži „Pohár
starostů“ konané v Bedihošti na
Prostějovsku. O pohár bojovali žáci
1. stupně a mladší žáci 2. stupně.

Počasí i štěstěna nám přáli. Všech šest
zápasů jsme my, žáci 4.-5. třídy vyhráli
a dostali od soupeřů jen tři góly.
Mladší žáci také porazili všechny soupeře
a tak jsme do školy přivezli dva nádherné
poháry za dvě první místa. Už mají svá
čestná místa ve školní vitríně slávy.
Děkujeme za přípravu a trpělivost našim
fotbalovým trenérům z FC Hněvotín.
Ladislav Konečný

Sběr papíru
Vážení občané, děkujeme vám všem za
pomoc ve sběru papíru. Kontejner na starý
papír máme umístěný po celý rok na
školním dvoře vedle studny. Nicméně jsou
mezi vámi tací, kteří si kontejner na papír
pletou se skládkou plastů, polystyrénu,
hobry a nebezpečného odpadu.
Žádáme vás, abyste do našeho kontejneru
tyto nepatřičné věci neukládali, ale dali je
tam, kam patří. Finanční výtěžek ze sběru
starého papíru je pro naši školu velkým
přínosem. Za utržené peníze nakupujeme
pro žáky odměny, hradíme jim jízdné na
soutěže a také nemalou částkou přispíváme
na estetizaci školy.

Mgr. Vlasta Nováková, zástupkyně ředitele
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Příměstský tábor
Letos se poprvé v Hněvotíně pořádal
příměstský tábor. Z iniciativy obce vzešel
nápad kopírovat fungující týdny mateřské
školy o prázdninách. Dva týdny tedy byly na
začátku července a dva v srpnu.

1. týden - 30. 6. – 4. 7. 2014
V prvním týdnu jsme hráli hry, řešili rébusy
a kvízy a v úterý se naše škola a její okolí
proměnily v Pevnost Boyard. Úkolem dětí
bylo získat v časovém limitu indicie, které
jim měly pomoci přijít na jedno hledané
slovo, jehož správné zadání by jim umožnilo
otevření pokladnice. Některé úkoly se zdály
lehké, ale časový limit, nebo to, že na úkol
byl vybrán někdo, pro koho se nakonec
ukázal těžší, znamenalo, že ne všechny
indicie se dětem podařilo získat. Stejně tak
to bylo se získáním klíčů. U „otce Fura“ sice
vždycky vybrané dívky bodovaly, ale
u „Pána temnot“ uspěl jen málokdo.
V duelech byl většinou Pán temnot
úspěšnější. Přes všechna úskalí a občasný
neúspěch se skupině podařilo přijít na
hledané heslo, správně ho zadat
a pokladnice vydala svůj poklad. Odpolední
program jsme strávili na dětském hřišti
s psychomotorickým padákem, pétanque
a dalšími činnostmi.

Ve středu jsme se vydali na cestu
mikrobusem do Brna, kde na nás čekal
zábavní park Bongo. Děti byly ve svém živlu,
nikdo si nestěžoval, že se nudí nebo neví, co
má dělat. Po 2,5 hodinách pohybu nás
čekalo občerstvení v bistru a pak už
poklidná cesta zpátky na základnu, kterou
nám poskytovala naše škola. Autobus
některé děti ukolíbal, ale odpočinuly si,
a tak jsme po návratu a velké svačince mohli
ještě vesele trávit na školní zahradě.
Ve čtvrtek a v pátek jsme uskutečnili
výpravy do okolí - do Hněvotínských skal,
kde si děti pohrály na skalách
a prozkoumávaly okolí. Na ohni jsme zde
opekli buřtíky a druhý den nás čekalo
„dobití“ farmy u Lutína – cesta nás zavedla
na statek, kde děti mohly nejen nakrmit
ovce, krávy, králíky, prohlédnout si koně,
husy, pávy, ale i pohladit a pochovat malá
koťátka.

2. týden – 7. 7. – 11. 7. 2014
Počasí nám v tomto týdnu bylo nakloněné.
V pondělí jsme vyrazili hned ráno po osmé
hodině polními cestami do přírody. Když
jsme se občerstvili v parku v Ústíně,
následovali jsme fáborky rozvěšené
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v remízku vedoucím k ústínské benzínce.
Děti na trase plnily celkem 19 úkolů –
musely rozhýbat svoje tělo, zapojit hlavičky
a namáhat mozek v různých vědomostních
i postřehových soutěžích. Po zvládnutí
posledního úkolu už chybělo jen najít skrytý
poklad, ale ani to nebyl tak velký problém.
Další odměnou pak byla zmrzlina nebo
ledová tříšť u benzínky. Odpolední program
jsme pak uskutečnili na školní zahradě, ve
stínu stromů a v poklidném povídání
a řešení hádanek a kvízů.

Už od rána se škola připravovala na druhé
kolo Pevnosti Boyard. Někteří již zhruba
věděli, co od soutěže očekávat, ale už po
dvou nezdařených úkolech zjistili, že se
jedná o jiné, možná i těžší úkoly, a že se
budou muset hodně snažit, aby získali klíče
a mohli se všichni podílet na sbírání
pokladu, stejně tak indicie pro uhodnutí
hledaného slova. U Pána temnot musel
každý bojovat o dostatečný čas pro sbírání
pokladu – někteří museli vydatně zapojit
paměťové buňky, jiní museli zachovat
klidnou hlavu a prsty a v souboji uplatnit
svou jemnou motoriku. Když se to zdařilo
a Pán temnot prohrál, rozezněl se školou
halasný vítězný pokřik. Po téměř čtyřech
hodinách soutěží uvnitř pevnosti i v jejích
nádvořích se dětem společnými silami
podařilo získat všech šest klíčů, dostatek
indicií, které jim pomohly rozluštit
a správně zadat heslo dne, a už se
z pokladnice sypaly žetony. I tentokrát byla
za jejich nasbírání pěkná odměna.
Přišel očekávaný den, na který se všichni
těšili - celodenní výlet do Zoo Lešná. Cesta
mikrobusem nám rychle utekla, počasí bylo
příznivé – žádné horko, žádný déšť, přímo
zrozeno na návštěvu Zoo. Během naší
prohlídky jsme zvládli absolvovat
komentovaná krmení kapybar a tapírů,
dovádivých lachtanů, vyder, všemi
oblíbených surikat, slonů a červených pand.
Zaujalo nás jednodenní mládě žiraf,
mláďata hyen, surikat, kapybar, ale mládě
pandy červené nám zůstalo skryto v dutině
stromu. Mimo to jsme viděli mnoho dalších
výběhů, každý si našel své oblíbené zvíře,
které obdivoval. Po trase nás čekalo také
několik stanovišť, kde se děti mohly
dozvědět zajímavosti a prohlédnout si
Gladiátoři obce 2014
lebky, kosti, kůže a jiné zvířecí artefakty.

Pak si mohly také vyzkoušet, co si
zapamatovaly. Po čtyřech a půl hodinách
chození mezi výběhy zvířat a jejich
pozorováním jsme se znaveni vraceli
k mikrobusu.

Ve čtvrtek jsme se vypravili do Olomouce na
hřiště u Tesca, kde si děti hned vymyslely
na hřišti hru, a poté jsme se vydali na
nedalekou vzduchovou trampolínu. Začal
se zde odehrávat dětmi vymyšlený příběh –
hra na „bandity, „klokany“, a „lékaře“ trampolína se jen prohýbala pod hopsáním
dětí. Výskot, radostné skotačení a vypité
láhve značily spokojenost každého z nich.
Po obědě promítalo „multikino“ základní
školy na přání dětí animované pohádky
„Na vlásku“ a „Příběh žraloka“.
V pátek jsme brzy ráno „naskákali“ do
přistaveného mikrobusu a vydali se na
výpravu - dobýt rozhlednu na Velkém
Kosíři. Naše cesta začínala ve Slatinicích
a vedla příjemnou lesní pěšinkou. Cestou
jsme jako předkrm spásli mnoho malin a na
vrcholu jsme si ke svačince opekli výborné
buřtíky. Potom jsme zdolali 158 schodů na
rozhlednu a kochali se pohledem z výšky na
malebnou Hanou. Nazpět jsme se vydali
pohodlnější a kratší cestou do Slatinek, kde
na nás už opět čekal mikrobus.

3. týden – 11. – 15. 8. 2014
Počasí nám v tomto turnuse sice příliš
nepřálo, ale i přesto, že bylo pod mrakem,
vypravili jsme se hned první den na
procházku po Hněvotíně kolem chmelnice
směrem na Topolany, kde jsme si také
zasoutěžili v hodu na cíl, cestou nasbírali
nejrůznější přírodní materiály a z nich pak
odpoledne vytvořili velkého panáka „Pepu.“
Na závěr jsme si zkusili ochutnávat
potraviny se zavázanýma očima. V úterý
dopoledne jsme se vypravili autobusem do
Slatinic do lesa, kde jsme si pohráli v lese,
u lesního potoka a pochutnali si na zákusku
v cukrárně. V odpoledních hodinách jsme si
zahráli „Soutěž s mumiemi“, při které děti
omotávaly na čas svého kamaráda
toaletním papírem. Soutěžili jsme také
v pojídání gumových žížal.
Pokračování na straně 7.
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Ocenění pedagogů

Příměstský tábor

Ve středu jsme jeli na celodenní výlet do
archeoskanzenu „Modrá“, kde volně
pobíhala nejrůznější domácí zvířata,
některá si děti mohly i hladit. Nedaleko
archeoskanzenu si děti prošly „Živou vodu“,
kde se dostaly 3 metry pod hladinu rybníka,
ve kterém si zblízka prohlédly spoustu ryb
nejrůznějších velikostí, zachytaly si
plastové rybičky na magnet a poznávaly
vycpaná zvířata. Ve čtvrtek jsme se vydali
směrem ke skalám postavit domečky pro
skřítky a střílet z luku na „Tlusťocha“,
kterého si děti předem nakreslily.
V odpoledních hodinách jsme si zahráli
„Balónkovou soutěž. Počasí se nám trošku
umoudřilo a tak jsme se vypravili do skal
opéct si špekáčky.
V pátek dopoledne jsme hledali poklad,
cesta k pokladu ovšem nebyla tak
jednoduchá. Děti hledaly lístečky s čísly od
1 do 20, které musely po sobě následovat,
proto se někdy musely i vrátit, když objevily
větší číslo, než bylo zrovna na řadě. Po
delším pátrání se dětem podařilo mezi
stromy najít slíbený poklad, ze kterého si
děti odnesly čokoládové penízky a sušenky.
Odpoledne jsme si rozdali diplomy a sladké
odměny za výhry v soutěžích během tábora
a po návratu z Topolan, kam jsme si šli
koupit nanuky a zaskákat na trampolíně,
jsme šli stříkacími pistolemi a balónky
s vodou zasáhnout našeho táborového
kamaráda „Pepu“, který byl od pondělka „za
školou“. Každý den v tomto turnuse jsme
zahájili veselou ranní rozcvičkou na
moderní hudbu a odpočinek po obědě
většina dětí nejraději trávila u klavíru
zpěvem oblíbených písní. Děti si i přes
nepřízeň počasí tábor s kamarády naplno
užily.
Petra Novotná

4. týden – 18. – 22. 8. 2014
Ani v tomto týdnu se nikdo nenudil. První
den jsme dopoledne strávili na dopravní
silnici u školky, kde si kluci vyzkoušeli svou
dovednost na kole. Čekaly na ně různé
obratnostní dráhy. V odpočinkové pauze
vždy využili přilehlé dětské hřiště
s pyramidou. Hned po obědě jsme se
vypravili do Olomouce na novou českou
pohádku „Tři bratři“ a celý týden nám pak
zněly její chytlavé písničky v hlavě a na
našich dalších výpravách.

V úterý se počasí pokazilo, a tak jsme zůstali
ve škole. Děti plnily mnoho úkolů, pomocí
kterých získaly potřebné znaky k vyluštění
tajného písma. Ve škole pak našly truhlu
s ukrytou zprávou, která je dovedla i ven
z budovy pro odměnu.
Středa byla ve znamení cyklistického výletu.
Vypravili jsme se na kolech na Kosíř.
Nejprve nás zradila polní cesta, která byla
po úterním dešti rozbahněná, a tak jsme
museli zvolit náhradní řešení, ale do
Slatinek jsme se přeci jen dostali v dobrém
čase. Zde jsme uvázali „své oře“ a pěšky šli
zdolat vrch. Nahoře nás čekal oheň a naše
bříška se naplnila výbornými špekáčky.
Ještě pohled z rozhledny a hurá zpět do
údolí. Cestu zpátky jsme zvládli ještě
mnohem rychleji.

Ve čtvrtek se počasí opět pokazilo.
V pavilonu proběhla soutěž o nejkrásnější
domeček a všichni si svorně pohráli,
zařizovali, „vařili“, „chytali ryby“.
Zmrzlinová odměna za hezké domečky
a následné stavění maxi hradů na zahradě
mateřské školky v odpoledním slunečném
počasí celý den zakončilo. V pátek jsme se
vypravili na olomoucká hřiště – nejvíce
zaujala děti velká loď u Šantovky.
Všem se nám společně strávené
prázdninové týdny líbily. Vztahy mezi
dětmi se prohloubily, zažili jsme mnoho
legrace, napětí, vyžití po všech stránkách
a určitě se všichni už mohou těšit, co
přinesou další letní prázdniny.
Mgr. Radka Dudová

Poděkování
Děkujeme tímto obecnímu úřadu za nápad
uspořádat pro děti o prázdninách, ve
spolupráci se základní školou v Hněvotíně,
„příměstský tábor". Především bychom
chtěli vyzvednout vynikající organizaci
a připravený program Mgr. Radkou
Dudovou a paní učitelkou Petrou
Novotnou. Děti se nejen že nenudily, ale
naopak se na každý další den strávený
v příměstském táboře velice těšily.
Doufáme, že se tento příměstský tábor bude
opakovat i o dalších letních prázdninách.
Snad za všechny zúčastněné děti
a spokojené rodiče lze říct - bylo to super!
Janušovi, Ošťádalovi, Sušilovi

Součástí programu u příležitosti předání
nových symbolů obce bylo i ocenění
pedagogů, kteří působili nebo dosud působí
na základní a mateřské škole v Hněvotíně.
Plaketu Jana Ámose Komenského
zastupitelstvo obce udělilo:
- za dlouholetou vynikající pedagogickou
práci v Základní škole Hněvotín
Mgr. Jaroslavě Bajgarové, Mgr. Janě
Mádlové a Mgr. Janě Mrkusové;
- za dlouholetou vynikající pedagogickou
práci a rozvoj Základní školy Hněvotín
Mgr. Vlastě Novákové;
- za dlouholetou vynikající pedagogickou
práci a rozvoj Základní školy Hněvotín,
za podíl na výstavbě pavilonu a spolupráci
s rodiči žáků Mgr. Ivaně Filkászové;
- za dlouholetou vynikající pedagogickou
práci v Mateřské škole Hněvotín
Mgr. Jarmile Dostálové a Marii Ištvánkové.
Všem vyznamenaným pedagogům
gratulujeme.

Na snímku zleva: Dana Sohrová - předsedkyně
SRPŠ, Ing. Jaroslav Dvořák – starosta obce, Mgr.
Jarmila Dostálová, Mgr. Jaroslava Bajgarová,
Mgr. Jana Mádlová, Mgr. Jana Mrkusová, Ing.
Karel Korytář – senátor, Mgr. Ivana Filkászová,
Mgr. Vlasta Nováková a Mgr. Vladimír Čuka –
ředitel ZŠ a MŠ Hněvotín.

Milan Krejčí

Také vám spadl truhlík
s květinami?
Pořád se učíme. Letošní
novinka, květinové
truhlíky, jsou lehké a po
nárůstu muškátů mají
tendenci se převracet,
nebo jsou větrem
sfouknuty z parapetu. Na
veřejných budovách jsme
to vyřešili. Doma máte již
několik variant zajištění.
Nejlevnější řešení vám doporučujeme.
Z provázku obtočte dvě smyčky cca 15 cm
od menšího okraje truhlíku a na koncích
provlečte větší knoflík. Provázek bude
dlouhý tak, že se dá přitlačit křídlem okna
a knoflík se bude opírat o jeho vnitřní
stranu, tedy z místnosti.
Pokud se truhlík, který budete na podzim
odevzdávat k výsadbě na příští rok,
poškodil, obměníme ho za nový.
ing. Naděžda Krejčí, předsedkyně výboru
pro životní prostředí
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Volby do Zastupitelstva obce a do Senátu Parlamentu ČR
se budou konat ve dnech 10. a 11. října 2014.
V obci Hněvotín je jeden volební okrsek,
volební místností je již tradičně sál
Kulturního domu.
Volit může každý občan, který dosáhl
nejpozději druhý den voleb 18-ti let a ve
volební místnosti se prokáže platným
dokladem totožnosti. Do zastupitelstva
obce může volit občan pouze v místě svého
bydliště. Do Senátu i v jiném okrsku, kde se
tyto volby konají, ale pouze s voličským
průkazem. O vydání voličského průkazu
může volič písemně požádat nejpozději do
3.října 2014 u obecního úřadu, kde je
zapsán do seznamu.
Hlasovací lístky budou dodány voličům
nejpozději 3 dny přede dnem voleb. Volič
hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
Po příchodu do volební místnosti občan
prokáže svou totožnost. Po záznamu
v seznamu voličů obdrží úřední obálku
(případně volební lístky pokud si je
nepřinesl) a vstoupí do prostoru pro úpravu
lístků, kde vloží do úřední obálky hlasovací
lístek.

Kandidátní listina volebního sdružení "OPĚT ZA JEDEN PROVAZ”
poř. číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9

příjmení, jméno, tituly
Niessner Petr
Přikrylová Lucie Mgr.
Skácel Martin
Novák Josef Ing.
Dudová Radka Mgr.
Zapletal Zdeněk
Hariň Miroslav
Mlčochová Jana
Ošťádal Stanislav

věk
42
39
42
60
39
56
49
68
37

povolání
státní zaměstnanec
středoškolská učitelka
obchodní ředitel
ředitel HSZ Prostějov
učitelka při ZŠ
technik
technik
senior
CAD technik

Kandidátní listina volebního sdružení „ZA DALŠÍ ROZVOJ OBCE“
poř. číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9

příjmení, jméno, tituly
Dvořák Jaroslav Ing.
Antl Miloslav
Blaťák Libor Ing.
Hluší Pavla MUDr.
Krejčí Naděžda Ing.
Piňos Roman
Rosmanik Petr
Dadáková Miroslava
Doležal Mojmír Mgr.

věk
63
50
50
42
58
39
65
67
43

povolání
starosta obce
vedoucí výroby
vedoucí obchodního úseku
lékařka
provozní náměstek výstaviště Flora
příslušník AČR
důchodce
důchodkyně
technik

Kandidátní listina volebního sdružení „ZA OBEC HNĚVOTÍN“

Každý volič může volit nejvýše tolik
kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce
má být zvoleno, v případě Hněvotína tedy
devět. Na hlasovacím lístku může označit
v rámečku před jménem kandidáta křížkem
toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to
v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou
uvedeni kandidáti jednotlivých volebních
stran. Volič také může na hlasovacím lístku
označit křížkem ve čtverečku v záhlaví
sloupce s kandidáty volební strany nejvýše
jednu volební stranu. Zároveň může označit
v rámečku před jménem kandidáta křížkem
další kandidáty, pro které hlasuje, a to
v libovolných samostatných sloupcích, ve
kterých jsou uvedeny ostatní volební
strany. Takto volí předně jednotlivě
označené kandidáty, dále tolik kandidátů
označené volební strany, kolik činí rozdíl
počtu členů zastupitelstva, kteří mají být
zvoleni, a označených jednotlivých
kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou
kandidáti označené volební strany uvedeni
v jejím sloupci. Zvlášť budou obálky do
zastupitelstva obcí a zvlášť do Senátu.
Úřední obálky s platným hlasovacím
lístkem pak vloží do volební schránky.
V Hněvotíně se o přízeň voličů utkají tři
volební sdružení složená výlučně
z nezávislých a bezpartijních kandidátů.
Zde je jejich seznam.
Milan Krejčí
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poř. číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9

příjmení, jméno, tituly
Jurtík Vladimír
John David
Skřivánek Milan Ing.
Novotníková Romana Ing.
Onderka Miroslav
Jež Jaroslav
Čunderlová Vladimíra Mgr.
Koníček Vilém Ing.
Veselý Milan

věk
52
37
53
49
57
40
40
48
59

povolání
řidič
OSVČ
ekonom
ředitelka OA
traktorista
řidič
učitelka
technolog
OSVČ

Vážení spoluobčané, přijďte v polovině října k volbám a ovlivněte svým hlasem další
směřování obce v následujících čtyřech letech.
Milan Krejčí

Svoz nebezpečných a velkoobjemových
odpadů
Letos již podruhé se bude konat sběr
nebezpečného a velkoobjemového odpadu
a to 18. října 2014 od 8.45 hodin před
hasičskou zbrojnicí. Trvat bude podle
zájmu občanů přibližně do 10.00 hod.
Upozorňujeme, že svozová firma nesbírá
pneumatiky. Rovněž tento sběr není určen
pro odpad vzniklý při stavbách a opravách
domů (stavební materiál, cihly, beton,
střešní krytinyapod.).
V obci je několik velkoobjemových
kontejnerů. Do modrých kontejnerů na
papír dávejte papír složený, aby se ušetřilo
místo. Do žlutých sbíráme plasty a nápojové
kartony dohromady, rovněž sklo sbíráme
společně bílé a barevné. Pokud bude
nádoba plná, nenechávejte odpad ležet
vedle kontejneru, na stanovištích často

zůstává rozsypaná tráva a hlína, rozbité
sklo, a pokud zapomenete zavřít žlutý
kontejner, za chvíli je plast po celé ulici.
Do hnědých kontejnerů na bioodpad stále
někteří odkládají zeleň ve velkých kusech.
Odpad musí být zpracován na menší
kousky, aby byl lépe kompostovatelný. Je
také bezohledné, pokud si někdo vyčistí
zanedbanou zahradu a zaplní tři kontejnery
zároveň. Obec nabízí možnost objednat si
domácí kompostér v ceně 1 500 Kč. Občan
zaplatí pouze 500 Kč, zbytek zadotuje obec.
Tuto zkušenost již má v naší obcí na
60 domácností. Pokud máte zájem,
nahlaste se v kanceláři obecního úřadu
(osobně nebo telefonicky na čísle
585 944 808) do konce měsíce září.
Iveta vyroubalová
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Naše obec má nové symboly
Tak jsme se konečně dočkali. Od soboty
6. srpna 2014 má obec Hněvotín nové
symboly. Jejich konečnou podobu, ke které
se vyjadřovali i občané obce, schválil
Parlament České republiky a Hněvotín je

může již oficiálně používat. Autorem
podoby symbolů, kterými jsou znak, vlajka
a insignie, je heraldik a vexilolog Mgr. Jan
Tejkal.

Slavnostní předání symbolů proběhlo za
hudebního doprovodu dechové kapely
Jiřího Pavlíčka před obecním úřadem za
přítomnosti obecních zastupitelů, zástupců
jednotlivých složek a přihlížejících
spoluobčanů. Jako hosté se slavnosti
zúčastnili i někteří ze starostů okolních obcí
a senátor za náš volební obvod ing. Karel
Korytář. Ten po úvodním projevu starosty
obce ing. Jaroslava Dvořáka pozdravil
hněvotínské občany a přečetl Rozhodnutí
předsedy Poslanecké sněmovny ČR
o udělení symbolů, což následně stvrdil

Po dalším vystoupení mažoretek byli
oceněni pedagogové, kteří působí, nebo
působili na základní a mateřské škole.
Zájemci si také mohli prohlédnout pavilon
a učebny základní školy. Následoval
slavnostní oběd pro pozvané hosty.

uvázáním stuhy s nápisem „UDĚLENO
OBCI HNĚVOTÍN PŘEDSEDOU
POSLANECKÉ SNĚMOVNY DNE
26.8. 2014“ na novou, nádherně vyšitou
obecní vlajku. Poté byly nové symboly
vysvěceny panem farářem. Po zahrání
státní hymny předání ukončilo vystoupení
mažoretek ZŠ a MŠ.

Doprovodný program byl zahájen
otevřením výstavy o historii Hněvotína
s ukázkou tvořivosti občanů a od 11 hodin
pokračoval před budovou základní školy.

Přibližně ve 13.30 hodin se všichni
přemístili za Velký Válkov. Na polní cestě,
která před vybudováním dálničního
obchvatu spojovala Hněvotín s Olomoucí,
byla otevřena „Fit stezka Hněvotín“.

Ti znavenější neváhali využít pozvání na
posezení před hasičskou zbrojnicí, kde bylo
pro děti zároveň připraveno několik atrakcí.
Zde byl i program oslav ukončen tanečním
večerem se skupinou Grand a slavnostním
ohňostrojem. Podrobnější informace
o oceněných pedagozích a o otevření
„Fit stezky Hněvotín“ jsou uvedeny na
jiném místě zpravodaje.

Celou akci lze označit za velmi zdařilou
a velice důstojnou s ohledem na historický
význam předání nových symbolů obci.
Velké poděkování patří všem, kteří se na ni
organizačně podíleli.
Milan Krejčí
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Hněvotín – obec vodácká
Jak jsme na raftech pokořili
Litovelské Pomoraví.
Romantiku i trochu dobrodružství sliboval
výlet na raftech Litovelským Pomoravím,
na který vyrazilo dvaatřicet obyvatel
Hněvotína z lokality „Za Hřištěm“. V sobotu
23. srpna odtud vyjela kolona aut a zamířila
do Horky nad Moravou.
U břehů ramene řeky Moravy zvané
Mlýnský potok jsme prošli krátkou
instruktáží jak pádlovat a na co si dávat na
vodě pozor (hlavně na husté keře a větve
stromů podél břehů). Pak jsme se nalodili,
ponořili pádla do vody a začali ukrajovat
první metry na nafukovacích člunech.
Nenudili se dospělí ani děti, přes veškerou
snahu čtyř posádek jsme vymetli nespočet
keřů a zvolání: „Zohnout a zavřít oči,“ zněla
častěji než varovné „výstřely“ z bobřích
ocasů. Zbyl však i čas na to kochat se zbytky
původního lužního lesa, který zůstal
zachován nad Olomoucí. Zmínka o bobrech
není od věci. Nejenže jsme viděli ohlodané
stromy, ale přes některé kmeny padlé do
řeky jsme museli čluny přenést. A měli jsme
i jeden ne zcela estetický zážitek – spatřili
jsme dva uhynulé bobry, jejichž nafouknutá
těla s typicky plochým ocasem byla
v jednom místě zaklesnuta mezi větvemi.
Veselejší to bylo na stavidlech
u Chomoutova, kde jsme se na břehu
protáhli a posvačili. Pak jsme se rozhodli
pro jedno drobné dobrodružství: protože
bylo málo vody, pokusili jsme se podjet na
raftu stavidlo – a vyšlo to!

Následovaly další meandry, kdy se řeka
v ostrém úhlu stáčí v nekonečných
zatáčkách podobně jako silnice v horských
serpentinách. Teprve při vjezdu do
Olomouce, poté co jsme přenesli jez
u železáren, se tok narovnal. Zdolali jsme
poslední stovky metrů a po čtyřech
hodinách plavby jsme ve zdraví přistáli
u loděnice za halou Univerzity Palackého.
Tak ahoj a příští rok třeba vyrazíme znovu.

Hněvotínskou dračí posádku
hnal do cíle největší fanklub.
Jako by i počasí přálo závodům na dračích
lodích ve Skaličce na Hranicku, kam
v sobotu 30. srpna vyrazila brzy ráno
i výprava z Hněvotína s početným
doprovodem fanoušků. Po deštivých dnech
se vyčasilo, zavládlo teplo a slunečno.
Soutěžili jsme v nejpočetnější kategorii
FUN: vypisuje se pro posádky kamarádů
a známých, které obvykle vzniknou jen pro
tento konkrétní závod. Podmínkou je, aby
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v týmu byly nejméně čtyři ženy, a to včetně
bubeníka. Ten sedí na přídi a údery do kůže
z vodního buvola určuje tempo pádlování
svých dvaceti kolegů. Na zádi dračí lodi,
která váží 250 kilogramů a je 12,49 metru
dlouhá, stojí kormidelník. Ve Skaličce nebyl
kormidelník součástí soutěžního družstva –
do každé lodi organizátoři přidělili
profesionála.

Ještě před samotnými závody jsme hned
ráno společně s dalšími devětadvaceti týmy
absolvovali tréninkovou jízdu, abychom se
zase po roce sladili a také seznámili nové
členy posádky se specifickým způsobem
pádlování na dračí lodi – velmi krátká pádla
totiž vyžadují co nejrychlejší frekvenci
záběrů. Během dopoledne jsme měli
postupně tři soutěžní rozjížďky, v nichž se
pokaždé utkalo pět lodí. O přestávkách jsme
rozebírali taktiku, posilňovali se výborným
gulášem a dodržovali striktně daný pitný
režim. Díky tomu i díky strategickým
změnám v posádce jsme se každou jízdou
zlepšovali. Napoprvé jsme sice byli mírně
zklamaní z času nad jednu minutu
(60,68 sekundy), ale ve druhé rozjížďce
jsme už pokořili magickou hranici jedné
minuty o čtyři setiny. Třetí jízda přinesla
excelentní výkon 59,09 sekundy. Součtem
časů jsme se kvalifikovali do závěrečného
závodu, který jsme v naší finálové skupině
vyhráli časem 59,16, což nám vyneslo
výborné 21. místo.
Ve světle loňského patnáctého místa se to
může zdát jako ústup z vybojovaných pozic,
ale tehdy k nám bylo nebe milostivé: Země
stála v konjunkci Saturnu, Jupitera a možná
i dalších planet. Nicméně jsme letos měli
nejpočetnější a nejzajímavěji oděné
fanoušky, kteří byli taky nejvíce slyšet.
Oblečeni ve stylu „Husákových dětí“ přijeli
na závodiště z narozeninové party
autobusem jako „Účastníci zájezdu“
i s Pamelou a řidiči autobusu Karlem
a Karlem. Hlasitým povzbuzováním nás
dotlačili k vrcholným výkonům. A nejen to
– oslavenec pro ně i pro ostatní diváky
připravil překvapení a zajímavou vsuvku
před finálovými jízdami: vytvořili dvě
posádky, nastoupili do dračích lodí a svedli
na trati boj mezi sebou. Nakonec se akce ve
Skaličce zúčastnilo včetně posádky
přibližně 80 lidí z Hněvotína. Sláva jim!
Do příštího roku jsme se zavázali za prvé
více trénovat individuálně v posilovně
a kolektivně v hospodě a za druhé postavit
ryze ženskou posádku.
Tomáš a Šárka Kasalovi

Soutěž ČeskoSlovenská Miss
Aerobic má favoritku
z Hněvotína
Soutěž Česko-Slovenská Miss Aerobic patří
mezi nejvýznamnější soutěže, které spojují
sportující a krásné dívky. Samotná soutěž
Miss Aerobik má dlouholetou tradici,
datující se od roku 1996. Právě propojení
klasických atributů soutěží krásy
s dovednostmi a umem sportujících dívek
činí soutěž Česko-Slovenská Miss Aerobic
jedinečnou.
Jednou z favoritek letošního ročníku
soutěže je 18-ti letá Aneta Filípková
z Hněvotína. Po vítězství v základním kole
v Praze postoupila do celorepublikového
semifinále, které se konalo 28. června
v prostorech NH Hotelu Olomouc.

Celkem 43 dívek se utkalo ve čtyřech
disciplínách: aerobik podle lektora,
promenáda v plavkách, volná disciplína
(vlastní sestava) a na závěr rozhovor
s moderátorem. Aneta dokázala opět
zvítězit a získala titul Miss Aerobik
České Republiky. Šest nejlepších dívek
postoupilo, stejně jako ze slovenského
semifinále, do Česko-Slovenského finále,
které se bude odehrávat 18. října v Ostravě.
Přejme Anetě, aby i napotřetí dokázala
zvítězit a do Hněvotína přivezla titul ČeskoSlovenská Miss Aerobic. Účastníky finále
můžete být i vy, i když jen „na dálku“
prostřednictvím sportovního kanálu české
televize ČT sport, který bude zápolení
nejlepších dívek vysílat.
Milan Krejčí
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Oznámení Římskokatolické farnosti Hněvotín Malé ohlédnutí
Farní dětský den
V z p o m í n k a n a z e m ř e l é za beerfestem
se bude letos konat v sobotu 13. září
odpoledne od 15 hodin na faře v Hněvotíně.
Zveme na něj děti a jejich rodiče, případně
i další přátele naší farnosti
a spolupracovníky, zvláště vedoucí
skupinek a dětí, které se zapojují do
Tříkrálových sbírek. Pro děti bude
připravena řada soutěží a her s poučným
i zábavným programem. Rodiče mohou
přinést s sebou domácí speciality
k ochutnání při společné svačině. Program
bude zakončen táborákem na farním dvoře,
který bude spojen s opékáním špekáčků a se
zpěvem písní při kytaře.

a slavnost sv. Leonarda
Na naše zemřelé vzpomeneme při společné
pobožnosti na hřbitově v neděli 2. listopadu
ve 14 hodin. Mše svatá za všechny věrné
zemřelé bude sloužena ve farním kostele
v neděli 2. listopadu v den Památky všech
věrných zemřelých (Dušiček) v 9.30 hodin.
Hodovou slavnost sv. Leonarda, patrona
našeho farního kostela a celé naší farnosti,
oslavíme následující neděli 9. listopadu
slavnostní bohoslužbou ve farním kostele
v 9.30 hodin. Program této slavnosti bude
ještě upřesněn na plakátech. Zveme na tuto
slavnost nejen naše farníky, ale i ostatní
spoluobčany a přátele naší farnosti
z Hněvotína i okolí.
P. Eduard Krumpolc, farář

Po loňském úspěchu se organizátoři z SDH
Hněvotín rozhodli uspořádat 2. ročník
hněvotínského beerfestu a tak si milovníci
pěnivého moku mohli opět dát
dostaveníčko v Hněvotíně. Na rozdíl od

Hněvotínští senioři
navštívili Litovel

Vyučování náboženství
školních dětí
bude v novém školním roce probíhat opět
na faře stejně jako v roce předchozím.
Prosíme rodiče, aby do vyučování
náboženství přihlásili děti, které nechali
pokřtít a které proto mají právo i povinnost
vzdělávat se ve víře a dostávat křesťanskou
výchovu. Přihlásit se do výuky náboženství
je možné buď přímo na faře, nebo
i prostřednictvím školy, která nám
přihlášky předá. Je možno také využít
příležitosti konání Farního dětského dne,
na kterém bude přítomna paní katechetka,
která bude náboženství vyučovat. Děti
budou rozděleny do skupinek podle věku
a náboženské vyspělosti. Do náboženství je
možno přihlásit i nepokřtěné děti, které by
jejich rodiče chtěli nechat pokřtít a pro
které bude výuka náboženství znamenat
vhodnou přípravu na křest a na první svaté
přijímání.

Na slavnostním předání nových obecních
symbolů v sobotu 6. září nechyběl ani pan farář,
který insignie, vlajku i znak vysvětil.

Ve čtvrtek 7. srpna jsme navštívili Litovel.
Naší první zastávkou byl pivovar. Pan
průvodce nám poutavě vyprávěl o historii
vzniku pivovaru, provedl nás výrobnou,
vysvětlil postup při výrobě, dozrávání
a stáčení piva.

To nejdůležitější, ochutnávka, nás však
teprve čekalo v pivovarské restauraci.
Posilněni litovelským gáblem (gulášem)
jsme ochutnali postupně všechny vyráběné
druhy piva. Chutnal nám i nový výrobek
černé pivo citronové. Prohlédli jsme si
i místní muzeum s ukázkou nádob, nástrojů
a prvotní výroby piva.

V poledne jsme se rozloučili a šli si
prohlédnout Litovel. Navštívili jsme
„Muzeum harmonik“ pana Sedláčka. Je zde
280 druhů všech možných harmonik, a že
jsou funkční nás pan majitel přesvědčil,
když nám zahrál a my si i zazpívali.
Spokojeni a s dobrou náladou jsme se
vraceli, někteří se zásobami, aby i doma
mohli ochutnat.
Jana Mrkusová

loňské premiéry, která trvala od pátku do
neděle, byl letošní podnik zkrácený o jeden
den, což akci prospělo. Dle odhadů
organizátorů dorazilo do areálu hasičské
zbrojnice od pátku 29. srpna do soboty
30. srpna přibližně 300 návštěvníků. Ti si
mohli vybírat z nabídky osmi druhů piva,

mezi nejúspěšnější značky patřily litovelský
Gustav a trutnovský Krakonoš.
K zakousnutí byl připraven, guláš, makrely
nebo výborná krkovička. O správný nářez se
postaraly rockové kapely. Již teď se těšíme
na 3. ročník.
Milan Krejčí
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Novinky ze sportovního areálu FC Hněvotín
Hněvotín Open
V sobotu 9. srpna pořádal kuličkový oddíl
Hanácká Trefa Prostějov v Hněvotíně na
tenisovém kurtu otevřený turnaj, který byl
zaměřen především na získání nováčků,
kteří by si oblíbili kuličky. Tomu odpovídala
i vydatná propagace před turnajem
samotným. Ta se nakonec vyplatila
a v Hněvotíně mohli přivítat více jak desítku
nováčků.

Do fotbalových soutěží se již
zapojily všechny týmy FC
Fotbalové soutěže už nabraly tempo,
zapojila se do nich již všechna naše
mužstva. Svoji tvář zatím hledá tým mužů.
Ze šesti odehraných zápasů dokázal zvítězit
pouze dvakrát, čtyřikrát soupeři podlehl.
Především domácí porážka s nováčkem
z Chválkovic
byla zbytečná. Naopak
vítězství na půdě Nových Sadů bylo pro
všechny nejen příjemným šokem, ale
zároveň i důkazem, že mužstvo „na to má“.
Chce to jen „chtít“ v každém zápase.

Fit stezka Hněvotín
byla otevřena

Slavnostním přestřižením pásky byla za
Velkým Válkovem na polní cestě ve směru
n a O l o m o u c o t e vře n a „ F i t s t e z ka
Hněvotín“, se kterou jsme vás podrobně
seznámili v minulém vydání zpravodaje.
Jejími duchovními otci jsou studenti Jakub
Kriško a Tomáš Macoun. Projekt umožňuje
všem lidem bez rozdílu pravidelný pohyb na
čerstvém vzduchu v příjemném prostředí.

Celkem si přišlo zakoulet 43 hráčů nejen
z okolí, ale například i z Prahy. Že si boje
nezadaly s těmi z klukovských let dokládá
i několik hádek na kurtu i řada peprnějších
výrazů pronesených v zápalu hry.

Projekt „Bezpečná branka“
Hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil
předal v pátek 22. srpna zástupcům
fotbalového klubu FC Hněvotín v rámci
projektu „Bezpečná branka“ první set
bezpečných branek. Slavnostního předání
na hřišti se účastnili také mladí fotbalisté
našeho klubu a zástupci obce.

Projekt s názvem Bezpečná branka vznikl
jako snaha úplně odstranit či minimalizovat
rizika vážných úrazů, ke kterým v České
republice došlo, a to především z důvodů
používání branek z nevhodných materiálů
a jejich pádů na sportující děti a mládež.
Olomoucký kraj na první etapu projektu
přispěl částkou 300 000 korun, Olomoucký
krajský fotbalový svaz společně s Okresními
fotbalovými svazy pak projekt podpořil
částkou 1 103 854 korun. Předáním branek
v Hněvotíně byla zahájena distribuce i do
dalších sportovišť v kraji. V rámci této etapy
by mělo branky obdržet celkem 61 klubů.

Novým trenérem hněvotínských mužů se pro
tuto sezónu stal Ivo Lošťák.

Dorostenci odehráli tři zápasy s bilancí
jedno vítězství, jedna remíza a jedna
prohra, obě družstva žáků zatím mají na
svém kontě po jednom vítězství a jedné
prohře. Až další kola více napoví o jejich
ambicích. Poprvé Hněvotín přihlásil do
soutěží dvě mužstva benjamínků, nejmladší
ve věku 5 až 6 let a mladší ve věku 7 až 8 let.
Oba týmy na svých prvních turnajích
o prvním zářijovém víkendu obsadila
shodně druhá místa. Dvě kola mají
odehrány i domácí týmy malé kopané
FC Hněvotín, Kovo Dřevo a United Players.
Příznivý los zápasů zařídil, že je všechny
můžete několikrát vidět v jeden den a to
každý druhý pátek počínaje pátkem 12. září,
kdy se na hřišti s umělým povrchem
vystřídají od 17 do 19 hodin. V první
veteránské lize letos startuje další domací
tým FC Hněvotín, což je mužstvo, které
dříve hrávalo pod hlavičkou Restaurace
u Drápala. To však v Hněvotíně neuvidíte,
veteránské soutěže se hrají výhradně na
hřištích v Olomouci. Přejme všem týmům
hodně sportovních úspěchů.
Milan Krejčí

Velká informační tabule na začátku stezky
každého návštěvníka seznámí se
základními údaji. Stezka má celkem
14 stanovišť a je rozdělena do tří různě
dlouhých okruhů a tří různých obtížností.
Navíc je ještě každé stanoviště osazeno
menší informační tabulí s popisem cvičení,
s grafickým znázorněním cviků a jejich
variantami.

Součástí otevření stezky byl i malý
doprovodný program. Zájemci se tak
například mohli zúčastnit soutěže
o „Hněvotínského siláka“, mohli si
vyzkoušet skákací boty nebo svoji
dovednost na lanových překážkách. Pro
žíznivé bylo připraveno čepované pivo
a nealkoholické nápoje, pro hladové
tvarůžkové moučníky z Loštic.
Milan Krejčí
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