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Poznámky ze 4. zasedání zastupitelstva obce
Zasedání zastupitelstva obce proběhlo 
v úterý 14. dubna v zasedací místnosti 
obecního úřadu. Přítomni byli všichni 
zastupitelé a 35 hostů z řad občanů obce.
Po schválení procedurálních otázek 
přednesl předseda kontrolního výboru 
Ing. Jozef Novák zprávu o kontrole 
usnesení z minulého zasedání a starosta 
obce seznámil přítomné s plněním úkolů 
zaměstnanci obecního úřadu za poslední 
období.
Následně bylo schváleno rozpočtové 
opatření č. 2/2015 a předseda finančního 
výboru Petr Niessner následně rozebral 
otázky kolem ceny vodného a stočného 
(viz samostatný článek dále) a prodloužení 
smlouvy o revolvingovém úvěru s Komerční 
bankou. 

Předseda výboru pro výstavbu a dopravu 
Ing. Libor Blaťák informoval o veřejných 
zakázkách obce na nejbližší období (více 
opět v samostatném článku).
V dalším průběhu zasedání hněvotínských 
zastupitelů se mimo jiného projednávaly 
i tyto záležitosti:
- žádosti a poskytnutí dotací právnickým 
osobám a občanům obce;
- pořízení garáže pro sportovní areál na 
garážování sekačky trávy, na uložení nářadí 
a uskladnění materiálu;
- příspěvek dětem z ubytovny na dojíždění 
do původních škol v Olomouci;
- dotace na letní dětský tábor a „Sportovní 
den obce“;
- umístění příčného prahu v ulici „Před 
hřištěm“, které je však podmíněno 
konečným souhlasem Dopravního 
inspektorátu Policie České republiky).
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Takový výhled se vám na Noc otevřených 
kostelů nenaskytne, ale pokud navštívíte 
kostelní věž, budete mít obec jako na dlani.
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Vodné a stočné 
se zvyšuje
Obec Hněvotín, stejně tak jako převážná 
většina obcí, dotuje ze svého rozpočtu 
vodné i stočné, které v současné době 
hradíme ve výši 57 Kč/m3. Při spočítání 
všech „vodních“ nákladů za rok 2014 jsme 
dospěli ke zjištění, že obec loni z rozpočtu 
dotovala cenu vodného a stočného částkou 
ve výši 564 000 Kč. Tedy přes půl milionu 
a to už je pro obec nehospodárné. 

Přitom reálná cena po propočtu vychází 
u  vodného na  40,37 Kč/m3  a u  stočného  
na 35,52 Kč/m3. Skutečné náklady za 
vodné i stočné jsou  tedy 75,89 Kč/m3. To je 
cena korespondující s cenami ve většině 
okolních měst a obcích.
Zastupitelé proto schválili od 1. května 
navýšení ceny vodného na 27 Kč/m3 
a stočného na 35 Kč/m3. Pokud nemáte 
vlastní studnu, budete platit tedy 62 Kč za 
každý spotřebovaný m3 vody.
Petr Niessner, předseda finančního výboru 

Nejzávažnější projednávané otázky jsou 
podrobněji publikovány v tomto vydání 
zpravodaje v samostatných článcích.
Na programu jednání bylo i odsouhlasení 
smluv obce o dílo a smluv o věcných 
břemenech.
Na závěr proběhla bohatá diskuze, která 
bude vyhodnocena jako vždy ve zprávě 
obecního úřadu v úvodu dalšího zasedání 
zastupitelstva. To se bude konat v první 
polovině měsíce června
Na závěr jednání bylo přijato usnesení. 
Podrobnější informace o projednávaných 
záležitostech naleznete na webových 
stránkách obecního úřadu v Usnesení ze 
4. veřejného zasedání zastupitelstva obce.

Iveta Čechová

Obec vysoutěžila 
zakázky malého 
rozsahu
V souladu s usnesením ze 3. veřejného 
zasedání zastupitelstva obce bylo vyzváno 
několik společností k podání nabídek na 
zakázky malého rozsahu:
- akce „Šatny a udírna na fotbalovém hřišti“, 
osloveny byly tři společnosti, nejvýhodnější 
nabídku předložila firma REVALL-BAU 
s.r.o., se sídlem v Olomouci, za cenu 
1 708 156 Kč včetně DPH;

- akce „Celková rekonstrukce komunikace 
na p. č. 1155/1.“ (Mrazírny-Jezírka Banat), 
opět byly osloveny tři společnosti, nejlépe 
vyhověla nabídka společnosti STRABAG 
a.s., se sídlem v Praze, za cenu 587 304 Kč 
včetně DPH. Rovněž poskytovaná záruka za 
dílo je nejdelší. Komise stanovila, při 
rozdílně nabízeném způsobu řešení této 
zakázky, stejné podmínky pro všechny 
uchazeče. Případné vícepráce nepřekročí 
v ý š i  p ř í s p ě v k ů  z a i n t e r e s o v a n ý c h  
společností.  

- akce „Rekonstrukce komunikace od 
bytovky ZD po ulici Hřbitovní a parkoviště 
pro kamiony“, do třetice byly osloveny tři 
společnosti, komise vyhodnotila jako 
nejvýhodnější nabídku firmy SKANSKA 
a.s., se sídlem v Praze, za cenu ve výši 
604 819 Kč včetně DPH.

Ing. Libor Blaťák,
předseda výboru pro výstavbu a dopravu 

Zasedání řešilo i pronájem restaurace 
v prostorách Kulturního domu, otevřena by opět 
měla být začátkem měsíce května. Jednou 
z variant využití těchto prostorů však je i zřízení 
vývařovny s jídelnou. 

Zastupitelstvo mimo jiného rozhodlo i o prodeji 
části staré dlažby o tloušťce 6 cm ze zrušených 
chodníků za cenu 50 Kč/m2.  
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Rozšíříme možnosti 
sběru a likvidace 
biologického odpadu

Od konce měsíce dubna jsou v obci 
zkušebně umístěny čtyři velkoobjemové 
k o n t e j n e r y  p r o  s h r o m a ž ď o v á n í  
biologického odpadu. Budou vyváženy 1x za 
14 dnů péčí Agrárního střediska Žerůvky, 
které provozuje kompostárnu. Kontejnery 
jsou umístěny takto:
- 1 ks kontejneru - sportovní areál 
FC Hněvotín (pouze pro potřeby údržby 
travnatých ploch);
- 2 ks kontejnerů - v prostoru za firmou 
FAMO; 
- 1 ks kontejneru - polní cesta za Velkým 
Klupořem.  
Předpokládáme, že do kontejnerů budete 

moci vyvážet najednou i větší množství 
trávy, plevele a listí. Větve jsou povoleny 
spalovat, samozřejmě s maximální 
ohleduplností k sousedům a s přihlédnutím 
k e  s m ě r u  v ě t r u .  M ů ž e t e  j e  a l e  
i shromažďovat právě v prostoru za firmou 
FAMO, kde je budeme štěpkovat a následně 
odvážet do kompostárny nebo mulčovat 
v obci kolem stromků.  
Souběžně s tímto budeme i nadále využívat 
zaběhnutý systém plastových kontejnerů 
hnědé barvy, které vyvážíme každé úterý 
a pátek.

Ing. Naděžda Krejčí,
předsedkyně výboru pro životní prostředí

V souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 
Z á k o n e m  o  ú z e m n í m  p l á n o v á n í  
a stavebním řádu, § 188, musí Obec 
Hněvotín do 31. prosince 2020 projednat a 
v y d a t  n o v ý  ú z e m n í  p l á n  o b c e .  
Předpokládáme, že bychom v roce 2016 
stanovili koncepci dalšího rozvoje obce, 
soustředi l i   záměry  a  požadavky 
právnických a fyzických osob a poté zahájili 
práce na návrhu plánu. S ohledem na 
skutečnost, že proces jeho projednávání 
a schvalování trvá přibližně dva roky, 
předpokládáme jeho vydání na konci roku 
2019. 

Ing. Jaroslav Dvořák, starosta

Květinová výzdoba 
a zahradní úpravy 
v obci
V tomto roce budeme pokračovat ve 
vylepšování vzhledu obce a stavu životního 
prostředí. Dohromady máme připraveno 
k vysázení 380 truhlíků na okna veřejných 
budov a vaše domy a také na 100 ks 
speciálních truhlíků na sloupy veřejného 
osvětlení. Květinové truhlíky osázené 
převislými muškáty budeme opět zdarma 
poskytovat občanům. Zájemci o ně se 
mohou ještě stále hlásit na obecním úřadě. 

Částečné zahradnické úpravy Olomoucké 
a Lutínské ulice realizovala firma KOTEK 
z Bohuňovic. Úpravy kruhového objezdu 
a okolních travnatých ploch bude postupně 
dokončovat firma EUROVIA a.s.

Ing. Naděžda Krejčí, 
předsedkyně výboru pro životní prostředí 

Jak bude obec 
podporovat složky a 
občany po 20. únoru?

Vydáním předpisu 
č. 24/2015 Sb., kterým 
s e  m ě n í  z á k o n  
č .  2 5 0 / 2 0 0 0  S b . ,  
o  r o z p o č t o v ý c h  
pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se 
zásadně mění způsob podpory poskytované 
z rozpočtu obce. Zákon nabyl účinnosti 
dnem 20. února 2015 (s výjimkou § 10d, 
který platí až od 1. července 2015). 
Obec tak nyní může poskytovat dotace:
- programové ... na základě vyhlášených 
dotačních programů;
- individuální ... na základě žádosti složky, 
sdružení nebo jednotlivce;
- stanovené zvláštním právním předpisem.
Mimo dalších nových ustanoveních je nyní 
obec povinna na poskytnutou dotaci sepsat 
veřejnoprávní smlouvu, pokud převyšuje 
poskytnutá dotace hranici 50 tis. Kč, je pak 
obec povinná smlouvu uveřejnit na úřední 
desce.              
Na dotace poskytnuté před 20. únorem 
2015 se nová ustanovení nevztahují.

Ing. Jaroslav Dvořák, starosta

Zpravodaj obce Hněvotín | duben 2015

Nový územní plán 
obce

Pokračování výstavby 
v obci

Tak, jak jsme vás v minulém vydání 
zpravodaje informovali, pořídila obec 
venkovní mobiliář,  včetně nových 
autobusových zastávek a prefabrikovaných 
garáží pro zázemí obce. Projednán 
a schválen byl také nákup prefabrikované 
garáže pro potřeby sportovního areálu. 
Po realizaci zpevněných ploch u zázemí 
obce předpokládáme, že odprodáme část 
materiálu a staré zámkové dlažby 
z rušených chodníků, které již nemáme 
nadále kde shromažďovat.
Pro usnadnění přístupu a využití prostorů 
v Kulturním domě budou vyměněny 
dvoukřídlé vnitřní dveře v přízemí za 
sestavu dvou samostatných dveří v ceně do 
50 tis. Kč. 

Dále zvažujeme perspektivu využití 
s távaj íc í  restaurace  v  prostorách 
Kulturního domu na vyvařovnu a jídelnu 
pro školu a seniory. Vzhledem k nejasným 
investicím na tento způsob využití 
navrhujeme nejdříve zadat vypracování 
studie.

Obec společně s FC Hněvotín požádala 
Fotbalovou asociaci ČR o poskytnutí dotace 
na závlahu hřiště. Jedná se o částku cca ve 
výši 200  tis. Kč. Dále plánujeme nákup 
nového radaru na silnici vedoucí od Lutína, 
když stávající je už na hranici své životnosti 
a je nezbytné jej vyměnit. Cena nového je 
přibližně 65 tis. Kč.

Ing. Libor Blaťák, 
předseda výboru pro výstavbu a dopravu

Nové autobusové zastávky jsou ozdobou středu 
obce.
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Logo školy

Naše škola má své logo. Na přiložené 
fotografii vidíte jeho grafickou podobu, 
kterou vytvořil pan Jan Hrnčíř. Na tomto 
místě chci panu Janu Hrnčířovi mnohokrát 
poděkovat za krásné provedení našeho 
loga, které jsme umístili do vnitřních 
prostor dolní chodby základní školy. 

Věřím, že brzy najdeme i odpovídající místo 
pro venkovní umístění tohoto loga před 
hlavním vstupem do budovy školy.

Mgr. Vladimír Čuka, ředitel školy

Ze života školy

Planetárium Brno

Naši žáci pomáhají nemocným

Návštěva místní knihovny

Ve středu 18. března jsme navštívili 
Planetárium Brno, kde jsme prováděli 
pokusy z geometrické optiky. Naše 
přednášející  nám ukázala spoustu 
zajímavých věcí, některé pokusy a jevy jsme 
už znali. Místnost, kam nás paní dovedla, 
byla zatemněná a nacházel se zde malý 
přístroj, který vypouštěl páru, aby byla vidět 
světla a lasery. Dokonce nám ukázali 
i dalekohledy, kterými se pozorují slunce 
a hvězdy. Přednáška trvala asi hodinu a byla 
velmi poučná. Myslím si, že jsme byli 
všichni spokojeni, protože planetárium 
je opravdu zajímavé místo. 

Veronika Navrátilová, 9. třída

V prosinci 2014 proběhla na naší škole akce 
pod názvem „Vánoční hvězda“, kterou 
organizuje Sdružení rodičů onkologicky 
nemocných dětí při Fakultní nemocnici 
v Olomouci. I naši žáci se zasloužili koupí 
květiny o vybrání celkové částky ve výši 
1 774 576 Kč.

V březnu 2015 se většina žáků naší školy 
zapojila do akce „Tulipánový měsíc“, při 
které pomohli svými výkresy vyzdobit dvě 
onkologická oddělení  Fakultní nemocnice 
Olomouc. Díky jim rozkvetla tato místa 
barevnými tulipány. Všem patří velké 
poděkování za účast na obou akcích.

Mgr. Dana Andrlíková

Nastala doba, kdy žáci 1. ročníku zvládli 
dostatečně techniku čtení a mohou se z nich 
stát čtenáři. Ne však pouze čtenáři 
Slabikáře, čítanek, či jiných školních textů, 

ale čtenáři, kteří si podle svých zájmů 
budou ve svém volném čase číst to, co jim 
přinese radost, představivost a chuť 

Obecní samospráva / Základní a mateřská škola Zpravodaj obce Hněvotín | duben 2015

Je to jenom vandal?
Obětavě, brigádnicky, ve svém volném čase, 
občané Hněvotína v listopadu 2012 vysadili 
téměř sto ovocných stromků podél cesty do 
polí za Velkým Válkovem, kde se nyní 
nachází loni otevřená Fitnes stezka. 

Zaměstnanci obecního úřadu a příroda 
společně pomohli v jejich růstu, a když se 
letos na jaře ukázaly stromky konečně 
v plné síle, s úmyslem růst a přinášet ovoce 
příštím generacím, najde se vandal, který 
s úmyslem škodit nebo možná jen tak 
z rozmaru, sobě snad k ukojení vlastního 
pocitu moci, uláme korunky u 39-ti takto již 
vzrostlých stromků. 

Je to jen pouhý vandal? Jeho jednání už 
hraničí s psychickou poruchou. Ale zlo se 
obvykle původci vrací a nepostihne-li jej nic 
horšího, nechť alespoň je provázen 
výčitkami vlastního svědomí, má-li jaké. 
Případ šetří Policie České republiky a pokud 
by kdokoliv mohl přispět k vypátrání 
pachatele, nechť tak učiní svoji výpovědi 
buď na obecním úřadu, nebo přímo na 
Obvodním oddělení PČR v Lutíně.

Petr Rosmaník

Obec zakoupila 
fotopasti
Obec je povinna chránit svůj majetek. Je 
totiž nás všech, kteří tu bydlíme a žijeme. 
Nebudeme lidem, kteří páchají škody na 
našem majetku a ničí naši práci, nic 
tolerovat. A je jedno, zda to jsou zlovolní 
dospělí z obce, z ubytovny nebo někdo z řad 
pubertální mládeže.
Způsobená škoda do 5 tis. Kč je řešena 
Policií ČR jako přestupek. Nad tuto hranici 
pak jako trestný čin. Nechceme nikterak 
narušovat vaše soukromí, ale rozmístěním 
a střídáním fotopastí chceme dopadnout 
pachatele. Domníváme se, že u škod za 
Válkovem se jedná o stejného viníka. 
Záznam z fotopasti je okamžitě přenášen do 
paměti mobilního telefonu.
Nemáme z toho radost. Pokud vám však 
záleží na prostředí, ve kterém žijete, neměly 
by vám být tyto vandalské činy lhostejné 
a neměli by jste jen čekat, jak se s tím 
vypořádáme.

Ing. Jaroslav Dvořák, starosta                                                                  

Pokračování na straně 5.
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Na konci března pořádala školní družina na 
naší škole akci pod názvem „Velikonoční 
inspirace“, která byla spojená i s prodejem 
velikonočních dekorací a sbírkou starých 
ručníků, prostěradel apod. Co výstavce 
předcházelo?

Aby se  přiš lo  podívat  co nejvíce  
návštěvníků, vylepily jsme s dětmi plakáty 
a roznesly do schránek obyvatelům 
Hněvotína pozvánky. Chtěly jsme, aby se 
široká veřejnost pokochala pohledem na 
s p o u s t u  p ě k n ý c h  v ý r o b k ů  d ě t í  
a zaměstnanců školy. Velmi nás potěšila 
návštěva těch, kteří k nám zavítali, podívali 
se a něco si koupili. Děkujeme.
Výtěžek akce, jak jsme avizovaly, byl 
v ě n o v á n  d e p o z i t u  P o m o c n é  r u c e  
v Olomouci. Naše poděkování patří hlavně 
dětem, které nejen vyráběly, ale i kupovaly 
pro radost – díky podpoře svých rodičů. 
Výstavka se nám, podle reakcí, zdařila. 
Vybraly jsme a poslaly na účet depozitu 
částku ve výši 6 250 Kč a odvezly sbírku věcí.

Viděly jsme opuštěné psy, život koček 
v klecích, kde čekají na hodné lidi, kteří si je 
vezmou domů, sžijí se spolu a umožní jim 
prožít lepší život, než ten, který žili na ulici, 
nebo u lidí, jež je trápili. Pomoci může 
každý. Jen nebýt lhostejní.

vychovatelky školní družiny

Základní a mateřská škola

Za žáky naší školy 
přijelo divadlo
Jak utopit vodníka aneb nebojte 
se hastrmanů

Jak jste  to  myslel ,  pane 
Shakespeare?

V úterý 7. dubna přijelo za žáky naší školy 
divadlo. Žáci 1. stupně se zúčastnili 
v Kulturním domě v Hněvotíně představení 
Divadélka Hradec Králové pod názvem „Jak 
utopit vodníka aneb nebojte se hastrmanů“. 
Hlavními postavami byli mlynář Patočka 
s dcerou Aničkou, vodník Řehula a jeho syn 
Žabík. 
Příběh vyprávěl o tom, jak si mlynář 
s vodníkem dělali naschvály. Např. vodník 
zastavil mlynářovi kolo, vzal mu vodu na 
pití nebo ho chtěl utopit v rybníce. To si ale 
mlynář samozřejmě nenechal líbit, a tak mu 
stejně podle oplácel – chtěl si usmažit jeho 
nejoblíbenějšího kapra Ferdu nebo vysušit 
jeho syna Žabíka. Naštěstí měl ale mlynář 
krásnou a rozumnou dceru, která už se na ty 
hádky a naschvály nemohla dívat, a tak jim 
uvařila čaj z dobromysli, aby dostali rozum. 
Vodník s mlynářem ho vypili, usmířili se 
a stali se z nich přátelé. A nejen to. Jejich 
děti se měli rádi a vzali se, takže byli 
nakonec i příbuzní. 
Všem se nám pohádka moc líbila a hlavně už 
teď víme, že je lepší se s kamarádem nějak 
rozumně domluvit, protože ne vždycky 
může být nablízku taková Anička, která by 
situaci zachránila.

Mgr. Jitka Vlčková

Žáci druhého stupně základní školy shlédli 
představení s názvem „Jak jste to myslel, 
p a n e  S h a k e s p e a r e ? “  P o j e d n á v a l o  
o divadelní tvorbě dramatika Williama 
Shakespeara. Dva pánové, kteří toto 
představení uváděli, zahráli vtipnou 
formou některá Shakespearova díla (např. 
Marná lásky snaha, Richard III., nebo 
Romeo a Julie). Využili také dramatických 
schopností některých našich spolužáků 
a nechali jejich talent v určitých pasážích 
představení vyniknout. Scénky byly velmi 
zábavné a vtipné. Žákům se tato forma 
divadla velmi líbila a celé vystoupení 
sklidilo velký úspěch. 

Adam Niessner, 8. třída

Velikonoční inspirace
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s knihou v ruce nahlížet do osudů hrdinů 
dětské literatury.
Z tohoto důvodů děti navštívily v dubnu 
místní knihovnu, kde mohly díky 
erudovanému přístupu paní Jarmily 
Dostálové získat všechny důležité 
informace praktického rázu o chodu 
knihovny, ale zejména čtením ukázek z knih 
to nejcennější – chuť stát se čtenáři.
Děkuji touto cestou paní Jarmile Dostálové, 
která dětem věnovala svůj čas a dokázala 
děti zaujmout natolik, že většina z nich se do 
knihovny chce vracet.

Mgr. Ivana Filkászová

Ve středu 8. dubna jsme navštívili 
Arcibiskupský palác v Olomouci. Již před 
budovou nám bylo jasné, že nestojíme před 
obyčejným domem, ale před krásnou 
historickou budovou s bohatou minulostí, 
což nám pan průvodce za chvíli potvrdil. 
Když jsme vstoupili dovnitř a před námi se 
objevily kamenné schody s červeným 
kobercem se zlatými okraji, připadaly jsme 
si jako v pohádce. Vždyť po těchto schodech 
chodila v minulosti Marie Terezie, císař 
František Josef I., W. A. Mozart nebo papež 
Jan Pavel II., či Václav Havel. A teď jsme po 
nich mohli vyjít i my.

Nejprve nás pan průvodce provedl šesti 
krásnými sály. Všechny byly obrovské 
a bohatě zdobené. V každém z nich nám 
povídal o všech těch slavných osobnostech 
a my jsme během jeho vyprávění vyplňovali 
pracovní listy. Potom nás čekala skupinová 
práce na nádvoří. Tam jsme podle 
nalezených indicií určovali historické 
osobnosti, se kterými nás předtím seznámil 
náš průvodce. 
A protože se to v těch obrovských 
místnostech s vysokými stropy všude 
krásně rozléhalo, nezapomněli jsme si na 
závěr ani zazpívat.

Mgr. Jitka Vlčková

Dne 16. dubna probíhaly přijímací zkoušky 
na víceletá gymnázia. Z 5. třídy naší školy se 
jich zúčastnilo devět žáků, šest chlapců a tři 
dívky. Čtyři žáci se hlásili na Slovanské 
gymnázium, tři na Hejčínské gymnázium, 
jeden žák na gymnázium Řádu německých 

Návštěva arcibiskupského 
paláce

Přijímací zkoušky na víceletá 
gymnázia

Ze života školy

rytířů a jeden na gymnázium Čajkovského.  
Počty zájemců převyšovaly 3-5 krát počet 
přijímaných žáků. Výsledky zkoušek 
a zprávy o přijetí nebo nepřijetí na střední 
školu zatím nejsou známy. Měly by být  
uvedeny v následujících týdnech na 
webových stránkách jednotlivých škol.

Mgr. Eva Pospíšilová



Strana 6

Základní a mateřská škola Zpravodaj obce Hněvotín | duben 2015

V úterý 14. dubna se 
žáci 1. a 2. ročníku 
z á k l a d n í  š k o l y  
zúčastnili akce pod 
n á z v e m  „ P r v n í  
p o m o c “ ,  k t e r á  s e  
konala v prostorách 
Střední zdravotnické 
školy v Olomouci. Program sestavily 
maturantky a obsahoval praktické 
seznámení se základními postupy v ošetření  

při povrchovém poranění kůže, informace 
o tom, jak zacházet s člověkem při 
bezvědomí, jak ošetřit popálenou kůži, jak 
postupovat při zlomeninách nebo krvácení 
z nosu.
Děti pracovaly na stanovištích pod vedením 
budoucích zdravotnic. V závěru  byly všem 
dětem předány diplomy i sladká pozornost. 
Akce se našim žákům  líbila a my věříme, že 
získané vědomosti i dovednosti  jim budou 
užitečné v praktickém životě.

Mgr. Alena Zapletalová

První pomoc

Dětský pěvecký kroužek při základní škole 
Hněvotín se v sobotu 18. dubna zúčastnil 
pěvecké soutěže pořádané nákupním 
centrem Olympia. Soutěžili jednotlivci 
i soubory, konkurence přijela z celého okolí. 
Naše děti zazpívaly písničku Zvonky od 
Pavla Nováka, která je dostala až do 
finálového kola, které se konalo v neděli 
26. dubna (výsledky byly známy bohužel až 
po uzávěrce příspěvků do zpravodaje). Na 

Zvonky si vyzvonily štěstí

Úspěšná vystoupení našich mažoretek 
a dívek s pom pony 

V neděli 12. dubna jsme byly pozvány 
obohatit narozeninovou párty mateřského 
centra Klásek, která se konala v aule 
lutínské základní školy. Pro omezený 
prostor se vystoupení zúčastnilo jen devět 
dívek ze skupiny „Perličeků a se svým duem 
se také nově představily Nikolka Osladilová 
a Viktorka Dvořáková. Obě vystoupení byla 
odměněna nejen hlasitým potleskem, ale 

také sladkými balíčky, malým dárkem 
a velkým kusem narozeninového dortu.
O týden později, v pondělí 20. dubna 
se počasí umoudřilo a tak jsme byly rády, že 

škola v Lutíně svůj program Odznaku 
všestrannosti přesunula z deštivého pátku 
právě na tento den. Naším úkolem bylo 
zpestřit a zkrášlit slavnostní vyhlašování 
atletické soutěže tamější školy. 

Po ukončení dopoledních závodů a soutěží 
jsme se mohly zúčastnit autogramiády 
české trojskokanky Šárky Kašpárkové 
a poté už jsme byly na řadě my. Naše 
mažoretky „Highlightsů se představily 
se čtyřmi vystoupeními. Na úvod předvedly 
svoji skupinovou sestavu, poté následovaly 
sólové vystoupení Lindy Černoškové, duo 
Terky a Báry Spáčilových a netradiční sólo 
Marcelky Dvořákové.
 Na závěr opět naběhla děvčata ve skupině - 
tentokrát se deset dívek z kroužku 
„Rytmiky“ převléklo do sportovního 
oblečení a s bílo červenými pom pony 
roztleskaly celou školu na sportovním 
areálu. Úkol dívky splnily na jedničku 
a celou akci si náramně užily. 

Mgr. Radka Dudová

tento den byl připravený pestrý program, 
otevřelo se zbrusu nové zábavní hřiště 
a ceny vítězům měl předat Karel Gott. 
Za úspěchem pěveckého kroužku stojí 
snaha a píle všech, kteří do přípravy 
investovali čas a energii. Touto cestou bych 
ráda poděkovala kolegyni Veronice 
Kudelové za klavírní doprovod a výrobu 
zvonečků, dětem za poctivou přípravu 
a fantastické živé vystoupení a jejich 

rodičům za podporu při soutěži. Jedná se 
o tyto žáky: Tereza Dolénková, Beáta 
Piňosová, Kateřina Jílková, Benjamin 
D u d a ,  K l a u d i e  B u d í n o v á ,  T e r e z a  
Pazderová, Michaela Benediktová, Oto 
Malíšek, Valentýna Vlčková, Noemi 
Dudová, Viktorie Vlčková, Sissi Brandová, 
Vojtěch Forst
Všichni se v životě stále něčemu učíme, toto 
je určitě jedna z příležitostí. Berme to jako 
výzvu a hlavně si připomeňme, že není 
důležité vyhrát, ale zúčastnit se.

Mgr. Radmila Linková

Sdružení rodičů a přátel školy 
a Základní škola Hněvotín zvou 

všechny občany na „Zábavné 
odpoledne pro rodiče s dětmi“, 

které se uskuteční 
v sobotu 13. června od 14 hodin

ve sportovním areálu 
FC Hněvotín. 

Hudba a bohaté občerstvení 
jsou zajištěny.

Pozvánka na zábavné 
odpoledne
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Jak je už třetím rokem naším příjemným 
zvykem, vydali jsme se i letos do Slatinic na 
závod v orientačním běhu, který uspořádal 
pro tamější školu oddíl orientačního běhu, 

působící při olomouckém Domu dětí 
a mládeže. Z naší školy se s velkým 
zapálením zúčastnilo 16 žáků 4. – 8. třídy, 
kteří se vydali na trať vedoucí po malebném 
prostranství lázní Slatinice. Vyzkoušeli 

Základní a mateřská škola / Aktuálně

Se seniory obce jsme se doposud 
každoročně scházeli vždy na podzim. Je to 
málo. Uvažovali jsme proto o uspořádání 
plesu seniorů. Plesová sezona však byla 
obsazená a koncem dubna by už byl ples 
k smíchu. V pátek 17. dubna se sešli senioři 
obce v hojném počtu v sále Kulturního 
domu na „Jarním setkání“. Ještě v průběhu 
příprav, kdy ženy z Červeného kříže pekly 
vdolečky, chystaly chlebíčky a další 
občerstvení, jsme měli obavy o účast. 

Večer to však byla bomba. Plný sál lidí, kteří 
se přišli bavit a kapela pana Krejčiříka, 
vystupující pod názvem „Naostro“, která 
nikdy nezklamala. Své vystoupení měla 
připravena i dvojice mažoretek – Viktorka 
Dvořáková a Nikolka Osladilová. Obrovský 
úspěch sklidila taneční skupina „Baba“ 
s parodií na film Slunce, seno, jahody.     
Zábava trvala do pozdních večerních hodin. 
Naléval se mimo jiné také tzv. koks (kostka 
cukru, zrnka kávy a rum), který byl před 
50 léty velice oblíbený. 

Vedení obce muselo také zveřejnit dosud 
utajovanou skutečnost, že u chmelnice za 
Malým Klupořem byl navrtán modrý 
pramen. Bude se tak o nás točit další 
Kameňák. Důchodci zase ukázali, že je ani 
věk ani zdravotní potíže neskolí,  že se umí 
bavit a že to  dovedou pořádně roztočit. 
Těšíme se na další akce.

Miloslav Antl, místostarosta a předseda 
výboru pro kulturu, 

sport a práci se složkami 

Jarní setkání seniorů

30. dubna – „Slet čarodějnic“ (sportovní areál FC Hněvotín, začátek v 16.00 hodin);
12. května – „Putování s muzikou“ (divadelní představení v mateřské škole);
13. května – školní výlet do ZOO Svatý Kopeček, odjezd od budovy MŠ v 7. 45 hodin;
14. května – fotografování dětí;
1. června – oslava „Mezinárodního dne dětí“ s divadelním představením „Vtipálek cvrček“ 
v mateřské škole;
10. června – skákací hrad na zahradě mateřské školy.

Dostálová Jarmila, zástupkyně ředitel pro MŠ

Zpravodaj obce Hněvotín | duben 2015

Orientační běh ve Slatinicích

si orientaci podle mapy v obci a z velké části 
i mimo ni, na loukách a v lese. Jak jsme byli 
zvyklí z minulých dvou ročníků, očekávali 
jsme trať, která se dá uběhnout za 
6 - 8 minut. V letošním roce se ale žáci 
proběhli více a naši nejlepší, tedy ti, kteří 
nebloudili, zaběhli trať za krásných 
20 minut. 
Všechny naše skupiny zvládly uběhnout trať 
nejdéle za 38 minut. Někteří sportovci se ale 
po okolí pohybovali i přes hodinu. Přesto 
nikdo na orientační běh nezanevřel, všichni 
se v pořádku vrátili a mnohdy se 
i zasmáli. 
Na pomyslných stupních vítězů stály z naší 
školy hned dvě družstva v jedné kategorii. 
Na třetím místě trojice Sára Procházková, 
Linda Černošková a Eliška Slehová 
a vítězkami se staly Adélka Navrátilová 
a Marcelka Dvořáková. Gratulujeme.
Na závěr ještě upoutávka na podzimní 
školní kolo orientačního běhu. V září 
proběhne zmapování hněvotínského 
prostředí pro orientační běh i vlastivědné 
a zeměpisné potřeby nejen základní školy. 
Všichni žáci druhého stupně si tak budou 
moci vyzkoušet to, co někteří absolvovali 
21. dubna ve Slatinicích.

Mgr. Radka Dudová

Přehled akcí mateřské školy do konce 
školního roku

Tradiční akce mateřské školy Hněvotín se 
uskutečnila v sobotu 28. února. Už před 
15. hodinou se do Kulturního domu začala 
scházet „zvířátka“ ze všech kontinentů 
celého světa, dorazilo i několik princezen 
z dalekých krajů. Celému odpoledni pak 
vévodil DJ pan „kobylka“ Opletal a jeho tři 
hmyzí pomocnice. Písniček na dané téma je 
opravdu mnoho,  takže  d iskotéka  
doplňovaná soutěžemi byla neustále 
v plném proudu. Zvířátka za své výkony 

Rej zvířátek

dostávala sladké odměny. 
Letošním velkým hitem pak bylo malování 
na obličej. Děti trpělivě čekaly v poměrně 
klikaté frontě, ale výsledek předčil 
očekávání a masky dětí pak už byly opravdu 
dokonalé. Některá zvířátka litovala, že se 
nemohla nechat namalovat vícekrát… 
Fronta se tvořila i podél baru „U Berušek“, 
malé občerstvení přišlo vhod všem 
účastníkům maškarního reje a dobrá 
nálada se nesla celým příjemně stráveným 
odpolednem. Poděkování patří Beruškám 
a Broučkům za ochotu a čas věnovaný 
přípravám celé akce.

Ilona Niessnerová, 
výbor SRPŠ při MŠ Hněvotín

Zavedení platebního terminálu 
na obecním úřadě

Zastupitelé obce souhlasí s nabídkou Komerční banky Olomouc, instalovat na Obecním 
úřadě v Hněvotíně platební terminál. Občané tak budou mít možnost hradit své závazky 
i bezhotovostně kartou, podobně jako v obchodech.

Petr Niessner, předseda finančního výboru
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Kulturní a společenské akce v nejbližším období Poděkování
V měsíci březnu byla ukončena plesová 
sezóna. Tu hněvotínskou tvořilo pět plesů, 
které pořádaly: Myslivecké sdružení Blata, 
Sbor dobrovolných hasičů, Sdružení rodičů 
a přátel školy a dva FC Hněvotín (Pyžamový 
a Sportovců). I přes různou návštěvnost 
jednotlivých plesů lze všechny považovat za 
úspěšné a organizačně za pečlivě 
připravené a zvládnuté. Proto bych touto 
cestou rád poděkovat všem vám, kteří jste 
se pořadatelsky na výše uvedených plesech, 
navštěvovaných nejen hněvotínskými 
občany, podíleli.

Miloslav Antl, místostarosta

V souvislosti s úspěšným uspořádáním 
jarního setkání seniorů děkujeme paní Jitce 
Ponížilové a kolektivu žen z Červeného 
kříže za přípravu občerstvení, paní Ivě 
Antlové za upečení dortu a rolád. 

Skupině Baba a mažoretkám děkujeme za 
hezká vystoupení, společnosti Revall-bau 
s.r.o. za ceny do tomboly. Děkuji 
i zastupitelům MUDr. Pavle Hluší 
s  m a n ž e l e m ,  M i l o s l a v u  A n t l o v i  
a Ing. Liboru Blaťákovi s manželkami 
za obsluhu a pořadatelskou službu.

Ing. Jaroslav Dvořák, starosta    

datum den akce, pořadatel čas a místo konání

30. dubna čtvrtek Slet čarodějnic a čarodějů (ZŠ) 16 hod. - areál FC Hněvotín

8. května pátek 70. výročí ukončení 2. světové 
války - položení věnců (OÚ) 16. hod. - pomník před OÚ

22. května pátek Zahradní slavnost 
mateřské školy (MŠ) 16 hod. - hřiště mateřské školy

30. května sobota Kácení máje s průvodem od 
svatého Floriánka (SDH) 14 hod. - obec, hasičská zbrojnice

6. června sobota Zájezd do arboreta, Opavy
Nového Jičína (Český červený kříž) 7.30 hod. před OÚ

13. června sobota Zábavné odpoledne 
pro rodiče s dětmi (ZŠ) 14 hod. - areál FC Hněvotín

27. června sobota Sportovní den obce (FC) 14 hod. - areál FC Hněvotín

S ohledem na přihlášku obce do soutěže „Vesnice roku 2015“ bude v obci v květnu nebo 
červnu probíhat „Prezentace obce“, konkrétní datum bude stanoveno až podle plánu 
hodnotící komise.

Miloslav Antl, místostarosta a předseda výboru pro kulturu, sport a práci se složkami 

Motorkáři zahájili sezónu
Ani letošní rok nevynechali příznivci nejen dvoustopých dopravních prostředků Hněvotín 
na svoji trase při společném zahájení motorkářské sezóny. Přibližně 700 strojů různých 
typů a značek, jejichž demonstrativní průjezd obcí trval přesně 17 minut, poněkud rozčeřily 
poklidné nedělní odpoledne dne 19. dubna.

Milan Krejčí
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Zájmové organizace

Oznámení Římskokatolické farnosti Hněvotín

Pozvání na „Noc otevřených 
kostelů“ v pátek 29. května 2015
Ve večerních hodinách v tento den 
proběhne v celé České republice i v řadě 
dalších evropských zemí již posedmé akce 
„Noc otevřených kostelů“. Cílem této akce je 
upozornit veřejnost na duchovní a kulturní 
bohatství, které naše kostely nabízejí. 
Informace o připravované akci „Noc 
otevřených kostelů“ naleznete na příslušné 
w e b o v é  s t r á n c e  s  a d r e s o u  
www.nockostelu.cz. Také naše farnost se 
zapojila do této akce a zve všechny zájemce 
z Hněvotína a blízkého i vzdáleného okolí 
k návštěvě farního kostela sv. Leonarda 
v Hněvotíně, kde budou postupně probíhat 
tyto akce:
1 7 : 0 0 - 1 8 : 0 0  h o d .  -  v e č e r n í  
bohoslužba, přivítání návštěvníků
Pravidelná páteční večerní mše svatá pro 
farnost Hněvotín. Při mši svaté zamyšlení 
nad Božím slovem i nad smyslem Noci 
kostelů. Po mši svaté přivítání návštěvníků 
kostela a organizační pokyny pro Noc 
kostelů;

18:00-18:30 hod. - objevování krásy 
interiéru kostela
Prohlídka interiéru kostela s odborným 
výkladem průvodce k jednotlivým 
architektonickým prvkům, oltářům, 
obrazům a sochám svatých. Prohlídka kůru 
kostela a varhan, poslech varhanní 
improvizace. Tato prohlídka bude 
přizpůsobena pro rodiče s dětmi;
18:00-19:00 hod. - večerní výhled na 
Hněvotín
Prohlídka jindy nedostupných vnitřních 
prostor věže kostela, výstup do nejvyššího 
patra věže, prohlídka elektrického pohonu 
zvonu, rozhled z věže na tři světové strany, 
večerní výhled na obec Hněvotín a blízké 
okolí;
19:00-19:15 hod. - za tajemstvím 
podzemí kostela
Prohlídka podzemí kostela, tj. prostor 
krypty kostela, kde je pohřben zakladatel 
kostela a někdejší hněvotínský farář 
P. Josef Kylián;
19:15-19:30 hod. - příprava na 
varhanní koncert
Účastníci varhanního koncertu se usadí 
v lavicích a prostudují si program koncertu 
vytištěný na letáčcích;
19:30-20:15 hod. - varhanní koncert
V rámci koncertu zahraje známý olomoucký 
varhaník  a  organolog  o lomoucké  
arcidiecéze Jan Gottwald řadu varhanních 
skladeb, při nichž vynikne kvalita 
varhanního nástroje, vyrobeného v roce 
1905 firmou Neusser z Nového Jičína;

20:15-20:45 hod. - poděkování za 
koncert a prohlídka varhanního 
nástroje
Poděkování za koncert varhaníkovi Janu 
Gottwaldovi, krátká beseda s ním 
a  prohl ídka  varhanního  nástro je  
komentovaná místním varhaníkem Janem 
Kunčarem;
20:45-21:15 hod. -  přednáška 
o historii kostela a farnosti, ukázka 
farní kroniky
Přednáška o historii farního kostela 
a hněvotínské farnosti spojená s ukázkou 
farní kroniky - přednáší hněvotínský farář 
Dr. Eduard Krumpolc. Po přednášce může 
následovat krátká diskuse;

21:15-22:00 hod. - umělecké poklady 
kostela
Prohlídka interiéru s odborným výkladem 
průvodce k jednotlivým uměleckým 
pokladům kostela: oltářům, obrazům, 
sochám, liturgickým předmětům, knihám 
apod.  Výklad seznámí  náročnějš í  
návštěvníky s historií i současností kostela;
22:00-23:00 hod. - oáza ticha - prostor pro 
modlitbu a meditaci
Možnost tiché modlitby v kostele, adorace 
a meditace nad Božím slovem a jeho 
poselstvím pro dnešní dobu.

Zpravodaj obce Hněvotín | duben 2015

Výstava fotografií ze života 
farnosti
Výstava fotografií z farních akcí v minulých 
letech (farní dny, Tříkrálová sbírka, Noc 
kostelů apod.). Fotografie budou umístěny 
na panelech v předsíni kostela.

Akce „Noc otevřených kostelů“ je pro 
veřejnost zdarma. Je však možno přispět na 
připravovanou opravu střechy a fasády 
kostela vložením peněz do pokladničky 
v předsíni kostela. Za dobrovolné příspěvky 
a dary na opravu kostela srdečně děkujeme.

P. Eduard Krumpolc, farář
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Hněvotínský košt 2015
První březnový týden opět vyhlíželi všichni 
milovníci pálenek. Ve dnech 5. – 6. března 
se totiž uskutečnil již 6. ročník soutěže 
„Hněvotínský košt“, ve které se občané mezi 
sebou poměřují vypálenými ovocnými 
destiláty. O oblibě soutěže svědčí její 
opakovaně vysoká návštěva, která byla 
srovnatelná s rekordní loňskou (tehdy se 
dostavilo 95 občanů). Letos zavítalo do sálu 
Kulturního domu 85 příznivců těchto 
nápojů.
Scénář koštu se každoročně opakuje. 
Vyhlášeny jsou dvě soutěžní kategorie – 
švestka a ostatní ovoce. O den dříve než 
občané se sejde „odborná“ komise a po 
posouzení odevzdaných vzorků, kterých se 
letos sešlo 25, určí finalisty. Z těch pak na 
druhý den vybere dle svého uvážení ty 
nejlepší. Veřejnost pak má možnost se ke 
všem soutěžním mokům vy jádř i t  
v nejváženější soutěži „Hlas lidu“.

Zpravodaj obce Hněvotín | duben 2015

A jaké byly letos výsledky?

Odborná část:

Veřejná část „Hlas Lidu“:

1. místo kategorie švestka ... Miloslav Juřen, slivovice 52% z r. 2013;
1. místo kategorie ostatní ovoce ... Petr Procházka, třešňovice 53% z r. 2014;  
2. místo obě kategorie dohromady ... Jaroslav Dohnal, slivovice 55% z r. 2014;
3. místo obě kategorie dohromady ... Jaroslava Dvořáková, hruškovice 52% z r. 2014;

1. místo kategorie švestka ... Tomáš Dostál mladší, slivovice 52% z r. 2014;
1. místo kategorie ostatní ovoce ... Jaroslav Kaláb, meruňkovice 53% z r. 2014.

Milan Krejčí

Hodnotitelská komise se letos skládala ze dvanácti „odborníků“, k osvěžení chuťových pohárků měla 
k ruce nezbytné uzené, chleba a vodu.

Tak, jako každý rok, měli návštěvníci možnost 
zakoupit si k zakousnutí zabijačkové speciality. 
Zpestřením občerstvení pak byl kotlíkový guláš, 
na jehož přípravě se podíleli „berušky“ zleva Iva 
Kovářová, Vašek Šulc a Petra Hájková s dcerkou. 

Na snímku jsou dva ze čtyř oceněných, vlevo 
Tomáš Dostál a vpravo Petr Procházka.  

O dobrou náladu a hudební doprovod celé akce 
se jako na každém koštu postarala skupina 
Mišmaš.
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Z činnosti FC Hněvotín
Vyvrcholením podařené zimní přípravy 
benjamínků byla jejich účast na turnaji, 
který pořádal oddíl FK Nové Sady. 
Účastnilo se jej celkem 12 mužstev, které 
byly rozděleny ve dvou skupinách. Naši 
nejmladší se postupně utkali s týmy Lužice, 
Černovír, Dub nad Moravou, Slavonín, 
Nové Sady a ve skupině obsadili třetí místo. 
Ve čtvrtfinále si dokázali poradit se 
Slatinicemi a v semifinále přehráli Lužice. 
Dostali se tak do finále turnaje, kde se opět 
utkali s domácím celkem Nových Sadů. Po 
dramatickém průběhu utkání, ve kterém 
byli po většinu času lepším týmem, nakonec 
podlehli soupeři v poměru 3:2, když třetí 
branku inkasovali až v poslední minutě. 
I tak bylo druhé místo výborným 
výsledkem, za který všichni hráči zaslouží 
velkou pochvalu. 
Dobrou formu si hráči přenesli i do 
mistrovských zápasů. Po třech odehraných 
kolech jsou mladší benjamínci ve své 
skupině druzí za suverénním Slavonínem, 
nejmladší pak třetí, když svádějí boj o druhé 
místo s Černovírem. Jejich skupinu vede 
s velkým náskokem bez ztráty bodu 
olomoucká Sigma. 
Jarní část mistrovské fotbalové sezóny je na 
přelomu měsíců dubna a května v plném 
běhu i v ostatních kategoriích. Mladším 
žákům se zatím nedaří, na jaře získali pět 
bodů a v tabulce zůstávají na desátém místě. 
Podstatně lépe se bodově dařilo starším 
žákům. Ze čtyř utkání třikrát vyhráli, 
prohráli ale bohužel domácí zápas 
s Chomoutovem, který byl přímým 
zápasem o prvenství ve skupině. Zdá se, 
že o první příčce je tak rozhodnuto. 
U starších žáků došlo také ke změně na 
p o z i c i  t r e n é r a ,  k d y ž  p r a c o v n ě  
zaneprázdněného Romana Kaštyla 
nahradil Dušan Blechta. Nevyrovnanost 
výkonů i nadále trápí dorostence, jimž větší 
bodový přísun nepřináší ani občas hrající 
posily z týmu mužů a nedaří se jim tak zatím 
proniknout do horní poloviny tabulky.

Výborný úvod jarní části olomouckého 
krajského přeboru mají  za sebou 
hněvotínští muži. Ze šesti odehraných 
utkání si připsali čtyři výhry, což je 
momentálně posunulo až na vynikající 

čtvrté místo v tabulce soutěže. Ve své 
nejúspěšnější sezóně v krajském přeboru 
dokázali získat 42 bodů, nyní jich na svém 
kontě mají již 37 a do konce soutěže přitom 
ještě zbývá sedm zápasů. V červnu uvidíme, 
na jaké metě se jejich bodové konto zastaví.
Souběžně s velkou kopanou probíhají i klání 
v té malé. Týmu FC Hněvotín se obhajoba 
titulu v 1. lize vzdaluje. Doma prohráli 
s dalším adeptem na vítězství týmem Real 
HDO a po dvou kontumačních prohrách 
(snad se o nich bude ještě jednat) mají na 

čelo tabulky ztrátu devíti bodů. Jako hra 
o záchranu zatím vypadá účinkování našich 
týmů ve druhé lize. Tabulka je ale velmi 
vyrovnaná, pátý United Players dělí od 
třináctého týmu, kterým je Kovo dřevo, 
pouhých pět bodů. Nejlépe se zatím daří 
veteránům FC Hněvotín, kteří dokázali ve 
čtvrtém kole porazit vedoucí mužstvo 
AT Olpran a tím s ním srovnat bodový zisk 
v čele tabulky.

Milan Krejčí

Pozvánka na domácí mistrovská utkání ve zbývající jarní části soutěží

datum den čas tým soupeř

2.5. SO 10:00 muži Sokol Lázně Velké Losiny
13:00 starší žáci Sokol Dub nad Moravou

3.5. NE 10:00 mladší žáci TJ Janovice
16:30 dorost TJ Janovice

7.5. ČT 16:30 dorost SFK Nedvězí

16.5. SO 10:00 mladší žáci Sokol Drahanovice
13:00 starší žáci SKChválkovice
16:30 muži FK Šternberk

17.5. NE 15:30 dorost Sokol Slavonín

24.5. NE 15:30 dorost Horka nad Moravou

30.5. SO 10:00 mladší žáci SK Náměšť na Hané
13:00 starší žáci TJ Štěpánov

31.5. NE 16:30 muži Sokol Konice

6.6. SO 13:00 starší žáci Sokol Velký Újezd
16:30 muži FK Nové Sady

13.6. SO 10:00 mladší žáci Sokol Pňovice

Milan Krejčí

V areálu proběhla 
i brigáda na 
úpravu kurtu tak, 
aby mohla být 
tenisová sezóna 
v první polovině 
května zahájena. 



Strana 12

Zájmové organizace

Vydává: obec Hněvotín, IČO 00298913. Adresa: Hněvotín 47, 783 47. E-mail:   
Vychází: šestkrát ročně v nákladu 550 ks. Povoleno: MK ČR  E 12642. Redakce si vyhrazuje právo na úpravu příspěvků. 

redakce@hnevotin.cz, www.hnevotin.cz

Zpravodaj obce Hněvotín | duben 2015

Gladiátor obce 2015 - zábavný den FC aneb Hněvotín v pohybu
Fotbalový club Hněvotín připravuje 
2. ročník sportovně zábavného odpoledne 
pro malé i velké v areálu fotbalového hřiště. 
Návštěvníky čeká spousta lákadel, 
překvapení a zajímavých novinek. Ženy 
a muži se mohou aktivně zúčastnit klání 
družstev o titul „Gladiátor obce 2015“. 

Vzhledem k tomu, že se čtyřicítka zápasníků 
v minulém roce pro náročnost klání 
nestihla ani pořádně občerstvit, připravili 
jsme pro letošní ročník pouze pět 
soutěžních disciplín, přičemž na třech 
z nich nebudou soutěžit všichni členové 
týmu. Družstva budou opět složena ze šesti 
soutěžících. Musí být sestavená podle 
pravidla z roku 2014, tzn. že s maximálním 
počtem tří mužů doplněných třemi ženami, 
případně mládeží ve věku od 12 do 17 let. 
Smíšené týmy se spolu utkají při tradičním 
10-ti minutovém utkání v minifotbalu na 
hřišti s umělým povrchem (nastoupí 
kompletní týmy), ve střelbě v paintballové 
„větší“ aréně (po dvou z každého týmu),  ve 
stolním  XXL fotbálku (čtyři proti čtyřem), 
ve třech zápasech na gladiátorské hoře 
(vždy jeden proti jednomu) a v jízdě na 
vozítku Segway (všichni soutěžící na 
celkový týmový čas). Pro letošní klání je 
zvolen „ spravedlivější“  soutěžní systém - 
každý se utká s každým. Pro časovou 
náročnost tohoto systému však tento 
rok bude soutěžit maximálně šest 
družstev. 

Registrace družstev bude probíhat od  
13:00 do 13:30 hod. u vstupu do 
sportovního areálu FC. Pokud chcete 
opravdu soutěžit, dodržte stanovený čas. 
Pro všechny účastníky soutěže budou 
připraveny drobné odměny. Týmy na 
prvních třech místech pak budou 
slavnostně vyhlášeny a odměněny cenami. 
Pro nesoutěžící návštěvníky je připraven 
d o p r o v o d n ý  p r o g r a m  s  b o h a t ý m  
občerstvením, včetně závěrečného hodu 
vejcem do dálky. Děti si opět budou moci 
bezplatně zaskákat na nafukovacích 
atrakcích, zajezdit na ponících, či si nechat 
na obličej namalovat třeba tygra. 

Určitě navštivte 2. ročník sportovně 
z á b a v n é h o  o d p o l e d n e  s e  s o u t ě ž í
o „Gladiátora obce 2015“. Máte jedinečnou 
možnost si zábavně zasportovat, zafandit 
známým, sousedům a přátelům, anebo si 
vyzkoušet jízdu na vozítku Segway. 
Loňskými „Gladiátory obce 2014“ se stal 
tým složený z rodin Volmutových 
a Krytinářových. A my se ptáme: „Kdo 
ovládne letošní zápasy a stane se 
Gladiátorem obce pro rok 2015?

TAKŽE POJĎME SI SPOLEČNĚ HRÁT 
A V SOBOTU 27. ČERVNA OD 14 HODIN HURÁ NA HŘIŠTĚ !!!


