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Obecní samospráva

Poznámky z 23. zasedání zastupitelstva obce
Další veřejné zasedání zastupitelů proběhlo v úterý 12. června. Přítomni byli všichni
zastupitelé a 18 hostů.
Po zahájení zasedání, schválení zapisovatele, komisí a programu jednání, přednesl předseda kontrolního výboru Jozef
Novák zprávu o plnění usnesení z minulého zasedání. Starosta obce Jaroslav Dvořák seznámil přítomné ve zprávě o činnosti s plněním úkolů obecním úřadem
a jeho zaměstnanci. V dalším bodě zasedání byl projednán a schválen návrh předsedy
finančního výboru Petra Niessnera na přijetí rozpočtového opatření č. 3/2018, kterým se přesouvají finanční prostředky mezi
jednotlivými kapitolami schváleného rozpočtu obce na rok 2018.
Místostarosta Miloslav Antl, předseda
komise pro zadávání veřejných zakázek
a výběr dodavatelů, informoval o obecních
zakázkách malého rozsahu a o kulturních
a společenských akcích. Místostarosta
Libor Blaťák, předseda výboru pro výstavbu obce a dopravu, přítomné seznámil
s pokračující výstavbou v obci.

Projednány a schváleny byly:
- žádosti fyzických a právnických osob;
- bezúplatný převod pozemků z majetku
Olomouckého kraje do majetku naší obce;
- dodatek ke smlouvě uzavřené s pojišťovnou KOOPERATIVA o navýšení pojistného
za újmu z 18 900 Kč na 25 000 Kč ročně
(důvodem je vyplacení náhrad za úrazy
žákům naší školy ve výši 106 063 Kč v jednom roce);

- žádosti stavebníků a společnosti ČEZ
na souhlas s uložením přípojek, jejich
napojení na sítě obce a zřízení vjezdů na
pozemcích obce;
- odprodej části pozemku obce p. č. 213/7
podél oplocení v šířce 6 m po celou délku 23 m, tedy celkem 138 m2 paní Pavle
Kejdušové z Hněvotína za cenu 400 Kč/m2
(uzavření smlouvy je podmíněno souhlasem Stavebního úřadu Lutín);
- uzavření smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 a v dalších
letech s auditorskou společností DIRECT
ECONOMY a.s., se sídlem v Praze;
- smlouvy a dodatky ke smlouvám;
V dalším průběhu jednání zastupitelé
opět projednávali odkoupení nemovitého
majetku TJ FC Hněvotín, z.s., podmínky
pronájmu sportovního areálu a schválili
seznam občanů, kteří budou oceněni
v rámci akce Dny obce Hněvotín.
Sschválena naopak byla žádost o příspěvek
neziskové organizaci Nejste sami-mobilní
hospic, z.ú. (každoročně již podporujeme
organizace Hospic na Svatém Kopečku
a Sociální služby Olomouc, které pečují
o naše občany).
O většině výše uvedených záležitostí jsou
podrobnější informace uvedeny v samostatných článcích na jiném místě Zpravodaje.
V závěrečné diskuzi zazněly připomínky k rozšiřování technologického parku,
ke smlouvám obce s TJ FC Hněvotín
o převodu majetku a k realizaci chodníků
a komunikací v lokalitě nových rodinných
domů v prodloužené Topolanské ulici.
Na připomínky bude jako vždy odpovězeno
na dalším zasedání v měsíci srpnu. Po přijetí usnesení starosta jednání zastupitelů
ukončil.
Podrobnější informace o projednávaných
záležitostech naleznete na obecních webových stránkách v Usnesení z 23. zasedání
zastupitelstva obce.
Iveta Čechová

Technologický park
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Zakázky malého rozsahu
V souladu s usnesením zastupitelstva obce
na 22. zasedání komise pro zadávání veřejných zakázek a výběr dodavatelů oslovila
tři společnosti s výzvou k podání nabídky
na zakázku „Hněvotín – Topolanská,
SO 100 Komunikace a oprava komunikace u hasičské zbrojnice“. Reagovaly dvě
společnosti. Nejlépe vyhověla společnost
SKANSKA a.s., se sídlem v Praze za nabídnutou cenu 1 438 636 Kč včetně DPH.
Na základě usnesení 22. zasedání byla podepsána smlouva o dílo a práce jsou ukončeny. Schválen byl dodatek ke smlouvě
o dílo s touto společností, ve kterém
se upravuje seznam víceprací v hodnotě
28 229 Kč bez DPH, vzniklých rozšířením
parkovacích ploch.

Dále komise oslovila s výzvou čtyři společnosti na akci „Vestavba nákladního výtahu
a stavební úpravy výdeje jídel v základní
škole Hněvotín“. Reagovaly tři společnosti,
zadání nejlépe vyhověla zadání společnost
REKOS stavební, spol. s r.o. se sídlem
v Olomouci za cenu 1 951 405 Kč včetně DPH.
Zastupitelé zadání zakázky a smlouvu
o dílo schválili.
Komise pro zadávání veřejných zakázek
také, v souladu se schválenou Metodikou pro zadávání zakázek do 500 000 Kč,
provedla průzkum trhu a zadala zakázku
na akce:
- „Zhotovení zpevněných ploch v areálu
hasičské zbrojnice“ zhotoviteli Dušanu
Ježorskému, se sídlem v Olomouci –
Holici za nabídnutou cenu 196 250 Kč
včetně DPH;

- „Ocenění projektových prací na přístavbě
sportovní haly ke stávající budově tělocvičny základní školy pro územní a stavební
Pokračování na straně 3.
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Zakázky malého rozsahu
Pokračování ze strany 2.

řízení“, ze tří oslovených nejlépe vyhověla
nabídka Ing. Pavla Malínka z Olomouce
za cenu 498 015 Kč bez DPH. I když
je předpoklad realizace této akce až v dalším volebním období, s ohledem na trvání
celého procesu zastupitelé zadání zpracování dokumentací schválili.
Zastupitelé také odsouhlasili realizaci
celkové opravy střechy budovy kulturního domu Hněvotín, navrhují však počkat
na třetí čtvrtletí, dle finanční situace. Jedná
se o částku v přibližné výši 500 tis. Kč.
Miloslav Antl, místostarosta

Převod pozemků z majetku
Olomouckého kraje obci
Hněvotín

Zastupitelstvo Olomouckého kraje vyhovělo žádosti obce a navrhuje uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na bezúplatný převod pozemků parc. č. 1028/2
ostatní plocha o výměře 1 640 m2, parc.
č. 1028/3 ostatní plocha o výměře
1 833 m2, parc. č. 1029/2 ostatní plocha
o výměře 1 192 m2 a parc. č. 1029/3 ostatní plocha o výměře 1 018 m2, vše v katastrálním území a obci Hněvotín, zapsaných
v katastru nemovitostí u Katastrálního
úřadu pro Olomoucký kraj, katastrálního
pracoviště Olomouc, na listu vlastnictví
č. 483 pro katastrální území Hněvotín.
Jaroslav Dvořák, starosta

Pan Josef Žižka – čestným občanem obce
Zastupitelé obce, v souladu se zákonem
č. 128/2000 Sb. § 84, zvážili zásluhy
o zachování českého školství v obci v období 2. světové války a zásluhy o poválečnou obnovu Hněvotína a na 23. zasedání
Zastupitelstva
obce
Hněvotín
dne
12. června 2018 rozhodli ocenit pana
Josefa Žižku titulem Čestný občan.
Pan Josef Žižka se narodil 16. září 1891
v Dolní Studénce. Před válkou mu bylo maticí školskou nabídnuto místo řídícího učitele v Hněvotíně, kam se s rodinou přestěhoval. Po vytvoření protektorátu se staral,
aby nebyla česká škola zavřena a české děti
chodily do české školy. Musel se vystěhovat
z učitelského bytu, žadonit o dřevo a příspěvky na školu.
Přes tato úskalí se mu podařilo dvoutřídní českou školu zachovat. Po válce byl

z tohoto důvodu podezříván, že spolupracoval s Němci. Po osvobození byl pokladníkem prvního místního národního výboru
a podílel se na poválečném rozvoji českého
školství v Hněvotíně.
Panu Josefu Žižkovi vydržela preciznost do
vysokého věku. Po odchodu do důchodu
vedl řadu let spolehlivě záložnu a později
spořitelnu v obci. Zemřel 29. května 1973
a je pochován na místním hřbitově.
Občané mu neřekli jinak než „pan řídící“.
„Pane řídící, vážíme si Vaší práce
a děkujeme Vám! Zůstanete naším
čestným občanem!“
Ocenění převzal na slavnostním zasedání
u příležitosti konání akce Dny obce a sjezd
rodáků jeho syn Vladimír Žižka.
Pavla Hluší, předsedkyně výboru
pro občanské záležitosti

Odkoupení nemovitého majetku od TJ FC Hněvotín, z.s. a nájem sportovního areálu
Již v minulém vydání Zpravodaje jsme vás
informovali o současné situaci ve financování TJ FC Hněvotín, z.s., investicích
ve sportovním areálu a záměrech zastupitelů obce, týkajících se jeho provozování
a využívání co největším počtem našich
občanů a zejména mládeže.
Zastupitelé rozhodli (6 pro, 1 proti
a 2 se zdrželi hlasování), že obec uzavře kupní smlouvu s TJ FC Hněvotín, z.s.
a odkoupí nemovitý majetek spolku, který
činí dle soudního odhadu 5 500 000 Kč
za dohodnutou cenu 1 200 000 Kč, přičemž
bude 800 000 Kč z této částky použito
na pokrytí dříve poskytnuté půjčky spolku.
Jsou to složitá jednání. Někteří členové spolku se s těžkým srdcem zbavují
za léta nabytého a těžce vydřeného majetku,
na kterém bezplatně odpracovali stovky
hodin. Obec si uvědomuje, že je to tak trochu danajský dar a bude s ním mít spoustu
práce a výdajů. Jistě to bude nutné vysvětlovat občanům, kteří nikdy nesportovali, nemají děti nebo tuto oblast považují
za nedůležitou. Sportování mládeže

a občanů obce je však jednou z priorit dalšího rozvoje Hněvotína.
Nájemní smlouva, která bude také pokrývat
využívání areálu, investice, údržbu, opravy, potřeby spolku, příspěvky na financo-

vání jeho činnosti apod., bude projednána
na 24. zasedání zastupitelů v měsíci srpnu
2018.
Jaroslav Dvořák, starosta

Strana 3

Obecní samospráva / Základní a mateřská škola

Výstavba v obci
Měsíce květen a červen probíhaly ve znamení dokončování rozestavěných akcí:
- na komunikaci „Hněvotín – Topolanská,
SO 100 Komunikace – I. část“ byl položen
asfaltový povrch, byly kompletně dokončeny vjezdy, parkoviště, chodníky i hrubé
terénní úpravy a jen nám chybí provést
sadové úpravy;

- společnost WANZL již dokončila výstavbu chodníku a autobusových zastávek.
Zaměstnanci obce kromě stavebních prací
a přípravy kulturních a sportovních akcí
instalovali květinovou výzdobu na sloupy
veřejného osvětlení a věnovali se úpravě
okolí a úklidu obce.

- před kácením májky jsme stihli dokončit
náročné stavební úpravy hasičské zbrojnice, ve které byly kromě jiného zvětšeny
garáže pro hasičskou techniku včetně kompletní střechy i s krovem, byla zde provedena nová odolná betonová podlaha a instalována elektricky ovládaná garážová vrata;
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Výsledky zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání od
školního roku 2018/2019
V pátek 13. dubna proběhl na naší škole
zápis do 1. ročníku. Na slavnostním zahájení školního roku 2018/2019 v pondělí
3. září 2018 přivítáme v kulturním domě
stejně jako vloni 27 prvňáčků, kteří se budou vyučovat v jedné třídě. Vyučující v této
první třídě bude Jitka Vlčková. Překvapil
nás nízký počet žádostí o odklad povinné
školní docházky. Rodiče pouhých 3 dětí
dali na doporučení Pedagogicko-psychologické poradny a svého dětského lékaře
a svému dítěti odložili nástup k povinné školní docházce o jeden rok. Tyto děti
se tedy budou ještě jeden rok vzdělávat
v naší mateřské škole.
Děkuji všem učitelkám 1. stupně, včetně speciální pedagožky, dále asistentkám
pedagoga a žákyním druhého stupně,
které pod vedením Ivany Hegrové a paní
zástupkyně ředitele Vlasty Novákové zápis
připravily a provedly.
Vladimír Čuka, ředitel
Základní a Mateřské školy Hněvotín

Den s bajkou
Na úterý 15. května si žáci 5. třídy připravili projekt pod názvem Den s bajkou, který
se odehrával v kulturním domě v Hněvotíně. Rozdělili jsme se do šesti skupin
a zahráli jsme postupně šest bajek.

- současně je pěkně upraveno i okolí
hasičské zbrojnice včetně asfaltové nástupní plochy a ještě budujeme přístavek pro
skladování ostatní techniky;

Ocenění občanů obce
Na 23. zasedání zastupitelstva obce
se zastupitelé rozhodli ocenit při příležitosti Dnů obce a sjezdu rodáků občany naší
vesnice, kteří dlouhodobě a výrazně ovlivňují kvalitu našeho života, a udělit jim pamětní plaketu a diplom:
- za obětavou práci v TJ FC Hněvotín
a přínos pro obec panu Vladimíru
Polákovi;
- za obětavou práci pro rozvoj společenského života v obci paní Jitce Ponížilové;
- za zásluhy o dechovou hudbu a tradice
regionu panu Jiřímu Pavlíčkovi;
- za přínos pro obec a k životnímu jubileu
panu Miroslavu Komínkovi.
Čestné občanství pak bude uděleno panu
Josefu Žižkovi.
Pavla Hluší, předsedkyně výboru
pro občanské záležitosti
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Během prázdnin budou hlavní stavební
práce probíhat v budově základní školy,
kde se bude provádět vestavba nákladního výtahu a stavební úpravy výdeje jídel.
Zároveň budou provedeny přeložky rozvodů v suterénu budovy a proběhne přeměna jednoho služebního bytu na potřebnou
sborovnu.
Libor Blaťák, místostarosta

Výsledky zápisu do předškolního vzdělávání od školního
roku 2018/2019
Ve čtvrtek 3. května se v prostorách naší
mateřské školy uskutečnil zápis do mateřské školy. Zápis provedla zástupkyně
ředitele pro mateřskou školu paní Jarmila
Dostálová. Ve stanovený den se podle časového rozpisu dostavilo 23 rodičů se svými
dětmi. Vzhledem ke kapacitě naší mateřské
školy byly všechny děti přijaty. Pro tyto děti
se stane pondělí 3. září 2018 prvním dnem
v mateřské škole.
Vladimír Čuka, ředitel
Základní a Mateřské školy Hněvotín

Z každé bajky vyplynulo nějaké ponaučení. Představení jsme zahráli celkem čtyřikrát, nejdříve pro žáky 1. stupně základní
školy, poté pro děti z mateřské školy a nakonec i pro žáky 2. stupně základní školy. Odpoledne jsme pak hráli i pro rodiče
a občany Hněvotína.
Jménem 5. třídy bychom chtěli poděkovat
všem, co se na nás přišli podívat, a hlavně
paní učitelce Vlastě Novákové, která s námi
měla nervy toto představení nacvičit a zrealizovat ho.
Adam Ošťádal, žák 5. třídy
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Noc ve škole

Den Země

Sportovní úspěchy žáků školy

Konec školního roku se často nese v duchu
„připravit dětem za celoroční práci netradiční zážitek“.
Zážitek, který umožní prožít pobyt ve škole jinak, než je tomu v klasický školní den.
Zážitek, který umožní poznat spolužáky
i učitele v jiné situaci a atmosféře. Zážitek, který posílí pozitivní vztahy mezi dětmi vzájemně, mezi dětmi a jejich učiteli,
ale určitě i mezi učiteli a rodiči. To všechno
jsou důvody, kvůli kterým se oblíbená akce
každoročně opakuje.
V tomto školním roce byla akce uspořádána pro děti 1. ročníku. Na její úspěšný průběh měla zásadní vliv angažovanost velké
části rodičů.

V pátek 20. dubna proběhl jako každý rok
Den Země, kterého se zúčastili všichni
žáci naší školy, kteří tvrdě pracovali, aby
v Hněvotíně vytvořili čisté prostředí, kde se
nám bude hezky žít.
Škola se do akce zapojuje rok co rok
a většinou sklízí u žáků úspěch. Je fajn,
když občas můžou vyměnit čas strávený
v lavicích za dopoledne na čerstvém vzduchu. Z práce se v přítomnosti kamarádů
stane zábava a najednou ručičky na hodinkách ubíhají mnohem rychleji. Zatímco děti z prvního stupně hledaly odpadky,
šesťáci a sedmáci uklízeli v areálu mateřské
a základní školy, osmáci a deváťáci pod vedením pana starosty pomáhali se zarovnáváním povrchu na hřišti.

Pohár starostů Olšany – 30. května
Přestože se nám coby škole už vícekrát
podařilo na tomto sportovním klání uspět
ve více kategoriích, i letos jsme jeli do
Olšan na atletické závody s pokorou, jestli
se nám úspěch podaří zopakovat. A podařilo se.
V parném dopoledni se s plným nasazením
pustilo do soutěžení 25 žáků naší školy,
aby porovnali svoje výkony s ostatními sportovci z dalších osmi škol. Pět prvňáčků naší
školy možná překonalo všechny rekordy,
se ztrátou pouhých dvou bodů se umístilo
na prvním místě a vyhrálo zlaté medaile
a pohár. Druháci a třeťáci v jedné kategorii byli do poslední chvíle v napětí, jak
dopadne jejich boj o zlaté medaile. Nebyli
ale zklamaní a i oni si odvezli drahocenné
kovy a pohár. Nepřekonatelní byli v rychlostním běhu na 50 metrů a ve vytrvalosti
na 400 m.
Nejúspěšnější tedy byli naši nejmenší
žáčci, ale v závěsu za nimi bodovali i čtvrťáci a páťáci, kteří ve své kategorii obsadili
hned druhou nejúspěšnější pozici. Nejvíce
se jim povedl běh na 800 m, kde byli nejlepší ze všech devíti družstev. Jediná kategorie, která letos z naší školy nestála na
stupních vítězů, byli žáci 6. a 7. ročníků.

Zajistili dětem Pohádkovou stezku, během
níž děti plnily rozmanité úkoly, večerní
posezení u táboráku s opékáním špekáčků,
ale i s písničkami s kytarovým doprovodem, po setmění pak následovala ohňová
show. Velkým překvapením na závěr večera pak byla návštěva Bílé paní, která dětem rozdala dárky. Ráno dětem maminky
připravily bohatou snídani a teplý čaj.
To, že se akce dětem líbila, vyjádřily děti
spontánně tím, že navrhovaly, aby se taková noc opakovala každý pátek, i skutečnost,
že se většině nocležníků ráno nechtělo ze
školy. Děkuji všem rodičům, kteří akci pomohli zajistit. Věřím, že jsme navázali vzájemnou spolupráci, která umožní podobné
akce pro děti opakovat.
Ivana Hegrová, učitelka 1. třídy

Armádní den dětí

V pátek 1. června se kluci celého druhého
stupně naší školy vydali na Den otevřených
dveří do vojenských kasáren ve Vyškově.
Na začátku jsme obdrželi plánek areálu
kasáren s jednotlivými stanovišti, kde
pro nás byly nachystané různé soutěže
a ukázky.
Mohli jsme zde sledovat kynologickou
výstavu se zkouškami poslušnosti psů, jít
si zastřílet ze samopalu vzor 58, obdivovat vojenská vozidla, helikoptéry, stíhačky, rozestavěný tank a navigační, či radarová vozidla. Nad hlavami nám proletěl
bojový nadzvukový letoun JAS-39 Gripen
a vrtulník Mi-171. Program se nám velmi
líbil, ačkoliv bylo neskutečné vedro.
Václav Januš, žák 9. třídy

Pracovalo se nám docela lehce díky vědomí, že na hřiště chodíme taky a měli jsme
zájem o to, aby vypadalo dobře. Pořád jsme
se něčemu smáli a čas utíkal tak rychle,
že nás až překvapilo, že je čas na svačinu.
Paní zástupkyně všem dětem s úsměvem
podávala párek v rohlíku. Děti si pochutnaly a nabraly síly na další práci. Sluníčko bylo ubíjející a ve všech pomalu rostla
únava. Paní učitelka Šutová skvěle zorganizovala práci na školním pozemku, kde
se za poměrně krátkou chvíli stihl udělat
velký kus práce. Nebudeme vám lhát –
většinu dělala právě paní učitelka. Vyseli jsme hrášek a ředkvičky a zbyl nám čas
i na pórek a kedlubny. Paní učitelce bychom všichni měli poděkovat. Celé dopoledne rychle uběhlo. Všichni se velmi
unavení doplazili domů s dobrým pocitem,
že udělali něco pro všechny obyvatele
Hněvotína.
Eliška Slehová, žákyně 8. třídy

Poslední možnost letos uspět měli i naši
deváťáci společně s osmáky. Až poslední
disciplína, běh na 1200 m, rozhodl při shodě bodů o umístění našich žáků na třetím
místě a o zisku bronzových medailí. Gratulujeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci naší školy všem sportovcům.
Skok vysoký v Senici na Hané – 31. května
V zimě se pod názvem Vánoční laťka konala soutěž ve skoku vysokém v Hněvotíně,
v létě se již druhým rokem utkali sportovci v Senici na Hané. I naši žáci jeli bojovat
o co nejlepší umístění. Setkali se zde s námi
žáci a žákyně ze základních škol Náměšť
a Náklo.
Jakub Volmut, který o Vánocích skočil
pouhých 125 cm a neumístil se mezi nejlepšími, nyní v Senici překonal všechny
skokany a výškou 140 cm obsadil první
Pokračování na straně 6.
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Sportovní úspěchy žáků školy
Pokračování ze strany 5.

místo. K letnímu výkonu gratulujeme.
Kristýna Pytlíčková se v zimní laťce se skokem 115 cm umístila na pátém místě, nyní
v létě se překonala a se skokem 125 cm obsadila třetí místo. V kategorii starších žáků
Petr Vohnout skočil stejnou výšku jako v
zimě 155 cm a obsadil druhé místo. Filip
Šuta překonal stejnou výšku jako Petr, ale
v předchozích skocích chyboval a to mu vyneslo pouze nepopulární čtvrté místo. Oběma gratulujeme.
Orientační běh Těšetická myš
– 6. června
Osmnáct žáků naší školy od 5. do 9. třídy
se vydalo do Vojnic zjistit, jestli se dokážou rychle zorientovat v předložené mapě
a zvládnou označit všechny kontroly na
vytyčené trase orientačního běhu ve správném pořadí a v co nejrychlejším čase. Soutěžili proti žákům z Těšetic a Lutína.

Celkově jsme se ve čtyřech kategoriích stali
nejúspěšnější školou, vždy jsme měli zástupce na stupních vítězů, třikrát dokonce
na nejvyšším stupínku. Za první stupeň
v dívčí kategorii zvítězila dvojice Lucie
Slováková a Nicol Osladilová, v chlapecké
kategorii se na druhém místě umístili Patrik Kaspar a Václav Sova. Nejúspěšnější
kategorií pro naši školu byla dívčí z druhého
stupně. Eliška Slehová zvítězila a na třetím
místě se umístila Noemi Dudová. I v chlapcích z druhého stupně jsme měli výborné
běžce s dobrou orientací, zvítězil Pavel
Krytinář a těsně pod stupni vítězů na čtvrtém místě se umístil Filip Šuta. Překvapili
jsme svými umístěními nejen sami sebe,
ale i pořadatele.
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Koloběžkový závod Náměšť na Hané
– 8. června
I letos jsme se vydali na závod v koloběžkách. Všichni žáci si mohli vyzkoušet různé typy koloběžek, ale na závodní okruh
400 m, který musel každý objet dvakrát,
se pak už vydávaly jednotlivé soutěžící
dvojice na dvou stejných předem určených
koloběžkách.
Nejlépe si v konkurenci dalších čtyř škol
vedl Michal Sklenář, který všechny v kategorii starších žáků porazil a získal tak
pohár za první místo. Jeho čas byl ze všech
nejrychlejší, stal se tedy absolutním vítězem soutěže. Naše nejlepší dívka byla
Eliška Slehová, která zůstala jen kousek
pod stupni vítězů a obsadila čtvrté místo.
Atletické závody Lutín – 13. června
I letos jsme přijali výzvu změřit atletické síly na dvousetmetrovém tartanovém
oválu za školou v Lutíně. Opět se závodilo nejprve v rychlostních disciplínách
na 60 a 150 m. První úspěch jsme zaznamenali ve sprintu na 60 m, kde se mladší
žákyně Monika Vyhlídalová svým časem
9,4 s zařadila se shodným časem s dalšími dvěma soupeřkami do finálového běhu
a zde velmi těsně ale přece obsadila krásné
třetí místo.

Náš největší běžecký úspěch zaznamenala
Eliška Slehová v běhu na 150 m. Zaběhla
nejrychlejší čas letošních rozběhů a vyhrála nad ostatními soupeřkami. Na stejné trati obsadil Pavel Krytinář třetí místo.
Úspěšná byla v hodu kriketovým míčkem
Kristýna Pytlíčková, která svým druhým
hodem 35 m zvítězila. Ve vytrvalosti jsme
měli v každé kategorii pouze jednoho zástupce. Hned tři z nich stáli při vyhlašování těch nejlepších na stupních vítězů
- na druhém místě skončil Jakub Jašek za
mladší žáky a Pavel Krytinář za starší žáky
a na třetím místě Eliška Slehová za starší
žákyně.
V našich podmínkách školní tělesné výchovy nemůžeme trénovat skok daleký do
doskočiště, přesto předvedl bez technic-

ké přípravy výborný odraz Petr Vohnout
a skokem dlouhým 469 cm se umístil na
třetím místě. Vyvrcholením každoročních
závodů jsou vždy štafety. Dvě dívky a tři
hoši z každé školy běží každý jeden okruh.
Atmosféra je vždy bouřlivá a velice emotivní – jde v tomto dni o jedinou kolektivní
soutěž. Naši mladší žáci ve složení Jašek,
Tománek, Vyhlídalová, Petrželová a Dostálík se umístili na třetím místě.
Radka Dudová, učitelka

Učení na čerstvém vzduchu
Jistě jste zaznamenali vlnu veder, která
nás zasáhla v průběhu posledních týdnů.
V tomto počasí se v některých učebnách
naší základní školy opravdu nedalo a nedá
vydržet, natož vzdělávat naše žáky. Žáci a
učitelé tudíž mohli plně využít naši nově
vybavenou venkovní učebnu.

Učebna byla v provozu už v průběhu školního roku 2016/2017. Ale nebyla ještě zcela
hotová. Chyběly zde dřevěné lavice a stoly,
aby byla učebna kompletní a vyhovovala
našim představám.
V roce 2017 jsme požádali o dotaci
z Olomouckého kraje, který každý kalendářní rok vyhlašuje dotační program pod
názvem Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
v Olomouckém kraji, abychom mohli naši
učebnu doplnit o potřebný nábytek. Díky
dobře zpracované žádosti jsme získali dotaci
a mohli jsme zadat zakázku pro výrobu
stolů a lavic z masivního dřeva. Dřevěné
stoly a lavice nám nakonec vyrobili učni
ze Střední školy řezbářské v Tovačově. Nábytek se jim velice povedl, na fotografii můžete sami posoudit. Teď už je naše environmentální učebna kompletní a my můžeme
v parných měsících tohoto školního roku
žákům ulevit tím, že budou výuku trávit na
čerstvém vzduchu.
Pavel Pekař, učitel 7. třídy
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Školní pozemek
Zdravá a úrodná půda je základním předpokladem pro pěstování plodin. Tuto informaci slýcháváme od našich učitelů v různých vyučovacích předmětech, například
v přírodopisu, zeměpisu, environmentální
výchově a především v pracovních činnostech. Na vlastní kůži se o tom přesvědčujeme při práci na školním pozemku, který
obdělávají všichni žáci druhého stupně
s paní učitelkou Ivetou Šutovou. Jak vloni,
tak i letos pěstujeme různé druhy ovoce
a zeleniny.
Už jsme si pochutnali na ředkvičkách, kedlubnách, hrášku, jahodách a malinách,
které jsou pro nás odměnou za vykonanou
práci (setí, sázení, okopávání, rytí, plení
a nejdůležitější zalévání). Nesmíme opomenout pomoc pana Josefa Studeného,
který nám několikrát za rok velmi ochotně
pomáhá s nejnáročnějšími pracemi.

Práce na pozemku ale školním rokem
nekončí. Je třeba se o něj starat i v době
letních prázdnin. Každé pondělí od 9 do 11
hodin se bude hodit každá pomocná ruka.
My určitě přijdeme. A co vy?
Monika Vyhlídalová, Amálie Petrželová,
žákyně 7. třídy

Čarodějnice

V pondělí 30. dubna se v 16 hodin uskutečnilo v hněvotínských skalách pálení čarodějnic. Byly tam soutěže pro děti, například
hod koštětem, vaření čarodějnického lektvaru, čarodějnické zrcadlo, krmení čarodějnické kočky, loupání perníčku z perníkové chaloupky a mnoho dalších. Pokud se
vám podařilo splnit všechny úkoly, dostali
jste jako odměnu nějakou sladkost. A děti,
které přišly v masce čarodějnice, dostaly
zdarma zmrzlinu.
Kdo si žádnou sladkost „nevysoutěžil“,
mohl si zmrzlinu, popcorn, párek v rohlíku,
či jiné dobroty koupit. Nechyběla ani hudba, a aby se do skal mohli dobře dostat
i starší hněvotínští občané, či maminky
s malými dětmi, zajistila obec pravidelnou
kyvadlovou dopravu vláčkem.
V 18 hodin se pálila čarodějnice a chvíli
nato začalo pršet. Počasí nám sice moc nepřálo, ale i tak jsme si to všichni moc užili.
žáci 4. třídy

Výlet mateřské školy
do Bludova

Ve dnech 30. a 31. května se děti z naší mateřské školy vydaly na výlet do Pradědova
dětského muzea, které se nachází v Bludově, vesničce na úpatí Jeseníků.

Cesta autobusem byla delší, ale děti
ji hravě zvládly. V Pradědově muzeu na ně
čekala spousta zajímavých věcí. Nejvíce
je zaujaly hrátky s vodou, během kterých
si po spleti korýtek, kterými protékala
voda, posílaly barevné míčky a pomáhaly jim v jejich putování přiléváním vody
z kyblíčků, které měly k dispozici.
Na velkém hřišti si děti mohly tvořit z písku, vyzkoušely si prolézání podzemním
tunelem, měly možnost si zabubnovat na
největší bubno-xylofon ve střední Evropě,
a někteří odvážlivci se svezli i na lanové
dráze.
Děti se vydováděly nejen venku, ale i uvnitř
budovy, kde se nacházela malá vesnička
postavená ze dřevěných chaloupek. V nich
si mohly samostatně hrát a rozvíjet tak
svoji fantazii při hře na strojvedoucího,
na obchod, na restauraci a mnoho dalšího.
Prohlédly si zde také domeček čarodějnice,
zajezdily si na odrážedlech, nebo se prošly
po dřevěném chodníčku. Celý výlet se velice povedl, počasí nám přálo a děti si domů
odvážely spoustu krásných zážitků.
Petra Ošťádalová, učitelka

Kulturní a společenské akce

RUNEX RACE 2018
V Hněvotíně se v sobotu 9. června uskutečnil již druhý ročník překážkového závodu RUNEX RACE 2018. Je to dosti těžký
závod určený běžcům z celé olomoucké
oblasti. Na 4,5 km dlouhé trati směrem
k letišti a zpět po FIT stezce do cíle na
Topolanské ulici si závodníci na netradičních překážkách vyzkoušeli svoji zručnost,
sílu a vytrvalost. Nechyběly balíky slámy,
bahno, řezání dřeva, ostnaté dráty, kouř,
kontejner, dřevěné klády, pytle s pískem,
chůdy a další překážky. Součástí byl také
překážkový závod pro děti a doprovodný
program probíhající ve sportovním areálu.

Každý závodník dostal medaili, startovní
tašku plnou překvapení, občerstvení na
trati i v cíli, elektronický čip pro měření závodu a startovní číslo. Ti nejlepší v každé
kategorii obdrželi hodnotné ceny od sponzorů. I když v mužské a ženské kategorii
nestartovalo mnoho občanů obce, dosáhla
nejlepšího umístění paní Pavla Dvořáková,
když obsadila 4. místo (loni 3. místo). Zato
u dětí byla účast hněvotínských veliká.
Počasí nám přálo a akce se vydařila.
Máte-li zájem, naleznete více informací
na webové adrese www.runexrace.cz, včetně dalších připravovaných akcí.
Jakub Kriško, Jakub Lehnert

Naše obec žije bohatým kulturním životem. Z uskutečněných akcí vyjímáme:
7. května … položení věnců u památníku odboje
25. května … letní kino organizované spolkem ProVás Hněvotín
26. května … tradiční Kácení máje s průvodem obcí v režii SDH Hněvotín
9. června … překážkový závod RUNEX RACE 2018
16. června … vítání občánků
22. června … Dny obce a Sjezd rodáků
23. června … Dny obce a Sjezd rodáků
24. června … Dny obce a Sjezd rodáků
28. června … slavnostní rozloučení se žáky 9. třídy v obřadní místnosti obecního úřadu
29. června … ukončení školního roku 2017-2018 v tělocvičně základní školy
29. června … letní kino organizované spolkem ProVás Hněvotín.
Miloslav Antl, místostarosta
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Dny obce a sjezd

průběhu oslav. Poděkování vyřizuji od
rodáků. Měl jsem možnost s řadou z nich
hovořit. Byli rádi, že přijeli, že se nám daří
a že Hněvotín vzkvétá.
zastupitelé obce Hněvotín

Tuto akci jsme dlouhodobě připravovali
a těšili se na ni. Občané obce byli informováni rozhlasem, plakáty i prostřednictvím
letáčků vhozených do poštovních schránek.
Ve spotech pozvánku vysílalo Rádio Haná,
Český rozhlas Olomouc, psali o ní novinové
deníky. Domníváme se, že oslavy proběhly
důstojně a byly kvalitně organizačně zajištěné.

očekávání hojné návštěvnosti na hlavní
společenské akce, tj. na sobotní vystoupení
skupiny ABBA REVIVAL a taneční zábavu
se skupinou TRIFID a na nedělní koncert
Petra Koláře s kapelou nenaplnilo. Zatím
počasí neporučíme, a pokud chystáme tak
náročnou akci na organizaci několik měsíců dopředu, jsme pořád ještě dáni právě
počasí napospas.
V pátek 22. června byl dopolední program
v režii základní školy, která ve sportovním
areálu uspořádala soutěž škol v několika
sportovních disciplínách. Náplní zastupitelů bylo i položení kytic na hroby čestných
občanů obce. Členové Sboru dobrovolných
hasičů Hněvotín opět zajistili příjemné
prostředí s občerstvením v upraveném prostoru za zbrojnicí. Nechybělo kulturní vystoupení všech kategorií mažoretek a velký
úspěch sklidilo i vystoupení taneční skupiny Baba a čtyř párů s ukázkou westernových tanců pod taktovkou manželů Zdeňky
a Radka Svakových. To vše jistila dechová
kapela Hněvanka Jirky Pavlíčka a skupina
Grant Zdeňka Zapletala.

Sobota 23. června začala položením věnce na hněvotínském hřbitově a průvodem
obcí. Za profesionální moderování slavnostního shromáždění v sále kulturního
domu je nutno pochválit paní Naděždu
Krejčí. O ocenění občanů se v jiné části
tohoto vydání Zpravodaje již zmiňujeme.
Bohužel nás zaskočilo počasí. I když nepršelo, ochladilo se tak výrazně, že se naše
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Přesto jsme s průběhem oslav spokojeni.
Děkujeme všem vám, kteří jste se podíleli
na organizaci, na jednotlivých vystoupeních, na zajištění občerstvení a hladkém

Aktuálně
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Kniha Dějiny Hněvotína

Oznámení Římskokatolické farnosti Hněvotín

Na slavnostním shromáždění u příležitosti Dnů obce a Sjezdu rodáků proběhl křest
knihy Dějiny Hněvotína. Je to opravdu
zajímavé a hlavně poučné čtení na delší
zimní večery. Publikace obsahuje spoustu zajímavostí, o kterých jsme nevěděli,
průřez naší historií, ale také přírodou,
kulturou, sportem a dalšími oblastmi našeho života. Je v ní 160 fotografií, na kterých spatříte dnes již neexistující objekty,
na kterých možná uvidíte sebe, své příbuzné, známé nebo přátele.

Ohlédnutí za Nocí kostelů
V pátek 25. května 2017 proběhla
v našem kostele již podeváté akce Noc otevřených kostelů. Zájem veřejnosti o tuto
akci byl tentokrát menší než v minulých
letech, možná i proto, že do akce vstoupilo více kostelů v blízké Olomouci, či proto,
že se ve stejném termínu konala Zahradní slavnost v mateřské škole v Hněvotíně.
Nicméně navštívilo náš kostel při letošní Noci kostelů asi 60 zájemců. Největší
zájem byl tradičně o prohlídku věže kostela, o něco méně návštěvníků se šlo podívat do krypty kostela, kde je uložena rakev
s pozůstatky faráře Jana Josefa Kyliána,
který nechal kostel přestavět do dnešní
podoby. Asi 20 zájemců si vyslechlo varhanní ukázky našeho varhaníka Jana
Kunčara, který velmi zasvěceně referoval
o našem varhanním nástroji. Odborně
komentovaná prohlídka interiéru kostela zaujala jen malý počet zájemců, spíše
jen některé jednotlivce. V předsíni kostela
byly promítány záběry z významných liturgických a kulturních akcí, které proběhly
v kostele v posledních letech. Ještě v pozdních večerních hodinách přicházely skupinky zájemců o prohlídku našeho kostela, které již absolvovaly návštěvy jiných
kostelů v okolí.

Kniha je k dostání na obecním úřadě. Cena
s poplatky, autorskými honoráři, recenzemi, vlastním tiskem a dalšími výdaji přišla obec na částku téměř 300 Kč za jeden
výtisk. Zastupitelé rozhodli, že část uhradí z rozpočtu obce a prodejní cenu tak
stanovili na 150 Kč. Domníváme se, že by
měla být v každé hněvotínské domácnosti.
Je vhodným dárkem pro příbuzné
a známé žijící mimo naši vesnici a mající
k obci vztah. Několik výtisků bude dodáno
i do knihovny v základní škole a do obecní
knihovny v kulturním domě.
Vilém Koníček,
předseda výboru pro školství a mládež

Otevření rozhledny
Mikroregion Kosířsko oznamuje, že je po
ukončené údržbě opět pro veřejnost otevřena rozhledna na Velkém Kosíři.
Provozní řád je k nahlédnutí na úřední desce u obecního úřadu a na webových stránkách obce.
Jaroslav Dvořák, starosta
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Farní pouť na Svatý Hostýn
se uskuteční v neděli 15. července. Kdo
se chce této pouti zúčastnit, ať se přihlásí
u duchovního správce farnosti nejpozději do neděle 8. července a zaplatí poplatek 200 Kč za dospělou osobu, případně
100 Kč za dítě do 10 let. Odjezd autobusu
s poutníky bude v 6.50 hodin ze zastávky naproti prodejny Qanto. Autobus vyveze poutníky až ke schodům vedoucím
ke kostelu na Svatém Hostýně. Odjezd
autobusu z parkoviště na Svatém Hostýně bude v 15 hodin, návrat do Hněvotína
krátce po 16. hodině. Doporučujeme účastníkům pouti vzít s sebou růženec a kancionál, v případě nejistého počasí i deštník
nebo pláštěnku.
Oprava krovu a střechy kostela
započne v měsíci červenci 2018. Letos bude
provedena I. etapa celkové opravy, která
je rozdělena na 5 etap. Bude se opravovat
nejprve východní část střechy presbytáře
v blízkosti zadní brány kostela. Tato etapa
skončí v září a bude stát asi 1,3 mil. Kč. Na
tuto etapu přispěje Ministerstvo zemědělství ČR částkou 700 tis. Kč a Arcibiskupství
olomoucké částkou 50 tis. Kč. Dobrovolné příspěvky farníků i ostatních spoluobčanů sbíráme při bohoslužbách v kostele

a po vzájemné dohodě je možné odevzdat
je i na faře, kde vystavujeme i potvrzení
na odevzdaný dar, které je možné použít pro
snížení daně z příjmu fyzických i právnických osob. Za každý dar srdečně děkujeme
a na dárce pamatujeme při mši svaté.
Přejeme našim farníkům i ostatním spoluobčanům, zejména pak rodinám, mládeži
a dětem hezké prázdniny a dovolené pod
Boží ochranou.
Mons. Eduard Krumpolc, farář

Letní kino Provázek
V pátek 25. května proběhlo v pořadí již
šesté promítání filmu v letním kině Provázek. Film MIMI šéf byl vybrán dětmi
z nabídky 20 filmů, a protože promítání
nahrávalo i velmi teplé počasí, byla účast
cca 150 dětí zatím největší v historii kina.
Promítací plátno s úhlopříčkou 9 m však
bylo nutno poprvé umístit na jiné místo,
tentokráte přímo na travnaté ploše fotbalového hřiště ve sportovním areálu, protože
na předchozí ploše vyrostly tenisové kurty. Bylo nutno překonat překážky týkající
se ukotvení plátna a opečovávaný zelený
pažit nebylo možno narušit. Nakonec nám
bylo povoleno na trávník přistavit vozidla
a plátno ukotvit k nim.

K občerstvení to neměli návštěvníci daleko, opět byl velký zájem o bramborové
spirály i popcorn, a pak už se jen čekalo
na tmu. Dětem se film velmi líbil a byli
jsme potěšeni zjištěním, že se těší i na sedmé promítání, které se uskutečnilo v pátek
29. června, kdy nás v Hněvotíně navštívil
Hurvínek a kouzelné muzeum. Tentokráte přišlo přibližně 110 dětí. Výtěžek z letošních letních filmových produkcí bude
použit na PraPra-tématický výlet, kterého se děti zúčastní v rámci 4. letního pobytového tábora spolku ProVás Hněvotín
ve výcvikovém areálu UP Olomouc Pastviny. Srdečně děkujeme všem dobrovolným
nadšencům, kteří nám pomáhají při stavbě
a likvidaci konstrukce, prodeji občerstvení
a následném úklidu. Přehled uskutečněných
i plánovaných akcí najdete na našem webu
www. provashnevotin.cz.
Petr Niessner, ProVás Hněvotín
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Výlet do Pekla
Na konci dubna se padesátka odvážných
Hněvotíňanů vypravila do Pekla. Tato unikátní stavba opravdového pekla se otevřela pro veřejnost v roce 2015 na Vysočině
v blízkosti obce příznačně zvané Čertovina.
Cesta dlouhá přes 100 km nám v autobuse rychle uběhla a naši výpravu u pekelné
brány přivítal svérázný čert Lucián, který
se nám stal i průvodcem po třech patrech
ukrytých v podzemí.
My „holota hříšná“ jsme měli možnost
osobně se seznámit nejen s obyvateli pekla, ale vybraní z nás dokonce byli nuceni
vyzkoušet na vlastní kůži pekelné stroje
a nástroje. Všudypřítomné řinčení řetězů, kvílení hříšníků smažících se v kotlích
a praskání ohně bylo velmi autentické
a někteří menší návštěvníci se dokonce
chvilku i báli. Všechny obavy ale rychle zmizely, podívali jsme se do čertovské
školy i kuchyně a nakonec nás přivítal
sám Lucifer, aby nám sdělil, že po důkladné inspekci Knihy hříchů bylo zjištěno,
že z naší výpravy zatím Peklo nikoho nežá-

dá, a proto si na nás klidně ještě pár roků
počká. Po prohlídce pekelného doupěte
nám bylo dopřáno bohatého pohoštění
v úžasném stylovém šenku, kde jsme měli
možnost nacpat svá vyhladovělá břicha čertovskými pochoutkami a spláchnout prach
a popel osvěžujícím černým pivíčkem.
O Pekle se nedá vyprávět, peklo se musí
zažít.

Vyslovujeme velké uznání skupince nadšenců kolem pana Pavla Lapáčka, kteří
investovali nemalé úsilí a finance do realizace tohoto obřího projektu a za šest

Klubové zkoušky nováčků v norování
Umělá nora na Výrovce v Hněvotíně u Olomouce se stala v neděli 22. dubna místem
konání zkoušky nováčků v bezkontaktním
norování členů klubu chovatelů jezevčíků.
Vůdce, rozhodčí a koronu přivítal v Hněvotíně vlastník nory předseda zdejšího Mysliveckého spolku Blata a ředitel zkoušek
v jedné osobě Hněvotín Luděk Nezhyba
a popřál všem mnoho úspěchu. Očekávala
se sice trochu větší účast, ale zatím je ještě
asi brzké datum. S přáním úspěchu se také
připojila vrchní rozhodčí Monika Illová,
která přivítala sedm soutěžících a vyjádřila
přesvědčení, že ve zkoušce všichni obstojí.
Soutěžící byli posuzováni dle zkušebního
řádu platného od 1. dubna 2014 pro zkoušky lovecké upotřebitelnosti. Po rozlosování
byly zkoušky zahájeny. Lišky zapůjčil člen
sdružení Čestmír Všetička. Práci kolem
nory vykonávali normistři Miroslav Špičák
a Dominik Otruba.
Pro příjemný pobyt bylo připraveno
i bohaté občerstvení. Stanislav Ošťádal
a Vlastimil Handl udili kabanos, Alois
Hrubý a Rostislav Parák připravovali řízky. Rovněž pití bylo všeho druhu, o jeho
výdej se staral Petr Kubíček a Pavel Andrš.
Velké „děkuji“ do kuchyně znělo z korony.
Pochvalu si zaslouží všichni přítomní členové spolku i hosté, kteří svou prací přispěli k zdárnému průběhu zkoušek. Při závěrečném nástupu vrchní rozhodčí oznámila,
že výsledkovou listinu seřadila dle dosažených časů a že obstáli všichni.
Na pomyslném prvním místě s nejlep-

let vytvořili na zelené louce (a hlavně pod
ní) za pomoci zlatých českých ručiček
toto unikátní dílo - PEKLO NA ZEMI, navíc bez pomoci evropských či jiných dotací. Velký obdiv též patří všem čertům
a čerticím, kteří neúnavně a s mimořádnou dávkou humoru umějí nám
hříšníkům
zprostředkovat
čertovské žití a bytí. Více info najdete na
www.peklocertovina.cz.
Náš výlet pak pokračoval do nedaleké Pohádkové vesničky Podlesíčko, kde nás
čekal Vodník s kamarádkou čarodějnicí Kanimůrou. Prošli s námi všech 10 malebných
domečků a ve zkratce připomněli nejen
dětem ty nejznámější české pohádky
a jejich postavičky.
Těšíme na další společně strávené
chvíle při poznávání krás, či zajímavostí
naší vlasti. Krátké video z výletu si můžete prohlédnout i vy na webové adrese
www.provashnevotin.cz.
Petr Niessner
spolek ProVás Hněvotín

Soutěž v požárním útoku
v Topolanech
V sobotu 9. června zorganizovalo Sdružení
hasičů Topolany memoriál V. Hrachovce
v netradičním požárním útoku pro dospělé
a mladé hasiče. Za dobrovolné hasiče Hněvotín poprvé v ženské kategorii nastoupilo
i družstvo žen, které dosáhlo na „bednu“,
když v konkurenci 6 týmů skončilo na druhém místě. Mladší žáci skončili ve své kategorii na 5. místě a muži skončili na 6. místě
(účastnilo se devět družstev).

ším časem a plným ziskem 84 bodu se
umístila Cessy od Hradišťského podhradí,
jezevčík drsnosrstý trpasličí, vůdkyně Lenka
Maliková. Druhým nejlepším časem
a plným počtem 84 bodů se umístil
Eliot Bella Morawia, jezevčík hladkosrstý standardní, vůdce Jaroslav Smékal.
Třetím nejlepším časem a plným počtem
84 bodů se umístil Gandolf Magic of Morion,
jezevčík hladkosrstý trpasličí, vůdkyně
Markéta Gdulová. Po gratulacích a předání
kartiček lovecké upotřebitelnosti psa poděkovala vrchní rozhodčí všem za přípravu
a složení zkoušek, rozhodčím za objektivní posuzování, spolku za propůjčení nory
a starostlivost. Závěrečným provoláním
„Kynologii a jezevčíkům zdar“ byl nástup
ukončen a účastníci se rozjeli k domovům.
Rudolf Krč

Jozef Novák
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Fotbalová spokojenost na všech frontách
Velká kopaná
Letošní jarní fotbalové soutěže byly odehrány dle plánovaného rozpisu, a tak mají
naši hráči od 17. června „dovolenou“. Pouze benjamínci ještě odehráli několik nesoutěžních turnajů.
Mužstvu mužů se v záchranářských bojích
po špatném úvodu podařilo ustálit sestavu,
našlo si svoji herní tvář a především díky
šňůře pěti po sobě jdoucích vítězství mezi
19. a 24. kolem při skóre 12:1 si celkem
v poklidu dvě kola před koncem uhájilo
účast v dalším ročníku krajského přeboru
Olomouckého kraje. Do vyšší soutěže, divize, nakonec postoupilo třetí mužstvo tabulky 1. FC Viktoria Přerov. Vítězné mužstvo
Sigmy Lutín postoupit odmítlo a druhý
celek tabulky 1. HFK Olomouc „B“ postoupit nemohlo, protože do divize spadlo „holické áčko“. V kádru týmu opět určitě dojde
ke změnám, ale neměly by být tak rozsáhlé
jako na jaře, kdy šest hráčů odešlo a devět
přišlo. Novinkou pro sezónu 2018/2019
je rozšíření soutěže ze 14 na 16 mužstev,
důvodem je přihlášení týmů Mohelnice
a Jeseníku do krajského přeboru, ačkoliv
měly oba oprávnění startovat v nové sezóně v divizi.

Velkého úspěchu dosáhli hněvotínští
dorostenci, kteří naprosto suverénně opanovali olomoucký okresní přebor a postoupili do vysněné krajské soutěže. Během
celého podzimu a jara ztratili pouhé tři
body, když hned v úvodním zápase podlehli spojenému týmu Příkazy/Náklo.
Poté následovala série 23 vítězství a zisk
69 bodů. V konečné tabulce nakonec měli
před druhým týmem spojeným mužstvem
Šumvald/Troubelice náskok 14 bodů
a třetím týmem, kterým bylo spojené mužstvo Příkazy/Náklo, 16 bodů. O jejich dominanci vypovídá i celkové dosažené skóre
v poměru 134:26. Po zasloužených oslavách

však bude potřeba popřemýšlet o vhodném
doplnění týmu. Dorostenci, kteří překročili
věkový limit 18 let, budou pozváni do přípravy týmu mužů a bude jen na nich, jak se
o místa v kádru poperou.
Starší benjamínci, kteří měli v soutěži přihlášeny dva týmy, dokončili absolvováním závěrečných turnajů boje o celkové
umístění. Lépe se dařilo chlapcům narozeným v roce 2008, kteří se v celkovém
pořadí okresního přeboru v konkurenci
17 mužstev umístili na vynikajícím 2. místě.
Zahanbit se nenechali ani jejich kamarádi
narození v roce 2007, ti mezi 22 mužstvy
vybojovali krásné 7. místo. Po ukončení soutěží se benjamínci ještě zúčastnili
několika turnajů. Velkého úspěchu dosáhli na turnaji O pohár starosty Všechovic.
V mezinárodní konkurenci dokázali turnaj ovládnout a zvítězit, když za sebou
nechali mimo jiných týmy z Púchova,
Topolčan, Povážské Bystrice, Holešova, nebo
Přerova.
Na závěr jarního hodnocení je potřeba
poděkovat všem, kteří se kolem kopané
v oddíle pohybují, bylo dosaženo krásných
výsledků. Ocenění patří zejména trenérům
mládežnických celků a všem obětavým
rodičům, kteří neváhají a na trénincích
a turnajích s mládeží pomáhají.
Malý fotbal
Výborně si na jaře vedly i oba hněvotínské
celky v okresním přeboru malého fotbalu.
Tým Kovo dřevo dokázal ve 2. lize obhájit
své loňské prvenství, postup do 1. ligy však
opět odmítl. Na pomyslné bedně skončilo
i mužstvo United Players, když obsadilo třetí příčku. Veteráni FC Hněvotín své
loňské vítězství v 1. lize obhájit nedokázali,
ale celkové čtvrté místo je určitě krásným
výsledkem. Soutěž letos zaznamenala velký výkonnostní skok, když se do ní ve velké
míře hlásí stále více bývalých a navíc i kvalitních fotbalistů.
Jako zpestření jsme mohli v této sezóně

v Hněvotíně sledovat i zápasy nejvyšší
soutěže v malém fotbale, superligu. Jako
domácí hřiště si naši „umělku“ zvolil tým
Olomouce, v jehož kádru je spousta hráčů,
kteří v Hněvotíně doposud některou fotbalovou soutěž hrají, nebo v minulosti hráli.
Díky tomu jsme měli možnost sledovat
v domácím prostředí špičkové světové hráče (reprezentace České republiky
je momentálně držitelem titulu mistrů světa a vicemistrů Evropy). Z Hněvotína byl
dokonce již dvakrát vysílán přímý televizní přenos, což je jistě pro naši obec velká
reklama.
Veteránský fotbal
Aby byl výčet fotbalových úspěchů úplný,
je potřeba si ještě jednou připomenout
naše fotbalové veterány, což jsou v tomto
případě hráči nad 40 let (týmy zápolí ve
dvacetiminutových zápasech na polovině
fotbalového hřiště na šířku ve složení 6+1).
Mužstvo vhodně doplněné dalšími hráči
reprezentovalo pod hlavičkou FC Hněvotín Olomoucký okresní fotbalový svaz na
krajském přeboru, který dokázali v konkurenci výběrů okresů Jeseník, Šumperk
a Přerov vyhrát a kvalifikovali se tak na celostátní finále hrané ve Světlé nad Sázavou.
Zde opět obstáli a získali bronzové medaile
za konečné vynikající 3. místo. Výsledek
je o to cennější, že v týmech jako byly Teplice, Hradec Králové nebo České Budějovice
nastoupila řada bývalých ligových hráčů.

Tenisový turnaj nabral obrátky
Celoroční tenisová soutěž Hněvotínský
hrnec, která se letos koná již potřetí, nabrala plné obrátky. Přihlášeno je 18 tenisových párů a v době psaní tohoto příspěvku
již bylo odehráno 60 utkání základní části,
k čemuž výraznou měrou přispělo vybudování dvou nových tenisových kurtů. Soutěž
přilákala nové, kvalitní hráče, řada jiných
se neustále zlepšuje, což má pozitivní vliv
na úroveň zápasů. Opravdu je se na co
koukat a druhá část soutěže, která bude již
vyřazovací, slibuje nesmírně zajímavá
utkání. Podle plánu pořadatelů by měla vyvrcholit v první polovině měsíce září.
Milan Krejčí
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