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Obecní samospráva

Poznámky z 2. zasedání zastupitelstva obce
Nově složené obecní zastupitelstvo absolvovalo svoje 2. veřejné zasedání v úterý
11. prosince 2018 od 18 hodin v zasedací
místnosti obecního úřadu. Zúčastnilo se jej
9 zastupitelů a 9 hostů.
Zasedání zahájil starosta obce Jaroslav
Dvořák. Byla zvolena zapisovatelka, návrhová komise a ověřovatelé zápisu, schválen
byl program zasedání. Předseda kontrolního výboru Ivo Černý seznámil přítomné
s plněním usnesení z minulého zasedání.
Následně starosta obce přednesl zprávu
o činnosti obecního úřadu od ustavujícího
zasedání nově zvoleného zastupitelstva.
Poté bylo odsouhlaseno složení jednotlivých výborů zastupitelstva (více v samostatném článku).
Dalším bodem jednání bylo projednání
rozpočtových opatření č. 12/2018, kterými byly přesunuty finanční prostředky
mezi jednotlivými položkami rozpočtu dle
potřeb závěru roku. Projednán a schválen byl rozpočet Základní školy a Mateřské školy Hněvotín na rok 2019 ve výši
2 085 000 Kč. Rozpočet bude vyvěšen
na webových stránkách základní školy
a k nahlédnutí bude k dispozici i na obecním úřadě.

se zabývali i žádostmi základní školy a římskokatolické farnosti Hněvotín. V různém
rámcově seznámila přítomné předsedkyně
výboru pro školství a mládež Lucie Přikrylová s Výroční zprávou základní školy.
Revokováno bylo usnesení č. 2/2014 z 9.
prosince 2014 a schválen byl odpisový plán
Základní školy a Mateřské školy Hněvotín,
příspěvkové organizace (Plán účetních odpisů za rok 2018). Starosta obce informoval o jednáních s orgány kraje a společností
Wanzl o zamezení dalšího rozšiřování průmyslové zóny blíže k Hněvotínu.
Dále zazněly informace o:
- návrhu finančních příspěvků zapsaným
spolkům, sdružením, kroužkům a o příspěvcích obce na společenské a sportovní
akce;
- projednání rozpočtu obce Hněvotín na
rok 2019;
- převodu majetku TJ FC Hněvotín, z.s.
obci;
- vyhlášení petice k zamezení dalšího rozšíření Technologického parku Olomouc
v k.ú. Hněvotín.
Místostarosta Petr Niessner zhodnotil společenské akce, které za poslední období
proběhly, a informoval o akcích, které jsou

Výbory zastupitelstva
pro nové volební období
Výbory plní úkoly, kterými je pověří zastupitelstvo. Tomu také výbor odpovídá
za svoji činnosti. Předsedou je vždy člen
zastupitelstva obce. Kontrolní a finanční
výbor musí být zřízen vždy. Na 2. zasedání
zastupitelstva obce bylo odsouhlaseno složení jednotlivých výborů takto:
- kontrolní výbor: předseda Ivo Černý, členové Ondřej Svaček, Michal Edl;
- finanční výbor: předseda Libor Blaťák,
členové Vladimíra Piňosová, Petr Procházka;
- výbor pro výstavbu obce a dopravu: předseda Miloslav Antl, členové Tomáš Dostál,
Radek Trybula;
- výbor majetkový a pro práci se spolky
a sdruženími: předseda Petr Niessner, členové Milan Krejčí, Zdeněk Filip;
- výbor pro kulturu: předsedkyně Naděžda
Krejčí, členové: Olga Černá, Daniel Hulík,
Pavel Pospíšil;
- výbor pro životní prostředí: předseda Roman Piňos, členové Lenka Slehová, Martina Svobodová;
- výbor pro občanské záležitosti: předsedkyně Pavla Hluší, členové Jana Mádlová,
Iveta Šutová;
- výbor pro školství a mládež: předsedkyně
Lucie Přikrylová, členové Kateřina Navrátilová, Jitka Mlynářová.
Jaroslav Dvořák, starosta

Jak jsme na tom v přípravách
na zimní údržbu komunikací?

Obec Hněvotín má uzavřeny dohody
se společností Spro Stavby obchod Doprava
a Služby s.r.o. o zimní údržbě silnic, tj. plužení a sypání posypem. K dosavadní spolupráci z minulých let nemáme výhrady.
Obec dále provozuje frézu s radlicí, mo-

Zastupitelé obce při jednání dne 11. prosince 2018. Zleva: Ivo Černý, Roman Piňos, Libor Blaťák, Miloslav Antl - místostarosta, Jaroslav Dvořák – starosta, Lucie Přikrylová, Petr Niessner – místostarosta,
Naděžda Krejčí a Pavla Hluší.

V souladu s § 3 odst. 1, zákona č. 250/2000
Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů byl zastupitelům předložen
k projednání Střednědobý rozpočtový výhled obce na léta 2019, 2020 a 2021. Ten
byl řádně vyvěšen na úřední desce a webových stránkách obce a po dobu 15 dní byl
k nahlédnutí na obecním úřadě. Výhled
byl zastupiteli schválen. Dále byl projednán a schválen Strategický plán rozvoje
obce v letech 2018 – 2022 s výhledem do
roku 2026. S dokumentem a zejména jeho
investiční částí byli občané seznámeni v
minulém vydání Zpravodaje. Zastupitelé
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ještě připraveny na závěr roku. Místostarosta Miloslav Antl seznámil zastupitele
a hosty s přípravou obecního úřadu na
zimní udržbu komunikací a s pokračující
výstavbou v obci. O všech výše uvedených
informacích naleznete podrobnější údaje
na jiných místech Zpravodaje.
Po projednání smluv obce proběhla diskuze. Na závěr bylo přijato usnesení a starosta zasedání ukončil. Podrobnější informace
o projednávaných záležitostech naleznete
na obecních webových stránkách v Usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce.
Iveta Čechová

torový zametač chodníků a nakoupila dostatečné množství soli. Sůl jsme jako každý rok také rozdali Domu s pečovatelskou
službou, poště, základní škole, mateřské
škole a provozovnám, kde je větší pohyb
osob.
Zamýšlíme - po uspokojivém vyřešení zimního parkování traktoru - zakoupit v příštím roce radlici a sypač soli a zajišťovat
zimní údržbu místních komunikací vlastními silami.
Miloslav Antl, místostarosta
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Dotace spolkům a zájmovým sdružením v roce 2019

Rozpočet obce na rok 2019

Zastupitelé obce na svém jednání v úterý 11. prosince schválili níže uvedené
dotace spolkům a zájmovým sdružením:
TJ FC Hněvotín							
500 000 Kč
Sbor dobrovolných hasičů Hněvotín					
5 000 Kč
Sbor dobrovolných hasičů Hněvotín (mladí hasiči)				
5 000 Kč
Myslivecké sdružení Blata Hněvotín					
5 000 Kč
Družina mladých myslivců Vlčata						
5 000 Kč
Český červený kříž						
10 000 Kč
ProVás Hněvotín								
5 000 Kč
Senioři									
5 000 Kč
Taneční skupina BABA						
15 000 Kč
Beruška									
5 000 Kč
Římskokatolická farnost Hněvotín				
10 000 Kč
Mažoretky základní školy (3 oddíly)				
30 000 Kč
Spolek volyňských Čechů a jejich přátel					
5 000 Kč
Spolek rodičů při MŠ Hněvotín						
5 000 Kč
Spolek rodičů při ZŠ Hněvotín						
5 000 Kč

Zastupitelé navrhli pro rok 2019 vyrovnaný rozpočet obce ve výši 35 442 000 Kč.
Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen na úřední desce a webových stránkách obce, k nahlédnutí byl k dispozici na obecním úřadě.
Rozpočet byl zastupiteli schválen. Podrobněji se s jeho jednotlivými položkami můžete seznámit opět na webových stránkách
obce, nebo osobně v úřední dny na obecním úřadě.
Libor Blaťák, předseda finančního výboru

Poděkování za práci pro
obec a přání zastupitelů

Děkujeme vám občanům, kteří jste se
v uplynulém roce 2018 zapojili do
dalšího rozvoje naší obce. Přispěli
jste k zlepšování podmínek pro naše
kulturní, sportovní a společenské
vyžití, podíleli jste se na zlepšování podmínek pro smysluplnou práci
v zájmových spolcích a sdruženích
a také na zlepšování životního prostředí
a celkové úrovně bydlení v naší
vesnici.
Společně se zaměstnanci obecního
úřadu a s redakční radou Zpravodaje přejeme všem občanům příjemné a klidné prožití vánočních svátků
a v novém roce 2019 především pevné zdraví, spokojenost, štěstí, pohodu
a po celý rok dobrou náladu.
zastupitelé obce

Pokračující výstavba v obci
Další dotace budou poskytnuty:
- vedoucím kolektivních sportovních kroužků mimo ZŠ (florbal a kopaná)
40 000 Kč
- základní škole Vrbátky na organizaci soutěže škol Starostuv vdolek		
13 000 Kč
- na zajištění prázdninového tenisového kurzu dětí				
8 000 Kč
- na soutěž v přespolním běhu FIT RUN Hněvotín 2019			
20 000 Kč
- na zajištění prázdninového tábora spolku ProVás (400 Kč/dítě), max.
50 000 Kč
- na startovné soutěže dračích lodí Skalička 2019				
5 000 Kč
- Hospici na Svatém Kopečku						
5 000 Kč
- mobilnímu hospici NEJSTE SAMI					
5 000 Kč
- Sociálním službám pro seniory Olomouc p. o.				
10 000 Kč
- na činnost Mikroregionu Kosířsko				
182 500 Kč
- na činnost regionu Haná						
54 060 Kč
Spolky mohou částky čerpat do konce měsíce listopadu 2019.
Petr Niessner, místostarosta

V letošním roce jsme konečně dokončili
restaurování národní kulturní památky,
která je vlastně nejcennější v majetku obce,
sochy p. Marie s glorietem a s ohradní
zdí, a navázali jsme tak na práce započaté
v roce 2016. Mimo profesionální restaurátory a zlatníky se na pracích podíleli také
zaměstnanci obce pánové František Karger
a Lukáš Burďák, kterým děkujeme. Bez
jejich aktivity bychom práce do mrazů nestihli. Přes den i v noci zkrášluje tato památka tuto část obce.

Odstoupení od smlouvy

Zastupitelé obce se na 2. zasedání usnesli, že oficiálně odstupují od smlouvy
s TJ FC Hněvotín, z.s. o zápůjčce podepsané 22. května 2017 a schválené usnesením
z 16. zasedání zastupitelstva dne 18. dubna
2017.
Vzhledem k dalším ujednáním a sladění

stanovisek obce a vedení spolku byla uzavřena nová kupní smlouva a nová nájemní
smlouva mezi obcí a TJ FC Hněvotín z.s.
Obec Hněvotín z tohoto důvodu také upouští od vymáhání penále za neplnění termínů původní smlouvy.
Jaroslav Dvořák, starosta

Pokračování na straně 4.
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Pokračující výstavba v obci

Scholaris

Aby to děti bavilo

Pokračování ze strany 3.

Termín odevzdání přihlášek na střední
školu se pomalu krátí. Brzy budou Vánoce,
po kterých následuje leden, a než se nadějeme, únor nám bude klepat na dveře spolu
s otázkou, na jakou střední školu se budou
letošní deváťáci hlásit.
Pro jednodušší rozhodování se naše třída
zúčastnila každoroční přehlídky středních
škol Scholaris, kde si žáci měli možnost
obejít si prezentační stánky všech škol
v Olomouckém kraji, dozvědět se plno zajímavostí o vyučovacích projektech, popovídat si s učiteli a slyšet názory studentů
těchto škol.
Výběr střední školy a samotné přijímačky
jsou strašákem pro každého z nás. Učitelé ve škole se nám snaží vyjít maximálně vstříc a pomáhají nám, jak jen to jde.
Seznamují nás s nejrůznějšími školami,
zjišťují zajímavé informace a odpovídají
na každou naši otázku. My jsme jim všem
moc vděční, že s námi vyjeli i na Scholaris
a pomáhají každému z nás vybrat si ideální
školu.
Eliška Slehová

Rozhodli jsme se, že s dětmi strávíme více
společného času v tělocvičně. Postupně se
v ní jednotlivé večery vystřídaly všechny
skupiny mažoretek a pomponistek, a tak se
v tělocvičně několikrát svítilo a zněla hudba ještě dlouho do noci.
Naší hlavní náplní byl trénink před vystoupeními, pilně jsme pracovaly na dokončení
choreografií a natrénování synchronizace
pohybu. Našel se ale i prostor pro dobré
jídlo nebo vybíjenou, pozdní usínání, …
prostě zábavu s kamarádkami a bez rodičů.

V tomto roce jsme také restaurovali sousoší
piety a smírčí kříž při cestě na Olšany. Domníváme se, že tyto aktivity jsou naší povinností pro zachování kulturního dědictví
Hněvotína.
Po přestěhování pedagogů obou stupňů
do nové sborovny vytvořené z původního
školního bytu, jsme mohli také stavebně upravit bývalou sborovnu 1. stupně na
další třídu. V budově základní školy také
upravujeme uvolněný sklepní prostor na
sklad a připravujeme stavební úpravy další
místnosti sklepa na kuchyňku pro zájmové
vaření žáků školy.

Podpořili jsme iniciativy Mysliveckého
sdružení Blata a pomohli se stavebními
úpravami objektu bývalé Výrovky. Z výsledku máme velkou radost.
Prodlouženo bylo veřejné osvětlení zadní
části lokality rodinných domů na ul. Topolanská, realizovala se přeložka veřejného
osvětlení u hřbitova a také dokončujeme
osvětlení samoty ve Skalách.
V zimních měsících samozřejmě stavební
aktivity utlumíme a budeme se připravovat
na příchod jara.
Miloslav Antl, místostarosta

Petice

Zastupitelé obce na 2. zasedání rozhodli o vypsání petice k zamezení zamýšleného rozšíření Technologického parku
Olomouc v k. ú. Hněvotín.
Cílem petice je zabránit další výstavbě
objektů Technologického parku Olomouc v katastrálním území obce, která
je zahrnuta v Návrhu změn 2a Zásad
územního rozvoje Olomouckého kraje.
Obec v minulosti umožnila výstavbu
některých objektů pro řešení nezaměstnanosti občanů. Nyní je situace
úplně jiná. Chceme si zachovat vesnický ráz obce. Netoužíme, aby naši obec
pohltily další haly průmyslové zóny
a z obce se stala ubytovna pro pracovníky dovezené z jiných států.
Petici můžete podepisovat v úřední dny
v přízemí obecního úřadu.
Jaroslav Dvořák, starosta
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Z výroční zprávy
o činnosti školy

Rok se sešel s rokem a začal nám nový školní rok a ani se nenadějeme a bude tu i nový
kalendářní. Dovolte mi tedy krátké ohlédnutí za školním rokem 2017/2018.
Během uplynulého roku se událo mnoho
věcí a školní rok byl, samozřejmě kromě
výuky, nabit i nespočetnými akcemi, soutěžemi, projekty, výlety apod. Aby to pomyslné školní soukolí fungovalo, jak mělo, je
potřeba neustále vylepšovat, zdokonalovat
a budovat odpovídající zázemí. V tomto
rušném „mraveništi¨ bylo potřeba najít
i prostory pro odpočinek a hru po perném
dni pro ty nejmenší, kteří už mají ten den
„splněno“ a tak pro ně byla zrekonstruována bývalá sborovna, která byla vybavena
novým nábytkem, židlemi a lavicemi. Děti
tak získaly klidovou zónu, kde si mohou
spokojeně hrát bez toho, aby rušily ty starší, kteří mají ještě práci.

V 1. patře školy byl zrekonstruován bývalý školní byt a učitelé prvního a druhého
stupně zde získali krásné a velkorysé pro-

V takový kouzelný večer pak chutná pizza
tak, jako nikdy žádná předtím ještě nechutnala, ovocný čaj se pije, přestože ho
vůbec nikdy nepijete, s kamarádkami se
nehádáte, protože je budete potřebovat, až
půjdete v noci na záchod do zhasnuté školy
… všechno je fajn a super. Večer se nikomu
nechce do spacáku a ráno pak zase nikomu
ze spacáku ven, k snídani chutná maminčina výborná buchta i v pyžamu… prostě
pohoda, jak má být.
A tak jsme si letošní přespání v tělocvičně
opět užily a příští rok se dívky určitě už zase
první hodinu budou ve všech kroužcích
ptát: Kdy budeme spát v tělocvičně? A odolali byste jejich nadšení?
Radka Dudová

story, kde má každý své zázemí s pracovním koutkem a snad i trochu klidu pro svou
náročnou práci. Tak ať jim nově zbudované
prostory slouží k jejich plné spokojenosti
K 1. září 2018 je ve škole celkem 198 dětí,
které pod vedením ředitele Vladimíra Čuky
a statutární zástupkyně Vlasty Novákové vzdělává 14 učitelů, 7 asistentů pedagoga a 3 družinářky. V mateřské škole je,
pod vedením zástupkyně ředitele Ivony
Vrbíkové, 78 dětí v péči 6 učitelek. Spolu
s technickohospodářskými pracovníky,
kteří zajišťují celý chod školy a školky,
se tak o děti stará celkem 41 pracovníků.
Všem přejeme krásné a pohodové vánoce,
v roce příštím především hodně zdraví
a také hodné, zvídavé a snaživé děti.
Lucie Přikrylová,
předsedkyně výboru pro školství a mládež
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Zájezd do adventní Vídně

Starostuv hanácké vdolek – Dubany 2018

V sobotu 24. listopadu uspořádala naše základní škola jednodenní zájezd pro rodiče
s dětmi do adventní Vídně. Zájezdu se
účastnily děti od první až do deváté třídy
se svými rodinami. Z Hněvotína jsme odjeli již v ranních hodinách, abychom toho ve
Vídni mohli obdivovat co nejvíce.
V hlavním městě Rakouska jsme nejprve
zavítali k zámku Schönbrunn, kde jsme
si s odborným výkladem našeho průvodce prošli zámeckou zahradu a nasáli první
vlnu vánoční atmosféry u tamějších trhů.

Na závody obratnosti žáků 1. stupně jezdíme do Duban již několik let a někteří
z vás si možná ještě pamatujete, že jsme
vloni a dokonce i předloni tuto soutěž vyhráli. Oba poháry máme ve vitríně v pavilonu základní školy. Letos 27. listopadu
k nim přibyl další.
Našich 20 žáků závodilo s osmi školami
z okolí. V prvních pěti disciplínách neměli
žádného přemožitele. Pravidla všech soutěží byla přesně stanovena, pokud někdo
něco omylem porušil, byl penalizován,
což znamenalo vteřiny navíc, a i nám se to
dvakrát povedlo. Jednou jsme se kvůli penalizaci jedné vteřiny dostali na stejný čas
s jinou školou a skončili tak v dané disciplíně na 1. - 2. místě.
Poslední disciplínou bylo přeskakování lavičky, které se nám letos nepovedlo
na výbornou. Skončili jsme v ní druzí,
ale na celkovém pořadí to nic nezměnilo

a my jsme zvítězili na celé čáře, pravděpodobně s největším rekordem historie celé
soutěže.
Celý den si maximálně užili tito žáci:
- z 1. třídy Barunka Barabášová, Kristýnka
Ježek, Jiřík Pfof a Míša Dostál;
- ze 2. třídy Natálka Grčková, Gabča Sovová, Peťa Němeček a Luky Večeřa;
- ze 3. třídy Nikolka Tomaščáková, Anetka Dolénková, Sárinka Ševčíková a Denis
Vilímec;
- ze 4. třídy Justa Ježová, Ivo Rokyta, Jára
Brůžek a Marťa Slovák;
- z 5. třídy Bea Piňosová, Ríša Černošek,
Gába Güntner a Maty Doležel.
A co za rok? Kdo s námi pojede? Můžeme
letošní vynikající výkon ještě překonat?
Těším se na celoroční snažení dětí v tělocviku a jejich sportovní výkony.
Radka Dudová

Poté jsme se přesunuli přímo do centra
města, které už zářilo vánoční atmosférou. Všude jsme mohli obdivovat krásné
dekorace a svítící ozdobené stromy, sochy
a spoustu stánků. Na stěžejních známých
památkových místech jsme strávili vždycky trochu více času, mohli jsme si je sami
prohlédnout a projít. Zároveň jsme měli
čas stavit se třeba na oběd na vyhlášený
Wiener Schnitzel, nebo naopak na něco
sladkého ke kávě, ve formě nejznámějšího
vídeňského zákusku Sachertorte.

Tak jsme se od Stefansdomu přes Maria-Theresien Platz dostali až k radnici, kde
se každoročně nacházejí ty nejznámější, největší a nejnavštěvovanější trhy. Na
Rathausplatz nám nabídly ještě poslední
možnost zahřátí se výborným vídeňským
punčem. Mnozí z nás také jistě na zájezdu
nakoupili vánoční dárky pro své blízké, jiní
se spíše kochali vánoční atmosférou s punčem a voňavými pečenými bramborami
v ruce.
Po deváté hodině večer jsme dorazili všichni v pořádku zpátky do Hněvotína. Počasí
nám přálo, mohli jsme i přes nepříznivou
předpověď nakonec nechat naše deštníky
schované.
Adéla Pelíšková

Dílničky v mateřské škole
V průběhu listopadu se ve třídě Motýlků
a Včeliček konaly druhé tvořivé dílničky,
během kterých si děti, společně se svými
rodiči glazovaly výrobky z keramiky.
Tvořivá odpoledne se v obou třídách vydařila, přišli téměř všichni z dílniček předešlých, a tak mohla vzniknout velká spousta
krásných výrobků, které budou po dokončení vytvářet vánoční atmosféru v nejednom domě.
Petra Ošťádalová
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Charitativní akce Vánoční
hvězda

Mikulášské hrátky očima dětí Poplatky za komunální odpad
V pátek 30. listopadu se od 16 do 18:30 ho- a psy

Věděli jste, že vánoční hvězda pochází
z Mexika z říše Aztéků, kde jí říkají Flores
de Noche Buena, tedy květina Štědrého večera? I v této zemi kvete v období Vánoc,
ovšem jen zřídka v květináči, ale většinou
v zahradách, a to do výšky jednoho metru.
Z místa původu pochází také legenda o její
krvavě červené barvě. Tuto rostlinu milovala královna Aztéků, která se nešťastně
zamilovala. Když zjistila, že ji milý zradil,
puklo jí srdce a kapky její krve zbarvily
květ.

din konaly v kulturním domě v Hněvotíně
Mikulášské hrátky. Mohli přijít děti i dospělí a užít si plno zábavy, třeba se podívat
na vystoupení dětí z mateřské nebo základní školy, nebo si třeba na vlastní kůži zkusit
zatancovat.

Aztékové si však této květiny vážili více pro
její praktické výhody než půvab.
Z jejích listů vyráběli červené barvivo na
textilie a používali je i jako přísadu do kosmetiky. Mléčná míza pak byla zpracována
na lék proti horečce. A téměř dvacet let
tahle „krásná domorodka“ z kmene Aztéků pomáhá u nás těžce nemocným dětem
překonávat jejich nemoc. Úžasné je to, že
každým rokem víc a víc. Účelem sbírky je
shromáždění finančních prostředků na
humanizaci léčby hematologicky a onkologicky nemocných dětí, kterou organizuje
Šance Olomouc – sdružení rodičů a přátel
hematologicky a onkologicky nemocných
dětí.
Na naší škole letos proběhl již 13. ročník
a společně s dětmi jsme přispěli částkou
16 850 Kč. Děkuji všem, kteří zakoupením
vánočních hvězd pomohli nemocným dětem financovat rekondiční pobyty a aktivity, které naplní jejich volný čas a podpoří
jejich psychickou a duševní relaxaci.
Iveta Šutová

A potom nastala ta chvíle, na kterou všichni
čekali - příchod Mikuláše s anděly a čerty.
Nejprve Mikuláš řekl nějaká slova ohledně
chování žáků základní školy a dětí mateřské školy. Poté vyběhli čerti do publika na
zlobivé děti, ale Mikuláš je raději přivolal
zpátky, aby ještě něco neprovedli. Andělé
pak rozdali dětem bonbóny. Když je dorozdávali, musel se Mikuláš rozloučit. Moc mě
to bavilo.
Jan Jašek, žák 5. třídy
Na Mikulášských hrátkách jsem byl a bavilo mě to tam. Čerti sice nebyli strašidelní,
ale jídlo, pití a program tam byly. Ohňostroj se mi líbil hodně, nebo i zpěv z balkónu byl hezký.
Matyáš Kučerka, žák 5. třídy

Mikulášská nadílka
v mateřské škole

Ve středu 5. prosince překvapila děti z naší
mateřské školy známá trojice – Mikuláš,
anděl a čert. Děti z jednotlivých tříd se již
několik dní předem na jejich příchod připravovaly, učily se písničky a básničky,
kterými by Mikuláše a jeho družinu mohly
přivítat.
V 9 hodin dopoledne se školkou neslo cinkání zvonečku a řinčení řetězu. Děti Mikuláše pěkně přivítaly, zazpívaly mu písničky
a řekly básničky. Zlobivé děti slíbily, že se
polepší, tak musel čert odejít s prázdným
pytlem. Všechny děti dostaly od Mikuláše
balíčky plné sladkostí a ovoce.
Petra Ošťádalová
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Od nového roku nastane velká změna ve
vybírání poplatků za komunální odpad
a psy. Do letošního roku jsme neměli program na evidenci poplatků, vše jsme dělali
ručně. Nyní jsme koupili program, a proto
nastanou i pro vás změny. Již nebude možné vás každého jednotlivého plátce upozorňovat, že je poplatek splatný a kolik. Program toto upozornění nevygeneruje a my
nejsme schopní předpis dělat v programu
a zároveň ještě ručně.
Každý občan Hněvotína je povinen znát
vyhlášky (již několik let se nemění) a musí
tedy vědět, že poplatek za komunální odpad se vybírá od 1. do 28. února, sazba na
jednoho občana bez rozdílu činí 400 Kč na
osobu (děti narozené v tom daném roce
jsou od poplatku osvobozeny). Poplatník
může platit za více osob, zaplatí například
jednou částkou za celý dům tak, jak uvedl
v „Ohlášení“. Pokud by došlo ke změnám,
je povinen změnu nahlásit na obecním úřadě. Variabilní symbol pro platbu zůstává
i nadále stejný - číslo domu + čtyřčíslí 1337.

Podle mě to tam bylo úžasné. Byli tam
strašidelní čerti, ale i krásní andělíčci.
A samozřejmě Mikuláš. Byla tam krásná vystoupení a výborné občerstvení.
V 19 hodin začaly děti zpívat v tomto pořadí: Štěpán Vyhlídal, Valerie Zubalová,
Nicol Miriam Mazánková a Aneta Tulcová.
Stromeček se krásně rozsvítil a začal ohňostroj. Bylo to tam krásné a všem se to moc
líbilo.
Mária Oračková, 5. třída

Poplatek za psa se vybírá od 1. února
do 31. března. Poplatek za jednoho psa
činí 100 Kč, u poživatele důchodu 50 Kč.
Za druhého a další psy bez rozdílu všichni
150 Kč. Variabilní symbol je rovněž stejný
jako minulé roky - číslo domu + čtyřčíslí
1341. I u tohoto poplatku musíte jakoukoli změnu (přihlášení, nebo odhlášení psa)
okamžitě hlásit na obecním úřadě. Veškeré poplatky se platí na účet obce vedený
u KB Olomouc, číslo účtu je 5423811/0100.
Rovněž vás žádáme, abyste při platbách
v hotovosti dodržovali úřední dny pondělí a středa od 8:00 do 11:30 a od 12:30 do
17:00 hodin, kdy je v provozu pokladna
v přízemí.
Výše uvedené informace budou uvedeny
i na webových stránkách obce, až budou
aktuální. Uvedení těchto změn do života
bude určitě vyžadovat z obou stran trpělivost. Budeme se snažit vše postupně vyladit k oboustranné spokojenosti.
Iveta Čechová
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Kalendář obce na rok 2019

Kulturní a společenské akce v obci

Ještě jsme ani nedolistovali obecní kalendář, který pro vás na letošní rok Obecní
úřad Hněvotín připravil, a již vám nabízíme nový, pro rok 2019. Kalendář vám
obrazem připomene kulturní, společenské
a sportovní aktivity pořádané obcí, místními spolky a sdruženími, nebo představí
významné stavby naší obce. Najdete zde
například data odvozu tříděných odpadů,
termíny konání veřejných zasedání zastupitelstva obce, otevírací dobu pošty, místní
knihovny i ordinační doby praktických lékařů.

Uskutečnilo se (název akce, pořadatel):
2.11. Hodová zábava (Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Hněvotín);
16.11. Podzimní setkání seniorů (Obecní úřad Hněvotín);
30.11. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu obce (Obecní úřad Hněvotín a složky
obce);
8.12. Hon (Myslivecké sdružení Blata)
11.12. Děti se těší na Vánoce (Český červený kříž Hněvotín);
12.12. Česko zpívá koledy (Základní škola Hněvotín).

V případě nouze zde najdete důležitá telefonní čísla na tísňové linky a telefonní čísla,
na která se může občan Hněvotína obrátit
v případě havárií při správě obce, včetně
čísla na velitele zásahové jednotky Sboru
dobrovolných hasičů Hněvotín. Kalendář
je k prodeji na obecním úřadě za symbolickou cenu 30 Kč. Věříme, že Ježíšek doručí
tento kalendář do každé rodiny a bude nás
společně provázet novým rokem 2019.
Petr Niessner

Připravuje se (název akce, pořadatel):
15.12. Taneční zábava (Sbor dobrovolných hasičů Hněvotín);
26.12 - 29.12. Vánoční turnaj ve stolním tenisu (Obecní úřad Hněvotín);
1.1. 2019 - Novoroční výšlap do hněvotínských Skal (Obecní úřad Hněvotín);
- Novoroční ohňostroj s hudebním doprovodem (Obecní úřad Hněvotín).
26.1.
Maškarní karneval MŠ
9.2.
Ples (Sbor dobrovolných hasičů Hněvotín)
16.2.
Myslivecký ples (Myslivecké sdružení Blata)
Petr Niessner

Podzimní setkání seniorů

Dějiny Hněvotína

V polovině listopadu jsou hněvotínští senioři již tradičně zváni do velkého sálu kulturního domu v Hněvotíně ke slavnostnímu setkání. V pátek 16. listopadu jsme tak
srdečně přivítali bezmála stovku seniorů,
kteří sál zaplnili do posledního místečka.
Po krátkém přivítání a společném přípitku
na zdraví bylo blahopřáno jedenačtyřiceti
jubilantům, kterým byl předán drobný dáreček a rudá růže.
Na programu setkání bylo i oblíbené vystoupení hněvotínské taneční skupiny
BABA a hostující taneční skupiny POUPATA z Velkého Týnce. K poslechu i tanci hrála hudební skupina MODRÁ ROSA, která
doprovodila starostu a odvážné zastupitele
při jejich půlnočním pěveckém vystoupení
s hitem Sladké mámení od Heleny Vondráčkové. Děkujeme všem, kteří se podíleli
na organizaci, místním seniorkám, které
připravily báječné pohoštění a všem hostům, kteří se dobře bavili. Jmenovitě pak
děkujeme Ivetě, Veronice a Petrovi Šutovým, kteří ochotně a neúnavně zajistili občerstvení až do brzkých ranních hodin.
Petr Niessner

Pokud vás zajímá historie naší obce a ještě
nemáte vhodný dárek pro své blízké nejen
na Vánoce, dovolte nám doporučit knihu
Dějiny Hněvotína od autorské dvojice David Papajík a Lubomír Novotný, která vyšla v letošním roce. Dějiny Hněvotína jsou
prvním podrobnějším uceleným pojednáním o dějinách naší obce.

Dozvíte se například, že Hněvotín byl v minulosti největší zemědělská vesnice širokého okolí královského města Olomouce.
Najdete zde mnoho autentických fotografií
i výpovědi dosud žijících pamětníků. Publikaci můžete zakoupit během úředních hodin na obecním úřadě za 150 korun.
Petr Niessner
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Rozsvícení vánočního stromu obce

Z hněvotínské vycházky

Na začátku adventu je v mnoha obcích
a městech tradicí uspořádání akce pod názvem Rozsvícení vánočního stromu. Nejinak tomu bylo v páteční podvečer 30. listopadu i u nás v Hněvotíně. O organizaci
se společně postaraly obecní úřad, základní a mateřská škola, hněvotínské spolky
a zaměstnanci obce.
Od 16 hodin se tak v kulturním sále postupně představily dětské kroužky, mažoretky,
dívky s pompony, rytmika a gymnastika
pod vedením učitelského sboru základní
školy. Bezmála dvouhodinový program byl
plný vydařených her, pohybu, zpěvu i volné
zábavy dětí.

Kulturní dům v Hněvotíně byl v sobotu
10. listopadu místem srazu členů Mysliveckého spolku Blata Hněvotín a jejich hostů.
Sešli se zde na první letošní vycházku na
drobnou zvěř. Příchozí myslivce ihned po
kontrole a zápisu prováděném místopředsedou spolku Rosťou Parákem a finanční
hospodářkou Bárou Mrákavovou čekala
připravená snídaně - chutná bramborová
polévka s pečivem připravená manželi Pospíšilovými. Škoda jen, že v uvedenou sobotu probíhaly hony i v sousedství, čemuž
odpovídal menší počet přítomných střelců.
Samotné počasí již od rána naznačovalo,
že by se vycházka mohla alespoň po této
stránce vydařit. V devět hodin zahájil ranní nástup trubač Pavel Andrš. Vycházky
se zúčastnilo 27 střelců, 6 honců a 11 psů
se zkouškou z výkonu. Všechny přítomné
v Hněvotíně přivítal předseda spolku Luděk Nezhyba a především upozornil na
bezpečnost při střelbě, na bezpečné zacházení se zbraní a na zákaz požívaní alkoholických nápojů během honu.

Součástí byla i návštěva Mikuláše, jehož
doprovod čítající sedm čertů, budil velký
respekt. Andělé rozdávali sladkosti dětem, které si díky tomu návštěvu mikulášovi družiny užily. Před obecním úřadem
vánoční atmosféru navodila místní kapela
HNĚVANKA vedená panem Pavlíčkem.
V 19 hodin popřál starosta obce všem občanům klidné vánoční svátky a žáci 9. třídy
po slavnostním odpočítávání všech přítomných následně rozsvítili vánoční strom,
který letos obci věnoval pan Vlček je zároveň tím nejvyšším, jaký kdy obec zdobil.

Před slavnostním ohňostrojem všem přítomným zazpívali vánoční koledy žáci
základní školy Štěpán Vyhlídal, Valerie
Zubalová, Nicol Miriam Mazánkovou
a Aneta Tulcová. Od 20 hodin následně
pokračovalo sváteční veselí ve velkém sále
pod taktovkou hudební skupiny TRIFID.
Plný taneční parket bavila až do dvou hodin v noci. V poměrně chladném večeru se
občané mohli posilnit u stánku Mysliveckého sdružení Blata, kde byl nabízen výtečný
guláš z kuchyně pana Vymazala. Spolek
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TJ FC Hněvotín zajistil smažení bramboráků a prodej uzenin z mobilní udírny.

Zahřát se vynikajícím punčem bylo možno u stánku Sdružení rodičů a přátel školy
při MŠ pod vedením Miroslavy Kočí a také
u stánku Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ pod vedením Kateřiny Mádlové.
Ti rovněž zajistili i bohaté občerstvení až
do závěru celé akce. Doplňkový prodej vánočního jmelí, keramických výrobků, nebo
kalendářů obce pro rok 2019 zajistili paní
Ilona Vyroubalová, paní Jana Svobodová
a pan Milan Vlček. Vedení obce velmi děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě a
organizaci této populární společenské akce.
Petr Niessner

Skončila druhá etapa rekonstrukce Výrovky

V minulých dnech ukončili zaměstnanci
Obecního úřadu Hněvotín druhou etapu
rekonstrukce mysliveckého zařízení Výrovka. Stávající objekt byl za jejich pomoci
přebudován tak, že vznikla nová místnost.
V ní byl postaven komín a umístěna nová
krbová kamna. Spolek tak získal od obce
novou společenskou místnost, která bude
sloužit pro schůze a různé společenské akce
nejen myslivců.

Dřevěné obklady nové místnosti zhotovili
ve svém volném čase myslivci Petr Kubíček a Miroslav Špičák, za což jim všichni
členové mysliveckého sdružení děkují. Za
dobře odvedenou práci patří poděkování
také zaměstnancům obce a v neposlední
řadě obecnímu zastupitelstvu v čele se starostou, které předáním objektu připravili
hněvotínským myslivcům ten nejkrásnější
vánoční dárek.
Rudolf Krč

Následně si vzal slovo hospodář spolku Pavel Toman:
„I já vás vítám na dnešní vycházce, která
bude mít 5 kol, do kterých se budeme přesunovat auty. Loví se kachna, zajíc, bažantí
kohout a zvěř škodící myslivosti. Lovte velmi obezřetně, hlavně v první leči nepouštějte broky přímo na město. Před každým
kolem vás budu informovat o postupu.
Chtěl bych vám popřát pěkný myslivecký
den, který bude tak pěkný jaký si ho uděláte“.
Poté se nasedlo do aut a odjelo do míst konání první leče. Obstoupila se lokalita zvaná cihelna. Přišlo však první velké zklamání, na výloži byl jen jeden zajíc. Druhé kolo
nebylo o nic úspěšnější. Následoval přesun
na Výrovku, kde byla připravena svačina - čaj a kabanos z udírny, obsluhované
Standou Ošťádalem a Vlastíkem Handlem,
chutnalo všem. Další tři kola se podobala
Pokračování na straně 9.
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Zájmové organizace

Z hněvotínské vycházky
Pokračování ze strany 8.

prvním dvěma. Přesto, že v létě bylo vidět
dosti kuřat bažanta obecného, výsledek vycházky tomu neodpovídal. Špatná skladba
plodin, chemie, dravci a škodná udělali své.
Z Výrovky jsme se přesunuli zpět ke kulturnímu domu, kde se v ohrádce z chvojí ohraničené čtyřmi ohni krčilo 5 zajíců, 4 bažantí
kohouti a jedna bažantí slepice. Výřad byl
překvapivě malý. Celý hon shrnul opět Pavel Toman, když řekl:
„Dámy a pánové, na začátku bych vám
chtěl poděkovat především za ukázněnost,
nedošlo k žádnému úrazu ani prohřešku.
Pro mne to byl den plný nervozity, protože
ten původně plánovaný hon měl vypadat
zcela jinak. Ale bohužel i zemědělské práce
jsou součástí našeho žití. Lovit se mělo jinde a jinak. Ten výřad je skromný, nicméně
odpovídá tomu, co pro dnešek potřebujeme. To je jedna povinnost, zbytek půjde do
tomboly. Děkuji také všem vůdcům psů.
Hlavní hon by měl být trochu o něčem jiném. Je mojí milou povinností již tradičně
vyhlásit dnešního krále honu, kterým je
Libor Konečný, kterému předávám medaili
a pamětní list“.

Vlevo král honu Libor Konečný, uprostřed předseda spolku Luděk Nezhyba a vpravo hospodář
Pavel Toman.

Výřad byl ukončen provoláním „Myslivosti zdar!“. Pak již na myslivce čekal v kulturním domě kotlíkový srnčí guláš vařený
členy spolku Lubomírem Vymazalem, Petrem Kubíčkem a Mirkem Špičákem. Hosté
i domácí si guláš velice pochvalovali
a v nejednom případě žádali o nášup. Na
stolech nechyběla ani tolik oblíbená buchta paní Pospíšilové, za kterou velmi děkujeme. Volnou zábavu nakrátko přerušila
bohatá tombola, kterou tradičně řídil Pavel
Pospíšil s asistentem Lubomírem Vymazalem. Velký dík patří všem sponzorům,
hlavně panu Jiřímu Menšíkovi, který nás
bohatě obdaroval zabíjačkovými produkty.
Za drobné dary děkujeme i členům mysliveckého spolku a hostům, kteří tímto splnili svou nepsanou povinnost. Po tombole
pokračovala volná zábava až do pozdních

večerních hodin. Pochvala z úst odcházejících hostů hřála u srdce. Odjížděl jsem
z Hněvotína s kamarádem Petrem Kubíč-

kem velice spokojen i přesto, že jsem si ani
nevystřelil. Již se těším na hlavní hon.
Rudolf Krč

Oznámení Římskokatolické farnosti Hněvotín
Pořad bohoslužeb ve vánočním období 2018-2019 ve farním kostele sv.
Leonarda v Hněvotíně:
24.12. Štědrý den: 15:00 žehnání betléma a zpěv koled, žehnání betlémského
světla; děti si mohou přinést lucerničky
a odnést si z kostela betlémské světlo;
Štědrý večer: 21:00 vánoční mše
svatá (v noci) – se zpěvem vánočních koled;
25.12. Hod Boží vánoční: 9:30 – vánoční mše svatá (ve dne) se zpěvem vánočních koled;
26.12. Svátek sv. Štěpána: 9:30 –
sváteční mše svatá;
30.12. Svátek sv. Rodiny: 9:30 – mše
svatá za rodiny farnosti;
31.12. Svátek sv. Silvestra: 17:00 –
mše svatá na poděkování za uplynulý rok;
01.01. Nový rok: 9:30 – novoroční mše
svatá za farnost a obec Hněvotín;
06.01. Slavnost Zjevení Páně – sv. Tří
králů: 9:30 – tříkrálová mše se svěcením
zlata, kadidla, vody a křídy, na konci mše
požehnání koledníkům Tříkrálové sbírky;

13.01. Svátek Křtu Páně: 9:30 – nedělní mše na zakončení vánočního období
s obnovou křestních slibů
Tříkrálový koncert v kostele sv. Leonarda v Hněvotíně
se bude konat v neděli 6. ledna 2019
v 16:00 hodin. Účinkovat bude chrámový sbor ze Skrbně, sólisty a orchestr řídí
Dr. Jiří Pospíšil. Program koncertu bude
uveden na plakátech. Vstupné na koncert
je dobrovolné, výtěžek bude použit na
opravu kostela.
Tříkrálová sbírka na Charitu
se bude konat v naší obci v týdnu kolem
svátku sv. Tří králů, tj. ve dnech 5. - 12.
ledna 2019. Prosíme farníky i ostatní spoluobčany, aby podle svých možností do této
sbírky přispěli a tím pomohli lidem, kteří
jsou odkázáni na pomoc a služby Charity.
Nikdo z nás neví, zda nebude jednou tuto
pomoc a tyto služby také sám potřebovat.
Ekumenická bohoslužba za jednotu
křesťanů
se bude konat ve farním kostele sv. Leonarda v neděli 20. ledna 2019 ve
14 hodin. Na tuto bohoslužbu zveme věřící ze všech křesťanských církví přítomných
v Hněvotíně a také duchovní všech těchto
církví. Po skončení bohoslužby bude následovat přátelská beseda s našimi hosty na
faře spojená s občerstvením.
Přejeme všem našim farníkům
i ostatním spoluobčanům radostné
a duchovně prožité vánoční svátky
a hodně Božího požehnání, zdraví
a spokojenosti v novém roce.
Mons. Eduard Krumpolc, farář
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Fotbalový podzim
Porážkou mužů v poměru 3:0 v předehrávaném 16. kole krajského přeboru Olomouckého kraje na hřišti vedoucího Lutína
byl v sobotu 10. listopadu zakončen fotbalový podzim. Jaký byl?
Pro mužstvo mužů určitě neúspěšný. Po
16 odehraných zápasech se nacházejí se
ziskem pouhých 11 bodů na 15. místě šestnáctičlenné tabulky. Mužstvo mělo kolísavou formu, dostávalo velmi laciné branky,
naneštěstí většinou hned na začátcích zápasů, a své vyložené šance naopak neproměňovalo. Kádr byl opět poměrně razantně obměněn, a navíc i omlazen. A když se
ve druhé polovině podzimu zranili i další
zkušení hráči, nastupoval tým do utkání
s Černovírem se základní sestavou, která
měla věkový průměr necelých 21 let (výsledek utkání 2:7, po poločase 0:7). Po tomto
zápase nahradil na lavičce týmu Lubomíra
Keluce trenér dorostenců Michal Barčík,
a i když se hra týmu zlepšila, ve zbývajících
dvou zápasech se bodový zisk nedostavil.
A tak se muži budou na jaře, stejně jako
před rokem, zachraňovat. Bodové odstupy od ostatních mužstev naštěstí nejsou
propastné.
Dorostenci byli po úspěšné loňské sezóně, kdy vyhráli okresní přebor, odměněni
historickým postupem do krajské soutěže.
A vůbec si nepočínali jako nováčci. V úvodním kole deklasovali mužstvo Olšan u Prostějova na jejich hřišti 12:0, poté si doma
poradili s vrstevníky ze Zabřehu v poměru
6:3. A i když do 8. kola zaznamenali i tři
porážky, následná série pěti výher, kdy dokázali porazit i vedoucí tým soutěže Loštice, je vynesla v podzimní tabulce na výborné 3. místo se ztrátou pěti bodů právě na
zmíněné Loštice. Někteří z hráčů dokonce
okusili i atmosféru zápasů krajského přeboru mužů, když několikrát nastoupili
i v základní sestavě. Všichni jsme zvědavi,
zda dorostenci na jaře dokáží podzimní výkony zopakovat, nebo dokonce i překonat.
Po dlouhé řádce let jsme díky neupadávajícímu zájmu nejmenších adeptů kopané
mohli do soutěže přihlásit mužstvo mladších žáků, když se podařilo vytvořit kádr
o patnácti hráčích. A chlapci nás nezklamali. Hřiště, na kterém hrají svá mistrovská
utkání, pokrývá polovinu velké hrací plochy, a tak měli ze začátku trochu problém
s orientací a s tím, jak a kde se na tak velkém prostoru pohybovat. Ale vše s přibývajícím počtem zápasů zvládli. A i když v tabulce své skupiny okresní soutěže skončili
poslední (i kvůli administrativnímu odečtu
7 bodů za porušení pravidel), jejich výkony a zápal, s jakým hrají, jsou příslibem
pro další jarní boje. To samé lze napsat
i o našich benjamíncích. Na podzim jsme
v soutěžích měli přihlášeny dva týmy – ročník 2010 a ročník 2011. Dle spádovosti byly
vytvořeny pětičlenné skupiny, ve kterých se
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Mužstvo mladších žáků. Vzadu trenér Jakub Ševčík. Stojící zleva: Alexandr Horák, Matyáš Kučerka,
Richard Černošek, Martin Vittorio, Adam Ondrůšek, Samuel Mikulášik, Adam Ošťádal a Václav Sova.
Dolní řada zleva: Justýna Ježová, Jan Jašek, Martin Slovák, Dominik Romanovský a Benjamin Duda.
Ležící David Čunderle.

týmy poměřily ve čtyřech turnajích. Dle výkonnosti pak byly vytvořeny další skupiny,
z nichž se po jarních bojích zrodí celkové
pořadí. Naši nejmladší v obou ročnících
patří k těm lepším.
Příznivci malého fotbalu mohli na podzim
na hněvotínském hřišti opět zažít mistrovská utkání týmu Olomouce v Superlize,
nejvyšší soutěži v tomto momentálně suverénně nejúspěšnějším kolektivním sportu
v České republice. „Malí fotbalisté“ totiž
letos dokázali k titulu mistrů světa připojit i tituly mistrů Evropy a mistrů světa do
21 let. Naši zástupci si v Okresním přeboru
olomoucké oblasti, druhé největší základny malého fotbalu po pražské, vedli rozdílně. Tým Kovo dřevo, obhájce vítězství ve
2. lize, potvrdil své kvality a podzimní tabulku vede, United Players, tým s ambicemi na postup do 1. ligy, se po nadějném
úvodu dostal do krize a v tabulce mu patří až 8. příčka, odkud má při malých bodových odstupech spíše blíže k sestupu
než k postupu. Veteránům FC Hněvotín
v 1. lize momentálně patří 6. příčka se ztrátou 15 bodů na vedoucí tým SK DDSport,
mají ovšem v tříbodovém systému dva zápasy k dobru.
Již nyní se všichni těšíme na fotbalové jaro,
které nám, jak doufáme, přinese ve všech
soutěžích více radostí, než smutku.
Milan Krejčí

Výbor TJ FC Hněvotín
děkuje všem sportovcům,
trenérům a členům za práci
v roce 2018.
Obecnímu úřadu Hněvotín,
sponzorům a příznivcům
děkujeme za podporu
a přízeň.
Všem výše uvedeným a našim
spoluobčanům
pak přejeme hodně štěstí,
zdraví a spokojenosti
v roce 2019.
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Vzpomínka na letní tábor „PRA PRA“
Léto je již dávno minulostí, a proto nezbývá nic jiného, než na zážitkový tábor PRA
PRA 2018 organizovaného spolkem ProVás Hněvotín pouze vzpomínat.
Proto byla v klubovně Vlčat v rámci akce
Rozsvícení vánočního stromu obce připravena pro širokou veřejnost malá výstava
prezentující letošní tábor. V duchu pratématu byla místnost plná měděných ozdob
a šperků, Venuší, skalních maleb, pazourků a zbraní. Nechyběli ani mamut Hněvík
a Hněvuše – naši maskoti i průvodci, dorazili i dinosauři. Na fotkách pak bylo možné
obdivovat zdatnost a zručnost členů tlup dětí - při stavbě pravěkých obydlí, či pecí
na keramiku, rozdělávání ohně, dojení koz,
nebo pěstování prazeleniny a praobilí.
Na památku dostaly děti vzpomínkové video. Pozvání na výstavu přijali i vedoucí a
sponzoři tábora, kterým jsme poděkovali
za podporu u svátečního punče, neboť bez
nich by nebylo možné udržet tábor na takové úrovni.
Děkujeme panu rektorovi Jaroslavu Millerovi za podporu a možnost znovu uspořádat tábor ve výcvikovém areálu UP Olo-

mouc Pastviny a na týden tam ubytovat
naše tlupy. Už také vešlo ve známost téma
5. ročníku tábora pro rok 2019 s cestovatelským námětem - „CESTOU – NECESTOU“. Přednostně byly na výstavě
rozdány přihlášky dětem, které již naše
tábory absolvovaly. Tyto přihlášky prosím

Hněvotínský hrnec 2018

odevzdejte do 31. ledna 2019 do spolkové schránky na adrese Hněvotín č. p. 400
(ul. Za školou). Noví zájemci najdou kontakty na našem webu www.provashnevotin.cz., kde také můžete zhlédnout táborová videa z minulých ročníků a ostatních
spolkových akcí.
Petr Niessner

Letošního ročníku stále populárnější celoroční soutěže v tenisové čtyřhře se zúčastnilo 18 dvojic. V základní části byli rozděleny
do dvou skupin, ve kterých si to rozdal „každý s každým“. Dvojice z devátých míst tabulek bojovali o celkové 17. – 18. místo,
ostatních 16 párů, po osmi z každé skupiny, bylo dle výsledku ve
skupině umístěno do herního pavouka.
Tato druhá část soutěže se letos hrála dle speciálního rozpisu
na tzv. dvě porážky, což znamenalo, že i dvojice s jednou porážkou mohla ještě dosáhnout na celkové vítězství. Dvě porážky znamenaly konec postupu a následně souboj o jedno z míst
v celkovém pořadí.
Snímek ze semifinálového utkání, vlevo dvojice
Michal Kršňák,
Tomáš Vebr.
Vpravo dvojice
Ivo Lošťák, Karel
Brachtel, která
nakonec obsadila
v soutěži celkové
3. místo.

K celkovému vítězství se nakonec poměrně suverénně probojovala dvojice Jaroslav Ambrož – Jan Dostál a stali se tak čtvrtými držiteli ceněné trofeje. Ve finále jim ale tuhý odpor kladli
nováčci v soutěži Michal Kršňák – Tomáš Vebr, kteří podlehli
po výsledku 7:6 7:5.
Celkem bylo v rámci letošního „hrnce“ odehráno 97 zápasů, což
je ohromná porce (64 ve skupinách a dalších 33 v nadstavbové
části). Ke zdárnému průběhu soutěže velice přispělo vybudování dalších dvou kurtů. A i když se druhá část protáhla (zdravotní
potíže u některých párů), a finále bylo odehráno v prosinci na
krytém kurtu v Olomouci, s průběhem letošního ročníku jsme
spokojeni. Stále je však co zlepšovat.
Milan Krejčí
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Senioři v akci

Děti se těší na Vánoce

„V Příkazích jsou k mání stromky a zdarma. Jde o jabloně a jen je vytěžit, třeba
i stovky…“, volal mi kamarád Lojzek Špičák telefonem. Během hodiny bylo svoláno
kořistní a zároveň výsadbové komando,
složené ze zkušených seniorů – Lojza Špičák, Franta Sklenář, Mirek Ponížil, Honza Vágner a Jarek Mlčoch. Byl naplánován
termín, vyřešeno technické vybavení, slivovice, doprava, prostory výsadby a další
organizační záležitosti.
V sobotu 20. října jsme, ještě s pomocí Lukáše Koníčka (někdo musel samozřejmě
řídit), vyrazili. Než se ostatní zahradníci
a zájemci s rodinami probudili a dostavili,

Podobně jako loňský rok i letos maminky
a babičky z místní organizace Českého červeného kříže společně se školní družinou
a obecním úřadem zorganizovali v úterý
11. prosince pro děti zábavné odpoledne
s vánoční atmosférou, koledami a kavárnou
pro rodiče v prostorách kulturního domu.
Děti si samy vytvořily vánoční cukroví, vánočky, linecké a běžné cukroví, tlapky, perníčky a jiné. Ženy jim výrobky upekly a děti
si je dozdobily. Pochlubily se také ostatním
a některé hned snědly.
Někteří je zase vzaly domů ukázat mamince. Se staršími spolužáky si vyzkoušely přípravu chuťovek, chlebíčků, vánoční
prostírání apod. To vše opět hodnotila
komise. Výrobky byly nakonec nabídnuty
rodičům a hostům v dětské kavárně, kde

se vše snědlo. Nejšikovnější děti dostaly za
odměnu malý dárek.
Rádi tímto vyřizujeme poděkování obce,
základní školy i rodičů ženám z Českého
červeného kříže za organizaci této akce.
Bylo to fajn a příští rok to zopakujeme?
Jitka Ponížilová

naši senioři již odjížděli s 200 stromky do
naší obce. Část stromků hned zazimovali
a ostatní v dalších dnech vysazovali a zabezpečili podpěrami a proti ohryzu zvěří.
Nahradili především uschlé a poškozené
stromky na FIT STEZCE, za Malým Klupořem až po Žerůvské skaly a za Čtvrtlíkovým
směrem na Těšetice. Mimo to, s pomocí
bagru, také zasadili desítky nových ořechů
při komunikaci vedoucí do Olšan. Jinak by
historická ořechová alej postupně zanikala.
Pravdou také je, a musíme to přiznat,
že manželky některých z nich (prý Jitka,
Anička a Jana) jezdily na kontrolu, pod
průhlednou záminkou, že jim vezou nápoje. Při tom tajně fotily nejen je, ale i jejich
dílo. Patří jim dík a vám, chlapi, děkujeme
za perfektně odvedenou práci. Jste borci!
Jaroslav Dvořák, starosta
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