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Obecní samospráva

Poznámky z 5. zasedání zastupitelstva obce
Červnové veřejné zasedání hněvotínských
zastupitelů proběhlo v úterý 11. června
od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zúčastnilo se jej 8 zastupitelů,
omluvena byla pouze Lucie Přikrylová.
Jednání bylo přítomno 16 hostů. Po zahájení, volbě zapisovatelky, návrhové komise
a ověřovatelů zápisu byl schválen program
jednání.
S plněním usnesení z minulého zasedání
všechny seznámil předseda kontrolního
výboru Ivo Černý a se zprávou o činnosti
obecního úřadu pak starosta obce Jaroslav
Dvořák. Předseda finančního výboru Libor
Blaťák zveřejnil Výsledek účetní závěrky a výsledek hospodaření Základní školy
a Mateřské školy Hněvotín, příspěvkové
organizace za rok 2018 a Závěrečný účet
a výsledek hospodaření obce za rok 2018
(viz samostatné články).
Při projednávání žádostí právnických
a fyzických osob byla schválena žádost České pošty s. p. o uzavření dodatku č. 6. ke
smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené s obcí dne 5. srpna 1999.

Dodávek pitné vody a odvádění splaškových vod se týkaly tři žádosti, z nichž žádost společnosti ARKO TECHNOLOGY
a.s. se sídlem v Brně o uzavření dodatku
č. 4 ke Smlouvě č. SVHO-2007-600000690 o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod byla schválena. Navyšuje se v něm poplatek obce za vodné
z 20,10 Kč na 22,56 Kč, tj. o 2,46 Kč/m3
a navýšení stočného z 21,52 na 24,61 Kč,
tj. o 3,09 Kč/m3 od 2. faturačního období, tedy od 1. dubna 2019. Byly
projednány smluvní ceny stočného u firem
překračujících kanalizační řád (viz samostatný článek).
Zastupitelé zamítli žádost společnosti GRM Systems s.r.o. se sídlem ve Slatinkách o odprodej pozemku obce parc.
č. 348/4 zastavěná plocha o výměře 49 m2.
Jedná se o pozemek v areálu zemědělského
družstva, konkrétně o zastavěnou komunikaci, po které by v budoucnosti mohla vést
cyklotrasa. Vyhověno bylo žádosti spolku
na ochranu práv zvířat a etické zacházení
s nimi pod názvem Zastavme utrpení, z.s.
se sídlem v obci Žerotín, kterému obec poskytne dar ve výši 6 tis. Kč na zajištění péče
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o psy odebrané občanovi naší obce. Místostarosta obce Miloslav Antl informoval,
že v souladu s usnesením minulého zasedání o realizaci zakázky malého rozsahu
nazvané „Dotační management projektu:
Posílení vodovodního systému a výstavba
vodojemu Hněvotín“ byla vybrána společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba
a.s., sídlící v Brně. S touto společností byla
uzavřena smlouva.
Dalšími probíranými tématy, se kterými
se podrobněji seznámíte na jiných místech
tohoto vydání Zpravodaje, na jednání byly:
- odkoupení a prodej obecních pozemků;
- žádosti obce o přidělení dotací;

- vyhlášení soutěže na zakázku malého rozsahu (oprava střechy kulturního domu);
- nákup techniky pro potřeby obce a řešení
nedostatku skladovacích prostor;
- stanovisko obce k rozšíření galvanovny
a areálu firmy WANZL spol. s r.o.;
- výstavba v obci;
- kulturní život v obci, připravované akce
na nejbližší období.
Následně byly projednány a odsouhlaseny smlouvy obce a rozpočtové opatření
č. 5/2019. Z diskuze vzešly dotazy a podněty, s jejichž řešením budou občané seznámeni na příštím veřejném zasedání zastupitelstva.

Na závěr zasedání přednesla návrhová
komise návrh usnesení. Bylo jednomyslně schváleno. Poté starosta obce Jaroslav
Dvořák jednání ukončil. Další, v pořadí
6. zasedání, se uskuteční v měsíci srpnu.
Podrobnější informace o projednávaných
záležitostech naleznete na obecních webových stránkách v Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce.
Iveta Čechová

Závěrečné účty a výsledky
hospodaření za rok 2018
Základní škola a Mateřská škola
Hněvotín, příspěvková organizace
Po projednání závěrečného účtu zastupitelé obce souhlasili s celoročním hospodařením Základní školy a Mateřské školy Hněvotín, příspěvkové organizace, bez výhrad.
Souhlasili i s převedením zlepšeného výsledku hospodaření organizace za rok 2018
ve výši 216 291,50 Kč z hlavní činnosti
a 16 306,89 Kč z hospodářské činnosti
na Rezervní fond. Fond může být využit
na provozní výdaje organizace.
Obec Hněvotín
Zastupitelé projednali Závěr z účetní závěrky Obce Hněvotín za rok 2018, Závěru
z výsledku hospodaření Obce Hněvotín za
rok 2018 a rozhodli o převedení výsledku
hospodaření z hlavní činnosti obce ve výši
8 930 977,76 Kč na účet „Výsledek hospodaření předcházejících účetních období“.
Na základě Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a nedostatku neprovedení
souhrnných dokladových inventur všech
rozvahových účtů obce zastupitelstvo přijalo opatření k odstranění nedostatků
a vyslovilo souhlas s celoročním hospodaření obce za rok 2018 s výhradou.
V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb.
o obcích schválilo žádost o přezkoumání
hospodaření obce za rok 2019 Krajským
úřadem Olomouckého kraje. Zároveň
upravilo a schválilo Směrnici obce Hněvotín k finanční kontrole podle zákona
č. 320/2001 Sb.
Libor Blaťák, předseda finančního výboru

Zastupitelé trvají na zamítavém stanovisku
Společnost WANZL spol. s r.o. nově dopracovala tzv. studii EIA o vlivu rozšíření výrobního areálu na životní prostředí. Mnoho
se nevyřešilo.
Vzhledem k negativnímu vlivu plánovaného záměru na životní prostředí
v obci (čerpání spodních vod do výroby do
200 m3 denně, produkce více jak 1 tuny kyseliny chlorovodíkové ročně do ovzduší, neúměrné zatížení splaškové kanalizace a řeky
Blaty nadlimitní produkcí rozpuštěných
anorganických solí - více než 100 tun ročně)
a nebezpečí havárií, nesouhlasíme se záměrem nazvaným „Hněvotín – Wanzl,
spol. s r.o. - linka pro závěsné zinkování“,
tedy s dalším rozšiřováním galvanovny.
Roman Piňos,
předseda výboru pro životní prostředí
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Smluvní ceny stočného s pod- Žádosti o dotace a souhlas obce s dofinancováním
nikajícími společnostmi
projektů v letech 2019 – 2022
Společnost BAPA s.r.o. sídlící v Hněvotíně souhlasí se smluvní cenou stočného
45 Kč za m3 od 1. října 2019. Zastupitelé
však zamítli žádost této společnosti o odpočet i vody obsažené v tekutinách vyvážených jako potraviny. Společnost je největším znečišťovatelem.

Zastupitelé obce projednali a schválili podání žádostí o poskytnutí dotací na níže
uvedené akce z rozpočtů Regionu Haná,
Integrovaného regionálního operačního programu, z jednotlivých ministerstev
a jejich fondů a z prostředků Evropské
unie.
Obecní úřad souhlasí s dofinancováním do
konečné ceny díla z finančních prostředků
obce u těchto akcí:
- posílení vodovodního systému a výstavba
vodojemu Hněvotín;

- nákup cisternového automobilu pro zásahovou jednotku Sboru dobrovolných hasičů;
- nákup dopravního automobilu pro potřeby Sboru dobrovolných hasičů;
- vybudování dvora s domácími zvířaty Babiččin dvůr.
Zastupitelé souhlasí s podáním žádostí
o dotace cestou dotačního managementu.
Výběrem společnosti pověřuje komisi pro
zadávání veřejných zakázek a podpisem
smlouvy s vybraným managementem starostu obce, pokud bude vyjednaná částka
do výše 200 tis. Kč. Nad uvedený limit je
nutný souhlas zastupitelstva obce. O výběru a podání žádostí bude předseda komise
pro zadávání veřejných zakázek informovat zastupitelstvo na nejbližším zasedání.
Miloslav Antl, místostarosta

Veřejné projednání Návrhu
územního plánu Hněvotín
Společnost WANZL spol. s r.o. souhlasí se
smluvní cenou za odvádění splaškových
vod ve výši 45 Kč za m3 od 1. října 2019,
ale požaduje přesné zdůvodnění zvýšených
nákladů obce. Navýšení obec zdůvodňuje nedodržením kanalizačních limitů RAS
(rozpuštěné anorganické soli - kritérium
pro stanovení celkové mineralizace vody,
což je jeden ze základních parametrů rozboru vod).

Tyto soli postupně narušují betonové části kanalizačního systému a výrazně snižují
životnost nerezových čerpadel. Obec musí
ze zákona vytvářet finanční rezervu na
opravu splaškové kanalizace.
Společnost WANZL dodává v současné době denně do kanalizace průměrně
70 m3. To představuje téměř 250 kg chloridu sodného v kanalizaci denně. Za takto
zasolenou splaškovou vodu i po proředění
splaškovou vodou ostatních uživatelů jsou
obci předepisovány pokuty provozovatelem Čistírny odpadních vod Lutín. Proto
zastupitelé na této ceně trvají.
Jaroslav Dvořák, starosta obce

Ve sportovním areálu by na volné ploše za víceúčelovým hřištěm s umělým povrchem měl
vyrůst atletický ovál s několika doskočišti pro
technické disciplíny a tréninkovým hřištěm
uprostřed.

- výstavba sportovní haly;
- rekonstrukce budovy pošty na bytové jednotky;
- realizace chodníku vedoucího od zemědělského družstva po mrazírny firmy SAFI
s.r.o.;
- rekonstrukce ulice za hasičskou zbrojnicí;
- zateplení budovy kulturního domu;
- vznik přechodů pro chodce u okružní křižovatky a základní školy;
- výstavba cyklostezky Hněvotín – Topolany;
- výstavba cyklostezky Hněvotín – Olomouc;
- výstavba cyklostezky Hněvotín – Lutín;
- vybudování vodní nádrže v jižní části katastru obce;

Stavební úpravy čekají i základní školu (přestavba původní tělocvičny).

- vybudování lovecké chaty jako zázemí
Mysliveckého spolku Blata;

Návrh územního plánu obce Hněvotín
je v listinné podobě vystaven k veřejnému
nahlédnutí od 26. června do 5. srpna na
Obecním úřadě v Hněvotíně v pracovní dny
a současně v listinné a elektronické podobě
na Magistrátu města Olomouce ve stejném
termínu v pracovní dny. Dále je možné
se s ním seznámit na internetové adrese
http://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/orp-olomouc/propjednavani-upd.

Jeho veřejné projednání se bude konat
v pondělí 29. července od 17 hodin v Hněvotíně v sále kulturního domu.
Každý občan může k návrhu územního
plánu uplatnit své připomínky a vlastníci
pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou uplatnit námitky proti návrhu
územního plánu nejpozději do 5. července
na Magistrátu města Olomouce, odboru
dopravy a územního rozvoje. K později
uplatněným námitkám se nepřihlíží. Podrobnější informace naleznete na Úřední
desce Obce Hněvotín.
Jaroslav Dvořák, starosta obce
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Pokračující výstavba v obci
Dokončili jsme rekonstrukci sociálního
zařízení v suterénu základní školy s doplněním čisticích a kontrolních šachet kanalizace a předláždění parkoviště pro vozidla
rodičů a návštěv školy.

Nákup techniky pro potřeby obce a řešení nedostatku
skladovacích prostor
Poslední dobou sekáme trávu na stále větších plochách. Sekačky dožívají a obec byla
nucena zakoupit novou traktorovou sekačku zn. STARJET za 105 tis. Kč.

původní vozidlo necháme ocenit a nabídneme k odprodeji.
Naším záměrem je také výměna střechy
a úprava objektu bývalé mandlovny na prostory určené pro uskladnění stanů, pivních
setů, prodejních stánků a dalšího materiálu
obce a Sboru dobrovolných hasičů používaného na zajišťování společenských akcí.
Práce budou prováděny částečně svépomocí zaměstnanci obce. Náklady odhadujeme
do 300 tis. Kč.
Petr Niessner, místostarosta

Odkoupení a prodej pozemků
obce
Plně se rozběhly práce na rekonstrukci
prostorů poštovního úřadu. Řešili jsme
zde sociální zařízení, vytápění, přípojky
vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace,
výměnu oken a podlahovin, nové rozvody
elektrické energie, snížení stropu apod.

Kvůli poruše statiky a nebezpečí zřícení
jednoho z pilířů plánujeme rekonstrukci
pomníku 1. a 2. odboje. Bohužel ho musíme
rozebrat, vybudovat kvalitní nové základy,
vystavět duté komíny a použít stávající pískovcový obklad.

Po předcházejících jednáních se Sborem
dobrovolných hasičů Hněvotín jsme se dohodli, že podáme žádost o dotaci na nákup
dopravního automobilu pro jejich potřeby. Podmínkou je přidělení dotace Ministerstvem vnitra ČR ve výši až 450 tis. Kč
a příspěvek Krajského úřadu Olomouckého
kraje. Obec se bude na nákupu podílet částkou cca 400 tis. Kč. Pro nákup vozidla bude
využita i částka získaná z prodeje stávajícího vozidla zn. AVIA.
Dalším problémem, který zastupitelé obce
řešili, jsou skladovací prostory obce. Máme
potíže s uskladněním techniky a materiálu
nezbytného pro zajištění chodu vodovodního a kanalizačního systému, úklidu a údržby prostranství, údržbu komunikací, materiál pro kulturní akce apod. Plánujeme
nákup a montáž skladové plachtové uzamykatelné haly o rozměrech 6 x 15 x 2,38
m za nabídnutou cenu do 260 tis. Kč včetně
DPH. Dále zamýšlíme nákup skeletové betonové garáže s vraty, jako další skladovací
prostory ve sportovním areálu. Cenu předpokládáme do 150 tis. Kč včetně DPH.

Zastupitelé obce projednali a schválili odkoupení pozemku od soukromého vlastníka o výměře 10 m2 z důvodu výstavby
chodníku a 1 m2 od soukromého vlastníka
z důvodu výstavby komunikace.
Odkoupení dalších pozemků do majetku
obce je realizováno v souvislosti s plánovanou výstavbu cyklostezek, jedná se o:
- 690 m2 z pozemku parc. č. 993/48, orná
půda o celkové výměře 25 789 m2;
- 309 m2 z pozemku parc. č. 392/1, orná
půda o celkové výměře 7 055 m2;
- 154 m2 z pozemku parc. č. 392/3, orná
půda o celkové výměře 4 120 m2;
- 150 m2 z pozemku parc. č. 392/4, orná
půda o celkové výměře 4 239 m2;
- 149 m2 z pozemku parc. č. 392/5, orná
půda o celkové výměře 4 201 m2;
- 207 m2 z pozemku parc. č. 392/6, orná
půda o celkové výměře 4 145 m2;
- 272 m2 z pozemku parc. č. 392/7 o celkové
výměře 402 m2.
Současně obec odprodává 41 m2 z pozemku
obce parc. č. 276/11, orná půda o celkové
výměře 1 772 m2. Odprodej se uskutečňuje z důvodu chybného zaměření soukromé
stavby, jejíž odstranění není nezbytné.
Petr Niessner, místostarosta

Obec vyhlašuje veřejnou soutěž na zakázku malého rozsahu na akci Oprava střechy
kulturního domu

Miloslav Antl, místostarosta
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Již třetím rokem zvažujeme náhradu za
dosluhující multikáru. Zvažovali jsme nákup malého valníkového auta, traktorku
s vlekem, repasovaného staršího stroje
apod. Stále jsme se však vraceli k vozidlu
zn. MULTICAR. Je vysoké, úzké pro práci
na chodnících a odolné v terénu.
Proto se zastupitelé rozhodli k zakoupení
nového vozidla typové řady M 27. Staré,

Vyčkávali jsme, jak dopadne žádost o poskytnutí dotace na tuto akci, podaná na Ministerstvu pro místní rozvoj. Bohužel jsme
dotaci neobdrželi. Zastupitelé se proto
rozhodli, že v tomto případě provede obec
opravu z vlastních prostředků. Podmínky
soutěže jsou k dispozici na Obecním úřadě
Hněvotín v úřední dny.
Miloslav Antl, místostarosta
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Základní a mateřská škola

Výsledky zápisu do předškolního vzdělávání od školního
roku 2019/2020
Ve čtvrtek 9. května se v prostorách naší
mateřské školy uskutečnil zápis do mateřské školy. Zápis provedla zástupkyně
ředitele pro mateřskou školu paní Ivona
Vrbíková. Ve stanovený den se podle časového harmonogramu dostavilo 22 rodičů
se svými dětmi. Vzhledem ke kapacitě naší
mateřské školy byly v přijímacím řízení
všechny děti přijaty. Pro tyto děti se tak
stane pondělí 2. září 2019 prvním dnem
v mateřské škole.
Vladimír Čuka,
ředitel základní a mateřské školy

Jarní úroda na školním
pozemku

Víte, že jahody jsou sladké ovoce, které
vlastně není plodem, ale zvětšeným okvětním lůžkem? Plody jsou totiž zelená semínka na jahodě.

Ředkvičky zase udržují v dobré kondici
mozek, takže jejich konzumace je i jistou
prevencí Alzheimerovy choroby. Na těchto
výpěstcích si pochutnávali i žáci 6. třídy.
Iveta Šutová

Osvětim

Na žádost žáků 8. a 9. tříd jsme společně
s cestovní agenturou uspořádali dne
11. června exkurzi do koncentračního tábora v Osvětimi.
V ranních hodinách jsme se vydali na
dlouhou cestu do polského města. V Osvětimi jsme si s paní průvodkyní prošli celý
komplex Osvětim I, poté jsme se vydali
i do blízké Březinky. Žáci mohli nahlédnout
do všech různých prostor, které byly v táboře zpřístupněné. Výklad byl doprovázený dobovými fotografiemi a přetlumočenými vzpomínkami lidí, kteří si táborem byli
nuceni sami projít.
Po prohlídce jsme se vyčerpaní letními teplotami vydali na cestu zpět a v odpoledních
hodinách v pořádku dojeli zpátky do Hněvotína. Z exkurze jsme se vrátili obohaceni
o spoustu nových poznatků.
Adéla Pelíšková, vedoucí zájezdu

Bubnování pro radost
V pátek 3. května nás, jako každoročně,
navštívil pan Kratochvíl se svým pořadem
Bubnování pro radost. Přivezl s sebou nejen 30 afrických bubnů, ale také spoustu
netradičních hudebních nástrojů – deštnou hůl, rumba koule, tibetské mísy, dřevěné žabky, zvonk... a spoustu dalších nástrojů prapodivných tvarů a jmen.

Malí i větší hudebníci si vyzkoušeli hru
v pomalejším i rychlejším rytmu a nikdo by
nevěřil, že na takový buben, zvaný džembe,
nehrají denně. Každá třída si pod vedením
zkušených lektorů vytvořila svůj vlastní
koncert, kdy hráli na nějaký nástroj úplně
všichni. Když už je bolely ruce, mohli si za
doprovodu bubeníků zatančit nebo jen tak
relaxovat. Cizokrajnou atmosféru dokonale dokresloval pan Kratochvíl hrou na jeden zvláštní australský domorodý nástroj
vzniklý z dlouhé dutiny mladého kmene
stromu. Věděli byste jeho název? (Didgeridoo)
Jitka Vlčková

Letní příměstské tábory
základní školy Hněvotín

To je název tříletého projektu, ve kterém
naše škola uspěla a získala tím finance
z Evropské unie, Evropského sociálního
fondu a operačního programu Zaměstnanost a Ministerstvo práce a sociálních věcí
České republiky, na provozování příměstského tábora. V každém z roků 2019, 2020
a 2021 uspořádá škola tři prázdninové turnusy příměstského tábora. Škola využije
získané finance k nákupu materiálů pro
činnost tábora a platy vedoucích. Příspěvek Obecního úřadu Hněvotín a samotných
rodičů bude použit na jízdné a vstupné při
jednodenních zájezdech tábora. Obědy zajišťuje naše školní jídelna. Vedením tohoto
projektu byla pověřena paní učitelka Radka Dudová, která již několik let takovéto
tábory pro hněvotínské děti v době velkých
prázdnin úspěšně organizuje.
Cílem tohoto projektu je poskytnutí pomoci rodičům s hlídáním dětí. Díky realizaci
letních příměstských táborů tak mají rodiče možnost zajištění dohledu nad svými
dětmi v době trvání letních prázdnin.
Vladimír Čuka,
ředitel základní a mateřské školy

Milujeme kroužek mladých
techniků
Jsme velmi rádi, že máme možnost jezdit
do dílen Sigmundovy střední školy strojírenské v Lutíně. Učíme se zde pracovat nejen s ručním nářadím, ale i na obráběcích
strojích pod odborným vedením pánů mistrů Libora Pečivy a Josefa Ulmana.

Máme velkou radost z krásných výrobků, které si vždy odvezeme a můžeme se
s nimi doma pochlubit. Výborné bagety na
svačinu vždy přispějí k tvůrčí a pohodové
atmosféře. Děkujeme i paní učitelce Ivetě
Šutové, která vše vždy organizačně zajistí.
Už nyní se těšíme na kroužek i v příštím
školním roce.
Radim Jánský
a Samuel Mikulášik, žáci 7. třídy

Branný den

V pátek 17. května se uskutečnil v areálu
základní školy Branný den vedený profesionálními instruktory. Cílem bylo poučit
žáky o bezpečnosti, chování v krizových situacích, resuscitaci a předat jim informace
o fungování a historii české armády.

V průběhu dne si žáci mohli všechny oblasti vyzkoušet na vlastní kůži. Na závěr byla
připravena asi nejvíce očekávaná aktivita střelba z makety zbraně. Po celé dopoledne
příjemně svítilo sluníčko a žáci se vraceli
spokojení zpět do školy.
Eliška Slehová
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Úspěšná reprezentace na sportovním poli

Přilétli draví ptáci

Senická laťka 2019
V pátek 31. května se jedenáct sportovců
z řad našich žáků a žákyň vydalo soutěžit ve
skoku vysokém do Senice na Hané. Nejvíce
se v kategorii mladších žákyň dařilo Adélce Navrátilové, která si vyskákala 1. místo osobním rekordem v hodnotě 130 cm.
V mladších žácích se na krásném třetím
místě umístil Jirka Mlynář.

Pátek 7. června byl pro všechny žáky zdejší
základní školy i pro děti z místní mateřské
školy nevšedním zážitkem. Vedení základní školy pro ně totiž připravilo ke Dni dětí
program společnosti Zayferus, která se zabývá ochranou dravých ptáků. Ve sportovním areálu na všechny malé i velké diváky
čekalo na dvacet dravých ptáků z řad rarohů, orlů, sov, supů, poštolek.

Ve starší kategorii se nejlépe zorientovala
a nejrychlejší čas zaběhla Eliška Slehová,
na nádherném druhém místě se umístila Lucka Slováková. Dívkám gratulujeme
a děkujeme za krásnou reprezentaci. Počasí celému běhu přálo, někteří závodníci sice
opomněli označit cíl, jiní se spletli v pořadí kontrol, ale nikdo se neztratil a všichni
jsme trefili domů.
Atletické závody v Lutíně
V polovině června jsme se vypravili
do Lutína na atletický stadion za tamější
školou, abychom se poměřili se sportovci
z okolních škol. Při běžeckých disciplínách
se v běhu na 60 m prosadil Vašek Sova,
když obsadil krásné třetí místo. V běhu na
150 m Nicolka Osladilová skončila také na
třetím místě.

Všichni přítomní se prostřednictvím odborné přednášky blíže seznámili s životem,
zajímavostmi i způsobem lovu např. supa
bělohlavého, orla kamčatského, výra velkého, sovy sněžné a na vlastní oči mohli vidět tyto opeřené dravce „v akci“ při honu
na kořist, nebo jejich vypuštění do volného prostoru s návratem zpět na hřbet ruky
člověka. Součástí této sokolnické „show“
byl také kvíz o ceny v podobě kalendářů,
leporel, magnetů nebo volného vstupu do
lednického zámeckého parku. Děkujeme
společnosti za příjemně strávené dopoledne a přejeme jí mnoho úspěchů v její práci a spoustu rozzářených dětských očí nad
krásou letu dravých ptáků.
Alena Zapletalová

Nejúspěšnější kategorie byla pro nás kategorie starších žáků. Na druhém místě
skončil Dominik Kaspar, který celou soutěž
skákal bez jediného zaváhání, a jediný, kdo
ho překonal, byl náš Petr Vohnout, který
přeskočil laťku ve výšce 158 cm.
Orientační běh v Čechách
pod Kosířem
Ve středu 5. června se 12 žáků 5. třídy
a 12 žáků 2. stupně vydalo do Čech pod Kosířem. Závod v orientačním běhu startoval
u Hasičského muzea a trať zavedla závodníky podél Muzea kočárů až do zámecké
zahrady, kde na ně čekala spleť mnoha
kontrol. V kategorii žáků a žákyň 1. stupně
teprve získáváme zkušenosti a tak jsme na
stupně vítězů nedosáhli, ale i tak jsme vybojovali několik umístění do první desítky.
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Přestože nemáme v Hněvotíně zatím
žádné doskočiště, dosahujeme ve skoku
do dálky výborné výsledky. Někteří závodníci vzali letos soutěž tak zodpovědně,
že si předem nastudovali na vševědoucím
internetu techniku skoku, a pak překvapovali všechny okolo. V mladších žácích obsadil druhé místo Jirka Mlynář, o kousek
méně skočil Adam Ošťádal. Třetí místo obsadila v mladších žákyních Adéla Navrátilová a ve starších žácích Petr Vohnout. Soutěže ve vrhu koulí se Kristýnka Pytlíčková
nejprve vůbec nechtěla zúčastnit, nakonec
ale tuto soutěž ovládla, byť před druhou
závodnicí zvítězila o pouhý o 1 cm. Štafeta mladších žáků a žákyň ve složení Vašek
Sova, Sára Tomaščáková, Nicol Osladilová,
Patrik Kaspar a Adam Ošťádal doběhla na
trati 5 x 200 m na druhém místě. Jak teprve budou vypadat výkony našich žáků,
až budeme moci trénovat na atletickém
stadionu přímo v Hněvotíně!
Radka Dudová

Den dětí ve školce
Letošní Den dětí si děti z naší mateřské
školy opravdu užily. Na zahradě vedle školky byl pro ně připraven program pod názvem Skotačení s Verčou.

Slečna Veronika Vičarová připravila pro
děti zábavné dopoledne plné pohybu, zpěvu a tance. Děti byly nadšené. Potom, co
se pořádně vyřádily, je čekalo ještě jedno
překvapení v podobě výborných nanuků,
které dětem zakoupil Spolek rodičů při
MŠ Hněvotín. Děkujeme.
Petra Ošťádalová
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Zahradní slavnost

O pohár bohyně Topolonie

Školní výlet 6. třídy

Pátek 7. června měly děti z naší školky pěkně nabitý. Dopoledne se byly podívat na
hřišti na ukázce dravců. Odpoledne se konala dlouho očekávaná Zahradní slavnost.
Tu zahájily děti z oddělení Včeliček pohádkou Sněhurka a sedm trpaslíků, kterou dva
měsíce pilně nacvičovaly. Prokázaly své herecké nadání, neboť se ani jednou nespletly
a pohádku odehrály přesně podle zadaného scénáře. Všem se pohádka v podání dětí
moc líbila.
Následovalo hudební vystoupení Isabellky Mrakavové, která zahrála na housle.
Poté již byli připraveni předškoláci, kteří
se krátkou básničkou rozloučili se školkou.
Na památku dostali pamětní list a knihu.
Děti z tanečního kroužku vystoupily s několika tanečními sestavami, které se pod
vedením paní učitelky Ošťádalové naučily
během školního roku.

V závěru měsíce května se v denním stacionáři spolku DC 90 v Topolanech konaly
sportovní hry s výstižným názvem O pohár
bohyně Topolonie, kam byli srdečně zváni
i žáci z integrační třídy naší základní školy.
Vzhledem ke kladným zkušenostem, které
jsme na několika akcích v tomto stacionáři
získali, jsme rádi účast potvrdili a společně s našimi závodníky se těšili, až nastane
den D v DC90.

Her se zúčastnilo cca 60 sportovců a všichni měli obrovskou chuť zvítězit. Disciplíny
byly připraveny tak, aby je zvládli i účastníci se specifickými potřebami, takže každý měl šanci na výhru. Naši závodníci ve
složení Kika Motzke, Otík Malíšek a Honza
Chvatík naši školu reprezentovali vzorně,
dali do soutěže všechno a odvezli si zasloužené medaile a diplomy, které jim osobně
přišla předat bohyně Topolonie. Heslo Zvítězí všichni, kdo si to užijí! platilo v tomto
případě beze zbytku.
asistentky pedagoga SKI

V pondělí 10. června se žáci šesté třídy vydali na výlet do Prahy. Sraz byl v 7 hodin
na hlavním nádraží v Olomouci. I když měl
vlak zpoždění, byla na cestě spousta zábavy, ale paní učitelky z nás byly na prášky.
Během příjezdu do Prahy jsme všichni měli
obličej nalepený na okně a koukali na krásy
Prahy.
K Pražskému hradu jsme se dostali metrem
(trochu jsme si připadali jak v rychlé tramvaji v noční Olomouci) a po zámeckých
schodech, kde jsme měli možnost pokochat se krásným výhledem na celou Prahu.
Exkurze začala na 1. nádvoří. Ve 12 hodin proběhla velká výměna hradní stráže.
Viděli jsme prostory Kanceláře prezidenta republiky včetně kinosálu, ve kterém
dříve sedělo mnoho slavných osobností.
Byl to pro nás velký zážitek, i když někoho
na celém výletu zajímaly jenom popelníky v sedadlech. Prohlídka pokračovala
v chrámu sv. Víta, který nás zaujal velikostí
a barevnou pestrostí. Při zpáteční cestě na
nádraží jsme se plánovaně zastavili u „Mekáče“, přešli Karlův most a na Staroměstském náměstí si pro štěstí pohladili obřího
Krtečka.
Cesta vlakem byla opět divoká a zábavná.
Po 19. hodině jsme přijeli do Olomouce,
kde už na nás čekali rodiče. Odjížděli jsme
s úsměvem na tváři, protože výlet byl moc
fajn. Za krásnou akci děkujeme naší paní
učitelce Šutové.
žáci 6. třídy

V termínu 21. a 22. května se všechny děti
z naší mateřské školy zúčastnily výletu do
Sluňákova v Horce nad Moravou. Pro nejmenší děti ze třídy Broučků byl připraven
program s názvem Jdeme podél vody do
kouzelné hory, děti ze tříd Motýlků a Včeliček se zúčastnily programu Dobrodružství
užovky Žofky.
Jdeme podél vody do kouzelné hory
Tímto programem provázeli děti ze třídy
Broučků dva skřítkové Josefína a Topol. Děti
zábavnou formou poznávaly, která zvířátka
vidí lépe ve dne a která naopak v noci. Nejvíce se jim líbilo přiřazování očí ke správnému zvířátku a hledání zvířátek v trávě, která
umísťovaly na obrys stejného zvířátka do připraveného obrázku.
Následně skřítkové naučili děti novou písničku, kterou všichni společně zpívali při cestě
do Sluneční hory, během které děti sbíraly
bílé kamínky a poslouchaly kuňkání žabek
u rybníčku. Před vstupem do hory dostaly děti
do dvojic lucerničky, kterými si svítili při krátkém programu uvnitř. Celý výlet se podařil
a děti i skřítkové byli velmi spokojeni.

Dobrodružství užovky Žofky
Děti ze třídy Motýlků provázela celým zábavným dopolednem užovka Žofka. Díky
různým aktivitám se děti seznámily s životem nejen užovky, ale i jiných drobných
živočichů žijících v trávě. Děti měly možnost sáhnout si na hadí vejce a kůži, seznámily se s tím, čím se užovka živí, naučily se
říkanku s pohybem, zahrály si pohybovou
hru na užovky, prošly si stezku, při které ověřily svůj hmat a následně do pracovního listu poznačily, co vše na stezce
v tajemných pytlíčcích nahmataly. Nejvíce však děti zaujalo vyhledávání živočichů
v trávě pomocí lupy. Malým badatelům
se podařilo vypátrat mravenečky, různé
broučky, pavoučka a také krásnou chlupatou housenku.
Monika Königová a Petra Ošťádalová

Školní výlet do Sluňákova
Po vystoupení se u zábavných písniček
mohly přidat k tanečníkům i ostatní děti.
Když si děti pořádně „zatrsaly“ přišlo překvapení pro paní učitelky, ty jako poděkování od rodičů dostali velmi praktické čaje.
Praktické proto, že to byly čaje například
na pevné nervy, či dobrou paměť. Jak tušíte, takové čaje bychom potřebovaly pít po
hektolitrech.
Na krásné překvapení navázala další zábava pro děti, a to soutěže, které si pro
děti připravili rodiče. Soutěže byly pestré
a zábavné. Smekáme pomyslný klobouk
a děkujeme všem, kdo se na nich podíleli. Ve štychu nás nenechaly ani maminky
ze Spolku rodičů při MŠ, které opět rychlostí blesku připravovaly občerstvení. Když
už jsme u toho blesku, přijeli i hasiči, ale
nebojte, hasili pouze uměle vyvolaný požár
a děti tak měly možnost okouknout jejich
rychlou práci. Čas při dobré náladě a společnosti rychle utíkal a rychle utekla i Zahradní slavnost, tak zase příští rok.
Kateřina Velclová
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Fotografická soutěž

Těšíte se na Kosíř?

Vítání nových občánků

Od 1. dubna do 30. května byla na naší škole
vyhlášena fotografická soutěž pod názvem
Náš region, náš domov, kterou pořádalo
sdružení Region HANÁ v rámci projektu
Venkovské školy Regionu HANÁ společně –
MAP II. Do soutěže se mohli přihlásit žáci
ze 48 obcí Olomoucka, Prostějovska a Konicka.
Žáci soutěžili ve dvou samostatných věkových kategoriích – nejmladší děti až do
5. třídy a starší děti 6. – 9. třída. Každý přihlášený žák mohl zaslat dvě fotografie do
šesti vyhlášených témat: Fauna – zvířata kolem nás, Flora – jarní květiny, Krása detailu,
Voda, Stromy, Jarní krajina. Jeden fotograf
tedy mohl zaslat až 12 soutěžních fotografií.
Z naší školy se celkem zúčastnilo 16 žáků. V
sobotu 15. června proběhlo slavnostní vyhlášení soutěže ve Slatinicích při příležitosti
konání akce Den zdraví lázní Slatinice.
Naši žáci obsadili krásná místa a naše škola
se stala nejúspěšnější školou v rámci přihlášených škol. Z každé věkové kategorie
byl vyhlášen jeden absolutní vítěz, který si
odnesl hodnotné ceny. V kategorii dětí do
15 let se absolutní vítězkou stala Tereza Janušová, která získala tablet pro práci s digitálními fotografiemi. Nicol Miriam Mazánková se stala absolutní vítězkou fotografické
soutěže v kategorii pro nejmladší děti do
5. třídy. Získala profesionální dalekohled
do přírody. Pro úspěšné řešitele soutěže,
kteří obsadili první a druhé místo v jednotlivých tématech, byl zorganizován workshop
s profesionálním fotografem pod názvem
Základy fotografie, který se konal v sobotu
22. června. Všem výhercům gratulujeme.
Pavel Pekař

I o letošních prázdninách plánujeme již
tradiční výlet vláčkem na Velký Kosíř.
Termín je již s přepravcem dohodnut na
3. srpna. Vláček bohužel vyjede jen se dvěma
vagonky, tzn. že vyveze jen cca 50 osob. Pojede tedy dvakrát. A jaký je tedy jízdní řád:
odjezd kult. dům
14:00 hod.
(doporučujeme upřednostnit děti s rodiči)
příjezd Kosíř
15:00 hod.
návrat do obce
odjezd kult. dům
16:00 hod.
(doporučujeme dospělé a seniory)
příjezd Kosíř
17:00 hod.
odjezd Kosíř
17:15 hod. (1. skupina)
příjezd do Hněvotína 18:15 hod.
návrat na Kosíř
odjezd Kosíř
19:15 hod. (2. skupina)
příjezd do Hněvotína 20:15 hod.
Připraveny budou stanové přístřešky, posezení, chlazené nápoje a bude možné zakoupit
si špekáčky. O hudební zábavu se postará
skupina Mišmaš.
Petr Niessner, místostarosta

Letošní rok se ani nepřeklopil do své druhé půlky a matrika nám oznámila narození
dalších nových občánků v naší obci. Jana
Svobodová rozeslala dvanácti rodinám pozvánku na vítání s datem 15. června.
S ohledem na velikost obřadní místnosti
jsme rodiny rozdělili do dvou skupinek.
Obřad začal úderem půl desáté a paní
Jana Mádlová postupně představila první
skupinku šesti dětí místostarostovi Miloslavovi Antlovi, který jim popřál šťastné
a radostné dětství v naší obci.

Diagnostika v mateřské škole

V dubnu se naše mateřská škola zúčastnila
projektu Univerzity Palackého v Olomouci
pod názvem Úroveň motoriky a faktorů školní připravenosti u dětí absolvujících povinné
předškolní vzdělávání. Test byl anonymní
a proběhl se souhlasem rodičů.
Konkrétně byly sledovány grafomotorické
schopnosti (kreslení), vizuální percepce (rozlišování barev a tvarů), prostorové vnímání
(orientace v prostoru), úroveň pracovních
předpokladů a návyků a úroveň pohybových
dovedností. Test obsahoval zakreslování na
pracovní listy, rozhovory o všeobecných znalostech dětí a pohybové aktivity (běhání, poskoky, házení a chytání míče, kopnutí do míče
apod.)
A jak test dopadl? Na výbornou! Přejeme všem našim budoucím školáčkům, aby
jim pracovní nasazení vydrželo a odnášeli
si domů samé jedničky.
Ilona Vyroubalová
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Informace ke střetu vozidla
se zvěří

Protože se stále častěji stává, že dochází
ke střetu auta se zvěří a ne všichni vědí,
jak se zachovat, nabízíme pár základních
informací.

Pokud není možné střetu zabránit, snažte
se maximálně silně brzdit a tím snížit sílu
nárazu a vozidlo veďte v přímém směru
jízdy. To doporučují odborníci na dopravu.
Okamžitě volejte Policii ČR a do jejího příjezdu ničím nepohybujte. Policie již zařídí
vyrozumění mysliveckému sdružení, které
zvěř odveze.
Pro pojišťovnu si udělejte snímky poškozeného auta a sražené zvěře, a je-li to možné,
sežeňte svědka nehody (pokud ovšem máte
sjednáno pojištění kryjící střet se zvěří,
nebo havarijní pojištění).
V žádném případě zvěř do vozidla nenakládejte, mohlo by to být kvalifikováno
jako pytláctví. Například cena srny je dle
ceníku ministerstva zemědělství stanovena
na 14 100 Kč a cena zajíce na 3 900 Kč. Takováto škoda vzniká třetí osobě, kterou je
příslušné myslivecké sdružení a to ji může
v případě odcizení zvěře také vymáhat. Myslivci vám samozřejmě přejí hodně šťastných kilometrů bez nehod.
Rudolf Krč

Na snímku zleva: Oskar Láník, Jakub Stašek,
Jan Karger, Nina Filandrová, Andrea Bačková
a Emma Faltičko.

Krátce po desáté hodině dopolední přivítal
Petr Niessner dalších pět rodin, které pozvání na obecní úřad přijali. Všechny maminky obdržely rudou růži a Pavla Hluší
předala dětem na památku plyšového Krtečka. Po slavnostním podpisu do obecní
kroniky děti s jejich rodinami ochotně fotila Iveta Šutová.

Na snímku zleva: Matyáš a Mikuláš Horákovi,
Štěpán Trčka, Sebastian Vitoul, Tobiaš Smolák,
Nikol Albrechtová.

Děkuji všem, kteří se podíleli na slavnostním vítání nových občánků. Velké poděkování patří i rodičům, kteří ochotně dovedli
své děti navštěvující mateřskou školu, aby
obohatily tuto slavnostní chvíli o krásné vystoupení pod vedením paní učitelky
Ošťádalové.
Petr Niessner, místostarosta
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Kulturní a společenské akce
Uskutečněné (jedna akce střídala druhou):
11. 5.
výlet spolku ProVás, z.s.;
13. 5.
konference samospráv v sídle Krajského úřadu
Olomouckého kraje
24. 5.
Valná hromada Mikroregionu Kosířsko v Těšeticích;
24. 5.
letní kino PROVÁZEK
24. – 25. 5. volby do Europarlamentu;
25. 5.
průvod obcí od sv. Floriánku a tradiční Kácení máje;
28. 5.
Valná hromada Regionu Haná;
4. 6.
výlet vláčkem na farmu Štětovice (pořadatel
Beruška z.s.);
6. 6.
divadelní představení pro žáky základní školy v sále
kulturního domu;
7. 6.
zahradní slavnost mateřské školy;
12. 6.
loučení se žáky 9. třídy ve vinárně kulturního domu;
15. 6.
vítání občánků;
16. 6.
výlet s ČČK do Rychnova nad Kněžnou;
25. 6.
rozloučení žáků 9. třídy v obřadní místnosti obecního
úřadu;
Připravované:
8. – 12. 7. první turnus příměstského tábora;
15. – 19. 7. druhý turnus příměstského tábora;
22. – 26. 7. příměstský tenisový tábor TJ FC Hněvotín, z.s.;
3. 8.
výlet vláčkem na Velký Kosíř;
10. – 17. 8. prázdninový tábor spolku ProVás v areálu UP Olomouc
na přehradě Pastviny;
17. 8.
výlet vláčkem na Velký Kosíř (v jednání);
19. – 23. 8. třetí turnus příměstského tábora;
Podrobnější informace o akcích připravovaných na konec prázdnin
zazní na 6. veřejném zasedání hněvotínských zastupitelů v první polovině měsíce srpna.
Petr Niessner, místostarosta

Voda, voda, voda …
Na začátku jara jsme se pustili do výměny
vodoměrů za nové s dálkovým odpočtem.
Vodoměry mají mnoho výhod. Jelikož
měřící modul dokáže uchovávat hodnoty
měsíčních spotřeb, můžeme data využít
k změření spotřeby v daných měsících
a díky tomu zkvalitnit dodávku vody v následujících letech. Moduly též kontrolují
černé odběry a nefunkčnost vodoměru,
díky čemuž můžeme zajistit spravedlivý
výběr poplatků za vodné a stočné. Od jara
se nám i přes značné technické komplikace
úspěšně podařilo vyměnit téměř 200 vodoměrů. Výměny plánujeme přes léto pozastavit a budeme pokračovat zase v září.
S příchodem tropického letního počasí, tak
jako každý rok, přichází zvýšená spotřeba
vody všech domácností. Kvůli napouštění
bazénů a zalévání dochází ve vodovodní
síti v období nejvyšší spotřeby ke kolísání
tlaku.
Období nejvyšší zátěže je asi mezi sedmou
a devátou hodinou večerní. Je tedy vhodné v této době omezit spotřebu vody jen
na nezbytné věci. Na příští rok plánujeme

sestavit pořadník pro napouštění bazénů,
abychom co nejlépe předešli kolapsu sítě.
Vzhledem ke změnám tlaku ve vodovodu
též doporučujeme pravidelně kontrolovat
pojišťovací ventil na bojleru a ideálně ho
vyvést hadicí ke kanálku (ne ovšem přímo
spojit s kanalizací), aby se předešlo škodám
na majetku.

a právě i na Malém Klupoři, díky čemuž
se vydatnost výrazně zvýšila. Též čekáme
na vyjádření Povodí Moravy a Vodoprávního úřadu Olomouc k používání zdroje
za kulturním domem k zásobování pitnou
vodou. To by nás zase o něco více zbavilo
závislosti na přivaděči ze Skal a sami bychom mohli generovat téměř 250 metrů
krychlových vody denně.
Lukáš Koníček, referent pro vodní
a odpadové hospodářství

Nabídka kompostérů trvá

Máme vyjednáno stavební povolení na rozšíření vodojemu na Malém Klupoři, nyní
řešíme zajištění co nejvýhodnější dotace
na jeho realizaci. Na jaře jsme provedli
čištění vrtů ve sportovním areálu na hřišti

Obec Hněvotín stále nabízí za dotované
ceny kompostéry do domácností. Kompostér v hodnotě 1 500 Kč si zakoupíte
v kanceláři obecního úřadu pouze
za 500 Kč. Pro jednu domácnost je možné pořídit jeden kompostér o velikosti
600 l. Kompost pak použijete pro svou potřebu. Pokud se správně kompostuje, za 1 až
1,5 roku máte hotový kompost na zahrádku
a ušetříte si cestu ke kompostérům na veřejném prostranství. Kompostéry v současné době využívá 144 domácností.
Iveta Čechová
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Bude mít Hněvotín konečně
fungující a kvalitní
restaurace?
Obec Hněvotín, jako majitel objektu,
vstoupila v měsíci květnu do jednání s problémovým nájemcem restaurace Na Hřišti.
Nájem se nám podařilo ukončit. Restaurace byla vymalována, vyčištěna, zejména
její kuchyňská část. Opravují se zastřešení
vchodu a výdejního okna restaurace. Máme
záměr změnit vybavení posezení pod stanovým přístřeškem a zamýšlíme upravit
bývalou pokladnu u vchodu do sportovního
areálu na prodejnu zmrzliny.

S výborem TJ FC Hněvotín, z.s. vybereme
nejvhodnějšího z uchazečů o provozování
restaurace. I když zatím nemáme jednotný
názor, zájmem obce jako majitele i spolku, který je nájemcem, je výběr opravdu
nejvhodnějšího uchazeče s živnostenským
oprávněním, zkušenostmi s pohostinskou
činností, u kterého bude garance solidního
fungování včetně přípravy jídel.

Je to však služba nejen pro sportovce, ale
také prostor pro relaxaci a setkávání občanů. Následně bude obecní úřad řešit nevyhovující situaci kolem restaurace v prostorách kulturního domu.
Jaroslav Dvořák, starosta obce
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KLAPY KLAP… v Hněvotíně hnízdí čáp
„Klapy klap“ - ano, už je to tak. Na komíně bývalé sušičky chmele, poblíž obecního
úřadu, se nám uhnízdil pár čápa bílého.
Čáp je chápán jako pták, který nosí štěstí.
Je spjatý s životem, symbolizuje jaro, přináší blahobyt a ochranu. To ale zdaleka
není vše, a tak si pojďme naše nové sousedy představit trochu blíže.
Čáp bílý, vědecky pojmenovaný Ciconia
ciconia, je jedním z největších u nás žijících
ptáků. Délka čapího těla dosahuje přibližně 1 m, hmotnost se pohybuje mezi 3 až
4,5 kg a rozpětí křídel může mít až 218 cm,
přičemž samec je o něco větší než samice.
Jejich peří je převážně bílé barvy, pouze
letky křídel jsou černé. Obě pohlaví jsou
zbarvena stejně, a tak je na první pohled od
sebe rozeznat nedokážeme. Jejich typický
dlouhý červený zobák a vysoké neopeřené
nohy jsou dokonalou výbavou pro život
brodivého ptáka. Výhradně živočišnou potravu vyhledávají za pomalé chůze na vlhkých loukách, v mokřinách při březích rybníků nebo vodních toků. V poslední době
můžeme čápy spatřit při sháňce potravy
také na polích, kde si neohroženě vykračují
v těsné blízkosti zemědělských strojů. Živí
se především drobnými savci, hraboši, krtky, také žábami, žížalami a nepohrdne ani
plazy, plži či rybami. Za jediný den může
čáp ulovit na 4 desítky hrabošů. Přestože populace našich čápů mírně narůstá
a je považována za stabilní, jedná se stále
o zvláště chráněný druh.

Čápi se na komíně poprvé objevili 21. května dopoledne. Poté přilétali vždy večer a první větev
na stavbu hnízda donesli v pátek 24. května. Od
té doby hnízdo narůstá. Nyní přilétávají nepravidelně, ale vždy se zdraví mohutným klapáním
zobáků.

Čáp bílý má zimovišťě v subsaharské Africe
a jižní Asii, odkud se k nám ti nejrychlejší jedinci vracejí již koncem března nebo
začátkem dubna. Pro svá víceletá hnízda

si čapí stavitelé vyhledávají vyvýšená místa na stromech, na střechách, komínech
a na sloupech. Ta každým rokem opravují
a dostavují, takže hnízdo může přesáhnout
i 3 m na výšku, 2 m v průměru a vážit kolem 1 tuny. Po námluvách a nezbytném
svatebním tanci, který je doprovázen typickým čapím klapáním zobáků, samička od
dubna do května do hnízda snáší přibližně
ve dvoudenních intervalech jedno až pět
bílých vajec, na kterých sedí oba rodiče přibližně 33 dní. Mláďata se líhnou postupně
a kolem 25. dne je už můžeme vidět, jak na
hnízdě začínají postávat. Intenzivní péče
o mladé potomky starostlivým rodičům
trvá zhruba 8 týdnů, ale rodina se drží pohromadě až do odletu na daleká zimoviště.
Mladí ptáci pohlavně dospívají ve 3 letech.
V přírodě je průměrná délka čapího života
asi 10 roků..
Můžeme si jen přát, že se těm „našim“
čápům u nás zalíbí a budou se k nám rok
co rok vracet, aby nám předali kousek
toho štěstí, které lidem jejich přítomnost
přináší.
Stanislav Ošťádal

Věděli jste, že se do Hněvotína stěhuje část výroby
z Lutína?
Výrobce ucpávek a filtračních systémů,
společnost John Crane, rozšiřuje výrobu
v Hněvotíně. Závod, který vznikl v roce
2017 a v němž se vyrábí filtrační systémy,
bude rozšířen o více než 100 kolegů a řadu
strojů. V Hněvotíně tak bude zahájena
nová etapa společnosti, která 85 % produkce exportuje na světové trhy předním
výrobcům v mnoha oblastech průmyslu,
jakými jsou například těžba ropy a nerostů,
petrochemie, energetika, papírenství, potravinářství a farmacie.

V měsíci červenci bude zahájen přesun
strojů značek Mazak, Mori Seiki, Hermle
a DMG, aby zde mohla být zahájena výroba
plynových ucpávek a pokračovat tak tradice špičkové strojírenské výroby. Do Hněvotína se přesune 62 obráběčů, kolegové
ze skladu, výrobní technologové, pracovníci kvality a řada dalších profesí. Pokud
máte zájem o nové pracovní příležitosti ve
firmě John Crane, kontaktujte společnost
na adrese prace@johncrane.cz.
Martin Přibyl
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Jarní dění v TJ FC Hněvotín
Velká kopaná
Jak známo, mužstvo mužů do bojů na zeleném pažitu na jaře nezasáhlo, a tak byl
oddíl reprezentován pouze mládežnickými
týmy.
Z obou mužstev mladších benjamínků se
lépe dařilo ročníku 2011 a mladší, který
v konečném pořadí okresního přeboru
obsadil krásné 4. místo, když lepšími byly
pouze týmy Uničov A, Uničov B a Velký Týnec. O rok starší adepti kopané, ročník 2010
a mladší, skončil celkově ve své kategorii
na 17. místě. V obou kategoriích startovalo
24 mužstev. Mladší žáci suverénně ovládli
skupinu o umístění a obsadili konečné 19.
místo. Škoda bodového trestu z podzimu,
jistě by byli podstatně výše. Skvělou sezónu odehráli dorostenci, kteří do poslední
chvíle dokonce usilovali o konečné vítězství
ve své skupině krajské soutěže, nakonec
ve vyrovnané špičce tabulky obsadili
3. místo. I když byli zklamaní, zaslouží si
velikou pochvalu. Ostatně jako všechna
mládežnická mužstva.

Netradiční výlet
ský hrnec se pomalu přehoupla do druhé
poloviny.

Stolní tenis

V sobotu 8. června byl v tělocvičně základní
školy uspořádán malý lokální turnaj ve stolním
tenisu, kterého se zúčastnilo 13 hráčů. Vítězství
si odnesl Josef Krikel, druhou příčku obsadil Jaroslav Ambrož a třetí Jan Heider.

Malý fotbal
Oba hněvotínské týmy ve druhé lize okresního přeboru v malé kopané na jaře zazářily. Kovo dřevo skupinu A vyhrálo,
a to dokonce potřetí v řadě, což tým přivedlo k rozhodnutí postup znovu neodmítnout a po několika letech si opět vyzkoušet
1. ligu. United Players byli na jaře dokonce
nejlepším týmem skupiny a díky tomu se
ze spodní části tabulky vyšvihli na konečné
třetí místo. Veteráni FC Hněvotín si v 1. lize
v pohodě pohlídali střed tabulky a 4. místo
lze, při problémech s účastí některých hráčů na zápasech, určitě považovat za úspěch.

V měsících květen a červen bylo sehráno
celkem 44 duelů a jsou k vidění opravdu
krásné a dramatické souboje, ve kterých
většinou vítězí favorité. Přesto se však jedno překvapení urodilo, když 1,5 roku neporažený pár Ambrož – Dostál, obhájce titulu, přehráli manželé Navrátilovi. Základní
část, ve které zbývá odehrát ještě 28 zápasů, by se mohla přes prázdniny dokončit
a v nejbližší době bude rozhodnuto o podobě druhé části, nadstavby, která určí celkové pořadí letošního ročníku.
Milan Krejčí

Letos se zima dlouho nechtěla vzdát své
vlády, ale v sobotu 11. května se mraky rozestoupily, teploměr vystoupal ke dvacítce
a umožnil padesátce hněvotínských výletníků užít si jarní výlet se spolkem ProVás
Hněvotín.
Letos jsme společně zavítali na prohlídku areálu KOVOZOO ve Starém Městě u
Uherského Hradiště. Takové množství kovozvířectva většina z nás viděla zcela poprvé. Smekáme před tvůrci tohoto parku, neboť každá socha zvířete je sestavená z tisíců
součástek určených do šrotu a takto svařovaný celek je doopravdy hodný označení
umění. Doporučujeme tento park navštívit.

Před přejezdem na další zastávku jsme se
rozhlédli z majáku do širokého okolí. Po
obědě jsme společně vstoupili do areálu Archeoskanzenu v Modré, kde jsme se
najednou ocitli v 9. století na území Velké
Moravy. Prohlédli jsme si dávná obydlí, řemeslné dílny a školu, děti zaujala zejména
volně pobíhající domácí zvířata. Před odjezdem domů jsme sestoupili pod jezírko,
kde jsme měli možnost v podvodním tunelu sledovat gigantické sladkovodní ryby.
Krátké video z výletu můžete zhlédnout
na webových stránkách spolku na adrese
www.provashnevotin.cz.
Petr Niessner, spolek ProVás Hněvotín

Za krásnými zámky
Místní skupina Českého červeného kříže
v Hněvotíně uspořádala v neděli 16. června zájezd, během kterého jeho účastníci
navštívili dva zámky. Počasí nám přálo
a zámky se nám líbily. Častolovický zámek
nás přivítal útulnými interiéry. Mezi nejkrásnější prostory patří Rytířský sál nebo
arkádová chodba s květinovou výzdobou.

Velké množství květin jsme viděli nejen na
zámku, ale hlavně v zahradě. Paní Diana
Sternbergová má vysazeno 220 druhů růží.
Zámek Doudleby nad Orlicí byl zajímavý
především svojí sgrafitovou výzdobou a renesančními arkádami.
Jitka Ponížilová

Hněvotínský hrnec
Celosezónní soutěž dvojic v tenise pořádaná pod již zdomácnělým názvem HněvotínStrana 11
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Z činnosti Mysliveckého spolku Blata
Myslivci navazují užší spolupráci s hasiči
Prostory mysliveckého zařízení na Výrovce
zaplnili v sobotu 18. května společně s myslivci i hněvotínští hasiči, kteří se zde sešli na
své první společné akci. Nastoupené účastníky této v historii Hněvotína ojedinělé
akce přivítal předseda Mysliveckého sdružení Blata Hněvotín Pavel Andrš nejprve
tóny borlice a poté krátkým slovním uvítáním obsahujícím pohled do historie obou
spolků a na nadcházející oboustrannou
spolupráci. Za hasiče promluvil k účastníkům Josef Novák. Poté proběhla podrobná
instruktáž k připraveným střelbám, které
byly součástí společného posezení a navázání užší spolupráce. Toto provedl správce
střelnice Pavel Pospíšil a rozhodčí střeleb
Lubomír Vymazal. Po hlasitém provolání
„Nadcházející spolupráci zdar!“, byl nástup ukončen. Vzájemnou spolupráci dvou
hněvotínských spolků domluvil za myslivce
Pavel Pospíšil a za hasiče Jiří Osladil s Kamilem Navrátilem.

A že tuto spolupráci myslí všichni vážně,
nejlépe dokázala i samotná příprava celé
akce. Myslivci měli sraz v 8 hodin, aby zatopili v udírně a připravili k snídani uzený kabanos a cigáro a připravili střelnici.
Vrhačku přivezl hospodář spolku Pavel
Toman a asfaltové holuby a náboje zase
zajistil Lubomír Vymazal. Hasiči měli sraz
v 9 hodin a dovezli gril s živáňskou a nápoje.
Správce střelnice osobně vypisoval seznam
střelců a po jeho vyplnění a podpisu byla
malá soutěž ve střelbě za dodržení všech
bezpečnostních předpisů zahájena. U střelců bez zbrojního průkazu byla prováděna
pod bedlivým dozorem správce. Celkem
bylo přihlášeno 34 střelců. Střílelo se po
jedné ráně z každého stanoviště na celkem
deset asfaltových holubů. Nejlepší výsledky z hasičů měla mezi ženami výkonem šest
holubů z deseti možných Petra Hájková
a z mužů sedm holubů z deseti možných
Kamil Navrátil. Z myslivců se o nejlepší
umístění dělili nástřelem 10/10 Jiří Vorálek a Pavel Pospíšil.

Ve 14:30 byly střelby ukončeny a nastala volná zábava. Nakrájená živáňská zaplácla žaludky i těm největším mluvkům
a Výrovkou zavládlo krátké ticho. Což samozřejmě netrvalo dlouho a volná zábava
pokračovala. Po několika deštivých dnech
se sobota krásně vydařila, od brzkého rána
svítilo sluníčko. K povídání toho bylo více
než dost, a tak se povídalo a povídalo a čas
neúprosně ubíhal, ale nikomu se domů
nechtělo. Dle vyjádření všech účastníků
k jejich velké spokojenosti, což bylo také
cílem tohoto prvního společného setkání
obou spolků. Myslivci se na oplátku zúčastnili akce Kácení máje, které proběhlo
v prostorách hasičské zbrojnice 25. května.
Zde naši výborní kuchaři Lubomír Vymazal
a Miroslav Špičák uvařili pro návštěvníky
zvěřinový guláš.

Krásné počasí, letos konečně bez přeháněk,
přilákalo spoustu návštěvníků. Dechová
hudba Hněvanka dovedla tradiční průvod
do připravených prostor zdejší hasičské
zbrojnice, kde byl kromě stánků s občerstvením připraven i pěkný program. Své
umění předvedly mažoretky základní školy a hasičská družstva mužů, žen a žáků.
Všichni sklidili velký potlesk. Od samého
začátku byl dětmi obležen postavený skákací hrad a stánek se sladkostmi a párkem
v rohlíku. Fronta se také táhla od stánku
s grilovanou makrelou, která byla v 19 hodin vyprodána a na řadu přišel druhý hrnec guláše, který myslivci Štěpán Fill a Libor Orava vydávali až do pozdního večera.
V 19:30 se všichni přesunuli k místu, kde
stála 27 metrů vysoká májka a se zájmem
sledovali její podřezání a skácení do předem stanoveného prostoru. To se za bouřlivého potlesku povedlo v 19:45.

Myslivci na kácení máje
Na letošním Kácení máje v Hněvotíně, které se konalo v sobotu 25. května, se poprvé
organizačně podíleli také členové Mysliveckého spolku Blata Hněvotín. Myslivci pro
návštěvníky této oblíbené akce připravili
kančí guláš, který oživil nabídku občerstvení a ukázal občanům Hněvotína, že i myslivci pro ně rádi něco udělají. Jeho přípravě se
věnoval Lubomír Vymazal, Miroslav Špičák
a Václav Labounek a dle ohlasů strávníků
byl velice chutný.
Tím samozřejmě volná zábava neskončila,
pokračovala až do pozdních hodin, kdy se
lidé rozcházeli spokojeni ke svým domovům. Za každoroční pořádaní této akce
patří velký dík zdejším dobrovolným hasičům, kapele Hněvanka a všem, kteří se na
programu a přípravě jakýmkoliv způsobem
podílejí. K dodržování starých tradic a zvyků budou vždy a rádi také myslivci nápomocni.
Rudolf Krč

Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává: obec Hněvotín, IČO 00298913. Adresa: Hněvotín 47, 783 47.
Vychází: šestkrát ročně v nákladu 600 ks. Evidenční číslo MK ČR E 12642. Vydání číslo 61. vychází 2. 7. 2019.
E-mail: redakce@hnevotin.cz, www.hnevotin.cz. Redakce si vyhrazuje právo na úpravu příspěvků.
Strana 12

