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Obecní samospráva

Poznámky ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva
V úterý 8. října proběhlo 7. veřejné zasedání zastupitelstva obce. Přítomni byli
všichni zastupitelé mimo omluvenou Pavlu
Hluší. Po přivítání zastupitelů a 14 hostů
proběhla volba zapisovatelky, návrhové
komise, ověřovatelů zápisu a schválen byl
program jednání. Před zasedáním a částečně i v jeho průběhu natáčeli krátké záběry
redaktoři České televize.
Na úvod programu přednesl zprávu o plnění usnesení z minulého zasedání předseda
kontrolního výboru Ivo Černý a starosta
obce Jaroslav Dvořák pak zprávu o činnosti
obecního úřadu. Zastupitelé vzali obě zprávy na vědomí. Následně předseda finančního výboru Libor Blaťák seznámil přítomné
s návrhem Rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Hněvotín, příspěvkové organizace na rok 2020 a s jejím návrhem Střednědobého rozpočtového výhledu. Dále
pokračoval návrhem Rozpočtu obce na rok
2020, včetně Střednědobého rozpočtového
výhledu. Oba návrhy budou k připomínkování vyvěšeny na webových stránkách
základní školy a obce a také na úřední desce obce do 30. listopadu 2019. Zastupitelé
vzali návrhy na vědomí. Další informace
k návrhům naleznete v samostatném článku na jiném místě Zpravodaje stejně jako
další, projednávaná témata:
- návrh Programu pro poskytování dotací
z rozpočtu obce pro rok 2020 přednesený
Liborem Blaťákem;
- povinnost zřídit peněžní fond obnovy vodohospodářského majetku, která je uložena zákonem, o čemž informoval starosta
obce Jaroslav Dvořák (zřízení fondu bylo
schváleno);
- zakázky malého rozsahu rozebral místostarosta a předseda komise pro zadávání
veřejných zakázek Miloslav Antl;
- stanovisko obce k usnesení zastupitelstva
Olomouckého kraje, které přednesl starosta obce;
- výstavba v obci a kulturní a společenské
akce v obci;
- vedení obecní kroniky.
V bodě programu nazvaném „Různé“ byly
řešeny úpravy interiéru kulturního domu,
čištění vodovodního potrubí na Malém
Klupoři, zakoupení nových účetních programů a plnění plánu veřejnosprávních
kontrol.
Starosta obce následně informoval o podaných dotačních žádostech obce na pořízení
dopravního vozidla pro Sbor dobrovolných
hasičů Hněvotín (zde je obec zahrnuta
mezi úspěšné žadatele s podporou ve výši
449 999 Kč), na posílení vodovodního systému a výstavbu vodojemu Hněvotín, na
vybudování chodníku vedoucího od zeměStrana 2

dělského družstva k firmě Mrazírny SAFI
a na vybudování atletického oválu ve sportovním areálu. Poté objasnil nové interní
směrnice obce: Organizační řád obecního
úřadu, Směrnici o ochraně osobních údajů,
Směrnici o inventarizaci majetku a závazků, Směrnici ke schvalování účetní uzávěrky a Směrnici o rozpočtu a rozpočtových
pravidlech. Tyto směrnice byly schváleny
a jsou k dispozici k nahlédnutí v úřední dny
na obecním úřadě.

Schválena byla žádost Olomouckého kraje
o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní
obslužnosti Olomouckého kraje. Dodatkem se upravuje výše ročního finančního
příspěvku obce na částku ve výši 150 Kč
za jednoho obyvatele.
Místostarosta Petr Niessner přítomné seznámil se smlouvami na odkoupení pozemků do majetku obce. Na 5. zasedání
zastupitelstva dne 11. června 2019 se zastupitelstvo usneslo na odkoupení pozemků
na výstavbu cyklostezky Hněvotín – Olomouc. Návrhy kupních smluv byly schváleny. Schválena byla i kupní smlouva na části
pozemku o výměře 178 m2 pozemku parc.
č. 502/34 z důvodu výstavby vodárny Malý
Klupoř (informace je zpracována s ohledem na ochranu osobních údajů a Směrnici
EU GDPR). Dále Petr Niessner informoval
o návrhu Plánu rozvoje sportu v obci Hněvotín na léta 2019 - 2022 a s návrhem Návštěvního řádu sportovního areálu Hněvotín. Oba dokumenty byly schváleny a jsou
k nahlédnutí na webových stránkách obce.
Projednány a schváleny byly:
- plán inventarizace;
- rozpočtové opatření č. 8/2019;
- žádost o bezúplatný převod pozemků obci
z majetku Olomouckého kraje pro prodloužení chodníku na Velkém Klupoři a chodníku do Topolan;
- prodej ojetého vozidla zn. Multicar, typ
M 25, za minimální cenu 66 tis. Kč včetně
DPH, která byla stanovena znaleckým odhadem, prostřednictvím společnosti Veacom s.r.o. se sídlem v Praze.

V následné diskuzi byly řešeny připomínky
a podněty občanů Josefa Dokoupila, Jaromíra Slehy, Libora Blaťáka, Miloslava Antla, Jaroslava Dvořáka, Zdeňka Juráše a Iva
Černého. Na podněty, návrhy a dotazy, které nebyly vyřešeny během zasedání, bude
odpovězeno ve zprávě
o činnosti na dalším veřejném zasedání zastupitelstva.
V posledním programovém bodě jednání návrhová komise seznámila zastupitele
a přítomné s návrhem usnesení, které bylo
následně schváleno. Závěrem starosta
všem poděkoval za účast a jednání ukončil.
Podrobnější informace o projednávaných
záležitostech naleznete na obecních webových stránkách v Usnesení ze 7. zasedání
Zastupitelstva obce Hněvotín.
Aneta Glogarová

Program pro poskytování
dotací z rozpočtu obce
na rok 2020
Obec Hněvotín je poskytovatelem dotací
pro fyzické a především právnické osoby,
naše spolky v obci Hněvotín, za účelem
podpory jejich specifické činnosti, dále
na pořízení vybavení, pomůcek, kostýmů, poznávací činnost atp. Dotace však
podléhají rozpočtovým pravidlům a musí
se o ně na obecním úřadě oficiálně požádat. Tiskopis žádosti ke možné vyzvednout na obecním úřadě, k dispozici je také na webových
stránkách obce. Žádosti je nezbytné podat
do konce měsíce listopadu 2019, aby mohly
být projednány a zapracovány do rozpočtu
obce na příští rok.
Malé dotace ve výši 30 až 40 tis. Kč budou
poskytovány tak jako doposud na základě
darovací smlouvy a dotace nad tuto výši
na základě smlouvy o poskytnutí dotace
s povinností jejího vyúčtování.
Petr Niessner, místostarosta
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Jaké příjmy a výdaje předpokládá naše obec v roce
2020?

Zřízení peněžního fondu
financování a obnovy vodohospodářského majetku

Zastupitelé obce se seznámili na 7. zasedání s návrhem Rozpočtu obce na rok 2020
a Střednědobého rozpočtového výhledu
financování na léta 2021 – 2023.
Rozpočet je navržen vyrovnaný ve výši
39 600 000 Kč. Navýšení oproti loňskému roku je z důvodu vyššího finančního
zůstatku z roku 2019. Návrh rozpočtu je
v příjmové i výdajové části členěn po jednotlivých rozpočtových paragrafech. Podrobné členění po jednotlivých položkách
je podkladovým materiálem a je k nahlédnutí v úředních dnech na obecním úřadě
Hněvotín.

Na základě zákona č. 274/2001 Sb.
o vodovodech a kanalizacích a v souladu
s § 5, odst. 1, zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
v platném znění je obec povinna mít plán
financování vodovodu a kanalizací a zřízen
peněžní fond financování a obnovy vodohospodářského majetku (dále jen fond),
ve kterém budou průběžně ukládány
finanční prostředky.

Součástí rozpočtu obce je i Rozpočet příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy Hněvotín na rok 2020. Příspěvková organizace také zpracovává svůj
Střednědobý rozpočtový výhled financování. Návrhy těchto dokumentů budou vyvěšeny k připomínkování zastupiteli, spolky,
školní radou, zájmovými sdruženími a občany na úřední desce obce do 30. listopadu
2019.
Závěrečné projednání rozpočtů a Střednědobých rozpočtových výhledů proběhne na
8. veřejném zasedání v měsíci prosinci.
Libor Blaťák, předseda finančního výboru

Obec jako provozovatel vodovodního řádu
a kanalizací odložila v minulosti platby do
tohoto fondu z důvodu výrazné investice
do výstavby splaškové kanalizace v letech
2004 – 2008 v objemu 64 mil. Kč a současného zadlužení obce až do roku 2016.
Dne 8. října 2019 byl tedy založen účet pro
vedení financování vodovodního systému.
Vzhledem k další připravované vodohospodářské akci pod názvem Posílení vodovodního systému a výstavba vodojemu Hněvotín s rozpočtem v přibližné výši 8 mil.
Kč bez DPH, bylo pro tento rok schváleno
převést z běžného účtu obce na fond jednorázově částku ve výši 250 tis. Kč. Souběžně
s tímto byly projednány a schváleny navazující dokumenty Plán financování vodovodu a kanalizace a Statut fondu financování
a obnovy vodohospodářského majetku.
Jaroslav Dvořák, starosta

Čištění vodovodu a domovních přípojek v části Malý
Klupoř
Je nezbytné vyčištění vodovodního potrubí a přípojek k rodinným domům a nutné
upravit rozvody ve stávající vodárně Malý
Klupoř. Byl proveden průzkum trhu a vybrána byla společnost GridServices s.r.o. se
sídlem v Brně s cenovou nabídkou ve výši
200 209 Kč. Akce proběhne od 4. do 9. listopadu 2019.
Trasa je rozdělena na čtyři úseky. Bez dodávek vody bude vždy jen jeden úsek, a to
přibližně na jeden den. Cisternu s vodou
nebudeme řešit, protože budou instalovány hydranty s možností napouštění vody.
Za zhoršení podmínek se omlouváme, ale
jsme vedeni snahou zajistit vánoční svátky
pro tuto část obce bez poruch v dodávce
vody.
Jaroslav Dvořák, starosta

Zakázky malého rozsahu
V souladu s usnesením z 6. zasedání zastupitelstva z 6. srpna letošního roku doporučila komise pro zadávání veřejných zakázek starostovi obce, aby uzavřel smlouvu
o dílo na opravu střechy kulturního domu
s firmou Klempířství – Pavel Pospíšil. Zhotovení hromosvodů bude řešeno cestou
samostatné objednávky. Na návrh téže
komise obec uzavřela nájemní smlouvu
č. 2019/028 se společností PERIOL s.r.o.,
na stavbu, pronájem a demontáž lešení.

Při uzavírání kupních smluv na pozemky
se obec jako prodávající zavázala ke zhotovení přípojek k rodinným domům. Vodovodní
a obě kanalizační přípojky byly již zhotoveny. Byl podán návrh na zhotovení plynových přípojek. Jejich realizátor bude vybrán po průzkumu trhu, a protože se bude
evidentně jednat o cenu do 250 tis. Kč,
zadá se dílo formou objednávky.
Stejně zadáme také zhotovení žaluzií na
zatemnění oken do sálu kulturního domu,
instalaci promítacího projektoru, ozvučení
a montáž promítacího plátna, montáž bezpečnostních mříží na prodejní koutky a šatnu, montáž rozvodů na připojení internetu,
montáž bočních plastových dveří a zhotovení rampy pro zásobování.
Vzhledem ke skutečnosti, že se zatím nepodařilo získat stavební povolení na prodloužení komunikace ke třem rodinným
domům v lokalitě U zahrádek, bylo navrženo zastupitelům prověřit oslovením dodavatelů možnost zhotovení stavby ještě do
příchodu zimy. Komise pro zadávání zakázek vybere nejvhodnější firmu a starosta
obce uzavře smlouvu s nejvýhodnějším dodavatelem. O výběru bude předseda komise informovat zastupitelstvo na 8. zasedání
v měsíci prosinci 2019.
Miloslav Antl, místostarosta
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Stanovisko obce k usnesení zastupitelstva Olomouckého kraje o zahrnutí změny
č. 2a do Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje
Usnesením zastupitelstva Olomouckého
kraje z 23. září 2019 byla zařazena změna
2a do Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje. Tímto aktem, který byl zdůvodněn veřejným zájmem, se otvírá možnost
investorům stavět objekty tzv. Biomedicínského parku v lokalitě blíže hranicím zastavěné části obce.
Zastupitelé kraje ve většině nevyslyšeli
argumenty naší obce, ani předložené argumenty dalších diskutujících. Protože
je toto rozhodnutí v rozporu se zájmy obce
Hněvotín a veřejný zájem nebyl vůbec
zdůvodněn, bylo navrženo domoci se pro-

sazení zájmů obce právní cestou a podat
na Olomoucký kraj správní žalobu.

Pokračující výstavba v obci

Pohár starostů – Olšany 2019

V době příznivého ekonomického růstu považují zastupitelé obce za rozumné
co nejvíce investovat do budování a rozvoje
Hněvotína. Pokud se ekonomika zpomalí,
přizpůsobíme rozpočet a zaměříme se na
údržbu toho, co jsme vybudovali. Akce,
které jsou rozpracovány:
- rekonstrukce mandlovny na sklad obce;

Kvůli deštivému počasí v měsíci květnu
v loňském školním roce byl Pohár starostů v Olšanech přesunut výjimečně až do dalšího školního roku, a to na poslední zářijový týden. A tak
se ve středu 25. září 25 vybraných žáků z naší
školy a stejně tak z dalších devíti škol setkalo na

Zde jsou výsledky:
1. třída - 8. místo
Vendula Kolářová, Mia Cikryt, Maxmilián
Werner, David Dvořák, Tobiáš Ševčík
2. – 3. třída - 1. místo
Sára Dudová, Michal Dostál, Gabriela So-

sportovišti, aby vzájemně porovnali svoje výkony. V chladném podzimním počasí závodili ve
skoku do dálky, v hodu kriketovým míčkem,
nebo starší ročníky granátem, mladší ročníky
i v překážkové dráze, všichni pak v běhu na 50
metrů a ve vytrvalostním běhu na 400, 800
nebo 1 200 m.
Naši závodníci dali do soutěžení všechny
své síly. To, že to u všech nevyšlo na přední příčky, nevadí. Možná se někteří ještě u
nás pořádně nerozkoukali a některým zase
už pomalu dochází síly. Naše tři úspěšné kategorie si tak kromě hřejivého pocitu, který se teď v září hodil o to víc, odvezli domů
i medaile, diplomy a vítězná družstva i zlatý
pohár.

vová, Patrick Cikryt, Jakub Švéda
4. – 5. třída - 2. místo
Nikol Tomaščáková, Miroslav Látal, Justýna Ježová, Jaroslav Brůžek, Martin Slovák
7. třída - 1. místo
Nicol Osladilová, Sára Tomaščáková, Adam
Ošťádal, Václav Sova, Patrik Kaspar
8. – 9. třída - 5. místo
Adéla Navrátilová, Maxim Makarov, Monika Vyhlídalová, Michal Otruba, Jiří Dostálík
Pochvala a poděkování patří všem závodníkům za jejich výkony a umístění.
Radka Dudová

- stavba lešení pro opravy střechy a zateplení kulturního domu;
- výměna laťování, hydroizolace a výměna
krytiny střechy kulturního domu;
- instalace staršího elektrického kotle pro
dočasné vytápění pošty;
- zhotovení nových uzávěrů vodovodu v uzlových bodech.
Do konce měsíce října začnou práce na výstavbě nových pilířů pomníku odboje před
obecním úřadem. Konečně se také podařilo opravit převážnou část nesvítících lamp
veřejného osvětlení (firmy nestíhají plnit
zakázky, chybí jim zaměstnanci).
Miloslav Antl, místostarosta
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Po konzultaci s advokátní kanceláří, se kterou obec průběžně spolupracuje, nám bylo

doporučeno požádat o právní zastupování
specializovaného právníka.
Zastupitelé obce se na svém zasedání
usnesli, že:
- nesouhlasí se změnou 2a Zásad územního
rozvoje Olomouckého kraje;
- zmocňuje starostu obce Jaroslava Dvořáka k podání správní žaloby ve smyslu
usnesení zastupitelstva UZ/17/60/2019 Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje
Olomouckého kraje, schváleného Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 23. září
2019.
Jaroslav Dvořák, starosta
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Adaptační kurz 6. třídy – Baldovec, září 2019
Co se změnilo a co je stejné? Naše třída zaznamenala po letních prázdninách úbytek
čtyř žáků, kteří odešli na gymnázia nebo
školy do Olomouce, a přidala se k nám
nová žákyně. Ale většina z nás i paní učitelka třídní jsme zůstali stejní, tak jsme se
v rámci adaptačního pobytu rozhodli adaptovat na rychlejší tempo výuky na druhém
stupni.
K našemu přizpůsobení a stmelení kolektivu jsme vyrazili na sportovní a rekreační
centrum Baldovec. Posilněni výborným
obědem jsme hned v pondělní odpoledne
vyšli na dlouhý výlet po okolních nepřístupných jeskyních, vystoupali na zříceninu hradu Holštejn a pod ní jsme objevili
i jednu jeskyni volně přístupnou. Všichni
jsme po dlouhých několika hodinách došli
večer unaveni do našeho tábora.
Následující dva a půl dne žáci ve čtyřech
skupinách soupeřili o body ve hře Baldyard – soutěžili celkem ve 24 hrách. Někdy
museli prokázat svoji rychlost či vytrvalost,
jindy bystrost nebo postřeh, soustředěnost a přesnost, nápaditost a pozornost,
a k tomu bylo pokaždé zapotřebí spolupráce a kolektivní souhry. A tak se naši hráči
vydávali do vysoké věže za mnichem Ivanem pro hádanky, hráli kroket s pneumatikou, snažili se provést kuličku extrémně
obtížným labyrintem, hráli obří jengu,
stříleli z foukačky a z luku, lovili klíče v tajemné truhle, snažili se otevřít tři záhadné
zámky pomocí klíčů ukrytých mezi desítky,
či snad stovkami jiných klíčů… To vše naši
Mimoni, Tygři, Banáni i Algida pomelo, jak
se jednotlivé skupiny nazvaly, někdy zvládli a jindy se museli vyrovnat s neúspěchem.
Na všechny výhry i prohry byli ale týmem
a bylo na nich, jak se s výsledkem poperou.
Ve čtvrtek odpoledne jsme se vydali do výšin - už od prvního dne jsme byli oslněni 21
metrovou horolezeckou stěnou a lanovým
centrem ve výšce 8 – 9 metrů. Nyní nastal
čas výšky pokořit. V některých se rození
horolezci nezapřeli, někteří přece jen překonali svůj strach a areál si shora prohlédli
a někteří holt vše pozorovali nenápadně ze
země.
Všichni byli spokojeni. Při večerní zábavě chlapci soutěžili proti dívkám ve vědomostní hře, jindy se hrála přehazovaná
a vybíjená, každé ráno jsme se pak proběhli
při rozcvičce areálem. Byli jsme stále v pohybu.
V pátek jsme se při zpáteční cestě zastavili
v krásné krápníkové jeskyni Balcarka, kde
jsme mohli obdivovat útvary připomínající
kokosové ořechy, perníkovou chaloupku,
ptačí hnízdo, nebo zahnutý stalaktit utvořený prouděním vzduchu v jeskyni. Ale ze

všeho nejvíc se nám líbili netopýři, kteří byli zavěšeni na sintrových krápnících
a nenechali se námi vůbec rušit ve spánku.
Jeden nám ale své letové umění předvedl
v plné nádheře.

Naše dojmy tak byly podtrženy a my jsme
byli za celý týden obohaceni zážitky z pestré nabídky aktivit.
Radka Dudová

Turnaj v přehazované
Kdo z vás si ještě pamatuje článek z podzimu minulého roku, kdy jsme s dívkami
z druhého stupně byly v Klenovicích na
soutěži v přehazované, bude určitě vědět,
že jsme vloni ve starší kategorii obsadily
třetí a v mladší kategorii druhé místo.
Letos jsme si myslely v obou kategoriích
o příčku výš. Děvčata bojovala jako lvice,
přesto se odehrál úplně stejný scénář jako
vloni. Se stejnými školami se nám podařilo v obou kategoriích vyhrát a se stejnými
zase prohrát. Do turnaje letos sice přibyla další škola, kterou dívky porazily, tato
výhra ale pořadím na předních příčkách
nezamíchala.

Výsledek byl tedy pro nás stejný jako
vloni – 3. místo pro dívky z 8. a 9. tříd
a 2. místo pro dívky z 6. a 7. tříd. Obě družstva
si do Hněvotína dovezla pohár s diplomem
a každá dívka cennou medaili.
Soutěž v přehazované se tímto již po druhé
kladně zapsala do sportovní historie našich
úspěchů a pro příští léta se budeme snažit
na technice ještě více zapracovat. Novinkou
letošního roku bude nově zavedená soutěž

ve vybíjené pro žáky 4. a 5. tříd, která se
uskuteční 15. listopadu opět v Klenovicích
a 27. listopadu pak odjedou zástupci celého
1. stupně na Starostův hanácký vdolek do
nové haly ve Vrbátkách. Držte nám pěsti.
Radka Dudová

Divadelní představení
v mateřské škole
V tomto školním roce jsme pro děti připravili spoustu kulturních akcí a divadelních
představení. Mezi velmi zdařilé patřila interaktivní pohádka Červená sukýnka, červená karkulka, se kterou přijelo 3. října do
mateřské školy Divadlo dětského diváka.
Pohádka děti zaujala hlavně tím, že v ní
účinkovaly v několika rolích společně s velkými loutkami. Představení bylo humorné
a zábavné, dětem se líbilo. Budeme se těšit
na další spolupráci.
Připravované akce do konce roku:
- 8. 11. Lampionový průvod;
- 8. 11. Poklad kapitána Baltazara v kulturním domě;
- 22. 11. Za humny je les – ekologický pořad v mateřské škole;
- 5. 12. Mikuláš v mateřské škole;
- 6. 12. Rozsvícení vánočního stromu
obce.
V mateřské škole ještě plánujeme akci
s názvem Vánoční posezení s rodiči, termín
však bude ještě upřesněn.
Jarmila Dostálová
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Zájmové kroužky při základní škole

Zpívat nás baví

Od měsíce října pracuje při základní škole Hněvotín 17 zájmových kroužků, které jsou
podporovány obcí. Jsou to:
P.č.
Název kroužku		
Vedoucí kroužku
1.
Rytmika 1 - Aerobik		
Aneta Filípková
2.
Rytmika 2 - Pompony		
Radka Dudová
3.
Pohybové hry – Gymnastika 1
Milada Nováková
4.
Pohybové hry – Gymnastika 2
Milada Nováková
5.
Pěvecký kroužek			
Věra Lysáková
6.
Školní časopis - Novinář		
Pavel Pekař
7.
Mažoretky Miniperličky		
Radka Dudová
8.
Mažoretky Perličky		
Radka Dudová, Monika Pechová
9.
Mažoretky Highlights		
Radka Dudová, Monika Pechová
10.
Keramický kroužek 1		
Veronika Chudobová
11.
Keramický kroužek 2		
Renata Krytinářová
12.
Florbal 1			
kroužky Olomouc
13.
Florbal 2			
kroužky Olomouc
14.
Kroužek mladých techniků
SŠSS Lutín, Iveta Šutová
15.
Dřevomodelářský kroužek
František Stejskal
16.
Ruční práce			
Heda Kratochvílová
17.
Gymnastika a tanec s Andy
Andrea Veselá

Pod tímto názvem se ve čtvrtek 26. září
uskutečnil v kulturním domě v Hněvotíně
výchovný koncert hudební skupiny Marbo.
Pořadu se zúčastnili malí i trochu větší posluchači z mateřské školy společně se žáky
1., 2. a 3. ročníku místní základní školy.

Dalšími kroužky jsou Bojové sporty a sebeobrana pod vedením pana Radka Erbena,
Věda nás baví, Hra na klavír a zobcovou
flétnu s paní učitelkou Hanou Kosterovou,
Anglický jazyk pro žáky 1. a 2. třídy s Leonou Zábojovou. Žáci 9. třídy jsou průběžně
připravováni na přijímací zkoušky Adélou
Pelíškovou ve Cvičení z českého jazyka
a Vladimírem Čukou ve Cvičení z matematiky. Učitelé v rámci svých předmětů mají
mimo vyučování pravidelné doučování
a reedukaci.
Vedoucí zájmových kroužků předvedou
se svými svěřenci svoji činnost na akci
Mikulášské hrátky v pátek 6. prosince
od 16 hodin v kulturním domě Hněvotín.
Vlasta Nováková, zástupkyně ředitele

Příprava pokrmů

Minulý školní rok jsme v pracovních činnostech pracovali s paní učitelkou Ivetou
Šutovou v dílně a na školním pozemku.
Nově vybudovanou žákovskou kuchyňku
letos využíváme především my, osmáci,
v rámci vyučovací činnosti nazvané Příprava pokrmů. Cvičná kuchyňka je velmi pěkná, moderně zařízená a vybavená tak, abychom si mohli připravit nějaké dobré jídlo.
Naše třída je rozdělená na dvě skupiny
a každá má vaření v jiný den. V kuchyňce
jsou tři pracoviště s varnými deskami a
potřebným vybavením a u každého vaříme
ve skupinkách po třech žácích. Ze začátku
školního roku jsme pomáhali na pozemku
sklízet různé druhy zeleniny. Dýni Hokaido
jsme využili hned jako první a uvařili jsme
výbornou krémovou polévku. Dalším jídlem byly zdravé palačinky se špenátem.
Musím říci, že si při přípravě jídel užíváme
i spoustu legrace a zábavy a vše nám zatím
moc chutnalo. Těšíme se na další mňamky.
Kateřina Hejtmanová, žákyně 8. třídy
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Všichni si zazpívali v hlasové rozcvičce,
naučili se novou píseň Muchomůrka červená, zopakovali si délky not a jejich názvy,
seznámili se s pojmy soprán – alt – bas
– tenor. Zacvičili si i zatancovali. Důkazem
toho, že se hudební pořad dětem líbil, byla
skutečnost, že skupina přidala písničku navíc. Téměř všichni odcházeli po skončení
pořadu rozezpívaní a pobavení, takže koncert splnil svůj účel.
Alena Zapletalová

Projektový den POKOS

Ve středu 23. října proběhl na základní
škole projektový den POKOS, jehož úkolem bylo připravit žáky na obranu státu.
Příprava občanů k obraně státu je zákonnou povinností.
S naší přípravou nám pomohl tým profesionálních vojáků z Armády České Republiky, který si připravil pro naše žáky zajímavý dopolední program. Žáci byli rozděleni
do skupinek a postupně prošli čtyřmi stanovišti.

Kromě poutavé přednášky o celkové
obraně bylo žákům vysvětleno zacházení
se zbraněmi, mohli si na ně sáhnout, potěžkat si je a zjistit, jaké to ve skutečnosti
je být vojákem. Vůbec nejoblíbenější byla
přehlídka vojenských vozidel, se kterými
k nám vojáci dorazili, a my jsme si je mohli
prozkoumat ze všech stran.
Naši žáci si projektový den užili, kromě nových zajímavých poznatků odcházeli domů
obohaceni i o základy první pomoci, kterou
si poctivě všichni vyzkoušeli.
Adéla Pelíšková
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Drakiáda

Dýňodlabání 2019
Po letošním ročníku Dýňodlabání, které se
posledních několik let koná na Výstavišti
Flora Olomouc, by se snad již dalo říci, že
účast naší školy v této soutěži je už tradicí. Žáci z druhého stupně se pod drobnohledem paní učitelky Ivety Šutové a pana
učitele Pavla Pekaře zúčastnili soutěže
o nejhezčí vydlabanou dýni už několikrát,
a proto ani letošní ročník konaný ve čtvrtek 3. října nebyl výjimkou. S letošní účastí
se vlastně počítalo již od minulého roku,
a tak jsme se na to, až uchopíme nože a lžíce,
těšili už nějakou dobu.

jsme obdrželi volné vstupenky.
Naše škola v soutěži dopadla skvěle. Jiří
Dostalík a Michal Otruba z deváté třídy se
umístili na třetím místě (dýně s mimoňem)
a na druhém místě skončily osmačky Zuzka
Ježová a Marťa Králová s dýní ve tvaru ježka. Gratulace! Poslední hodnocenou kategorií byla tzv. cena poroty. Tou byl oceněn
výtvor, na kterém se kromě Jakuba Koutka podílela také moje maličkost. Do dýně
jsme vyřezali siluety liverpoolských Brouků (k příležitosti padesátého výročí jejich
posledního alba).

V pátek 27. září se děti mohly zúčastnit
Drakiády, která se konala v místním sportovním areálu. Na Drakiádě byla spousta
draků různých velikostí a pestrých barev.
I když to na začátku akce vypadalo, že foukat nebude a draky se nepodaří dostat do
vzduchu, tak nakonec se přece jen zadařilo
a draci vzlétli a vznášeli se po dlouho dobu.

Byla zde vyhlášena i soutěž pro děti, které
si draka samy doma vyrobily s rodiči. Děti
byly za draky odměněny cenou a diplomem. Po vyhodnocení si děti mohly zatancovat s paní učitelkou na známé dětské písničky. Na hřišti bylo pro všechny přítomné
připraveno bohaté občerstvení. Akce se vydařila a doufám, že příští rok bude přinejmenším stejně dobrá jako letos v září.
Monika Königová

Výstava ovoce a zeleniny
Další tradicí, která je se soutěží spojena, je
počasí, které jí úplně nepřeje. Rok co rok
dlabání znepříjemňuje zima, kterou se alespoň částečně daří zahnat horkým čajem,
který je pro žáky připraven. Přesto se občas stalo, že jste pod přístřeškem se stoly
plnými dýní narazili na borce v triku s krátkým rukávem! Soutěžilo se v několika kategoriích rozdělených podle věku dlabačů
a dále podle toho, zda je jejich výtvor
z dýně, kterou si sami vypěstovali na škol-

ních pozemcích, nebo z dýně na akci obdržené. Naše škola soutěžila pouze v soutěži
druhého stupně s dýněmi vlastními. Mezitím co porota hodnotila výtvory, na nás čekaly výstavní a prodejní pavilony, do nichž

Akce se tedy vydařila, a proto nikdo nelitoval, že se jí zúčastnil. Osmáci s letošními
sedmáky se už jistě těší na další ročník,
kterého se my, žáci z devítky, bohužel již
nezúčastníme.
Jakub Jašek, žák 9. třídy

Podzimní keramické dílničky
v naší školce

Ve dnech 15. – 17. října proběhly ve školce
v jednotlivých třídách tvořivé dílničky pro
rodiče a děti.
První dílničky připravily paní učitelky
ve třídě Broučků, kde si rodiče společně
s dětmi vytvořili kapříky, andílky a zvonečky. Další dílnička proběhla ve třídě Motýlků.
Ani tady rodičům i dětem nechyběla fantazie
a zručnost.
I v poslední dílničce připravené ve
třídě Včeliček vzniklo také mnoho krásných výrobků, nejen s vánoční
tématikou.
Tím ale naše tvoření nekončí, ještě nás
všechny čekají druhé dílničky v průběhu měsíce listopadu, protože děti s rodiči
všechny své výrobky musí ještě naglazovat.
Všem děkujeme za krásně strávené společné chvíle nad keramikou.
Drahomíra Bártová

Na konci září celá školka navštívila výstavu ovoce a zeleniny v kulturním domě
v Hněvotíně. Výstava byla velmi poučná,
ke každé surovině náležela i ukázka potraviny, která se z dané suroviny vyrábí. Hned
na začátku potěšila mlsné jazýčky cukrová
řepa a samozřejmě cukr. O pár kroků dále
děti ochutnávaly sušenky. Za sušenkami
byla kukuřice a dětmi oblíbený popcorn.
Jak je oblíbený, jsme zjistili vzápětí, kdy
si někteří jedinci nepozorovaně popcornem
naplnili i své kapsy u bund…

Chmel sice děti na první pohled nepoznaly, co se z něho vaří, ale věděly naprosto
přesně. Některé se i zde odhodlaně hlásily o ochutnávku, ta však k jejich zklamání
neproběhla. Děti ochutnaly mnoho dobrot
a prohlédly si různé druhy ovoce a zeleniny. Na oběd do školky se jim ani vracet
nechtělo.
Kateřina Velclová
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Projekty v Základní a Mateřské škole Hněvotín

Máme nového kronikáře

V srpnu letošního roku byl ukončen dvouletý projekt pod názvem Šablony pro ZŠ
a MŠ Hněvotín, který byl spolufinancován Evropskou unií. V rámci tohoto projektu působila v mateřské škole chůva pro
dvouleté děti. V základní škole zase pracoval Čtenářský klub a Klub zábavné logiky
a deskových her. Pedagogičtí zaměstnanci
prováděli Doučování žáků ZŠ ohrožených
školním neúspěchem v těchto předmětech: Český jazyk, Matematika a Cizí jazyk.
Nedílnou součástí projektu byly semináře
v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků. Učitelky v mateřské škole se
vzdělávaly ve čtenářské a matematické
pregramotnosti a inkluzi. Jedna učitelka
absolvovala cyklus Prevence logopedických
vad a další pak seminář Specifika práce
s dvouletými dětmi. Učitelé základní školy
se vzdělávali v oblastech čtenářská a matematická gramotnost, výuka cizích jazyků
a problémy inkluze.
V září byl v organizaci spuštěn dvouletý
projekt Šablony pro ZŠ a MŠ Hněvotín II, který je opět spolufinancován Evropskou unií. Jde vlastně o následovníka
předchozího projektu se stejným názvem,
rozšířeného o šablony pro školní družinu.
V mateřské škole znovu působí chůva pro
dvouleté děti, učitelky se budou vzdělávat v
oblastech inkluze a polytechnického vzdělávání. Novinkou jsou Projektové dny ve
škole, kdy je do školky přizván odborník z
praxe a provede děti oblastmi jako zdravá
výživa, zvířátka kolem nás, vánoční zdobení, aj. Ve školní družině působí Kluby pro
účastníky školní družiny (zábavná logika,
čtenářství a komunikace v cizím jazyce) a
čekají nás Projektové dny pro účastníky
školní družiny. V základní škole bude působit školní speciální pedagog, Kluby pro žáky

Vedení obecní kroniky patří mezi základní
povinnosti obce. Řadu let kroniku vedla
paní Jindřiška Flášarová. Po jejím tragickém úmrtí pokračovala jako kronikářka
paní Jaroslava Bajgarová. Ta se ale bohužel
odstěhovala. Za práci jí moc děkujeme.
Jednali jsme s dalšími vhodnými občany
obce. Na svém 7. zasedání se zastupitelé
obce rozhodli pověřit vedením obecní kroniky studenta Adama Niessnera. Nový kronikář se aktivně zajímá o historii a uvažuje
o jejím budoucím studiu. Zúčastní se školení kronikářů a bude s ním sepsána dohoda
o provedení práce.
Jaroslav Dvořák, starosta

ZŠ (zábavná logika, čtenářský, badatelský
a komunikace v cizím jazyce), uskuteční
se Projektové dny ve škole a opět probíhá
Doučování žáků ZŠ ohrožených školním
neúspěchem.
Letní příměstské tábory ZŠ Hněvotín,
to je název tříletého projektu, ve kterém
naše škola získala finance z Ministerstva
práce a sociálních věcí České republiky
a Evropské unie na provozování příměstského tábora. V každém z roků 2019, 2020
a 2021 uspořádá škola tři prázdninové turnusy příměstského tábora (celkem 9 turnusů). Škola takto získala finance k nákupu
materiálů pro činnost tábora a platy vedoucích. 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.
Škole se podařilo získat i finanční prostředky z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, kterými bude částečně hradit
dopravu na plavecký výcvik. Naše škola
pravidelně podává žádosti do Programu
na
podporu
environmentálního
(ekologického) vzdělávání, výchovy
a osvěty v Olomouckém kraji. Již několikrát jsme uspěli s žádostí financování
projektu v rámci tohoto programu. Momentálně čekáme, kdy bude tento program
pro rok 2020 vyhlášen. V rámci projektu Venkovské školy Regionu HANÁ
společně – MAP II, sekce polytechnické
vzdělávání, se budou žáci vyšších ročníků
podílet na pracích s elektronickou stavebnicí Micro:bit, zapojení blikačů s LEDkami,
stavbě složitějších modelů stavebnice Merkur a účastní se exkurzí do místních strojírenských podniků Wanzl a Clean4you.
Vladimír Čuka, ředitel školy

INTERVALOVÝ TRÉNINK PRO KAŽDÉHO

od 3. 10. 2019 každý čtvrtek od 19:00 v KD Hněvotín

Zákaz podomního prodeje

S blížícím se koncem roku se opět někteří
naši občané setkávají s podomním prodejem. Připomínáme, že obec Hněvotín má
v platnosti od roku 2015 obecně závaznou
Vyhlášku 1/2015 o zákazu podomního
a pochůzkového prodeje.

Poruší-li právnická nebo fyzická osoba při
podnikatelské činnosti povinnost stanovenou touto vyhláškou, může jí být podle
ustanovení § 58, odst. 4 zákona č. 128/2000
Sb. o obcích uložena pokuta až do výše
200 tis. Kč a fyzické osobě dle §46 odst.
3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích
uložena pokuta až do výše 30 tis. Kč. Občanům, kteří se setkají s tímto podomním prodejem, nedoporučujeme vpouštět cizí osoby
do svého domu či bytu a hlavně nepodepisovat předkládané dokumenty. Naopak
okamžitě kontaktujte Policii České republiky na telefonním čísle 158.
Petr Niessner, místostarosta

Hody a dechová hudba?

TABATA - intervalový trénink vhodný pro každého. Pro muže, ženy, zkrátka pro všechny.
Každý si zde najde něco. Vyhněte se stereotypu, zlepšíte fyzičku, spálíte tuky a zvýšíte sílu.
Procvičíte celé tělo.
Vyzkoušejte!
ŽIJEME sportem
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Je již více než stoletou tradicí, že na hody
v obci Hněvotín (připadají každoročně
na první neděli v měsíci listopadu), ale
i v některých okolních vesnicích, vyhrává
od ranních hodin dechová hudba.
Víme, že vás, nově přistěhované občany, to
možná i vyděsilo, protože jste netušili, proč
se to děje. Je čistě na vás, zda muzikantům
poděkujete, nabídnete štamprli slivovice, obložený chlebíček, nebo třeba drobný
obnos.
Jaroslav Dvořák, starosta
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Přehlídka plodů našich
zahrad
Na dny 20. a 21. září připravil obecní úřad
v sále kulturního domu pro hněvotínské
děti i širokou veřejnost výstavu ovoce a zeleniny. První den si v průběhu dopoledne
děti z mateřské školky s údivem prohlížely
hlavně dýně, z nichž některé vážily stejně
jako ony.

Kultura a společenský život v naší obci
Akce, které proběhly od posledního zasedání:
- 12. – 16. 8.
pobytový tábor dětí v rekreačním středisku UP Olomouc
		
na přehradě Pastviny;
- 31. 8.		
Pivní slavnosti u hasičské zbrojnice;
- 2. 9.		
slavnostní zahájení školního roku 2019/2020;
- 14. 9.		
Pytlácká noc u hasičské zbrojnice;
- 20. – 21. 9. Výstava ovoce, zeleniny a zemědělských produktů;
- 26. 9.
divadelní představení v sále kulturního domu pro ZŠ;
- 27. 9.		
Drakiáda mateřské školy ve sportovním areálu;
- 18. 10.
Podzimní setkání seniorů v kulturním domě.
Připravujeme:
- 1. 11.		
Hodová zábava Spolku rodičů při ZŠ;
- 6. 12.		
Rozsvícení vánočního stromu obce;
- 14. 12.
Taneční zábava Sboru dobrovolných hasičů;
- 21. 12.		
pečení vánočního cukroví s dětmi a vánoční zvyky v kulturním domě;
- 27. – 28. 12. Vánoční turnaj ve stolním tenisu v tělocvičně ZŠ.

Starosta obce Jaroslav Dvořák dětem popsal jednotlivé plodiny a představil produkty a potraviny, které se z nich vyrábí.
Před obědem jsme postupně přivítali i děti
a mládež ze základní školy. Tuto věkovou
kategorii nejvíce zaujal popcorn z kukuřice
a chipsy z brambor, nestačili jsme ani doplňovat. Naopak většina z nich poprvé viděla
cep a s lehkou nedůvěrou sledovala ukázku
dobového mlácení obilí.
V pátek odpoledne a v sobotu dopoledne
výstavu navštěvovali také občané obce.
Všechny návštěvníky výstavy nejvíce zaujal
výklad manželů Ponížilových o včelařství,
při kterém si mohli na vlastní oči prohlédnout i plástve plné medu a byla připravena
i sladká ochutnávka různých druhů.

Přestože všichni žijeme na vesnici, mnozí
z nás spatřili některé plodiny, jako například sóju, pýchavku nebo patizon, poprvé
v životě. Ti odvážnější si vyzkoušeli kapacitu svých plic v oddílu vinařství při práci
s koštýřem. Na závěr pak zájemce čekala
možnost ochutnávky z osmi zeleninových
salátů, které připravily ženy z místní organizace Českého červeného kříže. Nabízel se
i výborný burčák, který z vlastních hroznů
vylisoval pan Mádl.
Vedení obce děkuje všem, kteří se podíleli
na přípravě a dvoudenní organizaci výstavy. Velké díky i všem místním vystavovatelům a hlavně panu Lepařovi, který ochotně
poskytl nejvíce zeleninových produktů.
Petr Niessner, místostarosta

Některé informace o datech konání mohou být změněny. Velký sál a přísálí kulturního
domu budou z důvodů rekonstrukce mimo provoz od 1. do 31. 1. 2020.
Petr Niessner, místostarosta

Obecní hospůdka v kulturním Podzimní setkání seniorů
V pátek 18. října se přesně v 17 hodin otedomě
Obec Hněvotín od letošního září pronajala restauraci v kulturním domě společnosti Nový Tropik s.r.o. Po dokončení rekonstrukce fasády, která probíhá v těchto
dnech, zajistí obec Hněvotín předláždění
přístupového chodníku, včetně prostoru
před vchodem do restaurace určeného pro
venkovní zahrádku.

Provozovatel nabízí všem občanům
obce každý den v týdnu v otevírací době
od 14 do 22 hodin sledování sportovních
zápasů v hlavní místnosti restaurace a posezení v salónku s možností využití společenských her (elektronické šipky, kulečník,
stolní fotbálek), nebo hudební produkce
z jukeboxu. Na čepu je řádně vychlazený
Staropramen 11° a Mustang ze Spilky 11°
za 25 Kč. Z kuchyně se podávají kuřecí křidélka, kolena, žebra nebo pizza. Pro oslavy,
či jiné akce je možné kontaktovat provozovatele osobně nebo na Facebooku: https://
www.facebook.com/mona.wencl.7.
Petr Niessner, místostarosta

vřely hněvotínským seniorům dveře sálu
kulturního domu a začalo oblíbené podzimní setkání.
Po úvodním přivítání všech zúčastněných
přečetla zastupitelka Lucie Přikrylová
jména seniorů, kteří se v letošním roce
dožívají životního jubilea. Starosta spolu
s místostarosty obce všem přítomným jubilantům osobně popřál a společně předali
drobný dáreček a rudou růži.
Večer plný muziky a tance zpříjemnilo
i vystoupení mažoretek pod vedením
paní Radky Dudové. Výtečné koláčky,
které upekla děvčata z Červeného kříže,
všem moc chutnaly. Kapela Modrá rosa
ukončila hudební produkci ve 23 hodin,
ale v kulturním sále svítila světla ještě dlouho
po půlnoci.

Dle reakcí účastníků se akce vydařila
a všichni se těšíme na další, tentokrát jarní setkání. Vedení obce děkuje všem, kteří
se podíleli na přípravě a organizaci tohoto
podzimního setkání seniorů.
Petr Niessner, místostarosta
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Jak budeme platit vodné
a stočné v závěru roku 2019
a počátkem roku 2020
Od pátku 1. listopadu do pondělí 4. listopadu 2019 (a to včetně soboty a neděle)
budou zaměstnanci obce provádět odpočty
vodoměrů v rodinných domech. Množství
odebrané pitné vody a odváděné splaškové vody vám bude za toto období, tak jako
doposud, účtováno v původní ceně, a to za
27 Kč u pitné a za 35 Kč u splaškové vody,
tedy při standardní smlouvě 62 Kč/m3. Vystavené faktury budou splatné k 10. prosinci 2019.
Od 1. listopadu se bude dle usnesení zastupitelstva obce vaše spotřeba nově počítat
za vodné 32,80 Kč a za stočné 39,70 Kč,
celkově tedy za 72,50 Kč/m3. V roce 2020
budete počínaje měsícem lednem vždy
k 20. dni v měsíci platit spotřebu zálohově (podobně jako u plynu, či elektrické
energie) platebním příkazem z účtu nebo
inkasem ve výši, kterou budete mít v nové
smlouvě s obcí. Při extrémně malé spotřebě (dle smlouvy) budete moci platit vodné
a stočné přímo u pokladní obce oproti vystavené faktuře dvakrát ročně při individuálním odečtu spotřeby.
Vyúčtování bude
prováděno
jednou v roce v měsíci říjnu. Přitom
uhradíte
nedoplatek, nebo vám
bude vrácen přeplatek. Z účetních důvodů nemůžeme vybírat
poplatek za měsíc
listopad
a
prosinec
2019.
Je tedy možné, že budete výjimečně v říjnu
2020 většinou doplácet. Prosím, myslete
na to a po podpisu nové smlouvy o dodávkách pitné vody a odběru splaškových vod
zadejte včas pokyn k platbám.
Lukáš Koníček, referent
pro vodní a odpadové hospodářství
Poznámka starosty:
Víme, že se u vodného a stočného snížila
sazba DPH o 5%. Přes tuto skutečnost ale
bohužel cenu snižovat nemůžeme. Od roku
2015 jsme s cenou nehýbali, a to i když náklady rostly. V roce 2019 již obec ze svého
rozpočtu doplácí na vodné a stočné statisíce korun. A to do ceny jen minimálně promítáme nové, dálkově odečitatelné vodoměry s náklady přesahujícími 600 tis. Kč
a novou vodárnu na Malém Klupoři, která
bude stát přibližně 10 mil. Kč. Děkujeme
za pochopení.
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Podzim v Berušce
S novým začátkem školního roku došlo
k předání správcovství mateřského klubu
Beruška. Nově se o ni starají Veronika Filipová, Martina Luxová a Kateřina Dosedělová.
V průběhu října jsme pro děti a maminky
připravily dvě akce. První z nich byla Podzimní tvoření pro děti. Společně s dětmi
jsme vyráběly podzimní stromy, pracovali
s barvami, listy i kaštany. Děti byly moc šikovné a výtvory teď zdobí naši hernu.
V pátek 25. října jsme pro maminky připravily tvořivou dílnu s názvem Výroba podzimních věnců. Vyrobily jsme si krásné věnečky a zároveň si užily příjemný podvečer.
Rády bychom i nadále pokračovaly v pořádání akcí pro děti i rodiče. V listopadu
nás čeká loutkové divadélko pro nejmenší
a vyrábění vánočních dekorací pro maminky. V prosinci nás pak navštíví Mikuláš
s andělem a čertíkem, budeme zpívat koledy
s dětmi u stromečku a pro maminky máme
připravené zdobení perníčků.
Pokud jste k nám do Berušky ještě nezavítali, rády vás přivítáme. Pro veřejnost
máme otevřeno vždy v úterý a čtvrtek
od 9 do 11 hodin. V případě dotazů se na

nás neváhejte obrátit prostřednictvím nového emailového kontaktu: beruskahnevotin@gmail.com. Těší se na vás Marťa, Verča
a Kačka.
Martina Luxová

KALENDÁŘ AKCÍ
22.10.

úterý

9:00

"UŽ JE TADY PODZIM"

Podzimní tvoření pro nejmenší

25.10.

pátek

18:30

VYRÁBĚNÍ PODZIMNÍCH VĚNEČKŮ

Program pro maminky

26.11.

úterý

9:00

"POHÁDKOVÉ DOPOLEDNE"

Loutkové divadélko

29.11.

pátek

18:30

VYRÁBĚNÍ VÁNOČNÍCH DEKORACÍ

Program pro maminky

5.12.

čtvrtek

9:00

"MIK, MIKU, MIKULÁŠ"

Mikulášská nadílka

17.12.

úterý

9:00

"VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ"

Zpívání koled s dětmi

20.12.

pátek

18:30

ZDOBENÍ PERNÍČKŮ

Program pro maminky

Těší se na vás Verča, Marťa a Kačka
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O pohár sv. Václava
Myslivecký spolek Blata Hněvotín uspořádal za podpory strany Koruna Česká
28. září na střelnici v mysliveckém areálu
Výrovka v hněvotínských skalách 4. ročník
střelecké soutěže O pohár sv. Václava, spojené se setkáním myslivců a přátel myslivosti.

Nastoupené střelce a účastníky setkání přivítal předseda spolku a předseda olomoucké pobočky Koruny České Pavel Andrš. Po
úvodní fanfáře seznámil hospodář spolku
Pavel Toman střelce s pravidly soutěže
a zároveň zdůraznil nutnost dodržování
bezpečnosti při střelbě a při zacházení se
zbraní a zákaz požívání alkoholických nápojů. Střílelo se z libovolného postoje na

2 x 10 terčů. Následovala ukázka směru
letu asfaltových terčů a střelecká soutěž
mohla být zahájena.
Již odstřílení prvního kola a deseti terčů
naznačilo, že určit nejlepšího nebude snadné. Soutěž až na menší problém s vrhačkou
probíhala svižně a zanedlouho rozhodčí
pro plný počet zasažených terčů u dvou
střelců nařídili rozstřel. O první místo tak
bojovali Vlastimil Kolečkář z Určic a Stanislav Coufal z Čelechovic na Hané. Na prvním místě se nakonec nástřelem 20 z 20
možných umístil Stanislav Coufal, stejným
nástřelem obsadil Vlastimil Kolečkář místo druhé. Třetí místo nástřelem 18 ze 20,
možná i s pomocí sv. Václava, obsadil Rudolf Krč, čtvrté nástřelem 17 ze 20 možných
Stanislav Obručník z Olšan a pátý skončil
stejným nástřelem nejstarší člen spolku
Vladimír Lukáš. Cenu útěchy si s nejmenším nástřelem vystřílel, tentokrát vinou
pušky, Štěpán Fill. Slavnostního vyhlášení
vítězů se ujal ředitel a hlavní rozhodčí soutěže Vladimír Lukáš, který všem poděkoval
za hojnou účast a ocenil především výkony
těch dříve narozených střelců.
V průběhu dne si – kromě sledování střelec-

ké soutěže – mohli účastníci akce zastřílet
z historických zbraní, které předvedli členové
C. a k. Polní kafírny z Pňovic, nebo se nechat zasvětit od Romana Prokeše do pražení a vaření pořádné kávy. Připraveno
bylo pití, železnice, klobásky, kabanos
a srnčí guláš. Vše zdarma, v režii pořadatelů. Všichni „střelbychtiví“ uvítali informaci, že střílet se bude, dokud budou holubi.
Závěrem je třeba poděkovat všem členům
spolku, kteří se podíleli na vaření guláše
a přípravě této akce a zástupcům Koruny
České. Skončil tak čtvrtý ročník střelecké
soutěže konané k poctě sv. Václava a již
dnes se připravuje ročník pátý.
Rudolf Krč

Hněvotínský hrnec 2019
Svého vítěze zná letošní ročník populární
celoroční tenisové soutěže ve čtyřhře Hněvotínský hrnec. Je jím dvojice Michal Kršňák - Tomáš Vebr.

dý s každým. Dvojice na devátých místech
následně bojovali na dva vítězné zápasy
o konečné 17. a 18. místo, zbývajících
16 párů bylo dle výsledků ve skupině rozděleno do vyřazovacího sytému, ve kterém se
hrálo až do konečného umístění na všech
příčkách. K vidění byly zápasy různé kvality, ale lze konstatovat, že se celková úroveň
hry za rok opět zvedla. Zejména závěrečné
boje o celkové vítězství byly ve znamení

Do bojů na třech antukových kurtech výborné kvality na jaře vstoupilo 18 párů.
Soutěž jich dokončilo 17 a tak bylo celkem
odehráno 102 zápasů, což je úctihodná porce. Páry byli rozděleny do dvou devítičlenných skupin, ve kterých si to rozdali kaž-

krásného a často i vyrovnaného tenisu, nezřídka se rozhodovalo až ve třech odehraných setech. Příkladem může být průběh
finálových bojů. Nejprve dvojice Michal
Kršňák - Tomáš Vebr udolala obhájce prvenství pár Jaroslav Ambrož - Jan Dostál
v poměru 2:6 7:5 7:5, když poraženým ve
třetím setu k vítězství nestačilo ani vedení
5:2. V zápase o třetí místo pak dvojice Martin Černý - Jiří Mlynář porazila pár David
Houska - Ondřej Svaček 7:5 5:7 7:6.
Celkové výsledky soutěže byly vyhlášeny na
závěrečném setkání ve vinárně kulturního
domu. Všichni se již těšíme na polojubilejní 5. ročník.
Další pořadí soutěže:
4. místo: Houska David – Svaček Ondřej
5. místo: Brachtel Karel – Lošťák Ivo
6. místo: Hykel Jaroslav – Navrátil Roman
7. místo: Navrátilová K. – Navrátil R.
8. místo: Černý Ivo – Filkász Petr
9. místo: Janák Adam – Janák Boris
10. místo: Doležal Mojmír – Šulc Jiří
11. místo: Krejčí Milan – Krejčí Petr
12. místo: Hejtman Pavel – Hynek Zdeněk
13. místo: Heider Jan – Volmut Martin
14. místo: Krytinář Pavel – Zatloukal Jiří
15. místo: Edl Jan – Edl Michal
16. místo: Sovová Jitka – Sova Jiří
17. místo: Dostál Tomáš – Kučerka Leoš
18. místo: Krikel Josef – Švec Jan
Milan Krejčí
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Z hněvotínské Pytlácké noci
Druhou zářijovou sobotu byl v Hněvotíně
uskutečněn pro veřejnost dlouho diskutovaný projekt první Pytlácké noci. Tuto
akci pořádali členové Mysliveckého spolku Blata Hněvotín společně s místním
spolkem dobrovolných hasičů. K poslechu
a tanci hrála oblíbená skupina Trifid, vedená Zdeňkem Dvořákem. Organizační
a realizační tým tvořilo devět členů mysliveckého spolku, stále stejné tváře. Vstupné
bylo 50 Kč.

Začalo se úderem osmnácté hodiny a areál
hasičské zbrojnice se pomalu začal plnit.
Chladné počasí se jistě projevilo také na
účasti, do dvaadvaceti hodin přišlo 150 návštěvníků. Pro ně připravili myslivci srnčí
guláš, domácí klobásy a železnici. Srnčí guláš, který doma vařil místopředseda spolku
Pavel Pospíšil s manželkou a pomocníky
Lubomírem Vymazalem, Luďkem Nezhybou a Aloisem Špičákem, byl skvělý. Jeho
kvalitu chválili všichni strávníci. Hasiči
zase připravili výbornou živáňskou a makrely. Samozřejmě nechyběly nealkoholické
i alkoholické nápoje, káva a čaj pro zahřátí.
Hudba hrála do půlnoci, ve 23 hodin proběhlo losování vstupenek.
Hlavní cenou byla srna. Losování prováděl
Richard Krč a šťastnou vstupenku vytáhla
Petra Hájková. Jejím majitelem byl Miloslav Antl, kterému srnu předal Lubomír
Vymazal.
Závěrem se dá říci, že se akce vydařila.
Sice ne po stránce výdělku, který by byl

dán na nákup krmiva pro zvěř, ale splnila
to hlavní, o co nám šlo – pobavit spoluobčany – obce a to se dle ohlasů zúčastněných
podařilo. Proto bych chtěl poděkovat všem
myslivcům a hasičům, kteří se na přípravě
a průběhu této akce jakýmkoliv způsobem
podíleli. Věřím, že v započatém budou také
v příštím roce pokračovat.
Rudolf Krč
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