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Poznámky z 8. zasedání zastupitelstva obce
V pořadí 8. veřejné zasedání Zastupitelstva
obce Hněvotín proběhlo v úterý 10. prosince v zasedací místnosti obecního úřadu.
Jednání se účastnilo 8 zastupitelů, omluven byl Ivo Černý. Přítomno bylo 17 hostů.
Zasedání zahájil starosta obce Jaroslav

- nové obecně závazné vyhlášky,
- konečná verze nového územního plánu
obce,
- žádosti právnických a fyzických osob,
- bezúplatné převedení pozemků a objektů
obci,

jich řešení bude součástí Zprávy o činnosti
obecního úřadu na 9. zasedání zastupitelstva obce v měsíci únoru.
Na závěr jednání bylo přijato usnesení,
starosta obce všem poděkoval za účast
a popřál jménem zastupitelstva přítomným příjemné a pohodové vánoční svátky
a pozval je na Novoroční výšlap a Novoroční ohňostroj s hudebním doprovodem.
Podrobnější informace o projednávaných
záležitostech naleznete na obecních webových stránkách v Usnesení z 8. zasedání
Zastupitelstva obce Hněvotín.
Aneta Glogarová

Rozpočet obce Hněvotín
na rok 2020

Dvořák, který všechny přivítal a konstatoval, že je zastupitelstvo usnášeníschopné.
Zapisovatelkou byla zvolena Aneta Glogarová, členy návrhové komise Pavla Hluší
a Miloslav Antl a ověřovateli zápisu Lucie
Přikrylová s Petrem Niessnerem. Starosta
obce poté přítomné seznámil s návrhem
programu jednání, který byl schválen,
a se Zprávou o činnosti obecního úřadu od
předchozího zasedání zastupitelů. Zprávu
kontrolního výboru přečetl místostarosta
Petr Niessner.
V dalším bodě programu byly projednány
a schváleny:
- návrh Rozpočtu obce Hněvotín na rok
2020 ve výši 41 651 000 Kč;
- střednědobý rozpočtový výhled pro obec
Hněvotín na léta 2021 – 2023;
- návrh rozpočtu Základní školy a Mateřské
školy Hněvotín, rozpočtové organizace, na
rok 2020 ve výši 2 142 600 Kč (rozpočet se
po schválení stává součástí rozpočtu obce
na rok 2020);
- střednědobý rozpočtový výhled Základní
školy a Mateřské školy Hněvotín, rozpočtové organizace, na léta 2021 – 2023.
Návrhy všech rozpočtů byly před projednáním řádně vyvěšeny v souladu se zákonem
na úřední desce obce k připomínkování.
Následně přednesl předseda finančního
výboru Libor Blaťák návrh na poskytnutí
dotací, darů a příspěvků z rozpočtu obce
na činnost spolkům, zájmovým sdružením a právnickým osobám pro rok 2020
a o přijatých rozpočtových opatřeních
č. 9 - 19/2019.
V dalším průběhu jednání hněvotínských
zastupitelů byly projednány a schváleny:
Strana 2

- smlouvy obce a dodatky k uzavřeným
smlouvám.
Poté místostarosta obce Miloslav Antl seznámil přítomné se zakázkami malého
rozsahu a s návrhem delegovat některé
pravomoci zastupitelstva. Zastupitelé také
prodiskutovali problematiku „nekonečného“ nárůstu pohledávek u osob, které se
v obci nezdržují (žijí například dlouhodobě
v cizině) a není známo místo jejich pobytu.
Projednána byla žádost obce o další dotaci
od Olomouckého kraje na pořízení dodávkového automobilu, výroční zpráva základní školy a zastupování obce v právním
sporu s Olomouckým krajem. Přítomní byli
také informováni o pokračující výstavbě
v obci a o kulturních a společenských akcích. Podrobnější informace o většině výše
uvedených projednávaných záležitostí naleznete v samostatných článcích na jiném
místě zpravodaje.
Posledním bodem programu byla diskuze,
ve které postupně vystoupili p. Chromec,
Iveta Šutová, Josef Dokoupil, Tomáš Dostál, Zdeněk Juráš, Libor Blaťák, Jaroslav
Kaláb, Vladimír Čuka, Lucie Přikrylová,
Naděžda Krejčí a Tomáš Kratochvíl. Občany zajímaly informace k územnímu plánu
obce, k nebezpečné a neosvětlené křižovatce u obalovny, ke kácení stromů u říčky
Blaty a podél silnice na Lutín, k advokátní
kanceláři, která bude obec zastupovat ve
sporu s Olomouckým krajem, k neukázněnosti občanů při naplňování kontejnerů na
separovaný odpad, k označení sběrového
dvora, či k výstavbě komunikace za částí
obce Malý Válkov. Starosta obce a zastupitelé na připomínky v diskuzi reagovali, je-

Rozpočet obce na rok 2020 byl schválen
podle rozpočtových kapitol, vyrovnaný
v příjmové i výdajové části ve výši
41 651 000 Kč.
Výši rozpočtu příznivě ovlivnil zůstatek finančních prostředků z hospodaření obce
v roce 2019. Ve výdajové části počítáme například s těmito investicemi:
- prodloužení komunikace v ulici U Zahrádek,
- celková revitalizace ulice Za Zbrojnicí,
- výstavba chodníku s osvětlením od zemědělského družstva po mrazírny firmy SAFI,
- posílení vodovodního systému a výstavba
vodojemu za Malým Klupořem,

- realizace míst pro přecházení chodců
u okružní křižovatky a u základní školy,
- pokračování v rekonstrukci budovy pošty
na byty a chodníku na Velkém Klupoři,
- přeložky veřejného osvětlení a řada drobnějších akcí.
Rozpočet obce bude vyvěšen na úřední
desce obce až do schválení dalšího nového
rozpočtu. Změny v něm budou prováděny
prostřednictvím jednotlivých rozpočtových
opatření, které budou rovněž zveřejňovány. Zákon o rozpočtových pravidlech nám
také ukládá zpracovat Střednědobý výhled
rozpočtu obce na léta 2021 – 2023. I ten
bude vyvěšen na úřední desce obce.
Libor Blaťák, předseda finančního výboru
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Poskytnutí dotací, darů a příspěvků na činnost spolkům,
zájmovým sdružením a právnickým osobám z rozpočtu obce
v roce 2020.
Hněvotínští zastupitelé na svém zasedání rozhodli o poskytnutí dotací, darů a příspěvků
těmto žadatelům:
TJ FC Hněvotín						
550 000 Kč
Sbor dobrovolných hasičů Hněvotín			
5 000 Kč
Sbor dobrovolných hasičů Hněvotín (ml. hasiči)		
5 000 Kč
Myslivecké sdružení Blata				
5 000 Kč
Družina mladých myslivců Vlčata				
5 000 Kč
Český červený kříž					
10 000 Kč
ProVás Hněvotín						
5 000 Kč
Senioři Hněvotín						
5 000 Kč
Taneční skupina BABA					
10 000 Kč
Mateřský klub Beruška					
5 000 Kč
Římskokatolická farnost Hněvotín			
10 000 Kč
Mažoretky ZŠ (3 skupiny)				
20 000 Kč
Spolek volyňských Čechů a jejich přátel			
5 000 Kč
Spolek rodičů při MŠ					
5 000 Kč
Spolek rodičů při ZŠ					
5 000 Kč
Dále budou dotace poskytnuty na:
- zajištění prázdninového tenisového kurzu dětí		
8 000 Kč
- zajištění prázdninového tábora spolku ProVás
do 50 000 Kč (400 Kč/osoba)
Poskytnuty budou také příspěvky na činnost:
Sdružení měst a obcí ČR					
10 000 Kč
Mikroregionu Kosířsko					
174 000 Kč
Regionu Haná						
54 060 Kč
Poskytnuté dary:
ZŠ Vrbátky (organizace soutěže škol Starostův vdolek)
10 000 Kč
Hospic na Svatém Kopečku				
5 000 Kč
Nejste sami – mobilní hospic, z.ú.				
5 000 Kč
Sociální služby pro seniory Olomouc, p. o.			
10 000 Kč

Obec má nový územní plán
Zpracování územního plánu obce dospělo
do konečné fáze. Proběhlo veřejné projednání a byly vyrovnány připomínky a podněty k tomuto plánu. Na 8. zasedání dne
10. prosince 2019 zastupitelstvo obce v souladu s ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006
Sb. o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ověřilo, že Návrh územního plánu
Hněvotín není v rozporu:
- s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění aktualizací č. 1, 2 a 3,
- se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje, ve znění aktualizací č. 1, 2a,
2b a 3,
- se stanovisky dotčených orgánů,
- se stanoviskem Krajského úřadu Olomouckého kraje (č. j. KÚOK 75482/2018
ze dne 13. července 2018).

Spolky a organizace si mohou dotace čerpat do konce listopadu 2020. Jejich vyúčtování
je potřeba předložit do 15. prosince 2020.
Libor Blaťák, předseda finančního výboru

Změny v obecně závazných vyhláškách obce
Schválením zákona č. 278 z 15. října 2019
se novelizuje zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, s platností od 1. ledna 2020. Zastupitelé obce Hněvotín proto rozhodli o zrušení
těchto zastaralých obecně závazných vyhlášek:
- Obecně závazná vyhláška obce Hněvotín
č. 1/2019 o místním poplatku z pobytu,
schválená zastupitelstvem obce usnesením č. 1/2019 na veřejném zasedání dne
12. února 2019,

- Obecně závazná vyhláška obce Hněvotín
č. 3/2011 o místním poplatku za provoz

systému shromažďování, sběr, přepravu,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, schválená zastupitelstvem
obce usnesením č. 8/2011 na veřejném zasedání dne 22. listopadu.
Tyto vyhlášky nahradily nové:
- Obecně závazná vyhláška obce Hněvotín
č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu (zásadní změna je ve zvýšení poplatku z 6 Kč
za osobu a den na 21 Kč);
- Obecně závazná vyhláška obce Hněvotín
č. 3/2019 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběr, přepravu,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (výše poplatku se nemění,
upřesňuje se pouze osvobození od poplatku).
Dnem vyhlášení obecně závazné vyhlášky
je den jejího uveřejnění na úřední desce
obce a nabytí právní moci je den sejmutí
(po 14 dnech).
Roman Piňos,
předseda výboru pro životní prostředí

Zastupitelstvo schválilo návrh rozhodnutí
o námitkách, který je obsažen v odůvodnění Návrhu územního plánu Hněvotín a vydalo v souladu s § 6 odst. 5, písm.
c) stavebního zákona, za použití § 43 odst.
4 stavebního zákona, § 171 až 174 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších
předpisů Územní plán Hněvotína, a to formou opatření obecné povahy č. 1/2019.
Zároveň ukončilo ke dni nabytí účinnosti
výše uvedeného opatření obecné povahy
č. 1/2019 (Územního plánu obce Hněvotín) platnost dosavadní územně plánovací dokumentace, Územního plánu obce
Hněvotín vydaného dne 15. dubna 2003
prostřednictvím obecně závazné vyhlášky
č. 1/2003, ve znění Změn č. 1 a 2 a Souboru
změn č. 3.
Jaroslav Dvořák, starosta obce
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Zakázky malého rozsahu
Usnesením ze 7. zasedání zastupitelstva
obce z 8. října 2019 bylo uloženo komisi pro zadávání veřejných zakázek oslovit
a uzavřít smlouvu s nejvýhodnějším dodavatelem na akci Komunikace v ulici
U Zahrádek – Hněvotín. Osloveny byly
čtyři společnosti, do soutěže se přihlásily dvě. Nejvýhodnější nabídku předložila
společnost Spro stavby, obchod, dopravu
a služby s.r.o., se sídlem v Olomouci ve výši
1 799 221 Kč.
Po nabytí platnosti rozhodnutí stavebních
úřadů rozhodli zastupitelé soutěžit o nejvýhodnější dodavatele na tyto zakázky malého rozsahu:
- vybudování chodníku od zemědělského
družstva k mrazírnám firmy SAFI (chodník bude veden v místě stávajícího příkopu
podél komunikace II/590, dlážděný betonovou dlažbou, široký 2 m, osvětlený veřejným osvětlením),

- oprava komunikace za hasičskou zbrojnicí (jedná se o vybudování nového chodníku, parkovacích stání, opravu povrchu
komunikace, instalace nového veřejného
osvětlení a výsadbu zeleně),
- nákup přepravního automobilu pro Sbor
dobrovolných hasičů Hněvotín.
Miloslav Antl, místostarosta

Delegování pravomocí zastupitelstva obce
Vzhledem k povinnosti obce, jako zadavatele veřejných zakázek, zveřejnit uzavřené smlouvy o dílo nad 500 tis. Kč
bez DPH na profilu zadavatele, jsme povinni zveřejňovat i dodatky k těmto smlouvám.
Auditor nám doporučil zmocnit komisi
pro zadávání zakázek k uzavírání dodatků
k těmto smlouvám na vícepráce, méněpráce
a úpravu termínu dokončení díla a dále pak
zmocnit starostu obce, aby tyto dodatky
schvaloval.
Zastupitelé doporučení schválili, ale s omezením navýšení ceny zakázky do 20 % bez
DPH z původní ceny díla a úpravy termínu
dokončení stavby s ohledem na vícepráce,
popř. objektivní příčiny (například změny
stavby před dokončením, nepříznivé počasí, výpadky energií, apod.).
Miloslav Antl, místostarosta
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Bezúplatné převedení objektů a pozemků do majetku
obce

Po předběžných jednáních s Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových
podává obec žádost o bezúplatný převod
pozemků z majetku České republiky. Jedná
se o pozemek parc. č. 233/2, ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 129 m2
a pozemek parc. č. 221/2, ostatní plocha/
ostatní komunikace o výměře 25 m2. Oba
pozemky jsou v k.ú. Hněvotín, místní části
Topolanská.

Zastupitelé také schválili bezúplatné převzetí realizované a zkolaudované stavby obou zastávek autobusové přepravy
u firmy WANZL, chodníku pro pěší a veřejné osvětlení těchto objektů od investora, společnosti WANZL spol. s r.o. Celková hodnota darovaného majetku činí
3 978 819 Kč. Společnosti děkujeme.

Dále bylo schváleno bezúplatné převzetí
do majetku obce od investora, společnosti Kontejnery Müller s.r.o., realizované
a zkolaudované vedení vodovodu PVC DN
90 v délce 167 m, a splaškovou kanalizaci
DN 250 v délce 179,6 m. Celková hodnota předávané infrastruktury je 677 489 Kč.
Společnosti opět děkujeme.
Zastupitelé schválili záměr bezúplatného
převzetí části pozemku st. p.č. 22 u vjezdu
do Domu s pečovatelskou službou za objektem Qanto Market Hněvotín. Zvětšený
prostor by v budoucnu sloužil pro rozšíření
stávajícího parkoviště.
Jaroslav Dvořák, starosta

Již známe dodavatele díla
Informujeme vás, že na celostátním profilu
byla ukončena soutěž o dodavatele stavby
na akci Posílení vodovodního systému a výstavba vodojemu Hněvotín.
Vítězná společnost Veolia CZ s r.o. nabídla
cenu 10 646 504 Kč. Daň z přidané hodnoty je z této částky přibližně 1 848 000 Kč,
které si obec uplatní, takže by nás stavba přišla na 8 798 504 Kč. Samozřejmě,
že na tuto akci žádáme o dotace.
Jaroslav Dvořák, starosta

Odpady, odpady, odpady …
Při nakládání s odpady jde především
o naše životní prostředí. Musíme si zvykat,
zvýšit svoji odpovědnost a ukáznit se při
shromažďování a likvidaci odpadů. Produkuje je každý z nás. Je nezbytné se přizpůsobit vyšším nárokům na jejich třídění. Pocítíme také, že další manipulace s odpady
a jejich likvidace nás v budoucnu budou
stát více finančních prostředků.
Je opravdu takový problém sešlápnout
plastové lahve? Je problém pošlapat krabici z kartonu? Někteří považujete za
úplně normální vhodit do bioodpadu celé
větve. Proč byste je měli rozsekat. Někdo
to nakonec za vás udělá. Proč byste řešili, že vlastně zaplníte celý kontejner sami
a ostatní ať si nějak poradí.
Občanům opakujeme, že obec má ve sběrovém dvoře umístěny čtyři kontejnery na
velkoobjemový odpad (nábytek, koberce,
matrace apod.), pneumatiky (bez disků),
elektrospotřebiče a kovový odpad. Nachází se v prostoru před firmou Kontejnery
Müller s.r.o. Na jaře vydláždíme další část
pozemku a rozšíříme dvůr o sběr ledniček
(jsou škodlivým odpadem). Uložení odpadu je pro občany bezplatné, náklady hradí
obec. Sběrový dvůr je otevřen od pondělí
do pátku v době od 7:00 do 15:30 hodin.
Otevírací dobu prosím dodržujte a neodkládejte odpad před oplocení.
POZOR! Sběrový dvůr není určen pro právnické osoby a občany z jiných obcí.
Roman Piňos,
předseda výboru pro životní prostředí

SPOLEČNÉ
PODĚKOVÁNÍ
Zastupitelé, zaměstnanci obce
spolu s redakční radou děkují
všem občanům, kteří se v letošním roce podíleli na výstavbě
a správě obce, údržbě zeleně
nebo zlepšení životního
prostředí kolem nás, za aktivní
práci ve sdruženích a spolcích
při organizování společenských,
kulturních či sportovních akcí
a přispěli tak ke zkvalitnění
života v obci Hněvotín.
Přejeme Vám klidné prožití
vánočních svátků, mnoho štěstí,
zdraví, spokojenosti a osobních
i pracovních úspěchů
v roce 2020.

Obecní samospráva / Základní a mateřská škola
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O majetek obce se musíme
starat neustále

Vzdání se práva a prominutí
dluhu

Vybíjená - Klenovice 15. listopadu

Blíží se zima, a proto se snažíme dokončit
venkovní akce.
V součinnosti se společností GridServices,
s.r.o. se podařilo vyčistit vodovodní řad na
Malém Klupoři. Poděkování zaslouží pánové Dušan a Věnceslav Krupášovi, kteří prováděli doplňkové práce. Opravili jsme únik
vody z vodovodu v ulici Za Školou.
Uskutečnila se celková oprava střechy kulturního domu s výměnou střešních latí,
parozábrany a nové krytiny. Měli bychom
mít na řadu let vystaráno. Souběžně probíhalo zateplení a zhotovení nové fasády
zbývajících stran budovy kulturního domu.
Již se nemusíme za zadní část „ kulturáku“
stydět.

Vymáhání pohledávek je jednou z povinností obce. Zastupitelé na 8. zasedání projednali „nekonečný“ nárůst pohledávek od
osob, které se v obci nezdržují, žijí dlouhodobě v cizině, není známo místo jejich
pobytu. Vymáhání dluhů by totiž bylo pro
obec nákladnější než výše dlužné částky.
Proto se zastupitelé rozhodli v souladu
se zákonem č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
a v souladu s § 85 písm. f) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vzdát se práva a prominout
dluhy dle seznamu dlužníků:
- u osob které mají trvalý pobyt v obci Hněvotín, ale v obci dlouhodobě nežijí a není
známo místo jejich pobytu,
- u osob s úřední adresou na ohlašovně
(Hněvotín č. p. 47), které se dlouhodobě
nezdržují v obci a není známa adresa jejich
pobytu,
- u osob s trvalým bydlištěm v obci Hněvotín, které žijí více jak 9 měsíců v kalendářním roce v cizině, na základě čestného
prohlášení nejbližších příbuzných,
- u osob, jejichž dlužná částka je nižší než
náklady na její vymáhání.
Seznam dlužníků je neveřejnou listinou.
Ivo Černý, předseda kontrolního výboru

S velkou radostí přivítali naši žáci novou
soutěž, která byla do programu Poháru
starostů letos nově zařazena, a to turnaj ve
vybíjené. Do Klenovic u Prostějova přijela
smíšená družstva chlapců a dívek z osmi
škol, čekalo nás tedy sedm zápasů. Všichni
byli natěšeni, co hra přinese a jak se bude
vše vyvíjet. V herním poli soutěžilo devět
hráčů s jedním životem, desátý kapitán
měl pak klasicky životy tři. Vybít všechny hráče i s kapitánem znamenalo získat
12 bodů. Některá pravidla byla pozměněna
pro urychlení hry, vše jsme ale dobře pochopili a i to bylo naší výhodou.

S touto akcí souvisela i instalace francouzského okna a rampy ze západní strany
budovy pro potřeby zásobování. Již nebudeme muset tahat zboží po schodišti. Instalovali jsme také žaluzie pro zatemnění sálu
při promítání. Nově jsme zrekonstruovali
odpady pod restaurací v kulturním domě
a v měsíci lednu se chystáme na úpravy
interiéru kulturního domu, o kterých jsme
vás již částečně informovali.

Náročnou akcí, kterou jsme realizovali
převážně se zaměstnanci obce, byla rekonstrukce bývalé mandlovny na skladový prostor obce.
Řešili jsme ještě řadu dalších drobných
akcí, jako například instalaci ochranné sítě
na hřišti s umělou plochou, předláždění
chodníků po výkopech, opravy veřejného
osvětlení apod.
Miloslav Antl, místostarosta

Zájezd do adventního
Krakova

V sobotu 30. listopadu se žáci základní školy mohli společně s rodiči zúčastnit adventního zájezdu do Krakova, který pořádala
naše škola společně s Cestovní agenturou
Úsměv. Sešlo se nás sice o něco méně než
minulý rok, nicméně nás 45 natěšených
účastníků si zájezd pořádně užilo.
Odjížděli jsme v ranních hodinách z Hněvotína a do krásného polského města jsme
dojeli před polednem. V rámci plánované
prohlídky města jsme se nejprve vydali ke
gotickému hradu Wawel, kde jsme navštívili i katedrálu sv. Stanislava a Václava.
Poté jsme pod taktovkou zkušeného průvodce Františka Dudy postupovali městem
dál, až jsme došli na Rynek Glowny (Hlavní
náměstí). Následoval rozchod, a tak si každý až do 17:30 hodin mohl nakoupit v místní známé tržnici Sukiennice tradiční polské
suvenýry, nebo se třeba vrátit k nějaké památce, či prozkoumat něco úplně nového.
Večer jsme se naštěstí poměrně rychle vymotali z celkem zaplněného města, kde
již kroužily další autobusy ve snaze najít
všechny svoje cestující. Stihli jsme tedy
nasát i působivou vánoční atmosféru ve večerních hodinách, kdy město krásně svítilo
a vonělo nejrůznějšími dobrotami.
Adéla Pelíšková

V prvních třech zápasech se nám dařilo
skvěle, vyhráli jsme celkem s převahou,
čtvrtý zápas se nám ale nějak nevyvedl
a prohráli jsme 8:12. Všichni hráči se ptali,
jestli ještě mohou být první. S ohledem na
silná družstva, se kterými nás zápas ještě
čekal, ale slyšeli, že musí pořádně zabojovat, aby se vůbec nějaká medaile na jejich
krku na konci soutěže houpala. Možná právě to je vyburcovalo a všechny další zápasy
vyhráli. A protože okolnosti nám hrály do
karet, nakonec jsme byli jediní, kteří prohráli jen jeden zápas, což znamenalo neohrožené 1. místo. Radost byla úplná.
A kdo že se o velký úspěch zasloužil? Martin Slovák, Justa Ježová, Jára Brůžek,
Lenka Tichá a Eďa Dostálová z 5. třídy
a Pavel Zedníček, Mirek Látal, Peťa Mašek,
Natálka Housková a Nikolka Tomaščáková
ze 4. třídy. Gratulujeme k prvnímu poháru
z této soutěže.
Radka Dudová
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Úklid listí na školní zahradě

Rozhodování deváťáků

Přišel podzim a s ním nezbytné a pro někoho nepříliš oblíbené činnosti na zahradě.
Mezi ně patří bezesporu nekonečné hrabání spadaného listí. To ovšem vůbec neplatí pro naše šikovné žáky 2. stupně, kteří
se s tímto nelehkým úkolem dokázali v hodinách pracovních činností skvěle vypořádat.

Určitě si všichni vzpomeneme na chvíle v deváté třídě, kdy nás čekalo důležité
rozhodnutí - jakou střední školu si zvolit.
Spousta z nás už věděla, jaké zaměstnání
by v životě chtěla vykonávat, ale také tu
byli spolužáci, kteří netušili, čemu se v životě chtějí věnovat. Podobnými pocity právě teď prochází žáci naší deváté třídy. Naše
škola se žákům v této situaci snaží pomoci
tím, že společně vyrážíme na akce, které
jsou zaměřené na pomoc žákům devátých
tříd při volbě střední školy – povolání.
První akcí, kterou žáci v prvním pololetí
školního roku navštívili, byla Burza práce
a vzdělávání 2019, která proběhla 22. října
v areálu Výstaviště Flora Olomouc, a.s. Žáci
zde mohli vidět propojenost středních škol
a významných zaměstnavatelů Olomouckého kraje. Dále žáci navštívili novinku
této akce tzv. živou knihovnu. Zde byly pro
žáky přichystány interaktivní ukázky povolání z těchto oborů: strojírenství, elektro,
zdravotnictví, služby a zemědělství. Žáci se
dozvěděli, co jednotlivá povolání obnáší,
a mohli si některé činnosti daného oboru
sami vyzkoušet.

Veškeré podzimní práce na školní zahradě
jsme tak ukončili v posledním listopadovém týdnu. Všechen biologický odpad žáci
naložili do přistavených kontejnerů a místní firma Kontejnery Müller s.r.o. je následně odvezla k likvidaci.
Iveta Šutová

Charitativní sbírka Vánoční
hvězda
Jak ten čas letí. Už je to zase rok, co jsem
vám, kteří jste koupí vánoční hvězdy přispěli organizaci Šance Olomouc, upřímně
poděkovala. Letos se nám podařilo přispět
částkou 21 550 Kč, která je opět výrazně
vyšší než minulý rok.
Peníze pomáhají dětem, které se léčí na
hemato-onkologickém oddělení Dětské
kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci.
Na oddělení se léčí děti s nádorovými onemocněními krvetvorby, jako jsou leukémie
či lymfomy. Malí pacienti zde v průměru
stráví osm měsíců. Oddělení má nadregionální význam.
Je moravským referenčním centrem, zajišťuje diagnostiku pacientů i pro pracoviště
v Ostravě a podílí se na léčbě nádorových
onemocnění u dětí, které se léčí na Klinice dětské onkologie v Brně. Podle posledních statistik se odborníkům z olomoucké
Dětské kliniky daří zcela vyléčit v průměru
90 procent dětských pacientů s maligním
onemocněním krvetvorby. Jejich výsledky
jsou uznávány nejen v České republice, ale
i v zahraničí.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se v letošním 14. ročníku na naší škole do této
humanitární sbírky zapojili a zakoupením
vánoční hvězdy podpořili dobrou věc.
Iveta Šutová
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Další navštívenou akcí byla přehlídka
středních a vyšších odborných škol Olomouckého kraje Scholaris 2019, která se
konala ve dnech 27. - 28. listopadu.
Poslední akcí, která proběhla 3. prosince,
byla beseda na Úřadu práce v Olomouci.
Žáci se zde od pracovníků úřadu dozvěděli
spoustu zajímavých informací, jak postupovat při volbě střední školy, pokud nejsou
ještě pevně rozhodnuti, kam budou směřovat své budoucí kroky.
Doufáme, že žákům tyto akce pomohly
s výběrem jejich budoucí střední školy
a povolání. Přejeme jim, aby v dubnu zvládli přijímací zkoušky a dostali se na školy, na
kterých budou studovat své vysněné vzdělávací obory, aby poté mohli vykonávat povolání, po kterém touží.
Pavel Pekař

Zámecké Vánoce v Čechách
pod Kosířem
Vánoce se již nezadržitelně blíží a my jsme
chtěly našim dětem přiblížit předvánoční
atmosféru v prostředí krásného zámku
Čechy pod Kosířem. Proto jsme objednaly
Edukační program pro 1. stupeň základních škol pod názvem Zámecké Vánoce
v Čechách pod Kosířem.

Akce se konala ve čtvrtek 5. prosince
a s dětmi jsme na zámku prožily opravdu
krásné dopoledne. Protože jsme tvořili
velmi početnou skupinu, byli jsme hned
na začátku rozděleni na dvě poloviny. Jedna skupinka si vyzkoušela svoji zručnost
ve vánoční dílničce, kde si děti vyrobily
ozdobu na stromeček.
Druhá polovina si mezitím s paní průvodkyní prohlédla část pokojů na zámku,
které byly již připraveny a vyzdobeny na
Vánoce. Paní průvodkyně nám vyprávěla o vánočních zvycích a obyčejích, které
lidé dodržovali dříve, a o tradicích, které
se zachovaly dodnes. Nechyběl také prodej nejrůznějších tradičních vánočních
výrobků a ozdob, na který se děti velmi
těšily.
Plni dojmů, zážitků a očekávání blížících
se Vánoc jsme odjížděli zpět do školy.
Všem přejeme krásné Vánoce.
Leona Zábojová a paní učitelky 1. stupně

Poděkování
Rádi bychom poděkovali všem vedoucím
zájmových kroužků za jejich profesionální přístup k nacvičování a prezentaci práce se svými svěřenci na veřejnosti.
Velice si vážíme jejich práce a jsme rádi,
že na naší škole pracuje řada zájmových
kroužků pod jejich vedením. Naše velké
poděkování patří paní učitelce Radce Dudové, která celý program zkoordinovala,
nacvičila se žáky sólové zpěvy, které zazněly z balkonu kulturního domu. Poděkování patří také paní vychovatelce Renatě Krytinářové, která připravovala žáky
k vystoupení ve vestibulu kulturního domu.
Děkujeme také pánům Petru Procházkovi
a Lukáši Koníčkovi, kteří bravurně zajistili
ozvučení a technické zabezpečení našeho
programu a panu Petru Šutovi za jeho zdokumentování.
vedení školy
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Prezentace zájmových kroužků v kulturním domě
Jak se už stalo zvykem, před slavnostním
rozsvícením vánočního stromu před obecním úřadem prezentovali v kulturním
domě žáci a jejich vedoucí zájmové kroužky a svoji činnost, kterou v nich od začátku
školního roku provozují.
A tak v pátek 6. prosince na programu
nechyběla pohybová vystoupení, která
nenechala četné diváky snad ani na chvíli odpočinout od rytmického potlesku do
taktu a milého povzbuzování. Představily se všechny skupiny mažoretek, dívky
s pompony, gymnastika pod vedením paní
Milady Novákové, taneční kroužky, které
vede paní Andrea Veselá, aerobik s Anetou Filípkovou nebo za doprovodu anglické
písničky anglický kroužek Leony Zábojové.

Na vyváženou k pohybu zazpívali žáci
s pěveckým kroužkem čtyři vánoční písně.
Žáci také zahráli na klavír, housle, příčnou
flétnu a na zobcové flétny v doprovodu klavíru a violoncella paní učitelek Věry Lysákové a Hany Kosterové. „Vánoce na míru“
zazpívaly dvě dívky z 5. třídy a se zpěvem
a tancem se nám předvedly i děti z mateřské školy pod vedením paní učitelek Kateřiny Velclové, Ilony Vyroubalové a cvičitelky
Terezy Moravcové. Svoji činnost na večeru
odprezentovali i žáci z kroužků Novinář
pod vedením pana učitele Pavla Pekaře
a Mladý technik za doprovodu paní učitelky Ivety Šutové.
Všichni, kdo se chtěli zapojit do tanečního reje, se mohli přidat k 5. třídě, která
si připravila tři tance (Letkis, Ptačí tanec
a Makarénu). Nejprve tance žáci předvedli
a poté vyzvali okolostojící, aby se k nim ve
druhém kole přidali.
A komu program připadal příliš dlouhý
a je zvyklý spíš na televizní obrazovku,
tomu jej žáci 5. třídy proložili reklamou.
Šampón „růstovlas“, zázračný přípravek na
bílé prádlo, ani nekonečná žvýkačka sice
na stáncích nebyly ten den v prodeji, zato
jste se mohli nad jejich prezentací v reklamě vydatně zasmát. Když nastala šestá hodina večerní, vtrhli do sálu nezřízení čerti,
naštěstí částečně korigováni Mikulášem
s doprovodem mnoha krásných andělů.
Děti v sále se předháněly, kdo vzácné návštěvě něco zazpívá nebo zarecituje, aby byl
sladce odměněn.

Starostuv hanácké vdolek 2019
Ve středu 4. prosince jsme se vypravili
do nové sportovní haly ve Vrbátkách, kde
se konala soutěž devíti škol v obratnostních
disciplínách. Poprvé jsme se tohoto víceboje zúčastnili už v roce 2013 v sokolovně
v Dubanech, kde jsme tenkrát obsadili
hned 2. místo za Smržicemi. V následujícím roce 2014 jsme obsadili společně

Dvořák, Lukáš Barták,
- 2. třída: Kristýna Ježek, Jiří Pfof, Zdeněk
Doubravský, Michal Dostál,
- 3. třída: Natálie Grčková, Gabriela Sovová, Petr Němeček, Jakub Švéda,
- 4. třída: Nikol Tomaščáková, Aneta Dolénková, Miroslav Látal, Tomáš Lakomý,
- 5. třída: Justýna Ježová, Amélie Králová,

s Vrbátkami 3. - 4. místo, ale v roce 2015 jsme
byli opět druzí, tehdy za družstvem Olšan.
Od roku 2016 však odstartovala naše úspěšná éra vítězných let. Po celou dobu nám ale
„na paty šlapou“ Vrbátky. Ty jsme porazili
v roce 2016 o 4 body, předloni o 7,5 bodu
a vloni o celých 11 bodů.
A tak jsme se vydali opět obhájit titul vítěze. Nebudete možná věřit, ale zase se nám
to podařilo! Tentokrát sice o pouhé 3 body,
ale vítězství se počítá. Letos to tedy bylo
naše již čtvrté vítězství v řadě.
Zlatý pohár do školy dovezli tito žáci:
- 1. třída: Mia Cikryt, Nikolas Vitoul, David

Martin Troubil, Martin Slovák.
Všem gratulujeme a děkujeme za skvělou
reprezentaci!
Nutno říci, že se za těch sedm let naší účasti
v soutěži vystřídalo už mnoho chlapců a dívek z naší školy. Někteří dokonce už ani nejsou našimi žáky, ale soutěž pokračuje dál
a my příští a přespříští a přes-přes-příští
rok opět pojedeme do Vrbátek, abychom
vybojovali co nejlepší umístění. Tak kdo
pojede soutěžit za rok? A jak se umístíme?
Záleží na nás.
Radka Dudová

Celé odpoledne se vydařilo a každý už mohl
očekávat slavnostní Rozsvícení vánočního
stromu. I letos se o jeho rozsvícení – na
druhý pokus – postarali žáci 9. třídy. A ještě než se rozzářil pestrobarevný ohňostroj,

vyslechli jsme si vydařené zpěvy Štěpy Vyhlídala, Kristýnky Branžovské, Anetky Tulcové a Nicolky Mazánkové. Vánoce se nám
opět přiblížily a snad i my jsme se přiblížili
v srdci jeden druhému.
Radka Dudová
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Projektový den v mateřské škole Pečení perníčků u Motýlků

Vítání nových občánků

Celý předposlední listopadový týden se ve
třídě Motýlků nesl v duchu lesních zvířátek. Završen pak byl projektovým dnem
pod názvem Za humny je les.
V pátek 22. listopadu děti od rána stavěly z kaštanů, pomocí vlny „kouzlily“ listy
a otiskovaly listy. Společně s dalšími dětmi
a ve spolupráci s lektorkou paní Pacovskou
se seznámily s druhy stromů, lesními zvířátky, poznávaly listy, třídily plody stromů.

V sobotu 16. listopadu jsme v obřadní
místnosti obecního úřadu slavnostně přivítali devět nových občánků obce Hněvotína. Zazpívat a zarecitovat jim přišly děti
ze Základní a Mateřské školy Hněvotín pod
vedením Renaty Krytinářové a Veroniky
Chudobové. Obřad začal v půl desáté a paní
Jana Mádlová postupně představila první
skupinku pěti dětí místostarostovi Petru
Niessnerovi, který jim popřál šťastné a radostné dětství v naší obci.

Na závěr si společně vytvořily medaile
s letokruhy, zvířátky, mláďátky i jejich stopami. Celý projektový den byl zakončen
osaháním si kožešiny, parůžků a hrou Na
zvířátka a jejich mláďátka.
Drahomíra Bártová

Mikulášská nadílka

V pátek po čtvrteční Mikulášské nadílce
nastaly u Motýlků od rána velké přípravy.

Nejdříve začalo stěhování stolečků a židliček do jednoho velkého společného stolu.
Po přípravě těsta nastalo složité vybírání
vykrajovátek: „Já chci andílka! Já kočičku!
Neéé, já chci andílka! Já budu vykrajovat!“
Po společné domluvě se nakonec všechny
děti vystřídaly při vykrajování a natírání
perníčků. Za pomoci paní školnice jsme
perníčky zdárně upekly i přesto, že nám na
chvilku nešla elektřina. Nic jsme nespálily
a v pondělí děti všechny perníčky nazdobily
citrónovou polevou. Už se těšíme na jejich
společnou ochutnávku s rodiči na našem
vánočním posezení.
Drahomíra Bártová

Zleva: Lukáš Blanař, Amálie Havlenová, Maxmilián Dostál, Kristýna Vymazalová a Natálie
Semlerová.

Krátce před desátou hodinou dorazily další
čtyři rodiny, které přijaly pozvání na obecní úřad. Všechny maminky obdržely rudou
růži a Pavla Hluší s Lucií Přikrylovou předaly dětem na památku plyšového krtečka.
Po slavnostním podpisu do obecní kroniky
děti s jejich rodinami ochotně vyfotila Iveta
Šutová.

Zleva: Matyáš Palánek, Karel Švéda, Mathias
Šuráň a Ondřej Zavadil.

Jako každý rok, tak i letos k nám do Mateřské školy přišel Mikuláš s čertem a andělem. Děti si pro ně nachystaly různé
básničky a písničky, které jim předvedly.
Za odměnu Mikuláš všem dětem rozdal balíčky s malou sladkostí a ovocem.
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Čerta se děti bát nemusely, protože to byl
hodný čert. S dětmi se nám návštěva líbila
a už teď se těšíme, až za námi přijdou zase
v příštím roce.
Monika Königová

Děkuji všem, kteří se podíleli na slavnostním vítání nových občánků. Velké poděkování patří i rodičům, kteří ochotně dovedli
v sobotu dopoledne své děti, aby obohatily
tuto slavnostní chvíli o krásné vystoupení.
Petr Niessner, místostarosta

Aktuálně

Zpravodaj obce Hněvotín | prosinec 2019

Novoroční výšlap
Po silvestrovských oslavách vám mnohým jistě přijde vhod vydat se první den nového roku
na procházku do přírody. Dodržíte tím tradici
Novoročních výšlapů do Hněvotínských skal.
U cvičné liščí nory bude opět připraveno občerstvení ve formě výtečného vyprošťovacího guláše, teplé nápoje, a nově
i studené nápoje se zahřívacími účinky.
Děti si budou moci opéct připravené špekáčky a obdrží sladké překvapení. Získáte také přívěsek, který bude dokládat,
že jste výšlap zdárně absolvovali. Začínáme
od 13:00 hodin a akci ukončíme kolem
16:00 hodin tak, abychom stihli novoroční
ohňostroj.
Petr Niessner, místostarosta

Ohňostroj opět na Nový rok

Děti si pochopitelně silvestrovské ohňostroje
moc neužívaly. Jeho posunutí na Nový rok se
osvědčilo, a tak budeme v tradici pokračovat.
Proto vás všechny zveme od 17:30 hodin před
kulturní dům. Připravíme tam novoroční zahřívací punč pro vás dospělé a samozřejmě
také pro děti, ale bez alkoholu. Ohňostroj
bude doprovázen hudbou a odpálíme jej
v 18:00 hodin. Těšíme se na vaši účast.
Petr Niessner, místostarosta

Vánoční pečení a tradice
Pro děti opět připravujeme ve spolupráci
s Českým červeným křížem, z.s. Hněvotín
v kulturním domě akci k vánočním zvykům
a tradicím.
V sobotu 21. prosince si můžete od 14 hodin
odpočinout od dětí, nebo také od 17 hodin
přijít do kavárničky a odpočinout si od domácího předvánočního shonu. Děti vás obslouží a můžete přitom také ochutnat něco
z jejich výrobků.
Připravíme vánoční atmosféru a jednotlivá
pracoviště dle zájmu dětí. Předpokládáme,
že to budou děti kolem 8 let a starší. Ty si
budou moci tvořit, zdobit a nakonec i sníst
nebo vzít domů a pochlubit se:
- výrobky studené kuchyně, kde budou mít
připravené suroviny a pomůcky na výrobu
obložených chlebíčků, kanapek a různých
chuťovek,
- výrobou, pečením (zajistí dospělí účastníci
akce) a zdobením perníčků z připraveného
těsta,
- výrobou, pečením a zdobením různého vánočního cukroví,
- pletením a pečením vánoček,
- vánočním prostíráním a úpravou vánoční
tabule apod.
Samozřejmě jsou na kafe a punč zváni
i ostatní občané, kteří tak mají možnost užít
si příjemnou atmosféru této vánoční akce.
Jitka Ponížilová
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Kultura a společenský život v naší obci
Kulturní a společenské akce, které se uskutečnily:
- 18. 10. Setkání seniorů - tradiční podzimní akce organizovaná obecním úřadem,
- 1. 11. Hodová zábava - akce organizovaná Spolkem rodičů při ZŠ,
- 12. 11. divadelní představení připravené základní školou v sále kulturního domu,
- 6. 12. Rozsvícení vánočního stromu obce,
- 14. 12. Taneční zábava - akce zorganizovaná SDH Hněvotín v sále kulturního domu.
Akce, které se připravují:
- 21. 12. Vánoční pečení a tradice - akce Českého červeného kříže a obecního úřadu,
- 1. 1. Novoroční výšlap do Hněvotínských skal,
Novoroční ohňostroj s hudebním doprovodem
- akce organizované obecním úřadem,
- 8. 2. Ples hasičů - akce organizovaná SDH Hněvotín,
- 15. 2. Ples myslivců - akce organizovaná MS Blata.
POZOR:
v lednu bude sál kulturního domu z důvodu jeho rekonstrukce uzavřen.
Petr Niessner, místostarosta

Rozsvícení vánočního
stromu obce
V páteční podvečer 6. prosince Obecní
úřad Hněvotín, Základní a Mateřská škola
Hněvotín, hněvotínské spolky a zaměstnanci obce společně připravili pro občany
populární akci Rozsvícení vánočního stromu obce.
Vánoční atmosféru navodila před obecním
úřadem místní kapela Hněvanka pod vedením pana Pavlíčka. Od 16 hodin probíhal
v kulturním domě pestrý program sestavený základní školou formou prezentace
činnosti jednotlivých zájmových kroužků,
které při ní působí. V 17 hodin byl v prostoru před obecním úřadem zahájen oblíbený
jarmark.

Kalendář obce na rok 2020

I v letošním roce jsme pro vás připravili
stolní kalendář obce pro rok 2020, který
si můžete v úřední dny zakoupit za symbolickou cenu 30 Kč na Obecním úřadě
Hněvotín. V úvodu kalendáře jsou uvedeny
základní údaje obecního úřadu, telefonní
čísla, e-mail, označení datové schránky,
plán vývozu odpadů i odvozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu.
Kalendář vám obrazem připomene kulturní, sportovní a společenské akce pořádané
obcí, místními spolky, nebo Základní a Mateřskou školou Hněvotín.
Petr Niessner, místostarosta

Zazpívej slavíčku
V olomouckém kině Metropol se v pondělí 9. prosince konala soutěž pod názvem
Zazpívej slavíčku. Zábavné odpoledne
pro všechny generace uspořádala Krajská
Rada seniorů Olomouckého kraje. V rámci
programu vystoupila na soutěži i taneční
skupina BABA. Chci poděkovat členkám,
že byly ochotné zatancovat tři tance.

Nejen my jsme reprezentovaly Hněvotín,
ale i paní učitelka Vlasta Nováková se svojí
žačkou Amélií Královou, která se soutěže
s úspěchem zúčastnila. Držely jsme si tak
navzájem palce.
Jitka Ponížilová
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Blíží se Josefovský košt pálenek
Jistě vše nevypijete o vánočních svátcích
a na Nový rok. Od počátku února můžete
opět odevzdávat, v půllitrových neoznačených lahvích, vzorky slivovice, třešňovice,
meruňkovice, pálenky z rynglí, hroznového vína a jiného ovoce. Termín koštu
je 22. března 2020.
Petr Niessner, Tomáš Dostál

Způsob platby za vodné
a stočné se měnit nebude
Ve Zpravodaji obce Hněvotín v měsíci listopadu jsme vás informovali
o záměru měsíčních zálohových plateb
za vodné a stočné v roce 2020. Bohužel se nám nepodařilo efektivně vyřešit
zaúčtování těchto plateb a distribuci
stovek faktur každý měsíc jednotlivým
odběratelům. Rozhodli jsme proto,
že ještě v roce 2020 ponecháme dosavadní systém plateb.
Znamená to opět dva fakturační termíny
a odpočty vodoměrů v měsících dubnu
a říjnu, tak jako doposud. Nebudeme zatím měnit odběratelské
smlouvy. Budeme však pokračovat ve výměně vodoměrů za nové
s dálkovým odpočtem a v instalaci
obecních vodoměrů na studny u kombinovaného odběru.
Jaroslav Dvořák, starosta

V poměrně chladném večeru se občané
mohli posilnit u stánku Mysliveckého sdružení Blata, kde byl nabízen výtečný guláš
z kuchyně pana Vymazala. Vedení spolku
TJ FC Hněvotín zajistilo smažené bramboráky a o prodej uzenin z mobilní udírny se
postarali členové Sboru dobrovolných hasičů. Zahřívat se vynikajícím punčem bylo
možno u stánku Spolku rodičů při MŠ pod
vedením Miroslavy Kočí, nebo u stánku
Spolku rodičů při ZŠ pod vedením Kateřiny Mádlové. Občerstvení v prostorech kulturního domu až do konce hudební zábavy
zajistily maminky z MŠ Hněvotín pod vedením paní Šínové. Doplňkový prodej vánočního jmelí, keramických výrobků, nebo
kalendářů obce pro rok 2020 zajistili paní
Ilona Vyroubalová, paní Jana Svobodová
a pan Milan Vlček.
V 19 hodin popřál starosta obce Jaroslav
Dvořák spolu s místostarosty všem občanům klidné vánoční svátky a následně žáci
9. třídy základní školy rozsvítili letošní
vánoční strom. Od 20 hodin pokračovalo
sváteční veselí pod taktovkou hudební skupiny Trifid v sále kulturního domu. Plný
taneční parket bavila až do dvou hodin
v noci. Po celou dobu akce byla se sálem
propojena i restaurace v zadní části kulturního domu, aby tak poskytla zázemí místním pivařům.
Vedení obce velmi děkuje paní Mrákavové
a rodině Všetičkových, kteří letos na akci
věnovali strom a dále všem, kteří se jakkoliv na přípravě a organizaci této významné
společenské akce podíleli.
Petr Niessner, místostarosta
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Vzpomínka na letní tábor
„CESTOU - NECESTOU“
Při akci Rozsvícení vánočního stromu obce
byla v klubovně Družiny mladých myslivců Vlčata opět připravena pro občany obce
malá výstava rekapitulující letošní zážitkový tábor pořádaného spolkem ProVás Hněvotín, z.s.
Vystavený maxi BIG BEN, celní budka
a prezidenti některých států připomněli
všem zúčastněným hněvotínským cestovatelům krásně strávené chvíle při cestě kolem světa za 168 hodin. Na fotkách,
či promítaném videu z tábora se rodiče
i prarodiče dětí mohli přesvědčit o báječné a radostné atmosféře, která panovala
po celou dobu tábora. Na památku dostaly
děti vzpomínkové DVD.

Na výstavu dorazili i vedoucí a sponzoři
tábora, kterým jsme poděkovali za podporu u svátečního punče, neboť bez nich by
nebylo možné udržet tábor na takové úrovni. Děkujeme i panu rektorovi Jaroslavu
Millerovi za podporu a možnost uspořádat již potřetí tábor ve výcvikovém areálu
UP Olomouc PASTVINY.
Na výstavě bylo zveřejněno i téma 6. ročníku hněvotínského tábora, který se v roce
2020 uskuteční pod tajemným názvem
„ABRA - DABRA“. Přednostně byly na výstavě rozdány přihlášky dětem, které již
naše tábory navštívily. Tyto přihlášky prosím odevzdejte do 31. ledna 2020 do spolkové poštovní schránky na adrese Hněvotín č. p. 400 (ul. Za školou). Noví zájemci
najdou příslušné kontakty na naší webové
adrese www.provashnevotin.cz., na které také můžete zhlédnout táborová videa
z minulých ročníků a z ostatních spolkových akcí.
Petr Niessner, spolek ProVás Hněvotín

Z hněvotínské vycházky
Znovuotevřená restaurace v prostorách
kulturního domu v Hněvotíně se stala
v sobotu 9. listopadu místem srazu členů
Mysliveckého spolku Blata Hněvotín a jejich hostů, kteří se zde sešli na první letošní
vycházce na drobnou zvěř.
Všichni přicházející myslivci se po absolvování zápisu ihned odebrali ke kontrole
zbraní a dechové zkoušce prováděné Policií
České republiky. Výsledek byl u všech kontrolovaných negativní. Po krátké snídani,
hovězím vývaru s pečivem, následoval v devět hodin nástup před kulturním domem.
„Nastoupilo 38 střelců, 12 lovecky upotřebitelných psů a 2 honci“, zaznělo hlášení
mysliveckého hospodáře Pavla Tomana
předsedovi spolku Pavlu Andršovi. Ten
přítomné přivítal, pochválil je za výsledek
ranní kontroly a vyzval je, aby tomu tak
bylo až do poslední leče. Poté vrátil slovo
Pavlu Tomanovi, který ještě před informacemi o organizaci lovu připomněl, že

lem a Vladimírem Lukášem, dostal každý
takový kus, jak si řekl, a horký čaj přišel
v sychravém počasí všem vhod.
Po svačině a krátkém odpočinku se všichni
rozjeli do čtvrté a páté leče. Po jejich ukončení následoval přesun na místo ranního
nástupu, kde byl proveden slavnostní výřad. V ohrádce z chvojí ohraničené čtyřmi
ohni ležela liška, 20 zajíců, 7 bažantích kohoutů a jedna kachna. Tak také odeznělo
hlášení mysliveckého hospodáře předsedovi spolku, který za výsledek poděkoval
a přítomné pochválil za pracovitost a ukázněnost v lečích. K poděkování se připojil
i hospodář spolku. Výřad ohodnotil jako
velice pěkný, jak co do množství, tak co do
pestrosti. Hon označil za jeden z nejpěknějších a nejklidnějších z těch, které v Hněvotíně absolvoval. Poté přikročil k jedné tradiční záležitosti – korunovaci krále honu.
Kandidátů bylo více, nicméně vrcholem
a ozdobou bylo ulovení lišky a tuto lišku

spolek letos opustili dva členové - pánové
Čestmír Všetička a Miroslav Hanák. Jejich
památka byla uctěna minutou ticha. Nástup byl ukončen provoláním „Myslivosti
a lovu zdar“ a odtroubením.
Protože počasí lovu opravdu nepřálo, skládala se vycházka z pěti lečí. Do jednotlivých
lečí se všichni přesouvali auty. Střílel se bažant kohout, kachna, zajíc a zvěř škodící
myslivosti zákonem povolená. Na bezpečnost a kázeň při lovu dbali závodčí P. Pospíšil, R. Parák, V. Handl a L. Nezhyba, nad
všemi dozoroval V. Špičák. Lovila se pouze
a jen vyspělá zvěř. Účastníci honu využívali
reflexní prvky a vesty, hlavně ve druhé leči,
kde se mohla objevit i prasata. Důležité
vždy je, aby se všichni zase setkali ve zdraví. První leč byla po lovecké stránce zklamáním, nejinak dopadla také druhá leč.
Zato třetí leč přinesla očekávaný výsledek,
ulovena byla také liška. A tak se na svačinu na Výrovku odjíždělo zvesela. Kabanosu
z udírny, připraveného Standou Ošťáda-

ulovil jeden z nejstarších členů spolku pan
Jaroslav Ondrisek. Byl mu předán diplom
krále honu, medaile krále honu a úlomek,
který mohl nosit do rozbřesku nedělního
slunce.
Po sborovém provolání „Ať žije král“ byl
výřad ukončen opět sborovým provoláním
„Myslivosti zdar“ a následovalo pozvání na
poslední leč do hospody v kulturním domě.
Zde bylo připraveno pohoštění – kančí výpečky se zelím a knedlíkem.Volnou zábavu,
která následovala, nakrátko přerušilo losování tomboly, kterou řídil Pavel Pospíšil
s asistentem Pavlem Tomanem. Tombola byla bohatá, takže nejeden host odjížděl spokojen se zajícem. Za drobné dary
patří poděkování jak členům spolku, tak
i hostům, kteří tímto splnili svou nepsanou
povinnost. Po tombole volná zábava pokračovala, i když v menším počtu, až do pozdních hodin.
Rudolf Krč
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Listopad ukončil fotbalové soutěže
První listopadový víkend byly ukončeny
poslední fotbalové soutěže velké kopané,
ve kterých měl Hněvotín své zástupce.
Nejsledovanější kategorií byli určitě muži
hrající na podzim 1.B třídu skupinu B.
Po jarním odhlášení z krajského přeboru
se však nový tým, který měl být postaven
především na vlastních odchovancích,
skládal velmi složitě, navíc týden před úvodem soutěže oznámili čtyři hráči, že chtějí
přestoupit. Celý podzim tak byl provázen
problémy se složením týmu na mistrovská
utkání, zaskakovat tak museli starší hráči,
kteří za Hněvotín hráli v minulosti, včetně trenéra Michala Barčíka. Umístění na
předposlední 13. příčce sice lichotivé není,
ale bodové rozdíly mezi jednotlivými týmy
jsou malé (pět bodů na 7. místo, což je horní polovina tabulky) a jarní záchranářské
boje tak budou, jak je už u mužů několik
posledních let tradicí, napínavé.

Dorostenci v hněvotínských barvách tentokráte do podzimních bojů nezasáhli.
Z úspěšného jarního týmu jich zůstalo pět
a všichni odešli na roční přestupy do okolních oddílů. Do mládežnických kategorií
jsme přesto přihlásili čtyři mužstva. Starší žáci vytvořili společný tým s Lutínem
a ve své pětičlenné skupině okresní soutěže
skončili na 3. místě. Lépe se dařilo mladším žákům, kteří svoji skupinu vyhráli a zahrají si díky tomu zimní ligu a na jaře pak
i o přední příčky. V kategorii benjamínků
nás reprezentovaly dva týmy velmi silného ročníku 2011. Dohromady na podzim
odehrály se střídavými úspěchy 16 turnajů.
Umístění v tabulkách jsou u této kategorie
pouze orientační a slouží k tomu, aby se na
jaře v dalších kolech střetly výkonnostně
podobné týmy.
V malém fotbale má Hněvotín po třech

letech opět svého zástupce v nejvyšší soutěži – 1. lize. Po třetím vítězství ve druhé
lize v řadě si tým Kovo dřevo řekl, že to

s návratem mezi elitu zkusí, a postup tentokráte neodmítl. Posílené mužstvo si nevede
vůbec špatně, v konečné podzimní tabulce
mu patří krásné 5. místo pouze se čtyřbodovou ztrátou na vedoucí tým. A to ještě na
jeden zápas z důvodu malého počtu hráčů
v daném termínu neodjelo. Druhý hněvotínský tým United Players si ve druhé lize počíná podobně. I jemu v polovině soutěže patří
5. příčka, ovšem odstup na vedoucí tým je
v tomto případě již sedmibodový. Největším problémem mužstva je špatná „docházka“ hráčů na mistrovská utkání, která
tým stála několik bodů.
Milan Krejčí

Šťastné a veselé prožití svátků vánočních, hodně
štěstí a zdraví v novém roce přejí všem svým
příznivcům a přátelům přírody členové
MS Blata Hněvotín.

Zároveň si Vás dovolujeme pozvat na náš

MYSLIVECKÝ BÁL

15. února 2020 ve 20.00 hodin v kulturním domě.
Hudba, tanec, bohatá zvěřinová tombola,
líz a krmelec zajištěn.
SRDEČNĚ VÁS ZVOU MYSLIVCI.
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