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Obecní samospráva

Poznámky z 9. zasedání zastupitelstva obce
Zasedání zastupitelstva proběhlo v úterý
11. února v zasedací místnosti obecního úřadu. Zúčastnilo se jej 8 zastupitelů.
Omluvena byla pro nemoc Pavla Hluší.
Přítomno bylo 11 hostů. Po zahájení jednání, volbě zapisovatele a komisí byl schválen
program jednání.
Prvním bodem byla zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení a následně zpráva
o činnosti
obecního úřadu od posledního zasedání.
Místostarosta Petr Niessner v následujících bodech jednání seznámil přítomné
s výsledky inventarizace majetku obce
za rok 2019. Inventarizační zpráva konstatovala, že nebyly zjištěny nedostatky,
a následně byla schválena, stejně jako Aktualizace soupisu nemovitého a movitého
majetku ZŠ a MŠ Hněvotín. Následně byla
projednána a schválena revokace usnesení
č. 8/2019 z 10. prosince 2019 v bodě C/15
o Vzdání se práva a prominutí dluhu ve
výši 44 370 Kč dle seznamu dlužníků. Po
skončení inventarizace byla totiž výše dluhu upřesněna na částku 33 790 Kč. Usnesení bylo tedy revokováno na prominutí této
částky. Předseda finančního výboru Libor
Blaťák informoval o poskytnutí státního
příspěvku do rozpočtu obce na přenesený výkon státní správy ve výši 405 700 Kč
a předsedkyně výboru pro školství a mládež Lucie Přikrylová o výtěžku z tříkrálové
sbírky, který byl v obci ve výši 39 823 Kč
(v rámci celé Olomoucké diecéze 2 mil. Kč).

V průběhu jednání byly projednány
a schváleny:
- zpráva o hodnocení systému náležité péče
obce v roce 2019;
- dodatek č. 1 ke Směrnici obce Hněvotín k finanční kontrole podle zákona
č. 320/2001 Sb.;
- aktuální účtový rozvrh, účetní knihy, náležitosti účetních dokladů, směrnice k systému zpracování účetnictví;
- směrnice upřesňující způsob pronájmu
a vymezení žadatelů o byt v majetku obce;
- plán veřejnosprávních kontrol na rok
2020, vyplývající ze zákonné povinnosti
obce kontrolovat hospodaření s veřejnými
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prostředky;
- smlouva obce s Olomouckým krajem
o dotaci ve výši 100 tis. Kč na nákup dopravního automobilu pro Sbor dobrovolných hasičů Hněvotín, s podmínkou schválení zastupitelstvem Olomouckého kraje;
- žádost o dotaci na nájemní byty;
- smlouvu se společností ČEZ a.s. o věcném
břemeni;
- smlouvu se společností Funder s.r.o. na
podání žádosti o dotaci na výstavbu nájemních bytů;
- s ing. Robertem Šimkem na zpracování
projektové dokumentace na cyklostezku na
trase Hněvotín – Lutín;
- úprava odměn zastupitelům v souladu
s novelizací nařízení vlády č. 318/2017 Sb.,
z 9. prosince 2019 (dohody o provedení
práce se dvěma zastupiteli obce, jejichž
zastupitelská práce je odlišná od práce dohodnuté do 300 hodin v roce 2020).
Následně seznámil místostarosta Miloslav
Antl přítomné se stavem plánovaných zakázek malého rozsahu. Starosta obce informoval o záměru Olomouckého kraje
bezúplatně převést obci pozemky kraje na
výjezdu z obce směrem na Olšany. Umožnilo by to prodloužení chodníku na Velkém
Klupoři až po ulici se zámkovou dlažbou.
Opraven byl zápis z 8. zasedání, kde došlo
k chybě přepisu konečné částky rozpočtu
obce na rok 2020. Odhlasována byla částka
ve výši 41 651 000 Kč. Zazněly i informace
o možných dotacích na výstavbu sportovní
haly a o nabytí platnosti nového územního
plánu obce od 27. prosince 2019.
Během zasedání byla projednávaná i níže
uvedená témata, o nichž naleznete podrobnější informace v samostatných článcích:
- využití původního nábytku ze sálu kulturního domu;
- ceny za pronájem prostorů v kulturním
domě;
- petice občanů ke kvalitě služeb nabízených v restauraci Na hřišti M3;
- pokračující výstavba v obci;

Před obecním úřadem pokračují i rekonstrukční
práce na pomníku prvního a druhého odboje.

- kulturní a společenské akce;
- průběh letních prázdnin v návaznosti na

provoz škol a organizaci táborů.
Dalším bodem programu jednání byly žádosti právnických a fyzických osob:
- žádost obce Lutín o prodej pozemků obce
Hněvotín p. č. 678/5, orná půda o výměře
182 m2, zdůvodněná potřebou použít pozemek na výměnu s vlastníky pozemků, na
kterých je plánována výstavba cyklostezky.
Zastupitelé záměr prodeje schválili, bude
vyvěšen na úřední desce a vlastní prodej
projednán v měsíci dubnu na dalším veřejném zasedání;
- žádost Základní školy Vrbátky, hlavního
organizátora sportovních soutěží základních škol, o navýšení daru z 10 tis. Kč na
15 tis. Kč (náklady soutěží zahrnují i dopravu a občerstvení dětí, honoráře odborných
rozhodčích, nákup cen apod.), navýšení
bylo schváleno;
- žádost Spolku Trend vozíčkářů Olomouc
o finanční podporu na realizaci benefičního koncertu. Obec již sponzoruje svůj Dům
s pečovatelskou službou, poskytuje každoročně příspěvek organizaci Sociální služby Olomouc, pečující o občany naší obce,
Hospici na Svatém Kopečku a spolku Nejste sami - mobilní hospic, zajíždějícímu
zejména k těžce nemocným dětem, žádost
proto schválena nebyla;
- žádost nájemce restaurace v prostorách
kulturního domu o prominutí nájemného
za měsíce únor a březen 2020, kdy probíhala rekonstrukce sociálního zařízení
a kuchyňské části pronajímaných prostor,
žádosti bylo vyhověno.

Závěrečná diskuze se převážně soustředila
na problematiku restaurace Na hřišti M3,
když proběhla výměna názorů mezi zastupiteli a dvěma zástupci signatářů petice.
Dále byl diskutován sběr a odvoz papíru,
ledniček, tuků a provoz sběrového dvora.
Po diskuzi bylo ještě projednáno a schváleno rozpočtové opatření č. 2/2020. Na závěr
byl schválen návrh usnesení. Poté starosta
obce Jaroslav Dvořák poděkoval všem přítomným za účast a jednání ukončil.
Podrobnější informace o projednávaných
záležitostech naleznete na obecních webových stránkách v Usnesení z 9. zasedání
Zastupitelstva obce Hněvotín.
Aneta Glogarová
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Stanovení cen za pronájem sálu a prostorů v kulturním domě
S ohledem k vynaloženým investicím a k růstu cen energií se zastupitelé obce rozhodli
upravit výši pronájmů za jednotlivé prostory pro soukromé potřeby občanů obce a výjimečně pro firemní subjekty takto:
pronajímané prostory

mimo topnou sezonu

v topné sezoně

společenský sál s přilehlými prostory
(chodba, kuchyňka, šatna, WC)

3 000 Kč

3 200 Kč

společenský sál s přilehlými prostory
a vybavením (chodba, kuchyňka, šatna, 3 500 Kč
WC, nádobí, ubrusy)

3 700 Kč

společenský sál s přilehlými prostory
a vybavením a s vinárnou (chodba, ku- 4 000 Kč
chyňka, šatna, WC, nádobí, ubrusy)

4 200 Kč

vinárna samostatně s nádobím

2 000 Kč

2 200 Kč

klubovna s nádobím

1 000 Kč

1 200 Kč

Uvedené ceny jsou včetně DPH.
Spolky působící v obci Hněvotín a Základní a Mateřská škola Hněvotín mohou nadále využívat prostory bezplatně, pouze s povinností včasné rezervace daného termínu na
obecním úřadě a dodržením nájemních podmínek.
Petr Niessner, místostarosta

Pokračující výstavba v obci

I když jsou zimní měsíce, daří se nám pokračovat ve vytýčených úkolech. Realizovali jsme:
- úpravy interiéru kulturního domu (promítání, posuvné dveře do sálu, roletové
mříže na prodejních koutcích a šatně, nové
WC s osušovači rukou, malování, nátěry
radiátorů apod.);
- vybavení sálu kulturního domu novým
nábytkem a ubrusy (objednána je nová
opona);
- preventivní vyčištění problémových úseků splaškové kanalizace.
Pokračuje výměna vodoměrů, vyměnili
jsme téměř dvě třetiny z celkového počtu.
Výměnu dokončíme v roce 2020.

Zahájili jsme opravy elektrických rozvodů
a podlah kuchyně restaurace v prostorách
kulturního domu. V této souvislosti jsme
museli přerušit provoz restaurace na mě-

síce únor a březen. Dokončujeme příjezdovou cestu z východní strany kulturního
domu, která bude také sloužit jako chodník
k restauraci. V jarních měsících připravujeme v prostorách vedle kulturního domu
a v dalších částech obce výsadbu zeleně.

Připravujeme instalaci požárních hlásičů
a zvonků do všech bytů Domu s pečovatelskou službou. Souběžně řešíme i trvalý
způsob nouzové evakuace osob bydlících ve
2. NP z prostoru pavlače. Nezbytností bude
realizace nouzového otevírání vchodových
dveří do dvorní části objektu a také poučení

Co s původním nábytkem
ze sálu kulturního domu?
Po
vybavení
sálu
kulturního
domu novými židlemi a stoly přemýšlíme, co s těmi starými. Jedná se celkem o 28 kusů 60 let
starých stolů a 190 židlí z roku 1990. Obec
si nechala zpracovat znalecký odhad zůstatkové ceny, který stanovil cenu stolu
ve výši 196 Kč/ks a židle 48 Kč/ks .
Zastupitelé se následně rozhodli, že:
- ponechají v majetku obce 7 stolů
a 42 židlí pro vybavení restaurace v kulturním domě;
- poskytnou Sboru dobrovolných hasičů
Hněvotín formou zápůjčky 6 stolů a 46 židlí;
- zruší pro silné poškození 5 stolů a 20 židlí;
- odprodají zájemcům za zůstatkovou cenu
10 stolů a 82 židlí.
Případní zájemci se mohou v úřední dny
dostavit na obecní úřad.
Petr Niessner, místostarosta

bydlících občanů. Součástí preventivních
opatření bude také nácvik evakuace osob
zásahovou jednotkou Sboru dobrovolných
hasičů.
Miloslav Antl, místostarosta

Titulní strana
Fotografie z Plesu myslivců, který
se konal v sobotu 15. února. Autorem
je pan Rudolf Krč.
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Petice občanů
Je v obci někdo, kdo by nechtěl, aby byla
na hřišti kvalitní restaurace s celodenním
vařením, bohatým sortimentem, zmrzlinou a pozornou obsluhou? Znáte takového
provozovatele, který tyto požadavky naplní
a hlavně ekonomicky ustojí?
Obecní úřad obdržel 24. ledna tohoto roku
Petici podle § 1, zákona č. 85/1990 o petičním právu: „My občané obce Hněvotína
a členové TJ FC Hněvotín, z.s., nejsme spokojeni se službami nabízenými současným
provozovatelem restaurace na hřišti a požadujeme okamžité ukončení jeho činnosti
a výběrové řízení na nového provozovatele.“
Důvody nespokojenosti:
1. v restauraci se stále nenabízí vařená jídla
mimo obědové menu;
2. v restauraci často dochází nápoje a pochutiny;
3. v restauraci je velmi chladno a mnohdy
se netopí;
4. restaurace nedodržuje otvírací dobu;
5. hygiena v prostorách, zejména na toaletách a v udírně je ve velmi špatném stavu.

I když petice nemá náležitosti stanovené
zákonem, hlavně nesmí vyzývat k porušování zákonů (viz smlouva a ustanovení občanského zákoníku č.89/2012 Sb., kde jsou
dána práva a povinnosti smluvních stran)
a omezování osobních práv občanů. Nebudeme si ale hrát s formalitami. Důležitá
je podstata problému.
Podepsalo ji 127 občanů. Budeme ji tedy
považovat za důležitý podnět. Osobu
oprávněnou jednat za podepsané občany
jsme doporučeným dopisem informovali
o stanovisku obce a postupu při řešení
důvodů nespokojenosti. Ukládá to zákon.
„Okamžitě“ jsou však schopni problém
řešit jen někteří členové výboru TJ. Domníváme se, že pokud by restauraci těch
127 podepsaných občanů alespoň nepravidelně navštěvovalo, byla by, co se týká prosperity, nejvýnosnější restaurací v okolí. Obec
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a vedení TJ FC Hněvotín společně podepsali s nájemcem nájemní smlouvu a proto
budeme v souladu s ní postupovat a s nájemcem vaše připomínky řešit.
Pro pořádek si zopakujme. Je všeobecně
známo, že si výbor TJ FC Hněvotín do loňského roku řídil a organizoval pronájmy
restaurace na hřišti naprosto samostatně.
Víte, že se v restauraci za cca 20 let vystřídalo 14 provozovatelů? To není legrace, ale
bohužel skutečnost. Žádný se neosvědčil.
Kolik provozovatelů vařilo teplé večeře?
Vzpomeňme! (p. Holínka?, paní Mifková?). S oběma, z našeho pohledu kvalitními
nájemci, ale TJ FC smlouvy ukončil. Znáte
důvod? V roce 2018 si výbor TJ FC vybral
zaručeného provozovatele a obec spolek nikterak neomezovala.

Nájemce čepoval nakonec jen svoje pivo
a potom restauraci uzavřel a několik měsíců neprovozoval. Nájem platil, tak co?
Vedení TJ FC s ním dokonce odmítlo komunikovat. Otevřeli si výčep v udírně pro
užší okruh přátel, a kam chodí zbytek vesnice, to je moc netrápilo. Je pozoruhodné,
že žádná petice obci v té době nepřišla.
Co na to obec? Ta může za všechno! Za ty
provozovatele, kteří vydrželi rok nebo dva?
Dokonce jsme již zaslechli, že jsme hrobaři
hněvotínského fotbalu. Je to až úsměvné.
To obec způsobila sestup z krajského přeboru? Považujeme to za naprostou ztrátu
soudnosti a jakékoliv sebereflexe autorů
těchto výroků. Napovídá to rovnici: úroveň kopané v Hněvotíně = spokojenost členů TJ FC s provozovatelem restaurace na
hřišti. Zavřená restaurace! Tak s tím něco
na obci dělejte! Rozhodli jsme se tedy do
problému pronájmu restaurace zasáhnout.
Obec pohrozila právníky a donutila nájemce k jednání, následně předání klíčů

a ukončení smlouvy. Prostory byly v otřesném a neudržovaném stavu. Na náklady
obce jsme provedli deratizaci, dezinfekci,
drobné stavební úpravy, vymalování a celkový úklid objektu restaurace. TJ FC tedy
pronajímal, ale kontrolovat a starat se musíte přece vy, na obci.

Vyvolali jsme výběrové řízení, kterého
se zúčastnil i výbor TJ. Z původních pěti
se nakonec oficiálně přihlásili pouze dva
zájemci. Provozovatel známé olomoucké
restaurace M-3 a druhý, který však neměl oprávnění k provozování restauračního zařízení a za kterého loboval výbor
TJ FC. Obec však nesmí pronajmout veřejný majetek v rozporu se zákonem jen proto,
že je někdo něčí známý. Tak byl vybrán současný provozovatel a odsouhlasen nakonec
i předsedou TJ FC.
I když již konečně vaří obědy, také obec
není spokojena s úrovní této restaurace
a nenaplněnými sliby provozovatele. Ten
argumentuje malou efektivitou restaurace. Provoz se skoro nevyplácí. Prostě
je všeobecně známo, že provozovat restaurace v současné době na vesnicích
není, až na výjimky, žádné terno. Dohodli
jsme se na zastupitelstvu na dalším řešení.
Se současným nájemcem požadavky občanů a provozní problémy rozebereme.
Posoudíme možnosti a podle výsledku
projednáme možnosti ukončení nájemní
smlouvy. V případně ukončení nájmu vyhlásíme řádné výběrové řízení. Pokud máte
informace o kvalitních zájemcích o pronájem, informujte nás. Potom požádáme některé občany podepsaných pod peticí, aby
tvořili výběrovou komisi a také se pod výsledek podepsali a nesli trochu zodpovědnosti. Jen malou část, protože pokud nebudou občané zase spokojeni, a to je vždy
relativní, je to konec konců zase věcí obce.
Jaroslav Dvořák, starosta obce
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Vánoční laťka 2019

Lyžařský kurz pohledem žáků

V prosinci 2019 proběhl již 15. ročník soutěže Vánoční laťka. U nás v Hněvotíně se
konala tato soutěž ve skoku vysokém celkem po páté, dříve jsme jezdili soutěžit
do Těšetic. Od roku 2015 jsme s konečnou
platností převzali štafetu v pořádání tohoto předvánočního sportovního setkání.
Soutěž se u nás těší veliké oblibě jak u soutěžících, tak i u ostatních žáků, kteří průběh soutěže do tělocvičny chodí celý den
se svými třídami sledovat a hlasitě podporují svoje spolužáky. Potleskem ohodnotí
ale vždy i úspěšné výkony ostatních soutěžících z jiných škol.

Hurá. Sníh na horách vydržel, a tak si sedmáci, část deváté třídy a dvě osmačky zabalili lyže, lyžáky a pod pedagogickým dohledem vyrazili na lyžák. V Karlově jsme
si vybalili na chatě Edison věci, naobědvali
se a vyrazili na svahy. Tam jsme byli rozděleni do tří skupin na začátečníky, pokročilé
a nejlepší lyžaře a lyžařky.
Už po prvním odpoledni byly vidět u začátečníků pokroky. Každodenní trénink na
svahu i ze začátečníků udělal lyžaře brázdící Myšák a ostatní karlovské sjezdovky. I když nás pokaždé pobyt na čerstvém
vzduchu vyčerpal, našli jsme ještě síly na
večerní zábavný program. Hráli jsme pantomimu, popisovali věci, vyráběli kostýmy
na scénky apod.

Z našich sportovců nejlépe uspěl Jiří Mlynář v kategorii mladších žáků, výkonem
143 cm si vyskákal 1. místo, hned za ním
se na 2. místě umístil Josef Zedníček, který skočil 135 cm. Z mladších žákyň se na
3. místo probojovala Hana Korcová s výkonem 125 cm. A ve starších žákyních stříbrnou medaili zavěsil pan ředitel na krk
Adély Navrátilové, která skočila 130 cm.
Děkujeme za skvělou reprezentaci a gratulujeme k dosaženým skvělým výsledkům.

Již ve čtvrtém a pátém ročníku naši žáci
v hodinách tělesné výchovy začínají s nácvikem této sportovní disciplíny a většinou
mají skok vysoký velmi rádi. Věříme, že se
i v příštích letech dočkáme úspěšných skokanů z naší školy.
Radka Dudová

Divte se tomu, nebo ne, ale není to hlavně
lyžování, co žáky na lyžák táhne. V mnohých případech je lyžování takovou podružnou záležitostí a hlavní náplní kurzu
je na něm všudypřítomná legrace. Té bylo
jako každý rok dostatek. Nejen při originálních hrách připravených paními učitelkami, ale třeba jen při odpoledním klidu.
Na svahu se to taky bez legrace neobešlo,
mnohdy ji způsobovaly kuriózní karamboly
a pády, žádný vážnější se ale naštěstí nekonal a lyžák se obešel — až na pár drobnějších věcí — téměř bez zranění.
Lyžák 2020 jsme tedy všichni přežili
a mohli jsme se znovu vrátit ze zasněžených krajin zpátky do školy — hurá! —
a vrhnout se do učení — hurá!

Přestože bylo první dva dny nepříznivé počasí, dobrá nálada nám i tak vydržela do
konce lyžáku. Vrátili jsme se rodičům celí,
vyčerpaní lyžováním a nacpaní dobrými
zážitky.
Tereza Janušová, 7. třída
Na lyžařský výcvik do Karlova pod Pradědem jsme odjeli v pondělí 10. února. Krásně jsme si tak protáhli prázdniny, avšak
proti prázdninám, kdy si mnozí z nás rádi
pospali až do oběda, byl lyžák trochu jiný
chléb. Budíčky v sedm hodin patnáct minut
nás pomalu připravovaly na školní režim.
Ubytovaní jsme byli, stejně jako vloni, na
chatě Edison, odkud jsme SKI busem jezdili až ke svahu.
Co se týče lyžování, vyšlo to celkem pěkně,
i když se první a druhý den muselo lyžování
kvůli počasí jaksi zkrátit, všechno perfektně vynahradila středa, čtvrtek a pátek, kdy
byl sníh skvělý. Sjezdovky byly nádherně
upravené, sníh byl ideální, mimochodem
skoro všechen přírodní, a tak byl každý
sjezd „pastvou pro lyže”.

Jakub Jašek, 9. třída
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Projektové dny ve školní
družině
Ve školním roce 2019/2020 probíhají
ve školní družině v rámci projektu Šablony
II pro základní školu Hněvotín projektové
dny. Jedná se o aktivity, na kterých se podílí odborník z praxe v součinnosti s vychovatelkami školní družiny.
První projektový den s názvem Vánoční
botanika proběhl v závěru roku 2019. Program byl zaměřen na rostliny spojené s adventním časem.

Účastníci pod vedením instruktorů Ekocentra Iris Prostějov ručně vyráběli mýdlo, pracovali s drátkem a korálky, ze kterých vyrobili měděnou ozdobu — hvězdu.
Z včelího vosku si pak každý vytvořil malou
svíčku. Na programu byla i ochutnávka vánočního nápoje zvaného muzika.
Další projektový den proběhl v měsíci
únoru, byl určen především pro prvňáčky a měl název Hrátky se zvířátky. Celý
program uváděli dva cestovatelé, kteří účastníky slovem provázeli pralesem
a dalšími exotickými krajinami a přitom
si pořádně zacvičili. Součástí programu
byla práce s mapou, účastníci se zaměřili na živočichy Evropy, Afriky a Austrálie
a připomněli si, jak důležitá je ochrana přírody v afrických národních parcích.

Poté si vyrobili textilní tašku s motivem
zvířat, kterou si s radostí odnesli domů.
Vyzkoušeli si také domorodé bubnování a
z plyšáků si vytvořili vlastní zoologickou
zahradu.
Projektové dny se velmi vydařily, účastníci
se bavili a byli nadšení novými aktivitami.
Vyzkoušeli si také zajímavé techniky práce s papírem a dalšími materiály a získali
spoustu vědomostí.
vychovatelky školní družiny
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Mobilní dopravní hřiště
V pondělí 6. ledna proběhla v tělocvičně
zdejší základní školy dopravní akce sdružení Semafor, která byla určena pro žáky
1. ročníku. Na postaveném mobilním dopravním hřišti se naši nejmladší žáci seznamovali s nejdůležitějšími dopravními
značkami a v rolích řidičů motorových
vozidel i v rolích chodců řešili nejběžnější
dopravní situace na přechodech a na křižovatkách.

Nechyběla ani pohádka O líné koloběžce.
Myslím si, že akce s dopravní tématikou
jsou pro žáky mladšího školního věku
vždy potřebné a užitečné.
Alena Zapletalová

Letní příměstské tábory
základní školy
Stejně jako loňského roku, kdy jsme získali finance z Evropské unie, Evropského
sociálního fondu, Operačního programu
Zaměstnanost a Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, budeme
v době letošních hlavních prázdnin roku
2020 pořádat tři prázdninové turnusy
příměstského tábora. Stravování zajišťuje naše školní jídelna. Vedením tohoto projektu je pověřena Radka Dudová,
která společně se svými asistenty v současné době plánuje činnosti pro všechny
3 turnusy. Veškeré informace naleznete
na našich webových stránkách www.skolahnevotin.cz. Termíny jsou již vyhlášeny
a místa se v současnosti rychle zaplňují.
Tento projekt je určen pro děti, které jsou
žáky naší základní školy. Cílem projektu
je poskytnutí pomoci rodičům s hlídáním
dětí. Díky realizaci letních příměstských
táborů tak mají rodiče možnost zajištění
dohledu nad svými dětmi v době trvání
letních prázdnin.
Vladimír Čuka, ředitel školy

Internetem bezpečně

Naše 5. třída odjela 14. ledna do knihovny
v Olomouci, kde jsme se zúčastnili přednášky pod názvem Bezpečí internetu. Jak
probíhala?
Po druhé vyučovací hodině jsme se nasvačili a šli na autobusovou zastávku. Vystoupili jsme v Olomouci na Brněnské ulici, kde
jsme se podchodem dostali do knihovny,
kde začala přednáška. V jejím průběhu
jsme se dozvěděli, jak by mělo vypadat
správné heslo, nebo jaké různé nebezpečí
nás může na internetu potkat.

Po přednášce jsme se podchodem dostali
zpátky na zastávku, odkud jsme se dostali k tržnici a z té pak autobusem zpátky do
Hněvotína. Potom jsme se vrátili zpátky do
školy. Ve škole jsme mohli dojíst svačinu
a přitom si povídat. Pak jsme šli na oběd
do školní jídelny. Počkali jsme, až zazvoní
školní zvonek a šli jsme domů.
Štěpán Vyhlídal, žák 5. třídy

Informace o zápisu
do 1. třídy základní školy
a do mateřské školy
pro školní rok
2020/2021
Zápis do 1. třídy základní školy školního
roku 2020/2021 se uskuteční v pátek
17. dubna 2020 v době od 13:00 do
18:00 hodin v budově základní školy.
Samotnému zápisu bude předcházet
schůzka s rodiči budoucích prvňáčků,
která se uskuteční ve čtvrtek 19. března
2020 od 16:30 hodin v pavilonu základní školy.
Zápis do mateřské školy se uskuteční
ve čtvrtek 7. května 2020. Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne ve dvou
kolech: ve čtvrtek 16. dubna 2020 si rodiče
v době od 12:00 do 17:00 hodin vyzvednou v mateřské škole potřebný formulář
a zapíší se do časového rozpisu pro
samotný zápis, který se uskuteční
7. května 2020 v době od 12:00
do 17:00 hodin.
Vladimír Čuka, ředitel školy
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Den otevřených dveří v kulturním domě

V pátek 31. ledna si bezmála 150 občanů naší obce prohlédlo veškeré prostory kulturního domu, které postupně prošly celkovou rekonstrukcí. Jsme opravdu rádi,
že je kulturní dům konečně kulturní.

Kulturní dům dostal novou fasádu i krytinu a okna do sálu jsou osazena lamelovými
žaluziemi pro zatemnění sálu.

Obecní knihovna je přístupná široké
veřejnosti každé úterý od 16:00 do
19:30 hodin a nově ji využívá i čtenářský
kroužek při ZŠ a MŠ Hněvotín.
Klubovnu s kapacitou 30 míst, vybavená kuchyňským koutem, lednicí, kávovarem a televizí s DVD, využívají senioři při vzájemných
setkáních, při školení ČČK, nebo při různých zajímavých přednáškách.

Součástí kulturního domu jsou i dvě ordinace lékařů — pro děti i dospělé, s bezbariérovým přístupem.

Pokračování na straně 8. - 10.
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Den otevřených dveří v kulturním domě

Sál kulturního domu je celoročně využíván místními spolky, ZŠ a MŠ Hněvotín
a každý den v odpoledních hodinách zde
občané naší obce cvičí, tančí, nebo zde
také zkouší místní hudební kapela Hněvanka. Přibývá i pořádání rodinných oslav
či svateb. Při lednové rekonstrukci jsme
prostor vybavili čtyřiceti novými stoly
a polstrovanými židlemi pro pohodlné
posezení při divadelním či jiném kulturním představení. Pro podporu místní
obecní hospůdky je v sále nově nainstalován projektor, jehož prostřednictvím
lze sledovat programy z vysílání DIGI TV
na velkoplošném plátně. Pro obecní spolky zůstává využití sálu zcela bezplatné.
Vstupy do sálu z předsálí jsou nově osazeny posuvnými dveřmi a designově doplněny velkoplošnou fotografií zobrazující panorama naší obce. Prodejní okénka
jsou vybavena ochrannými žaluziemi
a sociální zařízení byla vybavena novou
sanitou a elektrickými vysoušeči rukou.
Veškeré prostory byly opatřeny čerstvou
výmalbou.
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Den otevřených dveří v kulturním domě

Nejčastěji využívaným prostorem pro různé oslavy je vinárna s kapacitou 40 míst, která je vybavena wi-fi připojením, barem, lednicí, nádobím, samostatným sociálním zařízením a rekuperací vzduchu.

Vstup do těchto suterénních prostor je při pořádání plesů zajištěn ze sálu. V případě samostatného pronájmu je využíván samostatný vchod z ulice. Je možno si vinárnu pronajmout.

V restauraci v kulturním domě byly instalovány nové rozvody elektřiny, byla celkově zrekonstruována kuchyně, keramické
dlažby a doplněno restaurační vybavení.
V těchto dnech dokončují naši zaměstnanci obklady v sociálním zařízení. Doufáme, že od druhé poloviny března bude
restaurace opět nabízet své kvalitnější
služby našim občanům. Pro letní sezónu
vybavíme nově vydlážděnou venkovní
zahrádku masivním dřevěným posezením se slunečníky. Sledování programů
z DIGI TV na velkoplošném plátně v sále
lze sledovat s ohledem na vytíženost sálu
a pouze po vzájemné domluvě s provozovatelem této obecní hospůdky, která
bude zajišťovat pro diváky TV programů
občerstvení výhradně ve své režii. V takovém případě bude vstup do sálu zajištěn
z restaurace kulturního domu.
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Den otevřených dveří v kulturním domě

V prvním patře kulturního domu
se nacházejí kanceláře obecního úřadu
a obřadní místnost, ve které dvakrát
ročně pravidelně vítáme nové hněvotínské občánky. Koncem školního roku
se zde vedení obce spolu s vedením
ZŠ a MŠ Hněvotín loučí s absolventy
devátých tříd naší školy.

Každé dva měsíce přivítají zastupitelé obce v zasedací místnosti občany při veřejných zasedáních, nebo se zde pořádají i valné hromady
Mikroregionu Kosířska, nebo zde hostíme auditorky z Olomouckého kraje.
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Projekty v mateřské škole
V letošním školním roce proběhne v naší
mateřské škole několik projektů na různá
témata. V měsíci říjnu jsme pro děti v oddělení Včeličky připravily projekt s názvem
Jíme zdravě. Cílem projektu bylo vysvětlit
dětem, jaká jídla jsou sice dobrá, ale nejsou
zdravá, co je dobré a může být i zdravé.

více částí, aby je nebolelo bříško. Řeklo
by se, že dětem budou nejvíc chutnat sladkosti, ale pochutnaly si i na sýru, rajčatech,
paprice a kedlubnách. Směle se pustily i do
ochutnávky citronu. Bylo zřejmé, že si děti
zapamatovaly, že je důležité jíst i jiná jídla,
která jsou pro tělo důležitá. Takže doufejme, že teď je nějaká nemoc hned tak nepřemůže.
Koncem února proběhne v oddělení Motýlků další projekt s názvem Hrajeme si bezpečně. Děti se seznámí s bezpečnými místy
pro své hry a se základními pravidly silničního provozu.
Ilona Vyroubalová

Přijeli Kašpárek s Ježibabou

Nejdříve bylo třeba zásobit se různými
potravinami. S tímto nám pomohly paní
kuchařky ze školní kuchyně a dodaly nám
množství mléčných výrobků, cereálií, ovoce a zeleniny, a kromě toho nám připravily jednu ze zdravých svačinek. Za účast
v tomto projektu jim děkujeme. Některé
druhy ovoce a zeleniny přinesly také děti.
My jsme zakoupily trochu těch nezdravých
potravin, jako je uzenina a sladkosti.
A jak projekt probíhal? Děti se seznámily
s potravinovou pyramidou. Roztřídily potraviny od nejvhodnějších po ty nejméně
vhodné. Poznávaly potraviny jen hmatem
a čichem, zahrály si na obchod, hovořily
o prevenci před nemocemi a ovoce se zeleninou namalovaly. Z výtvarných prací dětí
jsme vytvořily nástěnku pro rodiče.

Důležité upozornění
pro mateřskou školu
Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého
roku věku, do zahájení povinné školní
docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Dle § 50 zákona č. 258/2000
Sb., o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých souvisejících zákonů
v platném znění je stanoveno, že zařízení poskytující péči o dítě do 3 let věku
v denním režimu, nebo předškolní zařízení mohou přijmout pouze dítě, které
se podrobilo stanoveným pravidelným
očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo že se nemůže očkování
podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Veškeré další informace k oběma zápisům najdete na webových stránkách
školy na adrese www.skolahnevotin.cz.
Vladimír Čuka, ředitel školy

Za dětmi z mateřské školy v lednu přijelo
divadlo s představením Kašpárek a Ježibaba. Děti byly nadšené a již se těší na další
představení.
Kateřina Velclová

Jak to bude o prázdninách

Rok se s rokem sešel, na horách roztává tolik vzácný poslední sníh a jaro pomalu klepe na
dveře. Je čas začít myslet na léto a zodpovědět si s trochou nadsázky známou Nerudovskou otázku: „Kam s nimi“?
Obec jako zřizovatel základní školy schválila návrh ředitele na organizaci letních prázdnin
pro rok 2020 a na udělení dvou dnů ředitelského volna. Pro snazší plánování vám přinášíme přehledný rozpis letních příměstských táborů, tábora spolku ProVás, organizaci
a otevření školní jídelny, družiny a mateřské školy v době letních prázdnin. Myslíme si,
že nabídka je pestrá a je z čeho vybírat:

Nakonec proběhla ochutnávka, na kterou
se děti nejvíc těšily. Rozdělily jsme si ji na

pátek 		
6. června			
pondělí a úterý
29. a 30. června		
pondělí až pátek
29. června – 3. července
					
pondělí		
6. července		
úterý až pátek
7. – 10. července		
					
pondělí – pátek
13. – 17. července		
					
pondělí – pátek
20. července – 14. srpna
sobota - sobota
8. – 15. srpna		
pondělí – pátek
17. – 21. srpna 		
					
pondělí – pondělí 24. – 31. srpna		
					
úterý – pondělí
25. – 31. srpna		
úterý		
1. září			

vydání vysvědčení (Hurá!)
ředitelské volno v základní škole
1. školní prázdninový tábor
v provozu bude také mateřská škola a školní jídelna
státní svátek
v provozu mateřská škola, školní jídelna
a školní družina
2. školní prázdninový tábor
v provozu bude také mateřská škola a školní jídelna
uzavření celé organizace včetně mateřské školy
velký prázdninový tábor spolku ProVás
3. školní prázdninový tábor
v provozu bude také mateřská škola a školní jídelna
v provozu bude také mateřská škola
a školní jídelna a školní družina
přítomno bude vedení školy a pedagogický sbor
zahájení školního roku 2020/2021 (Co se dá dělat…)
Lucie Přikrylová, předsedkyně školského výboru
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Z evidence obyvatel

Cestopisná přednáška

K 1. lednu 2020 bylo v Hněvotíně 1 771 obyvatel, z toho 887 mužů a 884 žen. Za rok
2019 se do naší obce přistěhovalo 44 osob,
odstěhovalo se 51 osob.
Narodilo se celkem 26 dětí, z toho 9 holčiček a 17 kluků – Natálie, Richard, Oskar,
Sebastian, Štěpán, Nikol, Jan, Tobiáš, Andrea, Nina, Jakub, Matyáš, Mikuláš, Jakub,
Emma, Stela, Maxmilián, Matyáš, Mac,
Amálie, Kristýna, Adina, Mathias, Karel,
Ondřej a Oliver.
V roce 2019 nás navždy opustilo 12 spoluobčanů: David Glatter (47), Jitka Válková
(89), Vilém Papica (78), Anna Hanáková
(70), Josef Piterka (67), Čestmír Všetička
(74), Anna Baštová (79), Josef Veselský
(72), Vlasta Hanáková (71), Miroslav Onderka (89), Zdeněk Bartl (71) a Jaroslava
Maršálková (88). Průměrný věk obyvatel v
naší obci k 1. lednu 2020 byl 38,96 roků.
Jana Svobodová

Ve čtvrtek 20. února nám přišli manželé Szúczovi povyprávět o svých zážitcích
z cest.

Novoroční výšlap a ohňostroj
Na Nový rok jsme společně s myslivci připravili pro naše občany již tradičním výšlap do Hněvotínských skal. Jistě bychom
si všichni přáli lednovou novoroční procházku zažít ve sněhových závějích, ale
bohužel jsme již zvyklí na novoroční „jarní“ teploty. Letos slunce přilákalo na
280 občanů naší obce.

Dorazili i přespolní sousedé z Ústína, kteří přijeli s vojenskou technikou. Každý
z příchozích obdržel pamětní přívěšek
a děti sladkou odměnu. Členové Mysliveckého sdružení Blata připravili výtečnou gu-
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lášovou polévku, grog i svařák. U liščí nory
jsme si vzájemně popřáli vše dobré do nového roku a opekli špekáčky.

Kolem 17. hodiny se všichni vydali zpět
před obecní úřad, abychom stihli novoroční ohňostroj s hudebním doprovodem,
který byl letos věnován zesnulému Karlu
Gottovi. Děkujeme všem zaměstnancům
obce, zastupitelům a členům Mysliveckého spolku Blata za organizaci této oblíbené
novoroční akce.
Petr Niessner, místostarosta

Tentokrát nás zajímavým povídáním a obrázky zavedli do krásné přírody Švédska
a Kanady. Dvouhodinovou přednášku
se zaujetím poslouchala plná klubovna
posluchačů. Děkujeme a těšíme se na další
cestopisnou přednášku.
Jitka Ponížilová

Hněvotínský košt
po jedenácté
V měsíci březnu se uskuteční v pořadí již
jedenáctý ročník soutěžní ochutnávky
pálených produktů – slivovice, meruňkovice, hruškovice a ostatních, která má v kalendáři pravidelně pořádaných akcí v obci svoje
nezastupitelné místo pod názvem Hněvotínský košt. Pro uskutečnění toho letošního
byl vybrán pátek 20. března a začíná
v 18 hodin v kulturním domě.
Zájemci o účast v soutěži mohou
od 2. do 16. března odevzdat 0,5 litru soutěžního moku, pokud možno v bílém skleněném obalu, na obecním úřadě. Po celou
dobu soutěže bude vzorek anonymní, označený pouze číslem. Soutěžící mohou přihlásit i více vzorků, za každý dostanou jednu
vstupenku zdarma. Podle počtu vzorků
a jejich druhů se stanoví soutěžní kategorie. Vzorky získají i cenu odborné komise,
která se sejde den před veřejnou akcí.
Co pořadatelé nabízejí návštěvníkům koštu? Formou veřejné ochutnávky můžete
i vy vyhodnotit jednotlivé vzorky všech kategorií a hlasováním se podílet na udělení
cen laické veřejnosti. Jako tradičně budou
připraveny zabijačkové speciality a kulisu
akci vytvoří živá hudba. Chceme, abyste
se přišli pobavit — jedná se přece o setkání
fandů, pěstitelů, odborníků i laiků na pálení
z řad našich občanů. Mezi návštěvníky rádi
uvítáme i přespolní, aby mohli posoudit
kvalitu pálených moků z Hněvotína.
Vstupné na Hněvotínský košt je 50 Kč,
vstupenka zároveň slouží jako poukázka
na ochutnávku 15 vzorků. Přijďte přivítat
pomaličku přicházející jaro sklenkou páleného moku.
Tomáš Dostál
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Něco je špatně! Podpora obce? Činnost spolku? Nezájem veřejnosti?
I přes značné úsilí, materiální i finanční prostředky, se nám nedaří uspokojivě
vyřešit masovější zapojení občanů obce
a především dětí a mládeže do provozování
sportu a efektivněji využívat všechny možnosti sportovního areálu.
Pro porovnání, provoz Základní školy
a Mateřské školy Hněvotín nás ročně stojí 2 miliony korun. Do sportovní činnosti
investujeme každý rok přibližně 1,3 mil.
Kč. Je to příspěvek spolku ve výši 550 tis.
Kč. Spolek z toho hradí mimo jiné dopravu
mužstev na zápasy, pojištění, poplatky Fotbalové asociaci České republiky, rozhodčí,
delegáty, trenéra mužstva, apod. Zůstává
jim však značná částka na vlastní činnost.
Obec přitom platí veškeré energie, mzdu
správce areálu, mzdu a náklady za úklid
a praní dresů, materiál na údržbu areálu od
sekaček, pohonných hmot, hnojiv, barev až
po veškeré zákonné revize a opravy. Spolku
připadnou všechny nájmy z celého areálu
nebo sportovišť a také restaurace.

Dnes již můžeme opravdu mluvit o sportovním areálu. Kromě základního hřiště
pro soutěže v kopané je to osvětlené hřiště s umělým trávníkem, tři tenisové antukové kurty, antukové hřiště na volejbal
a nohejbal, víceúčelové hřiště s tartanovým
povrchem a hrazením, venkovní posilovací hřiště, hřiště na plážový volejbal, dětské
hřiště s lanovou dráhou. V areálu je původní hlavní budova s opravenými šatnami,
přístavbou restaurace a zastřešeným posezením. Původní je i prostor tzv. udírny.
Za tímto objektem jsme vybudovali nové
šatny pro mládežnické týmy s teplou
vodou, toaletami a zázemím. Součástí
je i betonová garáž pro sklad a techniku.
Samozřejmostí je i umělá závlaha travnaté
plochy. Kolik vesnic naší velikosti takový
areál má? Domníváme se, že ho nemají ani
menší města.
Investice z rozpočtu obce za posledních
deset let do tohoto areálu dosahují výše
8 mil. Kč. Nebylo by od věci, kdybychom
naplánovali a pozvali i vás nesportovce,
nebo již unavené věkem, na Den otevřených dveří sportovního areálu, abyste
si mohli majetek obce, pronajímaný za jednu korunu ročně spolku TJ FC Hněvotín,
z. s., prohlédnout. Obec materiální podporu převzala plně na svá bedra. Podotý-

káme, že podobně začínají uvažovat i další
vesnice.
Zřejmě to nebude jen o penězích. Zatím je
sportování dětí na bedrech paní Radky Dudové, v rámci sportovních klání základních
škol, a pana Zdeňka Filipa s ostatními trenéry kopané. Organizačně jen na několika
jednotlivcích. Co cílevědomější práce s dětmi a mládeží, podpora talentů, motivace
a organizování soutěží a přeborů v ostatních sportech? Spolek má právní subjektivitu. Nemůžeme mu práci nějakým způsobem plánovat. To je věcí členské základny
a Valné hromady. Máme však právo, a dokonce zákonem nařízenou povinnost kontrolovat efektivnost a způsob, jak se s veřejnými prostředky nakládá. Z výboru spolku
odešlo pět členů. Nestálo by za to doplnit
výbor lidmi, kteří budou mít zájem o prá-

Kulturní a společenské akce

ci s dětmi a mládeží i v jiných sportech?
Z toho množství peněz je přece může spolek i ocenit. Lidmi, kteří nebudou brát snahy obce jen pro uspokojení vlastních sportovních aktivit.
Nestálo by za úvahu členů TJ FC Hněvotín,
z. s., konečně vytvořit samostatnější oddíly, například vrcholové kopané, mládežnické kopané, tenisu, volejbalu, malé kopané
apod. Oddíly hospodařící si samostatně
s vyčleněnou částkou z rozpočtu spolku?
Po vybudování atletického oválu se sportovišti by mohl vzniknout další oddíl atletiky. Co například turistický oddíl? V Lutíně
pracuje vzorově a o všechny formy turistiky
je velký zájem především u dospělých a seniorů. Pokud budeme mít opravdový zájem
o rozvoj a posun obce, ve které žijeme, budeme se muset zamyslet a hledat řešení.
zastupitelé obce

Od poloviny měsíce prosince 2019 do konce měsíce února 2020 se v Hněvotíně uskutečnily tyto akce:
14. prosince
Taneční zábava Sboru dobrovolných hasičů,
21. prosince
Vánoční pečení a tradice v kulturním domě,
1. leden		
Novoroční výšlap do Hněvotínských skal,
		
Novoroční ohňostroj s hudebním doprovodem,
31. ledna
Den otevřených dveří v kulturním domě,
8. února		
Ples hasičů,
15. února
Ples myslivců,
20. února
Přednáška manželů Szüczových o rybolovu ve Švédsku a Kanadě.
Na další období se připravují tyto akce:
7. března
Hněvotínská zabíjačka u hasičské zbrojnice,
7. března
Maškarní rej mateřské školky v kulturním domě,
20. března
Hněvotínský košt 2020,
29. března
Divadelní představení v kulturním domě,
3. dubna
Jarní setkání seniorů.
V kulturním domě průběžně probíhají zkoušky dechové kapely Hněvanka, cvičení TABATA, nácviky tanečního souboru BABA aj. Ve sportovním areálu začíná 28. března utkáním mužů s Moravským Berounem jarní fotbalová sezóna, rozpis domácích zápasů všech
týmů naleznete na jiném místě Zpravodaje.
Petr Niessner, místostarosta
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Bohatá spolková činnost myslivců
Z hlavního hněvotínského honu
Téměř do posledního místa zaplněná restaurace v prostorech kulturního domu v Hněvotíně přivítala v sobotu 14. prosince účastníky
hlavního honu na zajíce. Kostelní hodiny právě odbíjely devátou hodinu, když 58 střelců
a 7 honců, posilněných hustou čočkovou polévkou s nakrájenou klobásou, nastoupilo
před obecní úřad.
Zde je uvítal předseda spolku a trubač v jedné
osobě Pavel Andrš. Poté přítomné seznámil
s průběhem honu hospodář spolku Pavel Toman: „Čekají nás tři leče, dvě jsou svojí povahou menší, ale třetí je opravdu obrovská.
Povel Hotovo se nestydíme křičet z plných
plic. Lovte na přiměřenou vzdálenost a jen
vyspělou zvěř. Zajíce lovte ne jako terč, ale
jako předmět hospodaření tohoto spolku.
Koho uvidím, že vykopává zajíce z lochu, tak
na honu končí. V případě, že uvidíte zajíce ležet, zdvořile ho obejděte. Zdravý zajíc běžící
za kolo se neloví. Jste všichni staří myslivci,
proto myslím, že o velikosti použitých broků hovořit nemusím. Poslouchejte pokyny
závodčích. Závěrem bych vám chtěl popřát
příjemný myslivecký den, a abychom se zde
všichni ve zdraví sešli.“
Poté následoval, pod vedením závodčích, rozjezd auty do jednotlivých lečí. V té první se
ulovilo 16 zajíců a ve druhé 29. Po svačině na
Výrovce se všichni rozjeli do třetí leče, kterou
provázel silný vítr a déšť. Unavení z oračky
a promočeni jsme se začínali sjíždět zpět do
obce na místo určené k výřadu.
„Celkem bylo uloveno 79 zajíců a 1 liška,“
znělo hlášení mysliveckého hospodáře a dodal: „Výřad je skromnější, než by někdo očekával, nicméně opatření, které zakazovalo
v prvních dvou kolech nestřílet za kolo, zapříčinilo, že veškerá zaječí zvěř v prvních dvou
kolech zůstala. Takže pro nás je nejdůležitější, že máme o co pečovat a eventuálně lovit
i v následujících sezonách. I tak nejsme daleko od stovky.“ Králem honu byl vyhlášen
Martin Bořík, který se na výřadu podílel ulovením pěti zajíců a jedné lišky.

Následně pozval předseda spolku všechny do
restaurace na Poslední leč na výbornou svíčkovou s knedlíkem. Volnou zábavu, která následovala, zpestřila bohatá tombola, v osudí
byla mimo jiného i dvě selata divočáka. Poslední účastnici honu se rozcházeli k půlnoci.
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Myslivci a novoroční výšlap
Členové spolku letos nabídli pomoc při realizaci každoročně pořádaného novoročního
výšlapu pořádaného Obecním úřadem Hněvotín. Účastníkům pochodu, který končil necelé 3 km nad Hněvotínem v Hněvotínských
skalách u mysliveckého zařízení Výrovka, vytvořili příjemné zázemí.
Zde myslivci připravili pro účastníky pochodu menší pohoštění — gulášovou polévku
s pečivem, grog, punč, alko a nealko nápoje, kávu, čaj a pro děti kabanos k opékání na
ráno připraveném ohni. Každý navíc s blahopřáním obdržel upomínkové keramické botičky, které zajistil obecní, děti ještě dostávaly
lízátka. Na připravených stolech ležely tácky s
perníkovou buchtou, chuťovkami a koláčem.
Ve třináct hodin dorazila první početnější
skupina a prostory Výrovky se začínaly plnit.
Přicházely celé rodiny, včetně čtyřnohých
kamarádů pejsků. Popřáli jsme si do nového roku, poseděli a popovídali. Samozřejmě
nechyběl ani zpěv, nejedna písnička zazněla
v pravé hanáčtině.

Krásný vstup do nového roku 2020, připravený obecním úřadem a myslivci, se opravdu
vydařil. Velmi spokojení účastníci pochodu se
v 16 hodin s Výrovkou rozloučili a vydali se na
cestu zpět do obce na oblíbený novoroční ohňostroj. Vydařená akce nebyla jediná, kterou
hněvotínští myslivci pro spoluobčany v uplynulém období připravili.
Z hněvotínského mysliveckého plesu
Mezi oblíbené kulturní akce pořádané každoročně v obci Hněvotín patří bezesporu Myslivecký ples pořádaný členy Mysliveckého
spolku Blata Hněvotín. Letošní již čtrnáctý
ročník se uskutečnil v sobotu 15. února v nově
upraveném sále a zázemí hněvotínského kulturního domu a těšil se hojné účasti návštěvníků.
Kromě zvěřinové kuchyně, programu a připraveného občerstvení na účastníky čekala
bohatá zvěřinová tombola, která obsahovala
zvěř drobnou i spárkatou.
Hned u vchodu si roli biletářů vyzkoušeli Petr
Kubíček a Mirek Špičák, kteří s přáním příjemné zábavy a úsměvem předávali návštěvníkům plesu slosovatelné vstupenky. Jako
každý rok nechyběla nabídka přípitku a šatna zdarma obsluhovaná Vlastikem Handlem

a Mirkem Dočkalem. Další kroky po obhlídce vystavené tomboly vedly k místu prodeje
losů, o které se staral Rosťa Parák a Jarda
Ondrisek. Místa u jednotlivých stolů byla
zajištěna předem, a jelikož nebyl předprodej
vstupenek, nosili jsme pro velký zájem některým návštěvníkům dodatečně židle z vinárny,
za což se dodatečně omlouváme.

Návštěvníky plesu přivítal jménem spolku Jiří Vorálek a seznámil je s programem
a místy výdeje jednotlivých druhů připraveného občerstvení. V úvodu mladí členové
klubu sportovního tance QUICT předvedli
ukázku vybraných druhů tanců a tím byl ples
zahájen. K poslechu a tanci hrála oblíbená
skupina Trifid vedená Zdeňkem Dvořákem.
Nečekaný nápor zaznamenal výčep, kde se
čepovala plzeň, roli výčepního bravurně
zastával Štěpán Fill. Vedlejší okénko s kávou, čajem, nealkem, chlebíčky, chuťovkami
a pamlsky obsluhovali Richard Krč a Ondřej
Šohaj. Peklo v suterénu měl na povel Pavel
Toman. O výdej jídla se v prvním poschodí
staral Pavel Andrš, o mytí nádobí zase Alois
Hrubý. Zvláštní pochvalu si zaslouží manželé
Pospíšilovi, kteří připravili čtyři druhy pomazánek, z kterých ráno před plesem společně
se skupinou přátel připravili 1200 chuťovek
a 250 chlebíčků.
Celý ples se nesl v příjemné a přátelské atmosféře a přispěl k navázání celé řady nových
přátelství. Netrpělivě očekávané losování
tomboly proběhlo ve dvou vlnách, losovali
Jiří Vorálek a Lubomír Vymazal. Hudba hrála
takřka až do třetí hodiny ranní, kdy nastal čas
loučení a pomalého odchodu domů.

Závěrem nezbývá než poděkovat všem návštěvníkům plesu za hojnou účast, sponzorům za dary a členům spolku za přípravu
a organizaci plesu. Můžeme se tak těšit na ten
jubilejní patnáctý, na který vás již nyní srdečně zveme.
Rudolf Krč
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ABRA — DABRA
Na letní prázdniny připravují členové spolku
ProVás Hněvotín od 8. do 15. srpna již 6. ročník pobytového tábora pro hněvotínské děti.
Téma tábora s tajemným názvem ABRA —
DABRA bylo představeno při akci Rozsvícení vánočního stromu obce 6. prosince 2019.
Na výstavě tehdy byly přednostně rozdány
přihlášky dětem, které se účastní našich táborů již pravidelně. Letošní tábor děti opět prožijí s dvacítkou hněvotínských vedoucích ve
výcvikovém areálu Univerzity Palackého Olomouc Pastviny v Orlických horách, kde budou ubytováni ve čtyřlůžkových vytápěných
chatkách. Registrujeme již pouze patnáct
volných míst. Ti z vás, kteří by rádi přihlásili své dítě ve věku od 2. do 7. třídy základní
školy na letošní tábor, nás mohou kontaktovat na spolkové e-mailové adrese provashnevotin@email.cz. Videa a fotky z předchozích
táborů je možno zhlédnout na našem webu
www.provashnevotin.cz.

Petr Niessner, spolek ProVás Hněvotín

Jarní sezóna je za dveřmi

Jaro ťuká na dveře a s ním i začátek fotbalových soutěží. Všechny hněvotínské týmy se již
poctivě připravují, ať už v tělocvičně základní
školy, nebo na naší „umělce“ ve sportovním
areálu. Díky příjemnému počasí si někteří dokonce vyzkoušeli i přírodní trávník.
Zveme vás tímto na jarní domácí zápasy, jejichž rozpis přikládáme. S ohledem na skutečnost, že muži začínají koncem měsíce března
a mládež až ve druhé polovině dubna, nelze
v rozpisu vyloučit případné změny. Sledujte
proto webové stránky TJ FC Hněvotín, z. s.,
jejichž adresa je www.fchnevotin.cz.
Milan Krejčí

Rozpis domácích utkání TJ FC Hněvotín - sezóna 2019/2020 - jaro
datum

den

čas

mužstvo

kolo

domácí - hosté

28.3.

SO

15:00

muži

16

Hněvotín-Moravský Beroun

11.4.

SO

15:30

18.4.

SO

9:30

19.4.

NE

11:30

25.4.

SO

9:30

25.4.

SO

16:00

2.5.

SO

9:30

muži

18

Hněvotín-Prostějov

mladší žáci

1

Hněvotín-Slavonín

starší žáci

1

Hněvotín/Lutín-Těšetice

mladší žáci

2

Hněvotín-Troubelice

muži

20

Hněvotín-Velký Týnec

benjamínci 11 "B"

1

turnaj v Hněvotíně

3.5.

NE

9:30

starší žáci

3

Hněvotín/Lutín-Tršice

9.5.

SO

9:30

mladší žáci

4

Hněvotín-Hlubočky

9.5.

SO

16:30

10.5.

NE

9:30

muži

22

Hněvotín-Dub nad Moravou

benjamínci 11 "A"

1

turnaj v Hněvotíně

17.5.

NE

11:30

starší žáci

5

Hněvotín/Lutín-Mor.Beroun

23.5.

SO

17:00

muži

24

Hněvotín-Leština

31.5.

NE

11:30

6.6.

SO

9:30

starší žáci

7

Hněvotín/Lutín-Pňovice

mladší žáci

8

Hněvotín-Kožušany/Drahlov

6.6.

SO

17:00

muži

26

Hněvotín-Slatinice

14.6.

NE

11:30

starší žáci

9

Hněvotín/Lutín-Šternberk

20.6.

SO

9:30

mladší žáci

10

Hněvotín-Náklo/Příkazy
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