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Zastupitelé i hosté se sešli v rouškách

V poněkud neobvyklých podmínkách se
konalo 10. zasedání obecního zastupitelstva. Ve středu 21. dubna se sešli všichni
zastupitelé a 11 hostů v sále kulturního
domu a abychom dodrželi nařízení Ministerstva zdravotnictví, seděli všichni přítomní ve dvoumetrových vzdálenostech
a s rouškami přes ústa a nos.
Na úvod zastupitelé odsouhlasili zapisovatelku, návrhovou komisi, ověřovatele
zápisu a program zasedání. Předseda kontrolního výboru Ing. Ivo Černý seznámil
přítomné s plněním usnesení a starosta
obce přednesl „Zprávu o činnosti obecního úřadu“.
Následně představil předseda finančního výboru Ing. Libor Blaťák účetní závěrku a výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská
škola Hněvotín za rok 2019. Zastupitelé
přijali hospodaření organizace za minulý
rok bez výhrad a souhlasili převedením
přebytku hospodaření ve výši 36 261,10
Kč do rezervního fondu. Fond může vedení školy využít na své provozní výdaje.
Zastupitelé projednali a schválili účetní závěrku obce za rok 2019. Návrh závěrečného účtu obce bude předmětem
11. zasedání zastupitelstva v červnu. Ješ-

tě před tím však bude k dispozici všem občanům na úřední desce. Schválili také žádost Odboru kontroly Olomouckého kraje o přezkoumání hospodaření obce za
rok 2020.
Žádosti právnických a fyzických osob
o odprodej pozemků obce a o finanční
podporu:
–	Schválen byl bezúplatný převod oddělené části pozemku 276/22 ze soukromého vlastníka na obec. Oddělený pozemek o výměře 229 m2 bude přičleněn k sousedícímu pozemku obce p.č.
1047 a bude využit na dokončení komunikace v dané lokalitě.

Další body jednání najdete
v samostatných článcích
–	záměr prodeje nepotřebného
majetku obce;
–	pokračující výstavba v obci
–	kulturně-společenské dění před
zvláštními opatřeními a v současné době
–	informace o zakázkách malého
rozsahu
–	opatření obce v době vládních
a zdravotních omezení

–	Zastupitelé schválili prodej pozemku
obce p.č. 678/5, orná půda o výměře
182 m2, v k.ú. Hněvotín obci Lutín, za cenu 400,– Kč/m2. Pozemek využije obec
Lutín na výměnu s vlastníky pozemků,
na nichž je plánována cyklostezka.
V dalším bodě jednání byl projednán
záměr výpovědi z pronájmu pozemků obce
zemědělským subjektům. Důvodem výpovědi je výsadba zeleně v extravilánu obce,
výstavba cyklostezek a vodní nádrže.
Zastupitelé schválili novou redakční radu obecního Zpravodaje ve složení: Ing. Jaroslav Dvořák, Petr Niessner, Mgr. Lucie Přikrylová a výkonným redaktorem bude
Mgr. Tomáš Kasal.
Jednání se zabývalo situací kolem odvozu biologického odpadu ve velkých kontejnerech. Výsledkem bylo schválení dodatku ke smlouvě s Agrárním střediskem
Žerůvky, kterým obec navýší poplatek za
odvoz a likvidaci – viz samostatný článek.
Diskuze se soustředila na biologický odpad, nezodpovědné občany, hospodaření
s vodou a financování TJ FC Hněvotín.
Závěrečný návrh usnesení zastupitelstvo schválilo a poté starosta Dvořák zasedání ukončil. Další 11. zasedání je plánováno na 9. června.
Aneta Glogarová

Zakázky malého rozsahu
Vzhledem k útlumu ekonomiky a snížení
očekávaných příjmů obce z rozpočtu státu, předpokládáme také zrušení, omezení
nebo zpoždění některých dotací. Přehodnocujeme plány a zvažujeme co nejhospodárnější využití finanční rezervy obce.
Rozpracované akce:
–	vodárna Malý Klupoř (neobdrželi jsme
dotaci, a proto se odvoláme! Pokud opět
neuspějeme, můžeme požádat o dotace v roce 2021 nebo akci uskutečníme
po částech na náklady obce);
–	místo pro přecházení u ZŠ (vyřešíme
v období prázdnin světelným informačním systémem pro řidiče a chodce);

–	komunikace U Zahrádek (čekáme na
výsledek odvolání majitele sousední
nemovitosti. Zakázka je vysoutěžená,
smlouva o dílo podepsaná…);
–	přechod u okružní křižovatky (realizace říjen – listopad 2020);
–	rekonstrukce komunikace Za Zbrojnicí
(již více než rok nám vázne stavební povolení. Měli bychom ho obdržet v nejbližších dnech. Z tohoto důvodu však
nestihneme dotační titul z IROP v tomto roce. Zvažujeme zahájit výkopové
a přípravné práce z rozpočtu obce);
–	chodník ZD – Mrazírny SAFI (dotaci
jsme neobdrželi, a proto se odvoláme!

Pokud neuspějeme, musíme požádat
o nové stavební řízení s výjimkami vjezdů a požádat SFDI v roce 2021);
–	rekonstrukce pošty (počkáme na rozhodnutí o dotaci z Ministerstva financí
a poté se rozhodneme)
–	Dále se připravujeme na rušení nadzemních rozvodů NN společností ČEZ
a změny veřejného osvětlení. Zvažujeme pokračování v rozvoji sportovního
areálu vybudováním dalšího hřiště pro
plážový volejbal (pro děti) a atletického oválu a sportovišť pro tělesnou přípravu žáků ZŠ a případný oddíl atletiky.
Miloslav Antl, místostarosta
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V Hněvotíně platí zákaz zalévání zahrad,
mytí automobilů a napouštění bazénů
Kvůli několikaletému vláhovému deficitu,
nedostatku surové vody v podzemí a přetrvávajícím problémům v zásobování občanů
pitnou vodou, schválili hněvotínští zastupitelé usnesení zakazující i v tomto roce po
celou dobu letní sezony zalévání zahrad,
mytí automobilů a napouštění bazénů. Kromě toho jsme byli nuceni kvůli situaci ohledně COVID-19 zvýšit chloraci pitné vody.
Důležité je si uvědomit, že v obci je
přibližně 100 bazénů, což je celkem zhruba 1500 kubíků vody. Víme, že máte pěstované, udržované zahrady a je vám líto

usychajících rostlin. Může se ovšem stát,
že zahradu zalijete a večer se již neosprchujete. Když si koupíte nový stromek,
zasadíte a zalijete jej, lze to omluvit. Není však přijatelné, abyste si zalévali trávník a vaši sousedé s dětmi pozorovali, jak
jim z kohoutků syčí vzduch. Je-li to možné, zkuste zalévat vodou dešťovou. Víme,
že ani té není v poslední době dostatek
a nikdo nemá kapacity na velké jímání.
Pochopitelně situaci v rámci možností
řešíme. Máme připraveny projekty a částečně i finance. Jednáme o omezení čer-

pání vod s místními firmami. Budeme posilovat zdroje vody i vodojemy, ale dotaci
na nový vodojem zřejmě nedostaneme.
Nejsou to úplně povzbudivé zprávy, ale
v porovnání s jinými vesnicemi jsme na
tom ještě dobře. V mnoha jiných obcích je
– na rozdíl od Hněvotína – situace skutečně katastrofální. Vysychá bohužel celá
republika. Větru a dešti ale zatím neporučíme, takže na vás apelujeme: hospodařte s vodou zodpovědně a rozumně. Nezbývá než vodou šetřit, šetřit, šetřit!

Lukáš Koníček

Výstavbu nezastavil ani koronavir

Nová betonová garáž, která slouží jako sklad ve sportovním areálu

Opravená fasáda skladu „mandlovna“

U pomníku odboje už zbývá jen dokončit úpravu povrchu schodiště

Stavebními úpravami prošla restaurace v kulturním domě

Ani v období poznamenaném koronavirovými opatřeními se úplně nezastavila práce technických zaměstnanců obce a odborných firem na plánovaných pracích.
Co se podařilo:
–	dokončení pomníku odboje (zbývá jen
úprava povrchu schodiště)
– úpravy restaurace v kulturním domě

– fasáda skladu (mandlovna)
– úpravy vodárny za KD
–	umístění další betonové garáže pro
sklad ve sportovním areálu
–	nakoupili jsme požární hlásiče do bytů
v DPS č. 38 a připravené nouzové schodiště. Jednáme s firmou o instalaci zvonků s hovorovým zařízením. Realizovat to
však budeme po skončení opatření

–	jsme připraveni provést rekonstrukci
soc. zařízení v restauraci na hřišti (čekáme na vydání rozhodnutí o soudním
vystěhování nájemce)
– příprava na opravu uličních uzávěrů
–	
připravujeme odbahnění části podmostních a zatrubněných částí potoka.
Miloslav Antl, místostarosta
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Koronavirus – to nám ještě scházelo...
Byla již doba ledová, také bronzová, železná a nyní žijeme v „době rouškové“.
Prostě jsme si nepřipouštěli, že něco
tak rozsáhlého může nastat.
Také začínáte být přehlcení neustálými
statistikami, strašeni téměř hororovými
scénáři redaktorů a často rozporuplnými
vizemi rádoby odborníků a samozřejmě
politiků, kteří se zviditelňují, protože ještě nemají vlivnější funkce?
Skoro jsme zapomněli, že jsou pořád lidé, kteří i přes koronavirus trpí mnoha dalšími nemocemi a třeba dlouhodobě řeší
své zdravotní problémy. Potřebují onkologickou, interní a co vím jakou léčbu. Potřebují operaci, potřebují odborné vyšetření.
Jen jsem se pozastavil nad normálními
názory lékařů, že i doteď umírali na nemoci lidé. Třeba jen na chřipku v naší republice zemře každý rok více než tisíc lidí.

Ne, nebereme situaci na lehkou váhu. Domníváme se, že vláda zareagovala velice
rozumně a v porovnání se zeměmi, kde to
podcenili jsme na tom celkem dobře.
O našich opatřeních z úrovně obce Vás
pravidelně informujeme v obecním rozhlase. Nakupujeme další dezinfekční prostředky. Pokud Vám alkoholový roztok
došel, přijďte si s lahvičkou v úřední době
na obecní úřad a můžete si ji doplnit.
Roušky si průběžně odebíráte z okna úřadu. Zřejmě bude jejich nošení částečně
uvolňováno, ale nosit je budeme při některých činnostech ještě několik měsíců.
Papírovou jednorázovou roušku (na 3 hodiny) nám nabízejí od 35 do 70 Kč za jednu. Hněvotín má 1824 obyvatel x 30 dnů,
tj. 54 tisíc roušek na měsíc jen pro naši
obec. Znásobte to 35 korunami a dostaneme se k částce téměř 2 miliony Kč.

Naše látkové roušky jsou přinejmenším
stejně účinné. Vypereme je v horké vodě,
přežehlíme horkou žehličkou a můžeme je
používat pořád dokola.
Děkujeme za šití roušek paní Jitce Ponížilové, paní Ivaně Kovářové a Vám všem,
kteří jste si sami roušky ušili pro sebe a svoje rodinné příslušníky a známé. Děkujeme
také za roušky a dezinfekci Olomouckému
kraji a Statutárnímu městu Olomouc.
Obec Vás bude zásobovat dezinfekčním roztokem i nadále a plošně dezinfikovat veřejná a riziková prostranství a prostory obce.
Na budoucí provoz se připravuje i mateřská a základní škola. Vyčkáme na další
informace, jak se bude situace vyvíjet.
Vydržíme! Bude líp!
Jaroslav Dvořák, starosta

Co „Zelené soboty“? Je to blbost a přežitek?
Péče o krásnou přírodu v okolí obce, zadržování vody
v krajině, dělení obrovských lánů s monokulturami
plodin, omezení eroze krajiny a zlepšení životního
prostředí v katastru naší obce. To jsou trvalé úkoly.
V minulých létech jsme organizovali ZELENÉ SOBOTY a se zapojením myslivců, hasičů, Vás občanů
a dětí jsme likvidovali černé skládky, vysazovali stromy, keře, čistili les od náletových dřev a další práce.
Sešlo se nás i osmdesát a je to vidět! Ještě jednou
děkujeme.
Máme v plánu plošně vypovědět nájem obecní orné půdy zemědělským subjektům. Zasedneme s nimi
k jednacímu stolu, projednáme bezohledné ničení
již vysazených porostů při obdělávání půdy a budeme prosazovat zájmy nás, 1824 občanů Hněvotína,
aby se zlepšilo životní prostředí a vzhled krajiny v našem okolí.
Chceme vybudovat vodní nádrž, vysadit další remízky a osázet další polní cesty stromy a křovinami.
Také uklidíme nepořádek v okolí obce. Pustíme se letos na podzim opět do toho?
Roman Piňos

krátce z obce
Můžete si opět vyzdobit
své domy muškáty
V letošním roce jsme opět odvezli truhlíky
na květinovou výzdobu obce do Florcentra
Olomouc, kde nám smluvně vysadí a napěstují muškáty na květinovou výzdobu. V závěru měsíce května je přivezeme. Můžete si
je převzít a vyzdobit okna domů z uličního
pohledu. Za Vaši práci ke zkrášlení obce děkujeme! Zaměstnanci také umístí truhlíky
na sloupy veřejného osvětlení. Vyzdobíme
i budovy školky, základní školy a veřejných

budov. Květiny budou i v betonových truhlících na veřejných prostranstvích.

Jaroslav Dvořák, starosta

Obec prodá požární vůz
Zastupitelé se rozhodli, že pořídí nový automobil pro zásahovou jednotku SDH Hněvotín, a proto půjde do prodeje dosavadní
speciální požární automobil AVIA A 31 K/4.
Záměr prodat vůz, který již ocenil soudní
znalec, obec vyvěsí na úřední desku.

Petr Niessner, místostarosta
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Restaurace , restaurace a opět restaurace
Znovuotevření restaurace v budově obecního úřadu, kterou si od září 2019 pronajala společnost Tropico Olomouc naši obyvatelé přivítali, ale také nás často upozorňovali na zastaralé a nevyhovující sociální
zařízení.
Vzhledem k tomu, že prostory jsou
majetkem obce, zastupitelé odsouhlasili rekonstrukci veškerých odpadů, podlah
i elektroinstalace. Po dokončení celkové rekonstrukce jsme představili prostory stávajícímu nájemci, který nás však informoval
o existenčních problémech společnosti Tropico, mimo jiné související s přijatými opatřeními vlády proti šíření nemoci Covid-19.
Dne 27. 4. 2020 jsme po vzájemné dohodě
s nájemcem ukončili nájemní smlouvu dohodou. Samozřejmě se budeme snažit najít
co nejdříve nového nájemce.

Jak to bude na hřišti
Do jisté míry je nyní obdobná situace v restauraci Na Hřišti, která je v majetku obce od ledna 2019. Obec pronajala restaurace spolku TJ FC Hněvotín za roční nájem
1,– Kč, který ji dále smluvně podnajímal
panu Václavíkovi ze společnosti M3 Olomouc. I v tomto případě občané obce otevření restaurace přivítali, neboť předcho-

zí nájemce pan K. Buchta, kterého vybral
spolkem TJ FC Hněvotín, tuto provozovnu
od března do června 2019 zcela uzavřel.
Přesto v lednu letošního roku 130 občanů formou petice vyslovilo nespokojenost
s kvalitou služeb nynějšího provozovatele, pana Václavíka, a požadovali okamžité
ukončení podnájemní smlouvy. Vedení obce tomuto požadavku vyhovělo a požádalo
svého právního zástupce o vypracování výpovědi, kterou odeslalo panu Václavíkovi
datovou schránkou i doporučeným dopisem. Podnájemce s výpovědí nesouhlasil,
poštu nepřebíral a vyhýbal se komunikaci.
Pod „pohrůžkou“ soudního vystěhování
a s tím spojenými právními kroky se podařilo vedení obce dostat podnájemce zpět
k jednacímu stolu a 28. 4. 2020 jsme s panem Václavíkem podepsali výpověď dohodou. Nic tedy nebrání tomu, aby obec zahájila plánovanou rekonstrukci sociálního
zařízení restaurace.
Vedení TJ FC Hněvotín společně se zástupci občanů podepsaných pod peticí
má nyní možnost a dostatek času vybrat
si nového spolehlivějšího podnájemce restaurace, který bude řádně platit nájem
spolku a beze zbytku splní požadavky občanů uvedené v petici tak, aby se zastupi-

Opravené sociální zařízení v restauraci v budově obecního úřadu

telé obce již nemuseli obracet na právníky. Do doby otevření restaurace se budeme snažit v součinnosti s TJ FC Hněvotín
zajistit otevření udírny pro rychlé občerstvení za dodržení podmínek stanovených
Vládou ČR v souvislosti se šířením nemoci
Covid-19.

Petr Niessner, místostarosta

Odpady, odpady, odpady…
Zejména kolem biologických odpadů, odvozu kontejnerů, černých skládek a nezodpovědného chování některých občanů se točila diskuze na 10. zasedání zastupitelstva.
Někteří lidé si s likvidací biologického
odpadu moc hlavu nelámou. Přivezou třeba celé thuje, pařezy, nepořezané větve,
ale také části starého nábytku, střešní krytinu či stavební suť k velkoobjemovým
kontejnerům na bioodpad určený pro kompostování. Že to tam nepatří? Nevadí. Ať
to vyřeší obec. Hlavně, že já jsem si doma

uklidil. Omlouvám se za ten výraz, ale tak
se chová jen primitiv.
Svozová firma samozřejmě takový odpad odmítá převzít. Naši zaměstnanci musí přerušit plánovanou práci a jedou třídit
– rozsekají větve, odvezou odpad do sběrového dvoru apod.
Největší síla však je, když někdo nelení
a vysype odpad do příkopu u cesty, na polní cestu nebo i na Fit stezku. Při tom se lidé mohou zbavit takového odpadu zdarma – stačí ho dovézt do sběrného dvora
v areálu firmy Müller. Tady končí veškerá

shovívavost. Bude-li někdo přistižen nebo jej zachytí fotopast při podobné činnosti, budeme to klasifikovat jako založení nepovolené skládky a udělíme pokutu
do 20 000,– Kč dle přestupkového zákona.
Bez výjimky. To není teror obce ale ochrana naší pospolitosti a životního prostředí.
Právě kvůli těmto problémům jsme jednali s Agrární střediskem, které se o odvoz
biodopadu stará, o četnosti svozů a také
jsme schválili dodatek ke smlouvě a navýšili naši měsíční platbu.
Jaroslav Dvořák, starosta

Odložené tabule skla

Krytina na místě bioodpadu

Sběrný dvůr v areálu firmy Müller

6 | Základní a mateřská škola

Zpravodaj obce Hněvotín | KVĚTEN 2020

Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace
Hněvotín 250, 783 47 Hněvotín
IČO: 70 985 979

tel: 585 944 776 – ZŠ / tel: 585 944 804 – MŠ / tel: 585 944 700 – ŠJ
e-mail: info@skolahnevotin.cz / www.skolahnevotin.cz

AKTUALIZOVANÉ INFORMACE K ZÁPISU DĚTÍ DO
MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021
Vážení rodiče, v důsledku mimořádných opatření Vlády ČR je
nutné upravit průběh zápisu dětí do mateřské školy ve školním
roce 2020/2021.
Zápis se uskuteční bez přítomnosti dětí dále popsanou formou
podání žádosti zákonného zástupce dítěte.
Termín: příjem žádostí je stanoven
od 4. 5. 7:00 hod. do 7. 5. 19:00 hod. 2020.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI
Pro úspěšné podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021 je potřeba doložit:
 vyplněnou a podepsanou Žádost o přijetí
 podepsané Čestné prohlášení k očkování
 čitelnou kopii očkovacího průkazu dítěte
Postup při podávání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání
od školního roku 2020/2021:
• na www.skolahnevotin.cz jsou v odkazu Mateřská škola/Informace pro rodiče umístěny tyto formuláře: Žádost o přijetí,
Evidenční list a Čestné prohlášení k očkování
• t yto formuláře si vytisknete
• Žádost o přijetí a Čestné prohlášení k očkování ve všech položkách vyplníte a podepíšete
• Evidenční list si prozatím ponecháte a vyplněný jej odevzdáte
až na společné schůzce v mateřské škole dne 25. června 2020
• vyplněnou a podepsanou Žádost o přijetí, podepsané Čestné
prohlášení k očkování a čitelnou kopii očkovacího průkazu dítěte vložíte do obálky
• tuto obálku označte nápisem „ZÁPIS“ a zalepenou ji vhodíte
do schránky na vratech budovy mateřské školy ve výše uvedených termínech zápisu
• V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou
kontraindikaci – toto se nemusí dokládat u dětí, pro které je
předškolní vzdělávání povinné (viz kritéria bod 1)
• po obdržení žádosti školou vám bude emailem nebo telefonicky přiděleno registrační číslo

VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE
K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
• R
 ozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání vydá ředitel školy nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.
• Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, se oznamuje formou zveřejnění registračního

čísla uchazeče. Seznam registračních čísel přijatých uchazečů
se zveřejňuje na webových stránkách školy a to na dobu 15 dnů.
• Zveřejněním registračního čísla se považuje rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, za oznámené.
• Pokud zákonný zástupce dítěte požaduje převzetí rozhodnutí o přijetí, může o to požádat.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Ředitel Základní školy a Mateřské školy Hněvotín, příspěvkové
organizace, stanovuje následující kritéria, podle kterých bude
postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných
zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu
maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. Následující kritéria
jsou platná pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok 2020/2021. Pokud nastane případ, že děti
budou přijímány k předškolnímu vzdělávání podle následujících
kritérií, budou přednostně přijaty:
1.	Děti s trvalým pobytem v Hněvotíně, které dosáhnou 5. roku
věku k 1. 9. 2020. Od počátku školního roku, který následuje
po dni, kdy dítě dosáhne 5. roku věku je předškolní vzdělávání povinné.
2.	Děti s trvalým pobytem v Hněvotíně, které před začátkem školního roku (tj. k 1. 9. 2020) dovrší 4 roky.
(30 bodů)
3.	Děti s trvalým pobytem v Hněvotíně, které před začátkem školního roku (tj. k 1. 9. 2020) dovrší 3 roky.
(12 bodů)
4.	Děti s trvalým pobytem v Hněvotíně, přihlášené k celodenní
docházce s nástupem od 1. září 2020.
(4 body)
5.	Sourozenci dětí, které pokračují v předškolním vzdělávání
v MŠ Hněvotín.
(3 body)
6.	Děti s trvalým pobytem v Hněvotíně, které dovrší věku 3 let
dítěte od 1. 2. 2021 a dítě nastoupí k předškolnímu vzdělávání od 1. září 2020.
(2 body)
7.	Děti s trvalým pobytem mimo Hněvotín podle věku od nejstarších po nejmladší.
(1 bod)
Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
v mateřské škole bude ředitel ZŠ a MŠ Hněvotín brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí 1. až 7.
Doplňující kritérium:
Při rovnosti bodů rozhodne vyšší věk dítěte.
Posuzovány budou pouze ty žádosti, které byly podány ve dnech
zápisu. Tato kritéria nabývají účinnosti dnem vydání.
V Hněvotíně dne 8. dubna 2020

Mgr. Vladimír Čuka
ředitel školy
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Děti potřebují
děti… Školka
může otevřít

Mateřská škola v době karantény
Jindy hlučná budova školky oněměla, musela zavřít své brány kvůli koronaviru a děti
zůstaly s rodiči a sourozenci doma. Bohužel
se tak stalo zrovna před důležitým momentem, kterým je zápis do první třídy.
Předškoláci tak nemohli dopilovat poslední nedostatky za pomoci paní učitelek. Tento úkol tak připadl na samotné
rodiče, kteří na webu mateřské školy zís-

kali návrhy jak různé oblasti se svými potomky rozvíjet. Aby to měli jednodušší,
měli k dispozici pracovní listy volně přístupné na webu naší mateřské školy. Pro
rodiče jsme zpracovali i návrhy aktivit
pro děti a věříme, že si s tím poradí.
Snad se zase v odděleních co nejdříve
v pořádku setkáme. Přejeme pevné nervy
a hlavně zdraví!
Kateřina Velclová

Všude dobře, doma nejlíp! V této době nucené izolace by se mnou leckdo
jistě nesouhlasil. My dospělí máme
pořád co dělat. Musíme do práce,
máme plno povinností, svět se jen
trochu zpomalil, ale přesto se pořád
točí dál. Ale co děti? Mají si kde hrát?
Věřím tomu, že je mezi námi plno dětí, které už toho mají doma dost a rády by mezi kamarády.
Obec souhlasila s uzavřením mateřské školy kvůli nezájmu rodičů. S postupným rozvolňováním preventivních opatření ohledně šíření koronaviru se začínají množit dotazy na termín
jejího otevření. Zájemci, kontaktujte
prosím vedení školky nebo přímo ředitele Mgr. Vladimíra Čuku. Provoz školky může být zahájen při zájmu alespoň
8 – 10 dětí. Vedení školy zajistí hygienické podmínky a bezpečný režim pro
chod školky. Mgr. Lucie Přikrylová

Princezny i superhrdinové si užili karneval
V nejrůznějších maskách princezen, klaunů, zvířátek, superhrdinů
a další zajímavých převleků přišly děti na karneval, který se konal
7. března v kulturním domě. Celé odpoledne doprovázel šašek Viky
s pestrým programem plným soutěží a veselých tanečků, do kterých se děti s radostí zapojily. Nechyběly ani maminky, tatínkové
či babičky a dědečci.
Šašek Viky tancoval, zpíval a hrál s dětmi zábavné hry, za něž
je odměňoval sladkými maličkostmi. Na závěr vybral tři nejoriginálnější masky, které získaly speciální odměnu.
Občerstvení zajistily maminky z výboru SRPŠ při MŠ Hněvotín. Děkujeme všem dobrovolníkům za jejich práci a rodičům
a dětem za jejich účast. Už teď se těšíme na příští rok. 

Monika Königová a za výbor SPRŠ při MŠ Hněvotín
Zuzana Šínová a Hana Minářová
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Při projektovém dni děti hasily i požár,
i když jen fiktivní

Co všechno hrozí dětem v případě špatného výběru her, nevhodného prostředí,
nerespektování rad dospělých či pravidel
silničního provozu se dozvěděly děti
v mateřské škole ve středu 19. února při
projektovém dni nazvaném „Hrajeme si
bezpečně“. Získaly tak povědomí nejen
o tom, jak mohou být některé hry nebezpečné, ale také jak zachovat v situacích,
kdy se něco stane – na koho se obrátit
v případě úrazu, požáru a podobně. Tento den byl součástí systému nových zajímavých projektů, které v tomto školním
roce obohacují a zpestřují výchovnou
a výukovou činnost ve školce.

V projektu „Hrajeme si bezpečně“ pracovaly skupiny dětí s obrázky členů záchranné služby, policistů a hasičů. Poznávaly, o jakou profesi se jedná a jakým
způsobem nám právě tito lidé pomáhají.
Rozpoznávaly vhodné a nevhodné chování v silničním provozu a odměňovaly
správné počínání „smajlíky“. Reagovaly
na světelné signály, a tím si procvičily
chůzi po přechodu pro chodce. Byly schopné také hovořit podle určitých obrázků
o nebezpečných hrách v domácím prostředí. Například manipulaci se zápalkami, s elektrickým proudem, vylézání do
oken a podobně.

Velkým zážitkem byla návštěva pana
Ing. Valaška, který hovořil o nebezpečí
vzniku požáru a správném následném
postupu při řešení této naléhavé situace.
Skutečným dobrodružstvím pak byla manipulace s pěnovým hasicím přístrojem,
kterým děti hasily fiktivní požár.
Celý projektový den jsme ukončili vyhlášením požárního poplachu a následnou
zkouškou evakuace osob ze školní budovy.
Zážitků i informací bylo hodně, ale to nejdůležitější je, že si snad děti odnesly především nové zkušenosti a ponaučení.
Ivona Vrbíková,
zástupkyně ředitele pro MŠ

V mateřské škole si užili den s pohádkovými knihami
Výstavku knih a dětských ilustrací si
v úterý 3. března dopoledne prohlédly
děti v naší mateřské škole. Společně pojmenovávaly pohádky a pohádkové postavy, určovaly, co mají společné, ve kterých
příbězích vystupuje vlk nebo princezna,
jak se chovají a podobně. Mezi oblíbené
pohádky patřily také ty, které znají z večerníčků.
To všechno bylo součástí projektového
dne nazvaného Moje oblíbená kniha, jehož cílem byl rozvoj čtenářské pregramotnosti a vytvoření kladného vztahu ke
knihám u dětí od pěti do šesti let.
Ve třídě pak děti vystřihovaly, skládaly,
nalepovaly a dokreslovaly postavičku Večerníčka, vyslechly o něm písničku a pohybově ji ztvárnily. Procvičily si slovní zásobu, vyjadřování, výtvarné, pracovní a pohybové dovednosti.

Závěr projektového dne patřil návštěvě místní knihovny. Malé návštěvníky přivítala paní knihovnice, která je seznámila
s prostředím knihovny a oddělením knih

pro děti. Rozloučila se s přáním, aby jim
knihy přinesly pohodu, radost a ponaučení.

Jarmila Dostálová, učitelka MŠ
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Žáci prvního stupně mohou
opět do školy od 25. května

Zápis do 1. třídy
se konal výjimečně
elektronicky

vyučování je doporučeno nošení roušky,
ale vyučující o tom rozhodne podle potřeby. Při přesunu po chodbách a ve společných prostorách budou roušky povinné.
Tělesná výuka bude zakázaná.
Žáci 6. – 9. třídy (2. stupeň) se už pravděpodobně v tomto školním roce při společné výuce nepotkají. Žákům 9. ročníku
mohu pouze doporučit, aby vytrvali ve své
práci a v přípravě na jednotnou přijímací
zkoušku, která se bude určitě konat (byť
jednokolově). Termín zatím není známý.
Informace o táborech se rozcházejí.
Jednou zazní ano – v srpnu, podruhé –
možná už v červenci. Každopádně tábory
nebudou moci více než 50 účastníků.
O způsobu hodnocení na konci tohoto
„zvláštního“ pololetí jste již byli informováni. Chci našim žákům a jejich rodičům poděkovat za přístup k distanční
formě vzdělávání, za spolupráci, a za dosavadní odvedenou práci. Rodičům za velkou trpělivost při práci se svými dětmi.
Přestože se ještě najdou žáci z druhého
stupně, kteří do dnešního dne nepochopili, že nemají prázdniny, ale povinnost se
dál vzdělávat, jsem pyšný na práci všech –
žáků, rodičů a pedagogů naší školy.
Všichni sledujeme vývoj epidemiologické situace v republice. Může se však stát, že
v příštích dnech bude všechno jinak. Pokud
se tak stane, budeme vás včas informovat.
V Hněvotíně dne 28. 4. 2020
Mgr. Vladimír Čuka, ředitel školy

Výjimečně bez přítomnosti dětí se letos
konal zápis do 1. ročníku hněvotínské základní školy. Vzhledem k epidemiologické situaci se vše odehrálo elektronickou
formou ve čtvrtek 16. a pátek 17. dubna
2020. Pokud to situace dovolí, ve druhé
polovině června dostanou rodiče budoucích prvňáčků i děti samotné možnost
prohlédnout si školu v jejím obvyklém
režimu.
Vedení školy obdrželo 33 žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání, z toho 5 rodičů žádá odklad povinné školní docházky
o jeden rok. Tito rodiče v současné době
čekají na vyjádření Pedagogicko-psychologické poradny, zda jejich dítěti odklad
udělí. Výsledky přijímacího řízení zveřejnila škola pod registračními čísly 4. května 2020 na svých webových stránkách.
Vyučující v této první třídě bude opět
Mgr. Alena Zapletalová.
Mgr. Vladimír Čuka,
ředitel ZŠ a MŠ Hněvotín

Od 25. 5. 2020 by měli mít možnost žáci
1. – 5. třídy znovu docházet do školy.
Podmínky jsou stanoveny velmi obšírně.
Vedení školy by mělo obdržet metodický
pokyn, jak zajistit hygienicky bezpečnou
výuku, zájmovou činnost a jiné. Rovněž
není jasno, zda a jakým způsobem bude
žákům umožněna strava ve školní jídelně.
Chtěli bychom, aby byla zachována teplá
strava. Jakmile budeme vědět víc, budou
na webových stránkách školy zveřejněny
odpovídající informace.
Docházka nebude pravděpodobně povinná a bude umožněna dětem, kde se
v rodině nevyskytují vážná nebo chronická
onemocnění. Vše bude podmíněno podpisem čestného prohlášení. Rodiče budou
vyzváni, aby škole oznámili, které dítě školu nebude navštěvovat a zůstane doma na
distančním vzdělávání. Pokud rodič škole
nic neoznámí, budeme předpokládat, že
do školy 25. 5. 2020 nastoupí. Rodiče těch
dětí, které zůstanou doma a budou se i nadále vzdělávat distančním způsobem, budou mít nárok na ošetřovné. Rodiče dětí,
které budou školu navštěvovat, na tyto peníze mít nárok nebudou.
Vytvoříme skupiny do 15 žáků tak, abychom splnili podmínku jednoho žáka v lavici. Složení skupin bude stálé a neměnné. Předpokládáme, že dopoledne bude
probíhat výuka a po obědě zájmová činnost. Školní družina jako taková a zájmové kroužky povoleny nebudou. V průběhu

Nářadí do ruky a hurá na školní pozemek!

… no dobře, ale kde ale vzít ty ruce, když žáci kvůli pandemii ve
škole nejsou? Aby školní pozemek nezpustl, měla jsem v plánu na
celou plochu zasadit jen brambory. Než to však počasí dovolilo
uskutečnit, nabídly se paní kuchařky Zdeňka Sváková a Ida Vo-

jáčková, že pomohou část pozemku obdělávat. Nejdříve se pustily do záhonu s drobným ovocem a bylinkami. Teď spolu pracujeme na zeleninové části. Oběma paním kuchařkám a panu Studenému za pomoc mockrát děkuji!
Iveta Šutová
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Obecní zabíjačku jsme naštěstí ještě stihli

Kulturní a společenské akce, které se
podařilo uskutečnit po 9. zasedání zastupitelstva:
–	Myslivecký bál s tradiční atmosférou
a pečlivě připravený členy Mysliveckého spolku BLATA – Děkujeme!
–	Ples organizovaný manželi Martinou
a Michalem Šulcovými, partou nadšenců, Spolkem ProVás a s podporou Společnosti Spro stavby, obchod, dopravu
a služby, s. r. o., Lutín. Díky organizátorům se stává vrcholem plesové sezóny.
–	Stihli jsme největší a také nejočekávanější akci „Obecní zabíjačku“ včetně

epizody z pohádky Dařbuján a Pandrhola v podání seniorů obce (více fotografií na str. 14). Na zabíjačce všem
chutnalo a těšíme se na tu příští počátkem roku 2021.

–	využívat kulturní dům – cvičení TABÁTA, BABA, HNĚVANKA
–	Den Země ve spolupráci se ZŠ a MŠ
–	Slet čarodějnic
–	Stavění máje

Bohužel jsme nemohli uskutečnit:
–	11. ročník Hněvotínského koštu
–	jarní setkání se seniory – na podzim si
to vynahradíme!
–	zhlédnout představení již objednaného představení divadla z Bukovan
přivítání pěti nových občánků naší
–	
obce

Zřejmě také neuskutečníme:
–	tradiční průvod od Floriánka s kácením
máje.
Snad se případné zmírnění krizových opatření projeví v možnosti využívání prostor
kulturního domu.

Petr Niessner, místostarosta

Na plese v Olšanech hněvotínské mažoretky zasvítily
Novinku – sestavu se svítícími hůlkami – uvedly premiérově
7. března mažoretky Highlights na hasičském plesu v Olšanech.
Hněvotínská děvčata zahájila své vystoupení svou oblíbenou sestavou „Titanic“ s praporem v modrých kostýmech. Byla
to exkluzivní pozvánka skutečný zlatý hřeb večera – vystoupení ve tmě. Tentokrát měly mažoretky hůlky, jejichž konce svítily, a tomu byla přizpůsobena celá skladba, aby byl světelný
efekt ve zhasnutém sále co největší. Hůlky svítily zeleně, a proto i kostýmy pro tuto skladbu byly zelené. Diváky jsme novinkou překvapily a potěšily. Odměnou byl nejen potlesk, ale samy
jsme z celé akce měly výborný pocit.
Bohužel to byla na delší dobu poslední vystoupení. Další akce se měla konat v sobotu 14. března při slavnostním otvírání
sportovní haly ve Vrbátkách, ale situace ohledně koronaviru
naše plány zmařila. Těšíme se, že omezení jednou skončí a my
budeme moci uvést novinku letošního roku i v Hněvotíně a zasvítíme tak na lepší časy.
Radka Dudová
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z hněvotínských kronik

Epidemie v obci? Nic výjimečného

Epidemie různých druhů nakažlivých nemocí nejsou ve světové historii nic neobvyklého. Jako jeden příklad za všechny lze
připomenout celosvětovou pandemii tzv.
španělské chřipky v letech 1918 až 1920.
Ani Hněvotínu se epidemie nevyhnuly, a dokonce ani zavřená škola není tak výjimečná událost, jak by si dnes lidé mohli myslet. Dokazuje to nahlédnutí do nejstarších
dochovaných kronik z dob první republiky.
Stejně jako je kvůli nynějšímu Covidu-19 uzavřena školka i škola, tak hned na
počátku Republiky československé v únoru 1919 zahrozila v obci epidemie neštovic. Obě hněvotínské školy – česká i německá – proto byly pro žáky uzavřené. Situace se opakovala ještě v roce 1933, kdy
školy zavřely kvůli celoročnímu šíření záškrtu a spály mezi dětmi.
To však nebyl konec zhoubných epidemií. V roce 1931 potrápil hněvotínské občany tyfus. Několik rodin bylo touto nemocí, kterou do naší obce zavlekli dělníci
z lutínské firmy Sigmund, zcela zamořeno. Ani okolní vesnice nebyly před nákazou uchráněny. Za vším stálo nevařené
kontaminované mléko. Tehdejší kronikář
k tomu píše: „Několik případů končilo
smrtí, z nich jeden z Hněvotína.“
O rok později, v říjnu 1932, postihla
Hněvotín další nakažlivá nemoc. Tentokrát
to byl záškrt způsobující velmi těžkou angínu – obyvatele trápila tato choroba po celou zimu. Nejvíce postihla děti německé národnosti, v menší míře i děti české. Ohlásila
se také chřipka, černý kašel a spála. Poslední jmenovaná nemoc si v Hněvotíně připsala dvě oběti. „Obec musila zaplatit za odvezení dětí na záškrt záchrannou stanicí do
nemocnic 1 200 Kč. Počítá se 25 případů záškrtu,“ píše tehdejší kronikář.
Adam Niessner, kronikář obce

Ilustrační fotografie z období pandemie španělské chřipky. I tehdy bylo jedno ze základních
opatření, jak šíření nemoci zabránit, nošení roušek. Jejich nošení bylo třeba v USA pro všechny
také ze zákona povinné.
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Přiletěli čápi – naši (staro)noví sousedé
Na jaře bývají lidé vnímavější k barvám, vůním a všemu novému co se děje kolem. Letošní jaro je jiné už kvůli událostem, které
každodenně ovlivňují náš život. Museli
jsme zpomalit, jsme více doma, a tak možná o to víc sledujeme přírodu. Kde má jaký
ptáček hnízdo, či jaké mládě je kde v okolí.
Neuniklo jistě vaší pozornosti, že se
zvířatům v naší obci líbí. Ve středu obce
začalo být rušno. Stejně jako v loňském
roce, tak i letos se na komíně poblíž obecního úřadu uhnízdil páreček čápů bílých
a zabydlely se tu i veverky. Jsme rádi, že
se nám čápi z dalekých krajin po roce vrátili. Je to známkou dobrého bydla a snad
zdravé přírody v okolí.
Dovolte mi pár informací o našem sousedovi z živočišné říše. Proč se vlastně
jmenuje „čáp“? Pravděpodobně z latinského cicōnia, což má původ ve slovese canere (zpívat, zvučet) – odkazující na čapí klapání zobákem. Staročeský ekvivalent czap
(čáp) se objevuje už ve 14. století odvozením od slova czapla – nohatý pták.
Délka těla je 95 až 110 cm a rozpětí křídel
180–220 cm, hmotnost je od 2 do 4,5 kg,
přičemž samec bývá větší než samice. Typické je klapání zobákem, které se ozývá
hlavně v hnízdě. Jde o tažného ptáka, jehož zimovištěm je subsaharská Afrika a již-

ní Asie. Každý rok překoná vzdálenost více
než 20 000 km. Na podzim zvládne denně
asi 200 km a na jaře dokonce až 400 km.
Na konci března nebo počátkem dubna
přilétá samec, obhájí pozici na původním
loňském hnízdě před konkurencí a poté mu
samička přiletí pomoct vylepšit, poopravit
a přistavět hnízdo. Každý rok se tedy původní hnízdo o něco zvětšuje. Samice kladou 2 – 7 bílých vajec o rozměrech 73 mm
x 53 mm. Mláďata se líhnou postupně asi

po 33 dnech, kdy se oba rodiče střídají
v péči o vejce. Potravou jsou myši, hraboši,
žáby, malé rybky, ale i drobní plazi. Celých
8 týdnů se rodiče o potomky starají a po
dalších asi 10 dnech jsou mláďata zcela samostatná. Délka dožití čápa je průměrně
8 – 10 let, ale rekordman měl přes 34 let.
Čáp a čapí hnízdo dotvářeli odjakživa
kolorit vesnice. Ve starověkém Egyptě symbolizoval zbožnost a spravedlnost, v Číně
pak nesmrtelnost. Ve střední Evropě je
spojován s lovením obojživelníků a plazů,
kteří byli spojováni s černou magií a peklem. V řadě zemí je považován za symbol
štěstí, zdraví a božího požehnání, stejně
jako ztělesněním věrnosti v páru, věrnosti
hospodářství, na jehož střeše hnízdil. Nejznámější evropská pověra pramení z germánské mytologie. Zde byl čáp považován
za posla bohyně Holdy. Na její pokyn lovil
z vody duše nenarozených dětí a vkládal do
těla matky. Česká pranostika praví: „na
svatého Řehoře, čáp letí za moře, žába hubu otevře, líný sedlák, který neoře“.
Čáp bílý se objevuje ve znaku řady evropských měst a je národním ptákem Litvy,
Polska a Běloruska. Nerušme je, ani nepřikrmujme a dopřejme jim klid naší vesnice,
oni tu byli určitě dříve než my.

Lucie Přikrylová

Práci myslivců nemůže zastavit ani koronavir

Desinfekce zásypu a okolí

Úkoly plní také čekatelé

První jarní dny jsou za námi a i přes stále trvající vyhlášený nouzový stav mají myslivci z MS Blata Hněvotín stále co dělat. S dubnem přichází plné jaro a končí období přikrmování. Nastává čas
údržby, vyčištění a vydezinfikování všech zásypů a krmných zařízení.Veškeré zbytky krmiv se z nich musí odstranit, zakopat nebo
odvezt a krmná zařízení dle potřeby opravujeme.
K tomuto není potřeba svolávat společnou akci, při níž by mohlo dojít k případnému rozšíření nákazy koronavirem.U nás má každé krmné zařízení konkrétního správce, který se o něj stará sám.
V dubnu se v honitbě rodí nový život. Lišky vrhají mladé, bažanti
a koroptve zakládají hnízda, hřivnáči a vrány již leckde hnízdí.

Honcování zajíců dosahuje nejprudší intenzity, a tak přibývá vrhů zajíců, někde i divokých králíků. Myslivci pochůzkou v honitbě
dbají o jejich ochranu. To je vše, co mohou dělat v období pandemie, která komplikuje život všem, nejen myslivcům. Museli jsme
zrušit nejen dohodnutou společnou brigádu, ale nekonala se ani
Výroční členská schůze, která byla plánována na začátek dubna.
Potěšující zprávou je, že podle dosavadních zpráv se šíření
koronaviru zpomaluje. Věřme tedy, že se brzy také dočkáme snížení platných omezení a budeme moci alespoň částečně obnovit
naší spolkovou činnost, na což se již všichni těšíme.
Rudolf Krč, MS Blata Hněvotín
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Drama s dobrým koncem aneb
Jak nás před střelbami potrápila vrhačka
Příjemně vyhřátá společenská místnost
Mysliveckého spolku Blata Hněvotín se
hned po ránu začala plnit účastníky střelby na asfaltové terče. Byla sobota 7. března a v areálu Výrovka se sešli nejen domácí, ale i naši přátelé, myslivci ze Slatinic
a Charvát. To ještě nikdo netušil dvě věci:
že to bude kvůli koronaviru na dlouho naše poslední akce a že nás čekají dramatické chvíle, které nám připraví zlobivá vrhačka asfaltových terčů.
Jak už bylo řečeno, vyhřátá místnost
připravená Vlastikem Handlem, myslivci
i jednou myslivkyní se po ránu plnila hosty. Kuchaři Mirek Špičák, Pavel Pospíšil
a přicmrndávač Petr Kubíček pilně krájeli
kančí maso a cibuli na pečení k odpolednímu posezení. V sychravém a větrném
počasí přišli k horkému čaji vhod i škvarky z divočáka, které přinesl Václav Labounek. Když bylo vše hotovo, šoupli jsme
maso v pekáčích do elektrické trouby,
která je součásti výbavy zdejší kuchyňky,
a šli připravit střelnici.
Zabezpečili jsme prostor dle předpisů
a zahájili montáž vrhačky. A tady to začalo
skřípat. Vrhačka odmítla poslušnost. Zcela v rámci zákonů schválnosti, když máme
hosty. Začalo štelování a zjišťování, proč
to nejde. Ani jsem si netroufl jít se podívat
mezi řadu odborníků, jen jsem slyšel, že
magnet klepe, ale nepřitahuje. Kolegové
se v tom vrtali a vrtali tak dlouho, až přišel spásný nápad požádat mysliveckého
hospodáře Pavla Tomana, zda by nepůjčil
bratrovu vrhačku, kterou u sebe skladuje.
To by celou akci zachránilo. Samozřejmě
svolil. Stačilo ji přivézt, což se také stalo.
Montáž „nové“ vrhačky netrvala dlouho, jenže opět nešla. To zaskočilo i samotného Pavla Tomana. „To není možné, vždyť
fungovala,“ vydal ze sebe nešťastně a jeho tvář začala chytat nezdravou barvu.
Lehl pod vrhačku a opět zkoumal, seřizo-

Poděkování I.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem,
se kterými jsem se mohl od roku 2006
z pozice redaktora podílet na tvorbě
Zpravodaje obce Hněvotína. Během této
doby bylo vytvořeno 76 vydání tohoto
periodika, která dokumentují 14 let rozvoje obce Hněvotín a jejího společenského života.
Ať se vám všem, kteří budete i nadále
stát u zrodu dalších vydání Zpravodaje

Střelec na stanovišti a za ním správce střelnice

val, montoval... Vše marné. Čas neúprosně ubíhal, nervozita rostla, každý chtěl
přispět radou k odstranění závady a odvrácení blížícího se fiaska.
Společně s mnoha dalšími jsem také
opustil teplo společenské místnosti a vykročil k stanovišti vrhačky, kde ležel zkroucený hospodář Pavel pod vrhačkou a nešťastně opakoval: „To prostě není možné.“
Stáli jsme kolem. Bylo mi ho opravdu
líto. Někdy člověk ani neví, jak dostal ten
spásný nápad, ale hlavou se mi cosi mihlo
a říkám: „Nemůže to být baterií?“
Jakýkoliv nápad byl dobrý. Kolegové
baterii okamžitě odpojili a vyzkoušeli – jeden článek byl zkratovaný a nedržel kapacitu. Václav nemeškal a zajel domů do Olšan pro baterii, kterou měl v garáži. Potom
už šlo všechno, jak má – vrhačka fungovala. Vše bylo zachráněno.
Ze všech spadlo napětí a zlepšenou náladu všech účastníků podtrhla vůně otevřené udírny, ze které se na nás smály
klobásky a kabanos od Jiřího Menšíka ze
Slatinic. Usmívat se opět začal i hlavní organizátor celé akce a správce střelnice

Pavel Pospíšil, který začal zapisovat jednotlivé střelce. Jelikož všechny trochu
nervově rozhodila příprava vrhaček, rozhodli jsme se, že střelba bude tentokrát
bez vyvěšení výsledků. Nicméně je namístě konstatovat, že úspěšnost dopoledního klání nebyla vůbec špatná.
Po úklidu střelnice jsme se všichni
přemístili do společenské místnosti, kde
zrovna Luboš Vymazal vytahoval z trouby
první pekáč pečeného masa z divočáka.
Zasedli jsme kolem stolů a každý si nabral pečeného masa kolik chtěl a kolik
zmohl. K zakousnutí byl i nakrájený čerstvý chléb a rohlíky. Seděli jsme a povídali až do večerních hodin.
Dnes sedíme každý doma a vzpomínáme na tuto letos první a možná i poslední
společnou akci. Nouzový stav zčásti zastavil i činnost myslivců. Proto si všichni
společně popřejme, ať se nám všem podaří překonat tuto nákazovou situaci bez
větších následků, ať to dopadne stejně
šťastně jako s vrhačkou a můžeme se zase
brzy sejít na některé z dalších společných
akcí.
Rudolf Krč

daří, k všeobecné spokojenosti hněvotínských občanů.
Milan Krejčí

kolikrát i přispěl článkem, zejména o závodech dračích lodí. A to byla příležitost,
kdy jsem se poprvé setkal s dosavadním
„výkonným redaktorem“ Zpravodaje Milanem Krejčím. Od tohoto čísla od něj
přebírám pomyslný štafetový kolík a věřím, že hněvotínský časopis bude i nadále neméně zajímavý a pestrý, jako když
ho tvořil Milan.
Děkuji ti, Milane, za těch čtrnáct let
i za to, že nadále zůstáváš přispěvatelem Zpravodaje.
Tomáš Kasal

Poděkování II.
Když jsem se před deseti lety přistěhoval do Hněvotína, byl pro mě Zpravodaj
hlavním zdrojem informací o obci. Nejen o aktuálním dění, ale rád jsem četl
i střípky z historie či o místním názvosloví. Postupem času jsem se seznamoval se zdejšími obyvateli, a dokonce ně-
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Rodí se v obci amatérská divadelní scéna?
Malé divadelní „překvápko“ si připravila
pro pobavení malých i velkých spoluobčanů skupinka našich seniorů na v sobotu
7. března při letošním 4. ročníku obecní
zabijačky. V neskutečně krátkém čase čtyř
dnů před zabijačkou si Naďa Krejčí společně s manželi Wágnerovými, Jurášovými, Sklenářovými, Špičákovými, Ponížilovými a s panem Vašíčkem připravili kostýmy a po večerech v sále kulturního domu
divadelně nazkoušeli známou scénku z pohádky Dařbuján a Pandrhola.
Brány ochotnického divadla z prostředí Kocandy (kde pivo teče proudem a na
sosnách rostou jitrnice…) se u hasičské
zbrojnice otevřely s úderem 14. hodiny.
Starosta společně s místostarosty přiví-

tal občany a uvedl divadelníky na prkna,
co znamenají svět. Představení sklidilo
ohromný potlesk diváků a možná to byl
i ten správný impuls pro vznik hněvotínského ochotnického divadla.
Pak už se hlavním hrdinou dne stal poražený pašík, o kterého se i letos postaral
řeznický mistr Vít Horáček, kterému aktivně pomáhali J. Čtvrtlík, F. Karger, L. Burďák a Z. Dadák. Než se prasátko „vyšplhalo“ na trojnožku, byli divadelníci převlečeni do civilu a obratně plnili kotle
vepřovými specialitami, vařili prdelačku
a uspokojovali chuťové pohárky všech milovníků vepřových dobrot. Manželé Šutovi společně se zastupiteli a zaměstnanci
obecního úřadu nabízeli jelítka, jitrnice,

tlačenku a jiné občerstvení, které účastníci zabijačky ochutnávali ve vytápěném
stanu. Zde byl také umístěn vyhledávaný
stánek s prodejem výborných domácích
koblížků, které dopoledne v prostorách
ZŠ usmažil učitelský kolektiv pod vedením
paní Vlasty Novákové. K výborné náladě
přispěla hudební skupina MIŠMAŠ, která
hrála až do večerních hodin.
Vedení obce děkuje všem svým zaměstnancům, zastupitelům a dobrovolníkům, kteří se podíleli na přípravě a organizaci letošní zabijačky. Ještě jednou
tleskáme našim skvělým seniorům, kteří
nás překvapili svým skrytým ochotnickým talentem.
Petr Niessner – místostarosta

Foto: Adam Niessner
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Fotbalové jaro odpískal koronavir
Od začátku roku se postupně začínala do
přípravy na jarní část fotbalových soutěží
zapojovat všechna mužstva TJ FC Hněvotín
– dva týmy benjamínků kategorie BML11,
mladší a starší žáci a muži.
Pandemie infekčního onemocnění COVID-19 však pochopitelně ovlivnila i sportovní činnost spolku, a tak
byly tréninky zastaveny. Kvůli vyhlášení nouzového stavu
musely okresní a krajské fotbalové orgány 12. března do
odvolání všechny soutěže
přerušit. Následně výkonný výbor Fotbalové asociace České republiky na svém zasedání dne 7. dubna konstatoval, že pokračování amatérských soutěží představuje
nepřijatelné zdravotní riziko.
Výkonný výbor vnímá, že dohrání soutěží není ani v rámci letních měsíců fakticky možné a v důsledku těchto skutečností
rozhodl o následujících opatřeních:
–	veškeré mistrovské a pohárové amatérské soutěže se plošně na celém území
České republiky ukončují ke dni 8. dub-

na 2020. Konečné pořadí zůstává podle stavu ke dni 8. dubna 2020.
–	kluby nepostupují a nesestupují vyjma
případů stanovených Rozhodnutím.
Pravidla pro doplňování soutěží se použijí v souladu se Soutěžním řádem.
Ke stejnému názoru jako fotbalová asociace dospěl i Výkonný výbor
Malého fotbalu Olomouc,
když zrušil jarní část soutěže
a anuloval veškeré výsledky
tohoto soutěžního ročníku.
Definitivní rozhodnutí o dohrání veteránského malého fotbalu padne
až začátkem května. Uvažuje se o případném dohrání několika kol soutěže bez vyhlášení celkových vítězů jednotlivých skupin a sestupujících.
Na jaře se tak již organizovaný amatérský fotbal ať již velký, nebo malý hrát nebude. V úvahu pouze připadá pořádání nemistrovských soutěží a přátelských utkání,
ale jen v souladu s rozhodnutími orgánů
státní správy.

Milan Krejčí

TJ FC Hněvotín musela odložit valnou hromadu
Kvůli zákazu shromažďování většího počtu osob byla TJ FC Hněvotín nucena zrušit valnou hromadu spolku, která se měla uskutečnit v neděli 22. března. O náhradním termínu bude výkonný výbor své členy s předstihem informovat.
(mk)

Zájmové organizace | 15

TJ FC Hněvotín, z.s.
hledá z řad členů spolku, rodičů
malých fotbalistů, příznivců i široké
sportovní veřejnosti zájemce, kteří
by byli ochotni pomoci s organizací
spolkového dění, zejména pak při:
–	organizaci akcí, které ve sportovním areálu spolek pořádá
(Sportovní den obce, turnaje,
půjčování sportovních potřeb
apod.),
–	organizaci mistrovských fotbalových utkání všech kategorií
(pořadatelská služba, rozhlasová
služba),
–	zakládání a vedení kroužků pro
děti a mládež v dalších sportovních odvětvích, které lze ve
sportovním areálu provozovat
(florbal, volejbal, tenis ad.).
Zájemci o podrobnější informace se
mohou ozvat přes kontakty uvedené
na webových stránkách spolku na adrese www.fchnevotin.cz, nebo jednotlivým členům výboru.
výkonný výbor
TJ FC Hněvotín, z. s.

Dobrovolní brigádníci zprovoznili antukové kurty

Příznivé počasí na konci března dovolilo
zahájit práce na zprovoznění všech čtyř
antukových kurtů v hněvotínském sportovním areálu. Výkonný výbor spolku TJ FC
Hněvotín zajistil pět tun antuky, kterou
zaplatil obecní úřad a zajistil také dopravu
do areálu.
I přes krizová opatření a vyhlášení
nouzového stavu bylo možné provádět
venkovní úpravy, i když jen s minimálním
počtem osob. Nejvíce práce na přípravě
tenisových kurtů odvedl pan Oldřich Va-

vrda, který do Hněvotína jezdí již několik
let. Společně s dalšími dobrovolníky odstranili vrstvy staré antuky, očistili, narovnali a dopnuli umělé lajny, na několika
místech opravili i jejich ukotvení. Poté
následovalo navážení nové antuky, její
vyrovnávání, zhutňování a především kropení a válcování.
Práce trvaly dva týdny a kurty se podařilo zprovoznit přesně v době, kdy vláda
částečně zmírnila omezující opatření pro
venkovní sportování a tenis se ocitnul me-

zi povolenými sporty. Pro celoroční kvalitu kurtů nyní bude nejdůležitější jejich
kvalitní údržba ze strany správce areálu
a všech uživatelů (především dostatečné
kropení). Obdobně upravili dobrovolníci
antukové hřiště na nohejbal a volejbal.
Všem členům spolku i příznivcům, kteří
ve sportovním areálu během 14 dnů přiložili ruce k dílu, patří velké poděkování.
Celkem se brigád zúčastnilo 25 lidí a odpracovali dohromady 96 hodin.
Milan Krejčí
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Po půldruhém měsíci ožil sportovní areál
Smutný byl pohled na liduprázdný hněvotínský sportovní areál v průběhu minulých týdnů. Dnes už je naštěstí všechno jinak a areál –
byť s některými omezeními – opět žije!
Foto: Tomáš Kasal
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