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Ve vydesinfikovaném sále kulturního do-
mu a při dodržení bezpečných rozestupů 
se sešlo v úterý 13. října 2020 obecní za-
stupitelstvo. Přítomno bylo 8 zastupite-
lů, omluvila se MUDr. Pavla Hluší. Zasedá-
ní se také zúčastnilo 10 hostů.

Starosta Ing. Jaroslav Dvořák přivítal 
přítomné. Následovaly úvodní formality: 
volba zapisovatele, návrhové komise, ově-
řovatele zápisu a projednání programu. 
Zprávu kontrolního výboru o plnění usne-
sení přednesl Ing. Ivo Černý. Zpráva o čin-
nosti obecního úřadu je od posledního 
zasedání pravidelným dokladem vytížení 

pracovníků obecního úřadu. Předsedky-
ně školského výboru Mgr. Lucie Přikrylo-
vá a předseda finančního výboru Ing. Libor 
Blaťák seznámili přítomné s návrhy rozpo-
čtů na rok 2021 a s rozpočtovým výhledem 
na příští rok (viz. samostatný článek).

Následně místostarosta Petr Niessner 
přednesl návrh programu pro poskytová-
ní dotací a darů z rozpočtu obce v roce 
2021 (viz. samostatný článek) a rozebral 
plán inventarizace majetku obce a závaz-
ků za rok 2020.

Předseda Komise pro životní prostředí 
Roman Piňos přednesl žádost společnosti 

Zastupitelé už plánují finance na příští rok

K volbám přišlo přes čtyřicet procent občanů

Ve dnech 2. – 3. října proběhly i v naší 
obci volby do zastupitelstva Olomoucké-
ho Kraje a první kolo do Senátu Parla-
mentu ČR.

Zde jsou výsledky hlasování pro politic-
ké strany dosažené ve volebním okrsku 
Hněvotín:
počet voličů zapsaných do seznamu 1373
počet voličů, kteří volili 593
počet platných hlasů 580
procento účasti 43,19 %

Počet odevzdaných platných hlasů 
jednotlivým stranám a volebním 
uskupením: 
Spojenci – Koalice pro Olomoucký kraj 
(KDU-ČSL, TOP 09, Strana zelených, 
ProOlomouc) 149
ANO 2011 125
PIRÁTI a STAROSTOVÉ 122
Občanská demokratická strana 49
Svoboda a přímá demokracie (SPD) 46
ČSSD a Patrioti Olomouckého kraje 27
Trikolora hnutí občanů 27
Komunistická strana Čech a Moravy 12

AVE o navýšení poplatku (viz. samostatný 
článek).

V další části jednání byly projednány 
směny a odkupy pozemků pro výstavbu cy-
klostezky, zakázky malého rozsahu a žá-
dosti o dotace (viz. samostatné články).

Součástí jednání bylo projednání žá-
dosti o změnu bezúplatného převodu po-
zemku, převzetí opatrovnictví či schválení 
nového provozního řádu pohřebiště. Mís-
tostarosta Miloslav Antl pak informoval 
o výstavbě v obci (viz. samostatný článek).

Zastupitelé na závěr projednali rozpočto-
vá opatření a schválili usnesení. OÚ

Radek Vincour 84
František John 83
Jaroslav Vomáčka 52
Stanislav Kaláb 46
Antonín Baudyš 5

Zde jsou výsledky hlasování druhého 
kola voleb do Senátu Parlamentu ČR 
konané 9. – 10 října:
počet voličů zapsaných do seznamu 1373
počet voličů, kteří volili 243
počet platných hlasů 242
procento účasti 17,7 %

Počet odevzdaných platných hlasů 
jednotlivým kandidátům do Senátu 
Parlamentu ČR ve 2. kole:
Marek Ošťádal 172
Jan Zahradníček 70

Jménem předsedy volební komise děkuji 
všem, kteří se podíleli na přípravě a roz-
nášce volebních lístků vč. organizace všech 
čtyřech volebních dnů, které probíhaly za 
přísných hygienických podmínek.

Petr Niessner, místostarosta

Demokratická strana zelených 
– ZA PRÁVA ZVÍŘAT 10
Koruna Česká (monarchistická strana Čech, 
Moravy a Slezska) 6
Rozumní – Petr Hannig – za spravedlnost 
a životní jistoty 3
Soukromníci a ODA 1
SDRUŽENÍ PRO REPUBLIKU – REPUBLIKÁN-
SKÁ STRANA ČECH, MORAVY A SLEZSKA 1
Dělnická strana sociální spravedlnosti 1
Moravané,pro zachování Moravy se při 
sčítání lidu 2021 opět přihlásíme k mo-
ravské národnosti 1

Zde jsou výsledky hlasování prvního 
kola voleb do Senátu Parlamentu ČR:
počet voličů zapsaných do seznamu 1376
počet voličů, kteří volili 595
počet platných hlasů 541
procento účasti 43,24 %

Počet odevzdaných platných hlasů 
jednotlivým kandidátům do Senátu 
Parlamentu ČR:
Marek Ošťádal 166
Jan Zahradníček 105
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Kolem dvou milionů korun ročně poskytuje obec své příspěvkové 
organizaci – Základní škole a Mateřské škole Hněvotín. Vedení 
školy již zpracovalo návrh rozpočtu provozních nákladů na příští 
rok, který zpřístupní na svých webových stránkách k připomín-
kování pedagogy, ostatními zaměstnanci školy a také rodiči.

Návrh rozpočtu obce na rok 2021 je samozřejmě složitější 
a podléhá zákonu o rozpočtu a rozpočtových pravidlech. Sestavil 
ho finanční výbor na základě zkušeností z minulých let, podle plá-
novaných investic a nezbytných oprav a v neposlední řadě s ohle-
dem na ekonomické předpoklady zaviněné koronavirem. Příjmo-
vá část rozpočtu je plánována ve výši 31 898 000,– Kč. Výdajová 
stránka je 35 996 000,– Kč vzhledem k dosavadním úsporám.

Návrh rozpočtu obce na rok 2021 a Návrh rozpočtového vý-
hledu vyvěsíme k připomínkování spolky, sdruženími a občany 
na úřední desce a webových stránkách obce.

Ing. Libor Blaťák, předseda finančního výboru 

Jaké bude hospodaření 
v příštím roce?

Více než milion korun půjde na dotace a dary
V návrhu programu pro poskytování dota-
cí a darů z rozpočtu obce v roce 2021 za-
stupitelé zvažují:

Poskytnout dotaci:
TJ FC Hněvotín 550 000,– Kč 
Spolku PROVÁS na zajištění 

prázdninového tábora do 60 000,– Kč
Římskokatolické farnosti Hněvotín 

na opravu střechy 250 000,– Kč

Poskytnout dar na činnost:
SDH Hněvotín 5000,– Kč 
SDH (ml. Hasiči) 5000,– Kč
MS Blata 5000,– Kč
ČČK 10 000,– Kč
ProVás Hněvotín 5000,– Kč
Senioři 5000,– Kč
BABA, taneční skupina 10 000,– Kč 
Beruška 5000,– Kč
Římskokatolická farnost 

Hněvotín 10 000,– Kč
3 oddíly mažoretek 20 000,– Kč
Spolek volyňských Čechů 

a jejich přátel 5000,– Kč
Spolek rodičů při MŠ 5000,– Kč
Spolek rodičů při ZŠ 5 000,– Kč 
ZŠ Vrbátky na organizaci soutěže ZŠ 

(starostův vdolek) 10 000,– Kč
Hospici na sv. Kopečku 5000,– Kč
Mobilnímu hospici 

„ Nejste sami“ 5000,– Kč
Sociálním službám pro seniory 

Olomouc, p. o. 10 000,– Kč

Poskytnout příspěvek na činnost:
SMO ČR 10 000,– Kč
Na činnost Mikroregionu Kosířsko 

ve výši 174 000,– Kč 

ŘÍJEN 2020 | ZPRAVODAJ OBCE HNěVOTÍNA OBECNÍ SAMOSPRÁVA | 3 

Senioři vyrazili na výlet do Šternberka
Šternberský hrad, augustiánský klášter a expozici času navštívil začátkem září hně-
votínský klub seniorů. Jsem moc ráda, že se nám podařilo tento zájezd uskutečnit.

Mile nás překvapila prohlídka kláštera, kde jsme se toho dozvěděli mnoho o his-
torii Šternberka i kláštera a zhlédli například nástropní malby a obrazy Jana Kryš-
tofa Handkeho. Na prohlídkové trase zaznívala živá hudba na různé nástroje a zavr-
šila ji hra na varhany i ze zpěvem v chrámu Zvěstování Panny Marie.

Přestože jsme museli použít roušky, výlet se nám vydařil. Všem seniorům z klubu 
přeji hodně zdraví a doufám, že se ke konci roku budeme moci setkat v klubovně.

Jitka Ponížilová, klub seniorů

Na činnost regionu Haná 54 060,– Kč
CELKEM 1 223 000,– Kč
Návrh projde ještě připomínkovacím říze-
ním.

Spolky a organizace si mohou dotace a dary 
čerpat konce listopadu 2021. Vyúčtování 
dotací provedou žadatelé do 15. 12. 2021.

Petr Niessner, místostarosta

Mezi skupinami, jejichž činnost obec finančně podporuje, jsou i hněvotínští senioři

Poplatky za odpad
zřejmě podraží
Obec uzavřela s firmou AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., 
dodatek ke smlouvě (č. 9520206/04), která se týká navýšení 
poplatku za odvoz a likvidaci odpadů. Poplatek za odvoz komu-
nálního odpadu byl dle smlouvy 321,24 Kč a nově se stanovuje 
od 1. 1. 2021 na 385,– Kč/os/rok. Přibližně o 10–15 procent se 
navyšuje odvoz a likvidace ostatních komodit.

Kromě toho obec financuje svoz a likvidaci škodlivého odpa-
du, odvoz bioodpadu (velké kontejnery) a likvidaci odpadů ze 
sběrného dvora u společnosti Müller-kontejnery. 

S ohledem na doplácení rozdílu za odvoz a likvidaci odpadů 
a navýšení poplatku za odvoz komunálního odpadu společnosti 
AVE, zvažujeme zvýšení poplatku občanům obce od 1. 1. 2021. Při 
propočtu všech nákladů na odpady za prvních devět měsíců roku 
2020 vychází poplatek 525,– Kč na občana a rok. Obec prostě ne-
může z veřejných prostředků sponzorovat poplatky občanům.

Roman Piňos, předseda výboru pro životní prostředí



Restaurace 
za Kulturním domem 
vydává obědy v okénku
Od pondělí do pátku si můžete koupit v re-
stauraci za Kulturním domem obědy v do-
bě od 10 do 14 hodin. Z ekonomických dů-
vodů jsou na výběr pouze dvě jídla. Výdej-
ní okénko je z druhé strany restaurace 
(zprava od městského úřadu). Výdej hlav-
ního jídla je do vlastních nádob nebo do 
menu boxů (5,– Kč), polévka pouze do 
vlastních nádob.

Akce pro seniory: Menu do vlastních 
nádob za 75 Kč, do boxu za 80 Kč (polévka 
pouze do vlastních nádob). Při odběru me-

nu na celý týden, tedy od pondělí do pátku, 
je cena 70 Kč za menu. Děkujeme za pocho-
pení a doufáme, že nám pomůžete tuhle 
těžkou dobu přečkat.
 personál restaurace

za Kulturním domem

V restauraci Na Hřišti 
nabízejí jídlo i pivo s sebou
Denní menu se dvěma jídly a polévkou 
nabízí restaurace Na Hřišti. Výdej jídla 
z okénka je ve všední dny vždy od 11 do 14 
hodin. Kromě toho zde zákazníkům nabí-
zejí také pivo s sebou. Můžete si nechat 

natočit do přinesených nádob Ježka 11° 
nebo Radegast 12°. Zájemci mají také 
možnost koupit si za 10 korun třílitrový 
soudek a nechat si jej zde naplnit pivem.

TK

Poděkování
V polovině listopadu by měla proběhnou 
další etapa opravy krovu a výměny krytiny 
na kostele v Hněvotíně. Děkujeme za dota-
ci Ministerstva kultury ČR, příspěvek Obec-
ního úřadu Hněvotín, příspěvek a předfi-
nancování Arcibiskupství olomouckého, 
osobní dar arcibiskupa Jana Graubnera.
 za farnost děkuje Vojtěch Kološ, farář

krátce z obce

4 | OBECNÍ SAMOSPRÁVA ZPRAVODAJ OBCE HNěVOTÍNA | ŘÍJEN 2020

Lidé se mohou těšit na nové
komunikace či veřejné osvětlení

Pokračují nejrůznější stavby po celé obci:
–  V ulici Za Zbrojnicí se opravuje komu-

nikace. Mimo jiného tam také čistíme 
a monitorujeme dešťovou kanalizaci 
a pokládáme nové vedení veřejného 
osvětlení (foto vlevo).

–  V Lutínské ulici pokládáme vedení no-
vého veřejného osvětlení včetně slou-
pů v rámci přeložky NN ČEZ.

–  Zateplení výrovky pro Myslivecký spo-
lek BLATA. 

–  Odbahnění potoka za západním okra-
jem obce (foto vpravo).

–  Zpevnění komunikací pro cyklotrasy od 
společnosti Wanzl po Malý Válkov a po-
dél Hněvotínského potoka k Ústínu.

–  Napojení vrtu u chmelnice na Vodárnu 
Malý Klupoř je před kolaudací.

–  Do konce roku připravujeme vyřešení 
bezpečnosti přechodů silnice u ZŠ v To-
polanské ulici a u okružní křižovatky.

Miloslav Antl, místostarosta

Obec shání dotace na tělocvičnu, byty a chodníky
V reakci na vývoj dotačních možností a zá-
měr další výstavby v obci zastupitelé pro-
jednali a rozhodli:

Uzavřít příkazní smlouvu obce s fir-
mou RPA Dotace na akci Výstavba a re-
konstrukce tělocvičny. Dotace by měla 
být do 70 % celkové ceny.

Poznámka: zastupitelé pro tuto akci po-
čítají s dofinancováním z vlastních zdrojů, 
tzn. půjčka cca 10 – 12 milionů korun, na-
příklad se splatností 5 let.

Uzavřít příkazní smlouvu obce s RPA Do-
tace na akci Výstavba obecních bytů. Výše 
dotace je do 90 % a v maximální výši 10 mi-
lionů korun. Dofinancování by bylo z vlast-
ních zdrojů ve výši cca 1–2 milionů Kč.

V obou případech se jedná o stavební 
zakázky nad 6 milionů korun, které spa-
dají do kategorie podlimitních, tak obec 
navrhuje uzavřít se společností RPA Dota-
ce, s. r. o., dohodu o vysoutěžení obou za-
kázek na celostátním profilu. Podmínkou 

realizace smlouvy o dílo bude přidělení 
dotace. Soutěž je nezbytná pro povinnost 
stavebníka proinvestovat dotaci do konce 
kalendářního roku.

Uzavřít příkazní smlouvu s firmou Fun-
der na zpracování kompletní žádosti o dota-
ci k akci Výstavba chodníku od ZD k Mrazír-
nám SAFI – Hněvotín. V případě přidělení 
dotace je smlouva rozšířena na administraci 
realizace a závěrečné vyhodnocení akce.

Miloslav Antl, místostarosta

Zakázky malého rozsahu
Živičné povrchy v ulici Za Zbrojnicí 
– soutěžíme jako zakázku malého rozsahu 
samostatně. Na výzvu odpověděli společ-
nosti Eurovia a Strabag, přičemž druhá 
jmenovaná podala výhodnější cenu, kon-
krétně 869 441,71,– Kč (1 052 024,47 Kč 
včetně DPH).

Místo pro přecházení
u okružní křižovatky
Na realizaci jsme vypsali soutěž a oslovili 
3 společnosti. Obdrželi jsme jednu na-
bídku, a to od společnosti Strabag za ce-
nu 650 219.24,– Kč (786 765,28 Kč včet-
ně DPH). Soutěž jsme zrušili a oslovuje-
me další společnosti.

Atletický ovál
Kvůli zhotovení obvodu atletického oválu 
z betonových obrubníků a zbývajících pod-
kladních vrstev před položením živice pro-
vedla Komise pro zadávání veřejných zaká-
zek průzkum trhu. Nakonec se v rámci své 
pravomoci rozhodla o zadání této zakázky 
firmě Dlažby – realizace Olomouc za nabíd-
nutou cenu 426 034,– Kč včetně DPH.

 Miloslav Antl, místostarosta



„Ano, jsem. Aspoň si to budu pamato-
vat.“ 

Strážníci odešli ke svému autu a vyplňo-
vali doklad. Trvalo to velmi dlouho a matka 
prohodila: „To trvá celou věčnost.“

„Mami, buď ticho nebo to nebude stát 
sto, ale tři sta korun.“

Když mi přinesli vyplněný doklad na 
100 Kč, tak v kolonce přestupek bylo na-
psáno „NESVÍTIL“.

Strašně mě to zasáhlo, že Bůh musel 
poslat policisty a dát mi to písemně, že 
jsem člověk, křesťan, navíc kněz a já ne-

fejeton z fary
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Hněvotínské slavnosti piva

Přes letní prázdniny se rozjely společenské akce,
v říjnu však vláda všechny aktivity zakázala

Poslední prázdninová sobota patřila již tradičně „Hněvotínským slavnostem piva“, 
které už po osmé uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Hněvotín v areálu u požární 
zbrojnice. Letos bylo 29. srpna připraveno k ochutnávce 12 druhů piv z malých i tra-
dičních pivovarů, mimo jiné Gradus, Hasičská jedenáctka, Chomout, Chors Černotín, 
Jadrníček, Keprník, Nachmelená opice, Námořník, Skalák Rohozec, Šerák a YUZO.

Návštěvníci také mohli ochutnat makrely, živáňskou, srnčí guláš, gyros, z udír-
ny pak klobásy, cigáro a železnice. O zábavu se postarala skupina Via Paběda. Pří-
jemným zpestřením akce bylo vystoupení známé hudební skupiny „PREMIER“, kte-
rá zahrála i jejich nejznámější hit „Hrobař“.

I když v den akce dopoledne ještě pršelo, odpoledne se již objevilo sluníčko 
a i díky tomu letošní ročník navštívilo 440 lidí. Jozef Novák, starosta SDH

Všechny kulturní a společenské akce byly 
a jsou poznamenány koronavirovými opat-
řeními. Přesto jsme ještě stihli uskutečnit:
–  22. 8. – tradiční výlet vláčkem na Velký 

Kosíř s odpoledním kulturním progra-
mem a zábavou pro rodiny i seniory;

–  22. 8. – turnaj ve stolním tenise 
organizovaný Pavlem Krytinářem

–  29. 8. – pivní slavnosti zorganizované 
SDH Hněvotín;

–  29. 8. – vystoupení mažoretek 
skupiny BABA v Ústíně;

–  1. 9. – zahájení školního roku 
2020/2021;

–  12. 9. – výlet seniorů na vystoupení 
Lenky Filipové v Těšeticích;

–  12. 9. – turnaj v plážovém volejbale 
(Radek Navrátil)

–  18. 9. – DRAKIÁDA na místním hřišti 
– SRPŠ při MŠ 

–  Příprava a zabezpečení voleb 
2. – 3. 10 a 9. a 10. 10.
Do 4. 10. ještě probíhaly normálně sou-

těže v kopané a jiných odvětvích sportu, 
cvičení TABATA, nácviky mažoretek BABA, 
kurz sportovních a společenských tanců 
a další aktivity. Od 5. 10. jsou tyto aktivity 
omezeny vládou ČR.

Zrušeno:
– Košt slivovice;
– Podzimní setkání seniorů;
– Hodová zábava – SRPŠ při ZŠ

Podle situace budeme upřesňovat:
– Rozsvícení vánočního stromu obce;
– Taneční zábava – SDH
– Novoroční výšlap do Hněvotínských skal;
– Novoroční ohňostroj apod. 

Petr Niessner, místostarosta

Jak mě zastavili andělé strážní(ci)
Vezl jsem matku z Olomouce od lékaře do 
jejího rodiště. Byl jsem velmi unavený, 
bez chuti, radosti a optimismu. Ještě jsme 
se stavili v zahradnictví, všechno mi pada-
lo z rukou včetně vysypané aktovky. Byl 
jsem rád, že jsme konečně vjeli na dálnici. 
Při výjezdu mě zastavili strážníci. To mi 
ještě chybělo ke spokojenosti, řekl jsem si 
v duchu. 

„Pane řidiči, doklady,“ říkali a potom 
obcházeli auto. „Jste si vědom přestup-
ku?“

„Nejsem.“
„Nesvítí vám světla. Jste ochoten za-

platit pokutu 100 Kč?“

svítím, nevydávám žádnou radost, naději 
a optimismus. Byl jsem usvědčen. 

Zastupoval jsem kolegu ve farnosti 
Hodolany, a tak jsem to řekl farníkům: že 
Bůh už se nemůže dívat na můj život, dal 
mi to písemně, a proto si beru týden do-
volené, abych se zamyslel nad sebou. 

Po týdnu jsem sloužil mši svatou a když 
jsme se vrátili do zákristie, tak přišla jed-
na farnice a říkala: „Otče, už je to lepší. 
BLIKÁTE.“

Rád si tuto příhodu připomínám a vy-
právím pro zasmání, zvláště v dnešní do-
bě. Pokutový bloček nosím stále s sebou 
v dokladech. Vojtěch Kološ, farář



V první školní den přišla za prvňáčky i Marie Terezie

Děti získaly průkaz malého cyklisty

Pro 25 dětí z Hněvotína a blízkého okolí bylo 1. září 2020 výji-
mečným dnem. Stali se z nich žáci zdejší základní školy. Uvítání 
v místním kulturním domě bylo netradiční – přišla samotná Ma-
rie Terezie, česká královna a rakouská císařovna. 

V krátkém divadelním představení, které sestavila Ing. Na-
děžda Krejčí a v němž se představila budoucí třídní učitelka 
Mgr. Alena Zapletalová, vychovatelka školní družiny Veronika 
Chudobová a asistentka pedagoga Mgr. Hana Furchová, se nej-
mladší školáci neseznámili s Marií Terezií náhodou. Tato žena 

zavedla povinnou školní docházku chlapců i dívek od 6 do 12 let 
a zasloužila se o pozvednutí českého národa i jeho vzdělanost. 

Představení nejmladším žákům hravou formou ukázalo, jak 
důležité je pro každého člověka umět číst, psát i počítat a že 
chodit do školy je velmi důležité. Děti se také při promítání se-
známily se svou novou školou a obdržely spoustu dárků. Přeje-
me jim všem úspěšný start a mnoho dobrých kamarádů.

Mgr. Alena Zapletalová
třídní učitelka 1. ročníku

Kvůli jarnímu uzavření všech škol jsme 
museli přesunout výuku na dopravním 
hřišti do nového školního roku. Žáci 
5. ročníku se tak naštěstí stihli zúčastnit 
výuky na dopravním hřišti Olomouc hned 
3. září a dále 5. a 7. října. I tentokrát nám 
počasí zůstalo nakloněno a slunce svítilo 
po všechny tři dny. O to více si tak děti 
mohly užívat jízdu na kolech i koloběž-
kách a v praxi se učit řešit různé dopravní 
situace, které olomoucké dopravní hřiště 
nabízí.

Žáci pracovali pod vedením tří různých 
lektorů, kteří tvoří dohromady skvěle se-
hraný tým. Podařilo se jim téměř všechny 
žáky připravit na závěrečnou teoretickou 
i praktickou zkoušku. Bohužel ne všichni 
žáci obstáli při písemném testu a zejmé-
na svou nepozorností se připravili o prů-
kaz mladého cyklisty. I tato životní lekce 
je však cenná a vlastní zkušenost nena-
hraditelná. 

Pokud jste tedy ještě nezavítali na do-
pravní hřiště u fotbalového stadionu Sig-
my, vřele všem rodičům doporučuji tam 
zajít s dětmi ve volném odpoledni. Hřiště 

je tou dobou otevřeno veřejnosti a kola, 
koloběžky či motokáry jsou za malý fi-
nanční obnos k zapůjčení přímo na místě. 

Mgr. Andrea Macíková
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Na geologické exkurzi objevovali deváťáci
zkameněliny staré až 350 milionů let
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S geologem Tomášem Lehotským, odbor-
níkem z Přírodovědecké fakulty Univerzi-
ty Palackého v Olomouci, objevovali žáci 
deváté třídy ve čtvrtek 24. 9. 2020 vý-
znamné geologické lokality v okolí Hně-
votína. Tato akce se konala díky podpoře 
Olomouckého kraje, který každý rok vyhla-
šuje dotační program: Program na pod-
poru environmentálního vzdělávání, vý-
chovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 
2020. Naší škole se podařilo uspět s pro-
jektem: Soutěžíme a poznáváme okolní 
přírodu Hněvotína. Prvním cílem projek-

tu bylo uskutečnit přírodovědnou exkur-
zi, což se v dnešní nejisté době povedlo.

Žáci zahájili exkurzi u Čelechovic na 
Hané, odkud jejich cesta směřovala do 
NPP Růžičkův lom a NPP Státní lom. Na 
těchto místech objevovali zkameněliny 
staré až 350 milionů let, prozkoumávali 
okolí a vypracovávali přidělené pracovní 
listy. Doktor Lehotský rozšířil jejich zna-
losti z hodin chemie a přírodopisu. Ex-
kurze dále pokračovala přes PP Vápenice 
a NPP Kosířské lomy k nenápadnému poli 
u Slatinek, kde deváťáci našli spoustu 

úlomků ústřic. Tyto úlomky mají třetihor-
ní stáří a dokládají nám, že na tomto mís-
tě bylo v dobách třetihor moře. Celou ex-
kurzi jsme ukončili ve Slatinicích, kde nás 
vyzvedl objednaný autobus. 

Exkurze byla úspěšná a žáci nebývale 
spokojeni. Jejich hodnocení lze shrnout 
do jedné věty: „Bylo příjemné vyměnit 
dopoledne strávené v lavicích za pohyb 
na čerstvém vzduchu a na vlastní oči se 
přesvědčit o kráse geologie v našem blíz-
kém okolí!“

Mgr. Pavel Pekař

Za sbírání brambor dostali školáci zmrzlinu
Na školní pozemek jsme vyrazili v pátek 
11. 9. společně se spolužáky z naší osmé 
třídy a se sedmáky. Měli jsme za úkol 
sesbírat a roztřídit brambory do bedýnek. 
Celou dobu nám asistovala a pomáhala 
paní učitelka Iveta Šutová. Práce nám tr-
vala asi dvě hodiny, ve kterých jsme si 
rozdělili určité povinnosti a hodně nám 
pomohl pan Studený se svým traktůrkem. 
Po celou dobu panovala dobrá nálada, 
smáli jsme se a povídali si, takže čas při 
práci utekl jako voda. Měli jsme velkou ra-
dost z bohaté úrody a jako odměnu za na-
ši snahu a práci jsme dostali zmrzlinu, 
kterou jsme si s nadšením vychutnali.
 Martina Slehová a Josef Zedníček,

žáci 8. třídy



•	 	Hra v dešti. „Nejzábavnější aktivita by-
la, když jsme si vzali PET láhve a látku 
slepenou izolepou do tvaru koule a sna-
žili jsme se ji ve skupině odpinkat do cíle. 
Když jsme byli v půlce cesty, začalo pršet, 
skoro všichni zmokli a potom nám koule 
padaly do potoka. V dešti jsme se vraceli 
na večeři. Byla rajská s těstovinami.“

•	 	Lesní bary. „Jednou po obědě nám uči-
telé řekli, že si uděláme výlet do lesního 
baru. Šli jsme po krásné lesní cestě. Jak-
mile jsme dorazili, mohli jsme si něco 
koupit. Pak nám učitelé řekli, že půjde-
me do druhého lesního baru, který byl 
od nás vzdálen 800 metrů. Neměli jsme 
na výběr. Cesta byla prudká, ale nějak 

jsme to zvládli. V druhém lesním baru 
jsme se vyfotili u studánky a spěchali 
jsme na večeři. Dohromady jsme ušli 
8 kilometrů. Výlet se nám moc líbil.“

 
•	 	Stezka noční krajinou I. „Začalo to 

tak, že nás poslední večer učitelé posla-
li spát. Pak nás probudili a řekli: „Změ-
na plánu.“ Většina třídy si myslela, že 
jdeme na snídani, a druhá část, že je 
stezka odvahy. Vyšli jsme do lesa, byla 
to dlouhá cesta ve tmě. Dorazili jsme ke 
kapličce, zapálili jsme svíčky. Šli jsme 

dál do lesa, pak jsme se otočili a vyrazi-
li do penzionu.“ 

•	 	Stezka noční krajinou II. „Na co neza-
pomeneme, byla noc, kdy nás paní uči-
telka probudila, že je ráno, přitom byla 
noc. Šli jsme na stezku odvahy. Pepa šel 
nenápadně za námi, všichni se ho lekli 
a začali křičet. Potom jsme došli k dřev-
níku, kde ostatní čekali, až přijdeme. 
Všichni se moc báli, ale zvládli jsme to!“

•	 	Pexeso s ponožkami. „Jako večerní pro-
gram nás jako první čekalo ponožkové 
pexeso. Moc to nešlo, ale byla to zábava.“

•	 	Hodnocení. „Celý pobyt jsme si moc 
užili a byl nejlepší! Doufáme, že pojede-
me zase.“

Ozdravný pobyt v Horní Lipové
V malebné vesničce Horní Lipová absolvo-
vali od 5. do 9. října 2020 ozdravný pobyt 
žáci 6. a 7. třídy. Součástí akce v krásném 
prostředí Jeseníků byl také ekologický vý-
ukový program „Doba BEZobalová“, díky 
němuž se žáci seznámili s problematikou 
odpadového hospodářství. Celkem absol-
vovali 23 hodin ekologické výuky, během 
nichž se učili popsat jednotlivé skupiny 
odpadů a nakládání s odpady. 

Cílem celého projektu bylo nejen pro-
hloubení dosavadních znalostí z předmětů 
prvouka, přírodověda, přírodopis a envi-
ronmentální výchova, ale také jejich apli-
kace v praktickém životě. Ambicí je, aby si 
žáci uvědomili důležitost třídění odpadů 
jako jednoho z prvků ekologie a přijali jej 
jako součást svého života. Získané znalos-
ti by je tedy měly motivovat k aktivnímu 
třídění odpadů a tím pomoci postupně sni-
žovat produkci odpadů v České republice.

Ozdravný pobyt jsme mohli uskutečnit 
díky podpoře Ministerstva životního pro-
středí, které vyhlásilo prostřednictvím 
Státního fondu životního prostředí ČR vý-
zvu o poskytnutí podpory na denní a po-

bytové výukové programy a školení. Nám 
se podařilo uspět s projektem Pobytové 
EVVO programy ZŠ Hněvotín, které na na-

Doba BEZobalová motivovala školáky ke třídění odpadů
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očima žáků

ší škole poběží až do roku 2022 a celkem 
zorganizujeme tři ozdravné pobyty.

Mgr. Pavel Pekař



byl i velkým dobrodružstvím
Na stezku odvahy 
vyrazily děti
s lucerničkami
Ještě se třeťáci ani nestačili ohřát ve 
školních lavicích a už se v polovině září 
vydali na ozdravný pobyt v Jeseníkách. 
Vstříc novým zážitkům a dobrodružným 
zítřkům mávali z autobusu rodičům, kteří 
postávali u školy.

Díky krásnému počasí, zajímavým akti-
vitám a připravenému poutavému progra-
mu zažili školáci mnohá dobrodružství. 
Pestrý týden zakončila stezka odvahy, při 
níž si děti na cestu svítily vlastnoručně vy-
robenými lucerničkami, což jim dodalo 
alespoň špetku kuráže.

Pobyt se vydařil a děti mají na co vzpo-
mínat. Chtěla bych moc poděkovat dětem 
i pedagogickým pracovníkům za krásně 
strávený týden.

Mgr. Leona Zábojová,
třídní učitelka 3. ročníku
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Krátce po začátku nového školního roku 
vyjeli žáci 5. ročníku na ozdravný pobyt do 
Horní Lipové. Akce se měla uskutečnit už 
v předchozím školním roce, ale kvůli uza-
vření škol jsme ji museli přesunout z jara na 
podzim, a to na termín od 14. do 18. září. 

Horní Lipová nás přivítala letními tep-
lotami, slunce svítilo celý týden a nic ne-
bránilo tomu užívat si „školu v přírodě“ 
opravdu v přírodě. Po ranní výuce násle-

Páťáci posílili týmového ducha a strategické myšlení
dovaly odpolední programy zaměřené na 
rozvoj všech dovedností. Žáci byli krea-
tivní při výrobě lesních domečků, fyzikál-
ní zákony si v praxi vyzkoušeli u stavby lo-
děk, své tělo rozhýbali na naučné stezce. 
Většina činností navíc vyžadovala týmo-
vého ducha a spolupráci, logické uvažo-
vání a strategické myšlení. Závěrečná 
stezka odvahy pak ještě prověřila v noci 
naši nebojácnost i smysl pro orientaci. 

Po dopoledních učebních blocích i ná-
ročných odpoledních hodinách stráve-
ných v okolních lesích nás vždy přivítalo 
příjemné zázemí Penzionu Pod Smrkem, 
kde jsme se dosyta najedli a báječně vy-
spali. Celý pobyt se tak vydařil dle našich 
představ a hezky uvedl začátek nového 
školního roku.

Mgr. Andrea Macíková
třídní učitelka 5. ročníku



Největší školní dýně to „dotáhla“ na 45 kilogramů

Letošní Dýňodlabání bylo veleúspěšné

Bohatou úrodu dýní jsme i letos sklidili ze školního pozemku v rámci pracovních činností pod vedením paní učitelky Šutové. Největ-
ší dýně z odrůdy Goliáš „ztloustla“ až na 45 kilogramů. Všechny dýně jsme převezli a uložili do školního sklepa. Některé z nich jsme 
použili i na letošním Dýňodlabání na Flóře, kde jsme se umístili na předních příčkách. Adam Ošťádal, žák 8. třídy

Už dlouho jsme se těšili na tradiční Dýňod-
labání – soutěž, která se koná na Výstavišti 
Flora Olomouc. Den D nastal 1. října 2020, 
kdy jsme se už počtvrté vypravili na dýňové 
klání společně se spolužáky z 8. a 9. třídy 
ZŠ Hněvotín pod dohledem paní učitelky 
Ivety Šutové a pana učitele Pavla Pekaře. 
Naše výtvory jsme plánovali dopředu, takže 
v den Dýňodlabání jsme dorazili na Výstavi-
ště Flora s nachystanými vzory a potřebný-
mi pomůckami na tvoření. Někteří z nás mě-
li dýně vypěstované na školním pozemku či 
doma, anebo nám je dodali pořadatelé pří-
mo na scéně Samba v areálu Výstaviště. 

Soutěž začala v 9.30 hodin a na výrobu 
výtvorů jsme měli hodinu a půl. Tento li-
mit jsme všichni dodrželi a dýně jsme 
stihli i krásně dozdobit. Během tvoření 
jsme dostali teplý čaj na zahřátí a výteč-
nou svačinku v podobě zdravé bagety. 
Poté jsme se rozešli po Výstavišti a na-
hlédli do všech pavilonů. Za hodinu jsme 
měli sraz u našich dýní, kde začalo vyhla-
šování soutěže. 

Dýňodlabání se účastnilo méně škol 
než minulý rok, a tak jsme měli větší šan-

ci na výhru. Soutěžilo se ve čtyřech kate-
goriích – vlastní dýně (vypěstované ve 
škole nebo doma) a dýně, které jsme do-
stali od Výstaviště Flora, a k tomu zvlášť 
první a druhý stupeň.

Naše škola se umístila výborně. V kate-
gorii „dýně vypěstované doma nebo na 
školní zahradě“ jsme získali první a druhé 
místo. Vyhrála Zuzana Kopecká (9. třída) 
a Lucie Slováková (8. třída), druhé místo 
získali kluci z 8. třídy Josef Zedníček 
a Adam Ošťádal. V druhé kategorii zvítě-
zily Lucie Dostálíková a Adéla Navrátilo-
vá (9. třída), na druhém místě se umístili 
David Sklenář a Patrik Kaspar (8. třída) 
a třetí místo obsadily Adéla Dofková a Ka-
teřina Hejtmanová (9. třída). K tomu vše-
mu jsme si navíc odvezli cenu poroty, kte-
rou obdržely šikovné žačky 9. třídy – Jo-
hana Pospíšilová a Viktorie Dvořáková.

Nejen vítězové, ale i všichni zúčastně-
ní obdrželi nějakou cenu, takže jsme se 
spokojeni vrátili s krásným zážitkem na 
oběd do školy. 

Lucie Dostálíková a Adéla Navrátilová, 
žákyně 9. třídy
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Práce na školním pozemku. Sklizeň červené řepy a pórku.



Jak vyzrát na bacily a viry v mateřské škole

Drakiádádu na hřišti si všichni hezky užili

V době, kdy se všichni snažíme dodržovat ta správná opatření 
a bráníme se, aby nás nenapadl nějaký vir nebo bacil k nám do ma-
teřské školy zavítalo divadlo ŠIKULKA. A je to opravdu šikulka, pro-
tože k nám přijelo mimo jiné i s pohádkou o tom, jak by se děti mě-
ly v této době správně chovat, aby zůstaly pokud možno zdravé.

Představení se konalo na školním dvoře kvůli zachování roze-
stupů. Naše děti samozřejmě věděly, jak se mají ve školce chovat 
a hercům správně odpovídaly na jejich otázky. Jak si umývat ru-
ce, kýchat a kašlat se zakrytými ústy, jak používat kapesník a po-
dobně. Nicméně je nutné podotknout, že to používání kapesníku 
a zakrývání úst při kýchání a kašlání v praxi poněkud pokulhává. 

Představení bylo ale poutavé a poučné, takže věříme, že pod-
nítilo všechny děti chovat se správně a ohleduplně ke svému 
okolí, aby se do naší školičky zlé bacily a viry jen tak lehce nedo-
staly. No a tebe ŠIKULKO u nás zase rádi uvítáme a těšíme se na 
další pohádku. Vyroubalová Ilona

Jak již se stalo tradicí, v pátek 18. září se 
i přes koronavirová opatření uskutečnila 
na hříšti FC Hněvotín Drakiáda. Hřiště za-
plnily nadšené děti s vlastnoručně vyro-
benými nebo koupenými draky. Vítr pěk-
ně foukal, a tak se po chvilce začali na ob-

loze vznášet první dráčci. Nechyběl ani 
tanec a pohybová aktivita, kterou zajisti-
la paní učitelka Monika Königová.

Došlo i na odměny. Každé dítě si s do-
ma vyrobeným drakem odnášelo balíček 
a diplom. Během celé akce se maminky ze 

SRPŠ při MŠ postaraly o skvělé pohoštění. 
Díky slunečnému podzimnímu počasí se 
letošní akce vydařila a všichni zúčastnění 
si užili pěkné páteční odpoledne.

Jarmila Dostálová,
učitelka mateřské školy
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Děti zpívaly a soutěžily s Pavlem Novákem 
na dvoře mateřské školy
Na konci září zavítal do školky Pavel Novák, 
který organizuje hudebně vzdělávací pro-
gramy pro děti zábavnou formou. Protože 
nám přálo počasí a svítilo sluníčko, pro-
gram mohl probíhat venku na dvoře mateř-
ské školy, kde děti zpívaly a tancovaly.

Na všechny přítomné také čekalo něko-
lik soutěží – děti si předávaly balónek me-
zi sebou po kruhu, házely míčem do koše 
a přenášely míčky pomocí lžíce z jedné ná-
doby do druhé. Soutěžící čekal za všechny 
splněné úkoly nejen potlesk, ale dostali 
také malou drobnost.

Program se všem moc líbil a děti si ho 
užily. Byli jsme rádi, že se mohl uskutečnit. 
A doufáme, že až to bude možné, zavítá za 
námi do školky pan Novák opět a strávíme 
s ním a jeho novým programem další pří-
jemné dopoledne. Monika Königová

Sluníčko nám nakonec dovolilo pouštět draky
Koncem září jsme řekli dětem z nejstaršího 
oddělení mateřské školy, že půjdeme pou-
štět draky. Na druhý den si některé z nich 
dráčky opravdu přinesly. Už ve školce se 
dohadovaly, který vyletí nejvýš. Jenže od 
rána pršelo a vypadalo to, že se dráčci ne-
proletí. Děti byly smutné, ale k překvapení 
všech vysvitlo po desáté hodině sluníčko, 
a to znamenalo: hurá na draky!

Bylo zajímavé, jak měly děti rychle ukli-
zeno, ve chvilce byly oblečené a mohli jsme 
vyrazit. Bylo krátce před obědem, a tak by-
chom to na hřiště už nestihli, proto jsme si 
našli plácek za vesnicí, kde jsme draky vy-
pustili. Foukal příznivý vítr, každý si dráčka 
chvíli podržel a děti byly spokojené.

A tak jak to znají z pohádek: „ Nakonec 
všechno dobře dopadlo.“

Vyroubalová Ilona
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Otevření české měšťanky v Hněvotíně nebylo jednoduché
Již od roku 1897 se hněvotínská česká 
menšina dožadovala své vlastní školy. Do-
šlo k mnoha pokusům přesvědčit příslušné 
úřady o udělení povolení ke stavbě budo-
vy, v níž by se české děti mohly vzdělávat 
ve své mateřštině. Cesta k samotné stavbě 
však byla trnitá a dlouhá. Až po pěti le-
tech, v roce 1902, se uskutečnilo slavnost-
ní zahájení prvního školního roku na české 
škole. Jejím vedením byl pověřen správce 
pan Rudolf Žižka. I tak se ozývaly převážně 
německé hlasy, které žádaly omezení či 
dokonce uzavření školy.

Situace se začala zlepšovat se vznikem 
samostatného Československa. Roku 1919 
se jednotřídka rozrostla na dvoutřídku, 
což umožnilo většímu počtu dětí vzdělá-
vat se v rodném jazyce. Zásadní zlom při-
šel v roce 1924, kdy ministerstvo školství 
vydalo výnos, který umožnil zřizovat v ob-
cích po celé zemi měšťanské školy. Hně-
votín nebyl výjimkou. Vyvstala ale otázka, 
kam měšťanku umístit. První roky své exi-
stence tak škola fungovala v podnájmu – 
dvě učebny byly v budově německé školy 
č. p. 101, kde pronájem přišel na 3000 Kč 
ročně. Další třída sídlila v budově č. p. 45 
(dnešní DPS) za nájemné 1500 Kč ročně. 
Zázemí a školní kanceláře byly v budově 
Ústřední matice školské č. p. 38 (dům ve-
dle dnešního obecního úřadu), kde byla 
výše nájmu 2040 Kč za rok.

Nájmy každým rokem stoupaly a v roce 
1928 už se suma za provoz tříd v budově 
č. p. 101 vyšplhala na 3600 Kč ročně. Na-
stal čas na vybudování nové moderní bu-
dovy, ve které by našla místní měšťanka zá-
zemí. Stavbou byl pověřen olomoucký ar-
chitekt a stavitel Ing. Jan Hublík se svou 
firmou (podílela se na stavbě olomoucké-
ho krematoria, sám Hublík pak navrhl i bu-
dovu Záložny v Příkazech). Práce začaly 
9. července 1928, dokončení bylo plánová-
no na červenec následujícího roku. Celkové 
náklady se vyšplhaly na 1,5 milionu korun. 

Plán se podařilo dodržet. Během léta 
1929 firma školu dostavěla a 1. září tak 
mohlo proběhnout slavnostní otevření 
budovy a zahájení školního roku. Na tuto 
událost se sjeli lidé z celého okolí a také 
řada vysoce postavených osobností teh-
dejší doby. Akci zahájil slavnostní průvod 
od domu č. p. 101 k nové budově č. p. 250. 
Hudebníci hráli fanfáry ze Smetanovy Li-
buše, sbor Žerotín se postaral o pěvecký 
doprovod. Z balkónu nové budovy pro-
mluvila řada řečníků, například olomouc-
ký starosta Dr. Richard Fischer, místosta-
rosta Hněvotína Jan Sigmund, starosta 
Topolan Hynek Prucek, školní inspektor 
Kazimír Šitavanc a zástupci spolků Sokol 
či Orel. Šitavanc následně jako zástupce 
Ministerstva školství a národní osvěty 
předal řediteli školy Antonínu Novotné-
mu symbolický klíč od nové budovy. Nad 
obcí zakroužily letouny „Masarykovy le-

tecké ligy“ a shodily nad školou květinový 
věnec, který byl následně připevněn na 
novou budovu. Po zaznění hymny byly 
ukončeny projevy a lidé se mohli přesu-
nout na prohlídku interiérů, po které ná-
sledoval koncert.

Měšťanku v Hněvotíně navštěvovali žá-
ci nejen z Hněvotína, ale i z blízkého okolí 
– z Topolan, Ústína, Těšetic, Luběnic, Lutí-
na, Olšan, Žerůvek nebo Nedvězí. Kvůli 
nim byla také v roce 1930 zřízena autobu-
sová doprava, která žáky z těchto vesnic 
do školy svážela, a staral se o ni pan Karel 
Páleník z Luběnic. Náklady hradili rodiče 
žáků a okolní obce.

Po šesti letech provozu navštěvovalo 
měšťanku v roce 1935 až 250 žáků. Po ob-
sazení Československa Německem v roce 
1939 úřady českou školu zrušily. Budovu 
zabrali Němci, kteří si v ní zřídili klubov-
ny pro své spolky, učebny německé školy 
a kanceláře. Čeští žáci museli během vál-
ky navštěvovat provizorní Měšťanskou 
školu v Těšeticích.

Po válce se zase začalo opět blýskat na 
lepší časy. V červnu 1945 zažádal Místní 
národní výbor Ministerstvo školství a ná-
rodní osvěty o obnovení školy v obci. Z do-
chovaného dopisu můžeme citovat: „NV 
v Hněvotíně žádá o obnovení státní občan-
ské školy v Hněvotíně. Tato škola byla zříze-
na min. školství a nár. osvěty v roce 1924 na 
podporu českého živlu v německém ostrůvku 
západně od Olomouce. V roce 1929 byla vy-
budována a svému účelu slavnostně předá-
na výstavná budova školy. 31. srpna 1939 
byla tato škola Němci zrušena a v budově 
umístěna německé obecná škola a dívčí pra-
covní tábor.“ 

Této žádosti ministerstvo vyhovělo a po 
úklidových pracích byla škola 9. září 1945 
opět slavnostně otevřena. Od té doby po-
skytuje nejen hněvotínským dětem vzdělá-
ní až do dnešních dní.

Adam Niessner, kronikář obce

Jeden ze slavnostních projevů z balkonu školy pronáší Jan Brčák z Velké-
ho Týnce 

Zástup občanů obce a členů spolků před novou 
budovou školy

Autobus před budovou školy v 30. letech (oficiální popis z rubu fotky: „Prv-
ní školní autobus v ČSR“)

z historie obce



Kondiční střelby byly oslavou osmdesátin 
doyena hněvotínských myslivců

Pohár sv. Václava tentokrát skončil bez vítězů

Uvolněných opatření proti šíření koronaviru využili v létě také čle-
nové Mysliveckého spolku Blata Hněvotín a svolali pro své členy 
kondiční střelby. Ty musí absolvovat každý rok před začátkem pod-
zimních honů každý člen. Součástí těch letošních byla také oslava 
80tých narozenin našeho nejstaršího kolegy Vladimíra Lukáše.

Nastoupené myslivce přivítal předseda spolku MUDr. Pavel An-
drš slovy: „Vážení přátelé, milý oslavenče Vladimíre. Vítám Vás 
všechny na kondičních střelbách. Po jejich ukončení proběhne 
společná oslava osmdesátin našeho váženého člena Vladimíra, na 
kterou nás oslavenec pozval.“

Správce střelnice a místopředseda MS Pavel Pospíšil provedl 
zápis střelců, kterých vzhledem k prázdninám i koronaviru ne-
byl tentokrát plný počet. Po krátkém zopakování bezpečnost-
ních předpisů, zahájil střelby. Střílel se americký trap a výsledky 
byly chvályhodné, což svědčí o dobré kondici myslivců v této 
disciplíně. 

Po odstřílení, úschově zbraní a úklidu střelnice, přišla na řa-
du společná oslava jubilanta. Prvním gratulantem byl doktor 
Andrš, který přál jménem svým i jménem celého MS Blata Hně-
votín a předal Vladimírovi společný dárek. Po ukončení všech 
přání zapěli přítomní společně „Lovu zdar, Lesu zdar.“ A jelikož 
se blížilo poledne, přišel na řadu srnčí guláš ze srnce, kterého 
skolil osobně oslavenec. Sedělo se a povídalo, nechyběla ani 
myslivecká latina a vzpomínka na kamarády, kteří nás již jen 
sledují z mysliveckého nebíčka.

Také myslivcům dělá pandemie koronaviru potíže, musejí se 
scházet v menších skupinách. Péči o zvěř však nezanedbávají, jak 
dokazuje brigáda z 5. srpna, kdy šest členů MS a myslivecký hos-
podář Pavel Toman dovezli z Bystročic a uskladnili 16 metráků ječ-
mene a 10 metráků pšenice pro zvěř na zimu. Velký dík si zaslouží 
soukromý zemědělec Ing. František Sekanina, který pro myslivce 
obiloviny zajistil a jeden metrák daroval zdarma. Děkujeme.

Již pátý ročník setkání myslivců a přátel 
myslivosti svolal Myslivecký spolek Blata 
Hněvotín s podporou Koruny České na 26. 
září do svého areálu Výrovka v hněvotín-
ských skalách. Bohatý připravený pro-
gram hned v úvodu narušila probíhající 
koronavirová pandemie. 

„Trubači Koruny České, kteří pravidel-
ně setkání zahajují, nepřijdou kvůli ka-
ranténě,“ smutně oznámil spolupořadatel 
a předseda MS a olomoucké pobočky Ko-
runy České MUDr. Pavel Andrš. K tradičně 
hojné účasti nepřispěl ani silný déšť, kte-
rý Hněvotín vytrvale trápil již od půlnoci.

Po slavnostní fanfáře si vzal slovo po-
řadatel, myslivecký hospodář Pavel To-
man. „Vážení hosté, pánové a kamarádi. 
Měl proběhnout letošní pátý ročník stře-
leb k poctě svatého Václava a hlavně měl 
to být zase festival kamarádství, setkání 
a dobré nálady. Situace ve státě je tako-
vá, jaká je. Takže letošní ročník, co se tý-

če střelecké části, jsme skrečovali. Nic-
méně pohoštění, které jsme připravili na 
celý průběh této akce, je Vám k dispozici. 
Pochopitelně grátis, ať již je to ve spolu-
práci s Korunou Českou, nebo MS Hně-
votín,“ uvedl Pavel Toman a poděkoval za 
účast v tomto deštivém počasí.

Za korunu Českou promluvil spoluor-
ganizátor akce doktor Andrš. „Scházíme 

se zde v předvečer dne české státnosti 
v den sv. Václava. Je to na paměť jeho 
úmrtí patrně v roce 935. Našim patronem 
je sv. Hubert, ale přibližně ve stejné době 
jako žil sv. Václav, byla systemizovaná 
funkce lovčího, proto je patronem i na-
šim. Zavpomínejme při této příležitosti 
také na naše kamarády a přátele, kteří již 
mezi námi bohužel nejsou a sledují dění 
z mysliveckého nebe,“ uvedl Pavel Andrš 
a požádal historický spolek Kirry z Pňovic 
o čestnou salvu. Na závěr zapěl část sva-
továclavského chorálu.

Zdravice zakončila svým poděkováním  
paní Palatá. Tím skončily veškeré oficiali-
ty a setkání bylo zrušeno. Zástupce Koru-
ny České poděkoval všem za účast, vyzval 
k likvidaci připravených dobrot a setkání 
ukončil provoláním Myslivosti zdar. Tak 
skončilo letošní setkání myslivců a přátel 
myslivosti v Hněvotíně.

 Rudolf Krč

Na další brigádě konané 22. srpna se pod vedením předsedy 
spolku Pavla Andrše a čtyř dalších členů provádělo odklizení 
a příprava terénu pro stavbu přístřešku tzv. plevníku. Ten o dva 
dny později postavili Miroslav Špičák s Petrem Kubíčkem. Krásná 
práce, děkujeme. Teď nás ještě čeká dovoz plev a 50. metráků ře-
py. A o zvěř bude na zimu postaráno. Rudolf Krč
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Hněvotínský písek vyhráli turnajoví nováčci
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Po úspěšném prvním turnaji se konal 
12. září již druhý turnaj 1. ročníku Hně-
votínského písku. Počasí nám znovu přá-
lo a za krásného slunečného počasí se 
turnaje v plážovém volejbale zúčastnilo 
rekordních 14 dvojic. 

Po celodenním snažení, které zpříjem-
nil dobrý oběd v místní hospůdce Na Hřiš-
ti a oblíbené pravidelné doplňování teku-
tin, se o 3. místo utkala nově vytvořená 
dvojice Petr Vocilka s Andreou Svačkovou 
versus Standa Furch s Veronikou Murányi 
– zvítězila prvně jmenovaná dvojice. Zá-
věrečný finálový zápas obstarala dvojice 
Radek Navrátil s dcerou Adélou proti no-
váčkům turnaje, Ondrou Polednou s Re-
natou Janákovou. Po dramatickém boji, 

Děti budou moci 
chodit do kroužku 
stolního tenisu
Až pominou vládní opatření ohled-
ně koronaviru, začne pod hlavičkou 
TJ Hněvotín fungovat kroužek stolní-
ho tenisu, který povede Josef Krikel.

Tréninky se budou konat v tělo-
cvičně ZŠ Hněvotín každý čtvrtek od 
16 do 18 hodin. Kroužek je vhodný 
pro děti a mládež ve věku 9 až 18 
let. Podmínkou přijetí je dobrý zdra-
votní stav a výška (mít ruce a hlavu 
nad úrovni stolu). Vzhledem k tomu, 
že jsou k dispozici čtyři stoly, je po-
čet zájemců omezen na 16 dětí.

Zájemci se mohou přihlásit u tre-
néra Josefa Krikela, tel. 732 666 278, 
josef.krikel@seznam.cz.

Oddíl má k dispozici ping pongo-
vé stoly i míčky. Děti musejí mít 
vlastní pálku – možnost nákupu na 
www.vsenastolnitenis.cz. PK

který rozhodl až tiebrejk třetího setu, se 
z 1. místa radovali Ondra s Renatou. Tímto 
jim ještě jednou gratulujeme k vítězství. 

Děkujeme TJ FC Hněvotín, který věno-
val hodnotné ceny pro nejlepší páry – ba-
lony Gala na beach volejbal a slušivá plá-
žová tílka s nápisem „Hněvotínský písek“. 

Poděkování také patří všem účastníkům za 
jejich sportovní a přátelský přístup k tur-
naji a samozřejmě fanouškům, kteří po ce-
lý den neúnavně povzbuzovali.

2. ročník Hněvotínského písku se usku-
teční v červnu 2021. J

Radek Navrátil, organizátor turnaje
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Pandemie opět zasáhla do soutěží
V srpnovém vydání Zpravodaje jsme vyjá-
dřili přesvědčení, že se situace z jara, kdy 
byly všechny amatérské fotbalové soutěže 
zrušeny, nebude opakovat. Bohužel se tak 
nestalo. Soutěže se sice za zpřísněných 
hygienických podmínek a mnoha adminis-
trativních opatření rozehrály, ale korona-
virus nabírající na síle se postaral o to, že 
soutěž mužů byla do 3. listopadu přeruše-
na, přičemž možnost jejího pokračování 
moc pravděpodobná není. Neodehraná 
utkání a turnaje benjamínků a žáků všech 
kategorií pak Sportovně technická komise 
Okresního fotbalového svazu Olomouc 
zrušila bez náhrady úplně a hrát se bude 
až na jaře. Zbývá dodat jediné – snad.

Mužům po neúplném 10. kole soutěže 
patří v tabulce 9. místo. Postavení ve stře-
du tabulky odpovídá předváděným výko-
nům. Na hřištích soupeřů ztráceli pravi-
delně šanci na lepší výsledky nepovede-
nými prvními poločasy, které prohrávali 
i vyšším rozdílem a po přestávkách již 
stačili výsledky zápasů pouze korigovat. 
Doma dokázali porazit Smržice a Slatini-
ce. Malou výhodou je skutečnost, že mají 
odehrané zápasy se všemi v tabulce lépe 
postavenými soupeři a čekají je utkání 
s týmy z dolní části tabulky, ze kterých by 
si mohli bodové konto navýšit. Momentál-
ně mají v tabulce na 9. místě 12 bodů.

Žákům se nedařilo
Příliš se nedařilo v novém ročníku soutě-
že žákům. Spojený tým starších žáků 
Hněvotín/Lutín dokázal z pěti utkání vy-
hrát jediný zápas a v tabulce své skupiny 
okresního přeboru obsadil mezi devíti tý-
my 8. místo. 

Podobně si vedli ve své skupině okres-
ního přeboru mladší žáci. Ze šesti zápasů 

Pro zájemce o kurz sportovních 
a společenských tanců
Jen dvě pokračování měl kurz sportovních a společenských tanců, než 
jej přerušila vládní koronavirová opatření. Nicméně počítáme s tím, že 
až se věci vrátí do normálu, obnovíme opět tuto ušlechtilou zábavu.

Pokud by měl někdo z obyvatel obce zájem přidat se k mírně pokroči-
lým tanečníkům pod vedením našeho souseda, tanečního mistra Pavla 
Johna a jeho manželky, dejte vědět na mail: tomas.kasal@seznam.cz.

Za běžných okolností se kurz koná v neděli v 18.30 – 20.00 v sále Kul-
turního domu Hněvotín. Tomáš Kasal

zvítězili dvakrát a skončili mezi šesti týmy 
na předposledním 5. místě. Po zrušení 
zbývajících utkání si na základě uhraných 
výsledků a vypočtených koeficientů za-
hrají starší žáci na jaře o 11 – 19. místo 
a mladší žáci o 13 – 18. místo.

Benjamínci trénují,
na zápasech chybějí
Do soutěží jsme přihlásili dva týmy benja-
mínků v kategorii starší přípravka ročníku 
2011 a mladší. Vycházeli jsme přitom z po-
čtu hráčů, kteří docházeli na tréninky. 
V některé dny se jich ve sportovním areálu 
během jediného tréninku vystřídalo i více 
než čtyřicet. Zklamáním pak pro nás ale by-
la účast na mistrovských turnajích. Trené-
rům se omlouval velký počet hráčů, respek-
tive rodičů s tím, že mají jiný program. 

Je to velký nešvar, který nás trápí. Rodi-
če hráče dvakrát týdně dovezou na trénink, 
kde se jim věnují trenéři, pracují s nimi, ale 

16 | ZÁJMOVÉ ORGANIZACE ZPRAVODAJ OBCE HNěVOTÍNA | ŘÍJEN 2020

když se mají výsledky jejich práce a nabyté 
dovednosti malých hráčů nějakým způso-
bem zhodnotit, není pomalu s kým hrát. 

Proto jsme se rozhodli do druhé části 
soutěží přihlásit pouze jediný tým katego-
rie starší přípravka ročníku 2011 a nově 
jedno mužstvo do kategorie mladší pří-
pravka ročníku 2012 a mladší. Chceme tím 
povzbudit především mladší začínající hrá-
če, kteří sami bez absentujících „jedenác-
tek“ na soutěž nestačili, a mohli by po-
stupně ztrácet motivaci. Co se týče jarního 
pokračování, budou přípravky v soutěžích 
přeskupeny dle aktuálního počtu družstev 
v jednotlivých kategoriích.

Co říci závěrem? Snad jen znovu zopa-
kovat přesvědčení, že se situace uklidní 
natolik, abychom na jaře už konečně moh-
li absolvovat ničím nenarušované plno-
hodnotné soutěže. V podzimní pokračová-
ní u mužů již moc nevěříme.

Milan Krejčí


