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Zastupitelé finančně podpořili činnost spolků
Sedm zastupitelů se dostavilo na své
17. jednání, které se konalo 8. června v za
sedací místnosti kulturního domu. Omluve
na byla MUDr. Pavla Hluší a Zdenek Filip.
Ve zprávě o činnosti obecního úřadu in
formoval starosta obce o úkolech, které
zaměstnanci obce plnili od posledního
zasedání.
Předseda finančního výboru Ing. Libor
Blaťák seznámil přítomné se Závěreč
ným účtem Mikroregionu Kosířsko, jehož
je Hněvotín zakládajícím členem za rok
2020. Účet, který visel už před projedná
váním na úřední desce k připomínkování,
zastupitelé schválili.
Další body jednání najdete v samostat
ných textech:

– zakázky malého rozsahu;
–	výsledek konkurzního řízení na uvol
něné místo ředitele základní školy;
–	problémy a možná řešení při ukládání
a sběru odpadů;
–	parkování automobilů v obci;
–	pokračující výstavba v obci a kulturní
a společenské akce;
–	rezignace Ing. Naděždy Krejčí na post
zastupitele obce.
Dva spolky – SDH Hněvotín a ProVás –
požádaly o poskytnutí dotace. Hasiči ob
drželi 100 tisíc korun na dovybavení klu
bovny, kanceláře a šatny v hasičské zbroj
nici. Spolek ProVás zase potřeboval dotaci
30 tisíc na zajištění dopravy na letní tábor
dětí v roce 2021.

Zastupitelé odsouhlasili přechodné na
výšení zaměstnanců obce na dva letní mě
síce. Seznámili se také s děkovnými dopi
sy za poskytnutí finančního daru z rozpoč
tu obce od Hospice na Svatém Kopečku od
Sociálních služeb pro seniory Olomouc
a Linky bezpečí. Za dar 100 tisíc korun po
děkovala také obec Šumvald, kterou po
stihla povodeň v roce 2020. Zastupitelstvo
schválilo dovybavení předzahrádky restau
race Za Kulturním domem.
V diskuzi zazněla řada názorů občanů
na probíraná témata – odpady, parkování,
průjezd kamionů, dopravní řešení apod.
Připomínky a náměty budou po zpracování
prezentovat zodpovědní funkcionáři na
příštím zasedání. Bc. Aneta Glogarová

Likvidace sloupu s elektrickým vedením

Nové veřejné osvětlení na Velkém Klupoři

Oplocení vodárny na Malém Klupoři

Přeložky vedení nízkého napětí elektrického proudu

Ulice bez drátů elektrického vedení zkrásněly
V minulém vydání Zpravodaje jsme infor
movali, že pokračujeme v dokončení pře
ložek veřejného osvětlení v ulicích Velký
a Malý Klupoř a ulici od okružní křižovat
ky ke kostelu.
Jsou to další investice, nervozita z roz
kopaných cest a tahanice s firmami kvůli
nekvalitní práci, ale výsledek je znát. Ho
tové ulice zkrásněly, nejsou křížem krá
žem zadrátované, zmizely tzv. nástřešá
ky, betonové sloupy a podobně.
Z dalších akcí zajišťovala obec:

– ú
 pravy klubovny a zázemí hasičské
zbrojnice za aktivního přispění členů
zásahové jednotky;
–	dokončení sportovišť a terénní úpravy
plochy kolem atletického oválu;
–	dokončení parkoviště u vjezdu do spor
tovního areálu;
–	nové elektrorozvody a výměna techno
logie ve vodárně na hřišti;
–	úpravy přečerpávací stanice a montáž
nerezového zachycovače hrubých ne
čistot;

–	
výsadba zeleně v ulicích Za Zbrojnicí,
U Sportovního areálu a v ulici Před
Hřištěm;
–	revize elektrických a plynových zaříze
ní obce;
–	montáž zvonků s hovorovým zařízením
v DPS;
–	nové oplocení u vodárny na Malém
Klupoři.
Zase máme další část obce krásnější
a v pořádku!
Miloslav Antl, místostarosta
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Kulturní a společenské akce se konečně rozběhly
Tak už je to tady. Restaurace a jejich předzahrádky opět obsadi
li žízniví hosté, kteří si za vůně grilů a pečených makrel pochut
návají na pěnivém moku, například při společném sledování
sportovních televizních přenosů. Na hněvotínském hřišti se ka
ždé odpoledne střídají malí a velcí sportovci tak, aby využili
v maximálním čase tenisové kurty, workoutové hřiště nebo mul
tifunkční hřiště pro florbal a košíkovou. Zatímco fotbalové druž
stvo mužů ukončilo jarní individuální tréninky, benjamínci a žá
ci využívají posledních tréninkových dnů do začátku prázdnin.
Z již proběhlých akcí a aktivit zmiňujeme:
–	Ještě v nerozvolněné době jsme 8. května společně se členy
spolku Čechů z Volyně položili věnce u pomníku v Topolanech
a před obecním úřadem v Hněvotíně ke Dni vítězství.
–	V měsíci květnu jsme zajistili úklid okolí rozhledny na Velkém
Kosíři včetně posekání trávy před zahájením sezóny a zúčast
nili se Valné hromady Mikroregionu Kosířsko, kde jsme s ra
dostí přijali zprávu o získané dotaci z Olomouckého kraje pro
umístění fotovoltaických panelů na již zmíněné rozhledně.
Doufáme tedy, že si již v nadcházejícím létě vychutnáme po
náročném výšlapu na „Hanácké Mont Blanc“ chladivý nealko
holický mok nebo i točené pivečko.
–	Začátkem června se starosta obce účastnil Starostenského
sezení Regionu Haná ve Stražisku.
–	1. června jsme společně se ZŠ a MŠ Hněvotín připravili po
chodový výlet dětí do hněvotínských skal, kde si společně
opekly špekáčky a drobně zasoutěžily.
Občanům obce jsme rozdali 400 osazených truhlíků s muškáty
–	
a zaměstnanci obce nainstalovali květináče na vybrané sloupy
veřejného osvětlení. Letos si naší květinové výzdoby všiml i Olo
moucký deník a informovala o ní i celostátní televize Prima. Těší
nás tak, že jsme inspirací i pro ostatní obce v naši republice, ne
boť nás již někteří starostové kontaktovali pro bližší informace.
–	V sobotu 12. 6. členové Sboru dobrovolných hasičů Hněvotín
zajistili s velkým úspěchem sběr železného odpadu.
Připravujeme společně se složkami naší obce:
–	Na úterý 29. 6. připravujeme v obřadní místnosti Kulturního
domu slavnostní rozloučení s absolventy 9. třídy Základní
školy Hněvotín.
–	9. července odpoledne se můžete účastnit oslav 70. výročí
TJ FC Hněvotín na místním hřišti.
–	SDH Hněvotín připravuje Den otevřených dveří ve zrekon
struované hasičské zbrojnici spojený se sousedským poseze
ním. O termínu vás budeme informovat v obecním rozhlase.
–	Od 12. do 16. 7. organizuje Základní škola I. turnus příměst
ského tábora.
–	Od 19. do 23. 7. organizuje Základní škola II. turnus příměst
ského tábora.
–	Od 26. do 30. 7. připravuje TJ FC Hněvotín pro místní děti
TENISOVÝ KEMP.

–	Od 26. do 30. 7. připravuje Mateřská škola příměstský tábor
pro místní předškoláky.
–	V druhém srpnovém týdnu pořádá spolek ProVás Hněvotín již
7. ročník pobytového tábora v areálu UP Olomouc na Pastvi
nách – tábor je již plně OBSAZEN.
–	Od 16. do 20. 8. pořádá Základní škola III. turnus příměst
ského tábora.
–	V sobotu 21. srpna od 14 hodin pořádá obec Hněvotín Den
otevřených dveří místního sportovního areálu a TJ FC Hně
votín spolu s členy spolku ProVás Hněvotín a SDH připraví Zá
bavný sportovní den pro malé i velké s večerním Letním ki
nem PROVÁZEK.
–	28. srpna SDH Hněvotín zve na tradiční Posezení u zbrojnice
s ochutnávkami piva.
–	1. září uspořádá v kulturním sále Obecní úřad společně se ZŠ
a MŠ Hněvotín slavnostní zahájení školního roku 2021/2022
a uvedení Mgr. Pavla Pekaře do funkce ředitele ZŠ a MŠ Hně
votín.
–	Výlet vláčkem na Velký Kosíř plánovaný na 21. srpen se tento
rok bohužel NEKONÁ.
Petr Niessner, místostarosta

Naděždu Krejčí nahradí v zastupitelstvu Ondřej Svaček
Jako starosta obce jsem 7. 6. 2021 obdržel písemnou rezignaci
zastupitelky obce Ing. Naděždy Krejčí na její mandát. Podle § 55
odst. 2, písm. b) zákona č. 491/2001 Sb o volbách do zastupi
telstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, tímto dnem její mandát zaniká.
Na uprázdněné místo by měl následující den, tedy 8. 6. 2021,
nastoupit náhradník z kandidátní listiny téže volební strany, pan

Zdeněk Filip. Ten se však mandátu písemně vzdal dne 8. 6. 2021.
Na uprázdněný mandát tedy nastupuje dnem 9. 6. 2021 auto
maticky další náhradník v pořadí, pan doc. JUDr. Ondřej Sva
ček, PhD.
Paní Krejčí děkujeme za dosavadní činnost pro obec. Novému
zastupiteli, panu Svačkovi, přejeme, ať se mu práce daří.
Jaroslav Dvořák, starosta obce
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Víkend U Hněvoty byl plný soutěží pro děti
se spoustou zmrzliny a opekáním špekáčků
Provoz multifunkčního parku U Hněvoty
na okraji naší obce zahájila v letošním roce
společnost Spro stavby, obchod, dopravu
a služby. Lidé zde mohou využít technic
kých služeb pneuservisu, ruční automyčky,
čerpací stanice nebo samoobslužný úklid
interiéru svého vozu. Zájemci o autoturis
tiku si zde mohou zakoupit, servisovat ne
bo zapůjčit obytné karavany firmy ADRIA.
Vedení společnosti nejde pouze o hlavní
předmět svého podnikání, který vysvětluje
název firmy Spro. Třeba retenční nádrž pro
zachycení dešťové vody z ploch areálu po
jala téměř umělecky a investovala nemalé
prostředky do přírodního jezírka s dětským
hřištěm. Návštěvníci tak mají možnost se
zastavit, posadit se a vychutnat si u něj
například točenou zmrzlinu, značkovou
kávu či speciality z grilu. Poslední novin
kou areálu je profesionálně vybavené Bis
tro U Hněvoty, které zve na denní polední
menu či na pizzu.
Každým rokem stavební firma organi
zuje zábavné dny pro své zaměstnance
a jejich rodiny. Je již známo, že vedení
společnosti dlouhodobě podporuje místní
spolky a jejich činnost. První červnový ví
kend nás všechny mile překvapila a uspo
řádala po dlouhé kovidové době první

společenské setkání pro širokou veřej
nost. Víkend byl plný soutěží pro děti bez
rozdílu věku, malí i velcí zájemci si mohli
opéct špekáčky, využít možnosti nechat si
pomalovat obličej, projet se na koni nebo
v závodním Lamborghini. Děti si v horkém
dni zařádily v připravené pěně a užily si
spoustu další zábavy pod nebem bez
mráčků. Vedení obce a spokojení občané

s místními dětmi tímto děkují vedení spo
lečnosti Spro za vydařenou akci se spous
tou zmrzliny a všichni se těšíme na další
skvěle prožité chvíle ve vašem areálu
U Hněvoty.
(Pozn. redakce: dle zakladatele Hněvoty byla naše obec přejmenována z původního německého názvu Nebotein)
Petr Niessner, místostarosta

Parkování můžeme částečně vyřešit my sami
Co nás trápí?
V Hněvotíně se poslední dobou objevuje
zvláštní nešvar, který se nedá jinak na
zvat než „bezohledné parkování“ někte
rých našich spoluobčanů. Problém s par
kováním je nejen v naší obci, ale také
v celé republice a vyspělých státech. Čas
to vlastní domácnosti dvě i více aut, ně
jaký ten motocykl, přívěsný vozík apod.
a k tomu ještě auta firemní či služební.
Této konkrétní situaci jsme se snažili pře
dejít i při realizaci celkových revitalizací
a úprav ulic. V obci jsme vytvořili více než
tři sta parkovacích stání.
Jaký je nynější stav?
Zejména v odpoledních hodinách a víken
dech jsou parkovací místa plná a odsta
vit vůz není prakticky kde. Někteří maji
telé plechových miláčků to vyřeší tak, že
svůj vůz naprosto chladně „zaparkují“ na
chodníku nebo klidně i na travnatých pá
sech. Tomuto stavu již více nechce přihlí
žet ani obecní úřad, ani chodci.

Všimli jste si, že v naší vesnici má téměř
každý dům vrata s možností vjezdu na dvůr
nebo do průjezdu? U novějších domů jsou
garáže a dokonce i stání za plotem před
garážemi.
Neber mi „moje“ místo!
Jenže proč se zdržovat otevíráním a zavírá
ním brány nebo vrat? A k tomu také ještě
musím vidět na svoje auto přímo ze svého
okna – to je přece samozřejmost! A z gará
že mám hobby dílnu nebo sklad na všechno
nepotřebné. A tak někteří naši spoluobča
né pojali veřejná parkovací stání (tzv. záli
vy) za své, a to doslova. Mají pocit, že jim
parkovací místo obec bezúplatně předala
do vlastního užívání a „lusknutím prstu“ se
stalo jejich majetkem.
Tímto svérázným názorem bohužel na
stává situace, že se občané navzájem na
padají a vysvětlují si, kdo komu „stoupl“
na jeho parkovací místo. Dokonce se začí
nají ozývat i takzvaní „majitelé“ parkova
cích zálivů před svým domem, kteří vůz

vůbec nevlastní, nicméně jsou ochotni
„své“ parkovací místo pronajmout. Co na
to říct? Všechny parkovací zálivy jsou
obecní, a tedy určené pro všechny.
Jak dál?
V obci je cca 600 rodinných domů a aby
chom uspokojili potřebu všech domác
ností, potřebovali bychom tedy přibližně
1000 parkovacích stání. Na jednu stranu
se snažíme postupně obec zvelebovat,
aby se nám tu žilo co nejlépe, a na druhou
stranu si navzájem komplikujeme život.
Budeme likvidovat parčíky, předzahrád
ky a kácet veškerou zeleň v ulicích, chceme
jen betonovat a asfaltovat, pronajímat,
odkupovat a následně oplocovat veřejná
prostranství? Bude se nám to líbit? Jistěže
by to byla zhovadilost, ale na straně druhé
se tím problém parkování skoro vyřeší! To
hle chceme? Opravdu zvítězí bezohled
nost, lhostejnost, pohodlnost a sobectví?
Roman Piňos, předseda výboru
pro životní prostředí
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Objem odpadů rapidně roste, někteří to ještě zhoršují
Nárůst odpadu vyprodukovaného občany
je v posledních letech enormní. Je to po
chopitelné – vyšší nároky na hygienu, es
tetiku prodeje, výrazný nárůst nákupů
přes internet apod. Dříve byla likvidace
papíru jednoduchá. Pokud se to dalo spá
lit, vhodilo se to do kamen a basta. A ješ
tě bylo teplo! Ovzduší jsme moc neřešili.
U domů byla hnojiště, kam lidi házeli bio
logicky rozložitelný odpad, který potom
končil jako hnojivo na poli.
Dnes nás obklopují plasty. Obec navý
šila sběrné kontejnery žluté barvy o ob
jemu 1,1 m3 na celkových 28 kusů (před
pandemický stav byl 17 kusů). Vyvážíme
je jedenkrát týdně. Každý týden tedy
30,8 m3. Problém je, že polovina objemu
je vzduch. A protože někteří občané plas
tovou lahev nesešlápnou a nedotáhnou
zátku tak, aby zůstal uvnitř podtlak, při
jdete ke kontejneru a ten je plný. Tak co?
Vysypeme to někam vedle! Přece nepůjdu
nebo nepojedu k dalšímu stanovišti. U na
šeho to není a oni to jistě zaměstnanci
obce uklidí.

Občané se ptají, proč nedáme více
kontejnerů? Druhým dechem ovšem říka
jí: „Hlavně ne před náš dům.“ Více kontej
nerů nejde přidat z kapacitních důvodů
(sběrná místa nejsou nafukovací) ani z fi
nančních důvodů. Navýšení počtu míst by
znamenalo razantní navýšení poplatku za
odvoz odpadu.
Další velký problém je s biologickým
odpadem. Občané hází celé stromy a celé
kusy rostlin nebo čerstvou trávu ihned do
velkých i malých kontejnerů. Biologického
odpadu máme obrovské množství (472 tun
ročně). Pokud by občané posekali větve
stromů, kořeny, lodyhy rajčat, dýní a po
dobný rostlinný materiál ještě před ulo
žením do hnědých kontejnerů o objemu
1,1 m3 nebo velkoobjemových kontejnerů,
svozová kompostárna bez problémů od
pad odveze a zkompostuje. Též je možnost
čerstvou trávu ukládat do kompostéru
a vyhazovat již zakompostovanou hmotu
(třeba jednou za měsíc, dle potřeby).
Občané nám však naloží celou túji ne
bo celý pařez, který kvůli hmotnosti ani

Zakázky malého
rozsahu: atletický
ovál pokryje tartan

Čekáme na dotace na halu i byty

Společnosti provádějící pokládku živice
oslovila obecní Komise pro zadávání ve
řejných zakázek s výzvou k podání nabíd
ky na zhotovení živičného povrchu na at
letický ovál. Nejlépe vyhověla společnost
STRABAG, s níž obec uzavřela smlouvu.
V další výzvě komise oslovila tři spo
lečnosti, aby podaly nabídku na zhotove
ní tartanového povrchu atletického ová
lu. Nejlépe vyhověla společnost Sportov
ní podlahy Zlín.
Obec také přes Rozvojovou a poradní
agenturu Brno oslovila na celostátním
serveru firmy k podání nabídky na podli
mitní zakázku „Realizace stavby bytových
jednotek v obci Hněvotín.“ Nabídku poda
la jediná společnost – Spro stavby, ob
chod, dopravu a služby. Zastupitelé schvá
lili uzavření smlouvy o dílo, která bude pod
míněná přidělením dotace z fondu MF ČR.
Přes Rozvojovou a poradní agenturu
Brno oslovila obec také firmy kvůli podli
mitní zakázce „Přístavba tělocvičny a sta
vební úpravy ZŠ Hněvotín“. Na výzvu rea
govaly dvě společnosti, z nichž nejlépe
vyhověla OHL ŽS. Zastupitelé schválili
uzavření smlouvy o dílo, která bude pod
míněná přidělením dotace z fondu MF ČR.
Miloslav Antl, místostarosta

nezvládnou do kontejneru hodit, tak ho
jen položí vedle kontejneru, stejně jako
větve či posekanou trávu. Lidé také vyha
zují nábytek, střešní krytinu…
Někteří nám telefonujete: „Všimli jste
si, že tam a tam máte nepořádek? Někdo
Vám tam vysypal to a to, vždyť to do od
padu ani nepatří!.“ Bohužel to tak někte
ří naši spoluobčané necítí. Zaměstnanci
obecního úřadu vše samozřejmě vždy
uklidí, ale mají jinou práci a není možné,
aby denně řezali kmeny stromů nebo drti
li větve.
Samozřejmě, většina občanů se chová
ukázněně, pár jedinců to ovšem vždy zka
zí všem. Zavedeme všude kamery a foto
pasti? Lék by to pro některé byl, ale bu
deme se v obci ještě cítit jako svobodní
občané?
Poznámka na závěr: Ještě jsme zoufalí
z množství psích exkrementů na veřej
ných prostranstvích. Ale k tomu se vrátí
me někdy v příštím vydání.
Lukáš Koníček, referent pro vodní
a odpadové hospodářství

Přípravné práce ke stavbě chodníku k průmyslové zóně

Ekonomové tvrdí, že „peníze jsou až na
prvním místě“. Možnost získání peněz z Ev
ropské unie, ministerstev, různých fondů
a Olomouckého kraje projednáváme prak
ticky na každém zasedání zastupitelů.
V současné době čekáme na rozhod
nutí Ministerstva financí, kam jsme po
žádali o peníze na „Přístavbu tělocvičny
a stavební úpravy ZŠ Hněvotín“. Když se
zadaří, můžeme dostat až 20 milionů ko
run.
Očekáváme zprávu z Ministerstva fi
nancí ohledně rozhodnutí o dotaci „Reali

zace stavby bytových jednotek v obci Hně
votín“. To je 5 bytových jednotek v budově
pošty. Můžeme dostat až 90 procent z roz
počtu, což je 10 milionů korun.
Netrpělivě čekáme také na rozhodnutí
Státního fondu dopravní infrastruktury
na výstavbu „Chodníku od ZD po Mrazírny
SAFI.“ V roce 2020 jsme dotaci neobdrže
li, tak snad se zadaří v tomto roce.
Ještě jsme na poslední chvíli požádali
o dotaci na další vrt pro zdroj pitné vody.
Tak uvidíme, kolik toho dostaneme.
Jaroslav Dvořák, starosta
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Novým ředitelem školy bude Pavel Pekař
Do zaslouženého důchodu odchází stáva
jící ředitel školy Mgr. Vladimír Čuka, a pro
to obec jako zřizovatel musela vyhlásit
výběrové řízení na tuto uvolněnou pozi
ci. Nového ředitele ZŠ a MŠ Hněvotín vy
bírala 28. 5. 2021 komise složená ze zá
stupců odboru školství krajského úřadu,
české školní inspekce, zástupce z řad pe
dagogů a samozřejmě i zástupců obce.
Komise posoudila kompetence kandidátů
a jako nejvhodnějšího kandidáta vybra
la současného pedagoga naší školy pana
Mgr. Pavla Pekaře, který bude slavnostně
uveden do funkce 1. 9. 2021.
Končícímu řediteli Vladimíru Čukovi dě
kujeme za odvedenou práci a těšíme se na
spolupráci s jeho nástupcem. Novému ře
diteli přejeme tvůrčí a pohodovou atmo
sféru a kreativní nápady při práci na dalším
rozvoji školy.
Mgr. Lucie Přikrylová,
předsedkyně školského výboru

Čtvrťáci si poradili a získali Průkaz mladého cyklisty
Těsně před prázdninami se naši žáci zú
častnili kurzu dopravní výchovy v Olo
mouci. Stalo se již tradicí, že ve 4. třídě
získávají Průkaz mladého cyklisty. Než jej
ale dostanou, musí projít zkouškami z te
orie a praxe. Naučí se řešit běžné doprav
ní situace, osvojí si základy chování při

jízdě ve více pruzích, na světelných křižo
vatkách, kruhovém objezdu nebo na že
lezničním přejezdu.
Žáci měli možnost trénovat na kolech
nebo na koloběžkách. Zpočátku se někte
ří nedokázali ve složitějším provozu zori
entovat, ale při větším soustředění se vše

v dobré obrátilo a při závěrečných zkouš
kách před dopravními a vojenskými poli
cisty prokázali, že si v provozu poradí.
Prázdniny jsou na dohled, tak všem
přejeme, ať myslí na svou bezpečnost,
když se vydají na komunikace.
Mgr. Kateřina Kuchrýková

Žáci se v době kovidové zapojili do sportovní soutěže
Všichni jsme rádi, že skončila doba, kdy
jsme si společně nemohli zasportovat ani
venku natož v tělocvičně. Abychom žáky
podnítili ke sportovním aktivitám, byla

v době distanční výuky vyhlášena spor
tovní soutěž: TV CHALLENGE – Hýbej se!
Zúčastnili se jí žáci z celé školy. Zasílali
svá videa, fotografie nebo záznamy svých

sportovních aktivit venku nebo v domá
cím prostředí. Každý pojal pohyb jinak,
bylo velmi zajímavé sledovat nadšení
a zápal, s jakým se někteří do soutěže
zapojili.
V závěru zasedla komise a vybrala tři
vítězné příspěvky, které můžete zhléd
nout na webových stránkách naší školy
v sekci Školní projekty a nechat se naši
mi žáky inspirovat.
Výherci hlavních cen
1. místo: Kuba Švéda (4. třída)
2. místo: Nikolka Kramplová (2. třída)
3. místo: Natálka Housková (5. třída)
Gratulujeme i všem ostatním, kteří se do
soutěže zapojili se svými zajímavými ná
pady. Hodnotná cena čekala na každého!
Vždyť není důležité vyhrát, ale zúčastnit
se. Tentokrát se opravdu vyplatilo do sou
těže zapojit a mnozí litovali, že přestože
přes lockdown cvičili, svoje aktivity ne
zdokumentovali a do soutěže neposlali.
Mgr. Radka Dudová
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Zápis do školního a předškolního Vybrat ty nejlepší
vzdělávání byl opět elektronicky z talentové soutěže
V týdnu od 12. do 18. dubna 2021 proběhl
na naší škole zápis do 1. ročníku ve škol
ním roce 2021/2022. Vzhledem k opětov
ně špatné epidemiologické situaci probě
hl zápis opět elektronicky a bez přítom
nosti dětí. Na 17. června 2021 jsme svolali
rodiče budoucích prvňáčků do naší ven
kovní učebny (altánu), aby měli informa
ce o činnosti nejen do začátku školního
roku, ale i k průběhu prvních měsíců jejich
povinné školní docházky.
Vedení školy obdrželo třicet žádostí
o přijetí k základnímu vzdělávání, z toho
4 rodiče žádali o odklad povinné školní
docházky o jeden rok. Jelikož se již jeden
žák odhlásil na jinou školu, 1. září 2021
nastoupí do 1. ročníku pětadvacet žáků.
Vyučující bude opět Mgr. Alena Zapleta
lová.

Ve dnech od 5. do 7. května 2021 se
uskutečnil zápis do mateřské školy. Stej
ně jako loňského roku zápis proběhl čás
tečně elektronicky, bez přítomnosti dětí
v mateřské škole.
Vedení školy obdrželo 29 žádostí o při
jetí k předškolnímu vzdělávání. Přijato
bylo 21 dětí, ale na 8 dětí se bohužel ne
dostalo. Důvodem je velké množství žá
dostí rodičů o přijetí dvouletých dětí. Pro
vzdělávání v takovýchto odděleních ma
teřské školy platí pravidlo, že za každé
přijaté dvouleté dítě se snižuje počet dě
tí v této skupině o dvě děti. Proto školka
nemohla vyhovět všem žádostem. Přesto
že bude v takovém oddělení i chůva, bude
přesto práce učitelek s těmito dětmi veli
ce náročná.
Mgr. Vladimír Čuka, ředitel ZŠ a MŠ

„Živel“ bude oříšek
Přes 30 žáků se zapojilo od 19. 4. do 4. 6.
do školní soutěže Živel, která byla určena
pro všechny, kdo mají chuť ukázat svůj ta
lent. A že máme talentovaných dětí! Mezi
odevzdanými pracemi je bezpočet krásných
obrázků a zajímavých videí, fotografie i mo
delace, objevily se dokonce skvěle napsané
povídky v českém i anglickém jazyce.
Nyní před námi leží nelehký úkol vy
brat ze všech těchto krásných projektů ty
nejlepší. Vyhlášení soutěže a ocenění
nejlepších prací proběhne na konci škol
ního roku a veřejnost se o vítězích dozví
prostřednictvím dalšího čísla hněvotín
ského Zpravodaje. Všem žákům, kteří své
projekty do soutěže zaslali, patří už nyní
nejen naše díky, ale také velké uznání.
Mgr. Andrea Macíková

Dárek ke Dni dětí
Spolek rodičů při základní škole dal žákům ke Dni dětí sladký
dárek v podobě zmrzliny U Hněvoty. Všichni školáci si tak
mohli pochutnat na této osvěžující dobrotě a strávit pár nefor
málních chvilek se svým třídním kolektivem. Počasí nám přálo,
slunce hřálo a děti měly z dárku obrovskou radost. Děkujeme!
Mgr. Radka Dudová

Kristýna Kočí,
4. třída

Mini výlet za ZMRZLINOU

Nikola Navrátilová,
4. třída

Ve středu 2. 6. jsme poslední vyučovací hodinu vyrazili za zmrz
linou do bistra U Hněvoty. Šli jsme přírodou a objevili dokonce
novou cestu. Přešli jsme rušnou hlavní silnici a konečně došli
k pokladu – ZMRZLINA U HNĚVOTY!! Na výběr byla točená i ko
pečková, malá nebo velká. Všechny příchutě byly výtečné a vět
šina z nás si samozřejmě vzala velkou. Po zmrzlině jsme se spo
kojeně vraceli do naší oblíbené školy, snědli oběd a hurá domů.
Výlet byl krátký, ale skvělý a rádi si ho kdykoli zopakujeme.
Natálie Housková, Klára Chocholová,
Alena Brůžková, 5. třída
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Vzdělávat se lze i pod širým nebem
Naše krásná základní škola se může pyšnit
nejen truhlíky s muškáty na okenních pa
rapetech a na zábradlí balkonu, ale také
velkým školním pozemkem a přilehlým
parkem.
Na školním pozemku pěstujeme pod
odborným vedením paní učitelky Ivety Šu
tové brambory, ovoce, zeleninu, bylinky
aj. Žáci v rámci pracovních činností sejí,
sázejí, zalévají, plejí. V letošním školním
roce to ale nestíhají, tak jim v práci pomá
hají paní učitelky, asistentky pedagoga,
paní kuchařky a všichni, kdo právě mají
čas. Tímto bych všem jak žákům, tak za
městnancům školy chtěla poděkovat za
jejich svědomitý přístup a pomoc s prace
mi na školním pozemku.
O prázdninách každé pondělí budou
mít pedagogové službu na školním po
zemku a budeme velice rádi, když jim žáci
naší školy přijdou s prací pomoci.
V našem krásném školním parku se na
chází venkovní učebna, kde se můžeme
s žáky za příznivého počasí učit. Je to
úžasné vzdělávat se uprostřed nádherné
zeleně. Nad hlavami nám zpívají ptáci,
sluníčko svítí a všude voní rozkvetlé keře.
Sem tam kolem nás profrčí pan školník na
své nové sekačce trávy, který do venkovní
učebny zabudoval velkou bílou magnetic
kou tabuli, takže se tam cítíme velmi dob
ře a můžeme se venku učit jako ve třídě.
Žáci pracují ve skupinkách nebo ve
dvojicích, a tak utužují svůj třídní kolek
tiv. Největší odměnou nám však je, když se
žákům nechce jít zpět do třídy a říkají: „ To
už zvoní? To už je konec hodiny?“
Mgr. Vlasta Nováková,
zástupkyně ředitele

Škola trávou nezaroste, školník má novou sekačku
Tráva kolem školy nám roste před očima
rychlostí blesku. Malá sekačka už na ni
nestačila, a tak přišel pan ředitel Vladi
mír Čuka s nápadem, že zakoupíme malý
traktorek na sekání trávy. Se souhlasem
našeho zřizovatele a za finanční podpory
zastupitelstva obce jsme slova převedli
v činy.
Zajeli jsme s panem ředitelem do Olo
mouce a koupili tam traktor MTF 1430HD
a k němu i vozík. Panu školníkovi Stejska
lovi jsme udělali velkou radost. Nyní se
každý den prohání na traktůrku po školní
zahradě, seče trávu, vozík využívá na pře
voz bioodpadu a starého papíru. Nyní se
na nás pan školník i usmívá.
Mgr. Vlasta Nováková,
zástupce ředitele
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Předškoláci se loučili pohádkou o Sněhurce
Bohužel jsme si ani letos nemohli společ
ně s dětmi a rodiči užít zahradní slavnost,
jejíž součástí vždy bylo i rozloučení s před
školáky, a tak rozloučení s mateřskou ško
lou proběhlo jen v rámci třídy.
Nejdříve si děti zahrály pohádku Sně
hurka a sedm trpaslíků. V kostýmech to
dětem moc slušelo a absence diváků nám
dala prostor pro trochu experimentování
a legraci.
Role Sněhurky se s noblesou ujal náš
třídní komik Matýsek S. a pro roli prince
jsme nemohli vybrat nikoho jiného než
lásku všech kluků ve třídě Majdu. Pozice
královny byla předem dána, připadla nej
větší organizátorce dětí ve třídě Nikolce
a roli vypravěče jsme přidělili našemu
chytrolínovi Davídkovi K. Ostatní děti si
pak samy zvolily role trpaslíků a zvířátek.
Na závěr pohádky si děti zatančily,
protože – jak už to v pohádkách bývá –
všechno dobře dopadlo.
Po vystoupení si naši malí herci po
chutnali na sladkých dobrotách a připili si
šampusem (samozřejmě dětským).

Všichni předškoláci dostali kufřík
s výtvarnými potřebami, knížku, medaili
a upomínkový list. Naše báječné rozluč
kové dopoledne jsme zakončili veselou

písničkou „Ve školce nám bylo prima.“
Přejeme našim dětem ve škole hodně
úspěchů!
Kateřina Velclová

Výprava z mateřské školy si na návštěvě
v zemědělském družstvu zamilovala traktory
Na Hané se říká, že obilí je naše zlato. Jako správní Hanáci by
tedy už i nejstarší děti mateřské školy o obilí mohly vědět víc.
Proto jsme pro ně ve spolupráci se Zemědělským družstvem
Hněvotín připravili projekt „Od zrníčka ke koláči“. Jeho cílem
bylo seznámit děti s pěstováním obilí, jeho využitím a význa
mem práce zemědělců.
Činnosti jsme si rozdělili na teoretickou a praktickou část.
V mateřské škole si děti prohlédly druhy obilí, zhlédly jeho setí
na interaktivní tabuli a pohovořily o celém procesu zpracování

až po výrobu pečiva. Různé druhy pečiva děti ochutnaly, po
chvalovaly si koláče a piškoty. Do připravených nádob s hlínou
si pak každé dítě zaselo několik zrníček a dozvědělo se, jak je
třeba o rostlinky pečovat.
Nakonec přišel čas vidět vše v praxi, a tak jsme se vydali do
zemědělského družstva. Zaměstnanci nás vřele přivítali, ochot
ně dětem ukázali dnešní moderní stroje, které na poli lidem po
máhají, popsali nám, jak pracují a k čemu slouží. Každé dítě se
mohlo do traktoru posadit, což se všem moc líbilo a asi polovi
na z nich se hlásila, že chtějí
být traktoristé. Na odchodu
čekalo děti překvapení, dosta
ly dárečky – pexesa, omalo
vánky, pastelky a sladkosti. Za
skvělou atmosféru a dárky dě
kujeme panu Dofkovi, panu Po
spíšilovi a paní Krejzové.
Na zpáteční cestě jsme se
nezapomněli zastavit u polí
a prohlédnout si, jak obilí vy
rostlo. Bylo ještě zelené a děti
pochopily, že má ke koláčům
ještě daleko. Měli jsme ale dob
rý pocit, jak se vše daří a fungu
je. Tak doufejme, že nadšení dě
tem vydrží a vyrostou z nich
dobří hospodáři, kteří se budou
o naše pole dál s láskou starat.
Ilona Vyroubalová
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V projektovém dni se děti ze školky učily
poznávat dřevo a pracovat s ním
Pouze dva ze šesti naplánovaných pro
jektových dnů se nám kvůli koronavirové
situaci podařilo uskutečnit v tomto škol
ním roce. Ale hned, jak to bylo možné,
pustili jsme se s nadšením do přípravy
nových zajímavých projektů, které obo
hacují a zpestřují pobyt dětí ve školce.
Projektový den „Dřevo kolem nás“ pat
řil dětem ve věku 4 – 5 let. Jeho cílem by
lo získat povědomí o tom, co je dřevo za
materiál, jak vzniká, kde ho najdeme, kdo
se dřevem pracuje a co všechno je z něj
možné vyrobit.
Děti vyhledaly dřevěné hračky, které
v mateřské škole máme, například dřevě
né stavebnice, dřevěná auta, dřevěný vlá
ček, dřevěná zvířátka, dřevěný les, dřevě
ný domeček, zkrátka všechny dřevěné
hračky, na které si vzpomněly. Také se po
koušely hmatem určit, jaké předměty jsou
v pytlíku a z jakého materiálu jsou vyro
beny. Další skupinka měla na stole obráz
ky předmětů a vybírala na hromádku ty
z nich, které jsou vyrobeny ze dřeva. Z růz
ných druhů nářadí na stole také určovaly,
které se používá na práci se dřevem. Kro
mě toho na ně čekal příběh o semínku,
které se bálo, co se s ním stane, až upad
ne na zem. Děti pohybově ztvárnily, jak
semínko upadlo, svítilo na něj sluníčko,

prší a strom pomalinku roste. Zatančily si
na píseň Pobyt v lese – CD Děti a ekologie.
Nakonec na všechny čekalo překvape
ní na školním dvorečku. Čekal tam na ně
truhlář, pan Hryzbil, který je seznámil
s různým nářadím. Poučil děti, jak se
správně s nářadím zachází a pracuje.
Mohly si vyzkoušet zatlouct hřebík, za

šroubovat šroubky nebo řezat ruční pil
kou. Dozvěděly se zajímavosti o práci se
dřevem. Na závěr si všechny děti vyzkou
šely svoji šikovnost a manuální zručnost
a vyrobily si ze dřeva vlastní medaili.
Společně jsme strávili zajímavé a in
spirativní dopoledne.
Ivona Vrbíková, zástupkyně pro MŠ

Den dětí přinesl soutěže i sladkou odměnu
S příchodem prvního červnového dne se některé děti nemohly
dočkat rána, aby už byly ve školce. Proč? Zkrátka proto, že je
1. června, a to přece mají svátek všechny děti a určitě je ve školce
čeká plno překvapení a dobrodružství. Všichni „Broučci“, „Motýl
ci“ i „Včelky“ se těšili na svůj sváteční den plný her a soutěží.
Děti z Broučků nejdříve soutěžily v herně a po svačince se
společně s učitelkami a chůvou vydaly podle šipek hledat po

klad. Motýlci si nejdříve ve školce společně zazpívali a zatančili
a po svačince na zahradě na ně čekalo několik soutěží a her. Dě
ti ze Včeliček svůj svátek oslavily dopolednem plných písniček,
her a soutěží nejen ve třídě, ale i venku u pyramidy.
Na všechny oslavence po dopoledních herních a soutěžních
výkonech čekala také zasloužená sladká odměna.
Bártová Drahomíra, učitelka MŠ
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Střední škola se v obci udržela jen čtyři roky
Některým to může znít až neuvěřitelně,
ale v Hněvotíně působila střední škola.
Svědčí o tom zápis, který lze nalistovat
v obecní kronice za rok 1992. Tehdy za
čátkem září zahájila svou činnost Soukro
má střední škola stavební v Hněvotíně.
První roky po sametové revoluci při
nesly spoustu nových možností, kterých
se dalo nejlépe využít v soukromém sek
toru. A nově zřizované soukromé školy
byly jednou z nich. Tento nový trend se
nevyhnul ani naší vesnici, kde novou ško
lu rozjel její vlastník a zároveň ředitel
Ing. Josef Klementa.
S nově založeným školským zařízením
měl její ředitel ambiciózní plány. Zpočát
ku se však musel spokojit pouze se skrom
nými prostory, které si pro učebny pro
najal v budově ubytovny zemědělského
družstva. Do budoucna však počítal s pro
nájmem celé školní budovy čp. 101 u kos
tela, která se měla uvolnit s úbytkem žáků
na místní základní škole díky dostavbě
budovy nové školy v Lutíně.
Co se na soukromém učilišti vyučova
lo? Tehdejší kronikářka Jindřiška Fláša
rová píše: „Studijním oborem je stavební
obnova – pětileté studium s maturitou.
Někteří vybraní žáci, kteří zvládnou zednické dovednosti, mohou získat i výuční
list v oboru zedník.“
Škola byla zaměřena na opravy a re
konstrukce památných historických bu
dov. Do prvního ročníku v úvodním škol
ním roce nastoupilo 22 dojíždějících žá
ků (15 chlapců a 7 dívek). Také většina
učitelů dojížděla, pouze dva byli z místní
základní školy – fyzikářka Jana Mrkusová
a tělocvikář Jan Hándl.
Jelikož šlo o školu soukromou, žáci si
své studium financovali ze svého. Měsíční

Nynější ubytovna, kde v 90. letech sídlila Soukromá střední škola stavební. Za budovou lze vidět
i dřívější jídelnu zemědělského družstva, kde se studenti stravovali.

poplatek činil 700 Kčs, potřebnými učeb
nicemi a sešity studenty vybavovala sama
škola. Stravování pak bylo zajištěno v jí
delně družstva v sousedství ubytovny.
Obědy zde přišly na 20,50 Kčs, žáci zde
brali poloviční porce masa, aby pro ně
obědy vycházely levněji.
Už v roce 1993 kronika zmiňuje pro
blémy, s nimiž se střední škola potýkala –
nedostatek prostoru pro učebny, chybějí
cí kabinety a pomůcky, nestálý učitelský
sbor. Ředitel Klementa se snažil problé
my zmírnit tím, že pro školu pronajal
i prostory v Olomouci a v dalších okolních
obcích. Přitom na nezájem studentů si
škola nemohla stěžovat, dle kronik měla
v roce 1994 zcela naplněny dvě třídy.
Nicméně smělé plány pana ředitele
Klementy se po roce 1994 zcela rozplynu

Máte zájem o to, aby v obci
vznikl turistický oddíl?
Výbor TJ FC Hněvotín vyzývá příznivce turistiky z řad hněvotín
ských občanů, kteří by měli zájem o založení turistického od
dílu, aby kontaktovali kteréhokoli člena výboru, případně se
ozvali na e-mailovou adresu spolku fchnevotin@seznam.cz.
Vznik turistického oddílu v obci by mohl rozšířit možnos
ti pro volnočasové aktivity občanů všech generací, kteří
jsou vyznavači pohybu a zároveň při tom rádi poznávají no
vá zajímavá místa nejen z blízkého okolí, ale i vzdálenějších
oblastí.

ly, jak také zmiňuje kronika: „Pan ředitel
měl zájem o pronájem budovy u kostela,
protože při snížení stavu žáků po dostavbě
2. stupně v Lutíně předpokládal, že se škola druhé budovy bude chtít zbavit. Pronájem se neuskutečnil, protože ředitelka paní
Alena Večeřová naprosto neměla zájem nastěhovat všech 9 tříd plus třídu družiny do
jedné budovy.“ Vše tak zůstalo při starém
– střední škola v ubytovně, první stupeň
základní školy zase u kostela.
Kapitola středoškolského vzdělávání
v naší obci se uzavírá roku 1996, kdy uči
liště nevyhovující prostory ubytovny kvů
li nedostatečné kapacitě nadobro opouš
tí. Jeho činnost tím ale zřejmě neskonči
la, dle internetových zdrojů působilo na
dalších místech nadále až do května roku
1997.
Adam Niessner, kronikář obce
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Kovidové rozvolnění umožnilo udělat
elektrickou přípojku a podstavy kazatelen

Předseda MS MUDr. Pavel Andrš zasypává přívodní elektrický kabel.

Jen co se rozvolnila kovidová opatření,
svolal výbor Mysliveckého spolku Blata
Hněvotín na sobotu 5. června první spo
lečnou brigádu s jasným zadáním. Udělat
elektrickou přípojku a vyrobit a postavit
áčkové podstavy pod budky kazatelen,
které jsou již uskladněny a vzhledem
k pandemii již delší dobu čekají na mon
táž a umístění v honitbě.

Výroba podstav pro kazatelny. 2x foto: Rudolf Krč

K výrobě podstav jsme použili hluboce
impregnované jedlové dřevo zakoupené
od místního družstva ze zrušené chmelni
ce. Jedenáctičlenné skupině brigádníků,
kterou tvořil takřka celý výbor MS pod ve
dením mysliveckého hospodáře Pavla To
mana, šla práce pěkně od ruky. Za pět
a půl hodiny, což jsem přesně odměřil,
jsme vyrobili podstavy pro stavbu pěti ka

zatelen i elektrickou přípojku. Teď bude
třeba společně převézt podsady a připra
vené budky na určená místa v honitbě
a smontovat je.
To ovšem bude chtít svolat další spo
lečnou brigádu s větší účastí a technikou.
Věřím, že vše stihneme udělat do konce
června.
Rudolf Krč

Poděkování mysliveckým tahounům z Hněvotína
Vzhledem ke stále nepříznivé epidemio
logické situaci a nemožnosti shromažďo
vání většího počtu osob, které trvá již ví
ce než rok, je nejvyšší čas zkontrolovat
a opravit myslivecká zařízení ve vlastnictví
Mysliveckých spolků. Samozřejmě nemám
na mysli jen krmná zařízení a posedy, ale
hlavně údržbu ostatních mysliveckých za
řízení, která kvůli pandemii osiřela.
Protože nepřízeň počasí a zub času pů
sobil pandemie nepandemie, bude jistě
práce dost. A tak často mnohde nastupují
takzvaní tahouni, kteří jsou naštěstí, ruku
na srdce, v každém mysliveckém spolku.
Bez jejich aktivity by měl mnohý spolek,
nejen v tuto dobu, nemalé obtíže.
Nejinak tomu samozřejmě je i v MS
Blata Hněvotín. To má mimo jiné ve svém
majetku také brokovou střelnici, která již
potřebovala generální opravu střechy
nad vrhačkou a nátěr a úpravu schodiště.
A tak mohu odpovědně říci, že v Hněvotí
ně mezi takové tahouny bezesporu patří
tato skupinka: Vlastimil Handl, Petr Ku
bíček, Miroslav Špičák a Václav Labou
nek, kteří se i v tuto nelehkou dobu sešli

Skupinka „tahounů“ na zrenovované střeše. Zleva: Vlastík Handl, Petr Kubíček, Mirek Špičák a Václav Labounek. Foto: Rudolf Krč

a pustili se do práce, aby zabránili možné
větší škodě na spolkovém majetku.
Takovíto lidé si za svou pracovní akti
vitu zaslouží veřejné poděkování všech

ostatních členů Mysliveckého spolku Bla
ta Hněvotín a nejen zde, ale také ve všech
ostatních spolcích, kde jistě takoví ta
houni také jsou.
Rudolf Krč
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Stará garda Sparty míří s gratulací do Hněvotína
Založení tělocvičného spolku Sokol v Hně
votíně se datuje ke dni 9. prosince 1934,
kdy spolek zahájil činnost pod názvem
TJ Sokol Hněvotín. Rekreační kopaná se
tak v Hněvotíně hrála již před druhou svě
tovou válkou. Hrávalo se navečer, po prá
ci, obyčejně o 7 až 8 hráčích podle toho,
kolik se jich sešlo. Hrávalo se před hasič
skou zbrojnicí. Branky byly z kůlů použí
vaných na chmelnicích a přímo na plotě.
Skoro uprostřed stál vysoký sušák na ha
dice. Po skončení války byly od roku 1946
organizována přátelská utkání, například
s Těšeticemi, Vojnicemi, Náměští a Olšany.
Na podzim roku 1950 byla svolána sokol
ská schůze a bylo rozhodnuto o založení
oddílu kopané. První mistrovská utkání se
začala hrát na jaře 1951.
V letošním roce tedy uplynulo od této
události 70 let. Výbor spolku se rozhodl
připomenout toto kulaté jubileum uspo
řádáním přátelského fotbalového utká
ní, ke kterému pozval starou gardu Spar
ty Praha. Zápas s hněvotínskými muži se
ve sportovním areálu uskuteční v pátek
9. července od 17 hodin – na den a hodi
nu přesně jako před 5 lety, kdy jsme si
připomínali 65 let kopané. Tehdy se ve
sparťanském dresu objevily takové legen
dy, jakými jsou Jiří Novotný, Michal Hor
ňák, Petr Vrabec, nebo František Straka.

Přesně na den bude v Hněvotíně hrát po pěti letech stará garda pražské Sparty

Všichni věříme, že nám i letošní
sparťanská sestava podobná
jména nabídne.
V rámci malého programu
oslav se o přestávce utkání
představí benjamínci, po utká
ní pak budou oceněni jubilanti
a dlouholetí členové spolku.
Programem bude provádět moderátor,
který se do pozdních nočních hodin po

stará i o hudební produkci. Sa
mozřejmostí je zajištění boha
tého občerstvení. Vstupné na
akci je pro dospělé 50 Kč.
Vyslyšte pozvání pořadatelů
a svojí účastí na oslavě přijďte
do sportovního areálu symbo
licky pogratulovat všem, kteří
se na bohaté historii hněvotínské kopané
podíleli.
Milan Krejčí

Obec Hněvotín a místní spolky
vás srdečně zvou na

HNĚVOTÍN

PŘÍMĚSTSKÝ
PŘÍMĚSTSKÝ
TENISOVÝ
KEMP
TENISOVÝ TÁBOR
Program:

Termín:

•
•
•
•

27. 7. - 31. 7. 2020
Pro děti ve věku 6-15 let
Denně v čase 8:30 - 15:30
Strava zajištěna (svačina, oběd, svačina).

tenisový trénink
sportovní soutěže
kondiční příprava
rozvoj pohybových
dovedností
• závěrečný turnaj

do
se zapojte i vy v sobotu
od
ve sportovním areálu
•

sportovní disciplíny pro malé i velké

•

oblíbená soutěž „hod vajíčkem“

→ bude překonán rekord 52 m z roku 2018?
Cena kempu

2 850,-

Přihlášky zasílejte na
TREND SPORT, z. s.
machovsky.d@seznam.cz
Případné dotazy volejte
na +420 602 704 959
Kemp probíhá pod vedením profesionálních trenérů
a ve spolupráci s FC Hněvotín a obcí Hněvotín.

•

vystoupení místních mažoretek

•

skákací hrad, jízda na Segway

•

prohlídka areálu a vnitřních prostor FC

•

ve večerních hodinách letní kino
Provázek (pouze za příznivého počasí)

•

občerstvení zajištěno
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Na Hněvotínském písku bojovalo 15 dvojic
Započatá tradice beach volejbalového tur
naje Hněvotínský písek pokračuje. Dru
hého ročníku se 4. 6. 2021 zúčastnilo re
kordních 15 dvojic. V mimořádně krásném
a slunečném počasí podali neuvěřitelné vý
kony ve dvou skupinách po 7 a 8 dvojicích.
Po celodenním snažení, které zpříjem
nil dobrý oběd v místní hospůdce Na Hři
šti, se o 3. místo utkaly rodinné dvojice –
Ondřej a Andrea Svačkovi versus Zoltán
Murányi s dcerou Veronikou. Manželský

pár podlehl otci s dcerou až v dramatic
kém tiebreaku 3. setu. Finálový zápas ob
starala dvojice Ondra Poledna s Renatou
Janákovou proti očekávaným favoritům
turnaje Standovi Furchovi s Hankou Davi
dovou. Po krásném zápase obhájili vítěz
ství z minulého turnaje Ondra s Renatou.
Tímto jim ještě jednou gratulujeme.
Děkujeme TJ FC Hněvotín, který věno
val do turnaje hodnotné ceny pro nejlepší
páry, a to plážová tílka s nápisem „Hně

votínský písek“. Velké poděkování patří
všem účastníkům za jejich sportovní a přá
telský přístup k celému turnaji a samozřej
mě všem fanouškům, kteří po celý den ne
únavně povzbuzovali své favority. Na zá
věr musíme zmínit dětskou soutěž, která
proběhla v průběhu turnaje a stane se
součástí každého ročníku, a doufáme, že
si děti pochutnaly na sladkostech.
Už teď se všichni těšíme na 2. turnaj
2. ročníku, který se uskuteční začátkem
září 2021. 😊
Závěrečné pořadí dvojic:
1. Ondra Poledna + Renata Janáková
2. Standa Furch + Hanka Davidová
3. Zoltán + Veronika Murányi
4. Ondra + Andrea Svačkovi
5.	Adéla Navrátilová + Klára Šulcová
6.	Jirka Sova + Ivoš Černý
7. Filip a Vašek Sovovi + Tonda B.
8. Miki + Honzi Edlovi
9. Petr Láner + Kuba Krejčí
10.	Jirka Mlynář + Marek Duda
11.	Tomáš Tulec + Martin
12.	Jarek Filipek + Petr Vocilka
13. Matouš + Markéta Budinová
14.	Radek + Katka Navrátilovi
15. Petr Filkasz + Jitka Sovová
Radek Navrátil, pořadatel turnaje
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