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Zastupitelé schválili výkup
pozemků na cyklostezku
Se třinácti hosty se v úterý 17. srpna konalo 18. zasedání zastupitelstva, z něhož
se omluvil zastupitel Roman Piňos.
Po schválení zapisovatele, návrhové komise a ověřovatelů zápisu přednesl předseda kontrolního výboru Ing. Ivo Černý zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení
a starosta obce o činnosti obecního úřadu.
Dále zastupitelé projednali a schválili
směnu pozemků pro vodní nádrž a odkoupení pozemků pro výstavbu cyklostezky
do Lutína. V žádostech fyzických a právnických osob dominovaly žádosti o změnu územního plánu, o nichž budou zastupitelé rozhodovat až při zpracování návrhu změny územního plánu.
V kapitole „Různé“ byl navržen způsob
předání osobního automobilu ZŠ a MŠ Hněvotín a zazněla informace o pracovní činnosti se studenty středních škol.
Předseda finančního výboru informoval o rozpočtových opatřeních 6/2021 –

13/2021 přijatých v kompetenci starosty
obce.
Další body jednání najdete rozpracované
v samostatných článcích:
– zahájení práce na rozpočtu obce na
rok 2022;
– potřeba změny územního plánu;
– stav žádostí o dotace;
– akce, které by bylo možné uskutečnit
do konce tohoto roku a v roce 2022;
– informace o volbách do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR;
– potřeba pojmenování ulic a místních
částí v obci;
– pokračující výstavba v obci;
– obnovení kulturních a společenských
akcí.
Na závěr se konala jako obvykle diskuze – odpovědi na připomínky a podněty
se zájemci dozvědí na příštím jednání.
Aneta Glogarová, zapisovatelka

krátce z obce

Příprava návrhu
rozpočtu obce
na rok 2022
Vzhledem k nezbytnosti projednání návrhu
rozpočtu na rok 2022 na říjnovém 19. zasedání zastupitelstva, musíme zpracovat návrh rozpočtu na příští rok. Návrh rozpočtu
bude potom vyvěšen na úřední desce k připomínkování zastupiteli, spolky, sdruženími a občany obce.
Součástí tohoto návrhu bude i návrh
rozpočtu Základní školy a Mateřské školy
Hněvotín, příspěvkové organizace, který
zpracuje její vedení a zveřejní ho na webových stránkách a vývěsce školy.
Po zapracování připomínek zastupitelé plán projednají a v prosinci jej budou
schvalovat na svém 20. zasedání.
Ing. Libor Blaťák,
předseda finančního výboru

Informace
k říjnovým volbám do
Poslanecké sněmovny
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jsou vyhlášeny:
1. den voleb: pátek 8. 10. od 14 do 22 hod.
2. den voleb: sobota 9. 10. od 8 do 14 hod.
Hněvotín tvoří jeden volební okrsek – volit budeme tradičně v Kulturním domě.

Získali jsme miliony na chodník,
na byty a tělocvičnu se zatím nedostalo
Přes dva a půl milionu korun získala obec
ze Státního fondu dopravní infrastruktury
(SDFI) na výstavbu chodníku od vjezdu do
areálu Zemědělského družstva až k Mrazírnám SAFI. Dotaci ve výši 85 procent z uznatelných nákladů jsme obdrželi 22. července – celkem se jedná o 2 596 973 korun.
Obec bude tedy doplácet přibližně 700 tisíc
korun + veřejné osvětlení, které není uznatelným nákladem.
Žádali jsme také o poskytnutí dotací
z rozpočtu Ministerstva financí z programu „Podpora výstavby a obnovy komunální infrastruktury“ na stavbu bytových
jednotek v budově pošty. Dotaci však mi-

nisterstvo pro omezené prostředky a velký počet žadatelů zamítlo.
Ze stejného důvodu jsme nedostali ani
peníze z programu Ministerstva financí
„Podpora obnovy a rozvoje materiálně
technické základny regionálního školství“
na přístavbu tělocvičny a stavební úpravy
ZŠ. Upřímně řečeno, tento výsledek jsme
tak trochu očekávali. Státní rozpočet má
obrovský problém, obce mají naopak našetřeno, protože nechtěly v koronavirové
době riskovat. Navíc byl převis žádostí
obcí obrovský. Nepřidělení dotace v tuto
chvíli znamená zrušení obou zadávacích
řízení.
Jaroslav Dvořák, starosta

Předseda okrskové komise: Petr Niessner
Místopředseda:
Lenka Slehová
Zapisovatel:
Lukáš Koníček
Obec umožní volebním stranám, tak
jako u předcházejících voleb, využití plakátovacích a reklamních ploch. Případné
předvolební mítinky se budou konat bez
oficiální účasti zastupitelů obce.
MUDr. Pavla Hluší, předsedkyně
výboru pro občanské záležitosti

Udělejte si výlet na
zámek a do hřebčína
Český Červený kříž pořádá 19. září 2021
zájezd do zámku a hřebčína ve Slatiňanech. Zájemci se mohou přihlásit u paní
Ponížilové na tel. čísle 724 554 948.
Záloha činí 300 Kč.
Děkuji Ponížilová
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Nepřetržitý nárůst automobilové dopravy
je cestou do pekel. Svět se zbláznil
Každých osm vteřin projede Hněvotínem
během dne nějaké motorové vozidlo, celkem se jedná o více než osm tisíc osobních
a nákladních aut, kamionů či zemědělských strojů. Vyplývá to ze sčítání vozů,
které obec provedla 18. srpna za pomoci
seniorů na silnici II/570 Olomouc – Lutín
a silnici III/5709 procházející středem
obce na Topolany.
Tento průzkum se konal po dohodě se
starosty i v dalších obcích z Mikroregionu
Kosířsko a Odborem dopravy Krajského
úřadu Olomouc. Krajský úřad zváží trasy
kamionové dopravy a v některých obcích
omezí provoz dopravním značením „Zákaz průjezdu tranzitní dopravy“. Kontrola pak bude na Policii ČR a Celní správě.

Výsledky průzkumu
18. 8. 2021, 5.00 – 16.00 hodin
provoz přes hlavní křižovatku
na trase Olomouc – Lutín:
4560 osobních automobilů
694 nákladních automobilů a kamiónů
26 zemědělských strojů a traktorů
po silnici III/5709,
střed obce – Topolany:
2596 osobních automobilů
204 nákladních automobilů a kamiónů
17 zemědělských strojů a traktorů

S BESIPem jsme se dohodli kontrolním vážení kamionů projíždějících od Topolan.
Co k tomu dodat? Svět se zbláznil. Doprava zboží po železnici je na minimu. Zrušily se vlakové vlečky do fabrik a k výrobním
halám pro neefektivnost. Chceme v obchodech několik druhů mléka z mlékáren celé
republiky, 10 druhů piva, jižní ovoce a zeleninu po celý rok, co největší sortiment
elektrospotřebičů, oblečení a nejrůznějšího zboží. Podívejte se jen po Hněvotíně,
kolik je tu posledních volných míst k parkování. Osobní auta jsou přece samozřejmostí. Přitom ale bouříme: „Dopravu a kamiony ano, ale ne přes naši obec!“
O vývoji situace Vás budeme informovat.
Jaroslav Dvořák, starosta obce

Sportovní areál se stává výkladní skříní obce
Postupně krok za krokem přibližujeme
sportovní areál v obci původnímu záměru
– vybudovat co nejvíce sportovišť.
Nyní pokrýváme zájmy fotbalistů, volejbalistů, milovníků plážového volejbalu, tenisu, košíkové, posilování a nejnověji

i atletických sportů. Nechybí dostatek vybavených šaten se sprchami a WC, dětské
hřiště s lanovou dráhou, dnes již zase fungující restaurace a nové parkoviště.
Příští rok zbývá, abychom zřídili místa
pro pití vody, vysadili zeleň podél oplo-

cení a mezi sportovišti a celkově zkrášlili
celý areál.
Už nyní však můžeme říct, že máme zázemí pro sportování školní mládeže, dospělých a vlastně i celých rodin.
Jaroslav Dvořák, starosta obce

Nový ovál s tartanovou dráhou a plochou pro další lehkoatletické disciplíny obohatil hněvotínský sportovní areál.

Foto: David Houska

Letošní hospodaření obce umožní více investic v roce 2022
Příjmová stránka rozpočtu obce Hněvotína na rok 2021 se vyvíjí velmi příznivě.
Daňové příjmy z rozpočtového určení daní jsou vyšší a i ostatní příjmové položky
odpovídají schválenému rozpočtu.
Na účtech obce máme stále okolo
13 milionů korun, a navíc jsme od Státní-

ho fondu dopravní infrastruktury (SFDI)
obdrželi dotaci na výstavbu chodníku od
Zemědělského družstva – to nám zvýší
příjmy o dalších 2,5 milionu korun.
Očekáváme, že na konci roku bude příjmová stránka vyšší minimálně o 5 milionů. Díky tomu budeme moci na investice

vyčlenit v roce 2022 nejméně 15 milionů
korun. Velkým aktuálním problémem jsou
však výrazně rostoucí ceny stavebních
prací – zejména materiálů a omezené kapacity stavebních firem.
Ing. Libor Blaťák,
předseda finančního výboru
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Jak byste pojmenovali ulice v Hněvotíně?
O pojmenování ulic v Hněvotíně se mluví již několik let. Některé
místní části mají tradiční názvy, ale problém nastává u nově vystavěných ulic. Tento příspěvek je výzvou k veřejné diskusi.

ale třeba potok teče přes celou obec. Jednu dobu bylo aktuální
pojmenování U Pštrosa, ale dnes již není mezi námi.

Jména zavedená i matoucí

Pokud bychom přistoupili k oficiálním názvům ulic, znamenalo
by to výměnu občanských průkazů, ovšem sami mezi sebou bychom si pak lépe rozuměli, o které části obce mluvíme.
Prosíme o vaše názory, případně názvy nových ulic. Zasílejte
je na obecní úřad (mail: ou.hnevotin@volny.cz, do předmětu
pište heslo: ULICE).
Děkujeme!
MUDr. Pavla Hluší,
předsedkyně výboru pro občanské záležitosti

Zavedené názvy, jako jsou Velký a Malý Válkov, Kout, Velký a Malý Klupoř, by zřejmě zůstaly. Také ulice vedoucí k sousedícím obcím – Lutínská, Topolanská, Olomoucká – není třeba měnit. Ovšem názvy nových částí obce jsou často matoucí: Před Hřištěm,
Za Hřištěm, 15 RD, K Floriánku, Za Floriánkem, K Potoku, U Potoka, Spojovací, Zámková, Za Zahradami, Za Školou, Za Studeným, Západní, Kratochvíl apod. Floriánek je moc hezký název,

Výměna občanských průkazů

Hněvotínští kuchaři uvařili
v Nemilanech nejlepší guláš
Vítězství si z letošního ročníku GulášFestu v Nemilanech odvezl tým hněvotínských kuchařů nazvaný Berušky. Trojice ve
složení Ivana Kovářová, Petra Navrátilová a Václav Šulc v sobotu 21. 8. na nemilanském hřišti excelovala. Úspěch hněvotínských podtrhli Víťa a Marcela Horáčkovi s Kamilem Navrátilem, kteří pod uměleckým jménem Metráčci „utrhli“
čtvrté místo.
Své síly na půdě TJ Sokol Nemilany změřilo 10 kuchařských
týmů ze širokého okolí, jejichž úkolem bylo uvařit ten nejlepší guláš z dovezených surovin a v zadaném množství. Výběr
masa byl v režii týmů. Kuchaři mohli volit maso vepřové, kančí, srnčí i hovězí. Naše želízka v ohni jsou soutěžními matadory, GulášFestu se zúčastnili již podesáté a vždy se umístili do
5. místa. Letos vsadili na jistotu kvalitních prověřených surovin, přivezli si hovězí kližku – maso pocházející ze soukromého chovu. Zatímco družstvo Metráčků bralo se svou variací na
hovězí líčka krásné 4. místo, Beruškám sázka na jistotu vyšla
a vyslala je na stupínek nejvyšší.
Blahopřejeme oběma týmům k jejich vynikajícímu kulinářskému úspěchu a děkujeme za příkladnou reprezentaci naší
obce za „hranicemi“. Jelikož bychom tyto dobroty také rádi
ochutnali, zamýšlíme se nad uspořádáním podobných přeborů ve vaření i u nás…
Petr Niessner a Václav Šulc

Užívejme svobody s rozumem, vůlí a citem
Největším darem člověka je prožívat své
svobodné rozhodování. Člověk chce být
samostatný, na nikom a na ničem nezávislý. Takto se snažíme vychovávat také
svoje děti.
Známe všichni první hrdiny Bible Adama
a Evu, kteří dar svobody žít s Bohem (být
šťastný a nesmrtelný v ráji) nasměrovali
k životu: „Chceme ze stromu poznání dobra a zla být jako Bůh na nikom nezávislí.“
První co poznali, bylo, že jsou nazí,
ubozí.
Víme, jak to dopadlo, jak to na naší zemi vypadá. Nejsme šťastní a myšlenka na
smrt nás děsí. Chceme zpátky do ráje, ale

zase svými silami, bez Boha (věda, technika, filosofie, okultismus…) Častěji dnes
při setkání slyším „Já Boha nepotřebuji“.
Byli jsme s kamarády na malém výletě
a v půjčovně jsme si vzali elektrická kola.
(Přiznám se, že jsem tím trochu pohrdal,

fejeton z fary
protože moje mládí bylo kolo, závody, námaha). Jaké bylo moje překvapení, když
mě najednou při mém prvním šlápnutí
někdo tlačí dopředu, nádhera a největší
zážitek z výletu – někdo mi pomáhá, nejsem na to sám.

Abychom daru svobody správně užívali
ku prospěchu všech, jsme vybaveni v naší
duši zařízením: ROZUM, VŮLE A CIT.
Rozum: (roz – rozebírám, analyzuji…,
um – skládám, umění...) pokud není ovlivněn únavou, nemocí..., vždy nám ukáže, co
je dobré a co zlé.
Vůle: co rozum označil jako dobré, je
třeba vykonat, co zlé, toho se vyvarovat.
Kolik věcí v životě jsme poznali, že bylo
dobré, ale nebyla vůle to vykonat.
Cit: život bez lásky není život
Přeji všem harmonicky užívat a prožívat dar svobodného života.
Vojtěch Kološ, farář
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Aktuální výstavba a plány
na další investice
v letošním a příštím roce

Jednou z investic poslední doby je i zkulturnění prostranství pro odpady za hřištěm

V posledních měsících se nám podařilo
dokončit stavební úpravy hasičské zbrojnice, postavit atletický ovál, opravit zřícenou zeď hřbitova, přebudovat WC v základní škole na bezbariérové či vytvořit
plochy pod kontejnery u hřiště. Dokončujeme chodník k Mrazírnám SAFI a pokračujeme na cyklotrase do Ústína a zpevnění komunikace k vrtu HVH-1.
Ve zbytku roku letošního a v příštím
roce počítáme s investicemi za téměř
22 milionů korun.
Plánované nebo již uskutečňované
stavební akce:
• Dokončení chodníku k mrazírnám i s novým veřejným osvětlením, které je neuznatelným výdajem. Celkem předpokládáme náklady 1 – 1,5 milionu Kč.
• Nové veřejné osvětlení v návaznosti na
podzemní rozvody NN ČEZ Distribuce.
Výkopové práce, podzemní rozvody,
zemnění, sloupy, svítilny, práce. Předpokládáme 2 miliony Kč (místní část
Kout – za MODOSEM, ulice Za Zbrojnicí, Horáčkovo – Obecní úřad – Hřbitovní – FAMO, Topolanská (stará část)
a Za Školou po Zikmundovo).
• Oprava služebního bytu v budově ZŠ.
Předpoklad 0,5 milionu Kč.
• Dokončení komunikace U Zahrádek.
Po vydání stavebního povolení MMOl.
Předpoklad 1,5 milionu Kč.

• Propojení vodovodního přivaděče Skaly a Vodárny Malý Klupoř. Cca 400 metrů. 2 x potrubí o průměru DN 100. Předpokládáme 1 mil. Kč.
• Zbudování zpevněné komunikace podél potoka Za Studeným. Předpokládáme 0,5 milionu Kč.
• Zahájení rekonstrukce bytů v budově
pošty. Rekonstrukci možná zahájíme
z vlastních zdrojů. 2021 – Nový strop
v 2. NP a demolice původního. Vyzdění
příček a dispoziční řešení bytových
jednotek. Předpokládáme 4 miliony Kč.
2022 – Rozvody pitné a odpadní vody,
rozvody NN, rozvody topení, podlahy.
Předpokládáme 3 mil. Kč.
• Příprava chodníku do Topolan. Předpokládáme 0,3 milionu Kč.
• Výstavba cyklostezky Hněvotín – Lutín.
Dotace ze SFDI – 85 procent. Předpokládaný podíl obce a obce Lutín po
1 milionu Kč.
• Prodloužení komunikace a parkovacích
stání Za Válkovem. Realizace 2022.
Předpokládáme 1,5 milionu Kč.
• Vybudování vodní nádrže v jižní části
obce. Předpokládáme 5 milionů Kč.
Na byty a vodní nádrž budeme žádat
opět dotace. O peníze požádáme také na
výstavbu tělocvičny z integrovaného operačního programu IROP, který má být vyhlášen v roce 2022.
Miloslav Antl, místostarosta
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Společenské akce
a kultura opět ožily
Začátkem července česká vláda konečně
uvolnila epidemiologická nařízení. Kultura i sport se tak mohl opět nadechnout
a spolky a sdružení obnovit svou činnost.
Všichni doufáme, že tento stav vydrží co
nejdéle a my se tak budeme moci věnovat
i společné zábavě a užívat si sportovní atmosféry při vzájemných soutěžích malých
a velkých sportovců.
Uskutečněné akce:
9. 7. TJ FC Hněvotín oslavila 70. výročí
kopané v obci.
12. 7. ZŠ Hněvotín připravila I. turnus příměstského dětského tábora.
19. 7. ZŠ Hněvotín připravila II. turnus
příměstského dětského tábora.
26. 7. MŠ Hněvotín připravila příměstský
tábor pro místní předškoláky.
27. 7. TJ FC Hněvotín připravila I. turnus
příměstský tenisový kemp na hřišti.
7. 8. Spolek ProVás Hněvotín organizoval 7. ročník pobytového tábora.
7. 8. TJ FC Hněvotín zahájila fotbalovou
sezónu mužů, ročník 2021/2022.
14. 8. SDH Hněvotín připravil Den otevřených dveří v hasičské zbojnici.
16. 8. TJ FC Hněvotín připravila II. turnus
příměstského tenisového kempu
na místním hřišti.
21. 8. Obecní úřad s místními spolky pořádaly Den otevřených dveří ve
sportovním areálu spojený se zábavným dnem pro celou rodinu.
21. 8. TJ FC Hněvotín připravila v tělocvičně ZŠ turnaj ve stolním tenise
pod vedením P. Krytináře.
28. 8. Hasiči Hněvotín organizovali pivní
slavnosti u hasičské zbrojnice.
1. 9. ZŠ/MŠ Hněvotín připravila slavnostní zahájení školního roku 2021/2022.
Připravujeme:
11. 9. TJ FC Hněvotín připravuje Hněvotínský PÍSEK pod vedením R. Navrátila.
17. 9. MŠ Hněvotín připravuje drakiádu na
místním hřišti.
20. 9. TJ FC Hněvotín připravuje sportovní kroužek ve stolním tenise v tělocvičně ZŠ pod vedením J. Krikela.
25. 9. Obecní úřad připravuje Vítání 38 občánků.
8. 10. Obecní úřad organizuje v kulturním
sále volby do Poslanecké sněmovny.
12. 10. 19. zasedání zastupitelstva obce
Hněvotín.
15. 10. Obecní úřad organizuje Podzimní
setkání seniorů.
24. 10. Divadelni spolek z Náměště uvede v KD komedii Čistírna
Petr Niessner, místostarosta
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Nový sportovní areál přilákal stovky

Před deseti lety zahájil spolek TJ FC Hněvotín výstavbu fotbalového hřiště s umělým povrchem, čímž položil základ multifukčního sportovního areálu kolem původního travnatého fotbalového hřiště
v Hněvotíně. S ohledem na finanční náročnost údržby stávajícího areálu a výstavbu dalších sportovišť převedl spolek
postupně veškeré pozemky i budovy do
obecního majetku.
Obec v posledních letech investovala
cca 12 milionů do další výstavby – vznikly
šatny pro nejmenší sportovce, dva tenisové kurty, dvě hřiště pro plážový volejbal,
multifunkční hřiště s umělým povrchem
pro házenou, florbal, workout apod. A k tomu samostatné sociální zařízení pro sportovce i uživatele udírny. Nejnovější investicí do areálu je vznik 200 metrů dlouhého
oválu s tartanovým povrchem, které doplňuje sportoviště pro vrh koulí, skok daleký
i vysoký, vše doplněno zavlažovacím systémem pro veškerá sportoviště s travnatým
povrchem i pro tenisové kurty č. 2 a 3. Šatny a sociální zázemí v hlavní budově i sociální zařízení v místní restauraci prošly také
celkovou rekonstrukcí spolu s výstavbou
nové předzahrádky do ulice s výhledem na
nové parkoviště.
Po dlouhé době kovidových omezení
nastal v sobotu 21. 8. ten správný čas

představit vše veřejnosti. Od 14 hod se
areál pomyslně otevřel a všichni zájemci
si mohli přijít vše nové či opravené nejen
prohlédnout, ale hlavně si aktivně zasportovat. Pro děti obec pronajala skákací hrady a dospělé čekal atraktivní zážitek
v podobě vzletu horkovzdušného balónu.
Členové spolku TJ FC Hněvotín i ochotní
nečlenové připravili OLYMPIÁDU, v níž si
zasoutěžilo na 120 malých i velkých sportovců. Na jedenácti stanovištích je čekaly
tyto disciplíny: hod oštěpem nebo granátem, vrh koulí, šipky, hod na basketbalový koš, skok do dálky i do výšky, dovednost vést fotbalový a florbalový míč, běh
přes překážky nebo jízda na segway.

Od 14 hodin do 18 hodin se soutěžilo
v celém areálu v šesti kategoriích s těmito
výsledky:
V kategorii do 10-ti let, dívky
1. místo Kristýna Houdková, 2. místo Kateřina Dofková, 3. místo Sára Hlávková
V kategorii do 10-ti let, chlapci
1. místo Jan Tichý, 2. místo Dan Furch,
3. místo Jiří Záboj.
V kategorii nad 10 let, dívky
1. místo Nikol Tomaščáková, 2.místo Andrea Jurečková, 3. místo Gabriela Sovová.
V kategorii nad 10 let, chlapci
1. místo Václav Sova, 2. místo Matěj Doležel, 3. místo Richard Černošek.
V kategorii 18+, ženy
1. místo Barbora Kolářová, 2. místo Marie
Knížová, 3. místo Zuzana Murányi.
V kategorii 18+, muži
1. místo Zoltán Murányi, 2. místo Michal
Šulc, 3. místo Petr Kolář.
Po strhujících sportovních výkonech
zábava pokračovala a v 16.30 místní hasiči pod vedením Lukáše Burďáka vyrobili
obrovskou radost těm nejmenším. Připravili a úspěšně nafoukali oblaka „voňavé“
pěny do koupele. Děti tomu lákadlu velmi
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lidí na obecní OLYMPIÁDU 2021
rychle podlehly, ale maminky (ani tatínky) se přesvědčit nepodařilo a pěnu na
vlastní kůži bohužel nevyzkoušeli. A to
přesto, že panovaly vysoké letní teploty.
Budeme doufat, snad příště!
V 17.30 hodin na zelený pažit fotbalového hřiště nastoupily naše mažoretkyseniorky s nádherným barevným vystoupením. Pod vedení paní Jitky Ponížilové
předvedly perfektně secvičenou sestavu
na rytmickou melodii zpěváka Daniela Nekonečného.
V 18 hodin jsme pak vylosovali čtyři odvážlivce z dvacítky zájemců, kteří si zakoupili losy, kde hlavní výhrou byl let horkovzdušným balónem. Vzlet balonu se šťastnými výherci se úspěšně zdařil, a protože
se celá posádka šťastně vrátila zpět do
sportovního areálu před setměním, přistání bylo též úspěšné.
Od 18 do 20 hod moderoval Milan Krejčí oblíbenou soutěž HOD VEJCEM, které se
účastnilo 40 dvojic s celkovou spotřebou
devadesáti vajec z biochovu.
V kategorii dětských dvojic zvítězili:
David Přikryl a Adéla Navrátilová, kterým
se podařilo přepravit vejce v neporušeném
stavu na vzdálenost 25 metrů. V kategorii
dospělých nebo smíšených dvojic se podařilo chytit vejce na vzdálenosti 40 metrů
rodinnému tandemu Jiří a Václav Sovovi.
Rekord z roku 2018 – 52 metrů – nebyl tentokrát pokořen ani samotnými držiteli Michalem Otrubou a Radkem Kwaczkem.
Se setměním nastal čas pro letní promítání pod širou oblohou a kino Provázek
uvedlo film Sherlock Koumes. Tento film se
stal pomyslnou tečkou za prázdninovým
táborem pro hněvotínské děti na Pastvinách, který měl letos téma Po stopách...
s Sherlockem Holmesem. Členové pořádajícího spolku ProVás Hněvotín rádi připravili pro děti hory slaného či sladkého POPCORNU a „natočili“ přibližně 220 bramborových spirál.
Děkujeme dvěma stovkám návštěvníků
a sportovců, kteří si přišli zasoutěžit nebo
jen tak posedět s přáteli. Děkujeme také
všem, kteří se ve svém volnu podíleli na
přípravě a organizaci zábavného odpoledne, a tak vytvořili pro ostatní a snad i pro
sebe a své blízké skvělý zážitek. Bohužel
není možné vás všechny jednotlivě jmenovat, neboť 10 hodin zábavy, muziky a sportu zajišťovalo 48 dobrovolníků. Jsme rádi,
že se i v dnešní uspěchané době najde tolik
skvělých lidí – přátel, kteří dokážou pro
dobrou věc táhnout za jeden provaz. Těšíme se na další společně strávené chvíle
s vámi.
Petr Niessner, místostarosta
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Školka přes prázdniny nezahálela
ku. Paní učitelky připravily veškerou dokumentaci, seznamy dětí, obnovily značky i nástěnky a od 1. září můžeme začít.
Už se moc těšíme na všechny děti, především na ty nově příchozí, které k nám
teprve nastoupí. Doufáme, že školní rok,
který nás čeká, bude pozitivnější, co se
akcí a programů pro děti týká, než ten minulý. Hned na úvod, 3. září nás čeká oblíbený koncert Pavla Nováka, který má u dětí vždy velký ohlas a snad se letos zúčastníme i tradiční Drakiády. Dále nás v tomto
školním roce čeká Lampiónový průvod,
Keramické dílničky v MŠ, Projektové dny,
Maškarní karneval, Pálení čarodějnic, Zahradní slavnost, školní výlet a jiné kulturní a divadelní představení.
Ivona Vrbíková, zástupkyně pro MŠ

Letní prázdniny jsou v mateřské škole vždy
plné příprav na další nový školní rok. Všichni víme, že minulý rok byl úplně jiný než ty
předešlé a pro všechny také velmi náročný.
Začátkem prázdnin se moc pracovat
a uklízet nedalo, neboť mateřská škola
byla i o prázdninách plná dětí. Jakmile se
však uzavřela, začala pro naše paní školnice velká akce a vrhly se s energií na generální úklid. Na řadu přišlo umývání
oken, podlah, čištění koberců, dětských
sedaček, důkladné dezinfikování všech
hraček a stavebnic. Dostalo se také na
výměnu již zašlého koberce ve třídě včeliček. Pracovalo se nejen v budově MŠ,
ale i na školní zahrádce. Do pískovišť
jsme dosypali nový písek a nový nátěr bude mít dřevěný nábytek na školním dvor-

Děti si užily příměstské tábory KOUZELNÁ ŠKOLKA
Poslední týden v červenci a druhý týden
v srpnu se v hněvotínské Berušce konaly
příměstské tábory pro předškoláky s názvem Kouzelná školka. První tábor vedla
paní učitelka Marcela Piňosová, druhý
vedla Nikola Andrésová v tandemu s Veronikou Navrátilovou.
S paní učitelkou Marcelkou se děti bavily v kreativních dílničkách, skládaly origami, barvily keramická zvířátka, hrály
hry, soutěžily v tanci hulala s obručí, závodily na chůdách nebo si malovaly na
chodníku.
Čekala je i ukázka práce policejního
psovoda, který přijel v obrovském policejním autě spolu se třemi štěňátky. Děti
si vyslechly zajímavé informace o práci

policejního psa, mohly si vyzkoušet, jak
je rychlý, jak poslouchá a nechyběla ani
ukázka policejního vybavení.
Další den byl zasvěcen tematicky včelkám. Děti začaly den medovou snídaní,
která jim náramně chutnala. Seznámily
se s pomůckami, které jsou pro včelaření
zapotřebí, a vyzkoušely si, jak všechno
funguje. Během dne si vyrobily magnetky
s motivem včely.
Druhý tábor byl také programově vázán na zvířátka a navštívili ho čtyřnozí
mazlíčci, konkrétně želva Kája a kocourek
Čupito. O želvičku se děti staraly po celý
den, naučily se čím se krmí, jak se umývá
a jaký je její životní cyklus. Během tábora
si děti vyrobily zápichy berušek, namalo-

valy strom, překonávaly překážkovou
dráhu, připravily si nepečený dort, řádily
na dětském hřišti nebo ve školkové zahradě. Pátek na obou táborech tradičně
patřil hledání pokladu v hněvotínských
ulicích a odpolednímu karnevalu v kostýmech a maskách.
Děti si na obou táborech namalovaly
soutěžní obrázek, který bude porota Regionu Haná vybírat do dalšího stolního
kalendáře. Věříme, že někdo z našich nejmenších vyhraje a uvidí svůj výtvor v kalendáři roku 2022.
Děkujeme všem učitelkám, instruktorům, Regionu Haná a RC Pohádka za podporu a spolupráci při přípravách táborů.
Mgr. Zuzana Šínová
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Slovo ředitele na rozloučenou Školní výlet
Na hněvotínskou školu jsem nastoupil
1. července 2009 a odcházím k 31. srpnu
2021. Děkuji všem, kteří se se mnou podíleli na průběhu těchto 12 let. Mé největší
poděkování patří paní Mgr. Vlastě Novákové za její pracovní nasazení při společném zdolávání všech nástrah vedoucích
manažerů v organizaci. Dále děkuji za odvedenou práci všem pracovníkům, které
jsem v průběhu tohoto období pracovně
i lidsky poznal.

Myslím si, že jsme hněvotínskou školu
posunuli zase o kus dál. A přeji, aby se vše
nové, s čím přichází nový pan ředitel, podařilo v brzké době společně se zřizovatelem uskutečnit.
Co popřát všem svým teď už bývalým
kolegům, žákům a jejich rodičům? To, aby
děti chodily do školy a tam se vzdělávaly. Vzdělávání na dálku – to není to pravé
pro žáky základní školy, což ukázal minulý školní rok.
Mgr. Vladimír Čuka

6. a 7. třídy

Novinky na školním pozemku

Víte, co je to „ačokča“? Tuto bujnou a velice plodnou liánu původem z jihoamerických And letos pěstujeme na školním pozemku. Chutná trochu po okurce i po paprice, a proto se jí také říká paprikookurka.
Vzhledem k tomu, že potřebuje pro svůj
růst oporu, zasadili jsme ji k ovocným stromům. Žáci, kteří chodí pomáhat na školní
pozemek i v době hlavních prázdnin, již tyto plody ochutnali. Ale pozor, musíte je
sklízet mladé. Později v nich uzrají dřevnatá semena, která nelze rozkousat, ale lze
je použít pro výsev v příštím vegetačním
období. Plody mají celou řadu léčebných
účinků, například pomáhají stabilizovat
hladinu krevního cukru, účinně zbavují
cévní stěny škodlivých cholesterolových
plátů, snižují krevní tlak a pomáhají při
léčbě respiračních chorob. Mají ovšem velké uplatnění i v kuchyni.
Druhou novinkou na našem školním
pozemku je „sléz maurský“. Je to bylina,
která pochází z oblasti Středomoří a severní Afriky, proto nese tento svůj exotický název. Sléz maurský kvete od června

do října tmavě fialovými, až 5 cm velkými
květy. Rostlina dorůstá do výšky až 1,5 m
a neúnavně stále nakvétá. K léčebným
účelům se sbírají rozkvetlé květy, které se
používají čerstvé nebo se usuší. Květy používáme především při nemocech dýchacího ústrojí nebo při problémech se zažíváním. Odvar ze slézu maurského má
i uplatnění jako doplněk léčby některých
kožních onemocnění.
Pokud tyto rostliny neznáte a rozhodnete se je také pěstovat, můžete se na
nás obrátit a my se s vámi rádi podělíme o
semínka a předáme své zkušenosti právě
s jejich pěstováním.
Daří se nám pěstovat i běžné druhy
ovoce a zeleniny, každoročně je to například červená řepa, naťová petržel a celer,
cibule, keříčkové fazolky, různé druhy
tykví, rybíz, angrešt, ostružiny a maliny.
Ty jsou nyní odměnou především pro ty
žáky a kolegy, kteří přijdou pomoct na
školní pozemek i nyní o prázdninách.
Touto cestou jim mockrát za práci děkuji.
Mgr. Iveta Šutová

Den před vydáváním vysvědčení už jsme se
těšili na prázdniny a nechtělo se nám pobývat ve škole. Vyjeli jsme za adrenalinem
do areálu Hrubá Voda a užili si tak třídní
výlet na závěr tohoto zvláštního školního
roku. Mohli jsme být spolu jako třída, byli
jsme venku, tedy bez otravných roušek
a respirátorů a mohli jsme se plně vyřádit.
Resort Hrubá Voda nabízí mnoho alternativ k naplnění dne. Nejvíce přitáhla naši pozornost a doslova si nás získala bobová dráha, kde každý mohl pustit svůj bob
dle své libosti do patřičné rychlosti. Mnozí z žáků také předvedli svou obratnost na
trampolínách, hlavně chlapci umně skákali salta, „beka“ a jiné veletoče. Lesní lanové centrum sice bylo ve stínu, člověk se
na jeho překážkách ale i tak zapotil a dokonale si protáhl tělo. A kdo chtěl ukázat
svoji přesnou mušku, mohl si zastřílet z luku. K obědu jsme si opekli špekáčky na ohni
a pak už se vydali na zdravotní procházku
lesem. Do kopce a někdy trošku po rovině.
Přestože se některým zábava líbila více než
procházka, všichni vedoucí jsme měli jasno, že je potřeba se také v klidu projít.
Mgr. Radka Dudová
a Mgr. Pavel Pekař
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PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2021 – 1. turnus
Kdo chtěl letos vzdorovat samotě a odpoutat se od obrazovek a monitorů tak
často používaných v poslední době, přihlásil se na příměstský tábor a zažil s námi mnoho dobrodružství. Celé dva týdny
v červenci jsme si užívali krásné počasí
a v paměti nám zůstane plno nezapomenutelných zážitků.
Hned první den musely všechny děti
rozluštit záhadu školní zahrady prostřednictvím nejednoho rébusu. Ukázala se výhoda různotvárných skupin, kde je každý
jedinec výborný v něčem jiném, a tak se
společně všem skupinám podařilo přijít na
rozšifrování kódu a vypátrat ukrytý poklad.
Odpolední bowling byl odměnou za vytrvalost a správnost v nelehkém plnění úkolů.
Druhý den jsme se vypravili do druhohor
s množstvím dinosaurů, kde si každé z dětí
přišlo na své. Dobrodružná jízda vláčkem
kolem ztroskotaného letadla a soptící sopky, 3D kino s příběhem dinosauřího mláděte, simulace hurikánu, labyrint nebo hřiště
a lanovka. V parném dni jsme se mohli svlažit u stromové fontány nebo se osvěžit druhohorní zmrzlinou.

Ve středu se sportovalo. Letos vévodil
sportovnímu dni jugger – málo známý
sport, který si ale žáci druhého stupně už
oblíbili. Tentokrát k tomuto sportu přičichli i mladší, kterým se šermování tzv. pompami a běhání s cílem usadit do hnízda
soupeři tzv. jugg tolik zalíbily, že nechtěli
hrát nic jiného. Ač se souboj dvou družstev
zdá přihlížejícím nebezpečný a drsný, pompy neboli meče jsou z pěnové hmoty a úder
se zasazuje do kterékoliv části těla kromě
hlavy, takže je bezpečný. Celá hra je navíc
postavena na fair play, každý zásah musí
zasažený hráč akceptovat a je na čas ze hry
vyřazen. I naši hráči projevili absolutní
snahu o čestnost a ukázali svůj neoblomný
zápal i neunavitelnost.
Ani letos jsme neodolali nabídce Pevnosti poznání a vydali se zkoumat její taje. Překvapily nás nové rébusy a hlavolamy, objevovali jsme prezentovanou příro-

du a mikrosvět pod mikroskopem, záhadný
vesmír v planetáriu a mnohé jiné. Velkou
atrakcí bylo nové moderní zubařské křeslo, které bylo v neustálém obležení nadšenců. Myslím, že po této zkušenosti se
žádné dítě už zubaře bát nebude. 
A v pátek jsme se vydali „Po stopách tajemné šifry“ napříč naší vesnicí. Čtyři skupiny musely nejprve bojovat na překážkové dráze o startovní umístění. Vzápětí se
týmy postupně pustily do hry o poklad,
který mohly najít jen tehdy, pokud se jim
podaří podle mapy získat klíče k tajemné
šifře. Jenže rozuzlení jednotlivých znaků
otevřelo jen další záhadu a děti musely po
vydatném obědě opět nad mapou přemýšlet, kde je poklad ukrytý. Díky vytrvalosti
a přemýšlivosti nakonec děti poklad (který nebyl zakopán jako vloni v zemi) objevily. Odměna na závěr týdne byla sladká.
Mgr. Radka Dudová

Vyhlášení soutěže Živel
Školní soutěž Živel dospěla ke zdárnému konci, porota se shodla
na nejlepších pracích a nic tedy nebránilo tomu, vyhlásit ještě
před koncem školního roku šťastné a zasloužené výherce.
Do soutěže se zapojilo celkem 23 žáků prvního stupně a 7 žáků stupně druhého. Zúčastnění zasílali práce z odvětví hudby,
výtvarného umění, sportu, zpracovali videa, dělali pokusy, kouzlili a tvořili úžasné věci. Zkrátka dokázali, že talentu máme u nás
na škole na rozdávání.
Bez dalšího napínání odhalme oceněné z každé kategorie:
I. Kategorie (1. a 2. třída): 1. místo – Vendula Kolářová – živel
zpracovala kombinací malby a hudby na klavír; 2. místo – Nikol
Kramplová – živel zpracovala malbou vodního víru na plátno;
3. místo – Vojta Slouka – živel zpracoval formou papírové koláže.
II. Kategorie (3., 4. a 5. třída): V této kategorii to porota neměla vůbec lehké. Jednalo se o kategorii nejpočetnější a zároveň velmi různorodou. Nakonec tedy porotci sáhli po nestandartním řešení a vyšla z toho dvě první místa.

Živel – 1. a 2. třída

1. místo – Luciana Badoiu – živel zpracovala neuvěřitelnou devítistránkovou povídkou v anglickém jazyce; 1. místo – Sára Dudová – živel zpracovala vybudováním funkčního zahradního jezírka. „Obě díla vynikají nade všemi ostatními, i když jsou naprosto odlišná svým provedením. Oba projekty vyžadovaly
spoustu práce a ve výsledku jsou to dva unikáty, které si zaslouží zlatou medaili.“
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PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – 2. turnus

Kdyby se žáci aktivněji zapojili do pomoci
na školním pozemku, mohli by využít občerstvení, které se zde urodí. A protože náš
tábor byl ve správném čase na správném
místě, ozobali jsme sladkou úrodu třetího
červencového týdne my. Maliny, rybíz či angrešt nám posloužily jako občerstvení po
sportovním boji na školní zahradě. Formule 1 i utkání v kroketu nás zahřály na těle
i na srdci. K dobré náladě přispívalo i krásné
počasí a nabádalo k hrátkám s vodou – ve
stříkačkách, v kelímcích, ale i na tričkách,
kraťasech a čepicích. Všichni se zabavili,
nasmáli a dopoledne uběhlo velmi rychle.
A protože bowling baví všechny, rozhodli
jsme se jím završit povedené pondělí.

Každý vyhlíží den, kdy nás čeká nevyčerpatelné Bruno. Vnitřní areál je plný
atrakcí, kterých je těžké se nabažit a když
je krásné počasí, které se nám opět přálo,
skýtá i venkovní areál nepřeberné množství nápaditých aktivit. I letos se našli odvážlivci, kteří překonali strach a skočili
do obří duchny z pětimetrové či desetimetrové věže. Nenašel se nikdo, kdo by
nebyl spokojen.
Sportovní den se opět neobešel bez juggeru. Ti, kteří v minulém týdnu na táboře
nebyli, se rychle zapojili do hry a vše se
opět dařilo. Občas se aktivita změnila na jinou strategickou hru, děti si vyžádaly jejich
oblíbenou hru Boj o vlajku, pak se ale zase

vrátily k juggeru. V tomto i předchozím týdnu se zájemci o tenis mohli učit tenis s trenérkou Martinou nebo si zahrát jen tak pro
radost s kamarádem na dalším hřišti.
Ve čtvrtek jsme vyjeli na zámek Úsov,
který ukrývá nekonečné množství vycpaných zvířat, od lvů, zeber, zubrů, žiraf přes
antilopy až po ty vídané v našich lesích.
Interaktivní tabule s mnoha ukázkami vajíček i jiných zajímavostí  jednotlivých
ptáků může zaměstnat malé zoology i na
dlouhé minuty. Po prohlídce jsme pak na
nádvoří mohli obdivovat pávy, andulky či
čuníka Pepíka v přilehlé chovatelské ministanici. Potom jsme se vydali do Javoříčských jeskyní, kde jsme se přioblékli a vydali do podzemí. Jaké poklady přírody jsou
ukryty pod zemským povrchem! Nádhera!
Poslední den druhého táborového turnusu běželi žáci i vedoucí na fotbalovém
hřišti a poblíž téměř dokončeného atletického oválu dva okruhy orientačního
běhu. Rychle se zorientovat, běžet, najít
všechna stanoviště vyznačená na mapě –
někdy to byl oříšek, ale zase dobrá škola
pro naše malé sportovce.
A když jsme si unaveni po sportovních
aktivitách potřebovali odpočinout, dobře
nám posloužily naše tablety, stavebnice
Seva nebo Merkur.
Všechny svačiny, většinu obědů a pitný
režim zajišťovala dětem i vedoucím školní
jídelna, za což paním kuchařkám opět děkujeme. Chtěla bych také poděkovat všem
rodičům, kteří písemně nebo svým milým
slovem vyjádřili poděkování nad zábavou, kterou již osmým rokem pro děti organizujeme. Na konci srpna nás čeká ještě poslední letošní turnus a příští rok se
zase budeme snažit děti zabavit.
Mgr. Radka Dudová

Živel – 3., 4. a 5. třída

Živel – 6. až 9. třída

2. místo – Viktorie Kolářová – živel zpracovala hrou na flétnu
a malbou; 3. místo – Alena Brůžková – živel výtvarně zpracovala krásným akvarelem.
III. Kategorie (6. – 9. třída): 1. místo – Adam Ošťádal – živel
zpracoval kombinací fotoprezentace a uměním magie; 2. místo
– Jaroslav Brůžek- živel zpracoval uměleckou fotografií; 3. místo – Barbora Křupková – živel zpracovala krásnou grafikou.

Průřez všemi pracemi najdete na nástěnce při vstupu do školy.
Všechny fotografie a videa budou k zhlédnutí na webových stránkách školy. Děkujeme všem zapojeným dětem za nápadité příspěvky do soutěže a porotcům I. Mifkové, K. Vanečkové, N. Krejčí
a T. Kasalovi za jejich nelehký úkol příspěvky posoudit. Velké poděkování náleží také vedení školy a Spolku rodičů, kteří se postarali o finanční stránku projektu.
Mgr. Andrea Macíková
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z historie obce

Neobyčejný život čestného občana Rudolfa Albrechta
Dlouholetý ředitel místní školy, iniciátor
stavby kulturního domu, předseda národního výboru nebo aktivní člen obecního
kulturního života. To všechno zosobňoval
Rudolf Albrecht, který je od roku 2012
čestným občanem Hněvotína.
Narodil se 16. dubna 1911 v Náměšti
nad Oslavou do rodiny četnického nadstrážmistra. Matka mu ve třech letech zemřela a s novou nevlastní si příliš nerozuměl. Když mu bylo deset let, poslal jej
otec studovat na gymnázium do Kroměříže. Během studií si začíná aktivně dopisovat s Marií Havlínovou z Hněvotína,
svou pozdější manželkou. Po šesti letech
v Kroměříži přechází na gymnázium v Zábřehu, kde setrvá do roku 1929. Rudolf
toužil studovat filozofii nebo medicínu.
Jeho otec však neměl na tak drahé vzdělání peníze, a tak se mladý Rudolf rozhodl přivydělávat si jako výpomocný učitel.
Nejdříve v Návsí, poté Horním Těrlicku
a Komorní Lhotce.
V říjnu 1931 nastoupil povinnou vojenskou službu, během které absolvoval
záložní důstojnickou školu 7. divize v Olomouci. Tuto službu ukončil roku 1933
v hodnosti poručíka pěchoty. Následně se
vrátil na dráhu učitele – tentokrát ve Stonavě na Těšínsku a následně v Hrubé Vodě. Během zdejšího působení si 1. února
1934 vzal svou životní lásku Marii. O dva
roky později se manželům narodil syn Milan. Až do roku 1938 sváděl Rudolf Albrecht ve svém působišti velké boje s přívrženci Konráda Henleina, což později
přispělo k jeho pronásledování nacisty.

S dcerou Jitkou

Rudolf Albrecht

Na vlastní žádost byl ještě před válkou
přeložen jakožto učitel na hněvotínskou
školu.
Se začátkem druhé světové války byl
Albrecht zatčen a až do roku 1942 vězněn
v koncentračních táborech – nejprve v Dachau a poté v Buchenwaldu. 29. září 1942
se po propuštění vrací zpět do Hněvotína
a nastupuje jako učitel do Olšan. Pravidelně se však musel hlásit na olomouckém
Gestapu a někteří místní na něj německé
státní policii donášeli. To mu nezabránilo
v pomoci válečným zajatcům, které zásoboval šatstvem, mapovým materiálem nebo výzbrojí. Tento materiál získával díky
spolupráci s rodiči svých žáků nebo se
staršími občany z Hněvotína a Topolan,
čímž všichni zúčastnění riskovali své životy i životy svých nejbližších.
Ke konci války Rudolf Albrecht sestavil
skupinu místních, která po 9. květnu 1945
převzala v obci moc. Sám byl jmenován
prvním předsedou revolučního Místního
národního výboru. V půlce srpna téhož
roku nastupuje zpět na znovuotevřenou
hněvotínskou měšťanku a stává se jejím
prvním poválečným ředitelem. V této funkci následně setrval dalších deset let. O rok
později inicioval proces stavby nového
osvětového kulturního domu. Během výstavby musel bojovat s odporem některých místních, byrokracií MNV a opakovaným zastavením stavby. I přesto všechno
se mu podařilo 30. prosince 1951 budovu
slavnostně otevřít. Další úspěchy slavil
s oblíbeným divadelním spolkem „J. K. Tyla“, který jednu dobu vedl.
Roku 1949 se manželé Albrechtovi dočkali druhého dítěte, dcery Jitky. Za další
tři roky se však museli vyrovnat naopak
s bolestivou ztrátou prvorozeného syna
Milana, který podlehl dětské obrně. Pro
Rudolfa byla tehdy tato situace velmi těž-

ká, ke všemu přibývaly problémy ve škole,
která trpěla nedostatkem učitelů – na
7 tříd připadalo jen 7 kantorů. Nemohl se
tak naplno věnovat místní kulturní činnosti, která jej tolik naplňovala. Alespoň
se tedy realizuje v mimoškolní činnosti
žáků, pro které zakládá biologický nebo
pěvecký kroužek.
Ani po odchodu z ředitelského křesla
Rudolf Albrecht nezahálel. Nadále se věnoval společenskému životu, pořádal myslivecké hony pro známé z okolních vesnic, věnoval se svému psovi, jehož chov
patřil mezi jeho koníčky, a až do důchodového věku byl členem mnoha organizací, například svazu chovatelů. Nadále
také šířil osvětu mezi mladou generací,
pořádal přednášky, na kterých vyprávěl
o svém věznění v nacistických táborech
a o dalších hrůzách války.
Pan Rudolf Albrecht odešel na věčnost
24. července 2001 v úctyhodném věku
90 let. Jeho manželka Marie jej přežila
o pouhé tři a půl měsíce. V Hněvotíně po
sobě zanechal nesmazatelnou stopu, kterou se zapsal do historie místní školy, obdivuhodná je jeho pracovitost, vytrvalost
a houževnatost, s jakou překonával osobní životní nástrahy, a přesto se i nadále
neúnavně angažoval v obecním společenském a kulturním životě.
Rudolf Albrecht je právem čestným občanem Hněvotína a jehož život i dílo by
měly být stále připomínány novým generacím naší obce.
Adam Niessner, kronikář

Na jedné z vycházek se psem
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Hasičská zbrojnice svítí novotou
Již několik měsíců byl v hasičské zbrojnici
čilý stavební ruch. Obdrželi jsme dotace
z Regionu Haná na rekonstrukci klubovny.
Členové spolku se zaměstnanci obce okopali stěny, pořídili jsme nové rozvody elektřiny, vyřešili odvětrání či rozvody plynu.
Firma potom umístila rošty, namontovala sádrokarton a osvětlení, máme novou
podlahu. Po vymalování jsme sami nevěřili, jak se klubovna proměnila.
Zbytek vybydlených prostor najednou
s opravenou klubovnou ostře kontrastoval. Tak se do toho hasiči pustili také. Výsledkem je kancelář výboru spolku a velitele zásahové jednotky, nově zrekonstruovaná šatna, sprcha s WC a chodba.
Hasiči mohou být na svoji práci opravdu pyšní. Obec fandila, pomáhala a přispěla také finančně. Zbrojnici jste si mohli prohlédnout v Den otevřených dveří
v sobotu 14. 8.
Hasičům za práci děkujeme. Nejvíc se
zapojili Lukáš Burďák, Kamil Navrátil, Libor
Polák, Tomáš Vajsar, Pavel Brachtl a Jaroslav Mezihorák. Nemůžeme zapomenout
na Františka Kargera, bez jehož obkladačského umu by prostory tak nezářily.
Ing. Jozef Novák,
předseda SDH Hněvotín

Ze života hněvotínských myslivců
Myslivecký areál zvaný Výrovka, který
slouží v hněvotínských skalách myslivcům
i veřejnosti, dostal nový kabát. V uplynulých dnech zde členové Mysliveckého
spolku opravili a natřeli stoly i lavice.
Na celkové renovaci a úpravě prostoru se pod vedením místopředsedy spolku
Pavla Pospíšila podíleli Miroslav Špičák,
Petr Kubíček, Vlastik Handl a Václav Labounek. Velký dík patří obci, která na
nákup potřebného materiálu poskytla finanční příspěvek. Myslivci přejí návštěvníkům areálu příjemný pobyt s prosbou:
Chovejte se zde jako by byl váš, neničte
zařízení, oheň dělejte na místě k tomu
vyhrazeném a odpadky dávejte do připravené popelnice. Sami uvidíte, že se
zde budete cítit příjemněji.
První srpen byl takovou malou odměnou za vykonanou práci na Výrovce a úseku ochrany přírody. Začíná totiž lov holuba hřivnáče, který je zvláště oblíben
skupinkou tahounů, kteří hřivnáče loví
a potom je společně připravují a na společném posezení je také konzumují. Letošním králem lovu hřivnáčů byl dekorován mladý myslivec Ondra Šohaj. Blahopřejeme.

„Našim nejbližším úkolem je celková rekonstrukce již chátrající umělé nory, která je v majetku MS Blata Hněvotín,“ říká
vedoucí skupiny tahounů Petr Kubíček.
A můžeme mu opravdu věřit. Jejich poslední srpnovou prací byla stavba kazatelny, kterou zvládli perfektně a dnes již
stojí na kraji remízku.

Trochu nám pokulhává účast na společných brigádách. Blíží se konec prázdnin,
proto vedení spolku svolalo na 21. srpna
společnou brigádu s bohatou náplní: rozvoz plev do zásypů, oprava stávajícího
krmného zařízení a stavba podsad pod
zbývající budky kazatelen.
Rudolf Krč

Mirek Špičák na nově vybudované kazatelně

Král lovu hřivnáčů Ondra Šohaj
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Tábor s detektivní zápletkou – PO STOPÁCH …2021
V poslední době se záhadně ztrácí velké
množství turistů z českomoravských hor
i nížin. Nikdo si již neví rady, do pátrání
se zapojují rodiny a přátelé, jsou najímáni soukromí detektivové i senzibilové.
Ztracení turisté nejsou nalezeni, jedinou
stopou, která by mohla odhalit tuto záhadu, je bota chycená v dřevěné pasti se
záhadným nápisem „VAŠÍ VINY“. Do naší
vlasti je samotným prezidentem povolán
nejlepší detektiv všech dob – Sherlock
Holmes. Přijíždí společně se svými přáteli
Dr. Watsonem a inspektorem Lestradem,
aby vyškolili a vedli 70 mladých nadšených vyšetřovatelů z Hněvotína ve věku
7–15 let a společně se vydávají po stopách
doposud největší záhady ČR. První indicie
je rychle rozluštěna a zní PASTviny, zde se
podle Sherlockovy nevysvětlitelné dedukce nalézají další důkazy. A tak se tam
všichni vydáváme. Na odhalení pachatele
máme jen 168 hodin. Zvládneme to?
Tato detektivní zápletka byla ústředním
motivem letošního pobytového tábora, jehož 7. ročník pořádal spolek ProVás Hněvotín pro děti navštěvující místní základní
školu. Po příjezdu jsou vyšetřovatelé přiřazeni Sherlockem (M. Skácel) do detektivních kanceláří, dostávají uniformu a jsou
seznámeni s tím, jak správně dokumentovat případ do svých Zápisníků. Vyšetřovatelé si vybavují svou kancelář nábytkem
a společně se domluví na názvu, v průběhu
vyšetřování jim po celou dobu budou nápomocni vždy 2 šéfinspektoři.
Kanceláře dostaly tyto názvy: Rudí stopaři (M. Dulovcová, A. Tomaščák), Drsná
Viola (I. Niessnerová, M. Šulc), Lesní stopa (P. Bartáková, R. Parma), U Ztraceného kuřátka.com (H. Dvořáková, D. Slouka)
a Šmoulí oko, s. r. o. (K. Motzke, T. Svoboda). Dr. Watson (P. Niessner) zajišťoval ce-

lý týden dopolední detektivní výcvik, jednotlivé kanceláře se postupně zdokonalovaly v dovednostech, jako je kresba
identikitu, lití sádrových stop, hod granátem a střelba z různých zbraní na cíl. Proběhla i postřehová hra „CO ZMIZELO?“ a vrcholem se stal nácvik vytrvalosti v soutěži
„RUCE VZHŮRU“. Někteří borci vydrželi
s rukama nad hlavou více než hodinu, byli
dokonce ochotni se nechat u oběda krmit,
takže nakonec musela naše zdravotní jednotka ve složení Lucie Přikrylová a Ludmila Hejtmánková zasáhnout a soupeření násilně přerušit z důvodu zdravotních rizik.
Důmyslně připravenou únikovou místností
kanceláře postupně provázel inspektor
Lestrade (L. Koníček), zde bylo potřeba ve
tmě nastřádat 5 klíčů od truhliček, sestavit
GPS souřadnice a vydat se do terénu najít
klíč od trezoru, kde se nakonec skrývaly
další indicie nutné k dořešení případu.
Odpolední program byl pro detektivy
psychicky i fyzicky náročný. Po odpoledním klidu následoval hodinový turnaj
v přehazce, titul letos získala kancelář
Lesní stopa, která vyhrála jen o dva body

Lesní stopa

před Kuřátky.com. Nasazení i emoce byly
veliké, rozhodčí major Zeman byl ale spravedlivý a vítězům gratulujeme. Do večeře
jsme potom prováděli pátrání PO STOPÁCH
– pašeráků, pašerácké lávky, pachatele
v bludišti, tajemné šifry a ztracených mincí. Brodili jsme se potokem, lezli jsme po
svahu nahoru i padali dolů, hledali kontraband v trávě i v kopřivách, zapadli jsme
do bláta i roští, bloudili jsme v lese i na
louce, v noci i ve dne, vosy ani jiná havěť
nás nezastavila a všechno to úsilí se nakonec vyplatilo, detektivům se podařilo odhalit hned 5 pachatelů! Pomohla i Policie
ČR, která nám do tábora přijela představit
mravenčí práci vyšetřovatelů, policisté
nám vysvětlili, jak se zajišťují stopy na
místě činu a některé postupy si naši detektivové mohli i vyzkoušet. Vrcholem dne
pak byla jednotka psovodů s několika dokonale vycvičenými psy, kteří určitě patřili do rodiny slavného komisaře Rexe. Našim vyšetřovatelům se doslova tajil dech,
co všechno tito policejní psi umí a jak dokonale dokážou poslouchat svého pána.
Detektivové se určitě velmi inspirovali!
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Rudí stopaři

Pátrání nás zavedlo i dále od přehrady
Pastviny, v úterý detektivové i s šéfinspektory vyrazili po stopách dělostřelecké
pevnosti Hanička, která náleží do systému předválečného hraničního opevnění,
který se budoval v letech 1936–1938, aby
chránil naši vlast před nacistickým Německem. Technická kulturní památka Hanička umožňuje prohlídku plně vybaveného moderního úkrytu, podzemní část se
nalézá v hloubce 18–36 m a dolů detektivové sestupovali po 96 schodech, podzemí propojují stovky metrů chodeb a sálů.
Přestože jsme v chladu, tmě a vlhku strávili cca 2 hodiny, na povrchu detektivové
využili místního občerstvení a ihned se
posilnili nákupem nanuků a studených
kofol.
Naše detektivní Zápisníky se uspokojivě plnily získanými indiciemi, puzzle do
sebe zapadly a kanceláře už dokázaly odpovědět na tři základní otázky – místo činu, motiv činu, pachatel činu. V pátek večer tyto své závěry přednesly na slavnostním shromáždění. Rudí stopaři usvědčili
Krakonoše, který unášel turisty v Krkonoších, zelená Lesní stopa slídila po stopách
Radegasta, jehož teritoriem jsou Beskydy, kancelář U Ztraceného kuřátka.com
označila Rampušáka, který je ochráncem
Orlických hor, Jeseníky opanoval Praděd

U Ztraceného kuřátka.com
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Šmoulí oko, s. r. o.

a jako pachatele ho určilo Šmoulí oko s.r.o.
a úrodnou Hanou před turisty chránil král
Ječmínek – strážce úrody, což se podařilo
zjistit kanceláři Drsná Viola.
Detektivové dále při svém pátrání zjistili, že motiv pachatelů byl velmi silný
a definovala ho věta, kterou vyšetřovatelé
sestavili při hře v bludišti: „NEUKÁZNĚNÍ
TURISTÉ NEUSTÁLE PORUŠUJÍ ZÁKAZOVÉ
ZNAČKY, TRHAJÍ CHRÁNĚNÉ ROSTLINY, ODHAZUJÍ ODPADKY, JEZDÍ NA KOLE I ČTYŘKOLCE MIMO VYZNAČENÉ TRASY, CHYTAJÍ
LESNÍ ZVĚŘ, ROZDĚLÁVAJÍ OHNĚ A KOPOU
DO HUB. JE NUTNÉ TRESTAT PACHATELE!“
A proto si všichni detektivové z letošního
tábora odvážejí zamyšlení nad otázkou:
Kdo je tedy vlastně PACHATELEM???
Ochránci hor, luhů a hájů nebo sami neukáznění turisté? Všichni se vracíme z detektivního tábora s ponaučením a slibem,
že: „CO SI DO PŘÍRODY DONESEME, TO SI
TAKÉ ODNESEME!“, neboť se každý z nás
může velmi lehce stát pachatelem a ochránci hor a nížin mají plné právo nás turisty
unášet i nadále, pokud tento slib budeme
porušovat. Případ byl tedy úspěšně vyřešen, finanční odměna v podobě CHECHTÁKŮ
vyplacena a ve spolkovém marketu s dobrotami řádně utracena.
Letošní tábor se opět velmi vydařil, počasí bylo skvělé, přestože jsme zažili i jed-

Drsná Viola

nu napínavou noční bouřku, všichni jsme
si naplno užívali možnost společně trávit
čas bez roušek a větších omezení a už nyní
se těšíme na příští ročník. Děkujeme všem,
kteří se podíleli na náročné přípravě a organizaci tábora – tzn. všem již výše uvedeným, dále pak: denní videa a fotografie
– Adam Niessner, dron – Daniel Pospíšil,
technická podpora – Irena a Lucie Skácelovy, Tomáš Koníček, řidiči – Mirek Dorazil, Marcel Motzke, Petr Budina, Radek
Kwaczek. Za finanční podporu děkujeme všem dárcům, podporovatelům spolku a obci Hněvotín. Díky těmto finančním
příspěvkům jsme i letos mohli pořídit nepřehlédnutelná trička a vaky na záda s logem Sherlocka Holmese, uskutečnit výlet
a uhradit ubytování a stravu vedoucím tábora, kteří nám každoročně věnují svou
energii a čas bez nároku na odměnu.
Téma pro příští rok 2022 bude představeno na vzpomínkové táborové výstavě,
která se uskuteční (pokud to proti-covidová opatření dovolí) v rámci obecní akce
„Rozsvěcování vánočního stromu“ v prosinci letošního roku. Zde budou rozdávány
přihlášky pro všechny zájemce, více informací o spolku ProVás Hněvotín a souhrn videí z minulých táborových ročníků najdete
na našem webu www.provashnevotin.cz.
Petr a Ilona Niessnerovi
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Ohlédnutí za prázdninovými sportovními událostmi

SPARTA V HNĚVOTÍNĚ. Velkou slávou bylo 9. července utkání staré gardy Sparty s hněvotínským fotbalovým týmem. Zápas se konal k 70. výročí
zahájení pravidelných mistrovských fotbalových utkání v Hněvotíně (činnost TJ Sokol Hněvotín však sahá až do roku 1934). Hojný počet diváků sledoval předzápas hněvotínských benjamínků a posléze zejména v prvním poločase vyrovnaný souboj sparťanů zvučných jmen s domácími borci. Výsledek není tak důležitý jako oslava sportu a ušlechtilé zábavy, nicméně pro historii zaznamenejme: FC Hněvotín – stará garda Sparty 3:5 (1:1).

TURNAJ VE STOLNÍM TENISU. Šestnáct stolních tenistů se v sobotu 21. srpna zúčastnilo
ping-pongového turnaje ve školní tělocvičně. Sportovní i společenská úroveň byla vysoká díky
neúnavnému organizátorovi Pavlovi Krytinářovi i díky přispění spolku FC Hněvotín. Pohár za vítězství mezi ženami si odnesla Olga Černá, která si poradila s Šárkou Kasalovou. V mužích pak
exceloval Jan Heider, který v napínavém finále porazil Jiřího Zatloukala.

HURÁ LIGA. V Hněvotíně se nehraje jen tenisová
Hurá liga ve čtyřhře, tedy Hrnec, ale více než desítka sportovců se zapojila i do turnaje ve dvouhře: 1. místo Jan Heider (na snímku), 2. Vojta
Vánsky, 3. David Houska, 4. Jirka Zatloukal.
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