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Shrnutí 21. zasedání zastupitelstva obce
Sedm zastupitelů se sešlo v úterý 8. února v zasedačce obecního úřadu na svém
21. zasedání. Kvůli nemoci se omluvily
MUDr. Pavla Hluší a Mgr. Lucie Přikrylová.
Jednání si přišlo poslechnout také šest
hostů.
Po úvodních formalitách navrhl předseda Komise pro zadávání veřejných zakázek Miloslav Antl úpravu platné Metodiky zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu. Na přímý nákup, přímé uzavření smlouvy nebo objednávku u dodavatele zvýšili zastupitelé limit z dosavadních 100 tisíc korun na 300 tisíc. Odůvodnění této změny je zcela prozaické
– pokud nastane akutní problém nebo
havárie, za sto tisíc to dnes nevyřešíte.
Změna nastává i u zakázek do 700 tisíc
korun, kdy je z časových nebo ekonomických důvodů nevýhodné uskutečnit jakýkoliv formální výběr – komise provede
průzkum trhu u minimálně dvou dodavatelů a obec může zadat zakázku přímým
uzavřením smlouvy.
Místostarosta Petr Niessner informoval, že se změní nájemce restaurace Za
Kulturním domem. Nynějšímu provozovateli zastupitelé dodatečně prominuli nájem za měsíce říjen – prosinec 2020, kdy
byla restaurace kvůli kovidu uzavřena.

Zastupitelé se rozhodli odpustit
základní škole penále
Zastupitelé vyhověli žádosti ředitele ZŠ
Hněvotín a prodloužili splatnost návratné finanční výpomoci ve výši 641 522 Kč
do 31. 3. 2022, navíc nemusí platit penále ve výši 1 promile za každý den prodloužení splatnosti. Vyšší bude i rozpočet školy pro rok 2022 o 161 tisíc korun
kvůli výdajům na pokrytí kovidu, na výměnu jističů, vývoz kontejnerů a navýšení mzdové položky na zaškolení nového
zaměstnance.
Žádost Ing. Františka Sekaniny, který
by chtěl zřídit skládku kompostu na místě
bývalého polního hnojiště ZD (parcelní

číslo 526/14, 1131) zatím zastupitelé
odložili. Rozhodnou se až po konzultaci
s Odborem životního prostředí Magistrátu
města Olomouce.
Zastupitelé se přiklonili k pronájmu
pozemku obce panu Nguyen Thi Lan Anh.
Jedná se o část pozemku na parcele číslo
213/15 u rodinného domu č. p. 174, což
je přilehlý chodník, který je dva metry široký a 15 metrů dlouhý.
Body jednání,
k nimž jsou samostatné texty:
• kácení topolů a výsadba stromové
aleje u nové cyklotrasy
• nákup vánočního osvětlení
• pokračující výstavba v obci
• kulturní a společenské akce
Předseda TJ FC Hněvotín Miroslav Hariň požádal o změnu sídla spolku do budovy č. p. 331 u fotbalového hřiště. Obec
Hněvotín, která je majitelem Sportovního areálu, se změnou souhlasila.
Dále zastupitelstvo revokovalo usnesení z 20. zasedání (7. 12. 2021) v bodě

B/2 v Programu pro poskytování dotací
a darů z rozpočtu obce v roce 2022. Původně měl hněvotínský Sbor dobrovolných hasičů obdržet dotaci 210 tisíc korun na výstroj a výzbroj. Podle nového
rozhodnutí uhradí nákup pro hasiče přímo obec.

Do Hněvotína zavítal
hejtman Olomouckého kraje
Starosta obce Jaroslav Dvořák informoval
o schůzce s hejtmanem Olomouckého
kraje Josefem Suchánkem, který navštívil
obec ve čtvrtek 27. ledna. Společně s místostarosty projednali problémy obce, další rozvoj a otázky týkající se zásad územního rozvoje Olomouckého kraje.
Dále starosta seznámil přítomné s informacemi o připravovaných smlouvách:
jednak o aktualizaci smlouvy se společností ROOT na provozování počítačů a serveru
obce, jednak o provozní smlouvě s dodavatelem energií ČEZ Distribuce.
Zastupitelé schválili inventarizační
zprávu obce za rok 2021 a na závěr jednomyslně schválili návrh usnesení.
zapsala Lenka Slehová

Z evidence obyvatel: v Hněvotíně se narodilo 19 dětí
K začátku ledna letošního roku žilo v naší
obci 1777 obyvatel, z toho 1380 dospělých. Mírnou převahu si v počtu 695 drží
ženy, mužů je o deset méně. Dětí a mládeže do 18 let bylo 397 (dívek 200, chlapců 197). Oproti poslední roční evidenci se
snížil počet obyvatel pouze o dva občany.
V Hněvotíně přibylo 19 nově narozených dětí, z toho 10 dívek a 9 chlapců –

Filip Teodor, Jasmína, Dominik, Jakub,
Matyáš Roman, Viktorie, Johanka, Victoria Mia, Matyáš, Oliver, Viliam, Dominika,
Teodor, Alice, Eliška, Lenka, Zdeňka, Natálie a Jan.
Bohužel jsme se loni museli rozloučit
s patnácti obyvateli: Josef Dokoupil (†85),
Pavel Hejtman (†68), Josef Kopečný (†89),
Svatopluk Král (†69), Miroslava Kvapilo-

vá (†85), Radek Nerad (†44), Jiří Odložilík (†76), Petr Panuš (†52), Božena Piňosová (†88), Marie Rozmahelová (†92),
Antonín Sedláček (†82), František Staněk
(†70), Věra Šindlerová (†88), Ladislav Toman (†93) a Zdeněk Zapletal (†88).
Průměrný věk obyvatel oproti datům
z minulých let mírně stoupl na 39,43 roku.
Adam Niessner
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Přestárlé topoly padly k zemi, takže je
cyklotrasa do Ústína konečně bezpečná
Od listopadu minulého roku, kdy skončil
vleklý spor s Hnutím DUHA, jsme netrpělivě vyhlíželi mrazivé dny. Během nich bychom mohli konečně dokácet zbývajících
11 přestárlých a nebezpečných topolů,
které lemují revitalizovanou polní cestu
z Hněvotína do Ústína.
O těchto stromech, jejichž větve samovolně padaly a ohrožovaly lidi pohybující
se v této oblasti, jsme vás již několikrát informovali. Ač jsme se mrazivých dnů bohužel nedočkali, využili jsme období vegetačního klidu a na přelomu ledna a února jsme
požádali odbornou firmu o dokončení kácení těchto stromů. Celou akci zastupitelé
schválili na základě odborného posudku již
na 14. veřejném zasedání v prosinci 2020.
Odborná firma pokácené stromy nařezala na části o délce 0,5 metru. Vyzýváme
tedy zájemce z řad občanů či místních
spolků o bezplatný odběr tohoto palivového dříví. Mohou se hlásit na obecním
úřadě nebo na telefonním čísle místostarosty 777 190 772.
V letošním roce ještě plánujeme odfrézování zbylých pařezů, vyčištění toku místního potoka a závěrečné úpravy povrchu
cyklotrasy do Ústína v celkové délce 1,7 kilometru. Náhradní výsadbu stromů uskutečníme ve vybraných lokalitách v katastru
naší obce. V této souvislosti žádáme o dotace pro výsadbu čtyřiceti stromů, tak aby
vzniklo nové stromořadí od zástavby rodinných domů až po lokalitu vykácených
stromů. Petr Niessner, místostarosta

Staré a nemocné topoly podél cyklotrasy do Ústína nahradí alej nových stromů

Nezapomeňte na poplatek Budeme konečně stavět
za svoz odpadu a za psa
cyklostezku do Topolan?
Do konce února 2022 musíme zaplatit poplatek za svoz komunálního odpadu. Pro letošní rok zůstává platba 600 korun za
osobu. Tam, kde není nikdo přihlášen, platí vlastník 600 Kč na
nemovitost. Týká se to i majitelů pronajímajících nemovitost lidem, kteří v obci nemají trvalý pobyt. Úhrada může být provedena hotově nebo kartou na Obecním úřadě Hněvotín v úřední
dny a hodiny. Upřednostňujeme platby převodním příkazem
na číslo účtu 5423811/0100 s variabilním symbolem čísla popisného objektu.
Poplatek za psa je nutné uhradit do 31. 3. 2022, který je ve
stejné výši jako v roce 2021. Základní sazba je 100 korun za psa,
snížená sazba 50 korun je pro držitele, který má důchod jako jediný zdroj příjmu. Za každého dalšího psa je poplatek 150 Kč.
Číslo účtu je shodné jako u odpadů 5423811/0100, variabilní
symbol je také číslo popisné domu.
Petr Niessner, místostarosta

Ledy se konečně pohnuly. Pokročili jsme ve vyjednávání s vlastníky pozemků pro cyklostezku do sousedních Topolan. Podařilo
se nám majitele přesvědčit o nezbytnosti této výstavby. Jde
skutečně o bezpečnost chodců a cyklistů, protože doprava na
silnici je čím dál hustší.
Předjednali jsme směnu dotčeného pozemku v šíři zhruba čtyř
metrů a délce necelých 260 metrů za stejně velký pozemek, který obec plánuje odkoupit od majitelky sousedícího pozemku. Tím
by došlo k posunutí celé parcely současného majitele o 4 metry
východním směrem.
S nově nabytým pozemkem by mohla obec obnovit projekční
práce. Navážeme také na součinnost s Výborem místní části Topolany a Statutárním městem Olomouc.
A jedna poznámka na závěr: na cyklostezku do Lutína běží
sloučené územní a stavební řízení.
Miloslav Antl, místostarosta
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Vánoční výzdoba v ulici K Floriánku

Každý může přispět k tomu, aby byl Hněvotín krásný
Procházet se přes vánoční svátky Hněvotínem bylo blaho pro oči. Příjemně nás
všechny překvapilo, jak nádherně jste vyzdobili své domy. Svítící obrysy domů,
okna, oplocení, porosty i vzrostlé stromy
byly úchvatnou podívanou a krásně doplňovaly vánoční atmosféru. Sousedící ulice K Floriánku, Západní (zatím pracovní
název) a pokračující ulice Za školou byly
až pohádkové.
Těžko stanovit pořadí, ale shodli jsme
se, že dům Ivety a Petra Šutových byl nej...
Těsně za ním RD manželů Miloslavy a Zdeňka Filipových, dále se již nedalo objektivně
stanovit pořadí. Prostě, byla to nádhera.
Děkujeme!
Také obec dokoupí další svítící ozdoby
na sloupy veřejného osvětlení. Po dokončení přeložky středu obce a Topolanské je
příští Vánoce vhodně rozmístíme.
Byli bychom rádi, kdyby to nadšení vydrželo i v letní sezoně, kdy zdobíme obec
květinami. Je to přece naše vesnice. Žijeme zde, sami si ji řídíme, budujeme a také
tu hospodaříme. Nikdo z kraje nebo z vlády nám její vzhled nezorganizuje. Zvažte
to prosím.
Truhlíky s výsadbou dáváme zdarma.
Přesněji řečeno, obec je platí ze svého
rozpočtu. Prosíme o umístění květin s orientací do ulice. Na parapety oken, oplocení či jiné místo, které ulici vyzdobí.
Vám, co s námi již několik let spolupracujete a obec zdobíte, děkujeme. Další
zájemci se mohou přihlásit na obecním
úřadu do konce února, abychom mohli
truhlíky dokoupit a v dubnu odvést do
Florcentra k výsadbě.
K úrovni prostředí, ve kterém žijeme
s našimi rodinami, může přispět každý
občan.
Je to náš domov!

Jaroslav Dvořák, starosta

Vánoční výzdoba v ulici Za Školou

Vánoční výzdoba v ulici Západní

Vánoční výzdoba před obecním úřadem
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Nejlevnější je odpad třídit
Mnozí z vás možná v médiích zaregistrovali, že minulý rok prošla Senátem novela zákona o odpadech. Pro obce z ní vyplynulo
několik nových nařízení a povinností. Aktualizovali jsme proto vyhlášku č. 1/2021
o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. Ve zkratce – stát chce,
aby obce více a lépe třídily odpad a omezily na minimum množství takzvaného komunálního odpadu (tedy toho, co vyhodíte
do popelnice a popeláři to odvezou).
Naše obec si v třídění vede velmi dobře.
Lze využít kontejnery na sběrných stanovištích pro plasty, papír, sklo, biologický odpad a jedlé oleje. Stejně tak mohou občané
využít sběrný dvůr v areálu u firmy Kontejnery Müller, kde mohou odevzdat pneumatiky (pouze gumy!), kovy, objemné odpady,
nebezpečné odpady a papír. V kontejneru
před obecním úřadem je možné odevzdat
i textil. Mimo zimní měsíce provozujeme
4 velké kontejnery na bioodpad. Tímto splňujeme vše, co nám zákon nařizuje.
I přesto se do budoucna počítá s výrazným zvýšením cen za skládkování a v horizontu 10 let k absolutnímu zákazu. Bohužel nemá Česká republika dostatek spaloven odpadu, takže většinou končí na
skládkách. To se samozřejmě musí promít-

nout v cenách za odvoz komunálního odpadu. Postupem času nás chce vláda dotlačit k pytlovému svozu po vzoru Švýcarska (kolik vyhodíš, tolik zaplatíš – na
rozdíl od dnešní platby za občana za rok).
V některých obcích v okolí začali občanům dávat i malé popelnice na papír
a plast. Z ekonomického i praktického hlediska se ovšem tato možnost pro Hněvotín
nehodí. Nejen, že by náklady na vývoz vyšly asi na dvojnásobek, ale neumíme si
představit, kam by někteří občané popelnice umístili, případně by museli třikrát
týdně vytahovat kontejner s jinou barvou.
Nyní máme 28 kontejnerů na plasty, 16 na
sklo, 10 na papír, 17 na bioodpad a 7 na
jedlé oleje. Prosíme tedy, ať občané využívají těchto možností. Je to důležité nejen kvůli ochraně životního prostředí, ale
i k udržení ekonomické stability obecního
odpadového hospodářství.
Lukáš Koníček, referent vodního
a odpadového hospodářství
Upozorňujeme, že školní dvůr bude
uzavřen bránou, a proto přesuneme
kontejner na papír do areálu u firmy
Kontejnery Müller!

V létě muškáty,
v zimě krmítka
Zatímco v létě slouží konstrukce na sloupech veřejného osvětlení pro truhlíky
s květinami, v zimě je lze využít jako krmítko pro ptáky. Já jsem ho pověsila před
dům na křižovatce u kulturního domu –
mám kočky a nerada bych ptáky na stromě vystavovala zbytečnému riziku.
Tahle forma krmítka je pro ptáky velice
vhodná. Síťky jsou nebezpečné, protože
se do nich ptáci zachytávají drápky, nedokáží se osvobodit a hynou. V domečcích je krmení náchylné k plísním, může
se tam shromažďovat trus a sliny ptáků
a tím přenášet nemoci. Takhle se aspoň
konstrukce na truhlíky využije i v zimě.
Iveta Čechová
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V Hněvotíně se na Tři krále vybralo přes 11 tisíc
Stejně jako loni ani letos nevyrazili koledníci v Hněvotíně vybírat finanční příspěvky
do Tříkrálové sbírky. Epidemiologická situace tomu bohužel opět nebyla nakloněna,
a proto se organizátoři přiklonili k variantě
statických kasiček. Od 6. do 16. ledna mohli lidé v naší obci přispívat na pěti místech
– na obecním úřadě, poště, obchodě Qanto, bistru U Hněvoty a v kostele sv. Leonarda. Sčítání peněz se uskutečnilo 19. ledna.
Pracovníci Charity Olomouc kasičky rozpečetili na obecním úřadě a sčítání se zastavilo na částce 11 515 korun.
Charita Olomouc děkuje všem dárcům,
kteří přispěli v naší obci do Tříkrálové
sbírky. Pro ty z vás, kteří se rozhodnete
přispět i v těchto dnech, je až do 30. dubna 2022 na webu www.trikralovasbirka.cz
otevřena „online kasička“. Olomoucký děkanát vybral v klasických kasičkách celkem 1 954 556 Kč a veškeré tyto peněžní
dary v letošním roce podpoří vytvoření zázemí pro sociální služby věnující se lidem
s duševním onemocněním a lidem bez domova, rozvoj domácí hospicové péče na
Olomoucku a důstojné zaopatření zemřelých klientů střediska pro lidi bez domova.
Každá koruna pomáhá. Děkujeme.
Petr Niessner, místostarosta

Do školy mudrcové z Východu dorazili
Jediné místo, kde se v Hněvotíně tři
králové objevili, byla základní škola.
Čtvrťáci totiž podnikli ve čtvrtek 6. ledna spanilou jízdu do všech tříd a svým
pásmem připomněli ukončení vánočního období svátkem Tří králů.
Básničkami, říkankou a koledami
popřáli všem žákům a učitelům hezký
nový rok.

Kromě toho vyprávěli i legendu o mudrcích Kašparovi, Melicharovi a Baltazarovi, kteří do Betléma přinesli dary.
Každoročně se tento den připomíná
tím, že se na dveře domů napíše zkratka K † M † B †, což značí latinský text
Kristus Mainsonem Benedictat, tedy
Bůh žehnej tomuto příbytku.
Mgr. Kateřina Kuchrýková

Betlém o Vánocích
Hledejme společně odpovědi krášlil kostel sv. Leonarda
fejeton z fary

Některé úseky našeho života můžeme nazvat „tajemství otřásání“, kdy ztratíme pod nohama všechny opory, na které jsme si
zvykli. Nebo naopak, kdy se náš život jakoby zastaví: ztráta zaměstnání, rozbitý vztah, ztráta smyslu života, nemoc.
Je to k něčemu dobré?
Vzpomínám manžele, kteří po smrti dítěte řešili partnerskou
krizi rozchodem. Po létech se k sobě vrátili a muž říkal: „Mařenko, vždyť jsme toho spolu tolik protrpěli“. Dnes jsou to milující
babička a dědeček, kteří jeden bez druhého neudělají ani krok.
Bylo to k něčemu dobré?
Tyto a podobné příběhy života se týkají nejen jednotlivců, ale
i společenství na všech úrovních.
Také papež František vyhlásil Synodální cestu (Společné putování), tedy učit se to, co znamená žít. A spoluzodpovědnost
za církev. I v naší farnosti se snažíme o společné hledání odpovědí na otázky:
Jaký prostor k promlouvání ve farnosti máme?
Jaký prostor je mi dán, abych se mohl podílet na rozhodování?
Jak vedeme sami sebe ke schopnosti naslouchání druhých ve
společenstvích?
Jak se můžeme aktivně zapojit do slavení liturgie?
Jak dochází v naší farnosti k vytýčení priorit a cílů?
Kdo rozhoduje?
Pokud i vy vnímáte chuť vyjádřit se třeba i k jiným otázkám,
budu rád. Můžete mi napsat e-mail: fahnevotin@ado.cz, hodit
vzkaz do schránky nebo poslat SMS na číslo 731 646 962.
Děkuji
Vojtěch Kološ, farář

Stalo se milou tradicí, že během Vánoc se mohou návštěvníci
zdejšího kostela sv. Leonarda kochat hněvotínským betlémem.
Členové spolku ProVás Hněvotín s ochotnou pomocí místních
farníků letos netradičně jesličky instalovali v kostelní předsíni.
Ta byla během svátků otevřena všem, kteří se zatoužili pokochat
celkem 21 barevnými malovanými postavičkami v čele se Svatou
rodinou. Avšak některé postavičky letos zůstaly na odpočinku,
neboť se do omezených prostor zkrátka nevešly – a tak třeba takový slon či kravka si svou chvilku slávy letos neužili. Na kouzlu
to betlému ale neubralo a na jeho další osazenstvo se třeba dostane zase o příštích vánočních svátcích.
Adam Niessner
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Kulturní a společenské akce Přijďte se pobavit
Přestože společenský i kulturní život v obci narušil kovid, něktena Hněvotínský košt 2022
ré akce se – byť s omezením – konaly. A budeme si držet palce,
abychom už žádné další aktivity rušit nemuseli a život se vrátil
do normálních kolejí.
Uskutečněné akce:
–	Slavnostní rozsvícení stromu obce se konalo omezeně s žáky
9. třídy i s ohňostrojem.
– Novoroční ohňostroj s hudebním doprovodem.
– Valná hromada Mikroregionu Kosířsko v naší obci.
Nemohli jsme uskutečnit:
– Vánoční pečení s dětmi a seniory.
– Novoroční výšlap do Hněvotínských skal.
– Ples spolku PROVÁS.
– Ples myslivců.
Plánujeme:
– 26. 2. Koncert skupiny SAX rock v kulturním domě
– 5. 3. Již tradiční Obecní zabíjačka s ochutnávkou specialit.
– 6. 3. Maškarní karneval MŠ Hněvotín v KD.
– 18. 3. Hněvotínský košt v kulturním domě.
– 26. 3.	Událost JARA 2022 (100 let výročí úmrtí císaře Karla I)
– jízda kočárů z Muzea Čech pod Kosířem.
– 1. 4. Krajská soutěž v kopané TJ FC Hněvotín.
– 10. 4. Velikonoční výzdoba v obci.
– 12. 4. Koná se 22. zasedání zastupitelstva obce.
– 22. 4. Jarní setkání seniorů.
– 22. 4. Den Země – společně se ZŠ a MŠ Hněvotín.
– 29. 4. Slet čarodějnic na místním hřišti.
Petr Niessner, místostarosta

V březnu opět plánujeme již dvanáctý ročník soutěžní ochutnávky pálených produktů – slivovice, meruňkovice, hruškovice
a další – Hněvotínský košt 2022.
Kovid nás loni donutil tuto tradiční akci zrušit, ale letos by
to mohlo klapnout v pátek 18. března od 18 hodin v kulturním
domě.
Zájemci o soutěž
Soutěžící mohou od 1. do 11. března odevzdávat své pálenky
v půllitrových bílých skleněných lahvích na obecním úřadě. Každý může přihlásit i více vzorků, za každý z nich obdrží jednu
vstupenku zdarma.
Soutěžní kategorie stanoví podle počtu přihlášených vzorků
a druhů odborná komise, která bude den před koštem anonymní vzorky hodnotit.
Účastníci koštu
Každý návštěvník Hněvotínského koštu může hodnotit kvalitu
nápojů ve vyhlášených kategoriích. Připraveno bude bohaté občerstvení a tradiční živá hudba. Jde hlavně o zábavu, setkání
fandů, pěstitelů, odborníků i laiků. Vítáme samozřejmě i přes
polní, aby mohli posoudit kvalitu moků z Hněvotína.
Vstupné na košt je 50 korun a vstupenka zároveň slouží jako
poukázka na ochutnávku patnácti vzorků.
Přijďte se pobavit a přivítat přicházející jaro ochutnávkou
dobré slivovice či meruňkovice. Pořadatelé doufají, že tuto akci
už kovid nezasáhne.
Tomáš Dostál
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Ani v zimě neutichl stavební ruch v obci

Oprava vjezdu do areálu hřiště

Výstavba chodníku Velký Klupoř

Stavební práce zimní měsíce nezastavily. Dokončili jsme předláždění vjezdu do sportovního areálu za hřištěm s umělou plochou.
Po přeložkách ČEZ a zařízení CETINU byl dokončen chodník na
Velkém Klupoři.
Pokračujeme také ve zlepšování bezpečnosti a prostředí základní školy, kde jsou nově:
– elektrická brána do dvora školy;
– semafory a zábradlí;
– napojení na vodovod;
– zásobování kuchyně a manipulace s jídlonosiči;
– dokončujeme stavební úpravy služebního bytu.
V kulturním domě jsme nechali opravit topení, v ordinaci lékařů je vyměněný kotel.

Čekáme na vydání stavebního povolení a následně zahájíme výstavbu zpevněné komunikace podél potoka (Studený–
Šutovo).
Už je připravena dokumentace na vybudování vodní nádrže
(pozemek je již v majetku obce). Výstavba není podmíněna stavebním povolením.
Trochu se nám komplikuje stavba komunikace v ulici U Zahrádek, kde se po vydání nového stavebního povolení opět odvolal
majitel sousedící zahrady. Musíme počkat na stanovisko Krajského úřadu Olomouc – odboru dopravy. Nicméně věříme, že vozovku po třech letech tahanic prodloužíme a umožníme zdejším
občanům žít v normálních podmínkách.
Miloslav Antl, místostarosta
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Do Hněvotína přijede historický kočár
s kardinálem Lvem Skrbenským
Letos vstupuje celá Evropa do roku stoletého výročí úmrtí posledního českého
krále a rakouského císaře Karla I., kterého v roce 2004 blahoslavil papež Jan Pavel II. Muzeum kočárů v Čechách pod Kosířem vypraví k příležitosti tohoto výročí
historický cestovní kočár jedoucí po pamětihodných místech Olomouckého kraje. Kočár poveze arcibiskupa Lva kardinála Skrbenského z Hříště, který se s císařem Karlem I. osobně setkal 16. prosince
1917 v Olomouci.
Do Hněvotína kočár s kardinálem zavítá v sobotu 26. března v 15 hodin v doprovodu váženého cechmistra kočárnického
Václava Obra a dalších jedenácti účinkujících. Při příležitosti této vzácné návštěvy připravujeme před obecním úřadem od
14 hodin krátký kulturní program s drobným občerstvením.
Na děti čekají hry a koláčky,
na dospělé lahodné víno
Vezměte své ratolesti všeho věku i matky
Vaše vážené a dostavte se v sobotu od
14 hodin před úřad náš obecní, přivítat
urozenou společnost, která k nám zavítá
po dlouhých šesti letech z dalekých Čech
pod Kosířem.
Při této slávě vyvalíme ze sklepů náměšťských mok pěnivý, který si natočíte
sami rukou vlastní za nuzný peníz 10 Kč.
Dětská pážata věku různého si sama vyzkouší skolit slona šedivého lukem zapůjčeným a budou mít možnost získat tak
sladkou odměnu pro hrdlo své.
Místním děvuchám vlasatým pak rádi
nalejeme vína bíločerveného za nuzný peníz 5 Kč a pohostíme koláčkem z lásky pečeným od paniček hněvotínských. K tomuto všemu nám bude vyhrávat naša dechová kapela „Hněvanka“ a společně s Vámi
se budeme všichni hlasitě radovat.
Nevšední setkání
s osobnostmi dávné historie
Při příjezdu vzácné honorace upřeme zraky naše ku kočáru zdobenému a potleskem hlasitým přivítáme družinu jízdní.
Starosta obce Hněvotína s konšely místními řádně je přivítá a k rukám pana Obra
vyplatí „KOLOMAZNÉ“, tak aby se honorace dobře měla v příštích letech chudobných.
Společně pobudeme s postavami dávné historie, kardinálem, cechmistrem, mi-

strem kočím, lokajem a podkoním, muzikantem a jízdní hlídkou o několika mužích
z 1. hulánského regimentu pro ochranu
všech cestujících.
Kočár plný osob a zavazadel s sebou
přiváží také dárky, dary, dárečky, které
na místě zastavení budou rozdány dětem
hodným a radostným. Obecním konšelům slavnostní honorace předá Pamětní
list a svěcený věneček jako vzpomínku na
císaře, který následně umístíme na místě
historicky váženém.

Vážená družina opustí naši obec za
hlasitého potlesku a halasení směrem
ku svému domovskému muzeu, kde připraví 1. dubna 2022 slavnostní otevření
nové výstavy spojené s odhalením kočáru rakouského arcivévody a pozdějšího
císaře Karla I. Program s koncertem Dity
Hořínkové a Richarda Pachmana započne v 17.00 hodin.
Na akci je nutná rezervace. Další informace najdete na www.historickekocary.cz.
Petr Niessner, místostarosta
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Děti z oddělení Včeliček si užily
projektový den Pravěký hrnčíř
Úterý 11. 1. 2022 patřil nejenom číslicím 1
a 2, ale hlavně dětem v oddělení Včeliček.
Ráno, když se všichni sešli, padla první
otázka: „Dnes tu budete s námi Vy, paní
učitelko? Kde je naše paní učitelka?“ Sedli
jsme si společně v herně na koberec a vše
jsem dětem vysvětlila. Čekal je prima den,
vrátí se o mnoho let nazpět, kdy lidé neznali moderní nádobí, žili v jeskyních, živili se tím, co si ulovili, a oblečeni byli do toho, co jim příroda poskytla (kůže ze zvířat,
kosti, jako doplněk apod.) Ano, je to doba
pravěká. „Víte někdo, jak vypadal pravěký
muž? A co mamut, dokážete ho někdo po-

psat?“ V tu chvíli zaznělo mnoho pestrých
a zajímavých odpovědí. Kluci i dívky se vžili do role pravěkých lidí a projevili svoji
fantazii. Někdo by měl na sobě kůži z ovce,
jiný kost ve vlasech. Další by zase raději byl
v dnešní době, protože si nedokázal představit, že by si měl ulovit zvěř, usušit kůži
a sešít ji. Vždyť dnes si přece každý otevře
šatní skříň a tam má na výběr z několika luxusních kousků a bez námahy.
Ale to nebylo vše, hlavní část dne nás
ještě čekala. A na to bylo třeba se posilnit
svačinou. Zatím co děti svačily, paní učitelka jim sdělila, že se za nimi za chvíli zastaví keramik Jaroslav Kříž, který představí, jak v dávné době lidé vyráběli nádobí,
s jakým materiálem nejčastěji pracovali
a hlavně, že se z každého z nás stane takový malý hrnčíř. Pan Kříž s sebou přivezl nejenom letité zkušenosti, ale i hrnčířský
kruh. Děti se seznámily s obsluhou kruhu
a aktivitou, která je čekala. Keramická
hlína pro ně sice nebyla novinkou, u nás
v mateřské škole některé děti navštěvují
keramický kroužek, ale hrnčířský kruh
v nich vzbudil velkou zvídavost a odhodlání. Děti obdržely po kouscích hlíny a daly
se do díla – tedy prvního tvoření. Každý si
vytvořil, dle své fantazie, hliněné korále
pro maminku. Zatímco se koulelo, škrabalo párátkem v plném nasazení, tak se děti
(i některé paní učitelky) postupně vystřídaly u hrnčířského kruhu. Pod dohledem

a za dopomoci pana keramika si každé dítko vytočilo svoji misku. Bylo úžasné sledovat jejich výrazy ve tváři, projevy emocí
a soustředěnost. Vznikla nádherná kolekce
pravěkého nádobí, při níž si všichni uvědomili, jaká to byla dlouhá a náročná cesta,
než se talíř dostal na stůl. Výrobky čeká
první výpal v peci MŠ, pak opět děti uplatní
svoji fantazii a kreativitu. Budou mít možnost si nádoby dozdobit glazurami a po závěrečném výpalu si je odnesou domů, kde
pro ně jistě najdou praktické využití a budou se moci radovat ze své šikovnosti.
Cílem projektového dne bylo obohatit
děti o poznatky z dávných kultur a způsoby
využívání keramiky a hrnčířského kruhu.
To se naplnilo v plné míře a ke spokojenosti nás všech. Děti se seznámily se životem
lidí v pravěké a starověké společnosti.
Iveta Nevrlá

Motýlci postavili loutkové divadlo, odměnou byla pohádka
Téměř tradičním dnem velkých příprav, změn a překvapení bývá
ve třídě Motýlků úterý. Jinak tomu nebylo ani 18. ledna, kdy si
děti od brzkých ranních hodin hrály ve třídě v dřevěném domečku s loutkami, skládaly rozstříhané obrázky pohádek nebo jen
tak malovaly pohádkové postavy. Ve spolupráci se společností
BUUK je čekal projektový den nazvaný „Loutkové divadlo“, který je určený pro děti od 3 do 5 let. Po společném přivítání, rytmizaci slov podle obrázků pohádek a seznámení se s „babičkou
Zdenkou“ si děti společně povídaly o divadle, z čeho se vyrábí
loutky, kulisy nebo také jaké znají druhy loutek.
Po svačince nastalo velké dělení do tří skupinek. Na každou
z nich čekalo jiné překvapení – v první skupince pomáhaly stavět
divadlo, ve druhé si vyzkoušely poskládat kulisy a ve třetí dokonce
upravit různé kousky dřeva a slepovat je. Nikdo o žádnou aktivitu
nepřišel, protože děti se vystřídaly u všech tří stolečků. Po cvičení
s barevnými kuželkami nastaly velké přípravy na samotné divadlo.
S „babičkou Zdenkou“ a s pomocí učitelek si děti tzv. ušily vstupenky do divadla, bez nichž nikdo nemůže na pohádku přijít.
Odměnou všem šikovným dětem bylo loutkové představení
O Šípkové Růžence, které hrála „babička Zdenka“ přímo ve společně vytvořeném divadle, které nám ve třídě zůstane. Jen nás
všechny ještě čeká dokončit všechny kulisy a loutky.

Zasloužený potlesk patřil nejen sympatické „babičce Zdence“, ale celému týmu společnosti BUUK, v jehož spolupráci probíhal celý projektový den. BUUK je všestranná didaktická pomůcka, která hravou formou rozvíjí samostatnost dětí, fantazii,
smyslové vnímání, logické uvažování a jemnou motoriku.
Drahomíra Bártová, učitelka Motýlků v MŠ Hněvotín
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Projektový den ve zdravotní škole v Olomouci
Ve čtvrtek 20. 1. 2022 se skupina dívek
z 9. a 8. třídy s paní učitelkou Ivetou Šutovou vydala do Olomouce na exkurzi do
SOŠ a VOŠ zdravotnické Emanuela Pöttingea v Olomouci.
Když jsme vešly do vestibulu školy,
spatřily jsme nádhernou gotickou chodbu. Tam nás přivítala paní učitelka Přikrylová, která celou exkurzi zorganizovala.
První jsme šly do učebny oboru praktické
sestry, kde nás zaujal vzhled místnosti,
který byl naprosto identický s nemocničním pokojem. Vysvětlila nám, že studenti
prvního a druhého ročníku se na těchto
simulátorech učí s různými nemocničními
pomůckami a jak se starat o pacienty.
Třetí a čtvrtý ročník chodí na praxi do Fakultní nemocnice Olomouc.
Potom jsme se šly podívat do odborné učebny, kde se vyučuje obor laboratorní asistent. Místnost byla vybavena
mimo jiné mikroskopy a nástroji na odběr krve. Od další paní učitelky jsme se
dozvěděly, že tento obor obnáší velkou
znalost chemie a je určen pro introvertní typ žáků.
Poté jsme se podívaly do kuchyňky a zároveň učebny oboru nutriční asistent. Sami žáci 4. ročníku nám pověděli, co tento
obor obnáší prostřednictvím poučné a zajímavé prezentace. Cestou z této učebny
jsme viděly tělocvičnu dvojnásobně větší
než na naší škole.

Talentové zkoušky
Jako poslední obor, který nám byl představen, byl asistent zubního technika. Učebna tohoto oboru je vybavená mnoha modely zubů. Obor je soustředěný na výrobu
různých rovnátek, náhrad zubů a ostatních
protéz. Je odlišný tím, že uchazeč musí
podstoupit talentové zkoušky.
Exkurze byla úžasná! Všem holkám se
projektový den moc líbil, nabraly jsme
spoustu nových zajímavostí a znalostí,
díky kterým se nám otevřela nová možnost, kam se hlásit na střední školu. Děkujeme paním učitelkám za velmi inspirující dopoledne a pedagogům školy samotné, kteří nám věnovali svůj čas.
Bára Křupková, žákyně 9. třídy

Páťáci hráli divadlo mladším spolužákům
Žáci 5. ročníku v hodinách českého jazyka pod vedením Mgr. Vlasty
Novákové připravili pro mladší žáky 1. stupně divadelní představení. Do své třídy si publikum pozvali ve čtvrtek 27. a v pátek
28. ledna. Páťáci se rozdělili do čtyř skupin a dramaticky ztvárnili
baladu Zlatý kolovrat ze sbírky Kytice od Karla Jaromíra Erbena.

Vystoupení každé skupiny bylo dlouhé přibližně dvě minuty.
Diváci, které tvořili spolužáci z nižších ročníků, měli možnost hlasovat o nejlepší divadelní scénu. Každá skupina byla originální,
proto lze těžko soudit, kdo byl nejlepší. Rozhodně si všichni páťáci zasloužili potlesk z řad publika.
Mgr. Zdeněk Bábek
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Projektový den „Rovná záda“

i ve stoji a nastavily si správně svou školní
aktovku tak, aby je záda bolela co možná
nejméně.

V tělocvičně vyrostly
silnice a křižovatky

Ve dnech 8. a 10. února 2022 se žáci 1. a 2. třídy ZŠ Hněvotín aktivně zapojili do kurzu s dopravní tématikou pod vedením pracovníků Sdružení Semafor v Olomouci. Prostory školní tělocvičny se na několik hodin proměnily na „silnice a křižovatky s přechody pro chodce“. Nejmladší žáci si v úvodu vyslechli pohádku
„O neposlušné koloběžce“ a zopakovali si zásady pohybu v silničním provozu.
Každý se díky reflexní vestě s obrázkem stal na chvíli semaforem, autem, motocyklem, kolem nebo chodcem. Na modelových
situacích řešili se školiteli různé dopravní situace, vysvětlovali
si, kdy a komu dáváme přednost, co znamenají barvy na semaforu. Zopakovali si důležité dopravní značky a po které straně jezdíme na silnici. Žáci byli v pohybu a učili se vzájemné spolupráci i respektu v souvislosti s dodržováním pravidel silničního provozu. Na závěr obdrželi jako dárek reflexní pásky a pracovní
sešit s tématikou dopravní výchovy.
Mgr. Alena Zapletalová, ZŠ Hněvotín

Děkujeme paní Aleně Svobodové a těšíme se na další spolupráci!

Mgr. Andrea Macíková

Logická hra Brloh
Brněnskou logickou hru Brloh jsme v letošním školním roce atakovali vůbec poprvé. Do soutěže s řadou nelehkých otázek se zapojily celkem dva týmy, jeden chlapecký ve složení Adam Ošťádal,
Patrik Kaspar, Jiří Mlynář a Tomáš Koníček, ten druhý ryze dívčí ve
složení Tereza Pazderová a Tereza Janušová. V obou týmech za nás
tedy bojovali naši nejstarší žáci z devítky. Podstatou soutěže bylo
vyřešit ve třech po sobě jdoucích týdnech vždy 6 úkolů z 10, nebo
souhrnně odeslat 20 správně řešených otázek. To zajistilo hráčům
účast v malém finále, kam postoupil i náš chlapecký tým.
Zde měli během dvou hodin řešit dalších 20 jedinečných
a na logiku náročných úkolů. Šedé buňky mozkové pracovaly
na plné obrátky, i přesto se však týmu nepodařilo probojovat
mezi nejlepší hráče do velkého finále. Oběma týmům děkuji za
reprezentaci naší školy a smekám před jejich důvtipem a intelektem. Ostatně, posuďte sami. Zde je jeden úkol z malého finále. (Řešení je v rámečku.)
Mgr. Andrea Macíková

Řešení je tedy Jára Cimrman.Vysvětlení: na obrázku jsou názvy her s
tématikou Járy Cimrmana. Postupně: Afrika, Akt, Švestka, Dobytí severního pólu, Vyšetřování ztráty třídní knihy, Blaník, České nebe,
Hospoda Na mýtince, Lijavec, Posel z Liptákova, Vražda v salonním
coupé, Dlouhý, Široký a Krátkozraký.

Další běžný školní den? Ani omylem. Je
pátek 14. ledna a před žáky čtvrté třídy
stojí fyzioterapeutka paní Alena Svobodová. Jde o druhý projektový den s názvem Rovná záda. První a pilotní program
odstartoval ještě před Vánocemi ve spolupráci s pátou třídou. A protože se
osvědčil, šanci narovnat si záda po loňské
online výuce dostali i žáci o rok mladší.
Po rychlém seznámení se s pojmem fyzioterapie si žáci prověřili své smyslové
vnímání při hře. Další průběh projektu byl
zaměřen na správné držení těla, individuální nastavení aktovek a další aspekty
spojené se zdravým držením těla. Paní
Svobodová si pro žáky přichystala řadu
zajímavých aktivit a informací. Děti propojily své teoretické znalosti z hodin přírodovědy s praktickými prvky projektu,
naučily se správnému držení těla v sedu
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Aktuální vzkazy ze školního lyžařského kurzu
V polovině února vyrazili sedmáci a osmáci na lyžařský kurz do Karlova pod Pradědem. V době vydání Zpravodaje už jsou
opět doma, ale jejich aktuální zážitky
stojí za přečtení:

V plotě jsme neskončili
Poprvé v životě jsme se postavili na lyže
v pondělí 14. 2. na Valentýna. Díky paní
učitelce Dudové jsme neskončili v prvním
plotě. Byla to sice velká dřina, ale ve středu
ráno jsme už jeli na lanovce Express nahoru na velký svah. Posunuli jsme se k paní
učitelce Kočí a zlepšovali naši jízdu. Naše
rychlost byla ohromná. Jsme moc rádi, že
jsme se naučili lyžovat. Lyžování je super!
Patrik K., Lenka T. a Štěpa M.
Budou z nás profesionální padači
Justa Ježová se obětovala ve středu pro
3. tým a stala se naší záchranářkou, která
nás zvedala, když se nám nedařilo. Většina
z nás první den stála na lyžích poprvé, někteří po dlouhé době. Ale udělali jsme velké pokroky, začalo se nám více dařit a už
moc nepadáme.

Některé pády jsou komické, ale nakonec to vždycky zvládneme. Zlepšujeme se
každým dnem, jednou budeme profesionální padači. Ale paní učitelka Dudová
očekává, že jednou budeme profesionální
lyžaři, proto nám dává užitečné instrukce
a rady, které nikdy neuposlechneme, je to
úplně zbytečné 
Eďa D., Barča V., Maru O.,
Kristý B., Niki S., Pepa K.,
Kája D., Kika M., Justa J.

Good trip
Vzkaz našeho prvního týmu zní: Ich bin
very gut on this trip and my ski is good.
Super!
1. družstvo
Jsme frajeři
Za velkého hrdinu se ukázal Honza J. z druhého družstva, který předvedl silácký kousek: když se mu při jízdě na vleku vypnula
jedna lyže, z vleku nespadl, ale chytil se rukama za kotvu a doslova vleže na břiše dojel až na vrchol. Škoda, že to nikdo nenatáčel. 

Všichni jsme se alespoň jednou pováleli na sněhu. Jsme frajeři. Pan učitel Ponča
je skvělý instruktor… a sluší mu oranžový
šátek. Chtěl nás pozvat do baru na drink,
ale neměl peníze, jenom kartu, tak si musel půjčit od Štěpy, kterému říká Ráďo. 

2. družstvo

Sen se stal skutečností
Rok jsme o lyžáku jenom snili, letos se
nám podařilo naše sny vyplnit. Doufali
jsme, že odjedeme v plném počtu a téměř
se nám to podařilo – 34 žáků 7. a 8. třídy
pod vedením čtyř vedoucích odjelo v polovině února do Ski areálu Karlov.
Dostatek sněhu, první tři dny hezké počasí – místy i hřejivé sluníčko, hodiny lyžování, večerní zábava, to vše jsme mohli zažít a užít si dny volna bez školy. Ve středu
večer ale začalo pršet a báli jsme se, že ve
čtvrtek si nezalyžujeme. Nestalo se a my
mohli směle pokračovat v lyžařském umění.
Celý lyžák se vydařil, nikdo se nezranil a nemuseli jsme léčit ani žádné nemoci.

Radka Dudová, Tomáš Ponča,
Miroslava Kočí, Marcel Motzke
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z historie obce

Střípky ze zlatých šedesátých v naší vsi
Šedesátá léta, dekáda uvolňujících se poměrů, která světu přinesla prvního člověka ve vesmíru nebo procházku po povrchu Měsíce, stvořila kapely The Beatles nebo Rolling Stones, ale také
atentát na J. F. Kennedyho či válku ve Vietnamu. Na našem území
za sebou zanechala dodnes bolestné vzpomínky na srpen 1968.
Tento příspěvek samozřejmě nebude o celosvětovém dění v 60. letech, ale prostřednictvím několika fotografií si připomeneme, co
se dělo u nás na Hané.
Adam Niessner, kronikář
Začátky 60. let se v místním JZD nesly, jak tehdejší kronika hlásá, ve znamení dokončené socializace. Zemědělské družstvo, kam
vstupovali poslední zbývající soukromí rolníci, tehdy hospodařilo
na 1000 hektarech, z toho 970 hektarů tvořila orná půda. Pod vedením dlouholetého předsedy Aloise Krčka se roku 1960 začalo se
stavbou prvního místního kravína K-96 a stavba dalších podobných zařízení záhy následovala. O 8 let později mělo družstvo celkovou hodnotu 36 milionů Kčs. Z dob, kdy se práce rozjely, pochází i tento snímek kombajnu, brázdícího pole v okolí obce.
Červencové počasí roku 1962 způsobilo všem
místním obyvatelům šok, jak ostatně praví
kronika: „… došlo k velké pohromě. Byla sobota a došlo na velké krupobití s průtrží mračen. Kroupy o velikosti krabičky sirek způsobily obrovské škody. Víc jak polovina střech
domů byla vážně poškozena. Potok protékající obcí se stal v okamžiku velkou řekou
a zaplavil přilehlé domy. Došlo ke zřícení několika budov. Dva domky na Válkově a část
domu u průmyslové prodejny (č.p. 56).“
Jak ze zápisu i dobových fotek vyplývá, místní pokrývači měli tehdy dobrý rok. Na rozdíl
od postižených rodin.

V roce 1962 ještě setrváme – nesl se totiž i ve znamení prací na stavbě nových šaten místního Sokola na tehdy ještě prázdném plácku
u hřiště. Už rok předtím započal svoz kamene, část cihel byla vyzískána ze zbourané besedy ve farské zahradě. Členové sportovního
spolku přiložili ruce k dílu a již roku 1964 byly šatny uvedeny do ostrého provozu. Ihned také započaly další práce na dobudování sálu
v sousedství šaten. Zcela hotovo bylo v roce 1970.

„Vesmír – pionýrský tábor SRPŠ ZDŠ Hněvotín“. To lze vyčíst z cedule,
která se skví nad stanovým táborem místní devítiletky roku 1963.
Pořádaný byl v přírodním prostředí u Náměště na Hané. Podobných
pionýrských táborů uspořádala škola v průběhu let více. Uběhlo ale
dalších 53 let, než se hněvotínské děti v rámci tábora „Vesmírná
odysea“, pořádáným spolkem ProVás, opět vypravily do tematického vesmírného prostředí.
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Myslivecké rozloučení s rokem 2021

Pavel Pospíšil porcuje kančí maso na výpečky

Již dva roky zažíváme všichni kvůli kovidu
19 celou řadu omezení, která samozřejmě
ovlivňují i činnost všech spolků a sdružení. Ne jinak tomu je i v našem Mysliveckém
spolku Blata Hněvotín, které zrušilo nejen
hlavní hon, ale i akce připravované pro
občany obce, jako je hojně navštěvovaný
Novoroční výšlap a Myslivecký ples. Což je
prakticky jediná možnost, jak naši činnost
přiblížit k občanům a také získat peníze
na nákup krmiva pro zvěř. A tak se v této
pandemické době snažíme alespoň udržet
a utužovat kolektiv. Proto se skupina členů domluvila na uspořádání posezení nazvaném rozloučení s rokem 2021, které se
pod vedením místopředsedy spolku Pavla
Pospíšila uskutečnilo v závěru loňského
prosince v mysliveckém zařízení zvaném
Výrovka v hněvotínských skalách.
Každý z přítomných členů něco přinesl, a tak na bohatě prostřeném stole leželo vánoční cukroví, slané pečivo, domácí
uzený bůček, kančí maso a divoký krocan,
kterého vyhrál Pavel v tombole na honu
v Dubu nad Moravou. Nechyběla ani zelená a kofola. Pavel společně s Mirkem Špičákem se hned dali do úpravy masa a Petr
Kubíček loupal brambory, aby na polední
oběd byl připraven pečený krocan a kančí
výpečky s bramborem. Škoda jen, že účast
vzhledem k omezením nebyla taková, jak
jsme plánovali. Po bohatém obědě a při
kávičce se sedělo, povídalo a plánovalo.
Při tomto povídání padl také návrh na
uspořádání nějakého posezení v létě pro
občany Hněvotína, třeba u zvěřinového
guláše. To dle souhlasných reakcí bylo
hodnoceno jako dobrý nápad, který se
však bude projednávat v širším kolektivu.
Jistou podporu již má.
Sedělo se a povídalo v příjemně vyhřátém prostředí, ale čas neúprosně ubíhal.
Venku se již dávno setmělo, a tak nastal

Společný oběd

2x foto: Rudolf Krč

čas loučení a přání hlavně hodně zdraví
do roku 2022. Teď jen musíme čekat, až
opadne pandemie omikronu a všichni zůstaneme zdraví, což si všichni po všech

těch útrapách s kovidem již zasloužíme.
To vše přejeme také všem našim příznivcům a lidem dobré vůle na celé planetě.
Rudolf Krč

Rozhledna
na VELKÉM KOSÍŘI
www.kosirsko.cz

602 819 891

PROVOZNÍ DOBA v roce 2022
01. 4. až 12. 6. 2022
13. 6. až 18. 9. 2022
23. 9. až 30. 9. 2022
říjen 2022

pátek

14–19 hodin

sobota a neděle, svátky

09–19 hodin

každý den

09–19 hodin

pátek

14–18 hodin

sobota a neděle, svátek

10–18 hodin

pátek

14–16 hodin

sobota a neděle, svátek

10–16 hodin

V případě hezkého počasí může být rozhledna otevřena i mimo běžnou provozní dobu.
V případě nepříznivého počasí, tj. větru, mlhy, trvalého deště apod. je rozhledna uzavřena!
Individuální vstup mimo uvedenou provozní dobu rozhledny
je pouze po předchozí domluvě na e-mailu: kosirsko@seznam.cz
�pla� i pro skupinu minimálně 10 osob za vstupné 50 Kč/osoba nebo minimálně 500 Kč).

VSTUPNÉ – dě� a mládež (6 až 15 let) 10 Kč • dospělí 30 Kč
Drahanovice • �něvo�n • Luběnice
Lu�n • Olšany u Prostějova • Sla�nice
Sla�nky • Těše�ce • �s�n
Kontakt:

727 968 886 – kancelář mikroregionu
e-mail: kosirsko@seznam.cz

Jednotné evropské číslo �sňového volání

112

Hasiči

150

Záchranná služba

155

Policie ČR

158

Hana Rozsypalová, v. r., předsedkyně MK

Mgr. Jan Blaho, v. r., místopředseda MK
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Dohrajeme napotřetí fotbalové soutěže?
Otázka v titulku se nabízí. Dohrání soutěží na jaře 2020 a 2021
totiž zabránila kovidová pandemie. A i když doposud neustoupila, vypadá to, že se letos dokončení soutěžního ročníku konečně
dočkáme. A všechny týmy TJ FC Hněvotín se již pilně připravují.
Benjamínci trénují 3x týdně v tělocvičně základní školy. Starší
přípravka odehrála turnaj v Olšanech, po odehrání pěti kvalitních
utkání skončila na třetím místě. Další turnaje benjamínky čekají
v Zašové a opět v Olšanech. V první polovině dubna odehrají ještě
Jarní ligu. Mistrovské turnaje začínají o víkendu 23.–24. dubna.
Starší žáci trénují 2x týdně venku na hřišti s umělým povrchem. V lednu se zúčastnili halového turnaje v Olšanech, kde
skončili poslední. Utkali se však se soupeři z vyšších soutěží
a hrálo se dle futsalových pravidel, tzn. i s jiným míčem. O dalších turnajích se ještě jedná. Mistrovskou soutěž ve skupině
o 6.–10. místo v okresním přeboru odstartují stejně jako benjamínci o víkendu 23.–24. dubna.
I mužstvo mužů naplno využívá hřiště s umělým povrchem
v hněvotínském sportovním areálu, dle možností hráčů trénují
2x nebo 3x týdně. V prvním přípravném utkání hraném v Uničově
podlehli Příkazům 3:5.
V plánu jsou další zápasy, s mužstvy Kojetína, Lesic a Horky nad
Moravou. Termíny a místa utkání se teprve upřesňují. První mis-

Turnaj starších přípravek v Olšanech. Stojící zleva: Zdeněk Filip –
trenér, Marek Budina, Alexandr Coufalík, Jiří Pfof, Matěj Šulc a Tomáš Nepožitek. Klečící zleva: Pavel Řezníček, Šimon Heider, Michal
Dostál a Jakub Šulc. Ležící zleva: Tomáš Kovařík a Marek Stibor.
trovský zápas je čeká v sobotu 26. 3. 2022 na domácí půdě s týmem Sokol Doloplazy. Na jaře budou obhajovat krásné 4. místo,
které v konečné podzimní tabulce obsadili.
Milan Krejčí

Začínající stolní tenisté budou hrát přebor
Po čtyřech měsících tréninku v kroužku
stolního tenisu dělají děti patrné pokroky. Abych byl konkrétní, tak někteří – například J. Šulc, P. Procházka, J. Přikryl,
M. Slovák a Š. Heider – jsou skutečně šikovní. Občas však mají svěřenci svou hlavu, nedají na rady, a tím pádem se herně
moc neposouvají. Od podzimu letošního
roku bychom rádi přihlásili družstvo o 6 až
8 hráčích do veřejného přeboru Olomouckého kraje, ve kterém by si naši členové vyzkoušeli hrát proti jiným oddílům. Motivací by mohlo být i to, že pro malé stolní tenisty připravujeme nové dresy.
Kroužek stolního tenisu pro mladé byl
založen loni na podzim v rámci spolku

FC Hněvotín. Spodní věková hranice není
určena, rozhodující je výška hráče (musí
být rukama nad úrovní stolu), horní věko-

vá hranice je 18 let. Zázemí má kroužek
vytvořené v tělocvičně základní školy,
kterou máme k dispozici v úterý od 16:30
do 18:00 hodin a ve čtvrtek od 15:30 do
17:30 hodin.
Nyní chodí v rámci dvou kurzů 22 dětí,
což je maximální kapacita. Nicméně pokud by se uvolnilo místo, tak vaše dítě rádi uvítáme.
V případě zájmu nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese spolku (fchnevotin@seznam.cz) nebo napsat vedoucímu
kroužku (josef.krikel@seznam.cz).
Na závěr bych chtěl poděkovat Janu
Heiderovi za pomoc s vedením kroužku.
Josef Krikel, vedoucí kroužku

Blek tri cup vyhráli Sovovi
Dva dny před Silvestrem se uskutečnil 4. ročník hněvotínského tenisového miniturnaje ve čtyřhrách s názvem Blek tri cup. V hejčínské hale v Olomouci zvítězila po těžkém finálovém boji dvojice
Jirka a Jitka Sovovi, která porazila Radka Navrátila & Olgu Černou. Na bronzový stupínek neočekávaně vystoupili po výborném
boji dvojice Jirka Zatloukal a Pavel Krytinář. Vyhlašování a závěrečná akce se konala v hněvotínské hospůdce Na Hřišti.
Velké poděkování patří všem sponzorům, FC Hněvotín a za organizaci velké díky Ivošovi Černému a Michalovi Edlovi kteří se
postarali občerstvení a kvalitní organizační plán celého turnaje.

Jan Heider
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