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Poznámky z 23. zasedání zastupitelstva obce
Předposlední zasedání zastupitelstva v tom
to volebním období se konalo 7. června
v zasedací místnosti kulturního domu. Zú
častnilo se ho 7 zastupitelů, omluvili se
Roman Piňos a Pavla Hluší. Na 23. zase
dání přišlo také 14 hostů.
Místostarosta Miloslav Antl informo
val o nutnosti dokoupit devět metrů čtve
rečních pozemku na výstavbu cyklostezky
Hněvotín – Lutín. Záměr byl schválen.
Dále Miloslav Antl sdělil, že obec uhra
dila kupní cenu za pozemek parcelní číslo
280/35, orná půda, o ploše 806 metrů
čtverečních. Nyní je tedy možné v souladu
s usnesením zastupitelstva uvedený po
zemek směnit a konečně uvolnit projekč
ní práce pro cyklostezku do Topolan.
Dalším bodem jednání byly žádosti fy
zických a právnických osob. Rozhodnutí
o žádosti Mezinárodní Montessori školy
Olomouc, zastoupenou Bc. Zuzanou Priad
kovou, o provozování školky v obci v prona
jatém domě zastupitelé odložili na srpen.

Další body v samostatných článcích:
• Závěrečný účet obce za rok 2021.
• Volby do obecních zastupitelstev.
• Zakázky malého rozsahu.
• Rekonstrukce komunikace
Nedvězí–Hněvotín.
• Pokračující výstavba a aktivity
obce v této oblasti.
• Uskutečněné a plánované
kulturní akce.
• Spolupráce s odpadovou
společností EKOKOM.
Žádosti o prodloužení ubytování ukra
jinských uprchlíků v bytech v DPS jsou na
dobu určitou a budou prodlužovány po
dvou měsících. Obec požádala Krajský úřad
Olomouc o částečnou kompenzaci nákladů.
Zastupitelé hlasovali o Závěrečném účtu
obce za rok 2021 (viz samostatný článek).
Předseda finančního výboru Libor Blaťák
pak ještě informoval i o závěrečném účtu

Mikroregionu Kosířsko, který byl rovněž
zveřejněn na úřední desce.
Zastupitelé se zabývali požadavky fi
rem a OSVČ, které uskutečňují zakázky pro
obec, na navýšení původně dohodnutých
cen. Důvodem je nárůst ceny pohonných
hmot o 26 %, cen energií a cen materiálu.
Rozhodli o kompetencích dle již přijaté
metodiky pro zadávání zakázek malého
rozsahu. Kromě toho jednali o podpoře
Mysliveckého sdružení Blata při uzavírání
smlouvy s Honebním společenstvím Hně
votín–Topolany.
V dalším jednání se přítomní seznámi
li s návrhy smluv o dílo se společností Stra
bag, darovací smlouvy s Mikroregionem
Kosířsko a dodatku s firmou AVE CZ o na
výšení platby obce za odvoz a likvidaci
odpadů.
Zápis z 23. zasedání i přijaté usnesení
bude jako vždy k nahlédnutí v úřední dny
na Obecním úřadě Hněvotín.
Zapsala Aneta Glogarová

Novým Hněvotíňáčkům zazpívaly děti ze školky

Noví obyvatelé Hněvotína (zleva): Samík, Oliverek, Viliam, Matyášek, Honzík, Sofinka, Ríša a Kubík se sestřičkou Karolínkou Foto: Katka Stašková

Třináct nových občánků Hněvotína obdrželo (respektive jejich ro
diče) pozvání do obřadní místnosti obecního úřadu na druhou
květnovou sobotu. Do Hněvotína přibyli Samuel Filandr, Jakub
Fula, Viktorie Holubová, Victoria Mia Jurečková, Matyáš Juřen,
Oliver Kania, Viliam Kostka, Dominika Oračková, Alice Procházko
vá, Lucie Troubilová, Richard Turek, Sofie Vysloužilová a Jan Za
pletal. Na úvod programu vystoupily děti z mateřské školy pod ve
dením paní učitelek Duchoňové a Vyroubalové s pásmem písni
ček, veršů a tanečků.
Místostarostovi Miloši Antlovi nové občánky tradičně před
stavila Jana Mádlová. Po přivítání a přání zdraví, štěstí a lásky
maminky dostaly růži a děti oblíbeného Krtečka. Poté se rodiče
podepsali do pamětní kroniky obce. Protože byl krásný slunečný
den, fotografování proběhlo jak u kolébky v obřadní místnosti,
tak v protějším parku. Srdečně děkujeme všem hostům, i těm, kte
ří pomohli tuto společenskou akci uspořádat.
Iveta Šutová

Poděkování
paní Mádlové
V průběhu programu jarního
Vítání občánků poděkoval pan
místostarosta Miloslav Antl pa
ní Mgr. Janě Mádlové za dlou
holetou aktivní práci ve Výboru
pro občanské záležitosti. Bezmála půl století vždy ochotně
a s láskou učila žáky na místní základní škole a aktivně se
zapojovala do kulturně společenského dění naší obce.
Jani, srdečně děkujeme!
Iveta Šutová, Výbor pro občanské záležitosti
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Dopravu v obci ztíží rekonstrukce
silnice Slatinice–Olomouc
Před několika dny začala celková oprava
silnice II/ 570 Slatinicie–Olomouc. Jsme
rádi, protože na silnice II. tříd nikdy ne
bylo dost peněz. Nicméně pro naše obča
ny se přechodně ztíží dopravní dostup
nost do krajského města při nynějších
opravách úseku Nedvězí–Hněvotín, které
jsou rozděleny do dvou etap.
1. etapa začala 15. června (Nedvězí–
Hněvotín, po rozcestí u obalovny). Cesta
do Olomouce je možná kolem aquaparku
po ulici I. P. Pavlova (starou Brněnskou).
Ukončení přibližně 3. 7. 2022.
2. etapa bude složitější. Rozcestí u oba
lovny po hněvotínský hřbitov. Doprava bu
de vedena na Topolany nebo přes Olšany
na D-46. Autobusy přes Topolany, tak jako
při výstavbě okružní křižovatky a rekon
strukci II/570 před několika lety. Tato část
bude ukončena do 27. 7. 2022. Následně
bude rekonstruován zřejmě úsek Lutín–
Slatinice a na závěr Lutín–Hněvotín.

Bez omezení to bohužel nejde opravit.
Musíme to vydržet! Zlepší to výrazně pod
mínky pro dopravu.
Jaroslav Dvořák, starosta obce
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Informace
k volbám do obecního
zastupitelstva
Volby se konají 23. a 24. září 2022. Vo
lební místnost v kulturním domě bude ote
vřena v pátek 23. 9. od 14.00 do 22.00,
v sobotu 24. 9. od 8.00 do 14.00.
Volební komisi stanovuje starosta obce.
Zastupitelé rozhodli, že navážou na
letitou tradici a ponechají i pro volební
období 2022 – 2026 zastupitelstvo obce
v počtu 9 zastupitelů.
Do zastupitelstva obce Hněvotína může
volit a být zvolen každý občan naší obce,
který dovrší v den konání voleb 18 let. Po
zor na konec lhůty pro podání kandidát
ních listin Registračnímu úřadu Olomouc –
poslední termín je v úterý 19. 7. 2022.
Poznámka: předpokládáme, že se nově
zvolení zastupitelé sejdou na pracovní schůzce již 27. září nebo 4. října (rozdělení výborů, návrh rozpočtu apod.) a ustavující zasedání by se mohlo konat proběhnout 11. října.
Jaroslav Dvořák, starosta obce

Muškáty opět rozzářily domy a ulice v Hněvotíně
Na Olomoucku jsme od roku 2014 vyhláše
nou obcí, která bezplatně poskytuje obča
nům stovky truhlíků s osázenými muškáty
nebo pelargoniemi. Jsme rádi, že se kaž
dým rokem do této zcela dobrovolné, ale
zároveň společné akce, zapojují další a dal
ší občané. Je tak krásně vidět, že se rozši
řuje skupina občanů, kterým záleží na
vzhledu naší obce.
V letošním roce jsme byli nuceni zadat
u specializované firmy výrobu desítky no
vých plastových květináčů, které byly do
posud umístěny na betonových sloupech
veřejného osvětlení. Ty již druhým rokem
postupně měníme za nové, kovové. Staré
sloupy, konzoly na domech a nadzemní
vedení nízkého napětí firma ČEZ v letoš
ním roce demontuje. Ulice se tak naplno
rozzáří květináči umístěnými na nových
sloupech veřejného osvětlení s úspornými
LED svítilnami. Pro letošní sezónu jsme
osadili truhlíky i na mostky přes Hněvo
tínský potok, který protéká středem obce.
Každoročně poskytneme i třicet truhlíků
mateřské škole a padesátku truhlíků do
oken základní školy. Osadit a rozdat šest
set truhlíku sice něco stojí, ale bez pravi
delného zalévání by ta krása nevyrostla
a nezdobila.
Rád bych touto cestou poděkoval všem
zaměstnancům obce, kteří každý týden
objíždějí celou vesnici a neúnavně zalé
vají bezmála 100 květináčů rozmístěných

na sloupech. Díky patří i vám občanům,
kteří se do této květinové výzdoby zapo
jujete nebo si osazujete truhlíky vlastní
a následně jimi zdobíte svá okna či ploty
předzahrádek. Největší dík patří ale za
městnancům mateřské školy a zejména
základní školy, která je v letních měsících
zavřená. Přesto je potřeba pravidelně do

školy docházet, otevřít každé okno a opa
trně zalévat bezmála osmdesátku truhlí
ků. Uvědomujeme si, že tato květinová
krása na budově MŠ a ZŠ Hněvotín je naší
velkou chloubou a je opravdu vykoupena
vaším volným časem v době prázdnin – a za
to vám opravdu ze srdce děkujeme.
Petr Niessner, místostarosta
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Restaurace v majetku obce opět změnily nájemce
Stalo se již nemilou hněvotínskou tradicí,
že se se změnou počasí mění i nájemci
místních restaurací. V době uzávěrky to
hoto zpravodaje jsou u nás dvě otevřené
restaurace náležící do majetku obce. Obě
obec nemalým nákladem zrekonstruova
la, a tak vytvořila důstojné podmínky pro
jejich provozování. V době epidemiologic
kých opatření byl oběma provozovatelům
odpuštěn i nájem a od jejich otevření byla
cena nájmů stanovena na spodní hranici.

Nové venkovní posezení
za kulturním domem
Manželé Plevovi, kteří provozovali hospůd
ku za kulturním domem od srpna 2020, si
zakoupili nemovitost s restaurací v Draha
novicích a provoz restaurace v naší obci se
tak rozhodli k dubnu tohoto roku ukončit.
Při hledání nového nájemce jsme uplat
nili pravidlo „vše špatné může být i k ně
čemu dobré“, neboť o provozování restau
race projevila zájem paní Abrahámová.
Ta nedávno ukončila provozování svého
podniku, tzv. boudy u zastávky kvůli pro
deji této nemovitosti. Po dohodě s paní
Abrahámovou se v opětovně otevřené hos
půdce v kulturním domě nevaří a otvírací

doba je stanovena od 15 hodin. Obec za
koupila pro předzahrádku nové venkovní
posezení, dřevěnou houpačku pro malé dě
ti a opticky oddělila prostor od sousední
firmy pomoci rákosu.

Nový provozovatel je z Hněvotína
Nekonečným příběhem, který by sám o so
bě vydal na slušně rozsáhlý gastronomic
ký román, je restaurace Na Hřišti. Jen od
roku 2017 se v ní vystřídalo celkem šest
podnájemců, kteří postupně ukazovali,
jak se (ne)má provozovat zavedená, vyba
vená a zrekonstruovaná restaurace v su
per vybaveném sportovním areálu. Do po
sledního podnájemce jsme vkládali jisté
naděje, neboť pan Obschneider byl profe
sionální kuchař, který léta vařil v hospo
dě U Anči v Olomouci.
Bohužel se ukázalo, že ani dobrý ku
chař nemusí umět zvládat komplikovaný
provoz restaurace. I tomuto provozovateli
odpustilo TJ FC Hněvotín v zimních měsí
cích celý čtvrtletní nájem, přesto ukončil
provoz na vlastní žádost k 30. květnu 2022
a opustil restauraci s dluhem cca 100 ti
síc Kč. Obec a TJ FC Hněvotín bude tento
dluh soudně vymáhat, obdobně jako tomu

bylo i v případě pana Václavíka, provozo
vatele podniku v roce 2020. Zde jsme teh
dy exekučně vymohli veškeré dlužné část
ky včetně úroků a poplatků za právníka
i exekutora.
Z výše uvedených důvodů jsme opravdu
rádi, že o provozování této restaurace
projevila zájem rodina Látalových z Hně
votína. Potřebné dokumenty pro provozo
vání hostinské činnosti předložila a re
stauraci provozuje od 1. června 2022.
Otevírací doba byla stanovena od 10.30
do 22.00 hodin s otevřenou teplou kuchy
ní do 20 hodin a s případným grilem. Nově
je v restauraci pec na pizzu. Denní menu
o čtyřech jídlech včetně polévky se po
hybuje od 119,– do 149,– Kč. Na čepu je
Pilsner Urquell a Radegast. Nabízí mož
nosti různých rodinných a jiných oslav,
které je nutné rezervovat dopředu přímo
v restauraci nebo na tel. 730 101 983.
Přejeme novému provozovateli pevné
nervy a výdrž, také hodně spokojených
štamgastů. Hostům restaurace přejeme
odpovídající gastronomické služby. Den
ní menu je umístěno i na webové adrese:
www.olomouc.cz/poledni-menu.
Petr Niessner, místostarosta

U Hněvoty si děti opět zasportovaly
První víkend v měsíci červnu se v Hněvotí
ně nesl v duchu oslavy Dne dětí. Firma
Spro, stavby, obchod, dopravu a služby
letos podruhé připravila nejen pro místní
děti a občany zábavný víkend. Při ranních
přípravách areálu se obloha sice trochu
mračila, ale to neodradilo realizační tým,
který se skládal i z místních teenegerů,
aby začátek akce odstartoval v plánova
ných 11 hodin.
Kdo si udělal čas navštívit areál multi
parku U Hněvoty neprohloupil. Ruční au
tomyčka se proměnila v jeden velký salón
krásy, kde si velcí či malí nechali zkrášlit
svůj obličej uměleckou kresbou nebo si
změnili barvu vlasů. Z prostoru, pro tyto
dny dočasně uzavřené benzinky, se stala
závodní stáj rychlých vozů. Většina dětí

se zapojila do sportovních úkolů, které
pro ně byly i v letošním roce připraveny.
Za své výkony následně všichni zúčastně
ní obdrželi medaile.
Nesportovci si měli možnost prohléd
nout hasičská vozidla, nasednout do sed
la živého koníka. Hlavním lákadlem však
byla možnost nechat se vyvézt jeřábem
v bezpečnostní kleci do výšky 55 metrů
a kochat se okolní krajinou. Tato atrakce
byla opravdu pouze pro odvážné, neboť
ten pohled kolmo dolů na „pidilidi“ nebyl
pro všechny zavěšené v koši na jednom
laně zrovna bezstarostný. Místní kluky
jednoznačně uchvátila bezpečná jízda ve
žlutém Lamborghini, kterou jsme mohli
vidět i slyšet. Jízdy nebyly dlouhé, ale to
zrychlení na krátkém úseku některé oprav
du zaskočilo. Po celou dobu akce se všich
ni návštěvníci dobře bavili, měli možnost
se neustále chladit kvalitní zmrzlinou ne
bo se občerstvit v nově zbudované pro
sklené zahrádce bistra.
Vedení obce a návštěvníci dětského
dne tímto děkují vedení společnosti Spro
a všem, kteří se na této dvoudenní vydaře
né akci podíleli. Již nyní se těšíme na další
skvěle strávené chvíle v areálu U Hněvoty.
Petr Niessner, místostarosta
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Třídit odpad se vyplatí všem – obci i občanům
Všichni pozorujeme, jak se zpřísňují pod
mínky pro nakládání s odpadem a jeho likvi
dací. Je to téma, které budeme řešit i v bu
doucnu, protože musíme reagovat na vývoj
v této oblasti. Obec rozšířila ve spolupráci
se společností Kontejnery Müller prostor
sběrného dvora, vydláždila ho a oplotila.
Nechali jsme vyrobit další tři kontejnery.
Nyní jsou kontejnery pro:
–	velkoobjemový odpad (nábytek, kober
ce, linolea, zahradní nábytek apod.);
– pneumatiky (bez disků a betonu);
– kovošrot;
–	nebezpečný odpad (barvy, ředidla,
akumulátory, oleje, chemikálie apod.);
– elektroodpad (spotřebiče k likvidací)
–	stavební suť (bez potrubí, plastů,
dřeva apod.) – maximálně půl kubíku;
– papír (přesunuto ze dvora ZŠ).

Kontejnery je možno využívat ve všed
ní dny dle otevírací doby společnosti
Kontejnery Müller, tedy od 7.00 do 15.00.
Aby bylo možno nové kontejnery využí
vat, plánujeme zavést novou službu – za
městnanci obce budou v sobotu od 8.00
do 12.00 po domluvě areál dvora obslu
hovat (budeme Vás blíže informovat).

Legislativa postupně cílí na minimali
zaci směsného odpadu. V některých ves
nicích mají až pět barevných nádob, při
čemž každý druhý den občané tlačí jednu
z nich před dům. V některých domech by
byl problém popelnice vůbec dostat do
dvora a představa, že na ulici bude u kaž
dého domu pět popelnic a občané budou
chodit po komunikaci, není moc reálná.
Zároveň se rapidně zvyšuje poplatek za
skládkování směsného odpadu. V budouc
nu tedy bude potřeba postupně zdražovat
poplatek za občana (který je i dnes ex
trémně nízký) a později přejít na typ sbě
ru, kdy budou občané platit dle odevzda
né hmotnosti komunálního odpadu za po
moci očipovaných popelnic.
Lukáš Koníček,
referent vodního
a odpadového hospodářství

Hněvotín loni
Dešťová voda zbytečně zatěžuje
kanalizaci a prodražuje čištění vody nahospodařil
Velké deště nás nepřekvapí – obec něko
likrát vyčistila dešťovou kanalizaci, jsme
skvěle chráněni proti povodním. Jeden
velký problém však bohužel zůstává: hod
ně občanů nemá napojeny svody z okapů
do dešťové, ale do splaškové kanalizace.
V období dešťů to způsobuje značné fi
nanční škody. Jednak platíme za čištění
čisté dešťové vody (za kterou nám společ
nost Arko účtuje poplatek i penále), ale
velké množství vody způsobuje špatný
průtok kanalizace. Při deštích se potrubí
naplní a způsobuje špatný odtok z jed
notlivých domácností.

V nejbližší době tedy budeme muset
provést kontrolu napojení pomocí kouřo
vého zařízení a přimět občany, aby si oka
py přepojili do dešťové kanalizace nebo si
udělali vsakovací jámy. Zároveň je vhodné
si pořídit retenční nádrž, z které se dá po
té zalévat zeleň.
Pro vaši představu: normálně vypro
dukuje obec denně zhruba 200 kubických
metrů splaškové vody, při dešti je to 700
kubíků.
Lukáš Koníček,
referent vodního
a odpadového hospodářství

Obecní úřad Hněvotín Vás srdečně zve na

VÝLET VLÁČKEM NA KOSÍŘ
v sobotu 20.

srpna 2022

V sobotu zveme občany Hněvotína na tradiční výjezd vláčkem na Kosíř.
K doprovodu bude hrát živá kapela, je připraveno bohaté občerstvení
a výšlap na vrchol rozhledny.
Nutné místenky budou k dispozici na obecním úřadě.
Odjezd vláčku od obecního úřadu:
13:00 (s návratem v 17:00)
15:00 (s návratem v 19:00)

téměř deset milionů

Závěrečný účet obce za rok 2021 je doku
ment, který dává kompletní informaci
o hospodaření obce za rok 2021. Mimo ji
né obsahuje porovnání jednotlivých typů
účtů, porovnání příjmů, výdajů a saldo
provozního přebytku. Dále dává přehled
o majetku obce, plnění sdílených daní,
měsíčním stavu finančních prostředků, bi
lanci dotací a vyúčtování k státnímu roz
počtu a ostatním veřejným rozpočtům.
Pro informaci uvádím některá základní
čísla:
–	obec k 31. 12. 2021 hospodaří
s majetkem v celkové hodnotě
289 004 736 Kč
–	celkové příjmy za rok 2021 činí
53 944 185 Kč a výdaje 50 486 913 Kč
–	daňové příjmy činí 33 527 996 Kč,
z toho jen DPH je ve výši
15 247 572 Kč
–	celkové náklady za rok 2021 byly
32 004 674 Kč
a výnosy 41 841 231 Kč
Výsledek hospodaření obce v roce 2021
ve výši 9 836 557 Kč bude převeden na
účet „Výsledek hospodaření předcházejí
cích účetních období“.
Zastupitelstvo obce Hněvotína schvá
lilo celoroční hospodaření obce a Závě
rečný účet obce za rok 2021 s vyjádřením
„bez výhrad“.
Ing. Libor Blaťák,
předseda finančního výboru
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Pokračující výstavba v Hněvotíně

Stavba zpevněné komunikace U Potoka

Hlavní úkol v oblasti výstavby vidíme v sou
činnosti s ČEZ při umístění rozvodů nízké
ho napětí do země.
Venkovní osvětlení by po demontáži
sloupů a střešních konzol přestalo fungo
vat. Proto jsme se rozhodli pro postupnou
obměnu veřejného osvětlení s využitím
výkopů ČEZu. Obec to bude stát více než
tři miliony korun, ale zapojením našich
zaměstnanců minimálně dva miliony ušet
říme.
Máme rozpracovanou stavbu zpevněné
komunikace U Potoka v západní části obce
se společností Strabag. Čistíme v této čás
ti i potok.

Obměna veřejného osvětlení u obecního úřadu

Se společností RUNEX provádíme rekon
strukci FIT-Stezky, na které již byly silně
opotřebené a místy i nahnilé prvky pro po
silování.
Pokračují práce na cyklotrasách.
Konečně se podařilo vyřešit zápach
k klubovně seniorů a knihovně. Bohužel
jsme museli vybourat podlahu, ale veške
ré původní odpady jsme nahradili novými.
Nyní je vše v pořádku.
Vymalovali jsme velkou část přízemí
kulturního domu.
Hodně úsilí jsme museli vynaložit na
opravy havárií vodovodního a kanalizač
ního potrubí vzniklých zemními pracemi

společnosti ČEZ. Podíl obce bude zapo
čten do vyrovnání pohledávek obou stran.
Ze společnosti Florcentrum Olomouc
nám dovezli vysázené truhlíky s květina
mi. Občané si je už odvezli k výzdobě
svých domů a kruhové truhlíky jsou již na
sloupech venkovního osvětlení.
Připravujeme instalaci pítek pitné vo
dy ve sportovním areálu a u FIT STEZKY;
Vlečou se nám územní a stavební řízení
na propojení vodovodu Malý Klupoř – Vel
ký Klupoř, další úseky venkovního osvětle
ní a zejména opakovaná odvolací řízení na
prodloužení komunikace U Zahrádek.
Miloslav Antl, místostarosta

Malí čtenáři si užili noc v knihovně

Celý školní rok se každý týden scházíme s dětmi ve čtenářském
klubu, seznamujeme se s knihami všech žánrů, čteme si úryvky,
které nás zaujaly a své čtenářské dovednosti rozvíjíme pomocí
her a zábavy. Jedním z pilířů klubové práce je pravidelná návště
va hněvotínské knihovny, kde se děti cítí již jako doma a dobře se
v nabízených knihách orientují, chodí tam velmi rády a vždy si
společně užijeme spoustu zábavy. Děkuji paní knihovnici Jaruš
ce Dostálové za podporu a spolupráci.
Ale protože se blíží prázdniny, přišlo rozloučení a nás čeka
la poslední klubová schůzka. S trochou strachu a obavami, vy
baveni spacákem, karimatkou a plyšákem, jsme se naposledy se
šli v knihovně, kde jsme se rozhodli tentokrát strávit celou noc.
Očekávání byla veliká, knih a jídla dostatek, takže jsme se vrhli
do víru zábavy. Abychom se v potemnělé knihovně nebáli, přišli
nás podpořit kamarádi z Čtyřlístku – oblíbeného dětského ko
miksu – Myšpulín, Fifinka, Bobík a Pinďa. Prostřednictvím vášni
vého sběratele těchto sešitků Adama Niessnera jsme se dozvě
děli mnoho o panu spisovateli J. Němečkovi. Adam nás seznámil
s více než 50tiletou historií fenoménu jménem Čtyřlístek, při
nesl nám na ukázku plno knih, a dokonce nám ukázal i některé
vzácné sběratelské kousky. Děti si nakonec samy zkusily být tvůr
cem bublin v komiksu a otextovaly příběh těchto čtyř hrdinů.
Čas ubíhal velmi rychle, následovala vydatná večeře ve formě
pizzy, polštářová bitva, noční okruh hněvotínskými ulicemi,
stezka odvahy a uspávací pohádka – samozřejmě čtyřlístková.
Usínali jsme až po půlnoci při čekání na skřítky Knihovníčky,
kteří určitě nakonec přišli, ale to už děti byly daleko v říši snů.
Tak snad příště!
Ilona Niessnerová, vedoucí ČK
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Kulturní a společenské akce jedou na plný plyn
Jsme opravdu rádi, že se podařilo pro naše občany zorganizovat
veškeré naplánované kulturní, sportovní i volnočasové aktivity.
Děti si mohly naplno užít zahradní slavnost ve školce, Slet čaro
dějnic na školní zahradě, výlet se spolkem ProVás, Dětský den
U Hněvoty nebo turnaj ve stolním tenise v místní tělocvičně.
Děkuji všem z vás, kteří svůj volný čas a svou energii věnuje
te přípravám a organizaci těchto společenských akcí, a tak vy
tváříte příjemnou sousedskou atmosféru života v naší obci.
Od posledního zasedání zastupitelstva jsme uskutečnili:
–	19. 4. Velikonoční výzdobu obce spolkem ProVás
– 21. 4. Den otevřených dveří v MŠ Hněvotín
– 22. 4. Den Země společně se ZŠ Hněvotín
– 22. 4. Jarní setkání seniorů na sále kulturního domu
– 23. 4. Valnou hromadu TJ FC Hněvotín, z.s.
– 29. 4. Slet čarodějnic v areálu ZŠ Hněvotín
– 5. 5. Zápis do mateřské školy pro šk. rok 2022/23
– 5. 5. Setkání ČČK Hněvotín v místní klubovně
– 14. 5. Přivítání nových občánků v obřadní místnosti OÚ
– 20. 5. Májovou veselici SR při ZŠ Hněvotín
– 21. 5. Výlet se spolkem ProVás – Dinopark Ostrava
–	25. 5. Žáci ZŠ získali 1. místo v Poháru starostů v Olšanech
– 26. 5. Valnou hromadu MRK v Třebčíně
– 26. 5. Valnou hromadu Regionu Haná v Čelechovicích
– 27. 5. Zahradní slavnost MŠ Hněvotín
– 28. 5. Taneční skupina BABA vystoupila v Ústíně
– 28. 5. Kácení Máje od SDH Hněvotín
–   4. 6. Firma Spro – Dětský den v areálu U Hněvoty
– 4. 6. Turnaj v ping pongu pro dospělé v tělocvičně ZŠ
–	 5. 6. Turnaj v ping pongu pro děti – TJ FC, p. Krikel
– 9. 6. Výlet Seniorů s ČČK – prohlídka pivovaru Litovel
–	12. 6. Turnaj v plážovém volejbale od TJ FC, p. Navrátil
– 24. 6. LETNÍ KINO spolku ProVás na místním hřišti FC
– 25. 6. 130 let od založení SDH Hněvotín u hasičské zbrojnice

Obec opraví střechu a fasádu MŠ
Obec hodlá opravit střechu a fasádu budovy Mateřské školy Hně
votín, č. p. 101. Tři oslovené firmy dodají nabídky až po 23. za
sedání zastupitelstva. Nicméně se jedná o zakázku malého roz
sahu, a tak máme snahu, aby většina prací proběhla v prázdni
novém termínu.
Zastupitelé schválili výjimku z přijaté metodiky a pověřili vý
běrem dodavatele komisi pro zadávání veřejných zakázek a pote
bude moci starosta uzavřít smlouvu o dílo. Zastupitelstvo bude
informováno na 24. zasedání v měsíci srpnu.
Miloslav Antl, místostarosta

Připravujeme:
–	28. 6. Slavnostní rozloučení s absolventy 9. třídy ZŠ na obec
ním úřadě
– 30. 6. Posezení u ohně ve Skalách s rodiči a dětmi z 1. třídy ZŠ
–   2. 7. – I. ročník GULÁŠOVÁNÍ Hněvotín – TJ FC Hněvotín
– 11. 7. – 15. 7. I. turnus Příměstského tábora ZŠ Hněvotín
–	11. 7. – 15. 7. Tenisový CAMP od TJ FC Hněvotín
– 18. 7. – 22. 7. II. turnus Příměstského tábora ZŠ Hněvotín
– 6. 8. – 13. 8. Pobytový tábor spolku ProVás Hněvotín v areálu
PASTVINY
– 15. 8. – 19. 8. Příměstský tábor pro předškoláky
–	20. 8. Výlet vláčkem na Velký Kosíř, odjezd 13.00 a 15.00 od OÚ
– 23. 8. – 24. zasedání zastupitelstva obce Hněvotín
– 27. 8. Posezení u hasičské zbrojnice s ochutnávkou piv
–	 3. 9. – II. ročník OLYMPIÁDY pro velké, malé i seniory, TJ FC

Petr Niessner, místostarosta

ZVEME VÁS NA
1. ročník

Přijďte podpořit, ochutnat a hlasovat
v soutěži o

NEJCHUTNĚJŠÍ HNĚVOTÍNSKÝ GULÁŠ,

7

který bude připravovat

PŘIHLÁŠENÝCH TÝMŮ
Z HNĚVOTÍNA!

PROGRAM:
CELÉ ODPOLEDNE

1100 – 1500
1300 – 1700
1500 – 1700
1700 – 1800
1800 – 2200

OBČERSTVENÍ Z UDÍRNY
VAŘENÍ GULÁŠŮ
DOPROVODNÝ PROGRAM
jízda na segway, střelba ze vzduchovky a airsoftové zbraně

OCHUTNÁVKA A HODNOCENÍ GULÁŠŮ (10,-/vzorek)
VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ – CENA POROTY
– CENA VEŘEJNOSTI
POSEZENÍ S ŽIVOU KAPELOU „SAMOROST“
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Nejvýznamnější akce a události ve školce 2021/22

Začátek toho školního roku nebyl příliš pří
znivý. První měsíce byly opět v duchu koro
navirové atmosféry, plné omezení a nejrůz
nějších zákazů. Ať už se jednalo o omezení
kontaktů mezi dětmi a v průběhu prvního
pololetí docházelo i kvůli výskytu epidemie
k nárazovému uzavření některých oddělení
naší mateřské školy.
Přesto se nám nakonec podařilo větši
nu naplánovaných akcí uskutečnit. Velmi
úspěšná byla hned v září Drakiáda. Počasí
nám ten den přálo a rodiče s dětmi nás
podpořili velkou účastí. Přes některá ome
zení se nám podařilo uspořádat i oblíbený
Dětský karneval. Díky rodičům ze SRPŠ při
naší MŠ, kteří se zodpovědně postarali ne
jen o zajištění kvalitního programu pro dě
ti (Šašek Viky), ale i o výborné občerstve
ní, byla akce velmi zdařilá. Uskutečnila se
i divadelní a hudební představení nejen
v MŠ ale i ve spolupráci se základní školou
děti navštívily i programy pořádané v kul
turním domě.
Díky šikovnosti a kreativitě paní učite
lek jsme ve spolupráci s odborníky vypra
covaly projektové dny pro děti všech vě

kových kategorií. Malé děti i předškoláci
měli připravené zajímavé dopoledne, bě
hem kterého se pomocí prožitkového uče
ní seznámili s různými zajímavostmi ze
všech rozmanitých oblastí. Rozvíjeli své
znalosti v oblasti podnikavosti, kreativitě
a logickém myšlení, polytechnické a envi
ronmentální oblasti. Vyzkoušeli si práci na
hrnčířském kruhu, vytvořit si a zahrát si
loutkové divadlo, poznávali netradiční hu
debních nástroje, rozlišovali různé rytmy,
procvičili si správnou výslovnost při tzv.
„logohrátkách“. Poznávali život obojži
velníků pod vedením lektorky přírodově
deckých programů, jeli „S farmou kolem
světa“, učili se chovat v silničním provozu
za dohledu paní policistky.
Děti také oslavily Den Země tím, že po
ctivě pomáhaly při úklidu okolí MŠ, ve tří
dě vyčistily znečištěný rybník vylovením
všech nejrůznějších odpadků, které ná
sledně vytřídily do správných kontejnerů.
V rámci školního výletu jsme navštívili
Zlatou farmu ve Štětovicích, kde se děti
seznámily s každodenním životem a prací
na místní farmě. Během prohlídky viděly,

jak probíhá běžná péče o domácí zvířata.
Jejich znalosti obohatily nejrůznější zají
mavosti a v rámci prožitkové části si sa
mostatně vyzkoušely krmení krav senem
a za odměnu si mohly pohladit dokonce
i malá telátka. Krásné počasí nám přálo,
a tak děti mohly ukončit svou exkurzi tím
nejlepším – jízdou na koních.
Mezi oblíbené akce v MŠ patří Zahradní
slavnost, na které se loučíme s předško
láčky. I když počasí nebylo příliš příznivé,
přesto se tato akce vydařila. Drobný déšť
neodradil ani nadšené děti a jejich rodi
če v tom, aby pokračovali v připravených
soutěžích.
Poslední naší akcí byla oslava svátku
dětí, pro které jsme připravili zábavné do
poledne. Zpívaly do mikrofonu, proběhla
taneční soutěž, ale úplně nejvíc se těšily
na plnění úkolů a hledání pokladu.
Nyní už se všichni nemůžeme dočkat
zasloužených prázdnin, které si jistě plný
mi doušky užijeme. Tento školní rok poma
lu končí, ale my už můžeme pomalu začít
plánovat akce na ten následující.
Ivona Vrbíková, zástupkyně pro MŠ

Děti se učily, jak se zachovat v krizových situacích
Rozvíjet tvořivost, kreativitu, logické myšlení dětí a schopnosti ře
šit problém bylo cílem projektu „Umíme se správně chovat?“, kte
rý se v květnu konal ve školce pro nejstarší děti. Náš host – policis
tka Radka Dohnalová – připravila prohlídku policejního vybavení,
vyprávěla o své práci a navodila krizové situace, které měly děti vy
řešit. Díky tomu se poučily, jak se zachovat, pokud by se ztratily na
ulici či v obchodě, nebo co dělat ve styku s cizími lidmi.
V ranních hrách si děti ze švihadel, látky a kruhů zhotovily
v prostoru herny křižovatku se semaforem a vyzkoušely si reak
ci na barevné signály jako chodci, ale i jako řidiči. Semafory si
vyrobily samy a použily kromě vystřihování a nalepování také
otisky rukou. Seřadit obrázek podle posloupnosti děje nebo
poskládat a nalepit rozstříhaný obrázek s dopravní tematikou
bylo trochu náročnější, ale všichni si s tím poradili. Na závěr je
čekala prohlídka policejního auta, zájemci si vyzkoušeli hou
kačku a všichni se šli podívat ke kruhovému objezdu v obci, zda
tam probíhá vše řádně a podle pravidel.

Z projektu si děti odnesly představu o správném chování v do
pravě, ve svém okolí, jak si poradit v krizových situacích i význa
mu práce policistů pro společnost.
Ilona Vyroubalová
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Broučci a Motýlci si užili projektový den Na farmě
Jakmile se děti dozvěděly, že stráví dopo
ledne se zvířátky, v oddělení Broučků
a Motýlků zavládlo nadšení i trochu napě
tí. Čtvrteční dopoledne 13. 5. 2022 patři
lo dětem a paní Pacovské. Když zazvonil
zvonek, děti se seběhly u obrazovky a už
to začalo: „Je tam paní s krabicemi. Co tam
nese? Kdo to je?“
Paní Pacovská je profesionál, s dětmi
to umí a díky ní jsme se velmi rychle ocitli
v prostředí farmy. Formou her si děti osvo
jily své vědomosti i dovednosti. Telátku,
selátku a ostatním mláďatům našly jejich
maminku i tatínka. Našly rozdíl mezi ku
řátkem a kachňátkem. Podojily kravičku
a došlo i na kreativitu – lepilo se, trhalo
a tím vzniklo krásné přání s ovčí vlnou.
Věděli jste, že kačena má zespodu
zobáku zoubky? My také ne a teď dokonce
víme, že je to pro ni přirozený cedník na

vodu, kterou nabere při hledání obživy
v rybníce. Děti byly velmi šikovné a snaži
vé, odměnou jim tak bylo pomazlení se
s párem králíčků. Nejprve pozorovaly tiše
z povzdálí jejich pohyb ve výběhu a pak si
každý mohl králíčka pohladit. Pro některé

děti to dokonce bylo první setkání s tímto
živočichem a přála bych vám vidět to nad
šení, když zjistily, že kožíšek je tak hebký.
Už nyní se těšíme, kam nás paní lektor
ka vezme příště.
Iveta Nevrlá,
paní učitelka z třídy Broučků

Den Země byl ve školce pestrý a zajímavý
Devět stanovišť mělo ve školce oddělení
nejmenších Broučků při poznávání naší
planety na Den Země. Jednotlivá zastave
ní se věnovala třídění odpadů, pozorování
přírody prostřednictvím vlastního vyrobe
ného okénka, práci s přírodním materiá
lem, ochraně přírody, výrobě hudebního
nástroje ze zbytkového materiálu a mno
ha dalším činnostem. Děti se na tento den
chystaly již v průběhu týdne a úkoly plnily
s velkým zájmem a nadšením.
Ve třídě Motýlků děti pozorovaly a po
znávaly hmyz díky zkumavkám s lupou

a zamýšlely se nad přínosem luk nejen pro
zvířátka. V herně vytvořily z dostupných
pomůcek rybník, povídaly si o důležitosti
tohoto ekosystému a potřebě jeho ochra
ny. Síťkami pak lovily z tohoto rybníka od
padky, které společně s následně nasbíra
nými odpadky v okolí školky zanesly do po
pelnic, kde jej roztřídily. Nakonec vyráběly
kytičky, kterými po zalaminování vyzdobi
ly trávník před školkou.
Jak můžeme o Zemi pečovat a co jí ško
dí? O tom si povídaly děti ze Včeliček. Při
procházce sbíraly odpadky, které pak roz

třídily do správných popelnic. Uklízení je
bavilo včetně hrabání trávníků na školní
zahradě. Ve třídě pak vyplňovaly pracovní
listy týkající se odpadů a péče o přírodu
a vymalovaly tematické omalovánky.
S uspokojením můžeme konstatovat,
že většina dětí je v oblasti třídění odpadů
velmi uvědomělá a ví, jaké chování člově
ka k přírodě je správné. Připravený pro
gram si v jednotlivých třídách užily a při
odpoledním sloučení měly možnost se
o své zážitky podělit s ostatními.
Mgr. Lenka Svobodová, DiS.

Zahradní slavnost se i přes nepřízeň počasí vydařila
Na zážitky z mateřské školy vzpomíná snad
každý z nás. Někdo vzpomíná na svou
oblíbenou hračku, jiný na svého kamará
da nebo paní učitelku. Já osobně vzpo
mínám nejvíce na školkové pomazánky
a spaní na lehátkách po obědě – to byly
časy. 

Blížil se konec školního roku a s ním i na
še tradiční zahradní slavnost. Po prázdni
nách zasedne většina dětí z oddělení Vče
liček poprvé do lavic, a proto jsme se s ni
mi chtěli rozloučit tak, aby na školku měly
další hezké vzpomínky. Připravili jsme jim
proto ve spolupráci s rodiči ze SRPŠ zá

bavné odpoledne. Děti zahrály před svými
rodiči a dalšími dětmi nacvičenou pohádku
O dvanácti měsíčkách, zazpívaly píseň na
rozloučenou a dostaly knihu „Dobrodruž
ství malého zajíčka“, pamětní list, medaili
a tašku se školními pomůckami.
Členové tanečního kroužku si i s ostat
ními zatančili a moc si to všichni užili. Poté
děti plnily různé úkoly, které si značily do
kartiček a za vyplněnou kartičku dostaly
odměnu. Například házely míčkem na cíl,
skákaly v pytlích a mnoho dalšího. Hry za
končily výborným občerstvením, které na
chystali naši rodiče ze SRPŠ. Tímto jim moc
děkujeme za další skvělou spolupráci.
Počasí se sice moc nevydařilo, ale i tak
si to děti hezky užily. Po prázdninách je če
ká nové prostředí, ale věříme, že to zvlád
nou levou zadní. Přejeme našim předško
lákům, aby se jim ve škole líbilo a dařilo.
Martina Duchoňová
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Ozdravný pobyt Horní Lipová
25. – 29. 4. 2022

Ekologického výukového programu v rámci projektu Pobytové EVVO programy ZŠ Hně
votín se měli možnost zúčastnit i žáci 1. stupně školy. Na ozdravný pobyt, který byl vě
novaný problematice odpadů a jeho třídění, jeli tentokrát žáci 3. a 5. ročníku. Pobyt
účastníci trávili opět v Hrubém Jeseníku, v obci Horní Lipová.
Výuková část programu probíhala pro každý ročník odděleně, odpolední volnočaso
vé aktivity však prováděli žáci obou ročníků společně. Žáci byli rozděleni do týmů, ve
kterých mezi sebou soupeřili. V těchto týmech pracovali žáci po dobu celého pobytu.
Formou výkladu, diskuzí, výletů do přírody, hraní různých her a mnoha dalších aktivit,
se žáci učili popsat jednotlivé skupiny odpadů a nakládání s odpady. Všichni absolven
ti obdrželi certifikát o absolvování programu EVVO a naučili se tak aktivně třídit odpad
a snižovat jeho produkci v ČR.
Mgr. Zdeněk Bábek

Slet čarodějnic
Za krásného slunečného počasí jsme se
v pátek 29. dubna 2022 sešli na Sletu ča
rodějnic. Celá akce se konala v pěkném
prostředí areálu základní školy Hněvotín.
Na přírodním prostranství byla umís
těna stanoviště se soutěžemi a nechyběl
také plácek s nezbytným občerstvením
pro všechny návštěvníky. Malí čarodějo
vé a čarodějnice si mohli za své vysoutě
žené penízky nakoupit různé drobnosti či
pamlsky v malém miniobchůdku. K posle
chu hrála po celou dobu místní skupina
MIŠ MAŠ a také reprodukovaná hudba,
při které bylo možno také tancovat. Své
tanečky nám předvedly děti z mateřské
školy, ke kterým se přidali i ostatní malí
tanečníci.
Ve škole byla během dubna vyhlášena
soutěž o nejlepší výtvarné zpracování ča
rodějnice. Sešlo se opravdu hodně pěk
ných prací, které zdobily stěny a schodiš
tě na chodbě. Na samotných Čarodějni
cích proběhlo vyhodnocení celé soutěže
a děti dostaly za odměnu diplomy na pa
mátku a také drobné dárky. Nechyběl ani
všudypřítomný pan fotograf Adam Nie
ssner, který celou akci zdokumentoval,
abychom si tyto chvíle mohli připome
nout i později.
Když slunce pomalu zapadalo, všichni
už netrpělivě očekávali hlavní a závěreč
ný bod programu, což je podle tradice
upálení čarodějnice. Postavená vatra se
postupně rozhořela a po spálení čaroděj
nice sálala teplo, světlo a oheň ještě do
pozdních večerních hodin. Tento akt však
bedlivě sledovali hněvotínští hasiči, aby
vše proběhlo bezpečně. A když slunce za
padlo úplně, hudba utichla a poslední ná
vštěvníci odešli, školní zahrada se pono
řila do tmy.
A nám nezbývá než poděkovat všem,
kteří se podíleli na pořádání a organizaci
celé akce.
Mgr. Leona Zábojová

Výsledky zápisu do prvního ročníku
a předškolní vzdělávání pro školní rok 2022/2023
V týdnu od 4. dubna do 8. dubna 2022
proběhl na naší škole kombinovaný zápis
do prvního ročníku pro další školní rok
2022/2023. Zápis k povinné školní do
cházce byl složen ze dvou částí. Z formál
ní části zápisu, která proběhla elektronic
kou formou žádosti zákonného zástupce
dítěte a motivační části zápisu, která pro
běhla v pátek 8. 4. 2022 v budově základ
ní školy.

Vedení školy obdrželo celkem 29 elek
tronických žádostí rodičů o přijetí k základ
nímu vzdělávání. Do prvního ročníku bylo
celkem přijato 21 žáků, kteří od 1. 9. 2022
začnou plnit povinnou školní docházku na
naší základní škole. Vyučující v této první
třídě bude Mgr. Alena Zapletalová.
Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání
pro nový školní rok se uskutečnil ve čtvrtek
5. května. Mateřská škola obdržela celkem

26 žádostí rodičů o přijetí. Zájem o před
školní vzdělávání projevili i rodiče z okol
ních obcí, ale mateřská škola nemohla
těmto žádostem vyhovět z kapacitních dů
vodů. Celkem bylo do naší školičky přijato
16 hněvotínských dětí, které od 1. 9. 2022
nastoupí k předškolnímu vzdělávání.
Už teď se těšíme na všechny nové tváře,
které od 1. září nastoupí do školy a školky.
Mgr. Pavel Pekař, ředitel školy
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Den dětí při základní škole
Žáci 1., 2. a 4. třídy jeli na Den dětí spo
lečně na filmové představení „Příšeráko
vi 2“ do Cinestar Olomouc v Globusu. Ani
movaný příběh pro děti plný dobrodruž
ství, napětí a překvapení jsme si všichni
náramně užili. Starší děti si v kině zakou
pily občerstvení a s mladšími dětmi jsme
se ještě po obědě vydali na zmrzlinu
v Hněvotíně a Den dětí jsme tak zakončili
sladkou tečkou.
3. třída si udělala výlet do Fortu Křelov
a do historické části Olomouce.
5. třída navštívila Botanickou zahradu
a Rozárium v Olomouci. Žáci ve skupin
kách pracovali na úkolech, které je do
vedly k vyřešení tajné zprávy. Za správ
nou odpověď dostali za skupinu pexeso
a pro každého sladkou odměnu.
6. třída přežila chůzi do Skal, zažila
oficiálně první společné šnečí závody, za
ložila oheň i přes mokré dřevo, užila si
hru na schovávanou i první třešně, sžila

Osmácí a deváťáci se vydali do Moravského divadla na představení Sluha dvou pánů

se na zmrzlině u Hněvoty a snad neměla
na závěr žádné zažívací potíže.
7. třída objevovala Olomouc, slyšela za
jímavosti o osobnostech, lopotila se po
městských kostkách, vzhlížela ke stavbám,
lapala po dechu do schodů, hledala sou
vislosti, obdivovala zvony, doplňovala in
formace, trpěla s umučeným, poklonila se
králům a závěrem pojedla něco dobrého.

Starostuv hanácké vdolek 2022

Po dvou a půl letech, kdy se nekonaly téměř žádné sportovní ak
ce, jsme se ve středu 20. dubna vypravili do sportovní haly ve
Vrbátkách, kde se opět konala soutěž v obratnostních disciplí
nách mezi devíti školami z okolí.
V roce 2016 odstartovala naše úspěšná éra vítězných let. Od
té doby nám tzv. „na paty šlapou“ Vrbátky: porazili jsme je v ro
ce 2016 o 4 body, v roce 2017 o 7,5 bodu, v roce 2018 o celých
11 bodů a v roce 2019 o 3 body.
I tentokrát jsme jeli s velkou pokorou; a o to větší, protože ně
kteří naši skvělí sportovci se z různých důvodů nemohli soutěže
zúčastnit, a tak jsme neměli ve vítězství velkou víru. Zázrak se ale
stal a nám se to zase podařilo! Tentokrát opět o pouhé 3 body!
Letos to tedy bylo naše již páté vítězství v řadě za sebou!
Do školy tak dovezli pohár: Kubík Dofek, Simonka Zavadilová,
Magdalénka Luxová a Maty Stašek z 1. třídy, Filípek Vocilka, Ku
ba Šulc, Oliver Kočí a Usťa Kuzyk z 2. třídy, Davča Dvořák, Mia Ci
kryt, Nikolka Kramplová a Vendulka Kolářová z 3. třídy, Sárinka
Dudová, Míša Dostál, Jirka Pfof a Jirka Záboj ze 4. třídy a Natálka
Grčková, Viktorka Vodičková, Maty Šulc a Ondra Záboj z 5. třídy.
Gratulujeme našim vítězům a děkujeme za skvělou reprezen
taci!
Mgr. Radka Dudová

Žáci 8. a 9. třídy se v tento den vydali za
kulturním zážitkem do Moravského diva
dla, kde je čekalo představení Sluha dvou
pánů – Skoro bleší cirkus. Divadelní před
stavení s klasickým námětem o sluhovi,
který se rozhodl, že dokáže sloužit dvěma
pánům najednou, je plné záměn, nedoro
zumění a vtipných situačních zvratů.

třídní učitelé
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Projektové dny v družině
V roce 2021/2022 byly ve školní družině při ZŠ Hněvotín realizo
vány projektové dny v rámci dotace Šablony II. Celkem proběhlo
21 projektových dnů. Jednalo se o čtyřhodinové bloky projekto
vého vzdělávání, které vedla vychovatelka školní družiny společ
ně s odborníkem z praxe. Ten byl přínosem především svým prak
tickým pohledem na vzdělávání, jelikož se nejednalo o pedago
ga, ale o uznávaného odborníka ve svém oboru, případně
umělce, či jinou osobu působící mimo školní prostředí. Cílem by
lo především rozvíjet osobní a sociální kompetence účastníků.
K nejzdařilejším patřil projektový den s názvem: „Neuvěřitel
ný vesmír.“ Svou atraktivitu si získal hlavně prostřednictvím sfé
rické projekce v projekční kupoli planetária postaveného v pro
storách tělocvičny školy. Účastníky zaujal také projektový den:
„Pravěký hrnčíř“, při kterém si žáci za vedení keramika vyrobili
misku technikou modelování a vyzkoušeli si i práci s hrnčířským
kruhem. Mezi oblíbené se zařadily dva projektové dny na téma
zdravovědy a poskytování první pomoci. Přínosné byly projek
tové dny s názvy: „Muzikoterapie“ a „Šamanův sen o šťastné
cestě“, které byly provázeny hudbou, pohybem, aromaterapií
a indiánskou moudrostí. Projektový den nazvaný „Od zrníčka ke

chlebíčku“ účastníky nadchl tím, že byl spojen s exkurzí do ZD
Hněvotín. Ocenění si odnesl i projektový den s názvem: „Malý
zahradník“, na kterém se podíleli floristé z výstaviště Flora Olo
mouc a.s. Další projektové dny uvedly účastníky do světa umění,
etikety a lidových tradic.
Projektové vzdělávání přineslo všem mnoho zajímavých po
znatků, užitečných vědomostí a nevšedních zážitků.
vychovatelky ŠD

Pohár starostů v Olšanech
Prostřednictvím tohoto článku bych chtě
la pochválit žáky naší školy za jejich krás
né sportovní výsledky na závodech v Ol
šanech, kam jsme po dvouleté odmlce
mohli 25. května opět odjet.
Počasí nám letos v tento den moc ne
přálo, ale naši sportovci se rozhodli čelit
všem nepříznivým okolnostem hlava ne
hlava. Kvůli deštivému počasí byla zruše
na překážková dráha, skok daleký z místa
se skákal v sokolovně, sprinty se běhaly
v hale, jen hod kriketovým míčkem a gra
nátem probíhal za deště na hřišti. Vytrva
lostní běhy 400, 800 a 1200 m se už bez
deště odehrály ve venkovním areálu.
Na sportovišti soutěžilo 25 žáků naší
školy – do soutěžení dali všechny své síly.
To, že to u všech nevyšlo na přední příčky,
nevadí, ne všichni měli standardní pod
mínky. Třeba sestava družstva druhé a tře
tí třídy byla v pondělí před závody a do
konce ještě i v den závodu těsně před od
jezdem z důvodu onemocnění pozměně
na. Kdo to tedy ani tak nevzdal a jel zkusit
ukázat, co v něm je? Z 2. a 3. třídy to byli:

Adélka Bušinová, Kuba Šulc, Vendulka Ko
lářová, Davča Dvořák a Luky Barták.
Naši skvělí běžci z 8. a 9. třídy letos zjis
tili, že mají rezervy v hodu a také ve skoku
do dálky, a proto se umístili uprostřed pěti
družstev, obsadili krásné 3. místo. Byli to:
Aďa Petrželová, Honza Jašek, Helča Slin
táková, Adam Ošťádal a Vašek Sova.
Když se podíváte do vitríny ve vstupní
hale školy, objevíte tam hned tři nové zlaté
poháry. Na tyto závody se nám totiž poda
řilo sestavit tři tak skvěle vyvážená druž
stva, že hned ve zbylých třech kategoriích
neměli naši borci přemožitele a vyhráli me
daile a pohár za první místo. Gratulujeme!
Vítězné týmy byly: z 1. třídy: Magdalén
ka Luxová, Simonka Zavadilová, Kuba Do
fek, Maty Stašek a Maty Kochrda, ze 4. – 5.
třídy: Kristýnka Ježek, Jirka Pfof, Gabča
Sovová, Kuba Švéda a Maty Šulc a z 6. – 7.
třídy: Nikolka Tomaščáková, Radim Vánský,
Klárka Plevová, Jára Brůžek a Ivo Rokyta.
Všem našim sportovcům děkujeme za
výbornou a často vítěznou reprezentaci
školy!
Mgr. Radka Dudová

Pěvecká soutěž
Necelé tři měsíce po proběhnutí recitační
soutěže se ve čtvrtek 9. června pro 1. stu
peň uskutečnila pěvecká soutěž. Přihlásit
se mohli jednotlivci i skupinky žáků. Sou
těž měla dvě kategorie – 1. kategorie byla
určena pro prvňáky a druháky, ve 2. kate
gorii se utkali žáci 3. – 5. ročníku. V obou
kategoriích se mohli umístit na 1. – 3. mís
tě jednotlivci, možnost obsadit tato místa
měli i žáci zpívající ve skupinkách.
V 1. kategorii se za jednotlivce na 1. mís
tě umístila Aneta Rosypalová s písní Za
100 let, na 2. místě Magdaléna Luxová,
která zazpívala písničku Káča našla ptáče
a 3. místo obsadila Viktroriia Nakonechna
s písničkou Hrály dudy u Pobudy. Ve skupi
novém zpěvu se umístili ve stejném pořadí
Karolína Dadáková a Karolína Lachmanno
vá s písničkou Datel, dále Jakub Šulc, Oliver
Kočí a Martin Pazdera s písničkou Ufo a na
3. místě se umístily Marie Kudýnová a Klau
die Kalinová s písní Já jsem z Kutné Hory.
Ve 2. kategorii zvítězila Viktorie Vodič
ková s písničkou Haleluja, dále se umístil
Matěj Šulc, který zpíval písničku Léto 95
a Daniel Furch s písní Tři citrónky. Ve sku
pinovém zpěvu zvítězily Zuzana Slouko
vá, Kristýna Kočí a Natálie Grčková s písní
Srdce nehasnou, dále pak Sára Dudová
a Sára Spáčilová s písní Mám doma kočku.
Pomyslnou bronzovou medaili si odnesly
Mia Cikryt, Vendula Kolářová, Nikol Kram
plová a Zuzana Oračková, které zazpívaly
písničku Holka nebo kluk. Všem zúčastně
ným děkujeme za účast a vítězům blaho
přejeme! Těšíme se na další ročník!
Mgr. Zdeněk Bábek
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Speciálně kolorované fotografie z přelomu 50. a 60. let
dokumentují oslavy Dne dětí v Hněvotíně

Detail vystupujících dětí, 1959
Unikátní snímky z archivu Základní školy Hněvotín nás vracejí
zpět do let 1959 a 1960, kdy vznikly černobílé snímky z oslav
Mezinárodního dne dětí, které bylo nyní možné díky současné
technice kolorovat, aby co nejlépe dokreslily tehdejší atmosféru.
Zrod v Ženevě a San Francisku
Na začátku si připomeňme, kde má tento svátek původ. Meziná
rodní den dětí, jehož základním cílem je upozorňovat světovou
veřejnost na práva a potřeby dětí, se slaví v první červnový den.
Toto datum není náhodné. 1. června 1925 se totiž konala v Že
nevě Světová konference pro blaho dětí a ve stejný den probíhal
v americkém San Francisku festival Dračích lodí, na němž orga
nizátoři poukazovali na to, že by se společnost měla více zabý
vat potřebami těch nejmenších. Právě tyto dvě události později
určily datum, kdy děti slaví svůj svátek.
Nebylo to ovšem hned. Během následujících let měly tyto osla
vy ve světě nejrůznější názvy. Například v Československu se kon
cem 40. let konaly „Týdny dětské radosti“. Samotný Mezinárodní
den dětí byl u nás poprvé slaven 1. června 1951. Ani tato bohulibá
akce, stejně jako třeba Mezinárodní den žen, neunikla komunistic
ké straně, která ji zneužívala k politické propagandě.
Hněvotínské oslavy
O tom, jaké byly oslavy Mezinárodního dne dětí v Hněvotíně na pře
lomu 50. a 60. let, vypovídají v úvodu zmíněné kolorované fotogra
fie. Centrem oslav byl školní dvůr, kde se sešli všichni žáci a učitelé

Červené míčky, 1960

Nejmladší děti a Pohádka o Honzovi, 1960
Vážení čtenáři, obracíme se na Vás s prosbou: pokud máte
nějaké vlastní zážitky, fotografie či zprostředkované infor
mace o tom, jak v minulosti vypadaly oslavy Mezinárodní
ho dne dětí v Hněvotíně, pošlete mi je prosím e-mailem:
kronika.hnevotin@email.cz.
v čele s tehdejším ředitelem Otou Bajerem, aby společně sledovali
nacvičené sestavy místního tělovýchovného kroužku. Kroužek měl
celkem 6 oddílů, v nichž byly děti rozděleny dle pohlaví a věku. Na
hlédněme na situaci z června 1960: nejmladší dva oddíly (1. až
3. třída) tehdy nacvičovaly vystoupení „Pohádka o Honzovi“. Oddíl
dívek ze 4. a 5. třídy připravoval „Radostnou jar“, nejstarší dívky
z 6. až 8. třídy sestavu „Červené míčky“. Primárně byla tato vystou
pení nacvičována pro 2. Československou spartakiádu.
Součástí oslav byly zřejmě i další sportovní aktivity, ukázky
gymnastiky a cviků na nářadí. Občerstvení pro všechny přítomné
připravovali rodiče ze SRPŠ. O dalších podrobnostech už školní
kronika bohužel mlčí. Další zajímavé informace chybí na úkor
zápisů o plnění předepsaných plánů, činnosti pionýrské organi
zace či mimoškolní činnosti učitelů.
Adam Niessner, kronikář

Výzva: hledáme pamětníky
na hněvotínského rodáka Karla Skácela
Vojenský historik Martin Vaňourek se obrátil na Obecní úřad
Hněvotín s prosbou o informaci do své připravované odborné
publikace o oblasti Krnovska v posledních letech před vypuk
nutím 2. světové války. Jednu z kapitol by autor rád věnoval
hněvotínskému rodákovi Karlu Skácelovi (nar. 29. 1. 1900),
který padl coby člen Stráže obrany státu při konfliktu s hen
leinovci koncem září 1938 v Linhartovech u Krnova.
Obracíme se proto na veřejnost – pokud máte nějaké in
formace o Karlu Skácelovi, jeho potomcích nebo širší rodi
ně, napište mi prosím na e-mail kronika.hnevotin@email.cz
nebo mi zanechte vzkaz na OÚ. Dohledání rodiny je dle Mar
tina Vaňourka poslední možností, jak o životě Karla Skácela
zjistit nějaké konkrétní skutečnosti. Většina pramenů vzta
hujících se k jeho osobě byla ve vojenských archivech za nor
malizace skartována. Děkujeme. Adam Niessner, kronikář
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Norování zachránilo zajíce a další zvířata
Kvůli zvýšenému stavu lišek v honitbě se hněvotínští myslivci letos
rozhodli snížit jejich stavy norováním. Jde především o biologic
kou rovnováhu všech druhů živočichů v přírodě. Liška je zdatný lo
vec, a navíc nemá v přírodě žádného vyššího predátora. Například
loni na podzim jsme zaznamenali tak velký úbytek zajíců, že jsme
úplně zrušili hon. Kromě toho je liška jedním z největších přenaše
čů nemocí, zejména nebezpečné vztekliny. Rozhodli jsme se jejich
stav snížit norováním. Někomu to možná připadá jako zábava, ale
pro myslivce je to jen jeden ze způsobů tlumení škodné.
Společně s kamarády z Klubu chovatelů jezevčíků ČR jsme no
rování uskutečnili v ranních hodinách 14. května. Všechny ozna
čené nory byly v obilném poli. První z nich byla již podle reakcí
jezevčíka neobsazena. A tak nezbývalo nic jiného, než dát nářa
dí na ramena, vrátit se k autům a přesunout se k další noře. Ta by
la v poli nedaleko dálnice a liščí pach byl cítit už z dálky, na což
velice aktivně reagovali jezevčíci. Vyježděný vsuk nasvědčoval,
že je nora často navštěvovaná, nebo v ní jsou liščata. Když vlezl
do nory první jezevčík, uslyšeli jsme zanedlouho jeho štěkot,
a tak nastalo měření, odkud vychází. Na řadu přišel rýč, krumpáč
a lopata. První míra byla vedle, a tak honem znovu krumpáč s lo
patou, plivanec do dlaní a pokračujme. Tentokrát byl odhad lep
ší, dostali jsme se do blízkosti jezevčíka, který po krátké době vy
nesl jedno lišče odkrytou částí nory. Další živá liščata byla odne

Kopání k uvolnění jezevčíka

Foto: Rudolf Krč

sena a budou časem sloužit k nácviku a zkouškám bezkontaktního
norování, kdy se pes k živé lišce v umělé noře nedostane.
Během dopoledne jsme ještě navštívili další čtyři nory, ale
byly prázdné. Zřejmě došlo ke zrazení a liška mláďata přenesla
jinam. Nicméně jsme umožnili přežití dalšímu nemalému množ
ství nejen zajíců, ale i dalších druhů chráněných živočichů.
Rudolf Krč

Jezevčíci plnili své první lovecké zkoušky
Zvítězil pes/JDrS Xaver ze Skleného kopce vůdce Vendula Ší
git Vítková, druhá se umístila fena/ JDIS Beatrix Hugillatos vůd
ce MVDr Jiří Sládek a třetí se umístila fenaJDrS/Tessi ze Sklené
ho kopce vůdce Ing. Pavel Sládek.
Rudolf Krč
Místní spolky vás srdečně zvou

Po dvouleté odmlce způsobené covidem 19 byl opět na Výrovce
slyšet štěkot jezevčíků, které 23. dubna přivezli členové Klubu
chovatelů jezevčíků k jejich první zkoušce. Klub každoročně zaha
juje svou výcvikovou a zkušební sezonu zkouškou nováčků v ho
nitbě Mysliveckého spolku Blata Hněvotín. Účast byla tentokrát
hojná, na slavnostním nástupu bylo 24 vůdců, z toho 9 vůdkyň,
takže dva přihlášení náhradníci již nemohli být přijati.
Úvod obstarala zkouška chování psa po výstřelu, která pro
běhla nedaleko Výrovky – 23 psů obstálo, jeden nikoliv. Po jejím
absolvování se všichni přesunuli na Výrovku, kde vůně právě vyta
hovaného kabanosu z udírny zase slušně polechtala chuťové buň
ky vůdců, a ti neodolali. Po občerstvení a malém zklidnění se
účastníci rozjeli do tří vybraných lokalit. Do té nejvzdálenější
jsem se místopředsedou MS Pavlem Pospíšilem rozjel také já.
Nebyl to zrovna nejšťastnější výběr – lokalitu tvořilo řepkové
pole a po nočním dešti bylo dosti mokré. Po vytvoření rojnice jsme
vyrazili vstříc zajícům, kterým se v mokré řepce nechtělo moc bě
hat. A nedivím se, neboť i mé nohy pod tíhou bláta poněkud
ztěžkly. Pokud pes zajíce nenavětřil a nevypíchl z lože, tak se ne
hnuli. Po několikahodinovém trápení se nám povedlo zvednout
dva zajíce. Proto jsme se rozhodli přesunout na lokalitu číslo
jedna nedaleko Výrovky. Zde již vše šlo, jak má.
Mezitím kuchyňská směna dosmažila řízky. A tak příchod zna
vené třetí skupiny byl oceněn právě připraveným obědem.
Na závěr vrchní rozhodčí MVDr. Jan Kučera oznámil, že zkouš
ky úspěšně splnilo 20 psů z 24 zúčastněných. Devět pejsků do
sáhlo plného počtu 100 bodů, jedenáct skončilo v první ceně,
sedm ve druhé ceně a dva v třetí ceně.

na II. ročník

v sobotu
ve

od

PROGRAM
13.30

Registrace sportovců

14.00
14.00

Zahájení olympiády + skluzavka pro děti
Soutěže jednotlivců od 7 do 60 let

až
18.00

18.00
19.00
19.15
20.30
22.30
od

Kategorie: do 12 let – dívky; chlapci ● do 18 let – dívky; chlapci
nad 18 let – ženy; muži ● nad 60 let – seniorky; senioři

Disciplíny: vrh koulí, překážkový běh, skok daleký, skok vysoký,
hod oštěpem, šipky, hod na basketbalový koš, florbal, fotbalový
slalom, jízda na segway, míření vodní stříkačkou na cíl

Soutěže jednotlivců do 7 let a nad 60 let

Disciplíny: hod míčkem na cíl, hod PVC oštěpem, hod PVC kruhy
na cíl, trefa míčem do branky, trefa florbalovou holí do branky,
slalom na koloběžce, kroketová dráha, pingpongový driblink, šipky,
hod na žebřík, míření vodní stříkačkou na cíl

Vyhodnocování soutěží
Slavnostní vyhlášení vítězů
Hod vejcem do dálky
Letní kino Provázek (za příznivého počasí)
Ukončení olympiády

SOUTĚŽÍCÍ OBDRŽÍ BEZPLATNĚ:

DOSPĚLÍ a SENIOŘI: železnici z udírny a 1x pivo
DĚTI do 15 let: 1x zmrzlinu, párek v rohlíku a kofolu
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Rodiny s dětmi vyrazily do pravěku
Začátkem tohoto roku jsme „sondovali“
u dětí, kam by rády vyrazily na výlet, kde
už dlouho nebo vůbec nebyly. Tipů bylo
hodně, ale bezkonkurenčně u většiny zví
tězil pravěk. Po dvouleté pauze tak členo
vé spolku ProVás Hněvotín mohli začít
plánovat celodenní výlet, jehož jasným
cílem se stal Dinopark Ostrava.
O výlet byl velký zájem. Po otištění in
formačního letáčku v dubnovém Zpravo
daji byla kapacita autobusu do deseti dnů
naplněna. S blížícím se dnem odjezdu jsme
všichni s napětím sledovali předpověď po
časí, neboť dlouhodobé vyhlídky věštily
déšť a chlad. V sobotu 21. května ráno se
ale veškeré obavy rozplynuly, stejně jako
mraky z předchozího dne. Skupině čtyřice

ti veselých výletníků tak nic nebránilo vy
razit směrem k poznání dávnověku.
Po vstupu do největšího Dinoparku v ČR
si každá rodinka zvolila individuální směr
prohlídky. Někdo začal bádání za pomocí
místního DinoExpresu, jiní vzali úprkem
4D kino, další zvědavá skupinka zmizela
po malém občerstvení v blízkém pralese
s létajícími potvorami. Z celého parku se
dětem asi nejvíce líbila zastávka expresu
u ztroskotaného letadla. Jeho řidič zde
zastavil, vystoupil a zachránil „živé“ mlá
dě dinosaura Deinonycha, kterého si děti
mohly i (ne)bezpečně pohladit. Přestože
byl výlet celodenní, tak nám všem utekl
jako jedna hodina a v 16 hodin jsme opět
nastoupili do přistaveného autobusu a vy
razili zpět do Hněvotína. Většina dětí celou
zpáteční jízdu prospala, a to byla známka
kvalitně stráveného dne na čerstvém ost
ravském vzduchu.
Již nyní se těšíme na další společně
strávené chvíle na některém z dalších vý
letů našeho spolku ProVás. Krátké video
složené z fotografií z akce můžete zhléd
nout na www.provashnevotin.cz.
Petr Niessner,
za spolek ProVás Hněvotín

Kácení máje u požární zbrojnice se vydařilo
Po třech letech již tradičně koncem května
uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Hně
votín v areálu u požární zbrojnice akci pod
názvem Kácení máje. V letošním roce to
vyšlo na 28. května a bylo to poprvé bez
průvodu obcí od sochy svatého Floriána.
Ta je naplánován na 25. června v rámci
oslav 130. výročí založení hasičského sbo
ru v Hněvotíně.

U požární zbrojnice měli návštěvníci
k dispozici bohaté občerstvení včetně mak
rel, živáňské či klobás a cigára z udírny.
O zábavu se postarala skupina Grant Zdeň
ka Zapletala. Děti měly k dispozici skákací
hrad, soutěžily ve skákání v pytlích, stříka
ly na cíl z džberovky a další aktivity. Své
umění předvedli i mladí hasiči při požárním
útoku pomocí staré požární stříkačky PS8.

I když před začátkem akce trochu sprchlo
a večer se dost ochladilo, do areálu si na
šlo cestu 350 návštěvníků, kteří spořádali
všechno připravené jídlo i točené pivo.
Na přípravě a zdárném průběhu akce se
podílelo 25 pořadatelů z řad členů dobro
volných hasičů, kterým patří poděkování
za práci ve svém volném čase.
Jozef Novák, starosta SDH

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V HNĚVOTÍNĚ
VÁS ZVE NA OSLAVY

130. výročí hasičů v Hněvotíně
KDY:
25. června 2022 (sobota)
areál hasičské zbrojnice v Hněvotíně
KDE:
ZAČÁTEK: 15.00 hod. – průvod obcí od sochy sv.Floriána
16.00 hod. – ocenění členů SDH
dechová hudba Hněvanka
HUDBA:
VSTUPNÉ: zdarma
Pro děti do 10 let skluzavka Merlin
V průběhu akce bude k vidění požární útok hasičů se „Stratílkem“.
O občerstvení postaráno – PEČENÉ RYBY, SPECIALITY Z UDÍRNY
A ROŠTU, TOČENÉ PIVO, NEALKO
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Fotbalové soutěže finišují
Za povedený start do soutěže jsme v mi
nulém Zpravodaji chválili mužstvo mužů.
A jejich „jízda“ pokračuje i nadále, a tak
si to v posledním kole, při stávající bodo
vé rovnosti, na dálku rozdají o konečné
druhé místo s celky Kožušan a Slatinic.
Jak sezónu hodnotí před posledním zá
pasem trenér Michal Barčík? „Jsem nadmí
ru spokojen. Kdyby mi někdo řekl na začát
ku sezóny, že budeme mít kolo před kon
cem 54 bodů a budeme bojovat o druhé
místo ještě se dvěma celky, tak bych mu asi
stěží uvěřil. Nicméně se ustálil sedmnácti
členný kádr, který po většinu sezóny do
cházel poctivě na tréninky, což se pode
psalo na výkonnosti hráčů a promítlo se
i do výsledku,“ říká Barčík. „Utrpěli jsme
jen pět proher a můžeme se pyšnit nejlep
ší obranou v soutěži. Se střílením branek
naopak máme menší problémy. Z kádru
bych asi jmenovitě nechtěl nikoho extra
vyzdvihovat (i když bych mohl), protože
výsledky jsou dílem celého kolektivu a kaž
dý má na daném výsledku svůj podíl. Byl
bych rád, kdyby se nám pohoda z letošní
sezóny přenesla i do té nové.“
Žádný z mládežnických týmů letos ne
skončí hůře než na 10. místě. A to v každé
kategorii startuje přibližně 25 mužstev.
Celkové pořadí bude známo až po uzávěr
ce příspěvků do Zpravodaje. Starší žáci

Brankář Lukáš Darda má lví podíl na vítězství nad
Slatinicemi v posledním domácím zápase. V 92.
minutě se mu podařilo vyrovnat na 1:1, když se
vydal přes celé hřiště do pokutového území soupeře, a v následném penaltovém rozstřelu zlikvidoval jeden pokus hostí a rozhodl tak o vítězství.

bojují o celkové 6. až 10. místo v okresní
soutěži, kolo před koncem je mezi týmy na
6. až 9. místě rozdíl 3 bodů. Starší benja
mínci hrají o 5. až 9. místo, mladší pak do
konce o 1. až 4. místo.
Milan Krejčí

Hněvotínský písek
ovládli dcera a otec
Navrátilovi
Dvanáct párů se za krásného slunečného
počasí zúčastnilo v neděli 12. 6. 2022 le
tošního 1. turnaje 3. ročníku beach volej
balového Hněvotínského písku.
Po celodenním snažení, které zpříjem
nil výborný oběd v hospůdce Na Hřišti, se
o 3. místo utkali nováčci turnaje Petr Buček
s dcerou Veronikou (a střídající Bárou Foj
táškovou) versus nakonec bronzoví Ondra
Poledna a Renata Janáková. O prvenství se
utkal Standa Furch s Kájou Komínkovou
proti čekatelům na vítězné finále Radkem
Navrátilem s dcerou Adélou. Po krásném
zápase se konečně mohli radovat z celko
vého vítězství rodinný pár Radek a Adéla.
Děkujeme TJ FC Hněvotín, která věnova
la do turnaje hodnotné ceny pro nejlepší
páry. Velké poděkování patří všem účast
níkům za sportovní a přátelský přístup.
Samozřejmě děkujeme všem fanouškům,
kteří po celý den neúnavně povzbuzovali
své favority, zejména Jirkovi Šulcovi! Již
tradičně proběhla v průběhu turnaje dět
ská soutěž o zajímavé ceny, které jistě na
še nejmladší potěšily.
Všichni se už těšíme na 2. turnaj 3. roč
níku, který se uskuteční začátkem září.
Radek Navrátil, pořadatel turnaje

Červnový víkend patřil stolním tenistům Z hněvotínského
sportu jednou větou

Každoroční turnaj dospělých v ping pon
gu, který je otevřený pro muže i ženy a ta
ké se ho účastnil jeden člen oddílu stolní
ho tenisu dětí, se konal v sobotu 4. 6. v
tělocvičně ZŠ. Celkovým vítězem se po zá
kladní a nástavbové části stal trenér na
šich dětí Josef Krikel.
V neděli se pak uskutečnil 1. ročník tur
naje dětí. Zúčastnilo se ho 20 členů oddí
lu, který jsme na podzim založili jako sou
část TJ Hněvotín. Celkově každý účastník
odehrál 10 až 12 zápasů a po tři čtvrtě ro

ku tréninku byl vidět velký posun ve hře.
Vyhrál Michal Otruba, druhý skončil Šimon
Heider a třetí Benjamin Duda. Ve skuteč
nosti však zvítězili všichni účastníci.
Poděkování za podporu patří TJ FC Hně
votín a rodičům za podporu turnaje dětí
formou drobného občerstvení pro účastní
ky a následně jejich povzbuzováním.
Ještě jeden doplněk: letos na podzim
bychom se měli přihlásit do soutěže ve
řejného přeboru – děti a dospělí. O prů
běhu budeme informovat. Josef Krikel

• O
 bě celoroční tenisové soutěže jsou
v plném proudu – ve dvouhrách se
účastní 9 hráčů, ve čtyřhře 21 párů.
• V sobotu 7. května se uskutečnila
opakovaná Valná hromada spolku
FC, která zhodnotila činnost v roce
2021 a odsouhlasila drobné úpravy
ve stanovách, mezi nimi hlavně ty,
které se týkají usnášeníschopnosti
valné hromady (zamezení svolá
vání opakovaných valných hromad
z důvodu neúčasti členů).
• Do konce měsíce června budou při
hlášena mužstva do nového soutěž
ního ročníku, v některých kategori
ích budeme muset z důvodu malého
počtu hráčů uzavřít smlouvy o spo
jeném družstvu s některým z okol
ních klubů.
Milan Krejčí
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