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Poslední zasedání přilákalo rekordní počet lidí

Téměř zaplněná zasedačka obecního úřa
du s pětadvaceti hosty přivítala 23. srpna 
2022 kompletní tým devíti zastupitelů na 
jejich posledním jednání v tomto voleb
ním období. 

Zastupitelé schválili požadavek ředi
tele Základní školy a Mateřské školy Hně
votín Pavla Pekaře o navýšení rozpočtu na 
rok 2022 o 450 000 korun. Důvodem jsou 
vyšší ceny plynu a elektrické energie.

Starosta Jaroslav Dvořák navrhl bez
úplatnou směnu pozemku obce pro pláno
vanou výstavbu vodní nádrže v jižní části 
katastrálního území Hněvotína. Směna 
bude bezúplatná vzhledem ke stejné vý
měře a stejné bonitě půdy. Zastupitelé 

vzali tuto informaci na vědomí s tím, že 
záměr musí být nejdříve zveřejněn na 
úřední desce.

Zastupitelé taky schválili pěkný dárek 
pro prvňáčky (a jejich rodiče). Žákům na
stupujícím do první třídy obec zvýší pří
spěvek z původní tisícikoruny na 2000 ko
run.

Nejsledovanějším bodem jednání by
lo bezpochyby projednání nákupu nověj
šího cisternového vozidla do 5 milionů 
korun pro zásahovou jednotku SDH Hně
votín. Kvůli tomu přišel snad kompletní 
hasičský sbor, kterému se zastupitelé sna
žili vyjít vstříc (více se dočtete v samostat-
ném článku). 

Závěr jednání patřil poděkováním. Sta
rosta Jaroslav Dvořák poděkoval zastupi
telům za čtyřletou práci pro Hněvotín. On 
sám stál v čele obce šestnáct let, za což 
mu poděkoval pan Juráš a následně jej 
odměnili hosté i zastupitelé potleskem.

 Aneta Glogarová

Další samostatné články:
•	 	příprava	voleb	do	obecního	

zastupitelstva
•	 	zakázky	malého	rozsahu
•	 	dopravní	omezení	v	obci
•	 	zvýšení	poplatků	za	hrobová	místa
•	 	společenské	a	kulturní	akce
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Jsem hrdý, že jsem mohl být Vaším starostou
Po čtyřech volebních obdobích, tedy 16 le
tech ve funkci starosty, jsem se rozhodl 
pro svůj věk a zdravotní problémy dále ne
kandidovat do zastupitelstva. chci proto 
touto cestou poděkovat zaměstnancům 
obce za jejich přístup a nasazení. váš ru
kopis je vidět nejen na obecním úřadě, ale 
také po celé vesnici. bez vaší pomoci se 
žádná společenská akce neobešla. 

Děkuji zastupitelům obce za spoluprá
ci. Zejména místostarostovi Miloslavu 
antlovi, který byl po celých 16 let prvním 
místostarostou a stál se mnou u všech zá
sadních rozhodnutí.

Děkuji také spolkům a sdružením za 
pomoc a spolupráci.

velký dík samozřejmě patří také vám, 
občanům, kteří jste se na rozkvětu obce 
osobně podíleli.

Největší úspěch vidím v tom, že si 
Hněvotín nenechal ujet vlak. První místo 
v soutěži vesnice roku 2016 Olomouckého 
kraje a účast v celostátní soutěži vítězů 
nás zařadil mezi prosperující obce České 
republiky. Dosáhli jsme na vyšší komfort 
pro bydlení a vyžití občanů. vyrostlo tu 

více než 150 rodinných domů a vznikly 
celé nové ulice.

Když se rozhlédneme po obci od mateř
ské školky, základní školy, krásného spor
tovního areálu, hasičské zbrojnice a vyba
vení zásahové jednotky, kulturního domu 
s upravenými prostory, domu s pečovatel
skou službou, sběrného dvora, fitstezky, 
památek, zeleně s květinovou výzdobou. 
Nemáme pocit marnosti. 

Na účtech obce je našetřeno přes 20 mi
liónů korun pro další investice v příštích 
letech.

Vážení spoluobčané!
blíží se volby do obecního zastupitelstva. 
Je přirozené, že přijdou lidé, kteří to bu
dou dělat jinak a lépe. Je příjemné vidět 
i posun a změnu v přístupu našich obča
nů. Někteří kandidáti stáli v boji o životní 
prostředí na druhé straně barikády a ny
ní jdou do voleb pod praporem zelených. 
Ne, nechci se pouštět do jakéhokoliv hod
nocení volebních stran a kandidátů. To je 
na vás.

Zastupitelé jsou od toho, aby řešili 
problémy a zajistili další rozvoj Hněvotí
na. Tečka!

Nepřijít volit, to by bylo opravdu vaše 
nejhorší rozhodnutí!

budu nám držet palce, abychom měli 
v zastupitelstvu i nadále občany pracující 
pro Hněvotín. Ne ty, kteří zamýšlejí prosa
zovat jen skupinové, spolkové nebo do
konce osobní zájmy. Přijďte volit! Šťastnou 
ruku a hezké dny! Jarek Dvořák



SrPeN 2022 | ZPravODaJ Obce HNěvOTíNa ObecNí SaMOSPráva | 3 

v pátek a v sobotu 23. a 24. září se konají 
volby do obecních zastupitelstev. v Hně
votíně zůstává počet členů samosprávy 
neměnný, obec nadále povede devět lidí. 

Termín voleb:  pátek 23. 9., 14.00 – 22.00 
sobota 24. 9., 8.00 – 14.00

Do volebního klání jde v Hněvotíně cel
kem pět volebních uskupení s těmito vy
losovanými volebními čísly:
– Zelená pro Hněvotín 1
– Opět za jeden provaz 2
– Hněvotínští patrioti 3
– Společně pro Hněvotín 4
– Naše srdce bije pro Hněvotín 5

Seznamy kandidátů najdete během dvou 
týdnů v dopisních schránkách v místě va
šeho bydliště.

v souladu se Zákonem č. 491/2001 Sb, 
o volbách do zastupitelstev obcí a o změ

Dvacet šest absolventů deváté třídy, kte
ří opouští naši „základku“, přišlo v úterý 
28. 6. v 9 hodin na obecní úřad na tradič
ní loučení. Místostarosta Petr Niess ner 
přivítal kromě žáků také ředitele školy 
Mgr. Pavla Pekaře, zástupkyni Mgr. vlastu 
Novákovou a třídní učitelky Mgr. Ivetu 
Šutovou s Mgr. Petrou Maráčkovou.

v průvodní řeči popřál místostarosta 
Niessner teenegerům mnoho úspěchů v 
dalším studiu i v osobním životě. vyslovil 
přání, že pokud je vítr života zavane do 
nejrůznějších koutů naší republiky nebo 
dokonce i do cizích zemí, aby se vždy rádi 
vraceli do vesnice, kde mají své kořeny. 
Žáci se následně postupně představili 
a sdělili všem přítomným své další plány 
ohledně studia – na jakou školu se hlásili 
a jaké profesi by se rádi v životě věnovali. 
Následně se každý z nich podepsal do Pa

Jednoduchý návod, 
jak hlasovat do 
zastupitelstva obce
Právo volit do obecního zastupitelstva 
má občan České republiky, který má v da
né obci trvalý pobyt a v den voleb, letos je 
to nejpozději 24. 9. 2022, dosáhl věku 
nejméně 18 let. v Hněvotíně je možné vo
lit nejvýše 9 kandidátů.

Způsob hlasování:
Po příchodu do volební místnosti se pro
kážete občanským průkazem. Po obdržení 
hlasovacích lístků a úřední obálky vstou
píte do prostoru určeného k úpravě hlaso
vacích lístků. voliči, který se neodebral do 
tohoto prostoru, komise hlasování ne
umožní.

Možnosti, jak volit:
1.  Označit křížkem jednu volební stranu 

– takto hlasujete pro kandidáty dané 
strany v pořadí, v jakém jsou uvedeni 
na hlasovacím lístku.

2.  Označit křížkem vybrané kandidáty 
z kterékoliv volební strany – maximálně 
můžete rozdat tolik křížků, kolik je čle
nů zastupitelstva (v Hněvotíně je devět 
zastupitelů). Máte možnost kombino
vat kandidáty z libovolných stran.

3.  Propojit oba výše uvedené způsoby – 
přednostně získají hlasy jednotliví kan
didáti označeni křížkem. Hlasy zbývající 
do počtu členů zastupitelstva se přiřadí 
kandidátům strany, kterou jste zakříž
kovali, a to dle jejich pořadí na hlasova
cím lístku.
Jestliže označíte křížkem volební stra

nu a zároveň některé její kandidáty, platí 
hlas pro stranu. Křížkování jednotlivých 
kandidátů se v takovém případě nebere 
v úvahu.

Po úpravě hlasovacího lístku jej vložíte 
do úřední obálky, kterou jste obdrželi od 
okrskové volební komise a vložíte ji do 
volební schránky.

Občané, kteří ze zdravotních důvodů 
nemohou volit ve volební místnosti, mo
hou požádat obecní úřad nebo v den voleb 
volební komisi, aby mohli hlasovat mimo 
volební místnost, a to pouze v Hněvotíně. 
v takovém případě okrsková volební komi
se vyšle k voliči své dva členy s přenosnou 
volební schránkou, úřední obálkou a hlaso
vacími lístky. Při hlasování postupují čle
nové okrskové volební komise tak, aby by
la zachována tajnost hlasování.

Přejeme vám šťastnou volbu!

Lenka Slehová,
předsedkyně volební komise

Koncem září zvolíme zastupitele

Deváťáci se loučili se školou
tradičně na obecním úřadě

ně některých zákonů, ve zněních pozděj
ších předpisů, jsem jako starosta obce 
stanovil:
–  obec Hněvotín tvoří jeden volební 

okrsek;
–  místo konání voleb – Hněvotín č. 47 

(budova obecního úřadu); 
–  minimální počet členů okrskové 

volební komise – 13;
–  předsedkyně volební komise 

– Lenka Sléhová
– místopředsedkyně – aneta Glogarová
– zapisovatelka – Pavla Marešová

K tomu jedna osobní poznámka: domní
vám se, že byste volby neměli podceňo
vat. Koho si zvolíme, ten bude směřovat 
obec k dalšímu rozvoji nebo ke stagnaci či 
úpadku naší vesnice. Je to jen na nás.

Jaroslav Dvořák, starosta

mětní knihy obce Hněvotína a na památ
ku obdrželi absolventi knihu Dějiny Hně
votína a dárkový poukaz do knihkupectví. 

ve druhé polovině setkání jsme při ma
lém pohoštění v zasedací místnosti zhlédli 
video prezentaci, kterou si žáci k této pří
ležitosti připravili. věříme, že budou na 
hněvotínskou školu a své učitele v dobrém 
vzpomínat a ještě jednou přejeme v. bač
kové, M. Hariňovi, T. Janušové, P. Kaspa
rovi, P. Kenickému, T. Koníčkovi, N. Krejčí, 
b. Křupkové, J. Mlynářovi, e. Němečkové, 
N. Osladilové, a. Ošťádalovi, T. Pazderové, 
N. Petránkové, D. Přikrylovi, D. Sklenářovi, 
M. Slehové, H. Slintákové, L. Slovákové, 
v. Sovovi, K. Sušilovi, Š. Šolcovi, S. Tomaš
čákové, S. vilímcovi, J. Zedníčkovi a K. Motz
ke šťastné vykročení do světa „brzy“ do
spělých. Mgr. Lucie Přikrylová,

výbor pro školství a mládež



Hněvotín provoněly soutěžní guláše

Stručně: informace o výstavbě

Již bezmála deset let reprezentují naši 
občané Hněvotín v kulinářských soutě
žích ve vaření guláše, které každoročně 
pořádají okolní obce. v letošním roce se 
členové spolku TJ Fc Hněvotín rozhodli 
uspořádat tuto oblíbenou soutěž tzv. 
na vlastním hřišti. Do prvního ročníku 
GULáŠOváNí Hněvotín se přihlásilo cel
kem sedm tříčlenných týmů, pro které 
spolek TJ Fc zakoupil šestnáctilitrové kot
líky a další pomůcky potřebné k vaření. 
v sobotu 2. července se brzy ráno sešli 
nominovaní kuchaři, po krátké poradě si 
družstvo vyzdobilo svůj stánek a v 10 ho
din začaly „kmitat“ nože a vařečky. Času 
bylo tak akorát, guláše měly být uvařeny 
do 15. hodiny. 

aby to všem pěkně ubíhalo, čekal na 
veřejnost odpolední doprovodný pro
gram. Zájemci si mohli vyzkoušet jízdu na 
Segway, zastřílet si ze vzduchovky nebo 
airsoftové pistole. vůně gulášů z hovězí 
kližky, srnčího krku, kančího nebo z hově
zího boku byla tak silná, že přilákala bez
mála 300 strávníků, kteří se již nemohli 
dočkat ochutnávek. Úderem 15. hodiny 
bylo hotovo a odborná komise si převzala 
vzorky pro ohodnocení kvality a chuti 
soutěžních pokrmů. Po dlouhém rokování 
komise vyhlásila toto pořadí: 
1.  místo Hasiči Hněvotín (Pavel brachtel, 

Petra Navrátilová a Ivana Kovářová – gu
láš z hovězí kližky). 

2.  místo Ftipní kofbojové (Dagmar Kašty
lová, aneta Glogarová a Petr Procházka 
– guláš z hovězího krku).

3.  místo Hasiči a banány (Kamil Navrátil, 
Jiří Osladil a Lukáš Petržela – guláš z ho
vězí kližky).
Také návštěvníci měli možnost ochutnat 

vzorky každého guláše a rozhodnout o po
řadí prvních tří nejchutnějších výtvorů. Do 
18. hodiny jsme pak ještě všichni s napě
tím čekali na zpracování výsledků „hlasu 
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ní obdrželi hodnotné ceny a velký dík za 
statečnost, kterou svou účastí na 1. kuli
nářském ročníku bezpochyby projevili. Do 
22 hodin pak hrála k tanci i poslechu živá 
kapela Samorost. Děkujeme všem účastní
kům i občanům, kteří přišli podpořit své 
týmy nebo se účastnili hodnocení jednotli
vých gulášů. Děkujeme také všem, kteří se 
podíleli na přípravě a organizaci GULáŠO
váNí. Za rok u kotlíků na shledanou!

Petr Niessner a Václav Šulc,
TJ FC Hněvotín

lidu“, kterého se zúčastnilo 145 občanů. 
Lid rozhodl o pořadí takto: 1. místo Tátové 
u kotlíku (Martin Hryzbil, Petr Kravčík 
a Lukáš babiánek – guláš z hovězí kližky). 
2. místo Divočáci z Výrovky (Pavel Pospí
šil, Miroslav Špičák a Petr Kubíček – guláš 
ze srnčího). 3. místo Obecní pytláci (Milo
slav antl, Lenka Slehová a renáta Ječme
ňová – guláš ze srnčího).

Nejvtipněji vyzdobený stánek patřil 
podle organizátorů týmu TJ Fc vedený Ja
nem Šulcem. všichni vítězové i zúčastně

  ve spolupráci s ČeZ Distribuce se nám podařilo dokončit in
stalaci stožárů a nových úsporných ledkových svítidel, do
končujeme sesedající zásypy a terénní úpravy.

  Pokračovali jsme v úpravách nájezdů na propojovací komuni
kaci u potoka v západní části obce.

  cyklotrasu do Ústína jsme přesypali jemnější frakcí a uváleli. 
Povrch bude více vyhovovat cyklistům.

  Obec využila opravy krajské komunikace a připravila podmín
ky pro chodník k objektu společnosti WaNZL. Dosavadní pří
kop byl zatrubněn, zasypán kamenivem a osazen obrubníky.

  využili jsme pomoci brigádníků a upravili stavební dvůr, 
upravili ostrůvek u okružní křižovatky a se společností Spro 
Lutín upravili skládku zeminy v Hněvotínských skalách.

Miloslav Antl, místostarosta

Obec koupí cisternový vůz
pro hasičskou zásahovou jednotku
Místo starého cisternového vozidla se hněvotínští dobro
volní hasiči mohou těšit na novější vůz, repasovaný nebo po 
generální opravě do 5 milionů korun. Úplně nové auto by 
stálo dvojnásobek vyčleněné částky a v tomto případě si 
nelze pomoci dotací.

Tuto zakázku musíme soutěžit podle zákona o zadávání 
veřejných zakázek. Zastupitelé proto rozhodli, že soutěž za
jistí v jednoduchém podlimitním řízení společnost bM asis
tent z Olomouce. Schválena byla příkazní smlouva s touto 
organizací.

Miloslav Antl, místostarosta



Zastupitelstvo zvýšilo poplatek za hřbitovní místo

Přihlaste se na kurz
tanečních v Hněvotíně
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Ne, nezbláznili jsme. Obec nepatří do podnikatelské sféry. ceny 
jsou u nás oproti okolí až úsměvné, a proto začínají mít o levná 
místa na našem hřbitově zájem i přespolní.

v Hněvotíně platíme ročně 10,– Kč/m2 (3,– Kč nájem jedno
hrobu + 7,– Kč na údržbu). Za 10 let to vyjde na 100,– Kč/m2. 
Obec přitom zajišťuje sekání trávy a úklid deset měsíců v roce, 
a navíc o velikonocích, Dušičkách, vánočních svátcích, pohřbech 
a podobně. Jistě si spočítáte, že hřbitov s přibližně 300 hroby 

a tedy roční disponibilní částkou 250 korun na měsíc nezaplatí 
ani vodu, ani osvětlení a ani zdaleka ne moc velké mzdy zaměst
nancům obce. Proto zastupitelé schválili úpravu poplatku za hro
bové místo: nájemné 10,– Kč/m2/rok + služby 40,– Kč/hrob/rok.

Pro srovnání: Hřbitovy Olomouc účtují poplatek 25,– Kč/m2/
rok + 410, za hrob (= cena služby k jednomu hrobu). Poplatek 
na 10 let tedy v Olomouci činí 4350,– korun a více. 

Jaroslav Dvořák, starosta

Možná ani netušíte, že v Hněvotíně mů
žete chodit do kurzu tanečních s mis
trem Pavlem Johnem, někdejším taneč
ním partnerem Kristýny coufalové. První 
z deseti lekcí pro mírně pokročilé začíná 
v kulturním domě v neděli v podvečer od 
2. 10. 2022. v případě zájmu otevřeme 
kurz i pro začátečníky. Přihlášky a bližší 
informace na: tomas.kasal@seznam.cz.

Mezi Hněvotínem a Nedvězím už jezdíme 
po nové krásné asfaltce na silnici II/570 
a stejně tak je opravený úsek Lutín–Slati
nice. Nyní čeká řidiče ještě jedna kompli
kace – 1. září začaly práce v úseku Hně
votín–Lutín. vzhledem k opravě mostu 
přes říčku blatu zde silničáři skončí až 
počátkem prosince.

Omezení dopravy umožní bezpečněji 
dokončit úpravy ostrůvku na kruhovém 

objezdu v centru Hněvotína, ale samo
zřejmě to přináší i problémy. Doprava 
z Lutína a do Lutína povede přes velký 
Klupoř, Skaly a Olšany. Zastávka autobu
su směrem na Olomouc bude na parkova
cích stáních na velkém Klupoři zhruba 
30 metrů od okružní křižovatky. 

Slyšíme to poslední dobou až příliš 
často, ale prostě: Musíme to vydržet!

 Jaroslav Dvořák, starosta

Na Lutín autem nyní neprojedete

Pozor na vandala – na stezce do Ústína
klade nástražné systémy na lidi, zvěř i stroje
Dvouletý příběh revitalizace polní cesty 
do Ústína v celkové délce 1,7 kilometrů 
znáte již z předchozích příspěvků. akci 
od začátku provázelo mnoho problémů – 
kácení nebezpečných topolů, aktivní od
por Hnutí DUHa, spor s Inspekcí životní
ho prostředí o „významný krajinný prvek 
v krajině“ atd. Toto martyrium ukončil až 
Magistrát města Olomouce, který dal na
šim argumentům za pravdu, a tak umož
nil dokončit cyklotrasu v celé její délce. 
Dnes je cyklotrasa zpevněná a svrchní 
vrstva zasypaná jemnou šotolinou tak, 
aby byla vhodná pro jízdu na kole či pro 
běžce. Zbývá nám vysadit zhruba pade
sát stromů, což plánujeme uskutečnit na 
podzim.

Zdálo by se, že občané budou moci ko
nečně v klidu využívat další kousek příro
dy k odpočinku nebo sportu. bohužel to
mu tak není. Tato obyčejná polní cesta le
žící mimo obytné území je zjevně trnem 
v oku nějakému zákeřnému a zamindráko
vanému vandalovi, který zde již několik 
měsíců neúnavně znovu a znovu umisťuje 
hřebíky zasazené v hliníkovém plechu. 
Lze usuzovat, že tak činí s úmyslem něko
mu způsobit přinejmenším majetkovou 
škodu. Situace začíná být opravdu vážná, 
protože v neděli 21. 8. na této cestě ranní 
běžec odhalil čtyři po domácku vyrobené 
a do země zakopané „nástražné systé
my“, které by mohly vážně ohrozit zdraví 

našich občanů. Osmicentimetrové rezavé 
hřebíky vztyčené a ukotvené pevně vzhů
ru mohou způsobit těžké úrazy – stačí tu
dy běžet nebo jet na kole za soumraku. 

Z těchto důvodů jsme předali celou zá
ležitost Policii Čr s podezřením na obec
né ohrožení a umisťujeme na toto území 
fotopasti. Do doby, než vandala dopad
neme, budeme každý den v různou denní 
či noční hodinu úsek kontrolovat. Záro
veň žádáme všechny občany, kteří využí
vají tuto trasu pro cyklovýlety s rodinami, 
buďte velmi obezřetní a děti nechte jet 
raději až za sebou. Informujte o tomto 
problému co nejvíce lidí ve svém okolí. 

Nebezpečí samozřejmě číhá i na pejskaře 
a jejich doprovod. 

v případě, že vám vznikne nějaká ško
da na zdraví či majetku, kontaktujte mís
tostarostu na tel. 777 190 772 nebo vo
lejte na obecní úřad. Je potřeba vše zdo
kumentovat pro policejní vyšetřování. 
Žádáme také všechny, kteří zde jezdí na 
motorkách nebo čtyřkolkách, aby uprave
nou cyklotrasu svou adrenalinovou jízdou 
neničili. Tato polní cesta ani náměstíčko 
s mateřskou školou v Ústíně, kde také ně
kteří – zejména mladí – rádi předvádějí 
své kousky, nejsou určeny pro tyto aktivi
ty. Petr Niessner, místostarosta

Nástrahy s hřebíky bývají umístěny pod povrchem cesty, takže si jich například projíždějící cykli-
sta nemusí všimnout
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Hospodaření obce v roce 2022 
s výhledem na rok 2023
Hospodaření Hněvotína je v letošním ro
ce navzdory vysokým cenám a dvoucifer
né inflaci přebytkové. Na účtech máme 
přes 20 milionů korun, jelikož inflace na 
náš rozpočet působí zatím více na straně 
příjmů než na straně výdajů. Daňové pří
jmy jsou kvůli rostoucímu výběru DPH vý
razně vyšší a stačí pokrývat neustále ros
toucí náklady, zejména na stavební mate
riály a energie. Ostatní příjmové položky 
i přes nepříznivý vývoj ekonomiky odpo
vídají schválenému rozpočtu. 

Do příštího roku jsme museli přesu
nout řadu investic, jednak kvůli průtahům 
ve stavebním řízení, tak i kvůli nedostat
ku stavebních materiálů a volných kapacit 
stavebních firem v požadovaných termí

nech. Tyto investiční prostředky však ještě 
využijeme na letošní nákup zásahového 
vozidla pro jednotku hasičů v předpoklá
dané ceně do 5 milionů korun. 

Než se v době vysoké inflace pustit do 
velkých zakázek a půjčovat si za velké úro
ky, raději je odložíme na příznivější dobu. 
Menší stavby pak při současném nedostat
ku stavebních kapacit provádíme vlastní
mi silami. Díky zodpovědnému hospodaře
ní v předcházejících letech budeme moci 
na investice v rozpočtu na rok 2023 vyčle
nit částku ve výši 15 milionů korun. O jed
notlivých investicích pak bude dle aktuální 
ekonomické situace rozhodovat již nové 
zastupitelstvo. Ing. Libor Blaťák,

předseda finančního výboru

Již na minulém zasedání zastupitelstva 
jsme informovali, že obec oslovila tři spo
lečnosti s výzvou k podání nabídky na 
opravu střechy a fasády budovy Mateřské 
školy Hněvotín, č.p. 101. Přihlásil se jedi
ný zájemce, jehož podmínky však byly pro 
obec nepřijatelné. Proto se komise roz
hodla výběrové řízení zrušit a navrhuje 
akci uskutečnit až po uklidnění cenového 
trhu, tedy před koncem zimního období.

Zatím odkládáme i plánovanou výsadbu 
stromů podél cyklotrasy do Ústína, proto
že dotace ze Státního fondu životního pro
středí jsou již vyčerpané. Z vlastních peněz 
však zajistíme odkládanou výsadbu zele
ně kolem vnitřního oplocení sportovního 
areálu a úpravy ostrůvku u okružní křižo
vatky. Miloslav Antl, místostarosta

Rozbouřený stavební 
trh odkládá zakázky

Nabídka pracovního místa
Hledáme obsluhu myčky včetně mytí 
vozidel, údržba areálu Multiparku 
Hněvotín. vhodné pro osoby i v dů
chodovém věku. Požadujeme spoleh
livost a časovou flexibilitu.

Pracovní doba: po, st, pá – cca 4 
hod/den. Pracovní náplň: obsluha 
a údržba bezkontaktní myčky, mytí 
vozidel 1x týdně, poradenství zákaz
níkům při použití myčky, údržba 
a úklid areálu Multipark U Hněvoty.

Nabízíme: nástup možný ihned, 
práce na dohodu o provedení práce/
dohodu o pracovní činnosti, mzda 
120 Kč/hod, příjemné pracovní pro
středí a kolektiv, zaměstnanecké be
nefity, široká nabídka firemních slu
žeb a produktů za zvýhodněné ceny.

Zaujala vás naše nabídka? Životo
pis zašlete na: dvorak@sprosro.cz, 
popř. nás kontaktujte na: 777 793 140.

Z čINNOSTI KRONIKáře
v průběhu podzimu uplyne můj třetí rok ve funkci obecního kro
nikáře, a tak považuji za vhodné, abych vás tímto krátkým pří
spěvkem seznámil s mou dosavadní prací.

Začátkem léta jsem nechal svázat čtyři mnou sepsané kroni
ky z let 2018 až 2021. v případě prvních dvou kronik se jedná 
o zpětný retrospektivní zápis, jelikož jsem se kronikářem stal 
v době, kdy tyto dva díly za již uplynulé roky nebyly sepsány. 
všechny tato kroniky jsou uloženy na obecním úřadě a jejich ko
pie v průběhu podzimu odevzdám do Státního okresního archi
vu v Olomouci, jak ukládá zákon.

vy, coby občané, můžete do obecních kronik po předchozí 
domluvě se mnou kdykoliv na úřadě nahlédnout – stačí mě kon
taktovat mailem kronika.hnevotin@email.cz. v blízké době při
pravuji také kompletní digitalizaci všech obecních kronik po ro

ce 1989, které budou následně umístěny na obecním webu. bu
dou vám tak dostupné přímo z pohodlí domova. 

Z mé další činnosti zmíním zajištění svázání ročníků obecní
ho Zpravodaje z let 2016 až 2021. Dva nové svazky tohoto peri
odika jsou pro vás k dispozici v obecní knihovně. Dále pracuji na 
vytváření kopií školních kronik, jak těch, které jsou uloženy v ar
chivu ZŠ, tak té nejstarší ze SOka Olomouc. Stejně tak postupu
ji i u kroniky SDH. Mým cílem je, aby byly všechny tyto prameny 
v případě potřeby k dispozici v obecním archivu ve svázané kniž
ní podobě. 

Závěrem tohoto příspěvku děkuji vám všem, kteří mi dáváte 
zpětnou vazbu ohledně historických článků, kterými do Zpravo
daje pravidelně přispívám. Obracíte se na mě s chválou a často 
jste překvapeni, kde jsem některé informace či fotografie nale
zl. vašeho zájmu o místní historii si velmi cením a děkuji za něj.

 Adam Niessner, kronikář
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Hněvotínští výletníci tančili na Velkém Kosíři
výlet minivláčkem na velký Kosíř uspořá
dal pro obyvatele Hněvotína ve druhé po
lovině srpna obecní úřad. Na stavbě roz
hledny na vrcholu nejvyššího hory Hané 
se podílela i naše obec coby člen mikrore
gionu Kosířsko. 

vláček ve 13 hodin vyzvedl před obec
ním úřadem první skupinu občanů a vy
hlídkovou jízdou je po hodince vysadil až 
u rozhledny. Druhá skupina převážně se
niorů nastoupila v 15 hodin a za hodinu 
už se také mohla občerstvit u obecního 
stánku přímo na vrcholu hanáckého Mont 
blancu. Pro bezmála stovku Hněvotíňáků 
hrála k tanci i poslechu kapela Samorost 
pod vedením pana vetešníka. I letos si ka
ždý výletník mohl bezplatně vystoupat na 
rozhlednu a následně si zakoupit a opéct 
špekáček nebo ochutnat grilovaný herme
lín a točené pivo. 

Katastrofická předpověď celodenního 
deště se naštěstí nevyplnila s výjimkou 

hodinového deštíku mezi 17. a 18. hodi
nou, který jsme přečkali pod velkoplošný
mi stany. I letos bylo složité oblíbenou 
akci na Kosíři ukončit, neboť se neúnavně 
tančilo a kapela přidávala jeden kousek 
za druhým. až když řidič vláčku pohrozil 
odjezdem bez pasažérů, podařilo se velký 

Kosíř opustit a veškeré vybavení před se
tměním uklidit.

vedení obce děkuje všem dobrovolní
kům a zaměstnancům obce, kteří se opět 
ve svém volném čase podíleli na organi
zaci této oblíbené akci.

Petr Niessner, místostarosta

Prolistoval jsem si knihu „Dějiny Hněvotí
na“ vydanou v roce 2018. Kromě dvou klad
ných vět o farnosti (viz str. 43, 78) převa
žují hodnocení kritická a zřejmě i pravdi
vá (207, 213, 218). Kniha mi pomohla 
trošku více pochopit, jaké je zde moje 
místo jako kněze a samozřejmě nastoluje 
možnosti, jak se zde chovat dál.

Také oprava střechy je taková otevře
ná kniha. v minulosti proběhly záchran
né práce: stažení klenby lodě kostela že
leznými traverzami. rozjíždějící se krov 
a podzednice řemeslníci svázali dřevěný
mi kůly a železnými pláty.

Díky nynější opravě jsou zcela vymě
něny shnilé pozednice, kráčata a vazné 
trámy v celém obvodu. Po odkrytí sank
tusníku (věžička na střeše) jsme zjistili, 
že je v dezolátním stavu. Proto jsme jej 
snesli a nechali vytvořit kopii.

Sanktusník však ukrýval tubu s histo
rickými materiály, jejíž otevření bude 
protokolární za účasti zástupců zemské
ho archívu a obce. Klaním se umění tesa
řů – uvědomil jsem si, že nic neumím. Po 
dokončení opravy a přípravy bezpečné 
lávky na půdě umožníme prohlídku krovu 
pro veřejnost.

Investorem nynější opravy střechy 
kostela v hodnotě 6 milionů korun je far
nost, která si vzala půjčku od arcibiskup
ství olomouckého. Musí ji splatit do 8 let 
z výnosu svého majetku a darů. velmi dě
kuji Obecnímu úřadu Hněvotín za letoš

často se dnes mluví o identitě člověka, obce, národa. 
Co všechno jsme vyhodili?
•	 jestliže	z	obrazu	Mona	Lisa	vystřihnu	její	ústa	–	co	budou	vyjadřovat?
•	 jestliže	z	obrazu	ukřižování	vystřihnu	kříž	–	do	čeho	se	budou	účastníci	dívat?	
•	 jestliže	z	historie	vystřihneme	umělce,	vědce,	světce	–	co	zbude?
•	 jestliže	z	oltářního	obrazu	vystřihneme	osobu	sv.	Linharta	–	co	zbude?
•	 jestliže	z	rodinné	fotografie	vystřihneme	jednu	osobu	–	je	to	rodina?

Myslím, že společným jmenovatelem je prázdnota, prázdnota života bez boha, 
bez lásky člověka k člověku, která naplňuje dnes mnohá lidská srdce.

Nejsem zastánce oprašování a oživování z minulosti toho, co je dnes mrtvé. ale 
jestli jsem v životě něco vykuchal, tak musím přemýšlet, co hodnotného na to mís
to vložím do budoucnosti, jinak zůstane prázdnota.

Jednou jsem byl zavolán k staršímu pánovi, abych mu pomohl udělat „pořá
dek“ s penězi. vždycky se vyznačoval trošku tvrdým jednání a kritikou. Šel jsem 
tam s obavou. Po příchodu a pozdravení jsme otevřeli velký šuplík plný různých 
dokladů. Po prvním hrábnutí jsme vytáhli první svazek bankovek – 100 000 korun, 
potom další 130 000 korun. a pak další a další svazky, o kterých ani nevěděl. ejhle 
první vkladní knížka 1 milion korun, další miliony úspor v bankovních úschovách. 
Pak jsme lítali po bankách a vyřizovali výpovědi, převody apod. bylo mi z těch pe
něz špatně. Tím můj úkol skončil. Jenom jsem se při odchodu ptal: „co s tím bude
te dělat? vím, že máte rodinu můžete jim to odkázat.“ Odvětil, že ne. Nikdy ho ani 
nenavštívili. a tak všechno daroval jedné instituci, na kterou celý život nadával. 
Uvědomil jsem si, že žádná „institucionální láska“ neexistuje, je jenom láska me
zi já a ty. Ten pán za celý život nenašel ani jednoho blízkého člověka, a to je sku
tečná prázdnota. Vojtěch Kološ, farář

Oprava kostela je jako otevřená kniha
ní dar 250 000 korun na opravu střechy 
kostela.

K tomu jeden dovětek: dostávám občas 
otázku, zda farnost splácí dřívější dlu

hy. všechny dřívější závazky farní i osob
ní převzalo arcibiskupství olomoucké. Já 
jsem farnost převzal bez závazků.

Vojtěch Kološ, farář

fejeton z fary



v každém čísle Zpravodaje vás informujeme o všech kulturních, 
sportovních a společenských akcích, jejichž pořadatelem bývá 
většinou buď samotná obec nebo místní spolky, sdružení, ZŠ a MŠ 
Hněvotín či jednotlivci, které obec v jejich činnosti podporuje. Ka
ždá akce s sebou přináší hodiny a hodiny plánování, příprav, ná
kupů apod., než vůbec dojde k její úspěšné realizaci, na jejímž 
konci jsou spokojení občané. Jsme opravdu nadšeni, že již patnáct 
let se nám daří nacházet a spolupracovat s občany, kterým záleží 
na komunitním životě v naší obci. Neváhají věnovat svůj volný čas, 
energii i prostředky danému projektu a jsou ochotni kdykoliv při
ložit ruku k dílu, ve většině případů bez nároku na odměnu, mnoh
dy změní i své osobní a rodinné plány, aby mohli pomoci. 

Každý rok takových jednorázových akcí napočítáme takřka 
padesát – připomeňme již tradiční plesy, zábavy, seniorská se
tkání, výlety, taneční kurzy, kondiční cvičení, školní akce, bese
dy a výstavy – až po organizačně náročnější příměstské, spor
tovní a pobytové tábory pro hněvotínské děti. Nezapomínejme i 
na pravidelné sportovní soutěže a kroužky, za nimiž jsou hodiny 
tréninků a zápasů i o víkendech. Největší odměnou pak pro po
řadatele je vysoká návštěvnost a pochvalné ohlasy. všechny ty
to aktivity dělají naši obec výjimečnou a jedinečnou, což se po
tvrdilo v roce 2013, kdy Hněvotín získal Modrou stuhu za spol
kovou činnost. v roce 2016 jsme už získali ocenění nejvyšší 
– Zlatou stuhu jako Obec roku Olomouckého kraje. 

Jako občan, předseda spolku, zastupitel i místostarosta ob
ce bych touto cestou ze srdce poděkoval všem spoluobčanům, 
kteří se svou ochotou neúnavně podílí na tvorbě pozitivního 
společenského klimatu buď tím, že aktivně akce připravují nebo 
tím, že na ni přijdou jako diváci v hojném počtu, mnohdy i přes 
nepřízeň počasí a podpoří tak úsilí organizátorů. To vše z Hně
votína dělá místo dobré k žití. Děkujeme.

Petr Niessner, místostarosta

Uskutečněné akce (od posledního zasedání zastupitelstva):

•	 	12.	6.	–	Turnaj	v	plážovém	volejbale	od	TJ	FC	Hněvotín 
– p. Navrátil

•	 	24.	6.	–	Letní	kino	–	spolek	ProVás	Hněvotín,	z.	s.	
•	 	25.	6.	–	130.	výročí	založení	hasičů	Hněvotín 

u hasičské zbrojnice – SDH
•	 	28.	6.	–	Slavnostní	rozloučení	s	absolventy	9.	tř.	ZŠ	na	OÚ
•	 	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 

na místním hřišti
•	 	18.	7.	–	22.	7.	–	II.	turnus	Příměstského	tábora	ZŠ	Hněvotín
•	 	6.	8.	–	13.	8.	–	Pobytový	tábor	CISKUSOVINY 

v	areálu	PASTVINY	–	spolek	ProVás	Hněvotín
•	 	20.	8.	–	Výlet	vláčkem	na	Velký	Kosíř	s	kapelou	Samorost	
•	 	27.	8.	–	Posezení	u	hasičské	zbrojnice	s	ochutnávkou	piv	

– SDH
•	 	1.	9.	–	Slavnostní	zahájení	školního	roku	v	KD
•	 	3.	9.	–	II.	ročník	OLYMPIÁDY	pro	velké,	malé	i	seniory	

– spolek TJ Fc 

Připravujeme:
•	 	16.	9.	–	Drakiáda	MŠ	Hněvotín	na	hřišti	TJ	FC
•	 	17.	9.	–	Výstava	8	let	táborů	pro	děti	2015–2022 

v KD – spolek Provás Hněvotín 
•	 	23.	–	24.	9.	–	Volby	do	obecního	zastupitelstva	
•	 	14.	10.	–	Podzimní	setkání	seniorů	v	kulturním	sále
•	 	18.	10.	–	Ustavující	schůze	zastupitelstva	obce	Hněvotín

Poslední dva roky byly na promítání letní
ho kina kvůli epidemiologickým opatře
ním proti covidu19 chudé. v letošním ro
ce jsme proto byli velmi rádi, že se naříze
ní uvolnila a my jsme mohli letní kino 
naplánovat dle tradice na závěr června. 
v pátek 24. 6. však meteorologická před
pověď pro Hněvotín hrozila lokálními 
bouřkami, silným větrem, a dokonce i pří
valovým deštěm. Na základě těchto indi
cií jsme se poprvé v historii promítání let
ního kina rozhodli pro přesun akce do 
kulturního sálu.

Nakonec se ukázalo, že vše špatné je 
i pro něco dobré, neboť v sále je možné 
zatemnit okna žaluziemi, a proto jsme 
nemuseli čekat na tmu. Promítání filmu 
„croodsovi: Nový věk“ jsme zahájili ve 
20 hodin, což vyhovovalo i menším dě
tem, které se letního promítání pod širým 
nebem nezúčastňují, pokud se koná od 
22 do 24 hodin. Pro rodiče jsme sál pro
pojili s místní restaurací, pro děti bylo 
připraveno filmové občerstvení ve formě 
popcornu, smažených bramborových spi

Bouřka přesunula promítání do kulturního domu

rál a koly. Podlaha sálu byla vyložena pě
novými dílci tzv. tatami, na kterých si ma
lí diváci pohodlně poleželi. 

rozhodnutí o přesunutí kina do vnitř
ních prostor se před půlnocí ukázalo jako 
správné, neboť silný vítr a déšť do Hně
votína dorazily ve 23.20, což by venkovní 

promítání okamžitě ukončilo. Hrozilo by 
poškození elektroniky i velkoplošného 
plátna velikosti 9 x 13 metrů. budeme se 
těšit na příští promítání pod širým nebem 
opět na místním hřišti.

Petr Niessner,
předseda spolku ProVás Hněvotín

Organizátorům společenských akcí patří velký dík
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Na výlet do Olomouce se vydaly hněvotín
ské děti, které se ve dnech 1. – 5. srpna 
a 8. – 12. srpna zúčastnily příměstských 
táborů v Mateřském centru beruška.

První táborový turnus navštívil sbír
kové skleníky na olomoucké Flóře, druhá 
skupina vyrazila do kukuřičného bludiště 
ve tvaru belgie. Kromě toho se však malí 

táborníci během celého týdne starali 
o kocoura chupita, hráli židličkovanou, 
ocáskovanou, tancovali jako Havajané, 
malovali různé obrázky, vyráběli ptáčky, 
korunky, cvičili na fit stezce, pozorovali 
jesetery v akváriu společnosti banat a do
váděli na školkovém i venkovním hřišti 
u berušky.

Účastníci obou táborů si vychutnávali 
obědy v bistru U Hněvoty a na závěr pa
na kuchaře odměnili papírovou korunou, 
a to je od dětí ta největší poklona. 

všem rodičům děkujeme za důvěru, 
vedoucím za spolupráci a dětem za jejich 
aktivní nasazení při plnění táborových 
úkolů. Zuzana Šínová

Děti dováděly na příměstských táborech v Berušce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Spolek ProVás Hněvotín vás tímto srdečně zve 

na velkou výstavu 

8 LET DĚTSKÝCH 
TÁBORŮ PROVÁS 

2015–2022 
která bude probíhat 
v SOBOTU 17. 9. 2022 

od 10:00 do 20:00 
na SÁLE KULTURNÍHO DOMU  

HNĚVOTÍN 
 

DĚTI a MLÁDEŽ: 
přineste s sebou co nejvíce  
vlastních táborových triček,  

které máte – za každé  
dostanete sladké překvapení 

RODIČE a PRARODIČE: 
přijďte si vytočit na KOLE ŠTĚSTÍ  

slevu na dítě pro tábor 2023 
(max. 4 členové rodiny 18+, 

vytočené slevy se sčítají) 

Podrobnosti na webu: www.provashnevotin.cz 

Ještě než se žáci 2. a 4. třídy dočkali vytoužených prázdnin, odje
li se svými vyučujícími na ozdravný pobyt. Místo sice není od Hně
votína příliš vzdálené, ale krásné prostředí a program Sluňákova – 
centra ekologických aktivit v Horce nad Moravou, je prostě super.

S výbornými lektory si malí badatelé vyzkoušeli, jak se ze se
mínka na pustém ostrově stane ostrov zelený. Zábavné aktivity, 
hry a třeba dobrodružná plavba na raftech se žákům líbily. Při
pravili si například těsto, které namotali na klacek a opekli na 
ohni nebo ochutnali listy kopřivy, které zrovna utrhli. Odvezli si 
spoustu zážitků a nových vědomostí.

a protože byli všichni spokojeni nejen s programem, ubyto
váním a stravou, odjížděli dobře naladěni vstříc očekávaným 
prázdninám. Mgr. Kateřina Kuchrýková

Školáci se naladili ve Sluňákově
na letní prázdniny
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Do nejnavštěvovanějšího turistického mís
ta na Moravě – Zoo Lešná ve Zlíně – se ve 
středu 8. 6. 2022 vydala na školní výlet 
1. a 2. třída. Předpověď počasí na tento 
den nám sice příliš nakloněna nebyla, ale 
počátečním slabém deštíku se ukázalo 
sluníčko a mohli jsme si to pěkně užít.

K vidění bylo mnoho exotických zvířat, 
rozmanitých druhů rostlin a zajímavá ar
chitektura.

Děti se těšily hlavně na žirafy, slony 
a malé slůňátko, které se tady narodilo 
minulý rok v červnu. Zaujala nás také 
prohlídka japonské zahrady a děti přešly 
i most na lanech. Zdaleka největšímu zá
jmu a oblibě se však tradičně těší „Zátoka 
rejnoků“, kde mohou návštěvníci zakou
pit krmení a vlastníma rukama rejnoky 
nakrmit a také si je pohladit.

Naše poslední a nezbytná zastávka 
směřovala do obchodu s plyšáky. Děti si 

Prvňáci a druháci krmili a hladili rejnoky v zoo

odnášely svého plyšáčka, a tak jsme moh
li spokojeně jsme opustit brány zahrady. 

výlet se vydařil a plni nových zážitků 
a zkušeností jsme se vrátili domů. Děkuji 

všem pedagogům, kteří se výletu zúčast
nili, ale také rodičům a dětem za jejich 
připravenost na výlet.

Mgr. Leona Zábojová

Je to už naším milým pravidlem organizo
vat zábavné aktivity pro žáky i o prázdni
nách. Kdo chtěl, mohl se letos přihlásit na  
dva turnusy příměstského tábora. Jsme 
rádi, že tuto příležitost využilo opravdu 
mnoho dětí.

Každý den nabitého programu 1. tur
nusu byl jinak zaměřený. Na úvod jsme 
v kině zhlédli veselý film encanto a zasou
těžili si ve skupinách na bowlingu. Druhý 
den jsme se vydali na daleký výlet do zá
bavního areálu bruNO brno, který nás ja
ko vždy nezklamal. Nikdo se ani na minut
ku nenudil, každý si našel svou zábavu. 
Poprvé jsme ale v brunu potkali maskota 
čápa a neunikl dětem ani našemu fotoa
parátu. Někteří odvážlivci si zde zaskáka
li z vysoké věže a jiní se dokonce svlažili 
ve vodním areálu. 

Středa byla pro nás již tradičně dnem 
sportu, kdy se mnozí seznámili s akční hrou 
jugger a hned si ji oblíbili, ale procvičili 

Na příměstském táboře si všichni užili sport i hry

jsme svá těla i hrou Kinball, přehazova
nou, vybíjenou, bojem o vlajku, badminto
nem, kroketem nebo tenisem.

Zábavný i poučný byl pobyt v Pevnosti 
poznání, kde jsme se snažili vyluštit neje
den hlavolam, poměřili jsme své síly v lo
gickém a paměťovém myšlení, vyzkoušeli 
si práci zubaře či jízdu na zubařském křes
le nebo se potěšili se strašilkami z terária.

v pátek jsme vyrazili na velký Kosíř 
a když se téměř padesátka dětí trousí le
sem, „cpe se“ malinami, sbírá klacky na 
oheň, hemží se kolem rozhledny a staví si 
domečky, garáže, příjezdové cesty ke 
„svým obydlím“, opéká buřtíky a s chutí 
se jimi láduje, je jasné, že touha po příro
dě a staré klasice, se z našich dětí ještě 
nevytratila. Mgr. Radka Dudová
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Třetí víkend prázdnin se přehoupl do dal
šího týdne. Hurá, začal další příměstský 
tábor! Horko prvního dne jsme překonali 
díky hrám s vodou na školní zahradě – chy
tání vodních bomb, přenášení vody v dě
ravých nádobkách… to vše zajistilo dosta
tečné osvěžení v letním parnu. Při „mini
golfování“ jsme pak občerstvili i bříška 
lahodnými a chlazenými nápoji.

v úterý jsme jeli opět na výlet, do zá
bavního vědeckého parku vida brno. Kaž
dý se zde může hravou formou seznámit 
a snad i pochopit především fyzikální zá
konitosti. Mile nás překvapil nově zbudo
vaný venkovní areál – některé děti se za
pojily do předvádění pokusů a mnohé si 
i zasoutěžily a získaly zajímavé ceny. 

ve středu se opět sportovalo a my ve
doucí jsme byli rádi, že pohybový den na 

Táborníci proměnili školu v pevnost Boyard

hněvotínském hřišti se těší stejně velké 
oblibě jako výlet za novodobou zábavou. 

Předposlední den nás před horkem 
skrylo kukuřičné bludiště, někteří v něm 
zvládli vyluštit jeden rébus, borci hned 
dva, ale hlavní úkol se podařil všem – ni
kdo se neztratil! Ke Kaprodromu a jeho 
vodní hladině jsme se cítili přitahováni 
jako magnetem. Hřiště v korunách stro
mů vyzkoušel každý, někdo pak i rybaření 
a úplní odvážlivci za rybami vlezli se svo
lením rodičů i do vody. 

a byl tu poslední den! abychom si na 
zbytek prázdnin pamatovali školu jako 
zábavné místo, proměnila se v pevnost 
boyard. v každé třídě, na zahradě, v tělo
cvičně, v šatnách, v temné místnosti… 
čekaly soutěže, které vyvolení museli v da
ném čase zvládnout vyřešit a získat tak 

pro své družstvo klíč k pokladu nebo indi
cii k hledanému slovu, které mělo otevřít 
bránu k pokladu. Na soutěžící dohlížel 
z věže otec Fura se svými záludnými há
dankami a vše dokreslovala všude znějící 
hudba, která nás poháněla k nejlepším 
výkonům. a závěr? Tygři nemuseli vyběh
nout z klecí a mince i něco na zub oběma 
družstvům padaly! 

Nutno říct, že jsme si oba týdny maxi
málně užili. Počasí i vše ostatní nám přá
lo v každém dni a naše plány nic nepřeka
zilo. Každý den nás naši svěřenci motivo
vali svými slovy uznání, nadšeni tím, co 
jsme pro ně daný den připravili. Děkuje
me také za krásná slova od rodičů, kteří 
mohli nerušeně pracovat… Teď už jen 
přežít školní rok a už se těšíme na další 
prázdniny! Mgr. Radka Dudová

Na konci našeho posledního školního ro
ku na základce jsme se rozhodli, že v rám
ci výletu pojedeme do zoo. 

ve středu 15. 6. jsme se naskládali do 
regioJetu a odfrčeli si to do Prahy. Po 
dlouhé cestě plné občerstvení z jídelního 
vozíku jsme konečně byli na místě.

Do zoo jsme se přesunuli metrem, kde 
byl v ten den příhodný chládek a poté au
tobusem, tam už to bylo horší. Na místě 
samém jsme se rozdělili do skupinek 
a zábava mohla pokračovat.

Jelikož je zoo obrovská, tak ne každý 
stihl všechno. Někteří se rozplývali nad 
slony a někteří se k nim ani nedostali. Ni
komu to však nevadilo a všichni si pro
cházku mezi zvířátky moc užili. 

Před odjezdem domů jsme uskutečnili 
naplánovaný rozchod na václavském ná
městí. Naštěstí se nikdo neztratil a všich
ni byli na nádraží včas. byli jsme už tak 

Na poslední školní výlet vyrazili deváťáci do Prahy

unavení, že nám ani nevadilo velké zpož
dění vlaku a nedýchatelný vzduch v ná
dražní budově.

Shrnutí výletu – byla to pecka, vlaky 
jsou super ! žáci deváté třídy

a paní učitelka třídní Ivetka Šutová



Jedno z námětových cvičení v areálu JZD 1982

Kácení máje, nedatovánoMladí hasiči u vozu AVIA 31, foceno po roce 1983

v letošním roce si místní hasiči připomína
jí 130. výročí založení svého českého spol
ku. využijme této příležitosti k ohlédnutí 
se za historií zdejšího SDH, konkrétně do 
období 40. až 80. let. 20. století. Umožní 
nám to hasičská kronika, vedená od roku 
1974 panem vlastimilem Stejskalem, je
muž patří za její poskytnutí velký dík. 

Začněme popořádku. Kdybychom hle
dali prvopočátek organizovaných hasičů 
v Hněvotíně, dostali bychom se do roku 
1830. Tehdy byl založen první, nutno do
dat, že německý, spolek dobrovolných ha
sičů, v pozdějších letech přezdíván jako 
„veteráni“. Jeho členy byli Němci i čeští 
starousedlíci. K roku 1919 tento sbor za
nikl. Historie čistě českých požárníků se 
píše od roku 1892. 

První celistvé záznamy o činnosti má
me z doby po 2. světové válce. v listopadu 
1945 byl na ustavující schůzi v hostinci 
U Šromů obnoven sbor hasičů, za jehož 
starostu byl zvolen Josef Heda. Spolek se 
ihned chopil organizace mnoha oblíbených 
společenských akcí. Už v lednu 1946 pro
běhl první z každoročních plesů, v průbě
hu roku se přidala hodová zábava. Další 
roky přinesly pomlázkovou zábavu, dožín
kové slavnosti, vinobraní, letní karnevaly 
nebo stavění a kácení máje. Do roku 1948 
hasiči pořádali rovněž zapalování vatry 
v polích mezi Hněvotínem a Topolany na 
počest narozenin prezidenta Masaryka. 

Padesátá léta přináší první záznamy 
o účasti hasičských družstev na soutě
žích. roku 1951 se místopředseda Franti
šek bernát vyslovil pro myšlenku vycvičit 
družstva, která by se mohla hasičských 
klání účastnit. O tři roky později již byla 
postavena dvě 20členná družstva – chla
pecké se toho roku umístilo v oblastní sou
těži druhé, tým žen to dotáhl až na okresní 
kolo do Náměště na Hané, kde skončil cel
kově druhý. Z další činnosti sbor nepodce
ňoval zejména prevenci proti požárům. 

Kořeny hněvotínských hasičů sahají až do roku 1830

Organizovány byly protipožární prohlíd
ky, osvětové besedy (pro školu i veřej
nost), ve spolupráci s JZD pak tzv. žňové 
hlídky na polích. v roce 1958 měl sbor 
56 členů. 

Podklady z šedesátých let máme do
chovány jen zlomkovitě. Hned v roce 
1961 se hasiči řádně zapotili při letních 
povodních. Odčerpávání vody z vylitého 
potoka, do nějž se zapojilo 37 členů sbo
ru, zabralo přes 60 hodin práce. Do po

předí zájmu se pak stále více dostávala 
činnost s mládeží. ve škole byl založen 
kroužek ČSPO, pod patronátem hasičů 
vzniká také divadelní kroužek, který vedl 
člen sboru František Maršálek. v kronice 
máme třeba záznam o pohádkovém před
stavení „Perníková chaloupka“, s jehož 
nácvikem vypomohl i Oldřich Ziegelheim, 
člen souboru olomouckého Divadla Oldři
cha Stibora. 

Sedmdesátá léta zpočátku pokračovala 
v nastaveném režimu, k výraznějším změ
nám ve sboru došlo roku 1978. Dosavadní 
předseda nebyl opětovně zvolen, a místo 
tak zůstalo uvolněné. Do vedoucí funkce 

z historie obce

byl následně navržen a zvolen Josef Stu
dený. Obměny doznal i zbytek výboru. Té
hož roku se sboru naskytla možnost uspo
řádat na místním hřišti okrskovou požární 
soutěž. Ovšem nedopadlo to zcela dle plá
nu, jak ostatně praví kronika: „… na po-
slední chvíli nám Sokol zkomplikoval situa-
ci tím, že i když jsme měli hřiště zamluve-
né, pořádal pohárovou soutěž v kopané.“ 
Jako náhradní místo konání soutěže tak 
muselo posloužit hřiště v Lutíně. 

Ještě krátce z let osmdesátých. K roku 
1980 měl sbor 26 stálých členů. Za neleh
kou práci byla zásahová jednotka odmě
něna v roce 1983 přidělením nového vozu 
avia 31, což vyřešilo problémy s přepra
vou družstev na soutěže. Dosavadní vozi
dlo Škoda 1203 v tomto ohledu nevyho
vovalo. vůz avia sloužil našim hasičům 
dlouhých 37 let, než byl před dvěma lety 
prodán sboru SDH vojnice.

Tolik ke stručnému exkurzu do dějin 
našich dobrovolných hasičů. Zajímavých 
informací a detailů o jejich činnosti je 
ale ještě stále dost a dost. Ještě aby ne, 
130 let je přeci jen pěkná řádka let. Jistě 
se k jejich zajímavé historii v některém 
z budoucích článků ještě vrátíme.

Adam Niessner
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Jaká by to byla návštěva pivovaru bez 
ochutnávky piva?! Právě toho si užili čle
nové hněvotínského Klubu seniorů, kteří 
vyjeli 9. června do Litovle. Prohlídka, při 
níž nechyběl guláš či ochutnávka několika 
druhů piva, se všem líbila. Zároveň si 
účastníci prohlédli Muzeum pivovarnictví.

Po příjemném posezení následoval vý
let do Muzea Litovel, které sídlí v budově 
historické střelnice. ve třech výstavních 

Senioři degustovali v Pivovaru Litovel

Hasiči oslavili 130. výročí

Letošní první čekaná na hřivnáče se nečekaně vydařila

Průvodem od sochy svatého Floriána, pa
trona hasičů, začaly v sobotu 25. června 
oslavy 130. výročí založení spolku dobro
volných hasičů v Hněvotíně. Zdejší oby
vatelé si jej zřídili na společné schůzi dne 
4. června 1892. Od této doby prošel spo
lek různými etapami vývoje v průběhu 
obou světových válek, po odsunu Němců 
i za komunistického režimu. Podstatně se 
také změnila výzbroj a výstroj včetně vý
cviku. co zůstává stejné je dobrovolnost 
hasičů a umístění požární zbrojnice.

Krásné pondělní počasí nás s kamarádem Petrem Kubíčkem vy
táhlo po více než roce na první letošní čekanou na hřivnáče. 
v honitbě MS blata Hněvotín jsme v 16.20 rozmístili balabány, 
zasedli do úkrytu a čekali ve stínu košatého dubu na první pře
let. co však nastalo, tomu sám ještě dnes nemohu uvěřit. 

ani jsem nezahřál kožené sedátko trojnožky a již se k našemu 
úkrytu blížil první hřivnáč. Směr nezměnil, a tak jsem vystřelil. 
Padl ihned po první ráně. Do dvaceti minut jsem ulovil dalšího – 
opět stačila jedna rána. Musím přiznat, že v tak krátkém časovém 

rozpětí jsem již dlouho hřivnáče neulovil, přestože se tím každo
ročně zabývám. Zřejmě jich rok od roku stále přibývá.

O půl šesté se k našemu stanovišti blížila skupina osmi hřivná
čů. vystřelili jsme oba a k zemi padly tři kusy. Jednoho uloveného 
ještě donesl václav Labounek, který k nám došoulal. Tím jsme lov 
zakončili a hřivnáče uložili do mrazáku v myslivecké chatě výrov
ka. Je to první úlovek pro naší společnou grilovačku, kterou kaž
doročně pořádáme. Slovit jich však musíme alespoň čtyřicet, aby 
se oslava vydařila. Rudolf Krč 

Mladí hasiči si užili 
branný víkend
Trenéři mladých hasičů připravili na ví
kend 5.–7. srpna pro své svěřence akti
vity spojené s přespáváním v hasičské 
zbrojnici.

v pátek odpoledne jsme vyrazili na ex
kurzi k hasičům do Prostějova, kteří nám 
ukázali hasičskou techniku a potom si 
kluci vyzkoušeli i menší hasičský výcvik 
na polygonu.

Průvod obcí zakončil slavnostní nástup 
před požární zbrojnicí, kde jsme ocenili 
bývalé starosty hasičů a aktivní členy spol
ku. všichni členové se pak zúčastnili slav
nostní večeře. Pro návštěvníky přichystali 
pořadatelé bohaté občerstvení i program 
s vystoupením mažoretek základní školy.

O zábavu se postarala skupina Hněvan
ka. Děti měly k dispozici skluzavku. Své 
umění pak předvedli hasiči při požárním 
útoku pomocí historické požární stříkačky 
„Stratílek“. Jozef Novák, starosta SDH

sálech jsou stálé expozice věnované zdej
ším řemeslům, zápasníku Gustavu Friš
tenskému a historii gramofonové výroby. 
Závěr vydařeného výletu obstarala pro
hlídka náměstí Přemysla Otakara s pohle
dem na jedno z šesti ramen řeky Moravy, 
které protéká přímo pod radnicí. Právě 
řeka Morava, její ramena a náhony dávají 
Litovli osobitý ráz i pojmenování „Hanác
ké benátky“. Jitka Ponížilová

Po příjezdu zpět do Hněvotína si Milan 
vojáček a vít Polák vzali na starosti krátké 
vzdělávací prezentace a následovala krát
ká pauza s vařením guláše na ohni. Už s pl
nými žaludky pro ně začaly naaranžované 
výjezdy – vyzkoušeli si, jak se zachovat při 
různých situacích, například při záchraně 
osob, nálezu nebezpečné látky, záchraně 
člověka napadeného divokou zvěří, auto
nehodě, výbuchu plynu a podobně.

v sobotu a v neděli čekaly na účastníky 
další a další výjezdy a výlet na únikovou 
hru. Odměnou pro mladé hasiče byly me
daile a pohár. Doufáme, že si víkend kluci 
užili a odnesli si z něj hezké vzpomínky 
a cenné zkušenosti. Na závěr patří podě
kování Lukáši burďákovi, Marcele Piňoso
vé, Jardovi Žádníkovi a dalším zúčastně
ným lidem, kteří pomáhali s výjezdy pro 
kluky. Marie Vojáčková



Týdenní tábor cirkusového hemžení

„Vydejme se na cestu s lidmi, kteří křižovali Evropu, protože jejich 
osudem se stal cirkus. Nalezli v něm nejen obživu, ale i smysl života. 
Sledujme s nimi odvěkou touhu člověka posunout hranice lidských 
možností, touhu po kráse, dokonalosti a odvaze… a taky touhu po 
štěstí.“ (seriál Cirkus Humberto na motivy knihy E. Basse)

Přes sedmdesát hněvotínských dětí se letos v srpnu vypravilo po 
stopách lidí, kteří odnepaměti v maringotkách putovali světem 
křížem krážem, protože jejich osudem se stal cirkus. Právě do 
nevšedního života cirkusáků se osmý ročník pobytového tábora 
spolku Provás Hněvotín pokusil děti zasvětit. v doprovodu prin
cipála Martinéze (M. Skácel), klauna Pítra (P. Niessner) a mima 
Marčélla (M. Niessner) se vydáváme na týdenní cirkusovou štaci 
do areálu Univerzity Palackého u přehrady Pastviny, na jejímž 
konci se vrátíme do Hněvotína jako rození cirkusáci. Nápomoc
no nám v tom bylo 10 vedoucích – mentorů, kteří děti po dobu 
tábora pečlivě připravovali na závěrečnou cirkusáckou show, 
během které všechna družstva předvedla naučené kousky. 

Na počátku celého týdne bylo táborové osazenstvo rozděleno 
do pěti týmů – cirkusů. během prvního dne se rozběhly práce na 
zdobení cirkusových vstupů, maringotek a rovněž vymýšlení ná
zvů. Světlo světa tak spatřily nové cirkusy Žlumberto (H. Dvořá
ková, T. Svoboda), Mopastkus (I. Niessnerová, D. Slouka), Green 
Dream (K. Motzke, r. Parma), Fialkus (P. bartáková, a. Tomaš
čák) a Dynamo (M. Mitáčková, L. Koníček). Ze svého středu si ka
ždý cirkus zvolil principála, který po celý průběh tábora dohlížel 
na chod týmu, spravoval „list cirkusu“ s evidencí vystupujících 
umělců a také s přehledem zvěře ve zvěřinci. 

aby to byl opravdový cirkus, druhý den všechny děti zaskočil 
„kolotoč mentorů“, který spočíval v tom, že každý den měla 
dvojice mentorů na starost jiné družstvo. S ním pak nacvičovala 
své přidělené vystoupení na závěrečnou show. Děti postupně 
nacvičily loutkové divadlo, pantomimu, akrobacii, tanec a zpěv. 

Týdenní program byl od začátku až do konce značně nabitý. 
Tvořivým vyráběním počínaje a zábavnými hrami konče. Druž

stva si vyráběla kromě zmíněných vstupů a maringotek také cir
kusové masky, klobouky a obrázky šašků. během her se všichni 
dosyta vyřádili, ať už šlo o hledání zvěře v lese pro cirkusové 
zvěřince, chytání neplatících diváků v manéži, noční hrunahá
nění uprchlého zvěřince, artistickou dráhu o 14 různých disci
plínách nebo celotáborovou cirkusiádu s 9 stanovišti. Důležitou 
roli hrála také péče o cirkusové zvěřince – vždy ráno musely dě
ti ve výbězích doplnit vodu a žrádlo a zlikvidovat veškeré nečis
toty včetně bobků. Každý večer byly při nástupech náležitě od
měňovány za své snažení zdobnými stuhami, které si následně 
zavěšovaly nad portály svých cirkusů. Čas od času se ale v tábo
rovém areálu zjevili děsiví klauni, kteří naše malé cirkusáky uná
šeli a následně za ně po týmech požadovali výkupné. O stuhy cir
kusy přicházely rovněž kvůli tzv. „vepřovkám“, tedy těm marin
gotkám, které příliš nezvládaly každodenní úklid a pořádková 
služba našich zdravotnic Lucie Přikrylové a Ludmily Hejtmánko
vé je ohodnotila nejhorším možným hodnocením – vepříkem. 
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K cirkusu neodmyslitelně patří také žonglování. a kdo by jej 
našim malým cirkusákům dokázal předvést lépe než profesio
nální žongléři zběhlí ve svém oboru. Jako první k nám na cirku
soviny zavítal Jan Hlavsa. v rámci 45minutové lekce naučil dě
ti rozdělené dle věku do tří skupin žonglovat s míčky či kuželka
mi a seznámil je s tzv. flower sticky. v podvečer pak vystoupil 
s vlastní show, v jejímž rámci žongloval se vším, co by vás jen 
napadlo. Nakonec na své bradě balancoval se štaflemi, s lavič
kou od pivního setu či s jízdním kolem značky Favorit. Po se
tmění nás ještě ohromil dokonalou ohňovou show. Naši dětští 
cirkusáci se dožadovali autogramů a ocenili jej zaslouženým 
potleskem. Druhým žonglérem, který nás během týdne navští
vil, byl Michal Tříska. I on se převedl v žonglování s míčky nebo 
kruhy. Pokořil světový rekord v nejvýše točeném talíři na tyči. 
Na závěr se vyhoupl do sedla svého vysokého jednokola, na 
němž žongloval s noži. Na jednokolce ho doprovodil bravurně 
i náš mim Marčéllo, kterému pan Michal ihned nabídl výhodnou 



na Pastvinách aneb CIRKUSOVINY 2022
šňůru vystoupení po evropských velkoměstech. Při autogrami
ádě někteří diváci více než o podpis toužili sáhnout si na Mi
chalovy vyrýsované bicepsy. Oba pozvaní umělci předvedli pa
rádní show, za kterou jim velmi děkujeme. 

K našim táborům neodmyslitelně patří výlet. Tentokrát nás 
cirkobus zavezl na vrch nad Králíky, kde jsme se pokochali výhle
dem z rozhledny val. Krásnou procházkou, která nabídla ohro
mující výhledy na Orlické hory a Jeseníky, jsme se prošli ke kláš
teru Dolní Hedeč a od něj jsme starodávnou alejí sešli do centra 
Králíků, kde děti využily možnosti občerstvení v podobě zmrzli
ny. Závěr výletu patřil soukromé projížďce výletním vláčkem po 
okolí Pastvinské přehrady, jímž nás provezl vítěz 3. řady televiz
ní show vyvolení pan Milan vobořil. Také on nám s vláčkem před
vedl zajímavé triky.

Děti se dočkaly taky svého oblíbeného turnaje v přehazované, 
v jehož rámci se mezi sebou postupně utkaly všechny cirkusové 
týmy. Po napínavých utkáních, při kterých tuhla přihlížejícím fa
nouškům krev v žilách, nakonec zaslouženě zvítězil modrý cirkus 
Mopastkus (Modrý pastvinský cirkus). radost z vítězství a medai
lí nebrala konce.

Poslední večer patřil tradičnímu ocenění těch nejlepších. Po
myslný táborový pohár si s nejvyšším počtem bodů odnesl žlutý 
cirkus Žlumberto. Z cen v podobě táborových baťůžků plných 
dobrot se ale radovali všichni zúčastnění cirkusáci a nikdo ne
přišel zkrátka. Z rukou principála Martinéze převzalo 11 dětí ce
nu za „cirkusáka týdne“ a došlo také na ocenění našich „osmi
ček“, tedy osmi statečných, kteří se zúčastnili všech osmi roční
ků spolkových táborů. Pak už nám nic nebránilo vrátit se zpět 
domů do Hněvotína, kde se děti plné dojmů rozprchly k rodi
čům, aby jim mohly o svých zážitcích dlouho vyprávět.
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Závěr celé štace patřil velkolepé cirkusové show. Děti dostaly 
možnost předvést nacvičené kousky, za které je publikum vždy 
ocenilo zaslouženým potleskem. Měli jsme tak možnost zhléd
nout loutkové představení pohádek O řepě, Hrnečku vař, O Smo
líčkovi, O Červené Karkulce a Otesánek. Následovalo hádání zná
mých pojmů dle pantomimických představení. Dech nám brala 
nacvičená akrobatická vystoupení s kruhy, míči, švihadly, stuha
mi na tyči či kombinací těchto pomůcek. Dále jsme na pět růz
ných hudebních skladeb sledovali rozličné nápadité taneční se
stavy. a největší dojem udělal celotáborový zpěv písně „Červená, 
žlutá, zelená, fialově modře zbarvená…“, jejíž melodie nám zní v 
uších ještě teď. Show se našim malým cirkusákům nadmíru vyda
řila a dosahovala úrovně profesionálního cirkusu. To také díky 
píli jednotlivých mentorů, kteří s nimi celé pásmo připravovali. 

I letos se nám tábor vydařil, počasí nám přálo a ani jeden den 
nám nenarušil déšť. Děkujeme všem, kteří se podíleli na časově 
značně náročné přípravě a organizaci tábora – tedy všem výše 
uvedeným a dalším členům technického týmu: denní videa a fot
ky – adam Niessner, technická podpora – Irena Skácelová, To
máš Koníček, řidiči – Mirek Dorazil, Marcel Motzke, radek Kwa
czek, Petr budina. Za finanční podporu děkujeme všem dárcům, 
podporovatelům spolku a obci Hněvotín. 

„Ticho tu vládne zas, do duší nám pad mráz. Kdy se však z dálky 
vrátěj zas, to vím jen já a pan Bass….“

(Karel Svoboda, Karel Šíp, Karel Gott: Krev toulavá)

Závěrem si dovolujeme pozvat účastníky všech osmi ročníků 
našich táborů a jejich rodinné příslušníky na velkou celotáboro
vou výstavu mapující jejich historii v letech 2015–2022 od Indi
ánského léta až po cirkusoviny. Probíhat bude v sobotu 17. září na 
sále kulturního domu a na všechny známé tváře se budeme velmi 
těšit. Zveme rovněž zájemce z řad nováčků, neboť nikdy není poz
dě připojit se k nám a zažít neopakovatelnou atmosféru táboro
vých dobrodružství. více informací a videa z minulých ročníků na
jdete na našich webových stránkách www.provashnevotin.cz.

Ilona a Adam Niessnerovi
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„byl bych rád, kdyby se nám pohoda z letošní sezóny 
přenesla i do té nové,“ prohlásil trenér týmu mužů Mi
chal barčík na závěr svého hodnocení uplynulého roč
níku 1.b třídy Olomouckého krajského fotbalového 
svazu. a vypadá to, že tomu tak opravdu je.

Muži totiž natahují sérii neporazitelnosti, která tr
vá již 10 zápasů (včetně těch jarních). Z prvních čtyř 
utkání nové sezony získali 10 bodů. Nejprve remizova
li na hřišti Hodolan 3:3, poté doma porazili tým Haňo
vic vysoko 5:0, o týden později dokázali zvítězit na hři
šti velkého Týnce v poměru 4:1 a naposledy doma zdo
lali mužstvo Moravského berouna 1:0. v tabulce jim 
tak aktuálně patří 4. místo.

všichni si přejeme, aby sympatickou sérii natáhli 
co nejvíce. v kádru došlo jen k minimálním změnám. 
Po domluvě klubů odešel na půl roku do Těšetic radek 
Krejčí, naopak do týmu přišel velezkušený Michal Ko
vář, dlouholetý hráč prvoligové Sigmy Olomouc.

Mladší žáci zahájili sezónu vítězstvím
Do nové sezóny 2022/23 jsme přihlásili dva mládež
nické celky. benjamínci ročníku narození 2013 a mlad
ší začínají až první zářijový víkend. Mladší žáci, u nichž 
vznikl tým spojený s Lutínem, měli svoji premiéru po
slední srpnový víkend – a úspěšnou, když v bohuňovi
cích zvítězili 7:1. Oba týmy startují v okresní soutěži.

v dorostenecké kategorii máme registrováno osm 
hráčů, což je na sestavení družstva málo. Proto 
vzniklo spojené družstvo i v této kategorii, a to opět 
s Lutínem. Ten chlapce přihlásil do krajské soutěže.

aktuální informace nejen z fotbalového dění mů
žete průběžně sledovat na webových stránkách spol
ku www.fchnevotin.cz. Milan Krejčí

Fotbalisté natahují sérii neporazitelnosti

Na závěr školního roku se odehrál tradič
ní fotbalový turnaj v bedihošti, kam vy
razili ve středu 29. června žáci a žákyně 
6. a 7. třídy. reprezentační tým vytvořili 
Justa Ježová, Lenka Tichá, radim vánský, 
Ivo rokyta, Mirek Látal, Martin Slovák, 
Tomáš Lakomý a Jára brůžek. Ze čtyř zú
častněných družstev se naši umístili 

bronzoví a dovezli do školy nový fotbalo
vý míč a pohár. 

Líté fotbalové klání se odehrálo také 
v Kralicích, kde nastoupilo sedm týmů 
4. a 5. tříd. v horkém počasí se utkaly 
v systému každý s každým. Z hněvotínské 
školy se zúčastnili Jirka Pfof, Míša Dostál, 
Marek Stibor, Zdenda Doubravský, Ond

ra Záboj, Honza Tichý, Paťa cikryt, Pavel 
Procházka, Honza Přikryl a náš nejlepší 
střelec Maty Šulc. Přestože naši chlapci 
bojovali ze všech sil, obsadili neoblíbené 
čtvrté místo.

Nevadí, naše odhodlání to neodradí 
a příště se utkáme znovu.

 Mgr. Radka Dudová

Holky i kluci z naší školy bojovali na fotbalových turnajích
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Pozvánka na domácí zápasy mužstev TJ FC Hněvotín
datum den čas družstvo domácí – hosté

 4. 9. Ne  9:30 mladší žáci Hněvotín/Lutín – Hodolany
 10. 9. SO  9:30 benjamínci bST 13 turnaj v Hněvotíně
 10. 9. SO 14:00 muži Hněvotín – Kožušany
 17. 9. SO  9:30 mladší žáci Hněvotín/Lutín – velká bystřice
 24. 9. SO  9:30 mladší žáci Hněvotín/Lutín – Horka n. Moravou
24. 9. SO 15:30 muži Hněvotín – Doloplazy

  1. 10. SO  9:30 mladší žáci Hněvotín/Lutín – Slatinice/Drahan.
15. 10. SO  9:30 mladší žáci Hněvotín/Lutín – bohuňovice
15. 10. SO 15:00 muži Hněvotín – Slatinice
29. 10. SO  9:30 mladší žáci Hněvotín/Lutín – Hlubočky
29. 10. SO 14:30 muži Hněvotín – Mostkovice

Pozn.: následné změny v rozpisu nejsou vyloučeny.

V úvodním zápase nového ročníku soutěže začínali muži na půdě nováčka 
z Hodolan. Utkání, které se hrálo na této úrovni v nezvykle bouřlivé atmosféře, 
přihlíželo bezmála 600 diváků, a skončilo zaslouženou remízou 3:3. Na sním-
ku se snaží hodolanským hráčům uniknout jedna z opor týmu Marek Vyroubal.


