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První zastupitelstvo po volbách zvolilo
novým starostou Petra Niessnera
První zastupitelstvo po volbách se usku
tečnilo v úterý 18. října v kulturním sále 
obecního domu po dohodě všech zúčast
něných. Přítomni byli všichni noví zastupi
telé a dalších 72 hostů z řad občanů. V sou
ladu se zákonem o obcích zahájil ustavující 
zasedání dosavadní starosta Jaroslav Dvo
řák. Prvním bodem bylo složení slibu všemi 
zvolenými zastupiteli. Slib přečetl končí
cí starosta Dvořák a zastupitelé postupně 
v abecedním pořadí pronesli: „Slibuji.“

Následovaly běžné procedury, jako je 
schválení zapisovatelky, návrhové komi
se, ověřovatele zápisu a další program 
zasedání. Třetím bodem programu byla 
volba starosty obce, kterým se stal Pe
tr Niessner. Následně společně s Ivetou 
Čechovou poděkovali jménem občanů ob
ce odstupujícímu starostovi Jaroslavu 
Dvořákovi za jeho dlouholeté vedení obce 
v letech 2006–2022. Panu Dvořákovi pře
dali symbolický „Děkovný pohár“ a kytici. 
Přípitkem a za bouřlivého potlesku pří
tomných občanů se zastupitelé rozloučili 
s oblíbeným starostou. Od této chvíle se již 
své funkce plně ujal nově zvolený staros
ta Petr Niessner. Schůze pokračovala vol
bou dvou místostarostů, kterými se stali 
Lucie Přikrylová a Jaromír Sleha, a před
sedů jednotlivých výborů.

Na základě získaného mandátu Zastupi
tele obce Hněvotín ve volbách 23.–24. říj
na 2022 a v souladu s Nařízením vlády 
č. 318/2017 Sb., z 9. prosince 2019 o výši 
odměn členům zastupitelstev územních 
samosprávných celků, byla projednána ne
uvolněným zastupitelům odměna s plat
ností od 18. října 2022. Zastupováním 
obce v regionu Haná a Mikroregionu Ko
sířsko byl pověřen starosta Petr Niessner 
a první místostarostka Lucie Přikrylová. 
Nově zvolený starosta bude také spolu
pracovat na pořízení změny č. 1 Územní
ho plánu obce Hněvotín, který byl projed
nán dne 24. 10. v 16.00 v sále Kulturního 
domu (zasedání se konalo po uzávěrce to-
hoto čísla Zpravodaje).

Zastupitelé projednali návrh rozpočtu 
Základní a Mateřské školy Hněvotín s vý
dajovou stránkou 3 950 000 Kč, který 
bude součástí obecního rozpočtu. Návrh 
rozpočtu obce pro rok 2023 je navržen ja
ko vyrovnaný v celkové výši 46 350 000 Kč. 
V bodě „různé“ zastupitelstvo projednalo 
Plán inventarizace za rok 2022, v zakázkách 
malého rozsahu vybralo na základě soutě
že společnost SKANSKA, která jako jediná 

podala nabídku na prodloužení komunika
ce ve Válkově s celkovou cenou 1,43 mili
onu korun. 

Vzhledem k tomu, že se neustále zvyšu
je množství úkolů pro stávající manuální 
zaměstnance obce, zastupitelé schválili 
přijetí nového zaměstnance pro údržbu 
sportovního areálu a opravy vodovodního 
a kanalizačního systému obce. Schválili 
také podání žádosti o dotaci na plánova
nou výstavbu cyklotrasy Hněvotín – Lutín 
a Smlouvu o partnerství a vzájemné spo
lupráci za účelem realizace projektu. Žá
dost o dotaci z IROP pak obec podala hned 
ve čtvrtek 20. října.

Zastupitelé také schválili vypsání vý
běrového řízení na další hydrogeologic
ký vrt HVH2, který v budoucnu posílí 
zásobování pitnou vodou. Schválili také 
záměr získat bezúplatným převodem od 
Olomouckého kraje pozemek pod částí 
budoucího chodníku od Zemědělského 
družstva k firmě SAFI, aby obec splnila 
dotační podmínky pro získání peněz ze 
Státního fondu životního prostředí na 
jeho stavbu. Připomínkami občanů vze
šlými ze závěrečné diskuze se zastupite
lé budou zabývat na dalším zasedání za
stupitelstva v prosinci.

Ze zápisu zasedání

Noví představitelé obce
Starosta Petr Niessner

1. místostarostka pro majetek obce, sport a kulturu Lucie Přikrylová

2. místostarosta pro informatiku Jaromír Sleha

Předseda kontrolního výboru Miloslav Antl

Předseda finančního výboru Libor Blaťák

Předseda výboru pro výstavbu a energetiku Ondřej Svaček                                                            
členové: Zdeněk Filip, Ivo Černý, Jiří Zatloukal, Radek Lepař

Předsedkyně výboru pro občanské záležitosti Pavla Hluší

Předsedkyně výboru pro školství a mládež Iveta Šutová

Předseda výboru pro životní prostředí Jaromír Sleha                                                                
členové: Libor Kočí, Hana Životská

Předsedkyně výboru pro sport, kulturu a práci se spolky Lucie Přikrylová                           
členové: Zuzana Šínová, Jiří Osladil, Jan Šulc, Kateřina Navrátilová
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Končící starosta Jaroslav Dvořák zahajuje první povolební zasedání hněvotínského zastupitelstva
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Děkuji občanům, kteří mne zvolili do za
stupitelstva obce a děkuji zastupitelům, 
kteří mne navrhli a následně svým hlaso
váním podpořili dne 18.října, kdy jsem 
byl na ustavující schůzi zvolen starostou 
obce Hněvotín. Při hlasování mne pře
kvapilo, že čtyři zastupitelé z celkových 
devíti hlasovali proti mému zvolení, přes
tože výsledky voleb celkem zřetelně vy
slovily přání voličů, které osobnosti se 
mají ve vedení obce objevit. Při sestavo
vání možných variant byly tyto výsledky 
z naší strany akceptovány a navrženo by
lo hned několik možností, jak prosadit 
zastupitele zvolené nejvíce hlasy do ve
dení obce. Připojuji proto krátký vhled do 
nabízených variant.

V úterý 11. října starosta Ing. Dvořák 
svolal a sám moderoval společné setkání 
nově zvolených zastupitelů za účelem do
hody o sestavení vedení obce Hněvotín 
pro další čtyři roky. Úvodem jednání po
žádal pan Dvořák pana Antla, aby před
stavil svůj návrh, který zněl: starosta 
M. Antl, 1. místostarosta Ing. L. Blaťák, 
2. místostarostka Mgr. Šutová. Tato va
rianta nezískala většinovou podporu za
stupitelů. Následně p. Dvořák vyzval pana 
Niessnera, jehož návrhy zněly: pan Blaťák 
na pozici 1. místostarosty, toto bylo od
mítnuto, starosta pan Antl a na pozici 

Pět sdružení nezávislých kandidátů usilovalo 23. – 24. září 2022 
o přízeň hněvotínských voličů. Z celkového počtu 1 388 zapsa
ných voličů se k volebním urnám dostavilo 846 voličů, což zna
mená poměrně vysokou účast 60,95 % (pro porovnání – v roce 
2014 byla účast 55,77 %; v roce 2018 byla 54,76 %). Voliči ode
vzdali celkem 7 295 hlasů, které si strany rozdělily takto:

vol.č. název hlasy v % mandáty
   3 Hněvotínští patrioti 2489 34,11 3
   2 „OPěT ZA JeDeN PROVAZ“ 2164 29,66 3
   5 Naše srdce bije pro Hněvotín 965 13,22 1
   4 SPOLeČNě PRO HNěVOTíN 961 13,17 1
   1 Zelená pro Hněvotín 716 9,81 1

Do zastupitelstva obce se tedy dostali:

Hněvotínští patrioti
poř. jméno, příjmení poř. na kand. hlasy v %
1 Miloslav Antl 1 383 15,38
2 Ing. Libor Blaťák 2 330 13,25
3 MUDr. Pavla Hluší 4 317 12,73

„OPĚT ZA JEDEN PROVAZ“
poř. jméno, příjmení poř. na kand. hlasy v %
1 Petr Niessner 1 343 15,85
2 Zdeněk Filip 6 286 13,21
3 Mgr. Lucie Přikrylová 2 270 12,47

Naše srdce bije pro Hněvotín
poř. jméno, příjmení poř. na kand. hlasy v %
1 Mgr. Iveta Šutová 1 206 21,34

SPOLEČNĚ PRO HNĚVOTÍN
poř. jméno, příjmení poř. hlasy v %
1 JUDr. Ondřej Svaček 2 182 18,93

Zelená pro Hněvotín
poř. jméno, příjmení poř. na kand. hlasy v %
1 Ing. Jaromír Sleha 1 121 16,89

Všem zvoleným gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů při výko
nu funkce. Více informací na www.volby.cz. Lukáš Koníček

Chci být starostou všech občanů Hněvotína

uvolněného místostarosty Petr Nies sner. 
Tuto možnost pan Antl odmítl. Další ná
vrh pana Niessnera byl: starosta L. Blaťák 
a M. Antl s P. Niessnerem na pozice ne
uvolněných místostarostů. Tuto varian
tu pan Ing. Blaťák i pan Antl také odmít
li. Dále pan Niessner navrhl na pozice 

místostarostů postupně Mgr. I. Šutovou 
a MUDr. Hluší. Tuto variantu zastupitel
ky také odmítly.

Mrzí mne, že zvolení zastupitelé z usku
pení „Hněvotínští patrioti“ a „Naše srdce 
bije pro Hněvotín“ odmítli spolupráci s ná
mi ve vedení obce, přestože ve volbách zís
kali téměř polovinu mandátů. Byly navrže
ny čtyři varianty včetně pozice starosty 
obce pro pana Miloslava Antla, se kterým 
jsem aktivně spolupracoval od r. 2006, tj. 
čtyři volební období a byl jsem připraven 
pokračovat v tom i nadále.

Všem občanům obce slibuji, že budu 
spravedlivým starostou všech občanů bez 
rozdílu a s kolektivem obecního úřadu 
budeme řídit a spravovat obec jako řádní 
hospodáři. Každý z vás má dveře u sta
rosty obce otevřeny. Vždy se budu snažit 
vás vyslechnout, pochopit a najít „zlatou“ 
střední cestu k vyřešení případného vaše
honašeho problému.

Petr Niessner, starosta obce

Výsledky komunálních voleb v naší obci

Proč nejsme ve vedení obce?
Obec by měl vést jednotný a sehraný tým. My takový máme, ale nezískali jsme větši
novou podporu. Nabídky na účast ve vedení obce jsme odmítli, protože některým li
dem z ostatních volebních uskupení prostě nevěříme. V práci pro naše občany nadá
le pokračujeme. Děkujeme za vaši podporu. M. Antl, L. Blaťák, P. Hluší, I. Šutová



Poděkování našemu emeritnímu starostovi
Děkujeme ti za tvou dlouholetou a jistě 
i náročnou práci, kterou jsi pro naši obec 
vykonal. Nepodaří se jen tak někomu 
zvládnout vést obec nepřetržitě po celá 
čtyři volební období. To vyžaduje značné 
množství psychických i fyzických sil. Tobě 
se to ale podařilo a Hněvotín jsi zdárně 
vedl od listopadu 2006 až do dnešních 
dní, za což ti patří náš velký dík. 

Víme, že právě tobě vděčíme za to, na 
jaké úrovni se naše obec dnes nachází, 
v jakém je stavu a dobré finanční kondici. 
Pod tvým vedením se naší vesnici podaři
lo získat nespočet ocenění včetně toho 
nejvyššího – titulu Vesnice roku Olomouc
kého kraje za rok 2016. I prezident repub
liky Miloš Zeman, který Hněvotín o rok 
později navštívil, tě tehdy obdivoval za 
nepřetržité vedení obce po dobu tří vo
lebních období.

Užívej po dvaceti letech práce pro 
Hněvotín zaslouženého odpočinku v kru

Děkujeme, pane starosto!
My, zaměstnanci Obecního úřadu Hněvotín, bychom rádi touto cestou poděkovali našemu panu starostovi Jaroslavu Dvořá
kovi nejen za jeho skvělou práci pro obec, ale především za jeho srdce na dlani a za lidský a empatický přístup... Zkrátka: byl 
pro nás nadřízeným, jakého by si přál každý. DěKUJeMe!!! S úctou kolektiv zaměstnanců
(Dort od zaměstnanců můžete vidět na titulní stránce Zpravodaje)

Nově zvolení zastupitelé poděkovali Jaroslavu Dvořákovi a připili si s ním na rozloučenou s jeho šestnáctiletou prací pro obec ve fukci starosty
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hu přátel a rodiny. Rádi se s tebou bude
me i nadále setkávat při kulturních a spo
lečenských příležitostech, které si budeš 

konečně moci užít v klidu z pozice „řado
vého“ občana seniora. Jardo, děkujeme!

Občané obce Hněvotín



   

Vážení rodiče, 
v pondělí 5. prosince  

se v Hněvotíně chystáme vydat na 

 MIKULÁŠSKOU NADÍLKU 
 Při této příležitosti sháníme čerty a čertice  

pro tažení mikulášského povozu. 
Zájemci se hlaste na mail uvedený níže. 

 

Máte-li zájem, aby vaši rodinu 
naše mikulášská družina navštívila, 

ozvěte se na email 

mikulas.hnevotin@seznam.cz 
nejpozději do neděle 27. 11. 

 

Více informací na www.provashnevotin.cz 
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Na setkání senioři tančili a zpívali při živé hudbě

Výlet po Brněnské přehradě na Veveří se vydařil

Devět desítek seniorů zaplnilo v pátek 
14. října sál kulturního domu, kteří se 
zde sešli v rámci svého podzimního set
kání. Úvodním slovem přivítal přítomné 
starosta Dvořák. Následovaly gratulace 
letošním jubilantům, kterých bylo ve vě
kových kategoriích 70, 75, 80, 85 a 90 
let celkem padesát pět. Každý z přítom
ných oslavenců obdržel sladké pralinky 
v hněvotínském přebalu z chráněné cuk
rářské dílny choco Bonté Olomouc.

Ženám místostarostové předávali ta
ké velkou rudou růží a přidali vřelý poli

Zajímavý výlet podnikla začátkem září místní skupina Českého 
červeného kříže. Za příznivého počasí jsme dorazili k Brněnské 
přehradě a příjemnou projížďkou lodí jsme se dostali k přísta
višti pod hradem Veveří.

K hradu už je to potom jen krátká procházka, kterou všichni 
zvládli, i když si někteří pomáhali hůlkou. Jeden z nejrozsáh
lejších hradních areálů v České republice vznikal postupně od 
14. století za vlády markraběte Jana Jindřicha (mladšího bratra 
císaře Karla IV.). Po prohlídce hradu jsme se autobusem přesu
nuli na oběd do Veverské Bítýšky a odpoledne jsme ještě navští

bek, muži se zase mohli těšit z lahvinky 
bílého vína. Nepřítomným jubilantům do
ručí obec drobný dáreček domů. 

Po společném slavnostním přípitku 
vystoupily pod vedením paní Radky Du
dové hněvotínské pomponistky se svou 
novou sestavou a mažoretky s netradič
ním vystoupením ve tmě. Když hudební 
skupina MODRá ROSA dohrála třetí sadu 
líbivých písní, mohli jsme pozvat na par
ket oblíbenou taneční skupinu BABA pod 
vedením paní Jitky Ponížilové. Jejich va
riace na prvorepublikové téma se velice 

líbila. Vystoupení končilo za bujarých ova
cí diváků.

celý večer si všichni pochutnávali na 
výtečných koláčcích, které v den setkání 
napekla děvčata z Červeného kříže. Hu
dební skupina svou produkci ukončila po 
23. hodině a v kulturním sále bylo možné 
zhasnout hodinku po půlnoci. Dle reakcí 
účastníků se akce vydařila a už se všichni 
těšíme na další jarní setkání. Vedení obce 
děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě 
a organizaci této společenské události.

 Petr Niessner, starosta

vili Jarošův mlýn, kde je muzeum mlynářského řemesla. Vy
slechli jsme si poutavé vyprávění majitelů mlýna a seznámili se 
s jeho chodem.

Výlet se po všech stránkách vydařil, všem se putování líbilo. 
Je to také dobrý tip na rodinný výlet. Jitka Ponížilová
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Kulturní a společenské akce
Od posledního zasedání zastupitelstva jsme uskutečnili:
  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 –  TJ Fc  

 16. 9. | Drakiáda MŠ Hněvotín na hřišti TJ Fc
 17. 9. | Výstava 8 LeT DěTSKÝcH TáBORŮ v KD – ProVás   
 23. – 24. 9. | Volby do obecního zastupitelstva 
  14. 10. | Podzimní setkání seniorů v kulturním sále
 18. 10. | Ustavující schůze zastupitelstva obce Hněvotín

Připravujeme:
 4. 11. | Hodová zábava od SR při ZŠ a MŠ Hněvotín
 6. 11. | Hněvotínské hody s kapelou Hněvanka
 11. 11. | Lampionový průvod – MŠ Hněvotín
 11. 11. | Uctění památky válečných veteránů
 12. 11. | Vítání nových občánků naší obce
 2. 12. | Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
 5. 12. | Mikulášská nadílka se spolkem ProVás
 6. 12. | 2. zasedání zastupitelstva obce Hněvotín
 9. 12. | Taneční zábava SDH Hněvotín
 17. 12. | Pečení s dětmi a seniory v kulturním domě

Přijďte do kostela
na vánoční benefiční
koncert pro Valentýnku
Na benefiční vánoční koncert skupiny 
Přátelé můžete zavítat do hněvotínského 
kostela sv. Leonarda v úterý 13. prosince 
v 18 hodin. Vstupné je dobrovolné a výtě
žek bude věnován hněvotínské rodině Ža
roských, respektive jejich handicapované 
dceři Valentýnce.

Rodina vloží vybraný obnos na účet, 
který je veden u nadačního fondu Pečo
vatel, aby z něj bylo možné nadále hradit 
asistenty. Pokud chcete vědět více o ži
votním příběhu Valentýnky, můžete číst 
zde: pecovatel.cz/pribeh/Valentyna-z

Skupina Přátelé:
Josef Kadlec (kytara, zpěv), Miroslav Ham
pl (kytara, zpěv), Zdeněk Dohnal (kon
trabas, zpěv), Jitka Romanovská (zpěv).

Můžete vracet 
květinové truhlíky
Venkovní teplota pomalu ale jistě každým 
dnem klesá, květiny postupně odkvétají, 
a tak začínáme s postupným uklízením 
květinové výzdoby. Občané, kteří si zapůj
čili truhlíky, je mohou čisté postupně ode
vzdávat v úřední dny na obecním úřadě. 

Hněvotínská olympiáda. Více čtěte na straně 15

výstava: letní dětské tábory. Více čtěte na straně 13
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Děkujeme všem, kteří byli ochotni i le
tos takto přispět k výzdobě Hněvotína. 
Občanům, kteří měli truhlíky letos za
půjčené, budou automaticky poskytnuty 
i v příštím roce. Kdo by již neměl zájem 
nebo by se naopak rád přidal k obecní vý
zdobě, může se nahlásit v kanceláři OÚ 
u paní Lenky Slehové.

 Petr Niessner, starosta



Děti z mateřské školy se seznámily s canisterapií

Již je tradicí, že se jedno páteční odpole
dne sejdeme (troufnu si říct skoro všech
ny děti Hněvotína z MŠ i ZŠ) na místním 
fotbalovém hřišti. Děti jsou vybavené 
draky všeho druhu – papírový, kupovaný, 
ruční výroba, ve formě módního doplňku, 
a jde se na to. 

Zkouška větru, odkud asi fouká, jak se 
otočit, chytnout ten správný směr, to vše 
patří k přípravám správného letu draka. 
Tentokrát vše vyšlo na 16. 9. 2022 a léta
lo to dětem ukázkově. Bylo se na co dívat, 
draků mnoho a různých pestrých barev, 

Pestrobarevní draci chytili ten správný vítr

míhaly se nad našimi hlavami. Děti nad
šené, že zrovna ten jejich je tak moc vyso
ko. Každý účastník, který si vyrobil draka, 
byl odměněn hodnotným balíčkem a di
plomem, který jim přichystali zaměst
nanci MŠ Hněvotín. Členové SRPŠ se po
starali o dostatečný pitný režim a hlado
vá bříška nejen dětí, ale i rodičů. O zábavu 

bylo postaráno hudebním doprovodem, 
který také využily paní učitelky z odděle
ní Broučků k tanečnímu vystoupení. Tan
covalo, zpívalo se v plném nasazení. 

Všichni jsme si to náramně užili a už ny
ní se těšíme na další společné akce v tomto 
školním roce.

Iveta Nevrlá, uč. MŠ odd. Včeličky

K čemu všemu jsou pejsci pro lidi pro
spěšní? O tom si děti ze školky povídaly ve 
čtvrtek 13. 10. 2022 na úvod projektové
ho dne „Pes, nejlepší přítel člověka“.

Nápadů bylo hodně – psi jsou domácí 
mazlíčci, pomáhají nevidomým lidem, 
trénovaní slouží u záchranných či policej
ních jednotek. Děti si poslechly různé 
zvuky psů a popisovaly, jak vypadají. Řek
ly si, že je na světě mnoho plemen psů 
a skládaly rozstříhaný obrázek pejska do
hromady. V dnešní projektový den nás 

však nejvíce zajímali pejsci, kteří pomá
hají lidem formou canisterapie.

Odbornice Jana Janků seznámila všech
ny se svými pejsky Jamiem, Mandličkou 
a štěňátkem Baby. Děti si mohly pejsky po
hladit, dát jim piškotek za odměnu, česat 
je, podlézt a mnoho dalšího. Sledovaly, jak 
jsou pejsci poslušní a co všechno umí.

Jsou to totiž pejsci, kteří se věnují ne
jen canisterapii, ale i dog dancingu a pas
tevectví. Paní Janků dětem vysvětlila, 
proč na sobě mají pejsci žlutý šátek s ná

pisem cANISTeRAPeUTIcKÝ PeS a co to 
znamená.

Téma i způsob provedení projektového 
dne se dětem moc líbil. Odnesly si nové 
poznatky o tom, že pejsek nemusí být jen 
domácí mazlíček, ale dokáže se naučit 
spoustu nových užitečných věcí a umí 
pomoci i nám lidem v mnoha oblastech. 
Všichni jsme si to s pejsky i paní Janků 
moc užili. 

Martina Duchoňová,
paní učitelka z Broučků
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… ale po návštěvě Burzy práce a vzdělání 
jsme v rozhodování o naší střední škole 
zase o krok blíž. Této akce konané na Vý
stavišti Flora jsme se zúčastnili 13. září 
s naší výchovnou poradkyní paní učitel
kou Šutovou. V rámci „Živé knihovny po
volání“ jsme si mohli vyzkoušet rozebrat 
motor, programovat, nazdobit perníčky, 
vyřezávat ovoce, provést masáž srdce ne
bo změřit si krevní tlak.

Poté jsme si ve volném čase obešli stán
ky vystavovatelů z řad firem a středních 
a vysokých škol Olomouckého kraje, u kte
rých jsme si vyzkoušeli praktickou výuku 
mnoha oborů; ze služeb to byla například 
kadeřnice, vizážistka nebo barman. 

V rámci této akce jsme se aktivně zapo
jili do soutěže, při které jsme museli splnit 
aspoň tři úkoly vystavovatelů. A měli jsme 
štěstí. Řada z nás byla vylosována a obda
řena hodnotnými cenami. 

Žáci 9. třídy

Vybrat své budoucí zaměření není jednoduché

Škola hledá nového
školníka/školnici
Základní škola a Mateřská škola Hně
votín bude v následujícím měsíci vy
pisovat výběrové řízení na pozici 
ŠKOLNíK/ŠKOLNIce. Pracovní poměr 
s novým zaměstnancem bychom rádi 
uzavřeli od 1. 1. 2023.

Pro více informací sledujte úřední 
desku základní školy na našich webo
vých stránkách https://www.skolah-
nevotin.cz/zadosti_a_dokumenty 
nebo informační vitrínu před budo
vou základní školy.

Mgr. Pavel Pekař, ředitel školy

SR při ZŠ Hněvotín ve spolupráci se ZŠ Hněvotín a Obcí Hněvotín 

pořádá akci 
 

 

V PÁTEK 4. 11. 2022 OD 20 HODIN 

V SÁLE KD HNĚVOTÍN 

 

 

 

 

 

K tanci a poslechu hraje DJ pan ROSYPAL 

Vstupné zdarma.         Srdečně Vás všechny zvou pořadatelé. 

Můžete se těšit na: 

• vystoupení mažoretek a dívek s pompony 
• taneční skupinu BABA 
• bohaté občerstvení – z dílny ŠJ a ZŠ 
• hru s čísly o věcné ceny 
• dobrou náladu 



I letos se naše škola zúčastnila tradičního 
Dýňodlabání na podzimní Flóře Olomouc. 
Venkovní pavilon poskytl přístřeší pro ne
jeden krásný výtvor z různě velikých dýní, 
které poté mohli obdivovat všichni ná
vštěvníci každoročního zahrádkářského 
festivalu. 

Naši žáci tvořili deset dvojic, většina 
vyřezávala, někteří na dýně malovali. Nej
větší úspěch jsme zaznamenali a vlastně 
celou kategorii prvních tří míst zaplnili 
ve vyřezávání na vlastnoručně vypěstova
né dýně. Náš školní pozemek nám skýtá 
dostatek prostoru pro pěstování cuket 
a dýní, a tak jsme si naše dýně opět ne
chali zavést na Flóru přímo z Hněvotína. 
Výhodou bylo, že dvojice již věděly, jak 
jejich dýně vypadá a k jakému výrobku 
bude vhodná. 

Třetí příčku obsadily Maruška Oračková 
a Terka Dolénková, druzí byli Julča Brej

Vyřezaný drak letos zaujal nejen porotu

chová a Štěpa Vyhlídal a na prvním místě 
kralovali Honza Jašek a Maty Koutek, je
jichž drak zaujal nejednoho kolemjdou
cího. 

V kategorii malování na dýně jsme sice 
neobsadili místa všechna, zato ale to nej
vyšší. O to se zasloužil Strašidelný dům 

Valči Zubalové a Nikči Skácelové. Všichni 
účastníci si odnesli upomínkové předmě
ty a většina krásný pocit z dobře vykona
né práce. Počasí nám letos přálo, nikdo 
nemrzl a celé dopoledne jsme si tak pěk
ně užili. 

Mgr. Radka Dudová

Letos jsme jeli na sportovní soutěže do Klenovic už dvakrát. V zá
ří se žákyně a žáci 4. a 5. třídy utkali v soutěži ve vybíjené a v říj
nu žákyně druhého stupně v přehazované. 

Vybíjená se konala podruhé, naši pod stresem zprvu jako by 
zapomněli hrát vybíjenou a dva zápasy prohráli, pak se ale vzpa
matovali a další dva vyhrané zápasy jim zajistily třetí příčku. 
Článek o turnaji napsaly Kristýnka Ježek a Sárinka Dudová: 

Klenovice dvakrát jinak

školami nenašly přemožitelky, vždy vyhrály o více než 7 bodů, 
a dostaly se tak na pozici favoritek ve své kategorii. Nejraději by 
jely dnes nebo zítra na nějaký další turnaj! Jsou plny elánu a vě
řím, že naše hodiny tělesné výchovy jim budou stačit, aby svou 
energii dostatečně vybily a využily.  

Krásný červený pohár přivezly do školy: Sára Ševčíková, Anet 
Dolénková, Alča Brůžková, Niki Tomaščáková, Terka Viravcová, 
Kristý Pospíšilová, Kristý Kočí a Viktorka Kolářová.

Všem gratulujeme a děkujeme za krásnou reprezentaci!
Mgr. Radka Dudová

Na přehazovanou jsme jely s děvčaty potřetí. Dvakrát se nám 
podařilo obsadit třetí příčku ve starší kategorii a i když letos soutě
žily jiné dívky než v minulých letech, opět jsme dosáhly na bronz. 
Dva vyhrané a dva prohrané zápasy, i když někdy jen s tou nejtěs
nější prohrou, nestačily bohužel na víc. Přesto dívky přivezly do 
školy pohár a diplom. celé dopoledne se sportovně vyžívaly: Aďa 
Petrželová, Naty Hlávková, Vali Zubalová, Kája Dvořáková, Terka 
Dolénková, Niki Skácelová, Klára Plevová a Klaudy Budínová.

V mladší kategorii jsme v minulých letech dvakrát zaujaly 
druhé místo. Letos tvořily naše dívky velmi kompaktní a vyrov
naný team – všechny umí moc hezky házet a smečovat, ale i chy
tat a obětavě vybírat těžké a prudké míče. Mezi čtyřmi dalšími 
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Děti vystoupaly na hanácké Mont Blanc

Věřte nebo ne, ale to se některým z nás 
podařilo na adapťáku v Baldovci. Do toho
to resortu jsme odjeli s paní učitelkou Ive
tou Šutovou a Petrou Maráčkovou v pon
dělí 26. září. Ve čtyřdenním programu 
Baldyard jsme museli zdolávat připrave
né hry, aktivity a nástrahy. Rozděleni do 
4 skupin jsme získávali drahocenné klíče 
potřebné pro vítězství nad pevností. Jed

Podařilo se vám hodit vajíčko z 24 metrů tak,
aby dopadlo na zem nepoškozené?

na z adrenalinových aktivit bylo právě há
zení vajíčka z lezecké věže. A představte 
si, dvěma týmům se podařilo vajíčko chy
tit. Musíme ale říct, že jsme si užili všech
ny hry, například pneukroket, šikmou věž, 
lidské kuželky nebo hledání klíčů v truhle 
plné nepořádku a havěti.

Jako bonus za naši šikovnost, férové 
jednání a radost z her si každý mohl ově

řit svoji odvahu a obratnost na různých 
typech horolezeckých stěn. Představte si, 
že jeden z nás zdolal tu nejnáročnější, 
21 metrů vysokou stěnu s převisem. Ku
bo, ještě jednou ti všichni gratulujeme! 

Poslední den pobytu jsme uklidili 
chatky a plni dojmů a super zážitků jsme 
se vrátili domů. 

 Žáci 6. třídy

Již poněkolikáté se naše škola zúčastnila akce „S dráčkem na 
Velký Kosíř“. Ve čtvrtek 8. září 2022 odjela 1. a 2. třída autobu
sem do Čech pod Kosířem. Odtud pak za velmi příznivého a slu
nečného počasí děti pěknou procházkou vyšly na Velký Kosíř. 
Tato akce je velmi oblíbená a ani letos tomu nebylo jinak. Děti 

na stanovištích plnily nejrůznější úkoly a dostávaly razítka ne
bo nálepky. Nakonec bylo každé z nich odměněno.

Po příjemně stráveném dopoledni jsme se plni dojmů vrátili 
zpět do Hněvotína. chtěla bych moc poděkovat všem organizá
torům. Mgr. Leona Zábojová

Lepenka do školního kontejneru na papír nepatří
Vážení občané, rodiče žáků a dětí ZŠ 
a MŠ Hněvotín, zástupci firem v hněvotín
ské lokalitě. Žádáme vás, abyste do škol
ního kontejneru na papír ve sběrném dvo
ře neházeli lepenku, lepenkové krabice, 
papírové trubky a tvrdé desky z knih. Do 
kontejneru dávejte, prosím, pouze novi

ny, časopisy, letáky, papíry z kopírek, kni
hy bez desek.

Firma Nature Držovice nám provedla 
reklamaci odvezeného sběrového papíru. 
celý kontejner byl naskladněn lepenkou, 
papírovými trubkami a lepenkovými kra
bicemi. Firma má újmu dle odhadu jejich 

vedoucího Ing. Klukáčka 3000,– Kč. My te
dy za tento sběr nic nedostaneme.

Pokud se to bude opakovat, tak ještě 
odvoz a likvidaci kartonů, lepenky a tvr
dých lepenkových trubek zaplatíme.

Mgr. Vlasta Nováková, 
zástupce ředitele ZŠ
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Práce na poli s česnekem v říjnu 1962. Důležitost praktické vý
uky na pozemcích vyzdvihuje zápis z téhož roku ze školní kroni
ky: „Soustavná výchova žáků k fyzické práci přináší výsledky. Zvláš-
tě v hodinách pracovního vyučování se projevuje nejen dovednost 
a obratnost žáků při manuálních pracích všeho druhu, ale i oprav-
dový zájem jak o věci technického rázu, tak i o práci zemědělskou, 
čehož je dokladem 11 vycházejících žáků do zemědělství.“ 

Sázení stromků během prosince 1961. Jejich sázení se ne
soustředilo jen na školní sad, kde bylo již během podzimu té
hož roku vysazeno 48 nových ovocných stromů. V květnu 1962 
žáci vysázeli v areálu Skal 1600 borovic, 100 dubů, 40 topolů 
a 40 kg žaludů. O stromy děti pečovaly i v okolních obcích, kdy 
například v rámci brigády obrývaly stromky v sadě a u školky 
v Topolanech.

Pokládaní střechy nově zbudovaných 
garáží v dubnu 1964. Práce na nich za
počaly o rok dříve. Práce organizoval ře
ditel školy Ota Bajer, který společně s Vla
dimírem Čukou st. a žáky 7., 8. a 9. tříd 
celou budovu vystavěl. Stavební materiál 
byl zakoupen z výtěžku školního pozem
ku. Část budovy sloužila coby nářaďovna, 
druhá část jako garáž pro motorovou fré
zu. Její demolice proběhla v rámci úprav 
školního dvora v roce 2019.

Čas sklizně brambor (nedatováno). Pro 
ilustraci rozsahu žákovských prací na po
zemku doplním pár čísel ze školních kro
nik. V roce 1961 o prázdninách na pozem
ku odpracovalo 148 dětí 1017 hodin, další 
rok o 59 hodin více. Koncem 60. let morál
ka opadla. O prázdninách 1968 na poze
mek dorazilo jen 28 dětí. Ty nejpracovitěj
ší byly za své výkony oceněny – ať už hmot
nou odměnou nebo návštěvou divadelního 
představení či výstavy Flora Olomouc. 

Odvoz vypěstované zeleniny na výsta-
vu v Olomouci v říjnu 1962. Na traktůr
ku sedí tehdejší učitel Vladimír Čuka 
starší. Školní kronika k této konkrétní 
soutěži dodává: „10. 10. byla uspořádá-
na na škole výstava, na níž byly vystave-
ny výpěstky ze školního pozemku a doku-
mentační materiál. Na okresní přehlídce 
mladých přírodovědců v Olomouci obdr-
žela naše škola čestné uznání za účast 
v I. kategorii.“

Máločemu je ve školním archivu věnováno tolik prostoru jako 
školnímu pozemku. Jedno celé tlusté fotoalbum z 50. a 60. let 
se sestává prakticky jen z fotek z prací ve školní zahradě, takže 
při přípravě tohoto příspěvku bylo z čeho vybírat. Velkou péči 
pozemkům věnoval tehdejší ředitel Ota Bajer. Ten se osobně 

s žáky a učiteli prací účastnil, část zahrady pak měl vyčleněnou 
i pro vlastní pozemek se zeleninou.

Z fotek, které jsem pro potřeby tohoto příspěvku vybral, je 
patrné, že práce na pozemku neznamenaly jen setí, sázení, ple
tí a sklízení. Přesvědčte se sami. Adam Niessner, kronikář

Školní pozemek v obrazech z historie obce
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Velkolepá výstava dětských táborů je minulostí
Sychravé a větrné počasí v sobotu 17. září 
bylo jako dělané pro sousedské setkání 
v suchu kulturního sálu. Skvělou příleži
tostí k němu se stala naše velká výstava 
„8 LeT TáBORŮ PROVáS 2015–2022“. Jsme 
opravdu rádi, že se nám ve všech směrech 
vydařila. Kdo se jí zúčastnil, mnohdy ne
věřil, jak jsme „toto“ všechno do poměr
ně malých prostor sálu za pouhý den stih
li nainstalovat. Ano, ukázalo se, že osm 
táborových ročníků je pro zaplnění sálové 
kapacity maximální počet. I tak jsme mu
seli zeměkouli z cest necest a draka ze 
Za devatero horami vystavit venku před 
vstupem do budovy obecního úřadu. Pro 
výstavu Pra pra puzzlí a zvířátek z cirku
sovin posloužily i prostory předsálí.

Dopoledních hodin využily zejména 
děti v táborových tričkách, za které mohly 
nasbírat hromady sladkých lízátek. Na ka
ždém z táborů bylo průměrně 75 dětí, což 
znamená, že jsme byli připraveni rozdat 
za osmiletou účast celkem 600 kusů slad
kostí. Ne všichni ale dorazili a ne všichni 
měli plný počet triček. Po obědě pak na 
výstavu dorazily i celé rodiny s babičkami 
a dědečky, aby si společně prohlédly, co 
jejich ratolesti na táborech tvořily. Na 
vlastní oči se mohli všichni přesvědčit, 
jak veliké jsou vlastně některé táborové 
kulisy – třeba taková pravěká jeskyně 
Altamira – které vyráběli místní přátelé 
a podporovatelé našeho spolku ProVás.

Pro všechny malé i velké návštěvníky 
byl připraven průvodní táborový kvíz, kte
rý všechny přinutil pomalu procházet jed
notlivé táborové sekce. Pro jeho správné 
vyplnění museli řešitelé pozorně sledovat 
nástěnky s fotkami nebo i listovat v kro
nikách jednotlivých ročníků. Nikdo se ale 
nemusel neúspěchu bát, neboť po ode
vzdání vyplněného kvízu byli všichni bez 
rozdílu odměněni upomínkovými předmě

ty v podobě táborových placek, pohled
nic, náramků či lízátek. Veškeré odpovědi 
pak dětem pomohl opravit náš táborový 
kronikář áda.

Poslední šance pro táborové kulisy
Všichni si z nevšední a jedinečné výstavy 
odnášeli skvělý a nezapomenutelný záži
tek. Něco takového se již nebude bohužel 
nikdy opakovat, neboť většinu kulis a vy
stavovaných výrobků jsme museli skarto
vat, abychom uvolnili místo ve spolkovém 
depozitáři pro další nové předměty.

Než rodiče a prarodiče opustili výstavu, 
mohli si všichni zvesela zatočit kolem štěs
tí. To jim přiřadilo procentní slevu pro tá
bor v roce 2023. Byli i tací rodiče, kteří si 
přáli svou slevu naopak k ceně přičíst. Toto 
gesto nás velice pobavilo, ale také mile po
těšilo. Každý rok totiž z vybraných finanč
ních prostředků od rodičů pokrýváme pou
ze ubytování a stravu dětí. Pro další výdaje 
na dopravu, výlet, vstupné, odměny, diplo

my, kostýmy, batůžky, trička, potřeby pro 
hry, kulisy a různé ostatní záležitosti musí
me zajistit dalších asi 180 000 Kč.

Některé z rodičů výstava natolik nad
chla, že vyslovili přání, zda by se mohli 
zúčastnit společně se svými dětmi někte
rého z příštích ročníků. Rádi by nám vy
pomohli s organizací a zažili onu skvělou 
atmosféru našeho táborového týmu a zá
roveň tak trochu nahlédli pod pokličku 
skvělých zážitků hněvotínských táborů. 
V takovém případě jsme tedy neváhali ani 
vteřinu a začali nalévat výbornou domácí 
slivovičku, která došla až něco po 22. ho
dině. Výsledkem je pět zájemců o pozici 
vedoucího.

Opravdu nás nesmírně těší, že dětem 
i rodičům zůstávají trvalé vzpomínky a na
še celoroční příprava a následných společ
ně strávených 168 hodin uprostřed Orlic
kých hor má smysl. Děkujeme za podporu!

Petr Niessner,
předseda spolku ProVás Hněvotín
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Střelecký Pohár sv. Václava si odnesl host z Charvát

Postřehy z valné hromady Honebního společenstva

Pětadvacet střelců usilovalo 28. září o Po
hár sv. Václava v soutěži ve střelbě na ame
rický trap, která se uskutečnila v myslivec
kém areálu na Výrovce.

Střelce přivítal předseda hněvotínské
ho Mysliveckého spolku Blata MUDr. Pa
vel Andrš. „Jsem moc rád, že nám počasí 
zatím přeje. chtěl bych také poděkovat 
a pozdravit všechny naše partnery, kteří 
nám pomáhají toto setkání uskutečnit. 
Jsou to například trubači Zemí koruny 
české Petra Mikesková, Milan Křeháček 
a Richard Mlynář z Moravského divadla 
v Olomouci, kteří zahrají několik skladeb 
pro povznesení dnešního dne. Srdečně 
vítám naše přátele z historického spolku 
Kirri z Pňovic vedený principálem Davi
dem Křížanem, pražiče kávy a kastelána 
fortu Křelov Romana Prokeše. Srdečně ví
tám po delší době paní hraběnku Martu 

Sál kulturního domu v Hněvotíně zaplnili 
7. září členové Honebního společenstva 
HněvotínTopolany, kteří se sešli na své 
valné hromadě. Honební starosta Lubo
mír Vymazal po sečtení hlasů přítomných 
setkání zahájil, ale kvůli hlasové indis
pozici požádal starostu obce Ing. Jarosla
va Dvořáka – jako zástupce jednoho z nej
větších majitelů pozemků – o další vedení 
valné hromady, což účastníci ihned od
hlasovali. 

V úvodu dali přítomni vlastníci pozem
ků jednoznačně najevo, že o nájemci ho
nitby na dalších deset let je rozhodnuto ve 
prospěch Mysliveckého spolku Blata Hně
votín. Toto vyslovené a později také od
hlasované rozhodnutí s výsledkem: nikdo 
proti, jeden se zdržel uvítal i místostaros
ta Miloslav Antl. „Jsem rád tomuto vašemu 
rozhodnutí, protože obci především jde 

Palatý,“ uvedl Pavel Andrš a předal slovo 
hospodáři MS Pavlu Tomanovi. 

„Dámy a pánové i já vás vítám na sed
mém ročníku svatováclavských střeleb. 
Není to čistě sportovní záležitost, ale spí
še rekreační. Je to možnost, kdy se může
me setkat v přátelském kruhu a není až 
tak důležité kolik kdo nastřílel,“ doplnil 
Pavel Toman.

Po praktických informacích a zejména 
upozornění na bezpečnost vzpomněl Pa
vel Andrš na přátele, kteří v průběhu ro
ku odešli do mysliveckého nebe. K uctění 
jejich památky požádal trubače, aby za
hráli smuteční skladbu, kterou doprovo
dil výstřel z historické zbraně. 

Zatímco jedna skupina střílela, ostatní 
včetně hostů navštívili kantýnu s připrave
nými mísami s občerstvením a kafaře zas 
přilákala vůně právě pražené kávy. Nemalý 

zájem byl také o prohlídku historických 
zbraní. Po odstřílení páté rundy byla pře
stávka a kdo chtěl, mohl si pod dohledem 
zkušeného střelce vyzkoušet střelbu lo
veckou brokovnici. 

Po doplnění asfaltových holubů začala 
druhá část soutěže. Střílel se americký 
trap na dvakrát deset terčů. Dosažené vý
sledky byly nad očekávání velmi dobré. 
Ukončení a povel k nástupu oznámila 
borlice předsedy Pavla Andrše.

Hospodář spolku Pavel Toman ozná
mil, že výsledky byly tak těsné, že o první 
až desáté místo se museli soutěžící utkat 
v rozstřelu. Nejlepší a nejšťastnější byl 
nakonec host z charvát, Mgr. Jiří Hanák 
nástřelem 19 zásahu z 20ti možných. Dru
hé místo obsadil Václav Holík rovněž ná
střelem 19 z 20ti a třetí se umístil Petr To
man nástřelem 18 z 20ti možných.

Úspěšný den zakončil předseda Andrš 
provoláním: „Myslivosti a střelbám zdar.“ 

Rudolf Krč

o spokojenost a rozvoj obecních organiza
cí, mezi něž myslivci rozhodně patří. Přija
té rozhodnutí lze hodnotit jako první vý
znamný krok na cestě k stálému zlepšová
ní spolupráce se zdejšími zemědělci,“ uve
dl místostarosta Antl.

Potvrdil to také člen republikové a re
gionální asociace soukromých zemědělců 

Roman Koutek, nový člen výboru Honeb
ního společenstva HněvotínTopolany.

Jednání Valné hromady pokračovalo 
dle přijatého programu. Závěrečné usne
sení obsahuje kromě obměny a rozšíření 
členů výboru, úkoly pro Honební spole
čenstvo i pro Myslivecké sdružení Blata 
Hněvotín. Rudolf Krč

Nástup střelců před zahájením soutěže o Pohár svatého Václava Foto: Rudolf Krč

Střelbu si vyzkoušeli i někteří hosté
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Téměř sto soutěžících se utkalo
v jedenácti disciplínách na 2. ročníku
HNĚVOTÍNSKÉ OLYMPIÁDY
Místní příznivci sportu si společně se čle
ny hněvotínských spolků připravili pro 
sobotní odpoledne 3. září druhý ročník 
olympiády.

Od 14 hodin se areál hřiště začal plnit 
sportovními nadšenci, kteří se postupně 
registrovali do bodovacího systému. Ten 
v letošním ročníku umožnil sportovat se
niorům i předškolákům. Věkových kate
gorií tak bylo celkem osm a účastníci si 
v každé z nich zasportovali v jedenácti 
disciplínách.

Spolek TJ Fc Hněvotín pro nejmenší 
pronajal skákací hrad a do soutěže kate
gorií nad 7 let byl zapůjčen i všemi oblí
bený SegWAY.

Počasí bylo bez kapky deště a teplotně 
jako stvořené pro sport, a tak si bezmála 
stovka malých i velkých sportovců užila 
odpoledne v překonávání osobních rekor
dů v těchto disciplínách: hodu oštěpem, 
hodu granátem, hodu koulí, šipkách, ho
du na basketbalový koš, skoku do dálky, 
skoku do výšky, dovednosti vést fotbalový 

Výsledky
V kategorii do 7 let, dívky
1. Sofie Banasinská, 2. eleonora Svač
ková, 3. ema Zapletalová

V kategorii do 7 let, chlapci
1. Viktor Stolička, 2. Oliver Duda, 
3. Tobias Hejtman

V kategorii do 12 let, dívky
1. Sára Dudová, 2. Natálie grčková, 
3. Beata Ritli

V kategorii do 12 let, chlapci
1. Jakub Šulc, 2. Šimon Heider, 
3. Ivo Rozmahel

V kategorii do 18 let, dívky
1. Andrea Jurečková, 2. Sára Ševčíková, 
3. Aneta Dolénková

V kategorii do 18 let, chlapci
1. Richard Černošek, 2. Adam Buchta, 
3. Dominik Ritli

V kategorii 18+, ženy
1. Jana Bohunská, 2. Marie Knížová, 
3. Kristýna Motzke

V kategorii 18+, muži
1. Zdeněk Horyl, 2. Andrej Tomaščák, 
3. Matěj Kaštyl

a florbalový míč, běhu přes překážky, jíz
dě na segway a dalších. Po 18. hodině 
proběhlo slavnostní vyhlášení nejlepších 
ve všech věkových kategoriích.

Od 18 hodin až do setmění moderoval 
Milan Krejčí oblíbenou soutěž HOD VeJ
ceM DO DáLKY, které se zúčastnilo pěta
padesát dvojic s celkovou spotřebou de
vadesáti vajec.

V kategorii dětské dvojice zvítězily Sá
ra Ševčíková a Kristýna Pospíšilová, kte
rým se podařilo přepravit vejce v neporu
šeném stavu na vzdálenost 24 m. V kate
gorii dospělých se podařilo chytit vejce 
na vzdálenost 25 m dvojici Zdeněk Horyl 
a Matěj Kaštyl.    

Děkujeme všem návštěvníkům a spor
tovcům, kteří si přišli zasoutěžit, nebo 
jen tak posedět s přáteli. Zejména pak dě
kujeme těm, kteří se podíleli na přípravě 
a organizaci zábavného odpoledne. Již 
nyní se těšíme na další společně strávené 
chvíle s vámi.

Petr Niessner, TJ FC Hněvotín
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Foto na titulní straně: Končící starosta Jaroslav Dvořák s dortem, který dostal jako poděkování od zaměstnanců obecního úřadu

Mladí stolní tenisté hrají s dospělými bez respektu

Blíží se fotbalová zimní přestávka Titul obhájila dvojice
Svaček – Houska
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Dvě družstva z Hněvotína hrají od letoš
ního podzimu Veřejný přebor Olomoucké
ho kraje. Mužstvo „Hněvotín A – muži“ je 
ve 3. třídě, tým „Hněvotín B – děti“ je ve 
4B třídě. Muži mají po devíti utkáních na 
podzim i na jaře, děti odehrají vždy po 
sedmi zápasech. Sezona je pro obě druž
stva od 2. 10. 2022 do 26. 3. 2023.

V družstvu dětí se vystřídalo na zápa
sech devět stolních tenistů. Soutěž je 
amatérská, a tak mohou hrát v jednotli
vých družstvech děti, ženy i muži společ
ně. V prvních dvou utkáních narazily naše 
děti na mužské týmy, přesto bojovaly vel

mi statečně. Michal Otruba vyhrál i dva 
zápasy. Je jisté, že pravidelným porovná
váním svých dovedností s kvalitnějšími 
hráči (déle hrajícími) se budou naše děti 
posouvat výkonnostně nahoru. Pochvala 
patří všem, kteří se zúčastnili zápasů, vy
zdvihnout pak musíme výkony M. Budiny 
a J. Šulce. Za přístup k tréninku patří po
chvala všem.

Pokud by měl někdo zájem se podívat 
na domácí zápasy, tak nejbližší do konce 
roku budou 13. 11. a 4. 12. 2022 v tělo
cvičně základní školy. Josef Krikel,

trenér mladých stolních tenistů

Hněvotínský hrnec má za sebou 8. ročník. 
Této populární celoroční tenisové soutě
že ve čtyřhře se letos zúčastnilo 21 párů.

V základní části týmy odehrály 78 zá
pasů. Dalších 18 pak ve vyřazovací části, 
která se hrála ve třech skupinách – o 1. až 
8. místo, o 9. až 16. místo a konečně o 17. 
až 20. místo. Loňský triumf obhájila dvo
jice David Houska – Ondřej Svaček, která 
ve finále porazila asi největší překvapení 
letošního ročníku pár Leoš Kučerka – Zol
tán Murányi po setech 3:6, 6:3 a 10:5 
v supertiebreaku. V utkání o 3. místo si to 
spolu rozdali rodinné dvojice, Jiří a Vác
lav Sovovi v něm porazili Kateřinu a Rad
ka Navrátilovi v poměru 6:2, 6:2. 

Tenisová sezóna ještě nekončí, díky pří
znivému počasí lze ještě venku hrát a v pro
sinci nás čeká vánoční turnaj Black cup Tri, 
těšíme se všichni na další ročník Hrnce. Po
malu se blížíme k jubilejnímu 10. ročníku, 
který by se měl uskutečnit v roce 2024. Kdo 
by si pomyslel, že se z nápadu zrozeného 
v roce 2015 v nočních hodinách u piva vy
klube taková tradice. Milan Krejčí

V době, kdy se vám dostane do rukou toto 
vydání Zpravodaje, bude hněvotínským 
týmům do konce podzimní části sezóny 
zbývat odehrát jediné utkání – přede
hrávka prvního jarního kola soutěže mu
žů, ve které v sobotu 5. listopadu hostíme 
od 10 hodin mužstvo Fc Sigma Hodolany. 
A jak se aktuálně našim fotbalistům daří?

Po výborném úvodu soutěže tým mužů 
několikrát zaváhal a z posledních sedmi 
zápasů získal pouze 13 bodů. Mrzí přede
vším ztráty s týmy z konce tabulky – remí
za se Zvolí a prohra v Černovíru. Naopak 
potěšitelná byla výhra nad Slatinicemi, 
vedoucím týmem soutěže s ambicemi na 
postup do 1.A třídy. Aktuálně tak mužům 
patří 4. příčka tabulka se ztrátou 4 bodů 
právě na Slatinice. 

Hněvotínští mladší žáci Šimon Heider, Matěj Šulc a Jan Tichý (zleva) zakládají protiútok v zápa-
se se Sigmou Hodolany. 

Benjamínci ročníku 2013 a mladší do
kázali v základní části soutěže svoji skupi
ny vyhrát. Ve druhé části, ve které se po
tkali se silnějšími týmy, se jim již tak neda
ří. Až poslední podzimní turnaj rozhodně 
o tom, o jaké celkové umístění budou na 
jaře hrát. Mladší žáci společného týmu 
Hněvotín/Lutín jsou ve své sedmičlenné 
soutěžní skupině momentálně na 5. místě.

V deseti odehraných zápasech zazna
menali tři výhry a sedm proher. Je poznat, 
že si řada ještě loňských benjamínků stále 
zvyká na nové podmínky (větší počet hrá
čů, větší hřiště). To samé platí i pro naše 
dorostence, loňské starší žáky. Ve společ
ném týmu s Lutínem jsou mezi třinácti tý
my s prozatímní bilancí pěti výher a čtyř 
proher na 7. místě tabulky. Milan Krejčí


