Dny obce Hněvotína
a sjezd rodáků
22. – 24. června 2018

Program oslav
Pátek 22. června:
08:00 – 13:00 hod: Sportovní den dětí 2. st. ZŠ a pozvaných škol ve sport. areálu Hněvotín
- turnaj žákovských družstev v kopané, turnaj ve florbalu na tartanovém hřišti
- turnaj v tenisu, turnaj ve vybíjené, rychlostní soutěže, skok vysoký apod.
Celá soutěž bude moderována, podtržena vystoupení mažoretek a dívek s pompony.
16:00 hod:

Položení kytky a zapálení svíčky Čestným občanům obce p. Lochmanovi na hřbitově
v Olomouci-Neředíně a Rudolfu Albrechtovi na hřbitově v Hněvotíně.

16:00 – 22:00 hod: Sousedské posezení u zbrojnice s hudbou, tancem a gurmánskými specialitami
Hněvanka J. Pavlíčka a od 19.00 hod GRANT Zd. Zapletala)
17:00 hod:
Vystoupení krojovaného pěveckého souboru DUNAJEC – BOBULE
Zvací jízda ulicemi obce s hlásnou troubou,
17:30 hod:
Vystoupení mažoretek
18:00 hod:
Ukázka country tanců
18:30 hod:
Vystoupení taneční skupiny BABA
21:00 hod:
Ohňová show

Sobota 23. června:
08:00 – 12:00 hod: Oficiální program oslav
08:00 hod:
Položení věnce na hněvotínském hřbitově ( + Hněvanka J. Pavlíčka)
09:30 hod:
Slavnostní průvod zastupitelů, spolků, zájmových složek, mažoretek, rodáků, hostů
a občanů obce (shromaždiště na dvoře ZŠ – Válkov – Malý Válkov-zbrojnice - Kout- KD)
10:00 – 10:30 hod: Přivítání oficiálních hostů v obřadní místnosti KD
10:30 hod
Slavnostní shromáždění hostů, rodáků a občanů v sále KD
Zahájení, přivítání hostů, rodáků a občanů obce, hymna, projev starosty obce, předání
pamětních medailí a ocenění občanům, představení a křest knihy „ Dějiny Hněvotína“
s autogramiádou, výstava k historii a současnosti obce na chodbách a v prostorách KD;
12:00 hod:
Slavnostní oběd pro pozvané hosty
14:00 – 18:00 hod: Odpoledne otevřených dveří a prohlídka obce.
Prohlídka Mateřské školky a Berušky ( bývalá obecná škola), prohlídka kostela
s vystavenými monstrancemi, výstupem na věž a návštěvou krypty, poslechem varhan,
prohlídka hasičské zbrojnice, základní školy ( pavilon, učebny, šatny, výstavka k historii
školy) s návštěvou školní kavárny s obsluhou žáky školy. Prohlídka sportovního areálu
(šaten, nových sportovišť a výstavky k tradicím Hněvotínské kopané).
od 13:00 hod:
14:00 hod
15:00 hod:
16:00 hod:

Posezení u zbrojnice s hudební skupinou MIŠ-MAŠ a občerstvením
Vystoupení mažoretek
Vystoupení skupiny historického šermu
Vystoupení mažoretek
Soutěž o přeborníka Hněvotína v nejrychlejší vypití piva
Vystoupení mažoretek
Tradiční soutěž o přeborníka Hněvotína v pojídání tvarůžků

Akce ve sportovním areálu ( tribuna s hledištěm)
17:00 – 18:30 hod: Vystoupení skupiny ABBA REVIVAL
od 20:00 hod:
Taneční zábava se skupinou TRIFID (laserová show, vstupné 100,-Kč)

Neděle 24. června:
08:00 – 12:00 hod:
08:00 hod:
10:00 hod:
11:00 hod:

Akce ve Sportovním areálu
Zahájení soutěže družstev mladých hasičů, vzlet horkovzdušného balonu
Vystoupení mažoretek a dívek s pompony, ukázka střelby z historických zbraní
Ukázka HZS Olomouckého kraje při požáru a hašení osobního automobilu

13:00 – 20:00 hod: Čas pro relax a odpočinek - posezení u zbrojnice s hudební skupinou Miš-Maš

Od 15.00 hod:

Vystoupení Petra Koláře s kapelou ve Sportovním areálu Hněvotín
(vstupné 100,-Kč bez rozdílu věku a bydliště)

