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Poznámky z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce
Únorové veřejné zasedání hněvotínských
zastupitelů bylo ve znamení čísla 9. Celkově
totiž bylo 9-té v pořadí a proběhlo v úterý
9. února od 18 hodin v zasedací místnosti
obecního úřadu. Zúčastnilo se jej všech
9 zastupitelů a hostů z řad občanů bylo
19. Takže chybělo jen posunout jeho začátek
na 19 hodin.
Po přivítání hostů, schválení zapisovatelky,
návrhové komise a ověřovatelů byl také
schválen program jednání. Na jeho úvod
předseda kontrolního výboru Jozef Novák
podrobně vyhodnotil plnění usnesení
přijatého na předchozím zasedání
a starosta obce Jaroslav Dvořák seznámil
přítomné s plněním úkolů obecního úřadu
za období posledních dvou měsíců.
Jedním s hlavních bodů jednání bylo
vyhodnocení účetní závěrky a hospodaření
obce v roce 2015, které přednesl předseda
finančního výboru Petr Niessner
(viz samostatný článek na jiném místě
zpravodaje). Zastupitelé odhlasovali
vytvoření pěti pracovních míst pro
dotované uchazeče evidované Úřadem
práce Olomouc.

efektivnějšího využití a možnosti oplocení
zadního areálu základní školy. Vzhledem ke
stejné hodnotě sousedících pozemků bude
směna bezúplatná. Odsouhlasen byl
i prodej 116 m2 z pozemku obce p.č. 213/10
(ostatní plocha) mezi potokem a farou za
cenu 400,- Kč/m2. U obou záležitostí
zastupitelé vzápětí odhlasovali i schválení
smluv.
V další části programu zasedání byla
schválena výroční zpráva o poskytování
informací podle zákona 106/1999 Sb.
V souladu s Nařízením vlády č. 52/2015 Sb.
bylo projednáno a odsouhlaseno navýšení
odměn zastupitelům obce za výkon funkce
počínaje 1. lednem 2016. Projednány
a schváleny byly dotace na rok 2016 ve výši
5 tis. Kč na činnost Spolku Čechů z Volyně
a jejich přátel a ve výši 10 tis. Kč Farnímu
úřadu v Hněvotíně za podíl na výsledcích
obce v soutěži Vesnice roku 2015. Starosta
obce a přítomný jednatel společnosti Wanzl
pan Roman Adami podali informace
o zamýšleném rozšíření firmy a jeho
dopadu na život v obci (viz samostatný
článek na jiném místě zpravodaje).

na akci Revitalizace centrální části obce
Hněvotín.

Na jednání bylo odsouhlaseno i uzavření
smlouvy se společností Energy Benefit Centre
a.s. z Prahy, která obci nabídla zpracování
žádosti o navýšení dotace na již provedené
zateplení budovy základní školy.

V následné diskuzi se nejvíce hovořilo
o případném progresivním navýšení cen
vody, o přípravě obce na zásobování
obyvatelů vodou v letním období,
o chybějících lavičkách atd.
Na závěr bylo přijato usnesení a starosta
zasedání ukončil.
Podrobnější informace o projednávaných
záležitostech naleznete v Usnesení
z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce,
které je umístěno na webových stránkách
obecního úřadu, případně do něj můžete
nahlédnout v úřední dny přímo v kanceláři
obecního úřadu.
Iveta Čechová

Zaměstnání uchazečů na
veřejně prospěšné práce
v roce 2016
Schváleno bylo zakoupení svolávacího zařízení
PELIG Modul v 1.1. Zajišťuje multifunkční
komunikační rozhraní pro přenos informací
z operačního střediska HZS na jednotky
dobrovolných hasičů. Pro komunikaci používá
služeb GSM sítě mobilních operátorů.

Mezi žádostmi adresovanými na obecní úřad byl
i dotaz na umožnění průjezdu zemědělské
techniky přes fitnes stezku. Stanovisko
zastupitelů bylo jednoznačně zamítavé.

Následně byly projednány žádosti spolků,
fyzických a právnických osob. Jednalo se
například o vzdání se předkupního práva na
bývalé pozemky obce po splnění podmínek
současnými majiteli, o žádosti o odprodej
části pozemku obce, o zastupování obce při
žádosti o navýšení dotací, o žádosti
o příspěvek pro spolek PRO VÁS na dětský
tábor a o navýšení rozpočtu základní školy
na nákup nových interaktivních tabulí.
Dále byla projednána a odsouhlasena
směna 78 m2 obecního pozemku
s majitelem sousední parcely z důvodu
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Místostarostové obce Miloslav Antl a Libor
Blaťák pohovořili o připravovaných
kulturně společenských akcích, respektive
o pokračující výstavbě v obci. Přítomní si
vyslechli i informace o možnostech čerpání
dotací v letošním roce. Projednány
a schváleny byly:
- veřejnoprávní smlouva obce se
Statutárním městem Olomouc o přenesení
působnosti speciálního stavebního úřadu
ve věcech místních komunikací;
- smlouva obce se společností Kontejnery
Müller s.r.o., se sídlem v Hněvotíně na
pronájem plochy a umístění kontejnerů
obce na velkoobjemový odpad, kovošrot,
elektroodpad a pneumatiky, obslužnost pro
občany obce při ukládání odpadu a odvoz
tohoto odpadu k dalšímu zpracování,
případně uložení;
- příkazní smlouvy obce s firmou BM
asistent s.r.o. se sídlem v Olomouci na
zpracování pěti monitorovacích zpráv

Úřad práce ČR, krajská pobočka Olomouc,
oslovil naši obec a upozornil na možnost
poskytnutí příspěvku v rámci aktivní
politiky zaměstnanosti pro uchazeče
o zaměstnání z evidence úřadu práce ve výši
až 14 tis. Kč na jednoho zaměstnance (hrubá
mzda je u této částky cca ve výši
10 – 11 tis./měs.).

Doba pracovního poměru na veřejně
prospěšných pracích je do 12 měsíců.
Zastupitelé na základě těchto informací
rozhodli o vytvoření pěti pracovních míst.
Uchazeči budou přijati na základě
výběrového řízení.
Jaroslav Dvořák, starosta

Obecní samospráva

Výsledky auditu hospodaření
obce v roce 2015
Obec Hněvotín se podrobila zákonem
nařízenému účetnímu auditu hospodaření
za loňský rok. Auditor ing. Kepák posuzoval
a kontroloval značné množství účetních
dokumentů, výkazů, smluv, usnesení
zastupitelů, evidenci majetku obce a další
dokumenty. Je to nezbytná kontrola, která
je zároveň i zpětnou vazbou pro práci
zastupitelů a obecního úřadu. Na závěr
kontroly byla vystavena zpráva o výsledku
přezkoušení hospodaření obce Hněvotín za
rok 2015, která uvádí, že nebyly zjištěny
žádné nedostatky v hospodaření
a v účtování obce. Nahlédnout do ní můžete
na webových stránkách obce. Děkuji touto
cestou jménem finančního výboru paní
Ivetě Čechové a paní Janě Svobodové za
jejich zodpovědnou a kvalitní práci při
správě obce.
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Rozšíříme v obci nabídku kulturního a sportovního vyžití?
Zvažujeme založení turistického
oddílu
Při různých neformálních besedách
a rozhovorech s občany obce registrujeme
zájem o poznávací a relaxační vycházky do
okolí obce. Nabízí se třeba výlet na nejvyšší
bod Hněvotína s výkladem o historii obce,
návštěva Národní přírodní památky Na
Skále (Žerůvské Skaly), Hněvotínských
Skal, rybníků a jezu na říčce Blatě,
Spáleného mlýna a suché pískovny
v západní části katastru, nebo dna bývalého
obecního rybníka u Ústína. Ke všem těmto
částem obce se váže řada zajímavostí.
S příznivci cyklistiky bychom mohli vyjet na
zajímavá místa i do sousedních obcí. Nebo
také několika auty, případně
nasmlouvaným přepravcem vyjet i do
vzdálenějších lokalit, které jsou něčím
atraktivní nebo jen za krásnou přírodou
a prostředím. Řadu výletů již řeší
hněvotínská pobočka Českého červeného
kříže.
Nešlo by o nějakou závaznou organizaci
turistiky (evidence, schůze, apod.), ale kdo
by měl čas a hlavně chuť, tak by přišel.
Máte-li zájem a nápady, kontaktujte
starostu obce nebo místostarostu Miloslava
Antla.

Květinová výzdoba obce

Obci Hněvotín byla v roce 2007 poskytnuta ze
Státního fondu životního prostředí ČR úročená
půjčka ve výši 9 680 933 Kč pro výstavbu
splaškové kanalizace. Půjčka je umořovaná
čtvrtletními splátkami ve výši 243 000 Kč a bude
splacena v letošním roce.

Hospodaření obce skončilo v roce 2015
s přebytkem ve výši 2 932 271,74 Kč. Ten
bude převeden na účet „nerozdělený zisk
z minulých let“. A zde je několik zajímavých
čísel z hospodaření v loňském roce:
přijaté dotace
- revitalizace centrální části obce ... 750 952 Kč;
-zaměstnanci obce z Úřadu práce ... 504 001 Kč;
- vybavení dílen základní školy... 212 481 Kč.

Převážná část investic se týkala stavební
činnosti, obecní majetek tak byl zhodnocen
o 5 966 757 Kč. Tím zároveň došlo
k navýšení celkové hodnoty obecního
majetku na 230 029 384 Kč.
Petr Niessner, předseda finančního výboru

I v letošním roce bychom chtěli vyzdobit
obec truhlíky s muškáty. Kromě veřejných
budov tak nabízíme tuto možnost
i občanům Hněvotína. Obec zajišťuje nákup
truhlíků a jejich vysazení převislými
muškáty zdarma, občané potom v průběhu
sezony o truhlíky na svém domě řádně
pečují. Jedinou podmínkou je umístění
truhlíků na viditelném místě do ulice.
Ti, kteří měli objednané truhlíky s výsadbou
již vloni, je obdrží automaticky. Pokud by je
však z nejrůznějších důvodů letos někdo
nechtěl, je potřeba nahlásit to co nejdříve na
obecní úřad. Stále však nabízíme tuto
službu i pro nové zájemce, termín nahlášení
požadavku je nejpozději do poloviny března
2016.
Vysazené truhlíky budou k vyzvednutí
u obecního úřadu po „zmrzlých mužích“,
tedy ve druhé polovině května a občané
budou o tomto včas informováni.
Naděžda Krejčí, předsedkyně výboru pro
životní prostředí a zemědělství

Snímek z 50-tých let zachycuje hněvotínské
ochotníky před představením "Hadrián
z Římsů”.

Byl by zájem o divadelní soubor?
Pamětníci v obci vzpomínají na divadelní
úspěchy souboru J. K. Tyla v padesátých
a šedesátých letech. Později se hrály
většinou pohádky v podání dětí základní
školy pod vedením pedagogů. Před třemi,
čtyřmi roky se dal dohromady kolektiv
nadšených maminek a nacvičil několik
pohádek pro děti, které měly velký ohlas.
Nápady se různí, ale hlavně, že jsou. Obec
již upravila jeviště a připravila částečně
šatny a potřebné zázemí. Zájemce s nápady
prosíme, aby kontaktovali Miloslava Antla
nebo Naděždu Krejčí.
Miloslav Antl, místostarosta

Poskytnutí dotace obce
na dětský tábor
Zastupitelé obce rozhodli, že poskytnou
dotaci ve výši 400,- Kč na každé dítě z naší
obce, které se zúčastní letního tábora
pořádaného spolkem PRO VÁS
v rekreačním objektu Relaxa a jeho okolí.
Dotace bude sloužit na pokrytí výdajů na
dopravu a provoz tábora.
Pavla Hluší, předsedkyně výboru pro
občanské záležitosti

Statistika z evidence obyvatel
Na začátku roku 2015 měla naše obec
1741 obyvatel, na konci roku to bylo 1762,
55 občanů se přistěhovalo, 15 dětí se narodilo, z
toho 7 kluků (Jakub, Pavel, Samuel, Gustav,
David, Petr, Štěpán) a 8 holčiček (Karolína,
Kristýna, Lenka, Linda, Eva, Elena, Laura,
Jasmína).

Odstěhovalo se 40 občanů a bohužel 9 našich
spoluobčanů zemřelo. Byli to Marie
Procházková (67), Anna Hanáková (90), Milan
Hrůza (78), Jiřina Petrášová (69), Zdenka
Idesová (84), Antonín Petera (72), Marie
Chytilová (86), Jaromír Kvapil (84), Pavel Dofek
(65).
Iveta Čechová
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Výstavba obce
V minulém zpravodaji jsme vás informovali
o plánovaných akcích v roce 2016. V zimním
období je sice provádění stavebních prací
závislé na počasí, ale to nám zatím přeje
a tak jsme se mohli pustit do dalšího
„zvelebování“ obce.
Rozpracovány již máme:
- opravy chodníků a obrubníků v ulici od
č. p. 88 po ulici Za zbrojnicí;

- čištění, dezinfekci a úpravu čerpání
ve vodárně za Kulturním domem;
- stavbu letní učebny ve školní zahradě;
- stavbu oplocení prostoru základní školy;
- úpravy podkrovních bytů v Domě
s pečovatelskou službou;
- přípravu opravy omítky v kotelně základní
školy;
- opravu sochy a oplocení sv. Floriánka.

Zároveň připravujeme projektovou
dokumentaci na další akce, a to pro:
- stavební řízení na revitalizaci ulice Malý
Klupoř a K Floriánku;
- zdvojení vodovodu na Malém Klupoři;
- napojení vrtu za Malým Klupořem
a zvětšení zásobníků vody;
- zastávky autobusů u společnosti WANZL;
- cyklostezku Topolany – Hněvotín –
Nedvězí;
- další sportoviště v areálu FC Hněvotín;
- výměnu kotlů v základní škole
a rekuperaci vzduchu v tělocvičně.
Kromě počasí, projektové dokumentace
a stavebního povolení jsou investice závislé
zejména na financích, které máme
k dispozici. Proto jsme se dohodli, že
prozatím odložíme další stavební úpravy

Uvažovanou opravu hřbitovní zídky zastupitelé
zváží podle možnosti získání dotací a výše
příspěvku farního úřadu.

v Kulturním domě (úpravy obřadní
místnosti a kanceláří s návazným
zakoupením nábytku a nezbytného
vybavení reprezentační místnosti)
a změníme zadání přeložky přípojky
nízkého napětí ke zbrojnici, za kterou
požaduje ČEZ přes 200 tisíc Kč, na levnější
přeložení nadzemního vedení do kabelu.
Rozhodující pro rok 2016 zůstává posílení
vodovodního systému včetně následné
revitalizace Malého Klupoře a dále
revitalizace ulice K Floriánku. Další akce
budou usměrňovány podle finančních
možností obce.
Libor Blaťák, místostarosta

Zápis do 1. třídy

Akce školní družiny

V pátek 5. února proběhl v naší základní
škole zápis budoucích prvňáčků. Téměř tři
desítky předškoláků si ověřily i za částečné
přítomnosti svých rodičů dovednosti,
znalosti a schopnosti, které by měl splňovat
každý před nástupem povinné školní
docházky.

Při letošní akci „Pití čaje“, která se konala již
pátým rokem, se jako tradičně setkaly děti
ze všech tří oddělení.
Družináčci vyslechli krátkou přednášku
o dělení, pěstování a pití čaje. Mohli si ke
spoustě čajů přivonět a posléze tři
neoslazené druhy ochutnat.

stanovené dokumenty pro odklad školní
docházky, nastoupí 1. září 2016 do 1. třídy
celkem 23 žáků. Pět rodičů žádá pro své dítě
odklad povinné školní docházky o jeden
rok.

Všichni budoucí školáci se snažili podat
nejlepší výkony – kreslili, vyprávěli, tvořili,
počítali, přednášeli a někteří i zpívali. Po
absolvování zápisu na všechny děti čekaly
dárky, které vytvořili žáci ze školní družiny
pod vedením paní vychovatelky Orságové
a paní učitelky Šutové. Z řad rodičů zazněla
i věta: „Máte krásnou školu.“ Děkuji všem
pedagogickým pracovníkům a žákům naší
školy, kteří se podíleli na přípravě
a zdárném průběhu zápisu za jejich velmi
kvalitní práci.
A jak zápis dopadl? Pokud budou v termínu
dodány řediteli školy všechny zákonem
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Tak ať se vám, budoucím prvňáčkům, u nás
líbí a prožijete v ní pěknou část svého
dětství.
Alena Zapletalová, učitelka

Třešničkou, na pomyslném dortu, byly
dobroty (muffiny, koláčky, bábovky, rolády,
buchty a sušenky), které děti přinesly
k ochutnávce. Fakt, že některé děti ten den
obětovaly oblíbený kroužek a zúčastnily
se raději naší akce, je pro nás odměnou.
V nejbližší době školní družina chystá zcela
novou akci – kavárnu „Druži“, o které
budeme rodiče včas informovat.
Kateřina Kuchrýková,
vychovatelka školní družiny

Základní a mateřská škola
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Hněvotínská vánoční laťka

Třída skupinové integrace

Naše škola se letos ujala každoroční soutěže
„Vánoční laťka“, na jejíž organizaci se
doposud podílela pouze základní škola
v Těšeticích. V pondělí 21. prosince se do
naší tělocvičny dostavili žáci ze čtyř dalších
škol, aby se utkali ve skoku vysokém.
Zahájení celé akce se ujal pan ředitel
s panem starostou a po krátkém vánočním
vystoupení našich dívek s pompony už se
mohlo začít.
Základní školy Lutín, Senice a Náměšť na
Hané nám byly velkou konkurencí.

Často diskutovaným tématem současnosti
je inkluzívní vzdělání. Cílem je zapojit do
hlavního vzdělávacího proudu všechny děti
bez ohledu na zdravotní, sociální či jiné
znevýhodnění. V tomto směru je naše
základní škola Hněvotín progresívní,
jelikož na ní již šestým rokem funguje třída
skupinové integrace.
Začleněny jsou tak děti s odlišnými nároky
na vzdělávání, jímž je zprostředkována
odpovídající a podnětná výuka pod
vedením speciálního pedagoga a asistentů
pedagoga. Ve výuce je prosazována, vedle
speciálních metod a forem práce, aktivizace
žáků, motivační podněty, souhra
a tolerance a zejména rozvoj klíčových
schopností a dovedností, které prostupují
celým procesem – řečová výchova, rozvoj
motorických funkcí, reedukace
a individuální přístup.

Postupně své skoky předvedli mladší
žákyně a mladší žáci, kde se z našich umístil
na krásném druhém místě Petr Vohnout se
skočenými 138 cm. Po krátké pauze se
snažili své osobní rekordy překonat starší
žákyně, kde naše Maruška Vojáčková
skočila 125 cm a obsadila také krásné druhé
místo. Nakonec přišla kategorie
nejočekávanější, starší žáci, kteří si vždy
získávají náš obdiv a dosahují vysokých
výšek. Síly mnoha závodníků byly
vyrovnané, nakonec se na pěkném třetím

místě umístil náš Daniel Drtina, který
stejně jako další čtyři závodníci skočil
145 cm, ale měl nejlepší skóre v předchozích
skocích. Nejvyšší výšky v tomto ročníku
dosáhl Jakub Šťastný z Náměště, který
překonal výšku 155 cm.
Po sečtení výsledků vždy u dvou vybraných
jednotlivců z dané školy vzešly následující
výsledky. Mezi družstvy dívek vyhrály
mladší a starší žákyně Lutína, mezi hochy
mladší a starší žáci Náměště. Naše škola
dosáhla uspokojivých výsledků, když v obou
souhrnných kategoriích byla na druhém
místě. Stejně tak v celkovém součtu všech
škol jsme obsadili druhé místo hned za
Lutínem. Celé sportovní klání se konalo
v poklidné sportovní atmosféře, jednotlivé
třídy naší školy postupně povzbuzovaly
naše závodníky a nikomu se nestal žádný
úraz. Akci tak můžeme prohlásit za
úspěšnou a očekáváme, že se v dalších
ročnících budeme jen a jen zlepšovat
a obsazovat lepší umístění.
Radka Dudová, učitelka

Školní florbalový turnaj
V úterý 9. února se v tělocvičně sešli žáci
druhého stupně na florbalovém turnaji
mezi našimi třídami. Utvořili čtyři družstva
– 9. třída sestavila dvě, šesťáci a sedmáci
vždy po jednom.
Od začátku bylo jasné, že chlapci z nižších
ročníků nemají proti starším šanci, o to víc
je povzbudilo, když vstřelili alespoň jeden,

nebo dva góly. Zároveň se tak mohli alespoň
částečně přiravit na „Street Hockey“ turnaj,
který nás čeká v následujících týdnech.
Přes náročnější organizaci se turnaj vydařil,
nikomu se nestalo nic vážného a malé
oděrky se jistě brzy zacelí.
Radka Dudová, učitelka

K osvojení učiva se využívá nejrůznějších
prostředků, jako je interaktivní tabule,
speciální pomůcky a potřeby, široká škála
pracovních sešitů a výukových programů
atd.
V letošním školním roce se také podařilo
zajistit pomocí dotací z EU nové vybavení
třídy, konkrétně školní lavici a k ní pojízdné
křeslo pro tělesně postižené žáky. Toto tak
vyhovuje požadavkům pro správné
a pohodlné sezení během dopoledního
vyučování. Snahou všech pedagogů na
škole je vytvoření takových podmínek
během výuky, díky nimž lze úspěšně zařadit
integrovaného žáka do procesu. Za to jim
patří skutečný dík.
Radmila Linková, speciální pedagog

Odměna za vysvědčení – film

V pondělí 25. ledna zhlédli všichni žáci naší
školy v kině Metropol v Olomouci
přírodovědný film „Pidiobři“, který získal
cenu diváků na festivalu Academia Film
Olomouc 2015. Film se natáčel celých 5 let.
Pomocí 3D technologie jsme se stali svědky
dospívání malého čipmanka (veverky)
a křečka prériového. Pro české diváky film
namluvil herec Jiří Lábus, jehož hlas velmi
výstižně dokresluje život malých zvířátek.
Film zaujal všechny děti od 1. až do 9. třídy.
Dana Andrlíková, učitelka
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Korunovační klenoty
Ve čtvrtek 11. února jsme navštívili s naší
třídou Vlastivědné muzeum v Olomouci. Je
to tam zajímavé, protože se dozvíte něco
nového o tom, jak se žilo ve středověku za
Karla IV.
Před vchodem do muzea je vestibul, kde si
lidé mohou sednout, občerstvit se, nebo
si koupit suvenýr z muzea. Jako první jsme
vešli do muzea a paní prodávala různé věci:
slunce, český, granát nebo třeba kameny.
V muzeu to bylo ještě zajímavější. První
jsme postavili hradbu z kartonů a paní nám
ji zhodnotila a prováděla nás celým
muzeem. Také nám dala pracovní listy a ty
jsme potom vypisovali. Hledali jsme věci,
které byly na obrázku a tipovali jsme, z
jakého materiálu jsou, kdo je vyrobil a k
čemu sloužily. Prováděli nás tam
středověkem! Třeba nářadí, které v tu dobu
používali ze železa, hliníku, bronzu a také
keramiky. Bylo to tam o Janu
Lucemburském, Karlu IV., ale i středověku
v Olomouci.

Potom jsme se přesunuli do místnosti se
Svatováclavskou korunou, jablkem
a žezlem. Byly sice falešné, protože originál
je jen v Praze, ale přesto moc krásné. Paní
nám o nich řekla spoustu zajímavostí.
Dozvěděli jsme se tam, že Karel IV. přikázal,
že korunovační klenoty musí zůstat
napořád na Pražském hradě. Jenže protože
od středověku už uplynulo přibližně 700 let,
tak to lidé porušili a jeli s nimi na Karlštejn
a tou dobou záhadně zmizely a tak nikdo
neví, jestli je někdo ukradl nebo jestli se
jenom ztratily. Naštěstí zbyla alespoň
Svatováclavská koruna, tak museli udělat
nové žezlo a jablko, ale už to není tak vzácné
jako koruna.

Připravenost dítěte na vstup
do mateřské školy
Vážení rodiče,
půjde vaše dítě na podzim do mateřské
školy? Přemýšlíte, co všechno by mělo
umět, ptáte se ostatních rodičů, ale stále si
nejste opravdu jistí? Jaké dovednosti jsou
pro nástup do mateřské školy důležité a bez
kterých se vaše dítě neobejde?
Každé dítě je na vstup do mateřské školy
připravené jinak. Především je jinak
připravené na odloučení od rodičů, na
princip výchovy jiné autority, na pravidla,
která jsou ve školce jiná než doma. Je také
jinak připravené na styk s dětmi, na soužití
v kolektivu. Na všech těchto věcech by měli
rodiče pracovat ještě před tím, než dítě do
mateřské školy půjde .
Odloučení od rodičů je nutné trénovat. Dítě
by mělo nejprve občas strávit nějakou dobu
přes den u prarodičů, mělo by si na chvíli
samo hrát u kamarádů apod. Dítě má získat
zkušenost, že se výchovná pravidla od těch
domácích mohou lišit. Musí si zvyknout na
jiná pravidla a nemělo by už jednoho nebo
druhého „mučit“ tím, že to chce přesně tak,
jak to má například u babičky.

Dále jsme viděli sochu Karla IV. a mohli
jsme si orazit minci, bohužel jenom
z hliníku, ale vzali jsme si ji domů. Také nás
zaujal stůl pokrytý černým pláštěm a na
něm byl meč štěstí a když se na něj sáhlo,
ozval se strašidelný zvuk a zvolání: „buď
požehnán“. Bylo to strašidelné.
Po exkurzi jsme se mohli občerstvit a do
školy jsme přijeli na 5. hodinu. Je to tam
skvělé, my jsme si to moc užili, tak bychom
vám to doporučili, je to skvělý výlet pro
všechny. Budete mít super zážitky.
Šimon Beneš, Noemi Dudová, Karolína
Havranová, Leona Kučerková, žáci 5. třídy

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2016/2017
Zápis dětí do mateřské školy bude probíhat
tak, že si rodiče nejprve ve středu 6. dubna
2016 od 12:00 do 17:00 hodin vyzvednou
potřebný formulář Žádosti o přijetí a zapíší
se do časového rozpisu pro zápis, který se
bude konat ve středu 20. dubna 2016
v době od 12:00 do 17:00 hod.
Samotný zápis, přijetí vyplněného
formuláře Žádosti o přijetí a vydání
registračního čísla, proběhne v kanceláři
zástupkyně ředitele pro mateřskou školu na
adrese Hněvotín č.p. 101 ve středu
20. dubna 2016 podle časového rozpisu.
K zápisu si rodiče přivedou dítě (pokud
tomu nebrání jeho aktuální zdravotní stav),
které chtějí do mateřské školy umístit,
vezmou s sebou jeho rodný list, občanský
průkaz zákonného zástupce a potvrzení
lékaře o řádném proočkování dítěte.
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Do přijímacího řízení budou zařazeny jen
zcela vyplněné žádosti. Přijímány budou
děti zdravé a řádně očkované (ve smyslu
§ 50 zákona č. 258/2000 Sb.). Bez potvrzení
dětského lékaře o řádném proočkování je
žádost o přijetí do mateřské školy neplatná.
Celkový zápis je zpracován až po ukončení
zápisu všech dětí ve stanovený den, nezáleží
tedy na pořadí zapsaných dětí.
Pro případ, kdy počet žádostí podaných
zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí
stanovenou kapacitu maximálního počtu
dětí pro mateřskou školu, vydává ředitel
školy kritéria pro přijetí. Tato kritéria jsou
zveřejněna ve vitríně základní školy na
Topolanské ulici, v šatně mateřské školy
a na webových stránkách školy
(www.skolahnevotin.cz).
Vladimír Čuka, ředitel školy

Dítě by mělo být rádo mezi jinými dětmi.
Nemělo by stát stranou, ale rádo si s nimi
hrát nebo alespoň hře přihlížet. Mělo by si
také umět o něco požádat, pozdravit,
poděkovat. Nemělo by se bát říci paní
učitelce, že chce jít na toaletu, že ho bolí
bříško, že si neumí zapnout knoflík apod. To
všechno chce cvik. Když se věci, které
neumí, chce naučit a má někoho, kdo ho to
učí, je na dobré cestě.
Co by mělo tedy dítě před nástupem
do mateřské školy umět?
Dítěti ulehčíte zvykání na mateřskou školu,
Pokračování na straně 7.
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Připravenost dítěte na vstup
do mateřské školy
Pokračování ze strany 6.

pokud ho povedete k samostatnosti
a zvládání sebeobsluhy. Paní učitelka
vašemu dítěti ochotně pomůže, ale vaše dítě
bude klidnější a sebejistější, pokud bude
stejně šikovné jako ostatní kamarádi a bude
umět:
- obouvat si a zouvat papuče a boty;
- poznat si své oblečení (i tak vše dítěti
podepište);
- oblékat a svlékat tričko, kalhoty, ponožky
(zpočátku nedávejte dítěti příliš složité
oblečení, se kterým si nemůže samo
poradit);

- zvládat chůzi po schodech;
- samo se najíst lžící, pít ze skleničky;
- umývat si ruce mýdlem, utírat do ručníku;
- používat kapesník, vysmrkat se;
- používat toaletu (naučte dítě říci si, když
potřebuje na WC);
Ve školce nepoužíváme pleny ani dudlík.
Oblečení a věci do školky připravujte
s dítětem společně, dítě si bude snadněji
pamatovat a vše své poznávat, ukazujte mu,
kam jeho věci v šatně ukládáme, pokud to
zvládne, nechte je, aby si vše uložilo samo.
Přeji vám hodně štěstí a hlavně trpělivosti.

Připravované akce mateřské
školy do konce školního roku
27. února
Dětský karneval v Kulturním domě
17. března
Jaro s veverkou Zrzečkou – pořad
v mateřské škole
29. března
Africká pohádka v mateřské škole
14. dubna
Pohádky Miloše Macourka
20. května
Zahradní slavnost
25. května
Školní výlet
1. června
Oslava Mezinárodního dne dětí,
pohádka v mateřské škole
8. června
Skákací hrad
Dostálová Jarmila, vedoucí učitelka
mateřské školy
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Střípky z historie naší obce
Stanovit přesný rok vzniku naší vesnice
není možné. První zmínka o Hněvotíně
pochází z roku 1078, kdy přemyslovský
údělný kníže Ota I. Sličný (1061-1087)
s manželkou Eufémií Uherskou daroval
nově založenému klášteru Hradisko mimo
jiné také popluží v Gnewotině
(Hněvotíně).
Počátky osídlení naší obce ale spadají až do
pradávné minulosti, do mladší doby
kamenné – neolitu, cca 5 - 6 tis. let před
naším letopočtem. Dokládají to
archeologické nálezy.

Mezi archeologickými nálezy v hněvotínské
lokalitě vyniká nález rekonstruovatelné
tenkostěnné nádoby točené na kruhu, zdobené
bílým nátěrem a horizontálními pasy červené
barvy (engoba).

III. etapa výstavby rozšíření
závodu Wanzl v Hněvotíně
Určitě i obyvatelé Hněvotína, kteří
projíždějí kolem firmy Wanzl, zaznamenali
čilý stavební ruch. Jedná se o dostavbu další
výrobní haly o ploše 4 500 m2, která byla
plánována už při II. etapě rozšíření závodu.
Již v této době byl zpracován projekt
III. etapy rozšíření a vyřízeno stavební
povolení, takže začínáme realizovat záměr,
jehož základy položil předcházející jednatel
firmy pan Jan Zajíc.
Rovněž byl připraven stavební pozemek
u stávající výrobní haly směrem
k mrazírnám. Podmínkou pro stavební
povolení bylo také zajištění odtoku dešťové
vody tak, aby nově vzniklé zpevněné plochy
nezpůsobily při silném dešti zaplavení
kanalizace. Z těchto důvodů se staví
retenční nádrž u hlavní brány při vjezdu do
areálu závodu. Jedině na základě splnění
daných podmínek může dojít k úspěšné
kolaudaci.
III. etapa rozšíření závodu v Hněvotíně
je součástí nové strategie koncernu.
Ta mimo jiné počítá s tím, že bude část
výroby pro logistiku a průmysl převedena
z Kirchheimu do nové haly v Hněvotíně, a to
během roku 2016 a 2017. Dále dojde
k restrukturalizaci výroby v tom smyslu, že
se závod v Hněvotíně bude více
koncentrovat na výrobky firemní logistiky.

Historický název místní části Klupoř, kde
žila převážně obecní chudina, má původ ze
zkomoleného dolnobavorského hanlivého
označení „obydlí holých zadnic“. Jedná se
o ulice vedoucí od okružní křižovatky
směrem na Olšany a Bystročice (Velký
Klupoř) a vlevo jihovýchodním směrem od
křižovatky (Malý Klupoř).

Zdravotní přednáška
Místní organizace
Českého červeného
kříže v Hněvotíně si
vás dovoluje pozvat na
zdravotní přednášku
na téma „Zdravý
životní styl v prevenci
n á d o r o v ý c h
onemocnění“, která se
koná v úterý 8. března od 17 hodin
v klubovně Kulturního domu. Přednášet
bude paní Lucie Přikrylová.
Jitka Ponížilová

Svoz nebezpečného
a objemového odpadu
Jako každý rok i letos proběhnou v obci dva
svozy nebezpečného a velkoobjemového
odpadu. Ten první se bude konat v sobotu
16. dubna od 8:45 hodin. Stanoviště je
v ulici před hasičskou zbrojnicí. Bližší
informace budou vyhlášeny rozhlasem
a uvedeny na webových stránkách obce.
Iveta Čechová

V provozu nové haly nalezne uplatnění asi
80 zaměstnanců. Především seřizovači, svářeči,
konstruktéři, technologové a další strojařské
profese. Toto je zároveň i nabídka obyvatelům
Hněvotína a okolí, kteří hledají perspektivní
zaměstnání s možností dalšího osobního
rozvoje, aby rozšířili firemní tým.

Uvedením nové haly do provozu neskončily
stavební aktivity naší společnosti, neboť
mateřská firma připravuje další výstavbu.
Konkrétně v prostoru za galvanovnou by
měla do budoucna vyrůst další hala na
výrobu plochých drátěných roštů, které
budou dále zpracovávány v ostatních
závodech firmy Wanzl. Vzhledem
k charakteru výrobků získal tento projekt
název „2D závod“ a práci zde v budoucnu
najde až 200 zaměstnanců.
Roman Adami, jednatel
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Kulturní a společenské akce
v březnu a dubnu 2016

Oznámení Římskokatolické
farnosti Hněvotín

Výbor pro kulturu, sport a práci se
zájmovými složkami ve spolupráci se spolky
obce a základní a mateřskou školou
připravují a zvou občany v měsících březnu
a dubnu na tyto akce:

Ohlédnutí za Vánočním koncertem
V neděli 3. ledna 2016 se v našem kostele
konal Vánoční koncert chrámového sboru
Chorus Mauritiensis z kostela sv. Mořice
v Olomouci, který byl mimořádně zdařilý.
Na dobrovolném vstupném se přitom
vybralo 3 209 Kč, které budou použity na
restaurování křtitelnice kostela. Děkujeme
všem, kdo se koncertu zúčastnili a do sbírky
přispěli.

27. 2. Maškarní ples mateřské školy
6. 3. „Babička v trenkách“
12. 3. Ples FC Hněvotín
18. 3. Hněvotínský košt 2016
26. 3. Slavnostní průjezd kočáru přes
Hněvotín
15. 4. Jarní setkání seniorů
30. 4. Slet čarodějnic
K některým akcím ještě poznámka.
„Babička v trenkách“ je divadelní
představení ochotníků z Bukovan.
Hněvotínský košt je již tradiční klání
vyznavačů slivovice a jiných pálenek,
spojené s kulturním programem
a ochutnávkami. Slavnostním průjezdem
kočáru přes Hněvotín bude zahájena
turistická sezóna v mikroregionu Kosířsko.

Setkání seniorů se na jaře koná na základě velmi
úspěšného podzimního setkání, opět
se skupinou Na Ostro.

Slet čarodějnic je prozatím plánován
v Hněvotínských skalách (pro starší, méně
pohyblivé a malé děti by v tomto případě
byla zorganizována kyvadlová doprava).
Podrobnější informace k některým akcím
naleznete na jiných místech v tomto vydání
zpravodaje, další vám budou sděleny
prostřednictvím obecního rozhlasu, nebo
na webových stránkách obce.
V současné době také průběžně běží
zájmové a sportovní kroužky pro mládež.
Dospělí mají mimo sportovního vyžití
možnost v Kulturním domě navštěvovat:
- jógu (každá středa od 19 hodin v obřadní
místnosti, kontaktní osobou je Jana
Svobodová);
- taneční skupinu BABA (každé pondělí od
18 hodin, kontaktní osobou je Jitka
Ponížilová);
- nácviky sebeobrany a bojových umění
(každou středu od 19 hodin ve velké sále,
kontaktní osobou je Radek Erben).
Kontakty na uvedené osoby získáte na
obecním úřadu.
Miloslav Antl, místostarosta
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Poděkování za Tříkrálovou sbírku
Dále děkujeme všem spoluobčanům, kteří
přispěli letos do Tříkrálové sbírky na
projekty olomoucké arcidiecézní Charity
a na její humanitární pomoc v zahraničí.
Tříkrálová sbírka vynesla v naší obci
36 073,- Kč. V olomouckém děkanátu
vynesla tato sbírka celkem 1 434 603,- Kč,
v celé olomoucké arcidiecézi asi
24,8 mil. Kč a v celé České republice téměř
94,5 mil. Kč, tj. asi o 5 mil. Kč více než loni.
Je potěšitelné, že přibývá těch, kteří chápou
potřebu pomáhat lidem, kteří se octli
v nouzi, a to u nás i ve světě.
Postní doba a sbírka Postní almužna
Postní doba je dobou přípravy na
Velikonoce. Křesťané se v této době více
postí nejen od masa, ale také od jiných
požitků (kouření, alkoholu apod.) a zábav
(plesy, taneční zábavy apod.). Zato se více
soustřeďují na tajemství spásy skrze
Kristovo utrpení, smrt a vzkříšení. Postní
doba začala Popeleční středou, která letos
připadla na 10. únor. Na postní dobu
Charita vyhlásila sbírku Postní almužna,
která se koná ve všech kostelích České
republiky. Do pokladniček se sbírají
příspěvky na pomoc chudým lidem
a zejména rodinám s více dětmi.

Hněvotínský košt 2016
V pořadí 7. ročník tradiční ochutnávky
pálených produktů pořádané pod názvem
„Hněvotínský košt“ připravujeme na pátek
18. března od 18 hodin v sále Kulturního
domu Hněvotín.
Jaké jsou letošní
soutěžní podmínky?
Soutěžit se bude ve
dvou kategoriích,
vybraní obecní
odborníci (rozuměj
porota) budou
hodnotit zvlášť
švestkové pálenky
a zvlášť ostatní ovocné destiláty. Zájemci
o účast v soutěži odevzdají 0,5 litru
soutěžního vzorku v lahvi z čirého skla
v termínu od 1. do 15. března do 17 hodin
v kanceláři obecního úřadu. Zde mu bude
přiděleno číslo a tím bude zajištěna
anonymita celé soutěže. Jeden účastník
může přihlásit i více vzorků.
Porota se poprvé sejde ve čtvrtek 17. března,
kdy bude vzorky hodnotit v prvním kole
soutěže a určí finalisty odborné části.
Hlavní soutěž, které se již zúčastní
i veřejnost, proběhne v pátek 18. března.
Porota určí vítěze „odborné“ části,
návštěvníci akce pak degustací všech
dodaných vzorků rozhodnou v hlasování
o udělení nejváženější ceny nazvané „Hlas
lidu“.
Vstupné na Hněvotínský košt činí 50 Kč,
soutěžící získá za každý dodaný vzorek
pálenky vstupenku zdarma. Ta je zároveň
poukázkou na ochutnávku 15 soutěžních
vzorků a kupónem pro hlasování veřejnosti.
V doprovodném programu je připraveno
kulturní vystoupení a zabíjačkové
speciality.
Tomáš Dostál

Obřady Svatého týdne a Velikonoc
Svatý týden a Velikonoce jsou vrcholné svátky církevního roku, o kterých
si připomínáme vykupitelské dílo Ježíše Krista, jeho utrpení, smrt a vzkříšení. Proto
zveme na obřady v tyto dny všechny věřící. Pořad obřadů Svatého týdne a Velikonoc
v našem kostele je následující:
Květná neděle – 20. března: 9.30 hod. – mše svatá se svěcením ratolestí
s průvodem do kostela, zpráva o umučení Ježíše Krista (pašije)
Zelený čtvrtek – 24. března: 18.00 hod. – mše svatá na památku poslední večeře
Páně, přenesení Nejsvětější svátosti, adorace v Getsemanské zahradě
Velký pátek – 25. března: 17.00 hod. – bohoslužba slova se zprávou o umučení
Krista,
uctívání sv. kříže, přijímání, modlitby u Božího hrobu
Bílá sobota – 26. března: po celý den je kostel otevřen pro adoraci u Božího hrobu
Velikonoční vigilie (večer): 19.00 hod. – svěcení ohně a velikonoční svíce před
kostelem, průvod se svícemi do kostela, velikonoční chvalozpěv, bohoslužba slova,
svěcení křestní vody, obnova křestního slibu, slavení eucharistie, požehnání
Velikonoční neděle – 27. března: 9.30 hod. – slavná velikonoční mše, požehnání
pokrmů
Velikonoční pondělí – 28. března: 9.30 hod. – další velikonoční mše, požehnání
věřících
Přejeme všem věřícím i ostatním spoluobčanům radostné Velikonoce, svátky vzkříšení
našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista, slavného Vítěze nad hříchem a nad smrtí.
P. Eduard Krumpolc, farář
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Z činnosti FC Hněvotín
Benjamínci nám dělají radost
S blížícím se začátkem fotbalových soutěží
(konec měsíce března) stoupá intenzita
přípravy jednotlivých mužstev. Muži mají
za sebou soustředění, které v termínu od
18. do 21. února probíhalo v Loučné nad
Desnou, mládežnické týmy využívají
k přípravě nejvíce tělocvičnu základní
školy, vzhledem k příznivému počasí už
i hřiště s umělým povrchem a účastní se
řady turnajů.
Nejaktivněji si v tomto směru počínají naši
nejmladší, benjamínci. A dosahují
krásných výsledků. Náročný program
absolvovali zejména v polovině ledna.
V sobotu 16. ledna se zúčastnili halového
turnaje v Šumperku a obsadili 2. místo,
když za sebou nechali týmy SK Uničov,
Sokol Sudkov, FK Letohrad, RSKM Horní
Pomoraví, FK Šumperk 2 a Sokol Nový
Malín. Vyhrálo mužstvo FK Šumperk 1.
Následující den, v neděli 17. ledna, stejný
výsledek zopakovali na turnaji
organizovaném TJ Haná Prostějov. O týden
později se v Nezamyslicích na Hané
zúčastnili turnaje OFS Prostějov a z deseti
účastníků obsadili 5. místo. Za vzornou
reprezentaci klubu je potřeba naše mladé
naděje pochválit.
Pozvánka do restaurace „Na hřišti“
Na základě vzájemné dohody byl
s předchozím nájemcem restaurace „Na
hřišti“ ukončen předčasně její pronájem
k 31. lednu 2016. Následovala týdenní
provozní výluka, během které proběhly
nejnutnější rekonstrukce.
Týkaly se především technického vybavení
kuchyně. Proběhly také výměny
elektroinstalace a vodoinstalace v kuchyni,
dále vodoinstalace u baru a na toaletách,
svépomocí s přispěním obecního úřadu byl
vystavěn nový bar s nerezovým výčepním
pultem. Ve spolupráci s novým nájemcem,
kterým je paní Hana Korchová z Hněvotína,
byly prostory osazeny novým
zabezpečovacím zařízením napojeným na
pult centrální ochrany. Celkově bylo
proinvestováno bezmála 151 tis. Kč. Výbor
FC Hněvotín touto cestou děkuje všem,
kteří se na bleskové rekonstrukci podíleli
a sponzorům za finanční přispění.

Úspěšná sestava benjamínků ze Šumperka. Stojící zleva: Justýna Ježová, Alexandr Horák, Jindřich
Neděla, Richard Černošek, Vojtěch Gerlich a trenér Zdenek Filip. Klečící zleva: Michal Eis, Martin
Slovák, Ivo Rokyta a Dominik Romanovský. Ležící je Matyáš Kučerka.

Ve sportovním areálu
se bruslilo
Bohužel ale jen velmi krátce. Čtyři mrazivé
dny připravovali členové SDH Hněvotín
Kamil Navrátil, Lukáš Burďák, Petr Krupáš,
Roman Jánský ml. a Víťa Polák ml. ve
sportovním areálu ledovou plochu, aby se
na ní pouhé čtyři dny bruslilo a hrál hokej.

Nová nájemkyně vybavila prostory
restaurace televizorem s úhlopříčkou
150 cm, jukeboxem, profesionálním
kávovarem, lednicemi s monitorováním
teploty. V restauraci osobně vaří domácí
kuchyň výhradně z čerstvých surovin, těší
se na vaši návštěvu a ráda vás pohostí.
S novým nájemcem do restaurace přichází
i nový dodavatel piva. Od 1. března jím bude
soukromý pivovar Bernard.
Milan Krejčí

Nábor hráčů
Fotbalový club Hněvotín pořádá nábor nových
hráčů narozených v letech 2008 až 2010.
Neváhejte a přiveďte mladé adepty kopané do
sportovního areálu, který pro sportovní vyžití vašich
dětí nabízí kvalitní podmínky.
Pro bližší informace se můžete obrátit na trenéry
mládeže: Zdenka Filipa (mob. 777 300 399)
a Jiřího Sovu (724 118 098).

A oboje na takřka profesionální úrovni.
Vrtochy letošního „zimního“ počasí však
více nedovolily a není předpoklad, že by se
to do konce tohoto ročního období změnilo.
I tak je ale potřeba vyjádřit hasičům za práci
na přípravě kluziště velké poděkování.
Snad budou příští rok podmínky pro nástřik
a udržení ledové plochy příznivější.
Poděkování patří i obecnímu úřadu za
podporu a nákup hokejových branek.
Milan Krejčí
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Plesová sezóna v Hněvotíně
V době psaní tohoto článku je plesový
program v Hněvotíně vyčerpán ze tří
čtvrtin. Ze čtyř naplánovaných na nás totiž
čeká už jediný, tradičně poslední ples
FC Hněvotín, který se koná v sobotu
12. března. Pokud by měla být dodržena
letošní tendence, měli by se jeho
organizátoři na co těšit. Ale protože nejsou
prostory Kulturního domu „nafukovací“,
nemusí se bát. S každým dalším letošním
plesem se totiž počet návštěvníků
zdvojnásoboval.

Prvním letošním plesem byl ten
„nejodvážnější“, Pyžamový, který se konal
23. ledna. Konal se již počtvrté
a zaznamenal nejslabší návštěvnost ve své
historii, když jej navštívilo 70 platících,
společně s účinkujícími a pořadateli se tak
v prostorách Kulturního domu pohybovalo
přibližně 100 osob v různých variacích
pyžam, košilí a županů. Pro pořadatele to
bylo zklamáním a budou velmi přemýšlet,
zda v organizaci plesu pokračovat
i v příštích letech. Paradoxně se přitom
téměř všichni zúčastnění vyjádřili, že šlo
o nejpodařenější ročník.
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Druhý ples uspořádali 13. února členové
mysliveckého sdružení Blata a s účastí
přibližně 150 návštěvníků byli určitě
spokojenější. Následnou sobotu 20. února
však pořádali ples hněvotínští hasiči
a „kulturák“ doslova praskal ve švech, když
jej navštívilo 330 milovníků zábavy.
Stabilní prostory určené k pořádání plesů
tak musely být rozšířeny o prostory přilehlé
restaurace, aby se příliv osob zvládl. A je
potřeba říci, že se s tím organizátoři pod
vedením neúnavného Petra Krupáše
vypořádali na výbornou.

Vůbec všem organizátorům výše uvedených
plesů je potřeba poděkovat. Byly po všech
stránkách výborně připraveny.
K pyžamovému a hasičskému plesu se ještě
vracíme obrazově.
Milan Krejčí
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pomalu vrcholí

Vesmírná odysea – zážitkový tábor 2016
Za podpory obecního úřadu a sponzorů připravuje spolek ProVás
Hněvotín v období letních prázdnin v termínu 15. až 21. srpna 2016
2. ročník hněvotínského pobytového tábora. Tábor je určen
přednostně pro děti s trvalým pobytem v naší obci, případně pro
děti, které navštěvují 1. až 8. třídu hněvotínské základní školy.
O děti se bude celý týden starat 17 zkušených vedoucích, většinu
z nich děti znají z místních kroužků a spolků.

Letošní téma bylo zveřejněno již v prosinci a zní „Vesmírná odysea“.
Budeme putovat neprobádaným vesmírem a zažívat mimozemská
dobrodružství – co přesně nás na cestě napříč galaxiemi čeká, se
dozvíme až po příjezdu na naši základnu - chatu RELAXA, ve
Žďárském Potoce u Rýmařova. Kapacita ubytovacího modulu je
však omezena. Vesmír s námi může prozkoumávat výsadek v počtu
80 dětí. Zájem mezi dětmi a rodiči je veliký, proto již neodkládejte
podaní přihlášky, nebo nás kontaktujte e-mailem na spolkové
adrese provashnevotin@email.cz. Bližší informace o táboře
a aktivitách spolku naleznete na naší internetové adrese
www.provashnevotin.cz.
Petr Niessner
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