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Obecní samospráva

Poznámky z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce
V úterý 12. února proběhlo 3. veřejné zasedání zastupitelstva obce. Zúčastnilo se jej
8 zastupitelů a 15 hostů z řad občanů obce.
Po zprávě kontrolního výboru a zprávě
o činnosti obecního úřadu seznámil předseda finančního výboru Libor Blaťák přítomné s vydaným rozpočtovým opatřením č. 1/2019 a s rozpočtovým opatřením
č.2/2019, které bylo ještě v průběhu jednání upravováno a doplňováno. Následně
byly projednány žádosti o:
- finanční příspěvek organizaci Charita
Olomouc (nebyl schválen);
- odprodej pozemku obce společnosti Spro
stavby, obchod, dopravu a služby s.r.o. se
sídlem v Lutíně (byl schválen);
- navýšení plateb za vodné a stočné, kterou
předložila společnost ARKO TECHNOLOGY, a.s. se sídlem v Brně (bude se dále projednávat);
- navýšení provozního rozpočtu Základní
školy a Mateřské školy v Hněvotíně, příspěvkové organizace o 171 tis. Kč na vybavení žákovské kuchyňky nábytkem, spotřebiči a nádobím (schváleno 180 tis. Kč);

- vybavení dvou šaten pro dorostence
a mladší žáky nábytkem za cca 62 tis. Kč,
kterou předložil spolek TJ FC Hněvotín,
z.s. (bylo schváleno).
V dalším průběhu jednání bylo schváleno
vyhlášení těchto soutěží na veřejné zakázky
malého rozsahu:
- úprava místa pro přecházení u okružní
křižovatky;
- dotační management projektu „Posílení
vodovodního systému a výstavba vodojemu Hněvotín“
- oprava střechy kulturního domu.
Zastupitelé dále revokovali usnesení
z 20. zasedání zastupitelstva obce ze dne
10. prosince 2009 a zrušili Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009 o místním poplatku z ubytovací kapacity a schválili vydání
nové, upravené Obecně závazné vyhlášky
č. 1/2019. Dnem vyhlášení této vyhlášky
bude 13. únor 2019, kdy bude vyvěšena na
úřední desce obce. Po uplynutí 15 dnů od
vyhlášení nabude tato vyhláška účinnosti,
t.j. 1. března 2019. Schválena byla dohoStrana 2

da o provedení práce do 300 hodin ročně
s panem Liborem Blaťákem a žádost o trvalý zábor pozemku parc. č. 441/2 v majetku
státu.

Opravy se dočká i střecha kulturního domu.

Dále na zasedání zazněly níže uvedené informace, které jsou podrobněji zmíněny na
jiných místech Zpravodaje:
- starosta obce Jaroslav Dvořák informoval
o zákazu svévolného monitorování veřejného prostoru kamerami a poté představil
aktuální koncepci cyklostezek se záměrem
vykoupení a směn pozemků k tomu potřebných s tím, že záměry budou po projednání
s majiteli a dotčenými orgány zveřejněny
na úřední desce;
- místostarosta obce Miloslav Antl hovořil
o plánech obce v zásobování vodou a výměně vodoměrů, o plánovaném přeložení
všech nadzemních rozvodů nízkého napětí v obci do země a o pokračující výstavbě
v obci v zimním období;

Atraktivní akcí pro občany obce bude na začátku
měsíce března Hněvotínská zabijačka.

- předseda finančního výboru Libor Blaťák
představil změny týkající se cen vodného
a stočného a jejich úhrad;
- místostarosta Petr Niessner seznámil

účastníky zasedání s uskutečněnými a připravovanými kulturními a společenskými
akcemi na nejbližší období.
V další části programu jednání byly projednány a schváleny smlouvy obce. Připomínky a náměty občanů vzešlé z diskuze budou
vyhodnoceny a na 4. veřejném zasedání
budou občané seznámeni s jejich řešením.
Na závěr bylo schváleno usnesení a starosta jednání ukončil.
Podrobnější informace o projednávaných
záležitostech naleznete na obecních webových stránkách v Usnesení ze 3. zasedání
zastupitelstva obce.
Iveta Čechová

Stížnosti občanů
na kamerové monitorování
bez jejich souhlasu

Někteří naši občané si ve snaze kontrolovat
svůj majetek a své prostory nainstalovali
kamery pro jejich sledování. Monitorovat
si můžete vchod do svého domu, zahradu,
vrata garáže, apod., dokonce i zaparkované
auto u svého domu (jen když tam však skutečně stojí, jinak ne).
Nesmíte však monitorovat běžně přístupná
veřejná prostranství obce, vchody do rodinných domů třetích osob, zaznamenávat
pohyb a tváře osob a tím i jejich biometrické údaje - bez jejich souhlasu tak porušujete práva na ochranu osobnosti.

Pokud ochranu takto řešíte, vyžádejte si
od dotčených osob, například souseda,
souhlas. Jinak se dopouštíte porušování
Zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)
a také porušování Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 95/46 o ochraně osobních údajů, známé pod zkratkou
GDPR. Veřejný prostor je chápán jako
místo, které může kdokoliv, kdykoliv, bez
rozdílu a za víceméně jakýchkoliv okolností, navštívit. Tyto oblasti jsou pod správou
veřejných autorit. Patří sem například veřejné parky, obytné ulice, parkoviště, zastávky, sportovní prostranství apod.
Obecní úřad již řeší konkrétní stížnosti a vy
se zbytečně vystavujete možnému trestnímu stíhání.
Roman Piňos,
předseda výboru pro životní prostředí
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Výměna vodoměrů s dálkovým Úprava cen vodného a stočodpočtem
ného a zálohové platby
Obec Hněvotín má již k dispozici projektovou dokumentaci na celkovou rekonstrukci
vodárny na Malém Klupoři. Byla podána
žádost o sloučené územní a stavební povolení. Realizaci předpokládáme při udělení
dotací ještě v letošním roce.
Dále plánujeme výměnu prvních 200 ks vodoměrů s dálkovým odpočtem, které jsme
koupili již v minulém roce. Dalších 200 ks
plánujeme koupit a instalovat v tomto roce
a zbývající v roce 2020.

Obecní úřad se snaží nezvyšovat ceny vodného a stočného již od roku 2014. Celkovou cenou 62 Kč/m3 jsme v regionu druzí
nejlevnější (dodávka pitné vody 27 Kč/m3
a odvádění splaškových vod 35 Kč/m3).
Většina okolních obcí se pohybuje s cenou
kolem 83 až 86 Kč/m3. Je evidentní, že
vodu obec dotuje ze svého rozpočtu.
Hněvotín má propojený vodovod s obcí
Lutín. Společnost ARKO TECHNOLOGY,
a.s., která obci Lutín sítě provozuje, nám
navyšuje poplatky za investice do vodárenského zařízení spojené s nárůstem cen
energií, mezd zaměstnanců, poplatků za likvidaci kalů, se zdražením chemikálií apod.

Tím bychom vyřešili jednak nutnou výměnu vodoměrů po době životnosti, jejich
sjednocení a zjednodušili bychom zároveň
způsob odpočtů a tím i fakturaci. Výměna
v rodinných domech však bude náročná na
čas i technické provedení.
Budete-li mít zájem o zásobování vodou
z obecního vodovodu, klade si obec jako
majitel a provozovatel vodovodu podmínku - bezpodmínečnou instalaci nového
měřícího zařízení. Nezbytné práce spojené
s výměnou půjdou na vrub obce. Výměnu
plánujeme po jednotlivých ulicích. O pracích budete včas a s dostatečným předstihem informováni, s instalatéry si dohodnete podrobnosti výměny již sami.
Miloslav Antl, místostarosta

Obec nemůže výše uvedené ceny držet
donekonečna a růst nákladů neustále dorovnávat z obecního rozpočtu. Vše tedy
propočítáme, projednáme v zastupitelstvu
a s návrhem cen vás seznámíme v měsíci
srpnu.
V této souvislosti vás také informujeme,
že připravujeme systém měsíčních zálohových plateb vodného a stočného s ročním
vyúčtováním, podobně jako u dodavatelů
plynu nebo elektrické energie. Tento systém by měl být uveden do praxe pravděpodobně od roku 2020.
Libor Blaťák, předseda finančního výboru

Pokračující výstavba v obci
V zimním období jsou vždy stavební aktivity utlumeny. Snažili jsme se přesto řešit
drobnější úkoly:
- doplnili jsme dvě hnízda bezdrátového
rozhlasu u nové výstavby rodinných domů
na Topolanské ulici;

- rozhodli jsme se předláždit prostory sklepa a chodby pod kuchyní základní školy;
- pracujeme s paní učitelskou Ivetou Šutovou na realizaci žákovské školní kuchyňky
určené na výuku vaření a přípravy studené
kuchyně;
- po konzultacích a úpravách jsme převzali
projektovou dokumentaci na výstavbu vodojemu Malý Klupoř a požádali o společné
územní a stavební řízení;

Rozkopeme Hněvotín, bude však krásnější
Společnost ČEZ Distribuce má záměr přeložit veškeré rozvody nízkého napětí v intravilánu obce do země. Nyní se zpracovává
pro tento záměr projektová dokumentace.
Realizace se plánuje v letech 2021 (Malý
a Velký Klupoř, ulice Olomoucká a část
obce po kostel a následně ulice Lutínská).
V roce 2022 bude následovat střed obce
a ulice Topolanská.
Všechny ostatní části mají již vodiče nízkého napětí v zemi. Připojení domů si budou
jejich majitelé se společností ČEZ Distribuce řešit sami.
Pro obec tak vyvstane problém nejen výkopových a realizačních prací v již revitalizovaných ulicích, ale také s vedením kabelů veřejného osvětlení a umístění svítidel
v těchto částech obce. Nyní je vedeno spo-

- vyměnili jsme některá svítidla v sále kulturního domu za úsporné LED žárovky;
- vyměnili jsme také část svítidel veřejného
osvětlení za LED systém;
S dalšími pracemi počkáme, až se rozjaří.
Miloslav Antl, místostarosta
lečně, nebo částečně na sloupech a střešních konzolách ČEZu. Předpokládáme,
že přeložení kabelů veřejného osvětlení
a svítidel na stožáry bude obec stát přibližně 500 tis. Kč.
Zmizí však zadrátování ulic a oddechnou
si majitelé domů se střešními konzolami.
Ulice bude muset realizátor akce uvést
do původního stavu.
Miloslav Antl, místostarosta
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Koncepce cyklostezek a záměr odkoupení pozemků
do majetku obce
Zastupitelé obce se také zabývají otázkami
spojenými s vybudováním sítě cyklostezek,
po kterých občané obce tak volají.
Cyklostezka Hněvotín – Topolany
Cyklostezka povede od poslední zástavby
na Topolanské ulici po levé straně silnice
ve směru na Topolany.
Povrch bude živičný a cyklostezka bude
osvětlená. Zastupitelé odsouhlasili záměr
vykoupit potřebné pozemky a zpracování
projektové dokumentace až po jižní okraj
Topolan. Ve spolupráci se Statutárním
městem Olomouc a komisí místní části
Topolany zbývá vyřešit návaznost na cyklostezku, která je mimo katastrální území
naší obce, výkupy pozemků v k. ú. Topolany a financování části cyklostezky vedoucí
mimo náš katastr.

Samozřejmě, že budeme usilovat o dotace
na výstavbu těchto objektů, jejichž přesnější označení je stezka pro chodce a cyklisty.
Právě pro tyto skupiny občanů se jejich
výstavbou výrazně zvýší dopravní bezpečnost.
Jaroslav Dvořák, starosta

Přivolejme s jarem i naději

Žáci naší školy vyrobili výtvarné předměty
pro akci s názvem Tulipánový měsíc březen
2019, která nese podtitul Přivolejme s jarem i naději.

Cyklostezka Hněvotín – Olomouc
(návaznost na Olomouc - 1. fáze):
Zastupitelé souhlasí se záměrem výkupu
části pozemků od majitelů podél nového
chodníku a zastávek WANZL. V nejbližší
době převede Olomoucký kraj další pozemky na naši obec a zadáme zpracování
projektové dokumentace na plánovanou
výstavbu. Podobně jako u Topolan musíme
se Statutárním městem Olomouc projednat zpracování projektové dokumentace od
hranic obce po ulici I. P. Pavlova k Aquaparku a financování olomoucké části.
Cyklostezka Hněvotín - Lutín
Tato cyklostezka nás trápí nejméně a je
taky nejméně problémová, protože hranice
katastrálního území obce končí až na okraji
Lutína. Obec Lutín se do výstavby zapojí také. Cyklostezka bude vedena po levé
straně podél komunikace vedoucí do Lutína. Zastupitelé odsouhlasili záměr výkupu
pozemků a zahájení prací na projektové
dokumentaci.
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Je to už 7. ročník projektu, který organizuje Občanské sdružení Amélie. Posláním
je pomáhat žít život s rakovinou. Poskytuje psychologickou pomoc pro onkologicky
nemocné a jejich blízké.

Výtvarná díla žáků budou v měsíci březnu
zkrášlovat onkologické pracoviště Fakultní
nemocnice Olomouc.
Kateřina Vališová
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Informace o zápisu do
1. třídy základní školy
a do mateřské školy pro
školní rok 2019/2020
Zápis do 1. třídy základní školy
školního roku 2019/2020 se uskuteční v pátek 12. dubna v době od
13 do 19 hodin v budově základní školy. Samotnému zápisu bude předcházet schůzka s rodiči budoucích prvňáčků, která se uskuteční ve čtvrtek
21. března od 16:30 hodin v pavilonu
základní školy.
Zápis do mateřské školy se uskuteční
ve čtvrtek 9. května. Zápis
k předškolnímu vzdělávání proběhne ve dvou kolech. Ve čtvrtek 25. dubna si rodiče v době od
12 do 17 hodin vyzvednou v mateřské škole potřebný formulář a zapíší
se do časového rozpisu pro samotný
zápis, který se uskuteční 9. května
v době od 12 do 17 hodin.

Důležité upozornění
pro mateřskou školu!
Od počátku školního roku, který
následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení
povinné školní docházky dítěte, je
předškolní vzdělávání povinné. Zákon č. 258/2000 Sb., konkrétně § 50,
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
v platném znění stanovuje, že zařízení poskytující péči o dítě do 3 let věku
v denním režimu, nebo předškolní
zařízení mohou přijmout pouze dítě,
které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je
proti nákaze imunní, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou
kontraindikaci.
Veškeré další informace k oběma
zápisům najdete na webových stránkách školy na adrese www.skolahnevotin.cz.
Vladimír Čuka, ředitel školy
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Vánoční laťka
Na soutěž ve skoku vysokém, která se konala v úterý 18. prosince, přijeli opět sportovci druhého stupně ze čtyř základních
škol – z Lutína, Těšetic, Náměště na Hané
a Senice na Hané. Úvodní slovo si vzal pan
ředitel a po něm vystoupily dívky s pompony, aby sportovní klání zahájily kulturním
výstoupením. Pro naše sportovce přinesla
Vánoční laťka i tentokrát úspěch v podobě
míst na stupních vítězů. V každé kategorii
jsme měli alespoň jednoho zástupce.

Nejprve se na stupních vítězů umístily
v kategorii mladších žákyních hned dvě
dívky, které přeskočila pouze jedna žákyně
z Lutína. Naše děvčata překonala nejprve
výšku 120 cm, ale pro rozlišení umístění
bylo potřeba absolvovat rozskok na výšce
123 cm. Nakonec Sára Tomaščáková skončila na třetím a úspěšnější Adéla Navrátilová na druhém místě.
I Patrik Kaspar musel v mladších žácích
o své umístění na stupních vítězů bojovat
v rozskoku. Byl úspěšnější než žák z Lutína
a třetí místo tak obsadil výkonem 128 cm.
Ve starších žákyních jsme měli opět umístění na třetí příčce, a to zásluhou Kristýny
Pytlíčkové, která skočila 130 cm.

Jako poslední a vždy nejvíce očekávaná
kategorie byli starší hoši, kteří skáčou nejvýš. Letos jsme se nejvýše překonané laťky dočkali od domácího závodníka Petra
Vohnouta, který si výkonem 159 cm zajistil
první místo.
V celkovém hodnocení kategorií dívek
a hochů vyhrála družstva ze základní školy z Lutína a odvezla si oba vítězné poháry,
naše škola obsadila obě druhá místa. Vloni
naše dívky putovní pohár za nejlepší družstvo získaly, letos nám o pár bodů unikl,
tak snad příští rok budeme v družstvech
úspěšnější.
Radka Dudová

Hudební pořady Martina
Kubáta
V úterý dne 29. ledna se žáci 1. stupně naší
školy účastnili koncertu profesionálního
hudebníka Martina Kubáta, který jednoduchou a hravou formou dětem přiblížil krásu
a přirozenost klasické hudby. Program pro
jednotlivé třídy byl rozmanitý, přizpůsobený věku a učivu dětí v jednotlivých ročnících.
První a druhá třída se s hudbou teprve seznamuje, takže si vybrala pořad nazvaný
Hudební výlety, kde se žáci dozvěděli, že
hudba je živá, umí malovat obrázky a pomáhá nám krásně prožít slavnostní chvíle.
Pomocí her a aktivního muzicírování se
učili tyto vlastnosti hudby vnímat. Vytvořili také dětskou kapelu, zazpívali si mnoho
dětských písní, zahráli si na jednoduché
rytmické hudební nástroje, ale zazněly
i úryvky skladeb známých hudebních skladatelů.

Šesťáci zachrání život
Jedním z témat předmětu Výchova k občanství v 6. ročníku jsou Dětská práva. Žáci
se seznamují nejen s tím, jaká práva děti
mají, ale i s problematikou jejich nedodržování, a to zejména v rozvojových zemích.
V této souvislosti se seznámili s významem
organizace UNICEF. Jednou z aktivit této
organizace je i projekt pod názvem Adopce
panenek, do kterého se zapojili právě naši
šesťáci. Už teď ale můžeme prozradit, že se
v příštích dnech do projektu zapojí i žáci jiných ročníků.
Ivana Hegrová, Iveta Šutová
Zapojili jsme se do projektu Adopce panenek, realizovaného organizací UNICEF.
Každá panenka představuje skutečné dítě v
rozvojové zemi, které bude očkované proti
6 zákeřným nemocem. Každý z nás přispěl
částkou 23 Kč a složili jsme se na jednu panenku v hodnotě 600 Kč. Panenka nám ve
třídě bude připomínat, jak náročný život
mají děti daleko od nás a jak bezproblémový život máme my.
Adam Ošťádal, žák 6. ročníku

Mezi námi dravci

V lednu naši mateřskou školku navštívila paní se vzdělávacím programem Mezi
námi dravci. Děti se seznámily s různými
druhy dravců a sov, které mohou vidět nejen u nás v České republice. Některé z nich
si mohly prohlédnout nejen na obrázcích,
ale i jako vycpané exponáty.

Třetí třída se účastnila programu Wolfík, věnovaného hudebnímu skladateli
W. A. Mozartovi. Prostřednictvím malého
Wolfíka se žáci seznámili i s jeho tatínkem
Leopoldem, sestřičkou Nanynkou a skřítkem Papagenem. Společně si zazpívali,
zatančili, poznali Wolfíkovo neviditelné
divadlo a vyslechli úryvky z několika jeho
skladeb. Naučili se také o Wolfíkovi jednoduchou písničku.
Čtvrtá a pátá třída zvolila téma Hudební
šlehačka plná Smetany, kde byl hlavním tématem Bedřich Smetana. I zde žáky provázel samotný malý umělec. Vydali se s ním
podél řeky Vltavy hledat jeho hvězdičku.
Při tom navštívili i vojenskou přehlídku,
svatbu a dostali se až do Národního divadla v Praze. Na této cestě si samozřejmě
poslechli úryvky árií ze známých Smetanových oper, jako jsou Prodaná nevěsta,
Tajemství nebo Libuše, a nezapomněli
samozřejmě ani na Smetanovo vrcholné
hudební dílo - symfonickou báseň Vltava
z cyklu Má vlast.
Jitka Vlčková

Všechny děti si společně zahrály pohybovou hru s myškami. Děti se ve hře „proměnily“ v sovy a měly všechny myšky ležící na
zemi přemístit pomocí prstů na nohou na
předem určené místo. Na závěr programu
si děti vyrobily svoji vlastní sovu z papírové
ruličky, kterou si samy vybarvily a dozdobily. Dětem i učitelkám se program svojí pestrostí velice líbil a těší se na další programy, se kterými za námi paní opět přijede.
Monika Königová
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Lyžařský výcvik 2019
Letos jsme naplánovali náš pobyt na horách na první únorový týden, ihned po
pololetním vysvědčení. Nově zrekonstruované pokoje chaty Edison v lyžařském
středisku Karlov pojmuly našich 32 žáků
7. ročníku i všechny vedoucí.

Pondělní odpoledne jsme se šli rozřadit na
svah. Šest žáků začínalo na malém svahu
s posuvným pásem a snažili se co nejdříve
dohnat své spolužáky v lyžařském umění.
Ostatní se nechali vyvážet nahoru čtyř-

sedačkovými lanovkami, které byly letos
nově k dispozici hned tři.
Odbavení lyžařů tak bylo mnohem rychlejší. Druhé družstvo k sobě postupně přibíralo původní nelyžaře, ze kterých se stávali
rovnocenní partneři, a již třetí den všichni
naši svěřenci měli zkušenost s velkým svahem i lanovkou ve výšinách.
Do hor jsme letos s sebou vezli i „žížaly“,

Karneval
plastové pomůcky, které využilo první
i druhé družstvo a které žákům pomáhaly
ke správnému náklonu v postoji při obloucích. Naším úkolem bylo vypilovat lyžařský
styl a zlepšit vše, co se dalo. Druhé družstvo
překonávalo strach a někteří se v průběhu
týdne odvážili i na klopené zatáčky, skokánky, a dokonce i červené sjezdovky. Vyzkoušeli si také jízdu na kotvě i pomě, aby
jejich zkušenost doznala všech rozměrů.
První družstvo si i letos zpestřovalo lyžařskou výuku jízdou bez hůlek, živým slalomem i slalomem mezi hůlkami, lyžováním
ve dvojicích, trojicích, za sebou v hadovi,
nebo se točil každý sám jako ručičky hodin.
Trénovala se i jízda vzad. Večerní program
přinášel zábavu, odreagování a relaxaci
v plné podobě.

Počasí bylo v našem týdnu úžasné, teploty těsně pod nulou, slunečno, každý den
bez mlh a silného větru, sněhu dost a dost.
Mohli jsme tak zažít týden plný všeho dobrého. A to i zásluhou obecního úřadu, který
každému žákovi přispěl na pobyt částkou
ve výši 2 tis. Kč. Kdo s námi nebyl, o hodně
přišel. Tak za rok v Karlově na viděnou.
Radka Dudová

Projekt Ježíškova vnoučata

V prosinci se děti z naší mateřské školy zapojily do projektu Ježíškova vnoučata.
Děti ze třídy Motýlků a Včeliček tvořily vánoční přáníčka, která byla následně proStrana 6

střednictvím Českeho rozhlasu odeslána
do domovů pro seniory po celé České republice.
Petra Ošťádalová

V sobotu 26. ledna se ve 14:30 hodin sálem
kulturního domu v Hněvotíně rozezněly
tóny veselé hudby a letošní Karneval tím
mohl začít.
Účast byla hojná, přišla velká spousta krásných masek. Mimo kostýmy pohádkových
postav, či zvířátek, jsme mohli vidět i originální převleky například za pomeranče
či mouku. Celým odpolednem děti provázel
šašek Viky, který měl připravené soutěže
o bonbóny i spoustu veselých tanečků,
do kterých se děti s radostí zapojily.

Největší odvážlivci se zúčastnili soutěže
Hněvotín hledá talent, ve které zazpívali,
zatančili, nebo pobavili publikum vtipem,
za což poté dostali sladkou odměnu. Celé
odpoledne se velmi vydařilo, děkujeme
Spolku rodičů při MŠ Hněvotín za zorganizování této akce pro děti.
Petra Ošťádalová

Výlet do Pevnosti poznání

Druhý týden v únoru vyrazila mateřská
škola do Pevnosti poznání v Olomouci. Program s názvem Fyzika z kuchyně byl velice
zajímavý. Děti byly rozděleny do skupin
a postupně procházely expozice. Jako první navštívily program Výtvarka v kuchyni,
kde si vyzkoušely, jaké obyčejné věci mohou použít k tvoření výtvarných děl. Například sůl, která pohltí barvu, nebo pomocí
přípravku Jar, vody, slámky a potravinářského barviva vytvořit obtisk bublin a další
zajímavosti. Tempery a vodové barvy se mi
v té chvilce začaly jevit jako nejnudnější výtvarné potřeby.

Pro naši skupinu byla jako druhá expozice
Živá voda. Děti měly možnost poznat krásy
podvodní hladiny a různé živočichy, kteří
kolem vody žijí.
Pokračování na straně 7.
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Výlet do Pevnosti poznání
Pokračování ze strany 6.

Z mého pohledu byla tato expozice pro
naši věkovou skupinu nejméně zajímavá.
Vše vynahradil další program pod názvem
Pokusy v kuchyni. Děti se proměnily v chemiky. Opět pomocí potravin z kuchyně tvořily různé experimenty jako sopku a lávu.
Dozvěděli jsme se, jak poznat čerstvé vejce
od zkaženého. Také jsme zhlédli efektivní
ukázku toho, co udělá alobal v mikrovlnné
troubě. Děti také pana lektora překvapily,
když se zeptal, co do mikrovlnky nedáváme? Odpověď z řad dětí zněla „dítě“! Lektor s odpovědí pobaveně souhlasil a rozšířil
řadu zakázaných předmětů ještě o příbor
či vajíčko.
V závěru jsme zavítali do expozice Rozum
v hrsti. Byly zde různé hlavolamy, hry a zajímavosti. Například model mozku či oka,
kde děti na obrazovce pozorovaly, jak vidí
člověk s různými poruchami zraku. Poté už
nás čekala jen cesta zpět do školky. Troufám si napsat, že z Pevnosti poznání neodjížděly vzdělanější jen děti, ale i učitelky.
Kateřina Velclová

Vítání nových občánků

V sobotu 23. února jsme slavnostně přivítali v obřadní místnosti obecního úřadu
7 nových občánků Hněvotína. Zazpívat
a zarecitovat jim přišlo třináct dětí ze Základní a Mateřské školy Hněvotín pod vedením paní učitelek Renaty Krytinářové
a Veroniky Chudobové. Paní Jana Mádlová novorozence postupně představila panu
starostovi, který je uvítal a požádal o zápis
do pamětní kroniky.
Jsme potěšeni, že si rodiče pro svůj život
zvolili naši obec a všem dětem přejeme
hodně zdraví a úspěchů. Maminkám byla
předána kytička a dětem drobný dáreček.
Závěrem slavnostního dopoledne se rodiny
vyfotily u tradiční kolébky.
Petr Niessner, místostarosta

Ochotnické divadlo opět
v Hněvotíně
Divadelní spolek Bukovany přeměnil v sobotu 23. února sál hněvotínského kulturního domu v olomouckou divadelní Redutu.
Úderem 16. hodiny byl sál plně obsazen
a všichni diváci napjatě sledovali temnou detektivní komedii s názvem Hrobka
s vyhlídkou od britského autora Normana
Robbinse v divadelní režii pana Jana Machálka.
Starobylý dům zahalený v mlze, rozlehlá
zahrada s podivným záhonem růží a hrobka se zapečetěnou rakví. V ní odpočívá právě zesnulý majitel panství i značná finanční
hotovost. Údajně.

Ale jak je tomu ve skutečnosti? A komu
patří tajemná ruka objevující se v tajném
vchodu za knihovnou nebo ve škvíře mezi
dveřmi? Kdo má prsty v záhadných a náhlých odchodech dědiců velkého jmění na
věčnost? Napětí, hrůzná odhalení i neotřelý humor. Na veškeré otázky jsme dostali
v této detektivní komedii s hororovými
prvky jasné odpovědi až v závěru hry.
Náš obdiv patří všem deseti účinkujícím,
kteří předvedli úctyhodný dvouapůlhodinový herecký výkon. Během půlhodinové
přestávky si mohli vybrat jak diváci, tak
herci z nabídky občerstvení, kterého bylo
připraveno pro všechny dostatek. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě
a organizaci tohoto divadelního představení.
Petr Niessner

Novými občany obce se stali (zleva): Šromová Viktorie, Turková Agáta, Johnová Hana, Zavadil Jan,
Zapletalová Ema, Hejtman Dominik, a Prchal Ondřej.

Novoroční výšlap a ohňostroj
Letošní novoroční výšlap doprovázelo
spíš podzimní počasí a do 13 hodin drobně mrholilo. To však nezabránilo bezmála
180 Hněvotíňákům, aby si vzájemně popřáli do nového roku u tradičního táboráku ve Skalách. Všem účastníkům pochodu
byly opět rozdány pamětní přívěsky a děti
jsme potěšili drobnou sladkostí. Velice děkujeme celému kolektivu kolem pana Všetičky. Mohli jsme si dát horký grog a hlavně
výtečnou gulášovou polévku.

S přicházejícím soumrakem jsme se plynule přesunuli před obecní úřad, kde jsme
společně pokračovali ve vítání nového roku
2019. U připraveného punče, který byl nachystán i v dětské variantě, jsme očekávali
příchod 18. hodiny, na kterou byl naplánován velkolepý ohňostroj s hudebním doprovodem. Jsme rádi, že drobný déšť ustal,
počasí se umoudřilo a bezmála 250 občanů
si mohlo tento barevný gejzír bezpečně vychutnat.
Petr Niessner

Cestopisná beseda

Poslední čtvrtek v měsíci lednu jsme se sešli v klubovně kulturního domu na besedě
s manželi Szúcsovými. Krásné fotky doprovázené vyprávěním z cest po Keni, Zanzibaru, Tanzánii a Ugandě nás bavily přes dvě
hodiny.

V Národních parcích byla k vidění spousta zvířat. Některá hodně zblízka. Zajímavé
bylo i cestování a ubytování v těchto končinách.
Děkujeme manželům Szúcsovým a budeme
se těšit na podzimní besedu o Kanadě.
Jitka Ponížilová
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Hněvotínský košt 2019

Od minulého vydání Zpravodaje obce Hněvotín proběhly tyto akce:
- 27. - 29. 12. 2018 … Vánoční turnaj ve stolním tenise;
- 1. 1. 2019 … Novoroční výšlap do Skal;
- 1. 1. 2019 … novoroční ohňostroj před obecním úřadem;
- leden … reprezentace obce skupinou BABA ve Velkém Týnci;
- 26. 1. 2019 … Maškarní bál mateřské školy;
- 31. 1. 2019 … přednáška manželů Szüczových o jejich cestě po Africe;
- 9. 2. 2019 … Ples Sboru dobrovolných hasičů Hněvotín;
- 16. 2. 2019 … Ples Mysliveckého sdružení Blata Hněvotín;
- 22. 2. 2019 … Valná hromada Mikroregionu Kosířsko v Hněvotíně;
- 23. 2. 2019 … slavnostní vítání nových občánků obce;
- 23. 2. 2019 … divadelní představení Spolku Bukovany Hrobka s vyhlídkou.

Společenský život v naší obci si dnes už neumíme představit bez některých tradičních
akcí. Jednou z nich je i oblíbená soutěžní
ochutnávka pálených produktů pořádaná
pod názvem Hněvotínský košt. V letošním
roce se v měsíci březnu uskuteční jubilejní již 10. ročník této populární soutěže, ve
které své vzorky představují hněvotínští
příznivci ovoce ve zkapalněném stavu. Jubileum by se oslavit mohlo opravdu hodnotně, neboť loňský rok byl na úrodu ovoce
opravdu bohatý a pálenice doslova „praskaly ve švech“. Necháme se tedy překvapit,
kolik slivovic, meruňkovic, jabkovic, hruškovic a dalších moků do soutěže dorazí.
Letošní ročník soutěže se uskuteční
v kulturním domě v pátek 22. března
od 18 hodin.

Na další období připravujeme:
- 2. 3. 2019 … Obecní zabíjačka u hasičské zbrojnice;
- 22. 3. 2019 … Hněvotínský košt – 10. ročník;
- 23. 3. 2019 … Ples sportovců organizovaný spolkem TJ FC Hněvotín;
- 23. 3. 2019 … začátek fotbalové sezóny na hřišti TJ FC Hněvotín;
- 12. 4. 2019 … Jarní setkání seniorů.
Petr Niessner, místostarosta

Tříkrálová sbírka

Bruslařská mikrosezóna

Podle informací olomouckého děkanátu bylo v rámci Tříkrálové sbírky vybráno
prostřednictvím 1 480 koledníků a vedoucích skupinek v rámci děkanátu celkem
1 823 628 Kč. Je to o 173 444 Kč více než
v loňském roce. V naší obci bylo vybráno
do 8 kasiček 38 236 Kč.

Od začátku zimy jsme trpělivě čekali na
teploty padající hluboko pod bod mrazu,
které by byly ideální pro přípravu ledové
plochy. V polovině ledna jsme se konečně
dočkali a zaměstnanci byli ihned vysláni
do akce „LED“. Tři dny a tři noci jsme usilovně pracovali na vytvoření hladké ledové
plochy na multifunkčním hřišti v areálu
TJ FC Hněvotín. Dílo se podařilo, ale bruslení jsme si bohužel užili jen dva dny.

Třetinu z vybrané částky poskytne Charita České republiky a Arcidiecézní charita
Olomouc k podpoře dobročinných projektů u nás i v zahraničí. Zbylá část sumy se
vrátí do olomouckého regionu na podporu
terénní hospicové péče, potravinové a materiální pomoci jednotlivcům a rodinám
v krizi a k rozvoji sociálního bydlení pro
potřebné.
Děkujeme za vaši solidaritu a štědrost!
Jana Svobodová
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V těch následujících se tak výrazně oteplilo,
že i když se noční teploty ještě pohybovaly
pod bodem mrazu, přes den vrchní vrstva
hodně tála a hladká plocha nezadržitelně
mizela pod obuví nedočkavých návštěvníků. Letos si tak už s největší pravděpodobností nezabruslíme. Nezbývá nám tak
nic jiného, než doufat v „krutější“ zimu
v příštím roce. I tak ale děkujeme všem,
kteří měli ten letošní led na starost.
Petr Niessner

Co tomu bude předcházet?
Od 4. do 18. března odevzdají zájemci
o účast v soutěži na obecním úřadu 0,5 litru soutěžního moku, pokud možno v bílém
skleněném obalu. Soutěžící můžou přihlásit i více vzorků. Každému vzorku bude přiděleno číslo a bude tak po celou dobu soutěže anonymní. Za každý vzorek dostanou
soutěžící zdarma vstupenku. Podle počtu
vzorků a druhů se stanoví soutěžní kategorie. Vzorky budou vyhodnoceny odbornou
komisí, která se sejde den před soutěží ve
čtvrtek 21. března a udělí ceny odborné
komise. V den soutěže pak budou formou
veřejné ochutnávky všech předložených
vzorků uděleny ceny veřejnosti.
Na koštu budou určitě pro všechny účastníky připravené zabijačkové speciality,
kulisou ochutnávky bude již tradičně živá
hudba. Akce je setkáním fandů, pěstitelů,
odborníků i laiků na pálení z řad našich
i přespolních zájemců. Vstupné je ve výši
50 Kč, vstupenka zároveň slouží jako poukázka na ochutnávku 15 vzorků. Přijďte se
pobavit a přivítat přicházející jaro sklenkou
ochutnávkového moku.
Tomáš Dostál
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Pozvánka do knihovny
Milí spoluobčané, milé děti, dovolte mi,
abych vás pozvala do Obecní knihovny
Hněvotín. Někteří z vás ji navštěvují pravidelně, což mě velmi těší. Řada z vás ale
v knihovně nikdy nebyla. Je tedy nejvyšší
čas zjistit, kde se nachází a jaké služby vám
nabízí.
Knihovnu najdete v budově obecního
úřadu. Je otevřena každé úterý od 16 do
19 hodin. Pro dospělé jsou k dispozici starší
i nejnovější romány, detektivky, čtení pro
ženy a různá naučná literatura.

Zjišťujeme zájem o příměstský tábor s tenisovým zaměřením
Obec Hněvotín má velice slušné podmínky
pro tenisový sport. Ve sportovním areálu se
nacházejí tři antukové kurty a další kurt se
dá zprovoznit na víceúčelovém tartanovém
hřišti. Velmi rádi bychom vyvolali u dětí
a mládeže zájem o tento krásný sport, který se dá bez nadsázky provozovat po celý
život.
Napadlo nás tedy pokusit se zorganizovat
jednotýdenní příměstský tábor se zaměřením právě na tenis. Minimálně by se mohlo
jednat o účelné a zábavné využití prázdninového času. Například čtvrtý týden
v měsíci červenci, tedy v době od 22. do
26. července.
Předpokládáme účast 10 – 12 dětí. Výuku
by vedli zkušení trenéři denně od 8:00 do
13:00 hodin. Poplatek za dítě je stanoven
ve výši 2 tis. Kč, zahrnuje odměny trenérům, technické náklady, nápoje a malou
svačinku v průběhu dne. Zájemci se mohou
do 31. 5. 2019 hlásit na email: niessner@
hnevotin.cz.
Petr Niessner, místostarosta

Sváteční stolní tenis
Také pravidelné předplatné časopisu
Téma. Pro děti najdete v knihovně pohádky, příběhy se zvířátky, naučnou literaturu
a jiné knihy. Třikrát ročně je ve spolupráci
s okresní knihovnou obměňován čtenářský
fond o nové knihy. Také obec každoročně
nakupuje nové knihy a doplňuje knižná
fond novinkami na trhu. Knihy se půjčují
na dobu 6 týdnů. Celoroční poplatek činí
50 Kč pro dospělé a 30 Kč pro důchodce
a děti. Těším se na vaši návštěvu.
Jarmila Dostálová, knihovnice

Před koncem roku 2018 někteří z vás využili možnosti zasportovat si a odbourat
kalorie nabrané při konzumací vánočních
dobrot. Již od středy 26. prosince byly
v kulturním sále k dispozici pro širokou
veřejnost čtyři hrací stoly pro stolní tenis.
Aby byly všechny míčky dobře vidět, byla
provedena i instalace halogenového osvětlení celého sálu. Pro nejmenší sportovce
byl připraven k dispozici stolní fotbálek.

Změna ve vedení Římskokatolické farnosti Hněvotín
Mons. Dr. Eduard Krumpolc, dosavadní farář v Hněvotíně dosáhl věku 75 let a v souladu s kanonickým právem požádal o uvolnění z funkce faráře. Arcibiskup olomoucký
Mons. Jan Graubner jeho žádosti vyhověl
a od 1. ledna 2019 jej uvolnil z funkce.
Vedením farnosti pověřil P. Ladislava
Šviráka, dómského faráře a děkana olomouckého děkanátu. Ten bude vykonávat
duchovní správu hněvotínské farnosti exkurendo (dojížděním), pravděpodobně jedenkrát za měsíc. Bohoslužby bude sloužit
ve farním kostele v Hněvotíně o vybraných
nedělích vždy od 9:30 hodin, a to počínaje
20. lednem 2019.

Dosavadní farář Mons. Dr. Eduard Krumpolc bude i nadále bydlet na faře v Hněvotíně. Bude sloužit bohoslužby stejně jako dosud a bude vypomáhat v duchovní správě
farnosti, pokud mu to bude jeho zdravotní
stav dovolovat.
Panu faráři děkujeme za práci pro hněvotínskou farnost a za zásluhy na opravách
a zvelebení kostela a hřbitova. Přejeme mu
pevné zdraví a zasloužený klidný důchod.
Jaroslav Dvořák, starosta

Z evidence obyvatel

Obec Hněvotín má k 1. lednu 2019 celkem
1817 obyvatel.
V loňském roce se narodilo 19 dětí: Sára,
Valerie, Oskar, Eleonora, Ella, Ema, Robert, Denis, Marika, Adéla, Eliška, Ondřej,
Viktorie, Dominik, Jan, Agáta, Hana, Erika, Ema, tedy 6 kluků a 13 holčiček.
Naopak 13 našich spoluobčanů nás v loňském roce opustilo:
Studená Marie (94), Svoboda Linhart (88),
Stašek Jan (53), Kaštyl Roman (44), Piňos
František (86), Mifka Karel (58), Holinková Jana (69), Dorazil Ludvík (68), Bernát
Petr (49), Vysloužil Josef (70), Čeplová Milada (94), Všetičková Milica (81) a Macoun
Josef (84).
Iveta Čechová

V sobotu 29. prosince se v improvizované aréně našeho kulturáku sešla bezmála
třicítka hráčů, kteří se vzájemně utkali ve
třech kategoriích. Mužskou část ovládl Jaroslav Ambrož, mezi ženami zvítězila Karin
Skácelová a s juniory si poradil Matyáš Kučerka. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili
2. ročníku této soutěže, a velký dík také
všem, kteří arénu připravili, zapůjčili hrací
stoly a drželi každodenní služby, včetně zajištění občerstvení. Další ročník nás čeká
již koncem tohoto roku.
Petr Niessner, místostarosta

Vítěz mužské kategorie Jaroslav Ambrož.
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Cestou/necestou
Sluneční paprsky pozvolna ohlašují blížící se konec zimy a členové spolku ProVás
Hněvotín již plánují a připravují program
5. ročníku letního zážitkového tábora pro
děti, tentokrát s cestovatelskou tématikou.
I v letošním roce využijeme možnost pronájmu volnočasového areálu Pastviny patřícího Univerzitě Palackého Olomouc.
Na prosincové minivýstavě tábora uskutečněného v roce 2018 již byly rozdány
přihlášky dětem, které se zúčastnily předchozích ročníků. Většina oslovených dětí
tuto možnost využila a přihlásila se, ovšem některé děti nám již odrostly, a proto
do naplnění kapacity letošního tábora zbývá posledních patnáct volných míst.
Nabízíme tato místa novým hněvotínským
dětem navštěvujícím 2. – 7. třídu základní
školy, které s námi ještě nikdy necestovaly
a mají odvahu zažít něco neočekávaného
a nezapomenutelného se svými kamarády
za laskavého dohledu hněvotínských vedoucích.
Vážení rodiče, využijte možnosti své dítě
přihlásit a neprodleně nás kontaktujte e-mailem na adrese provashnevotin@email.
cz, abychom vám mohli zaslat přihlášku.
Cena týdenního tábora činí 3 500 Kč za
dítě. Děti jsou ubytovány ve vytápěných
čtyřlůžkových chatkách a celodenní stravování je zajištěno přímo v areálu. Již nyní se
všichni těšíme na společně strávené chvíle
v srdci Orlických hor. Videa z předchozích
táborů je možno zhlédnout na webových
stránkách spolku na adrese www.provashnevotin.cz.
Petr Niessner, spolek ProVás Hněvotín

Nehoda na hřišti
Zatímco na horách letošní zima se sněhovými nadílkami nešetřila, u nás v nížině to
již tak slavné nebylo. Přesto stačilo jedno
celonoční chumelení k tomu, aby těžký
mokrý sníh zatížil ve sportovním areálu
ochrannou síť na hřišti s umělým povrchem tak, že došlo ke zřícení jednoho ze
sloupů umělého osvětlení, na kterém byla
síť ukotvena.
Štěstím v neštěstí byla skutečnost,
že k pádu stožáru došlo v časné ranní hodině a nikdo tak nebyl zraněn. Zničeny však
byly všechny tři reflektory. Bylo rozhodnuto, že při opravě padlého sloupu budou
i zbývající tři zajištěny tak, aby se podobné
nehodě v budoucnosti zabránilo. Pro opětovné nainstalování ochranné sítě budou
Strana 10
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Myslivecký Spolek Blata Hněvotín
Rozloučení s rokem 2018
Malé rozloučení s rokem 2018 spojené
se střelbou na asfaltové terče v soutěži
O pohár Výrovky uskutečnila 28. prosince
skupina členů Mysliveckého spolku Blata
Hněvotín za účasti rodinných příslušníků
a kamarádů. Jednalo se o malou odměnu těm pracovně nejaktivnějším členům
spolku podílejících se na rekonstrukci
mysliveckého zařízení zvaného Výrovka.
Z vedení spolku se přišel podívat myslivecký hospodář Pavel Toman a místopředseda
Rostislav Parák.

Střílelo se na baterce a vítězem se zcela nečekaně stal nejstarší účastník soutěže Rudolf Krč, kterému pohár za potlesku všech
přítomných se slzou v oku předal jeden
z nejmladších střelců Pavel Pospíšil. Zábava pokračovala ve skvělé atmosféře. Udil
se kabanos a na vařiči v nové kuchyňce se
ohříval srnčí guláš, zůstatek z akce Rozsvícení vánočního stromu. Krbová kamna
v nově vybudované společenské místnosti krásně hřála, a tak se sedělo, povídalo
a vzpomínalo na staré dobré časy, kdy
drobné zvěře byl ještě dostatek. Dnes se
myslivci v některých oblastech snaží udržet alespoň normované stavy jednotlivých
druhů drobné zvěře.
Ale abych nekončil zprávu o této poslední
letošní akci smutně, musím říct, že se mi
velice líbila, a děkuji jejímu hlavnímu organizátorovi za pozvání.

pěl udírnu, aby na snídani připravil uzený
kabanos. Po příjezdu Pavla Pospíšila s masem se dali do práce Mirek Špičák a Luboš
Vymazal, tentokrát v profesi řezníků.
Se sadou připravených nožů pracovali hbitě, byla paráda je sledovat. Zanedlouho se
vařilo maso a v jednom kotli bublala pravá
zabijačková polévka zvaná prdelačka, která
krásně rozehřála žaludky myslivců, přijíždějících rodinných příslušníků a známých.
Chutný byl i ovárek a v troubě dopékaná
vepřová kolena. Mlýnek pomalu domlel produkty potřebné k výrobě tlačenky
i sulcu. To už se začala plnit vyhřátá společenská místnost.Všichni se dosyta najedli
a napili. Děti si hrály se dvěma psy a rodiče
a přátelé myslivců si pochvalovali tuto akci,
která přispívá ke stmelování kolektivu myslivců a spolupráci s veřejností.
Akce s ne zrovna mysliveckým názvem svolaná hlavním organizátorem Pavlem Pospíšilem předčila všechna očekávání. Závěrečné a sborové Lovu zdar, Lesu zdar bylo tím
nejlepším ukončením.
Myslivecký ples
Hlavní kulturní a velice oblíbenou akcí pořádanou Mysliveckým spolkem Blata Hněvotín pro veřejnost byl letos již třináctý
ročník mysliveckého plesu, který se konal
v sobotu 16. února v sále kulturního domu
v Hněvotíně. Potvrzuje to rok od roku
i jeho zvyšující se návštěvnost. Zvěřinová
kuchyně, program, připravené občerstvení, to vše je velkým lákadlem. A také bohatá
zvěřinová tombola. Ta letošní obsahovala
2 selata prasete divokého, 2 daňky, 15 zajíců, 20 bažantů a celou řadu věcných cen.
Po přípitku na uvítanou v režii spolku si
každý příchozí odložil v šatně obsluhované
Vlastimilem Handlem a Mirkem Dočkalem. Vstupenky prodával František Pro-

Myslivecké vepřové hody
Není to fór, sám jsem dostal pozvání na
tuto akci, která se konala v mysliveckém
zařízení Výrovka. Pravda, bylo to od myslivců pozvání trochu neobvyklé, ale proč
ne. A tak jsem v sobotu 19. ledna i trochu
ze zvědavosti do Hněvotína na osmou hodinu vyrazil.

Na Výrovce již v tuto hodinu bylo živo, ve
dvou kotlích se již vařila voda a čekalo se
pouze na dovoz masa a krve. Kroupy již
byly uvařeny, a tak Vlastimil Handl roztá-

O přestávkách bylo plno jak v horním baru,
obsluhovaném Petrem Kubíčkem, Mirkem
Špičákem, Liborem Konečným a výčepním
Jiřím Vorálkem, který byl na „roztrhání“,
tak v „pekle“ pod jevištěm, kde se potili
Pavel Toman, Hana Nezhybová s přítelem
a Bára Mrákavová. Výdej jídla obstarával s lékařskou péčí Pavel Andrš se synem
a Aloisem Hrubým. Zvláštní pochvalu si
zaslouží manželé Pospíšilovi, kteří připravili do tomboly dva dorty, jeden ve tvaru
pařezu a druhý ve tvaru lovecké nábojnice
(skutečně cukrářská dovednost na vysoké
úrovni). Aby toho nebylo málo, tak jako
loni i letos s malou pomocí skupiny přátel
připravili pro návštěvníky plesu 208 chlebíčků a 1005 chuťovek. Tombola byla losována na dvakrát, osudí řídili Jiří Vorálek
a Libor Konečný.

Celý ples se nesl v příjemné a přátelské
atmosféře, která přispěla k navázání celé
řady nových přátelství. Hudba hrála do třetí hodiny ranní, poté nastal čas loučení. Tou
nejlepší odměnou pořadatelům byla nefalšovaná spokojenost a chvála odcházejících
návštěvníků plesu. Proto závěrem nezbývá
než všem poděkovat za hojnou účast, sponzorům za dary, členům spolku za přípravu
a průběh plesu a vyjádřit přesvědčení, že
ten příští čtrnáctý ročník plesu bude přinejmenším tak hezký jako ten letošní.
Rudolf Krč

Přerušení provozu restaurace
Na hřišti
cházka s Janem Vorálkem, frontu na losy
s volným výběrem obhospodařoval Jaroslav Ondrýsek. Sál byl plně obsazen. Návštěvníky plesu přivítal Jiří Vorálek a seznámil je s programem a organizací plesu
a popřál příjemnou zábavu. Program zahájila trubačská skupina Zátrža z Troubek.
Po odchodu trubačů v zeleném vystoupila
taneční skupina Baba, jejíž vystoupení
v několika převlecích sklidilo velký potlesk.
K poslechu a tanci začala hrát místní oblíbená skupina Trifid a parket se začal plnit.

Hněvotínské pohostinství prochází momentálně krizí, pořádně v obci nefunguje
ani jedna hospoda, nebo hospůdka. A to
byly v nedávné době provozovány i čtyři
současně.
Platí to bohužel i o restauraci Na hřišti ve
sportovním areálu, která je nyní z technických důvodů uzavřena. Není tak ale učiněno z rozhodnutí pronajímatele, tedy spolku TJ FC Hněvotín, ale nájemce, kterého
k tomu vedly provozní problémy. Výbor
TJ FC Hněvotín situaci intenzivně zabývá
a věří, že se ji v brzké době podaří zdárně
vyřešit.
Milan Krejčí
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