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Obecní samospráva

Poznámky ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Hněvotín
V pořadí 6. veřejné zasedání hněvotínských
zastupitelů proběhlo v úterý 6. srpna od
18 hodin v zasedací místnosti kulturního
domu. Přítomno bylo 8 zastupitelů, omluven byl pouze ze služebních důvodů Roman Piňos a 11 hostů z řad obyvatel obce.
Jednání zahájil starosta obce a po schválení zapisovatele, návrhové komise, ověřovatelů zápisu a programu jednání seznámil
přítomné předseda kontrolního výboru
Ivo Černý s plněním usnesení z minulého
zasedání. Starosta poté přednesl zprávu
o činnosti obecního úřadu za poslední dva
měsíce.
Projednán a schválen byl bezúplatný převod pozemků obci, a to pozemek parc.
č. 441/2, zastavěná plocha o výměře 79 m2
z Pozemkového úřadu ČR, který bude využitý na plánované rozšíření vodojemu Malý
Klupoř, a dále bezúplatné převody pozemků soukromých majitelů do majetku obce.
Jedná se o pozemky parc. č. 978/6, orná
půda o výměře 206 m2, parc. č. 978/7, orná
půda o výměře 383 m2, parc. č. 978/11,
orná půda o výměře 40 m2. Záměrem obce
je využití uvedených pozemků na výstavbu propojovací komunikace vedoucí podél
Hněvotínského potoka.

Dále byly projednány a schváleny:
- pronájem restaurace v zadní části kulturního domu společnosti Nový Tropic s.r.o.
se sídlem v Olomouci;
- žádosti právnických a fyzických osob (jedná se převážně o věcná břemena na distribuční soustavu firmy ČEZ Distribuce a.s.;
- smlouva obce s Olomouckým krajem
o právu provést stavbu „II/570 Slatinice –
Olomouc“ na pozemcích obce;
- odkoupení pozemku od soukromé osoby
za účelem připravovaného rozšíření vodojemu Malý Klupoř;
- zakázky malého rozsahu (podrobněji na
jiném místě Zpravodaje);
- úpravy velkého sálu kulturního domu
a pořízení nového (podrobněji opět na jiném místě Zpravodaje);
- přechodné navýšení počtu zaměstnanců
obecního úřadu, směrnice obce k cestovním náhradám, plán veřejnoprávní kontrolní činnosti v roce 2019 a komisionální
předání funkce referent financování a rozStrana 2

počtu obce – hlavní účetní;
- rozpočtové opatření číslo 7/2019;
- smlouvy a dodatky ke smlouvám.

Počítačová vizualizace podoby Národního biomedicínského a biotechnologického parku, který by měl být vybudován na polích u Hněvotína.

Poté předsedkyně výboru pro kulturu Naděžda Krejčí seznámila přítomné s dopisem hejtmana Olomouckého kraje, kterým
reagoval na petici hněvotínských občanů
k další výstavbě objektů ve východní části katastru. O pokračující výstavbě v obci
a kulturních a společenských akcích vás informujeme v samostatných článcích.
V diskuzi zazněly dotazy a připomínky k rozšiřování Technologického parku
GEMO, k úklidu obce a odvozu odpadků,
ke kanalizačním přípojkám apod. Starosta
obce a zastupitelé na připomínky reagovali,
s jejich dořešením budou občané seznámeni ve zprávě starosty na dalším, 7. zasedání. Další připomínky nebyly a starosta obce
tak diskuzi ukončil.
V posledním programovém bodě jednání návrhová komise seznámila zastupitele
a přítomné s návrhem usnesení, které bylo
následně schváleno. Závěrem starosta
všem poděkoval za účast a jednání ukončil.
Podrobnější informace o projednávaných
záležitostech naleznete na obecních webových stránkách v Usnesení ze 6. zasedání
Zastupitelstva obce Hněvotín.
Lukáš Koníček

Likvidace odpadů

Pro hněvotínské občany znovu opakujeme,
že obec má umístěny před areálem firmy
Kontejnery Müller s.r.o. čtyři velkoobjemové kontejnery na shromáždění velkoobjemového odpadu (elektrospotřebiče, nábytek, koberce, matrace, pneumatiky, sporáky
atd.). Uložení odpadu je bezplatné, náklady
hradí obec. Pracovní doba sběrového dvora
je v pondělí až pátek od 7:00 do 15:30 hodin. Upozorňujeme, že sběrový dvůr není
určen pro právnické osoby.
Sezonní sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu proběhne v sobotu
19. října od 8:45 hodin tradičně u hasičské
zbrojnice.
Lukáš Koníček, referent pro vodní
a odpadové hospodářství

Veřejné projednání nového
územního plánu obce
V pondělí 22. července proběhlo v sále kulturního domu veřejné projednání návrhu
nového Územního plánu obce Hněvotín.
Za navrhovatele, tedy Obec Hněvotín,
se jednání zúčastnil starosta s místostarosty a zastupiteli, za zadavatele Libor Dašek
z odboru dopravy a územního rozvoje Magistrátu města Olomouce a za zpracovatele
Jakub Kinčl. Z veřejnosti zájem o projednávání dokumentu projevilo 15 hostů.
Územní plán představil zpracovatel a následně se zástupcem zadavatele a zastupiteli obce reagovali na dotazy a připomínky.
Písemné připomínky bylo ještě možné podat, v souladu s řádně vyvěšenými informacemi na úřední desce obce, do 5. srpna
2019 na Magistrát města Olomouce, odboru dopravy a územního plánování.
Územní plán je jeden z nejdůležitějších
dokumentů obce. Je to „živý“ dokument.

To znamená, že je možno ho upravovat
a doplňovat v jednotlivých změnách územního plánu. Je to samozřejmě podmíněno projednáním a odsouhlasením navrhovaných změn zastupiteli obce. Pokud
se případná změna týká pouze žádosti
fyzických nebo právnických osob, může
zastupitelstvo požadovat po žadatelích náhradu nákladů za zpracování požadované
změny územního plánu.
Předpoklad závěrečného schválení nového územního plánu obce zastupitelstvem
je měsíc říjen 2019.
Jaroslav Dvořák, starosta

Nákup nábytku a úpravy
sálu kulturního domu

Zastupitelé projednali a schválili dlouho
odkládaný nákup 200 ks nových čalouněných židlí a 20 stolů pro 6 osob a 20 stolů
pro 4 osoby na obměnu již opotřebeného
současného vybavení sálu.
Dále bylo rozhodnuto o úpravě stropu, o instalaci promítacího zařízení
a stahovacího promítacího plátna, o nových okenních žaluziích, o vymalování sálu
a přilehlých prostor, o instalaci svinovacích
mříží u šatny a u prodejních koutků a o zřízení zásobovací rampy.
Petr Niessner, místostarosta
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Aktuality z vodního hospodaření obce
Pro připomenutí. Zastupitelé obce na svém
4. zasedání v měsíci dubnu 2019 schválili
ceny vodného a stočného platné od 1. listopadu 2019 takto:
- vodné 32,80 Kč, stočné 39,70 Kč, celkově tedy vodné a stočné za 72,50 Kč/m3.
Do konce měsíce září bude obec disponovat novým účetním programem pro
zálohovou platbu, která začíná pro odběratele listopadem 2019 (vzhledem k čtvrtletní fakturaci, platí navýšení pro firmy
a ostatní právnické osoby od 1. října 2019.)
Jak to bude vypadat v praxi? V říjnu vám
bude odečten stav vodoměru a zaplatíte
v průběhu listopadu obvyklým způsobem.
V průběhu měsíce října budou vaše stávající smlouvy aktualizovány, měsíční záloha bude vypočítána z průměrné spotřeby
vody a odvádění splaškových vod za minulá účetních období. Podobně jako u platby
elektrické energie a plynu budete platit
bezhotovostně příkazem k úhradě zálohové
platby, vždy do 20. dne v měsíci, počínaje
listopadem 2019.
Každoročně v měsíci září provedeme odpočty za uplynulý rok. Zjednodušení bude
v nových vodoměrech s dálkovým odpočtem (do instalace nového vodoměru bude
odečet probíhat z původního vodoměru
nebo součtem obou). V průběhu měsíce
října vám zašleme vyúčtování a případný
přeplatek, nebo doplatíte nedoplatek. Podle vaší aktuální situace můžeme upravit
výši zálohové platby.
Od poloviny září začneme také s další plánovanou výměnou vodoměrů s dálkovým
odečtem. Prozatím se jedná jen o vodoměry pro obecní vodovod. V první fázi
budeme pokračovat z Lutínské ulice až po
Olomouckou. Vždy vás budeme předem
informovat a domlouvat se na termínech
individuálně.
Českou republiku toto léto zastihla vlna
sucha. Podařilo se nám s ní vyrovnat a na
příští rok se budeme snažit být ještě lépe
připraveni. Projednáváme možnost zprovoznění vodárny za obecním úřadem.
Jelikož mnoho obcí bylo přes léto několik dnů bez vody, uchálily k razantním krokům pro udržení vody v krajině, například ve formě nesekání trávy.
U nás stále platí zákaz napouštění bazénů
a zalévání, protože obojí znamená vysoký nápor na naši vodovodní síť, obzvlášť
v podvečerních hodinách.
Lukáš Koníček, referent pro vodní
a odpadové hospodářství

Pokračující výstavba v obci
Úpravy ve sportovním areálu nikdy neskončí a je to dobře. Vydláždili jsme prostor pro venkovní zahrádku, položili gumové podlahoviny do chodby v přízemí
budovy a chladicí místnosti, osekali část
vlhké omítky a nahradili ji odvětrávanými cetrisovými deskami, opravili jsme
omítky a přemalovali fasádu budovy šaten
a restaurace. Pro umístění další skladové garáže byla vybetonována podkladní
plocha. Na zachycování míčů byla přeinstalována původní záchytná síť. Vybraná
zahradnická firma osázela severní stranu
areálu stromy a keři a vysela trávu.

lovny. V zadní části dvora základní školy
byla umístěna plechová garáž pro potřeby
školy. Starou zděnou dvojgaráž zbouráme
a vytvoříme tak podmínky pro výstavbu
sportovní haly. Zároveň tím i celý prostor
otevřeme pro plánovanou relaxační zónu
školy.
Zahájena byla rekonstrukce budovy bývalé mandlovny na sklad materiálu používaného k venkovním akcím. Vzhledem
k zatím nepříznivé dotační situaci u výstavby bytů zvažujeme buď posečkat, nebo zahájit rekonstrukci budovy pošty svépomocí
se zadáváním dílčích úkolů jednotlivým
firmám. Rozhodneme se v říjnu tohoto
roku.
Miloslav Antl, místostarosta

Zakázky malého rozsahu

Na řadě je také budova kulturního domu
s obecním úřadem. Jak jsme vás již informovali, firmy mají tolik zakázek, že je nestíhají realizovat a zákonitě se to tak odráží
v nabídkových cenách zakázek. Přesto se
pustíme nejprve do opravy celé střechy
a následně do zateplení zbývajících obvodových zdí. Upravíme také příjezd z boční strany pro obsluhu hudebních skupin
a divadelních vystoupení.
Pomník 1. a 2. odboji jsme museli zbourat.
Levý pilíř se nakláněl stále více a hrozilo
jeho zřícení. Na doporučení statika jsme ho
tedy celý rozebrali a nově postavíme tak,
že bude úplně stejný, ale stabilní. Pískovcové desky, nápisy apod. opětovně použijeme
a instalujeme do původní podoby, ale až po
ošetření kameníkem. Práce by měly být hotovy do konce roku. Tím bychom měli stihnout výročí 75 let od konce 2. světové války,
které nás čeká v příštím roce.

V prostoru za firmou FAMO jsme položili
panelový podklad a instalovali plátěnou
skladovou halu. Životnost plachty je 25 let
a již nyní se plní hlavně stavebními přebytky z venkovního uskladnění, z garáží
základní školy a z budovy bývalé mand-

Na 6. zasedání zastupitelstva byly projednány tyto zakázky malého rozsahu:
- oprava střechy kulturního domu Předseda komise pro zadávání veřejných zakázek informoval o zrušení soutěže, z oslovených subjektů se přihlásil pouze jediný
a ten splnil podmínky zadání pouze částečně. Vzhledem k přesycenosti trhu práce
zakázkami, rozhodli zastupitelé o snížení
objemu prací a zadání zakázky přímo realizační firmě, která bude splňovat podmínky obce. Oprava střechy je podmínkou pro
ostatní plánované práce. O výsledku budou
zastupitelé informováni na 7. zasedání
v měsíci říjnu;
- zateplení zbývající části kulturního domu
Z oslovených společností podaly nabídku jen dvě. Zastupitelé rozhodli o zadání
zakázky firmě s výhodnější nabídkou a to
společnosti Traweko 96, s.r.o., se sídlem
v Lipníku nad Bečvou. O uzavření smlouvy
o dílo vás budeme dále informovat;
- poskytování manažerských služeb V souladu s unesením z 5. zasedání byla podepsána smlouva s Jakubem Šilarem, OSVČ
na poskytování manažerských služeb ve
spojitosti s podáním žádosti na poskytnutí
dotace na akci „Výstavba chodníku od vjezdu Zemědělského družstva po Mrazírny
SAFI“;
Vzhledem k patové situaci ve výkupu pozemků potřebných na výstavbu cyklostezky
vedoucí do Topolan, posoudili zastupitelé
cenovou nabídku a rozhodli o zadání geodetického zaměření a zpracování dvou
variant řešení pohybu chodců a cyklistů
do Topolan:
- chodník s povoleným vjezdem cyklistů
po západní straně komunikace;
- rozšíření tělesa komunikace III/5709
po obou stranách o 1,2 – 1,5 m pro cyklisty.
Miloslav Antl, místostarosta
Strana 3
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Ohlédnutí za uplynulým školním rokem
Ozdravný pobyt v Horní Lipové
Ve třetím květnovém týdnu se žáci
2. a 4. ročníku zúčastnili ozdravného pobytu v Horní Lipové. I když nám počasí příliš nepřálo, odjížděly děti domů nadšené
a s úsměvem. A jak viděly pobyt vlastníma
očima?
Ivana Hegrová

práci, hezké chování a reprezentaci školy.
Pokud všechny tyto složky vykazují plusové hodnoty, jsou náležitě odměněni.
Letos zvláštní odměnu získalo 110 žáků.

Hněvotín a obdržel drobný dárek.
Následně se všichni přesunuli do zasedací
místnosti, kde bylo připraveno drobné pohoštění. Při ochutnávce dortu absolventi
pustili krátkou vtipnou videoprezentaci
o svém devítiletém působení v hněvotínské škole. Věříme, že na ni a její učitele
budou s láskou vzpomínat a ještě jednou
přejeme J. Branžovskému, M. Dvořákové,
B. Grčkové, M. Hariňovi, V. Ježovi,
D. Kasparovi, K. Kenické, R. Krejčímu,
A. Navrátilové, S. Romaniv, E. Slehové, M. Sušilovi, R. Štraitovi, M. Tichému
a P. Vohnoutovi šťastné vykročení do nové
životní etapy.
Petr Niessner, místostarosta

Příměstský tábor 2019

Fotbalový turnaj Bedihošť
Posledním sportovním zážitkem konce školního roku je převážně pro chlapce
každoroční fotbalový turnaj v Bedihošti
a v Kralicích. Opět jsme postavili tři družstva, a tak jsme v každé kategorii měli své
zástupce. Příznivé počasí a naladění našich
hráčů, jejich soudržnost a povzbuzování
vedoucích vedlo k dobrým výsledkům.

Nejmladší kategorie - 4. a 5. - třída s Justýnou Ježovou v obraně se zdařilou hrou umístila na druhém místě. Stejně tak dopadli
i nejstarší hoši se Sofií Romaniv v záloze
a na krásném třetím místě se i přes oslabení družstva umístili žáci 6. - 7 třídy. Všichni
tak vyhráli pro školu nové míče, diplomy
a za druhé místo starší kategorie i pohár.
V nejmladší kategorii si každý vezl domů
medaili. Turnaj, na který se ptají hoši vždy
už od začátku školního roku, dopadl výborně a jeli jsme spokojeni domů.
Za odměnu
Každý rok jsou naši žáci na závěr školního
roku oceňováni za svou celoroční školní
Strana 4

Padesát z nich se v pátek 21. června vydalo
na zájezd do brněnské zábavní haly BRuNO. Celý výlet se vydařil. Dalších 60 žáků
získalo prostřednictvím svých třídních
učitelů věcnou odměnu. Nejen atrakce,
ale i oběd, ledové osvěžení, dárek na památku a krásné věcné odměny byly hrazeny Obecním úřadem Hněvotín. Ostatní
žáci mají nyní důvod, proč v nadcházejícím
školním roce o odměnu usilovat.
Radka Dudová
Rozloučení se žáky 9. třídy
Poslední den školního roku jsme se slavnostně rozloučili v obřadní místnosti
obecního úřadu s letošními absolventy
9. třídy Základní školy Hněvotín, které doprovázena třídní učitelka Jana Petruchová.
V úvodu se nám žáci postupně představili
a přiblížili své plány ohledně dalšího studia.
Starosta obce Jaroslav Dvořák popřál všem
budoucím studentům mnoho úspěchů
v osobním i profesním životě, pak každý
z nich podepsal do Pamětní knihy obce

Již šestým rokem pořádáme při základní
škole příměstský tábor, který se těší stále
větší oblibě dětí i rodičů. Dělat dětem radost a pomoci jejich rodičům v době letních
prázdnin se získáním krásných zážitků dělá
radost i nám vedoucím. Čtyři vedoucí se
starali o padesát dětí ve dvou červencových
turnusech a o třicet dětí v srpnovém. Stejně
tak by měly probíhat i následující dva další
roky.
I. turnus
V prvním turnusu letošního tábora jsme
začali náš program na hřišti za školou, kde
byl umístěn bazén zakoupený díky evropským dotacím. Počasí sice nepřálo tento
týden koupání, ale s využitím různých plovoucích míčků a hraček, stříkacích pistolí
apod. jsme i tak bazén využili a ve vodě
si dostatečně pohráli.

Navíc každé družstvo obdrželo za soutěžení, zápal do hry i skvělé sportovní chování
sladkou odměnu. Odpoledne jsme se ještě
vydali na bowling do Šantovky, kde všichni velcí i malí bojovali nejen se soupeři
o co nejlepší umístění, ale i s tíhou bowlingových koulí.
V úterý jsme podnikli výlet do ostravského
Světa techniky, tady jsme mohli obdivovat
ve 3D kině báječný podmořský svět, nePokračování na straně 5.
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Příměstský tábor 2019
Pokračování ze strany 4.

chali jsme se vtáhnout do chemické show
a v budově U6 jsme pronikli do století páry.
Celý den jsme nabývali nových poznatků
a dojmů.
Středu jsme věnovali sportu. Hřiště
FC zbarvila trika našich dětí, které se hemžily celý den od jednoho sportoviště k druhému. Na výběr byla tenisová škola pod
vedením Martiny Halouzkové, děti se tu
postupně střídaly a občas zabředly do tajů
bílého sportu. Kdo již ovládal zdárně raketu, mohl se utkat ve dvouhře nebo čtyřhře
na dalších dvou tenisových kurtech. Na
trávníku probíhala utkání v kroketu a petangue, na beachvolejbalovém hřišti přehazovaná, na multifunkčním hřišti vybíjená a hlavně na umělce Kin-ball – nová hra
pro všechny, kteří se společně snažili udržet obří balón ve vzduchu.
jejich sportovní nadání. A ve čtvrtek nás
uvítala Pevnost poznání se svým programem. Každoročně zhlédneme zajímavý
hvězdný film v planetáriu, letos jsme kreslili květiny na filtrační papír a nechávali je
pak nasát vodou a rozpít do barevných ornamentů, v baňkách jsme pozorovali různé
chemické reakce a prošli jsme si samozřejmě všechny expozice.

Protože nám sportování vyloženě šlo
a děti byly velmi zdatné, čtvrteční program
směřoval do Lanového centra Proud. Zde
se odvážlivci bezpečně pohybovali ve výšině i na obří houpačce. Kdo si tolik nevěřil,
mohl si vyzkoušet nízká lana nebo vzduchovou trampolínu. Odpoledne jsme se
přesunuli do centra Krokodýlek, kde se děti
zase nezastavily a řádily další hodiny.
V pátek jsme opět strávili celý den sportováním na hněvotínském hřišti. Celý týden
se vydařil a věříme, že byli všichni nadmíru
spokojeni.
II. turnus
Hned po víkendu jsme se opět vrhli
do reje zábavy. V pondělí jsme se rozehřáli
na minigolfu, kde tři nejlepší mohli zchladit svá hrdla vyhraným nanukem. Odpoledne a celý tento týden nám počasí přálo,
a tak jsme od té doby už plně využívali nový
bazén. Děti lákala nejen možnost se svlažit, ale i příležitost k vodním hrám se svými
kamarády.
V úterý jsme vyrazili do ZOO Lešná. Některá zvířata nám sice zůstala skryta, ale i tak
jsme byli z výběhů a celého dne nadšeni.
Středu a pátek jsme opět s dětmi strávili
na hřišti v Hněvotíně a nechali vyniknout

Zahájení školního roku
2019/2020

III. turnus
Poslední týden jsme shromáždili hněvotínské děti i na konci prázdnin. Opět jsme
dva dny věnovali sportování na hřišti tenis, Kin-ball, přehazovaná, kroket nebo
petanque děti vůbec neomrzely, stejně tak
dovádění v bazéně se těšilo velké oblibě.

Letní prázdniny utekly jako voda, a proto jsme v pondělí 2. září pozvali děti školou povinné do velkého sálu kulturního
domu ke slavnostnímu zahájení školního
roku 2019/20. Je opravdu velká radost
spatřit plný sál dětí, které se „jistě“ po
prázdninách velmi těší, že opět zasednou
do školních lavic naší základní školy. Přesně
v 8 hodin přivítala paní Vlasta Nováková,
zástupkyně ředitele školy, všechny přítomné a následně předala slovo hostům, kteří
popřáli žákům studijní úspěchy a učitelskému sboru spoustu sil každodenně vzdělávat naši mládež.

V úterý jsme vyjeli do BRuNA, ve středu si
vyšlápli na Kosíř, kde jsme vystoupali na
rozhlednu a opekli si buřty a v pátek jsme
zamířili do centra Semafor a zakončili naše
prázdninové setkávání velkou porcí zmrzliny ve zmrzlináriu. Tak zase za rok o prázdninách.
Radka Dudová

Letošní 1. třída má 21 prvňáčků, a tak jim
pódium bylo téměř malé. Každý z nich
se zapsal do pamětní knihy obce Hněvotín
a získal od obecního úřadu drobný finanční příspěvek na nákup učebních pomůcek.
Slavnostní ráno obohatilo vystoupení dětí
z družiny a paní učitelka Iveta Šutová ocenila děti, které se o prázdninách aktivně zapojily do zahradnických prací na školních
pozemcích. Přejeme všem dětem a celému
kolektivu Základní a Mateřské školy Hněvotín úspěšný školní rok.
Petr Niessner, místostarosta
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Základní a mateřská škola

Školní pozemek o prázdninách Školní stravování
„Na Hané se přemnožili hraboši. Ničí úrodu na polích i v zahrádkách“. Podobné
titulky vídáme v novinách i na internetu
letos velmi často.
Hlodavci se kvůli mírné zimě silně přemnožili a lidé zoufale hledají způsoby, jak
je zničit. Několik hrabošů možná zadáví
kočka nebo pes, ale hlodavců je tak obrovské množství, že jen práce domácích
mazlíčků na jejich eliminaci často nestačí.
Pokud máte na zahradě užovky nebo ježky,
můžete se radovat. Právě tato zvířata si totiž na hraboších s oblibou pochutnávají.
Přestože se vám na pozemku hraboši usídlili, můžete se je pokusit vyhnat pomocí rostlin, které nesnášejí. Jde například o pryšce,
řepčíky, afrikány, laskavec nebo česnek.
Zkuste je na pozemek vysadit, možná hraboši dobrovolně z vaší zahrady utečou.

Tyto problémy naštěstí nemusíme řešit
na našem školním pozemku. Starali jsme
se o něj i v době hlavních prázdnin, kdy
přišli pomoct každé pondělí žáci naší školy. Chci jim moc poděkovat a malá odměna je na začátku školního roku nemine.
Velký dík patří i panu Josefu Studenému,
který nám každý rok pomáhá svou technikou zasadit i sklidit brambory. Uvidíme, jaká bude letos jejich úroda. Velmi se
nám vydařila mj. červená řepa, keříčkové
fazole, cibule, mrkev, naťová petrželka a
různé druhy tykví. A to je velká výzva pro
naše žáky, jak si s těmito výpěstky poradí
v naší nové cvičné kuchyňce i na tradičním
podzimním Dýňodlabání.
Iveta Šutová
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Vážení rodiče, babí léto nám už pomalu
klepe na dveře a s ním i nový školní rok. A s
každým novým školním rokem se pojí kromě velkého očekávání (hlavně u budoucích
prvňáčků) i nějaké starosti a zařizování,
které se týkají mimo jiného i školního stravování. Proto jsem se rozhodla nejčastější
dotazy sepsat a odpovědět na ně.
Dotaz (dále D): Mám dvě děti, které
navštěvují školu, platím inkasem, mám
nastavený vysoký limit a dostatečnou
hotovost na účtu, přesto mi odchází jenom
jedna platba.
Odpověď (dále O): Při nastavování
inkasa neoznačujete, kolikrát do měsíce
se může platba strhnout. Jakmile označíte
jedenkrát do měsíce, odejde pouze jedna
platba.
D: Inkaso nechci, protože jsou s ním samé
problémy.
O: Jestliže máte dobře nastavené inkaso,
nejlépe, na dobu neurčitou, a dostačující
finance na účtu, nemusíte se do konce školní docházky svých ratolestí o nic starat. Tudíž netuším, o jaké problémy se jedná.
D: Inkaso probíhá měsíc dopředu, kdy
se mi odečtou odhlášky?
O: V inkasu na další měsíc.
D: Potřebuji variabilní symbol při založení
inkasa?
O: Ne
D: Starší dítě navštěvuje sedmou třídu,
mladší je ve školce. Spočítala jsem si, že
starší dítě platí podstatně více za obědy než
mladší. Jak je to možné?
O: Děti jsou rozděleny do kategorií podle
dosaženého věku ve stávajícím školním

roce. Od kategorie se odvíjí nejen cena
obědu, ale i velikost porce. A ty jsou pro
mateřinku a druhý stupeň odlišné.
D: Musím dítě (ZŠ) odhlašovat na prázdniny?
O: Ne, děti jsou odhlášeny automaticky.
D: Jak je to se školním výletem?
O: Když děti jedou na výlet, obědy jim hromadně odhlašuje třídní učitel. Jestli máte
o oběd zájem, musíte si ho opětovně přihlásit.
D: A co první a poslední školní den?
O: První školní den jsou děti odhlášeny
automaticky z důvodu krátkého vyučování.
Poslední školní den si rodiče musí odhlásit
sami. Do kterého termínu nejpozději jsou
informováni e-mailem od vedení školy, a to
nejméně týden dopředu. Proto je lepší místo osočování si přečíst došlou emailovou
korespondenci.
D: Když dítě nechce chodit na obědy,
nebo odchází ze školy, musím to oznámit
ve školní jídelně?
O: Samozřejmě, je to důležité.
D: Proč dětem častěji nevaříte lososa?
O: Odpovím otázkou. Opravdu si myslíte,
že si dáte někde lososa za 29 Kč (cena oběda u 2. kategorie)? A k tomu polévku, přílohu, kompot nebo salát? A mimochodem,
když jsme měli naposledy na oběd lososa,
skoro všechen skončil ve zbytcích.
Jestli máte ohledně stravování nějaké dotazy, neváhejte zavolat a zeptat se.
Přeji co nejlepší začátek školního roku.
Pavlína Forstová, vedoucí školní jídelny
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Aktuálně

Kulturní a společenské akce

Výstava ovoce a zeleniny

Uskutečnilo se:
– 16. 6. zorganizovala místní organizace Českého červeného kříže zdařilý výlet do Rychnova nad Kněžnou, děkujeme paní Jitce Ponížilové;
– 22. 6. obec pomohla se zabezpečením výletu mladých hasičů do Laser-Arény v Olomouci;
– 25. 6. proběhlo v prostorách obecního úřadu tradiční rozloučení se žáky 9. třídy;
– 6. 7. zorganizoval Sbor dobrovolných hasičů v prostorách před zbrojnicí velmi zdařilou i poučnou akci pro děti i dospělé nazvanou Hasičské odpoledne, děkujeme organizátorům a zejména slečně Marcele Piňosové;
– 12. 7. do naší obce zavítali redaktoři Televize Morava a natočili šot o postoji obce
k plánované výstavbě dalších objektů ve východní části katastru;
– 3. 8. se uskutečnil již tradiční výlet vláčkem na Velký Kosíř;
– 12. – 16. 8. pobytový tábor dětí v rekreačním středisku UP Olomouc na přehradě
Pastviny;
– 31. 8. Pivní slavnosti u hasičské zbrojnice s kulturním programem;
– 2. 9. slavnostní zahájení školního roku 2019/2020 v sále kulturního domu.

Víte, že jsou v naší obci vinaři, včelaři,
profesionální zemědělci, že je tu zemědělské družstvo a samozřejmě spousta drobných zahrádkářů a pěstitelů. Aby se svými
úspěchy mohli pochlubit, rozhodli jsme
se uspořádat výstavu, kterou plánujeme
nainstalovat ve velkém sále kulturního
domu ve čtvrtek 19. září tak, aby ji mohly
v pátek 20. září dopoledne zhlédnout děti
z naší školy, odpoledne a večer i v sobotu
pak bude přístupná všem zájemcům.

Připravuje se:
– 14.9. první Pytlácká noc pořádaná Mysliveckým spolkem Blata v areálu hasičské zbrojnice;
– 20. – 21. 9. Výstava ovoce a zeleniny ve velkém sále kulturního domu;
– 18.10. Setkání seniorů ve velkém sále kulturního domu.
Petr Niessner, místostarosta

Hněvotín na Velkém Kosíři
Obec Hněvotín se podílela nemalou částkou na výstavbě rozhledny na Velkém Kosíři a má tedy možnost uspořádat bezplatnou prohlídku rozhledny pro své občany.
V brzkých ranních hodinách v sobotu
3. srpna vyrazili zaměstnanci obce směr
Kosíř, aby zajistili zázemí pro stovku hněvotínských občanů, kteří využili možnosti
vyzvednutí bezplatné místenky pro tento výlet na obecním úřadě. Minivláček
vyzvedl první skupinu padesáti občanů
u obecního úřadu ve 14 hodin, aby je vyvezl
až na samotný vrchol Kosíře. Po příjezdu se
mohli výletníci občerstvit točeným pivem,
kávou, grilovaným hermelínem a také moc
dobrým koláčem, který paní Iveta Šutová
již poněkolikáté upekla. S manželem Petrem a dcerou Veronikou samozřejmě pomáhali jako vždy i při prodeji. Neodmyslitelně již akci doprovázela hudební skupina
Miš-Maš, tentokrát se zpěvačkou Jarmilou
Dostálovou.

Občerstvení a azyl u nás hledaly i spousty návštěvníků rozhledny. Ti také akci
Hněvotína velmi oceňovali. Hněvotínským zájemcům o výstup na rozhlednu
byl umožněn bezplatný vstup. Druhý, opět

plně obsazený vláček, opouštěl Hněvotín
v 16 hodin a mířil vystřídat první skupinku.
Předpovídaný déšť se Kosíři v sobotu odpoledne naštěstí vyhnul a počasí tak přispělo
k úspěchu akce. Domů se nechtělo nikomu. Rozvášněný dav i po odložení odjezdu
hrozil vzpourou. Kapela neustále přidávala
další a další písně, až musela být po 20. hodině „násilně“ odpojena od elektrocentrály,
abychom stihli okolí rozhledny do setmění
uklidit a vyklidit.
Vedení obce děkuje všem dobrovolníkům,
zaměstnancům obce i zastupitelům, kteří
se opět ve svém volnu podíleli na organizací této oblíbené akci.
Petr Niessner, místostarosta

Bude příjemné, když přinesete například
vypěstovanou kořenovou zeleninu, brambory, zelí, kapustu, květák, cibuli, česnek,
rajčata, okurky, dýně, cukety. Také jablka, hrušky, švestky, vinné hrozny, možná
pozdní druhy broskví a meruněk. Prostě co bude zajímavého. Přivítáme i prezentaci včelařů, výrobců vína (ovocného
i z vinných hroznů). V předsálí připravíme
ukázku využití a kuchyňské úpravy některé
zeleniny a ovoce, a to včetně ochutnávky.
V tomto termínu nebude určitě chybět ani
pravý burčák.
Prosíme všechny, kteří chtějí na výstavu
přispět svými výpěstky (vrátíme vám je
zpět), aby nás kontaktovali na obecním
úřadě nebo telefonech 724 196 989, případně 777 190 772.
Miroslav Ponížil, hlavní kurátor výstavy

Hospůdka Na hřišti M3 v provozu
Od poloviny prázdnin obec Hněvotín společně s TJ FC Hněvotín, z.s. pronajímá hospodu ve sportovním areálu společnosti M3
Olomouc. Na základě našeho požadavku
obec vydláždila prostor pro předzahrádku
do ulice za účelem prodeje zmrzliny a posezení návštěvníků se svými čtyřnohými
miláčky, kteří jinak mají vstup do areálu
zakázán. Prázdniny v Hněvotíně ale nějak
rychle utekly a my se tímto omlouváme
všem výše zmíněných pejskařům a především dětem, pro které jsme nakonec nestihli předzahrádku a zmrzlinový koutek
zajistit.
Všem občanům obce nabízíme posezení
v restauraci v provozní době pondělí až neděle od 11 do 23 hodin, kdy se u nás můžete zastavit na polední menu, na čepu je
řádně vychlazený Kozel 11°, Pilsner 12°,
Birell Pomelo a Malinovka. O víkendech

pak plánujeme dle počasí grilování, o těchto akcích se vždy včas dozvíte na Facebooku. V pátek 30. srpna se „grilovačka“
opravdu vydařila, počasí nám velmi přálo
a věříme, že se hostům u nás líbilo, alespoň
tak soudíme dle ohlasů a plné obsazenosti
stolů. Děkujeme všem hněvotínským brigádníkům, kteří nám ochotně a „profesionálně“ pomohli s prázdninovým rozjezdem
hospůdky. Sledujte naše webové stránky
a Facebook.
Jan Filar, provozní
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Aktuálně

SLAŇTO

Hněvotínské slavnosti piva

V sobotu 21. září se koná 4. ročník tradiční
akce „Slaňováni hanáckyho Mont Blankô“,
aneb ê na Hané se dá zažêt adrenalin z véšek.

V sobotu 31. srpna uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Hněvotín již 7. ročník Slavností piva.
K ochutnávce bylo připraveno 10 druhů
piva z malých i tradičních pivovarů, mimo
jiné značek Nachmelená opice, Gradus,
Otakar, Keprník, Hasičská jedenáctka.

Letošní ročník se nám rozroste do krásy
o spoustu novinek. Přímo u minipivovaru Kosíř na Lhotě máme pro vás nachystán tento
program: malování na obličej, jízda na koních
a k tomu nám zahraje kapela. Milovníci aut
se mohou těšit na testovací jízdy nejnovějších
modelů aut Scala, Kamiq a Karoq od autorizovaného prodejce vozů Škoda firmy Auto
Hégr, a.s. Haltýř 11 %, Gabriel 12 % a Černý
Kosák 14 % budou toho dne na čepu v minipivovaru Kosíř, ale až po povinné testovačce
aut Škoda a slaňování. V hostinci si můžete
během celého dne dát zvěřinový guláš, kančí
na šípkové, nebo něco z udírny.
Přímo ze Lhoty se můžete vydat po svých po
zelené značce, kde vás v půli cesty rozptýlí nová a zábavná aktivita DiscGolf. Můžete
si ji vyzkoušet s přítomným instruktorem.
Další neodolatelnou možností, jak se vydat na vrchol Velkého Kosíře, je povozem,
nebo historickým kočárem od pana Obra,
který má největší sbírku kočárů v České
republice. Během cesty se bude vyprávět
o historii Kosíře a hraběcí rodině Tarouců,
krátce se zastavíme na zbořeném statku Gabrielově. V ideálním případě můžete cestu tam
jet v kočáře/povoze a cestu zpět absolvovat
„po svých“. Nebo naopak.

Na vrcholu nás čeká tradiční adrenalinová,
lépe řečeno endorfinová záležitost v podobě slaňování z 25 metrové pýchy hanáckého
národa. Slaňovat budeme jako vždy středem
rozhledny. Jistit to budou zkušení instruktoři
vysokých lanových center a lektoři firemních
akcí, pro které je práce ve výškách s lidmi
denním chlebem. Každé slaňovací stanoviště
je kotvené na dvou místech a každý je jištěn
na dvou lanech, proto je slaňování s námi naprosto bezpečné.
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U rozhledny budou alespoň další 3 aktivity –
soutěže, tak abychom se zde zabavili opravdu
všichni. Vyzkoušet můžete například raritní
kola, 3D síť a „hanácky“ kuželky. Celá tato
kosířská odysea bude zpečetěna a uzavřena
opečeným špekáčkem na nejvýše položeném
táboráku na Hané. Pro plynulý chod akce je
potřeba se zaregistrovat / zaplatit „slaňné“
a „kočárné“ na našich stránkách www.slanto.
cz v sekci Velký Kosíř. Všechny ostatní aktivity jsou zdarma a není potřeba se na ně registrovat. Registrace byla na webových stránkách spuštěna 27. srpna. Akce byla finančně
podpořena obcí Hněvotín a mikroregionem
Kosířsko. Přijďte, bude pohoda!

K jídlu byly nachystány ryby, živáňská, myslivecký guláš, speciality z udírny a roštu.
O zábavu se postarala skupiny Via Paběda.
Letošní ročník navštívilo celkem 330 osob.
Jozef Novák

Ve dnech 22. – 26. července se na antukových kurtech v hněvotínském sportovním
areálu uskutečnil prázdninový tenisový
kemp pro nejmladší zájemce o tento krásný sport.
Kempu se zúčastnilo 15 hněvotínských
dětí, které se pod vedením trenérů řízených panem Jaroslavem Machovským nevěnovaly pouze základům hry, ale i procvičování pohybových dovedností. Děti měly
zajištěno materiální vybavení, občerstvení
a stravu. Na závěr byl pro starší děti uspořádán tenisový turnaj, ve kterém zvítězil
Filip Kochrda před Matyášem Kučerkou
a Richardem Černoškem. Pěkné páté místo

obsadila Natálie Housková, která starším
klukům nemohla věkově konkurovat, ale
i tak předváděla hezké výkony. Pro menší
děti pak byly uspořádány dovednostní soutěže, ve kterých se nejvíce dařilo Nikolasi
Vitoulovi, druhý byl Tobiáš Kochrda a třetí
skončil Dominik Houska.
Prázdninový tenisový kemp lze určitě považovat za vydařenou akci a je na místě
poděkovat všem, kteří se nějakým způsobem podíleli na jeho organizaci a zajištění.
Všechny zúčastněné děti si zase zaslouží
pochvalu za velkou snahu se něco nového
naučit.
Ivo Černý

Prázdninový tenisový kemp
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V Hněvotíně vrcholí přípravy na zimu
Ani v prázdninových měsících nečekají myslivci na příchod zimy s rukama složenýma
v klíně, jak jsem se přesvědčil v sobotu
10. srpna v jejich areálu na Výrovce, kde
bylo pracovně živo.
Členové zdejšího Mysliveckého spolku Blata Hněvotín v čele s funkcionáři výboru
právě zhotovovali samokrmná zařízení pro
srnčí a drobnou zvěř. Velký dík si zaslouží
místopředseda spolku Pavel Pospíšil, který
zajistil a dovezl veškerý materiál k jejich
výrobě. Aby vše bylo, jak má být, na to dohlížel myslivecký hospodář Pavel Toman.
Přístup k přesnosti prokázal i zubař a člen
výboru Libor Orava, který přesně rozměřoval jednotlivé díly samokrmítek.

Že stále umí vzít za práci, prokázal také
mistr a jednatel spolku Luděk Nezhyba,

který řezal a šrouboval dohromady jednotlivé díly. Nově zhotovená krmná zařízení nejenže nahradí stávající poškozená,
ale zvýší i jejich celkový počet. Všechna
budou strategicky rozmístěna do míst
s největším pohybem zvěře. Mezi tím zajeli
Pavel Toman a Václav Labounek do Žerůvek pro 6 metráků obilí, které nasypali do
připravených sudů. Další objednané obilí,
plevy a řepa jen čekají na pokyn dodavatele k jejich odvozu. Chceme navázat na starou moudrost našich předků, kteří říkali:
„Poslední snop z pole, první zrno do zásypu“. Tento záměr naplňují zdejší myslivci
i v době dovolených, kdy se snaží zajistit zvěři vše potřebné pro zimní měsíce.
V průběhu akce se o udírnu a přípravu občerstvení staral předseda spolku Pavel Andrš
a jako vždy mu to šlo.

Přesto, že naším revírem protéká říčka Blata, jsou udržovány a obnovovány stávající
napáječky a osazovány nové. Dalších pět
dvěstělitrových sudů opatřili vypouštěcím
kohoutem Rosťa Parák, Vlastik Handl a nejstarší člen spolku Vladimír Lukáš. Mezitím
se z pootevřené udírny linula vůně uzeného
kabanosu, a tak nastal čas svačiny. Při ní se
„dopilovala“ příprava první Pytlácké noci,
která proběhne za spolupráce s místním
dobrovolnými hasiči 14. září v areálu zdejší
hasičské zbrojnice. Na závěr se omlouvám,
že jsem nejmenoval úplně všechny zúčastněné členy spolku, kteří v sobotu 10. srpna
rovněž přiložili ruku k dílu a svůj volný čas
věnovali svému zelenému koníčku.
Rudolf Krč
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5. ročník zážitkového tábora pro děti

Ovšem největší úspěch zaznamenala tvorba vlastních rybníčků, přehrad, ples, fjordů
a jezer na místním potoce, kde následně
proběhla soutěž v lovu ryb na udici vlastní
výroby. Když se pak za pár dní při návštěvě kontinentu Amerika ve vodních dílech
objevilo zlato, které bylo nutno rýžovat tradičním způsobem, byly tyto vodní aktivity
mezi dětmi vyhlášeny jako nejlepší úkoly
letošního tábora.

Ráno v sobotu 10. srpna se před hasičskou
zbrojnicí odehrála tato scénka:
U Big Benu v Londýně se právě přijímá
sázka mezi bankéři a gentlemanem Willy
Fogem.
Bankéři: „Tak vy nám tady chcete říct,
že objedete, obeplujete, obletíte, a já nevím
co ještě celý svět za 7 dní? To je bláznovství!
To se vám nemůže podařit, Willy Fogu!“
Willy Fog: „Vím moc dobře, co říkám. Jsem
si vědom každého svého slova. Vím, co dokáže přátelství, vím, jaká je síla v jednotě!
Půjde do toho někdo se mnou? Pomůže
mi někdo překonat vše, co se mi postaví
do cesty?“
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Sázka o 20 000 liber je uzavřena a Willy Fog (Martin Skácel) společně se svým
sluhou Barnabášem (Petr Niessner),
jeho malým kamarádem Čikem (plyšák)
a 80 dětmi z Hněvotína vyráží na dobrodružnou cestu kolem světa (CST KLM
SVT), aby během příštích sedmi dní procestovali všechny světové kontinenty podle toho, jak všem ukáže velký kompas.
Nejdříve je ovšem potřeba vysvobodit
princeznu Romy ze spárů zlé únoskyně,
což se samozřejmě cestovatelům podaří v
rekordním čase, a Romy (Radka Dudová)
se stává čtvrtou průvodní postavou celého příběhu. Nic už nebrání nasednout do
nočních vagonů a každé ráno se probudit
na jiném kontinentu, hledat indicie o novém světadíle, předložit na celnici pas,
obdržet razítko a vykročit správnou nohou do nového dne.
První den nás modrý tým Evropa
(vedoucí
Markéta
Dulovcová,
Milan
Horák)
podrobněji
seznámil se státy na jejím území. Děti
postupně stavěly věž v Pise, byly u Santy
ve Finsku balit dárky, navštívili Paříž
- město módy, daly si čaj u britské královny, ve Švýcarsku se projely lanovkou
a utkaly se i s býky ve španělské koridě.

V pondělí jsme přejeli do Afriky, kde nás
hnědý tým Afričanů (vedoucí Miroslava
Kočí, Jaromír Duda) tradičně přivítal divokými rytmy bubnů a bong. Také rozcvička Křováků byla poměrně divoká. Dopoledne děti vyráběly hudební nástroje,
odpoledne pak překonávaly tekuté písky
na Sahaře a vpodvečer hledaly na poušti
vodu, stavěly potrubí a zavlažovaly květiny.
V Africe jsme zůstali déle, čekal nás ještě výlet do Safari parku, a tak se v úterý
celý náš svět přesunul do Dvora Králové
nad Labem. Zde jsme se dozvěděli o osobě Josefa Vágnera, který byl kdysi ředitelem této zoologické zahrady. Položil zde
základy chovu ohrožených afrických zvířat pod dohledem člověka a následně pak
vracel jejich potomky zpět do přírody.
V tomto odkazu pokračuje Safari park dodnes.

Z rovníkové Afriky jsme se rychlostí polárního expresu ocitli v Antarktidě, kde
nás přivítali dva tučňáci i s potomky.
Z paluby ledoborce jsme pak lovili v moř-

aneb CST KLM SVT
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Pastviny 2019

ských vodách ledové koule a vyhýbali se
přitom ledovým krám. Dost jsme zde promrzli, a proto jsme se na tomto studeném
kontinentu, kterým nás provázel světle
modrý tým (vedoucí Markéta Budinová, Pavel Dostalík), nechtěli zdržovat moc dlouho
a pospíchali jsme do teplejších krajin.

Čekala nás Austrálie, slunné nekonečné
pláže, klokani, obří vlny, žraloci, surfování
a zelený tým cestovatelů (vedoucí Kamila
Motzke, Petr Budina). Surfaře na prkně
jsme si vyrobili z balonků a pevných kartonů, pak nás už čekala ta největší vlna a moře

která zkontrolovala celý vlak, a všechny
naše uklizené noční vagóny ji moc potěšily.

Se žlutým týmem Asie (vedoucí Hana Ošťádalová, Robert Parma) jsme vyráběli vějíře, lampiony a barevné papírové draky.
Celý den nám v táboře hrála relaxační hudba, která nás i trošku uspávala. Naštěstí
odpoledním úkolem bylo postavit Velkou
čínskou zeď, což se díky skvělé spolupráci všech týmů podařilo a výsledná stavba
byla také určitě vidět i z vesmíru. Naše
zdravotnice z Vietnamu Lu-ci (Lucie Přikrylová) a Lu-dmi (Ludmila Hejtmánková)
stále kontrolovaly, zda není některá z cihel
uvolněna a nehrozí úraz, ale čínské lepidlo
drželo dobře. Přitom nám stále vnucovaly
ke koupi Bobika, mikiny se čtyřmi pruhy
a jiné pochybné zboží v ceně 2 + 1 zdarma.
V Asii nás období dešťů nezastihlo, pláštěnky i gumáky ale byly stále připraveny,
velká průtrž nás ale nakonec neminula,
přišla další den.

plné medúz a jiné havěti. Naštěstí jsme
měli dostatek bumerangů, takže co nešlo
překonat, bylo zneškodněno a všichni surfaři se dostali včas na pláž do bezpečí. Tuto
disciplínu za odměnu museli absolvovat
i vedoucí jednotlivých cestovatelských
týmů, zde už došlo i na nějaká zranění,
takže od takových aktivit bylo v průběhu
dalších soutěží upuštěno. Děkujeme. Ve
středu náš tábor navštívila i neohlášená
cestovatelka z Krajské hygienické stanice,
Červený tým nás zavedl do Ameriky (vedoucí Ilona Niessnerová, Lukáš Koníček).
Po rozcvičce v argentinských rytmech se
dopoledne neslo ve znamení kovbojských
klobouků, vest a chytání divokých koní lasem. Po obědě už nás čekala závěrečná celotáborová hra, kdy se týmy vydaly do okolí
plnit na několika stanovištích složité úkoly
a tím získat kousky mapy, která nás měla
dovést ke strážci pokladu (Irena Skácelová), vyměnit valouny zlata za klíče a koneč-

ně odemknout truhlu s pokladem. Bouřka
se silným deštěm nám sice tuto hru trošku
zkomplikovala, ale nakonec se vše podařilo a čekal nás závěrečný karneval v Riu
i s ohňostrojem.

Přestože byl týden napěchovaný pestrým
programem, stihli jsme neplánovaně zařadit na přání dětí i turnaj v přehazované,
který vyhrál tým Austrálie. Celkovým vítězem táborové hry se pak stala Afrika. Za
odměnu jim byla zazpívána písnička „Tak
pískni jen!“, která nám bude znít v uších
ještě hodně dlouho. Narušitelé Donald
Trump, Mr. Bean, Putin a severokorejský diktátor Kim se pravidelně objevovali
v táboře, aby ukradli britskou vlajku, malí
cestovatelé ji však dobře chránili a zástava
se nikdy nedostala do nepovolaných rukou.
Dovezli jsme ji v pořádku zpět do Londýna,
zrovna když odbíjel Big Ben. Sázku Willy
Fog vyhrál a 20 000 liber věnoval dětem
celého světa.

I letos se o nás starali v areálu Univerzity
Palackého Olomouc Pastviny velmi dobře
a děkujeme rektorovi Jaroslavu Millerovi za podporu. Další velké díky patří
všem dárcům a podporovatelům spolku, kteří pomohli buď finančně, nebo
osobně při přepravě (Miroslav Dorazil,
Radek Kwaczek), chystání her a kulis,
či při likvidaci tábora. Velké díky všem výše
uvedeným vedoucím jednotlivých kontinentů, programovému týmu, za technickou
IT podporu Adamovi Niessnerovi a Samuelovi Dudovi za skvělé fotografie a denní
videa. Vše můžete zhlédnout na webové
adrese spolku www.provashnevotin.cz.
Petr Niessner, ProVás Hněvotín, z.s.
Strana 11

Zájmové organizace

Zpravodaj obce Hněvotín | září 2019

Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává: obec Hněvotín, IČO 00298913. Adresa: Hněvotín 47, 783 47.
Vychází: šestkrát ročně v nákladu 600 ks. Evidenční číslo MK ČR E 12642. Vydání číslo 62. vychází 6. 9. 2019.
E-mail: redakce@hnevotin.cz, www.hnevotin.cz. Redakce si vyhrazuje právo na úpravu příspěvků.
Strana 12

