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Zastupitelé podpořili kabelové rozvody
internetu v základní škole
Osm zastupitelů se sešlo na svém 16. zasedání 13. 4. 2021 (Ing. Ivo Černý omluven pro nemoc) za účasti 15 hostů. Jednání se konalo opět v sále kulturního domu,
kde bylo možno dodržet nařízená zdravotní opatření. Po schválení zapisovatele,
návrhové komise a ověřovatelů schválili
zastupitelé i program zasedání.
Ve zprávě o plnění usnesení konstatoval místostarosta Petr Niessner, že se je
daří plnit. Starosta obce Jaroslav Dvořák
seznámil přítomné s prací obecního úřadu od únorového zasedání.
K mnoha dalším projednaným bodům
si můžete v tomto Zpravodaji přečíst samostatné články, které zde ve stručnosti
shrnujeme:
–	předseda finančního výboru Ing. Libor
Blaťák přednesl závěrečný účet hospodaření obce;
–	předsedkyně školského výboru Mgr. Lucie Přikrylová seznámila přítomné s návrhem konkurzní komise;
–	předseda komise pro zadávání veřejných zakázek zdůvodnil dodatky a uzavření smluv o dílo;

–	žádosti o dotace (původní schválené
žádosti) byly upraveny podle požadovaného znění fondu;
–	informace o probíhajícím kácením stromů;
–	darování osobního automobilu;
–	prominutí nájmu za restaurace;
Dále byly projednány odměny zastupitelům obce v souladu s § 76 Zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích. Zastupitelé
schválili poskytnutí mimořádné odměny
neuvolněným místostarostům Miloslavu
Antlovi a Petru Niessnerovi, každému ve
výši 30 000 korun. Oba místostarostové
po náhlém onemocnění starosty obce
a jeho tříměsíční nepřítomnosti vynaložili mimořádné úsilí při zajišťování bezproblémového chodu obce. Starali se
o splnění, dokončení a převzetí rozpracovaných zakázek, rozpočtu, auditu hospodaření obce a podobně. To vše do pozdních nočních hodin a na úkor sobot
a nedělí. Mimořádnou odměnu vyplatí
obec jednorázově v řádném výplatním
termínu za měsíc duben 2021.

Žádosti fyzických a právnických osob:
–	Ředitel Základní školy a Mateřské školy Hněvotín požádal o navýšení rozpočtu pro rok 2021 o 270 000,– Kč. Peníze
půjdou na uložení kabelových rozvodů internetu do jednotlivých učeben
a kanceláří školy.
–	O uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
k uložení elektronických komunikací
(optického kabelu) na pozemku obce
parc. č. st. 149 a 213/5 požádala společnost CETIN, a. s., Českomoravská
2510/19 Libeň, 190 00 Praha 9.
–	Linka bezpečí, z. s. požádala o podporu ve výši 7 500,– Kč na provoz linky.
–	Zastupitelé neschválili žádost o poskytnutí dotace spolku „Jdeme Autistům Naproti“.
–	Stejně tak nebyly schváleny žádosti fyzických osob o koupi obecního pozemku a žádost o změnu územního plánu.
Připomínky z diskuze na závěr jednání
vedení obce vyhodnotí a s řešením seznámí občany na následném zasedání zastupitelstva v měsíci červnu.

Aneta Glogarová

Restaurace U Hřiště bude mít nové parkoviště
Komise pro zadávání veřejných zakázek
a) souhlasila s uzavřením dodatku č. 1
ke smlouvě obce s Dlažby - realizace Ježorský Dušan na akci „Místo pro přecházení na okružní křižovatce Hněvotín“.
Dodatkem se posouvá termín předání díla pro nepříznivé klimatické podmínky na
24. ledna 2021 a navyšuje cena díla o vícepráce na celkových 377 520,– Kč včetně DPH.
b) souhlasila s uzavřením Dodatku č. 1
a Dodatku č. 2, ke smlouvě obce s Dlažby
– realizace Ježorský Dušan na akci „Zhotovení lemu atletického oválu z parkových obrubníků a vyplnění prostoru mezi
nimi kamenivem“. Dodatkem č. 1 se posouvá termín předání díla na duben 2021
pro nepříznivé klimatické podmínky a dodatkem č. 2 zohledňuje nutnost sanace
podkladních vrstev pomocí stabilizačního
betonu KSC a doplnění podkladních vrstev
kameniva v rozsahu předložené kalkulace.
Více práce navyšují cenu o 142 080,– Kč
na celkových 597 951,– Kč včetně DPH.
c) po průzkumu trhu, navrhla uzavřít
Smlouvu o dílo na akci „Stavební úpravy
klubovny SDH“ se společností Spro stavby, obchod, dopravu a služby Lutín.

d) navrhla starostovi obce uzavřít smlouvu o dílo se společností STRABAG, a. s.,
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice na akci „Hněvotín – parkoviště u hřiště
(úprava zpevněných ploch)“. Cena díla je
535 412,56 Kč, včetně DPH.
e) posuzovala nabídky tří společností
a navrhla uzavřít Smlouvu o dílo na akci

„Chodník k ZD – Hněvotín“ se společností
JR STAVBY CZ, Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc, která podala nejvýhodnější nabídku.
Nabídnutá cena díla je 3 294 607,25 Kč,
včetně DPH.
Miloslav Antl,
místostarosta obce
a předseda komise
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Harmonogram napouštění
vody pro bazény
DEN
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK

SOBOTA
NEDĚLE

ČÁSTI OBCE
KOUT, STŘED OBCE
VELKÝ VÁLKOV,
MALÝ VÁLKOV
ZA ŠKOLOU, TOPOLANSKÁ
ZA HŘIŠTĚM
HŘBITOVNÍ, OLOMOUCKÁ,
U ZAHRÁDEK,
ŘADOVKY (K FLORIÁNKU),
K POTOKU (ZÁPADNÍ)
LUTÍNSKÁ, SPOJOVACÍ,
POD SKALOU (ZÁMKOVÁ)
VELKÝ KLUPOŘ,
MALÝ KLUPOŘ

Při napouštění bazénů má každý svůj den v týdnu
Je velmi potěšující, že většina z vás – našich spoluobčanů – doručila dotazník týkající se napouštění bazénů, který byl
vložený v minulém čísle obecního Zpravodaje. Vaše odpovědi jsme využili ke zpracování plánu napouštění bazénů a aktualizaci starých údajů.
Co se statistiky ohledně bazénů týká –
nějakou formu bazénu nebo jezírka má
v naší obci zhruba polovina domácností.
Většina ovšem vodu nevypouští, jen dopouští, a to podle zaslaných údajů asi 3 –
4 m3 vody. Jelikož je bazénů 220 a každý
by si chtěl dopustit zhruba čtyři kubíky, je
to nárazových 880 m3 vody. Takové množ-

ství naše síť během jednoho dne nezvládne a dovoz cisternou, jako to obec zkoušela v minulých letech, nelze zajistit.
Rozhodli jsme se proto vytvořit plán napouštění bazénů. Abychom předešli zmatkům, rozdělili jsme obec na 7 částí – obyvatelé každé z nich mohou napouštět vodu do
bazénu v jiný den v týdnu. Je to nejjednodušší řešení. Je úplně jedno, v kterém týdnu se k tomu dostanete – stačí si zapamatovat například: „Bydlím v centru obce, napouštím v pondělí!“
Spotřeba vody se rozprostře do celého
týdne a nedojde ke kolapsu sítě. Je nám
jasné, že nikoho nemůžeme donutit tento

plán dodržovat, přesto prosíme občany,
aby se o to snažili. Zároveň, pokud to jde,
napouštějte bazén buď v nočních hodinách (půlnoc až 5 ráno), nebo pomalu. To
samé platí o zalévání trávy.
Do prázdnin bychom měli dokončit rekonstrukci vodárny na hřišti a zapojit přivaděč od chmelnice. Díky tomu se tlak vody opět zlepší. Též budeme pokračovat ve
vyhledávání ztrát, údržbě vodohospodářského majetku, a pokud to pandemická situace dovolí i ve výměně vodoměrů. Jakmile budou vypsány dotace, plánujeme
udělat nové geologické vrty.

Lukáš Koníček, vodohospodář

Hospodaření obce
v podmínkách pandemie

Biomedicínský park
u Hněvotína stát nebude

Zastupitelstvo na svém dubnovém zasedání bez výhrad schválilo „Závěrečný účet obce za rok 2020“, který sumarizuje všechny
ekonomické informace z únorové účetní uzávěrky a ze Zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020.
Celkové příjmy za rok 2020 činily 40 253 330,47 Kč a celkové výdaje pak 37 610 392,93 Kč. Přebytek hospodaření ve výši
2 642 937,54 Kč bude převeden na účet „Výsledek hospodaření předcházejících účetních období“. Zůstatek finančních prostředků na základním běžném účtu byl ke dni 31. 12. 2020 ve
výši 12 513 231,98 Kč.
Naspořené peníze nám umožňují plynule pokračovat v naplánovaných investicích i přes očekávané nižší příjmy v roce 2021, do
kterého se ještě více promítnou všechna „protikoronová“ opatření
i „protikorunová“ rozhodnutí. Naším cílem je rozvoj obce a ne hromadění peněz na účtech obce, a proto i finance vrácené z rozpočtu školy a dotace pro FC kvůli nucenému omezení činnosti využíváme ve formě dalších investic do školy a sportovního areálu.
Podrobnější informace k hospodaření obce najdete na úřední
desce a webových stránkách.
Libor Blaťák, předseda finančního výboru

Radní Olomouckého kraje se neodvolají proti rozhodnutí soudu,
který vyhověl protestu Hněvotína proti stavbě tzv. Biomedicinského parku poblíž obce. Tento projekt prosazovala od roku 2012
akciová společnost Gemo. Developerský záměr počítal s výstavbou budov na ploše 44 hektarů přibližně 200 metrů od obytné zástavby naší obce podél oblíbené FIT STEZKY. Zastupitelé i občané
s tak rozsáhlou výstavbou nesouhlasili. Vedení obce proto s podporou petice občanů podalo v roce 2019 správní žalobu.
„Není možné, aby se takové rozhodnutí, kdy uvažuje stavební
firma zalít 44 hektarů nejlepší orné půdy betonem, tlačilo přes jasný odpor starosty a celého zastupitelstva obce Hněvotín ve prospěch developera,“ uvedl hejtman Josef Suchánek 8. března 2021
na jednání krajské rady.
Krajský soud souhlasil s argumenty obce Hněvotín a v únoru
letošního roku zrušil zábor orné půdy v celém rozsahu. V minulém
vydání Zpravodaje jsme vás informovali o možnosti, že by se Olomoucký kraj mohl odvolat k Nejvyššímu soudu s kasační stížností.
V takovém případě by spor pokračoval i v letošním roce. To se naštěstí nestalo.
Petr Niessner, místostarosta
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Obec žádá o dotace na byty, tělocvičnu a školku
V Hněvotíně by mohly vzniknout nové
nájemní byty, škola by mohla mít novou
tělocvičnu a školka střechu. Zastupitelé
však na svém posledním jednání museli
schválit nejrůznější dokumenty ke konkrétním projektům, aby Ministerstvo financí ČR žádost vůbec přijalo.

–	Doložení nezbytnosti (např. doložení
poptávky po bydlení, nájemní smlouvy,
pořadník uchazečů o nájemní bydlení,
dotazníkové šetření apod.)
–	Čestné prohlášení (případně usnesení
zastupitelstva) o zabezpečení vlastních
zdrojů

Nájemní byty v budově pošty
Odsouhlasení investičního záměru:
„Zastupitelstvo obce Hněvotín schvaluje
podání žádosti do Programu č. 29822 vyhlášeného Ministerstvem financí a schvaluje znění Investičního záměru na akci
s názvem „Polyfunkční objekt Pošta Hněvotín – realizace bytových jednotek“

Přístavba tělocvičny
a stavební úpravy ZŠ Hněvotín
Odsouhlasení investičního záměru:
„Zastupitelstvo obce Hněvotín schvaluje
podání žádosti do Programu č. 29822 vyhlášeného Ministerstvem financí a schvaluje znění Investičního záměru na akci
s názvem „Přístavba tělocvičny a stavební úpravy ZŠ Hněvotín“.

Dále schvaluje:
– Podání žádosti o dotaci
– Způsob pronajímání a vymezení uchazečů o bydlení
– Způsob výběru uchazečů
– Vzor Smlouvy o nájmu bytu
– Stanovení výše nájemného
–	Podíl investičních výdajů k celkovým
výdajům

Dále schvaluje:
– Podání žádosti o dotaci
–	Podíl investičních výdajů k celkovým
výdajům
–	Dotace je maximálně 90 % a do výše
20 milionů Kč. Pokud se zastupitelé
pro tuto akci rozhodnou, musí počítat
s dofinancováním z vlastních zdrojů,

tzn. půjčka cca 10 – 12 mil. Kč, např. se
splatností 5 let.
–	Čestné prohlášení (případně usnesení
zastupitelstva) o zabezpečení vlastních
zdrojů
Rekonstrukce střechy MŠ Hněvotín
Odsouhlasení investičního záměru.
„Zastupitelstvo obce Hněvotín schvaluje
podání žádosti do Programu č. 29822 vyhlášeného Ministerstvem financí a schvaluje znění Investičního záměru na akci s názvem „Rekonstrukce střechy MŠ Hněvotín“.
Dále schvaluje:
– Podání žádosti o dotaci
–	Podíl investičních výdajů k celkovým
výdajům
–	Čestné prohlášení (případně usnesení
zastupitelstva) o zabezpečení vlastních
zdrojů
Nyní budeme čekat na rozhodnutí
Ministerstva financí, které akce podpoří.
Obáváme se, že v následujících létech
budou výdaje státu značně omezeny.
Jaroslav Dvořák, starosta

Nová výstavba
Podařilo se nám dokončit, případně
máme rozpracovány tyto akce:
• kolaudace ulice Za Zbrojnicí. Se zahradnictvím KOTEK Bohuňovice jsme
domluveni na výsadbu zeleně, včetně místa pro přecházení a prostoru
u obchodu Qanto;
• dokončili jsme změnu veřejného
osvětlení v ulici Lutínská. Pokračujeme hlavní křižovatkou, Olomouckou ulicí a ulicí ke kostelu.
• s rekonstrukcí ulice Za Zbrojnicí jsme
připravili nové rozvody veřejného
osvětlení – osvítíme ji do konce roku.
• nakoupili jsme sloupy a materiál pro
veřejné osvětlení v ulici Velký Klupoř a část Malého Klupoře;
• pokračují práce na atletické oválu
ve sportovním areálu;
• zahájili jsme stavbu parkoviště u restaurace Na Hřišti;
• vyměnili jsme kompletně elektrickou
instalaci a připojení na nové odběrové místo u vodárny na hřišti;
• pokračujeme v navážení materiálu
na cyklotrasu k Ústínu;
• preventivně jsme nechali pročistit
vybrané úseky splaškové kanalizace.
Miloslav Antl, místostarosta

Hasiči budou mít opravenou klubovnu
Části hasičské zbrojnice, kde obec Hněvotín zahájila v březnu rekonstrukci klubovny,
je přes 130 let. Během mnoha let se zde prováděly různé úpravy stěn, omítek a podlah
podle účelu využívání těchto prostor. Současný stav již neodpovídal potřebám zázemí
jednotky a SDH. Z tohoto důvodu se členové sboru rozhodli svépomoci zrekonstruovat
i prostory šaten, chodby a zasedačky.
Součástí rekonstrukce jsou nové omítky, oprava podlahy v klubovně, instalace nového
kotle a topných rozvodů, instalace nových elektrorozvodů, obnova se týká i sociálního
zařízení včetně sprchy pro zázemí jednotky.
Jozef Novák, starosta SDH
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Revitalizaci polní cesty do Ústína
pozastavil protest Hnutí DUHA
V minulém Zpravodaji jsme informovali
o záměru pokácet 27 nebezpečných topolů na pozemku obce podél Hněvotínského potoka směrem k obci Ústín a zpevnit
zdejší polní cestu. Informovali jsme Českou inspekci životního prostředí a 4. ledna i Hnutí DUHA. Předložili jsme odborný
posudek, fotodokumentaci i souhlas Zastupitelstva obce Hněvotín. Přestože se
hnutí DUHA během ledna k záměru nevyjádřilo, v den kácení – 15. února – kontaktovalo Policii ČR s podnětem k prošetření nezákonného kácení stromů na katastru naší obce. Spor spočívá v dokazování,
zda jsou nebo nejsou kácené stromy součástí tzv. významného krajinného prvku
(VKP) vodního toku. My trváme na tom,
že nejsou. Stromořadí není v seznamu
VKP ani součástí břehového porostu Hněvotínského potoka, což nám potvrdilo
i Povodí Moravy.
Agentura ochrany přírody po jednání
na místě samém potvrdila, že všechny kácené stromy jsou ve špatném zdravotním
stavu a kmeny jsou zasaženy pokročilou
hnilobou. Z těchto důvodů dochází k samovolným pádům objemných větví i částí
kmenů. Nicméně jsme kácení stromů dočasně pozastavili a požádali o stanovisko
Odbor životního prostředí olomouckého
magistrátu. Na zpevňování polní cesty
a vyčištění potoka pokračujeme dle původního plánu. S kácením posledních 9 nebezpečných topolů počkáme na vyjádření
magistrátu.
Naší prioritou je a nadále zůstane zajištění bezpečného pohybu občanů po katastru obce i přesto, že hnutí DUHA má
názor odlišný, a proto se snaží zpochybnit
odborný posudek vypracovaný Ing. Petrem Kubíkem, Ph.D. Na podzim letošního
roku bychom rádi zorganizovali akci pro

občany, kdy plánujeme společně vysadit
přibližně šedesát nových stromů na břehu
potoka v délce zhruba jednoho kilometru.
Děkujeme také všem občanům, kteří se
podíleli na sběru větví a ukázněném zpra-

cování dřeva a jeho bezpečném odvozu
z místa. O dalším případném kácení dřeva
a možnosti bezplatného odběru vás budeme opět informovat hlášením obecního
rozhlasu. Petr Niessner, místostarosta

Komise vybere novou ředitelku nebo ředitele školy
Sedmičlenná komise vybere novou ředitelku/ředitele Základní
školy a Mateřské školy Hněvotín, příspěvkové organizace. Zastupitelé rozhodli v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb.,
kdo bude v konkurzní komisi.
předseda konkurzní komise:
Miloslav Antl, člen určený zřizovatelem.
tajemník komise:
Aneta Glogarová (nemá hlasovací právo).
členové konkurzní komise:
Petr Niessner, člen určený zřizovatelem.
PaeDr. Iveta Melichová, člen určený ředitelem krajského úřadu.

Mgr. Ladislav Havelka, ředitel Základní školy a Mateřské školy
Náměšť na Hané, odborník v oblasti státní správy, organizace
a řízení v oblasti školství podle druhu a typu příslušné školy nebo školského zařízení.
Mgr. Vlasta Nováková, pedagogický pracovník příslušné školy
(školského zařízení).
Mgr. Markéta Kadaňková, školní inspektor České školní inspekce.
Ing. Vilém Koníček, člen školské rady.
Mgr. et Mgr. Silvie Čanková, personalista/psycholog z Odboru
školství a mládeže Krajského úřadu Olomouckého kraje.
Mgr. Lucie Přikrylová,
předsedkyně školského výboru
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Na motorkáře, kteří ničí Národní přírodní
památku Na Skále, čekají fotopasti
Už tu máme opět jaro a s ním spojené pučení veškeré květeny. Po obci už můžete vidět rozkvetlé konvalinky či petrklíče a brzy
i sloupy pouličního osvětlení ozdobí květináče plné muškátů.
Obec Hněvotín (společně s obcí Žerůvky)
mají v katastru unikátní oblast „Na skále“.
Tato lokalita o rozloze 4,56 hektaru patří
do registru ochrany přírody od roku 1977
jakožto Národní přírodní památka (dále
NPP). V roce 2020 bylo v České republice
pouze 125 NPP včetně té naší.
Nejvýznamnějším z 260 zjištěných druhů vyšších rostlin je mateřídouška vejčitá kraňská. Ta se vyskytuje v ČR pouze na
tomto místě, a to jen v počtu cca 600 kusů. Z dalších druhů se tu vyskytuje hvězdice chlumní, ostřice nízká, řebříček panonský, třešeň křovitá nebo divizna brunátná.
Lokalita je významným přírodním dědictvím nejen Hněvotína, ale celé České republiky.

Nechápeme tedy, proč si mládež vybrala zrovna tuto chráněnou oblast, aby ji
motorkami a čtyřkolkami proměnili v lokalitu na motokros. Do NPP se ze zákona
nesmí ani vstupovat mimo značené trasy,
natož volně venčit psy nebo jezdit na kole.
Celé území je jednoznačně ohraničeno sérií značek, které nejdou přehlédnout. Kde
značky nejsou, je vstup do NPP označen
dvěma červenými pruhy na stromě. Výmluva typu „já jsem nevěděl“ tedy rozhodně
nepřipadá v úvahu.
Právě proto jsme do této oblasti společně s Policií ČR a orgánů ochrany přírody
instalovali fotopasti. Pokud se tedy viníci
vrátí opět na místo činu, čekají je nemalé
problémy.
Na fotografiích můžete vidět stupeň
poškození. Na těchto poničených místech
již minimálně letos neporoste ani tráva,
natož nějaká chráněná rostlina.
Lukáš Koníček, vodohospodář

Nebezpečný nešvar: parkování na chodníku
Začátkem dubna jsem málem srazil autem dvě malé děti na
koloběžkách, když jsem jel domů ulicí Za Hřištěm. Děti jely původně po chodníku. Když ale dorazily až k autům,
která na něm parkovala, najednou sjely na silnici. Pochopitelně – nemohly jet dál, na chodníku pro ně nebylo místo. Pro mě, řidiče, byly v tu chvíli kryty vysokými kapotami vozů a před nárazníkem se mi zjevily absolutně nečekaně. Naštěstí jsem jel pomalu a opatrně. Ale co kdybych jel
jen o trochu rychleji?
Apeluji tedy na všechny, kteří parkují na chodnících: přehodnoťte své jednání a nechávejte auta na plochách k tomu
vyhrazených. I když to bude znamenat trochu nepohodlí
a budete muset udělat pár kroků navíc ke svým domovům.
Zajistíte však bezpečný pohyb motoristů i chodců, zejména
dětí či dospělých s kočárkem. Předejdete naopak možnému
zranění. Děkuji..
Tomáš Kasal
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Slaměná maxizvířátka oživila velikonoční obec
Stalo se již tradicí, že s prvními jarními
paprsky vyrážíme spolu s dětmi a rodiči do
okolní přírody. Naším cílem je nalézt pevné vrbové pruty o délce nejméně 3 metrů,
abychom mohli uplést co nejdelší velikonoční pomlázku. Hledáme také krátké
ohebné vrbové proutí pro výrobu proutěného maxi košíku. Do něho ve finále uložíme tři pětikilová sádrová vejce.
Týden před svátky jara se obvykle společně sejdeme, naplníme slámou drátěné
konstrukce slepičky a kohoutka, upleteme maxi pomlázku, děti nabarví kraslice
a takto připravenou XXL velikonoční výzdobu umístíme před mateřskou školu. Potom je to už jen na dětech z MŠ, aby naše
společné dílko dotvořily. A protože na
zdobení vyfouknutých vajíček pracují už
dlouho dopředu, bývá velikonoční výzdoba velmi rychle dokončena.
Letos bylo vše zcela jinak. Kvůli vládním opatřením byla školka nejen u nás
uzavřena a shromažďování osob zakázáno. A tak jsme jednotlivé tvůrčí kroky
výzdoby rozdělili mezi více rodin. Každá
z nich připravila svůj díl samostatně, abychom ji pak týden před Velikonočním
pondělím instalovali na novém místě –
vedle místní pošty.
Pro letošní rok jsme přidali k slepičce
a kohoutkovi i dva zajíčky a požádali
místní děti a jejich rodiče, aby do Velikonočního pondělí dozdobili kraslicemi
strom „Vajíčkovník“. Při zdobení se u slaměných zvířátek vyfotili, fotku zaslali
mailem spolku ProVás Hněvotín a zařadili
se tak do velikonočního slosování o sladkosti i vitamíny.
Je jasné, že se nám nepodařilo nahradit oblíbenou tradiční „mrskačku“, ale

snad jsme naše děti trošku zabavili a ony
pak večer usínaly s novými zážitky a s očekáváním případné výhry. Jménem vedení
spolku ProVás Hněvotín i obce Hněvotín

děkuji všem rodičům a dětem za pomoc
při výrobě a instalaci velikonoční výzdoby
v naší vesnici.
Petr Niessner, místostarosta
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Uzavřené restaurace nemusí platit nájem
Již sedm měsíců jsou restaurace kvůli opatřením vlády uzavřeny a pořád není jasné,
kdy si opět společně vychutnáme orosené
točené pivečko na některé z venkovních zahrádek místních hospůdek. Jsme rádi, že
provozovatel restaurace Na Hřišti pan Poledníček s kolektivem obětavě zajišťují alespoň omezený provoz přes výdejní okénko.
Je zřejmé, že finanční příjem nepokryje
ani náklady na provoz, natož na nájem.
Společně s vedením spolku TJ FC Hněvotín,
který má restauraci v pronájmu od obce,
jsme souhlasili s prominutím placení nájmu, kterým se jinak podporuje sportovní
činnost spolku. Hospůdku Za Kulturákem
mají v pronájmu manželé Plevovi, kteří

otevřou hned, jak to bude možné, a budou nabízet i denní obědové menu.
Zastupitelé obce odsouhlasili na 16. zasedání prominutí placení nájmu manželům
Plevovým včetně prominutí poplatku za
odvoz komunálního odpadu do konce června 2021. Prominutí poplatku za svoz odpadu platí i pro hospůdku Na Zastávce.
Vedení obce chápe nelehkou situaci
provozovatelů místních restaurací, jejich
práce si váží, a proto zastupitelé odsouhlasili rozsáhlou rekonstrukci parkoviště
před restaurací Na Hřišti. Díky tomu se
nebude nadměrně prášit u výdejního okénka se zmrzlinou, které instalovali zaměstnanci obce v minulém roce. Pohodovější

bude i posezení v nově zbudované zahrádce do ulice Topolanská, která je určená převážně zákazníkům se psy a pro projíždějící motoristy a cyklisty.
Pro restauraci Za Kulturákem obec připravuje vybudování venkovního zastřešení nad posezením a instalaci osvětlení.
Nyní probíhají zahradnické úpravy nevábně se popínajícího porostu u vchodu do
provozovny, kvůli němuž hosty neustále
obtěžují vosy a jiný létající hmyz.
Přejeme si, aby si mohli návštěvníci
v klidu vychutnat oběd, sklenku vína či
pěnivý mok u grilu v příjemném venkovním prostředí.
Petr Niessner, místostarosta

Na zahrádce u restaurace Za Kulturákem obec připravuje zastřešení a instalaci osvětlení.

Čekání na společenské akce
Od únorového zasedání jsme nemohli
uskutečnit žádnou z tradičních akcí. Nicméně nyní to vypadá, že se situace zlepší a alespoň některé z nich uskutečníme.
Pro přehled uvádíme, co se v běžném období v obci koná:
Březen:
• Tradiční zabíjačka
• Hněvotínský Košt
Duben:
• Jarní setkání seniorů
• Vítání občánků
• Jarní svoz nebezpečného odpadu (odpad je možné celoročně a bezplatně

ukládat do sběrného dvora u firmy
Müller Hněvotín)
• Den země ve spolupráci se ZŠ Hněvotín
• Slet čarodějnic ve spolupráci se ZŠ Hněvotín
Květen:
• Výlet spolku ProVás
• Stavění máje
• Kladení věnců ke Dni vítězství
• Kácení máje s průvodem
Červen:
• Zahradní slavnost MŠ (11. 6.)
• Letní kino spolku ProVás (25. 6.)
• 70. výročí TJ FC Hněvotín (9. 7.)
Petr Niessner, místostarosta

Vojáci darovali
obci osobní
automobil
Obci se podařilo projednat bezúplatné převedení používaného osobního
automobilu z přebytků Armády ČR.
Po vyřízení majetkových a technických formalit bude osobní automobil
Škoda Octavia majetkem obce, která
jej trvale zapůjčí Základní škole a Mateřské škole Hněvotín, především pro
stravovací úsek.
Roman Piňos
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On-line, ale bezpečně Jak vypadá distanční
Žijeme v době, kdy se bez internetu nemůžeme obejít. Je všude
kolem nás. Díky němu provádíme nákupy, bankovní platby, hledáme informace, pracujeme z domu a také se vzděláváme. Samozřejmě to má své výhody, ale i rizika.
Nejvíce ohrožuje kyberšikana dvě skupiny lidí – děti a seniory. Mohou vás napadat otázky typu: Jak své dítě ochráním? Dělám vše správně? Kde se mohu dozvědět víc?
Odpovědi na podobné otázky můžete najít na webových
stránkách E-Bezpečí v sekci videokurz pro rodiče nebo materiály pro rodiče. Na stránkách Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost zase najdete on-line kurzy Bezpečně v kyber! nebo Dávej kyber! Kromě toho úřad nabízí speciální stránky „osveta.nukib.cz/festival“, kde jsou on-line kurzy,
podcasty a další materiály pro 1. i 2. stupeň ZŠ a odpovídající
ročníky gymnázií. Spousty dalších zajímavých informací můžete nalézt také na www.stopcybercrime.upol.cz.
Pojďme se tedy vzdělávat. Buďme připraveni a ne překvapeni.
Mgr. Kateřina Vališová

výuka na vlastní kůži

7:45 – už potřetí zvoní budík, ještě chvíli a vstávám
7:55 – rychle k počítači, nestíhám, posnídám o přestávce
7:58 – počítač se načítá
7:59 – nefunguje wi-fi, rychle restartovat
8:00 – připojil jsem se včas, tentokrát však těsně…
Takto může vypadat všední ráno žáka v dnešní době, většině
z nás se to minimálně jednou již stalo. S připojením na schůzku
však nemusí končit všechny trable, pomalý internet, mikrofon vypovídající službu, sekající se kamera atd. Nicméně se on-line výuka
v porovnání s minulým rokem velmi zlepšila. Také nás naučila větší
samostatnosti, zodpovědnosti a především organizování svého času. Na obrazovce se vidíme a prohodíme pár slov, ale stále postrádáme vzájemný kontakt a společné zážitky. My i učitelé jsme se také přiučili novým věcem, jako je používání nových digitálních technologií a práci s různými internetovými aplikacemi. Ale těšíme se,
Jirka Mlynář, žák 8. třídy
až se život zase vrátí k normálu.

Základní škola Hněvotín
vyhlašuje
soutěž s názvem

ŽIVEL
Zpracuj téma originálním způsobem
– natoč video, napiš text, udělej pokus,
nakresli či vyfoť, zkrátka zaznamenej to, co považuješ za živel
a pošli na adresu soutezzivel@gmail.com.
O výhercích ve dvou věkových kategoriích rozhodne porota do konce června.
Ceny: koloběžka, grafický tablet a další zajímavé ceny
Termín soutěže: 19. 4. – 4. 6. 2021
Termín pro odevzdání přihlášky: do 30. 4. 2021
Více informací na webu školy: www.skolahnevotin.cz
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Distanční výuka už ve školce naštěstí skončila

Na konci února jsme se rozloučili s našimi
předškoláky kvůli uzavření mateřské školy
a od 1. března jsme s nimi komunikovali
pouze e-maily v rámci distanční výuky. Ta
se však týká jen nejstarších dětí, které po
prázdninách nastoupí do základní školy.
Nebyla to tak radostná práce jako v kolektivu, ale zvládli jsme to.
Každý týden jsme dětem vkládali na
webové stránky školy témata s pracovními listy, děti je vyplnily a dokončené je

nám jejich rodiče odeslali. Bez spolupráce rodičů by to nešlo. Patří jim za to velký dík. Rodiče nám posílali i fotografie
dětí při různých pracovních činnostech,
jako je třeba pečení velikonočního cukroví nebo výroba ozdob, které pak děti spolu s rodiči zavěsili na strom před mateřskou školou. V zástěře a s válečkem v ruce to malým cukrářům moc slušelo. Děti
byly iniciativní a vyplňovaly i více pracovních listů, než jsme požadovali. Nebo

obrázky kromě zadaného úkolu i hezky
vymalovaly.
Ze zpráv od rodičů jsme se dovídali, že
se děti již těší do školky a schází jim kamarádi. Věřili jsme jim to, protože nám
děti po té době také scházely a těšili jsme
se, až se v dubnu mateřská škola opět
otevře. Teď už je to za námi, opět si povídáme, hrajeme si a do školy se připravujeme společně.
Ilona Vyroubalová

Děti v MŠ nebyly, ale velikonoční strom ozdobily
S příchodem jarního období byla naše
mateřská škola opět uzavřena kvůli celorepublikovému zhoršení epidemiologické
situace. A tak nastal čas, kdy byla naše
školka smutná – bez jarní výzdoby dětskými výtvarnými výrobky a hlavně bez
dětských úsměvů a rozzářených očí. Proto
jsme se společně rozhodli naši školku rozveselit alespoň zvenku a zapojit se tak do
velikonočního tvoření.
Děti doma společně s rodiči vyráběly
kraslice, ptáčky, motýlky, zajíčky nejen
z papíru, ale i ze dřeva, textilií a mnoha
dalších materiálů – zkrátka, co děti nebo
rodiče napadlo. Rodiče nezapomněli ani
na průběžnou fotodokumentaci nejen samotného vyrábění ozdob, ale i přímého
zdobení našeho „velikonočního stromu“,
kterou nám zasílali, a my jsme snímky
průběžně dávali na naše webové stránky.
Našim úkolem zase bylo zaznamenat zdobení stromu a tyto fotografie jsme vyvěsili do oken u vchodu do školky.
Všem dětem i rodičům děkujeme za výtvarné nápady, zapojení se do velikonoční výzdoby v obci a hlavně za rozveselení
naší školky. Snad se brzy dočkáme i dětských úsměvů a rozzářených očí přímo ve
školce!
Drahomíra Bártová
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z historie obce

Pomník obětem válek prosadili Volyňáci
Psal se rok 1968, když se v Hněvotíně zrodila myšlenka na vytvoření nového pietního místa, které by důstojně připomínalo oběti
světových válek z řad místních občanů. Tzv. Pražské jaro přineslo
uvolnění atmosféry, kterého využila místní skupina volyňských
Čechů, která celý nápad iniciovala. Třicítka členů soustředěná ve
Svazu protifašistických bojovníků vedená předsedou Josefem Neradem na nic nečekala a plán na vybudování pomníku předložila
představitelům Místního národního výboru.
Po vyjednání všech nezbytných povolení mohly práce započít. Projekt pomníku vypracoval do května 1968 olomoucký architekt Jaroslav Kovář ml., mimo jiné autor pomníku Rudé armády v olomouckých Čechových sadech. Původní nákresy uložené v obecním archivu ukazují, že se do pomníku zprvu plánovalo
zakomponovat tehdy nezbytnou rudou hvězdu. Ta se měla skvět
na nejvyšším pilíři pomníku. Pilířem také měla vést trubice pro
neon, takže by hvězda v noci zářila. Z tohoto plánu nakonec sešlo a vrchol pomníku nakonec ozdobil husitský palcát.
Veškeré práce na budování památníku obstarali místní lidé
v rámci tzv. Akce Z, tedy bez jakéhokoliv nároku na finanční odměnu. Zapojili se zejména zástupci volyňských Čechů, mezi nimi i potomci padlých – Antonín Marek, Vladimír Polák či Josef a Vlastimil
Kočí. Na pracích se podíleli také předseda MNV Rostislav Parák nebo tehdejší ředitel školy Otto Bajer. Náklady na stavbu pomníku se
vyšplhaly na 80 000 Kčs, celková hodnota díla činila 130 000 Kčs.
Náročné práce po roce skončily a na 20. července 1969 připadlo jeho velkolepé odhalení spojené s nabitým celodenním prograPráce na pomníku

Oslavy konce války 1980

mem od 9 hodin dopoledne až do pozdních nočních hodin. Nechyběly slavnostní projevy zástupců volyňských Čechů i představitelů
obce. Jeden z proslovů lze díky přepisu citovat: „Dovolte mi,
abych vás co nejsrdečněji přivítal na dnešní naší slavnosti při příležitosti odhalení památníku našim spolubojovníkům. Dnešní slavný
den vzpomínáme naše bratry, kterým nebylo dopřáno užívati svobody s námi a položili svoje životy za svobodu nás všech.“
Po stržení bílé plenty mohli všichni přihlížející obdivovat výsledek více než roční práce. Následovalo položení květinových věnců
k úpatí pomníku od zástupců obce, místních organizací a spolků.
Původní pamětní deska nesoucí 18 jmen padlých a umučených za druhé světové války přibyla na pomník až pár dní po odhalení. Za jednotlivými jmény se skrývají odlišné a jedinečné
příběhy těch, kteří položili svůj život za to, aby další mohli svobodně žít. Tyto příběhy by jistě vydaly na další články, vzpomenu zde alespoň osudy dvou jmen: Miloše Zatloukala a Františka
Vilímce, které spojuje datum 8. května 1945. Zatímco teprve sedmnáctiletý Miloš Zatloukal byl v tento den zasažen střepinou
z vybuchlé bomby a stal se tak poslední hněvotínskou obětí války, topolanskému rolníkovi Františku Vilímcovi se osudným stalo tehdejší bombardování Topolan ze strany Sovětů. Při snaze
sovětských letců vyhnat z obce zbývající členy německého štábu
byl zasažen střelou z kulometu jednoho z letadel. Paradoxně se
tak stal obětí osvobozujících jednotek.
Pomník se dodnes hrdě tyčí ve středu obce a plní svou podstatnou a důležitou funkci, která je psána na jeho středovém pilíři. Zajišťuje věčnou paměť. Věčnou paměť bojovníkům prvního
a druhého odboje.
Adam Niessner, kronikář obce
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Vytvořili: Adam Niessner a Lukáš Koníček
Vytvořili Adam Niessner a Lukáš Koníček
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Sčítání zvěře poznamenala pandemie
Znalost stavu zvěře a jejich přírůstků v honitbě je jedním ze základů správného mysliveckého chovu a hospodaření v honitbě.
Proto mu také věnujeme celoroční pozornost a péči. Letošní celostátní termín sčítání zvěře se konal v sobotu 27. února.
Členové našeho Mysliveckého spolku
Blata Hněvotín se tohoto dne sešli venku
u chaty Výrovka v patřičných rozestupech.
Již na první pohled bylo patrné, že účast
silně ovlivnila pandemie koronaviru. Způsobů sčítání zvěře, jak informoval myslivecký hospodář Pavel Toman také dva přítomné adepty našeho spolku, existuje několik druhů i způsobů. Nejlepším sčítáním
je však celoroční monitorování revíru. Do
sčítání vstoupila také moderní technika
v podobě termokamery, kterou měl možnost používat náš hospodář. Letošní,
i když kratší dobu trvající sněhová pokrývka, významně přispěla ke zjištění přesnějších údajů o počtu a druhu divoké zvěře.
Jsem také v úzkém kontaktu s mysliveckými strážemi, kterým bych chtěl poděkovat
za jejich aktivitu, protože mě celou zimu
informovali o výskytu různých druhů zvěře
v revíru a počtech jednotlivých druhů zvěře. Nakonec následovala hlášení přítom-

Členové MS Blata se scházejí na letošní sčítání zvěře. Foto: Rudolf Krč

ných členů o početních stavech zvěře provedené a spočítané u jejich zásypů a právě
vykonanou pochůzkou.
Samozřejmě nechyběla ani informace
o kondici zvěře po právě doznívající zimě.
Přestože jsme loňské podzimní hony zrušili, současný způsob zemědělské výroby
a skladba krajiny v naší honitbě moc nepřeje bažantí zvěři. Jediné co je potěšitel-

né je stav koroptví, kterých jsme napočítali 160. Proto jsme se také okamžitě rozhodli v rámci našich omezených možností
alespoň k částečnému zlepšení životních
podmínek bažantů zakoupit za 5000 korun sazenice keřů a vysadit je na páteřní
cestě k zahrádkám. Tato akce a společné
přání pevného zdraví ukončilo letošní sčítání zvěře na Výrovce.
Rudolf Krč

Vzpomínka na loňské hřivnáče
Při jednom z ranních březnových venčení Foxe, což je můj
kokršpaněl, neuniklo mému
uchu houkání. Okamžitě mě to
upozornilo na skutečnost, že
první hřivnáči jsou již v Olomouci. Zastavil jsem se a opatrně se přiblížil k skupině stromů, abych pohledem zjistil,
kde sameček lákající nevěsty
sedí. Podařilo se. Holub seděl
na větvi v koruně statné borovice a ostražitě kroutil hlavičkou.
Hned mi proběhla hlavou Holubi na stole. Foto: Rudolf Krč
vzpomínka na ne zrovna nejpříjemnější zážitek z loňského lovu hřivnáčů. Naše honitba končí na hranici stále se rozrůstající zástavby města Olomouc. Proto také není divu, že klidu zvěři to nepřináší – pejskaři, cyklisté
a pěší, neustále procházejí a projíždějí honitbu křížem krážem.
To se samozřejmě dá zvláště v této pandemické době pochopit.
I když trochu ohleduplnosti by to chtělo, zejména od pejskařů,
kteří pouštějí své mazlíčky na volno a na ochranu zvěře nedbají.
Ale zpět k příhodě z čekané na hřivnáče. Lovu na tyto velice
chytré, rychlé a ostražité ptáky se každoročně schází skupinka
pěti členů Mysliveckého spolku Blata Hněvotín v prvních patnácti srpnových dnech, než jsou sklizeny obiloviny, řepka a hrách.
Loni tomu nebylo jinak. Obeznámili jsme se s místem, kde se ho-

lubi z pole vracejí do obydlené
části Olomouce, a na strnisko
jsme umístili balabány, tedy
lákadla v podobě věrné napodobeniny živých zvířat. Jenže
místo hřivnáčů je navštěvovali
spíše městští holubi. Rozmístili jsme se a ukryli pod stromy
a do vysoké trávy. Vybaveni
křesílky jsme zasedli a čekali
na první přelet holubů. Krátce
po prvních ranách se u nás objevili policisté, kteří přijeli na
základě ohlášení jedné občanky, že se zde střílí. Po předložení dokladů a krátké konfrontaci s paní, která to nahlásila, se vše vysvětlilo. Ostražitost této
paní, co se týče zbraní, byla až heroická. Nám to samozřejmě
zkazilo celé jinak krásné odpoledne.
Dnes se již nad tímto zážitkem jen pousmějeme, ale v tu chvíli
to nic příjemného nebylo a dlouho jsme o tom ve spolku hovořili.
Náladu nám spravila až kolektivní příprava patnáctidenního ulovku na pečení, kterého se zúčastnila také Vlastikova manželka. Nelovili jsme pro zábavu, celkem padesát hřivnáčů posloužilo pro
naše společné posezení. Škoda jen, že i toto loňské společné posezení, které následovalo po upečení nadívaných holubů, bylo poznamenáno co do účasti také pandemií. Všichni doufáme, že letos
to již bude lepší a nezůstane jen u vzpomínek.
Rudolf Krč
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Letní tábor spolku ProVás Hněvotín
nabízí dětem poslední volná místa
Na letní prázdniny připravuje spolek ProVás Hněvotín od 7. do 14. srpna již 7. ročník zážitkového tábora pro hněvotínské
děti od 2. do 7. třídy základní školy. Každým rokem se realizační tým snaží připravit pro místní děti týden plný zábavy, radosti a sportu tak, aby všem účastníkům
tábora zůstaly krásné zážitky ze společně
prožitého týdne v srdci Orlických hor. Letošní téma s názvem „PO STOPÁCH…“ se
ponese v duchu vyšetřování tajemné záhady českých a moravských luhů a hájů,
které povede sám Sherlock Holmes spolu
s Dr. Watsonem.
O děti se již tradičně postará dvacítka
vedoucích složená převážně z hněvotínských rodičů. Děti budou ubytovány v areálu Pastviny Univerzity Palackého Olomouc (www.pastviny.upol.cz) ve čtyřlůžkových vytápěných chatkách s povlečením,
ty nejmladší pak budou bydlet v hlavní
budově společně s dámskou částí vedoucích.
Začátkem tohoto roku obdržely přednostně přihlášky děti, které se již našeho tábora zúčastnily. Nyní je kapacita tábora naplněna z 90 procent. Otevíráme
možnost pro nové táborníky přihlásit se.
Rádi hlavně přivítáme děti navštěvující
místní základní školu. Využijte této nabídky a umožněte svým dětem prožít nezapomenutelné prázdniny se svými spolužáky a kamarády, kterých si letošní školní rok opravdu moc neužily. Pokud děti do
přihlášky uvedou jmenovitě své blízké kamarády, s nimiž by chtěly být spolu, umístíme je společně do družstva nebo do
chatky.
Cena za jedno dítě činí 3800,– Kč, za
dalšího sourozence 3500,– Kč. Z této ceny většina zdravotních pojišťoven zpětně
proplácí příspěvek až do výše 1000,– Kč
za dítě. Pouze je potřeba, aby si rodič vyplněný formulář od příslušné pojišťovny
nechal po ukončení tábora potvrdit od organizátora a pak svůj nárok uplatnil u pojišťovny.
Videa z předchozích ročníků můžete
zhlédnout nebo představit svým dětem na
spolkovém webu www.provashnevotin.cz.
O zaslání táborové přihlášky můžete požádat nejpozději do 30. května 2021 na spolkovém e-mailu provashnevotin@email.cz,
popř. volejte tel. 777 190 772.
Neváhejte, protože počet míst je omezen!
Petr Niessner, předseda spolku

Dnes již historická fotka z tábora na Pastvinách v roce 2017
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Nad amatérským
sportem zůstávají
otazníky
Bohužel jen velmi málo jsme se od posledního vydání Zpravodaje posunuli v otázce
možností amatérského sportování v dnešní
složité době. Ze zmatených výstupů představitelů vlády nakonec vyplynulo, že venkovní sportoviště lze momentálně využívat
tak, že:
– trénovat lze pouze ve dvojicích,
–	dvojic může být nanejvýš 6 (tedy celkem 12 osob),
–	dvojice musí dodržovat rozestupy alespoň 10 metrů;
–	není nutné používat roušky ani respirátory,
–	vnitřní prostory (šatny, sprchy atd.)
jsou uzavřeny.
Při dodržení těchto podmínek lze tedy alespoň trénovat, čehož všechna hněvotínská mužstva začala využívat. Tato
pravidla platila v době uzávěrky Zpravodaje k 20. 4. 2021 a není vyloučeno, že se
změní, ať už k lepšímu, nebo k horšímu.
Nad termínem startu organizovaných
amatérských soutěží však i nadále visí
otazník, u kolektivních sportů pak dokonce
velký. Příznivější je tato situace momentálně pro další sporty provozované v hněvotínském sportovním areálu, kterými jsou
tenis a plážový volejbal (ten dle stávajících
pravidel však pouze ve dvojicích).
Všichni doufáme, že vás v dohledné
době budeme moci informovat o dalším
rozvolnění podmínek pro amatérský sport,
pro zachování nejen fyzického, ale i duševního zdraví.
Milan Krejčí

Na tenisových kurtech číslo 2 a 3 přibyly nově uměle závlahy, což ocení hráči, ale zejména obyvatelé přilehlých domů

Kurty jsou na sezónu připraveny
Stejně jako před rokem i letos umožnilo příznivé počasí na konci měsíce března začít
s přípravou tenisových kurtů na novou sezónu. Nečekaný návrat zimy v polovině dubna práce trochu zpomalil, ale před koncem měsíce bylo vše hotovo.
Vše měl tradičně na povel pan Oldřich Vavrda. Každý ze tří kurtů prošel regenerační kúrou spočívající v odstranění nečistot a staré antuky, opravou umělých lajn a navezení nové povrchové vrstvy. Po jejím vyrovnání přišlo na řadu kropení a válcování, na
každém z kurtů provedené několikrát tak, aby se nový povrch dostatečně zhutnil. Na
úpravu kurtů byla z větší části použita antuka uskladněná v minulém roce, jednu tunu
nové antuky pak zajistil obecní úřad. Ten je také podepsán pod velkou a velmi vítanou
novinkou, kterou je vybudování umělé závlahy kurtů číslo 2 a číslo 3, což zcela jistě
ocení nejen hráči, ale i občané bydlící v blízkosti kurtů.
Shodou okolností skončily práce stejně jako loni v době, kdy došlo k mírnému uvolnění pravidel pro venkovní sportování, takže se kurty ihned zaplnily. Na jejich zprovoznění se podílelo i 26 brigádníků z řad tenistů, za což jim patří velká pochvala.
Milan Krejčí

Sousedi upravili hřiště na nohejbal i beachvolejbal

Dvě sobotní odpoledne věnovali příznivci nohejbalu úpravě hřiště pro svůj sport. A nebyli to jen chlapi, ale protože se jednalo
o mravenčí práci s vytrháváním plevele z kurtu, osvědčily se i manželky. Některé z nich koneckonců chodí hrát taky. Také na beach
volejbalový kurt ve sportovním areálu „naběhli“ dobrovolníci a připravili ho na dobu, kdy vláda odpíská své zákazy.
(tk)
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