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Poznámky z 20. zasedání zastupitelstva obce
Již s novým členem – JUDr. Ondřejem Svač
kem, který v úvodu zasedání složil slib za
stupitele – se sešlo v úterý 7. prosince hně
votínské zastupitelstvo. Zasedání se konalo
vzhledem k protikoronavirovým opatřením
opět v sále kulturního domu, kde jsou pod
mínky na dodržení rozestupu přítomných.
Jednání se zúčastnilo sedm zastupitelů,
omluvily se MUDr. Pavla Hluší a Mgr. Lucie
Přikrylová. Přišlo také osm hostů.
K avizovanému programu zastupitelé
schválili další dva body do kapitoly „Růz
né“, a to dohody o provedení práce s neu
volněnými zastupiteli obce a zadání za
kázky malého rozsahu.
Nejprve předseda kontrolního výboru
Ing. Ivo Černý ve zprávě vyhodnotil plně
ní usnesení. V druhém bodě jednání staros
ta Ing. Jaroslav Dvořák seznámil přítomné
s činností obecního úřadu od posledního
zasedání. Následně předseda finančního
výboru Ing. Libor Blaťák přednesl Rozpo
čet příspěvkové organizace Základní škola
a Mateřské škola Hněvotín na rok 2022. Za
stupitelé schválili celkový příspěvek obce
ve výši 2 785 000,– Kč a odsouhlasili také
rozpočtový výhled financování školy na léta
2023–2025.
Další body:
–	úprava Programu pro poskytování do
tací a darů z rozpočtu obce v roce 2022
(viz samostatný článek);
–	projednání rozpočtu obce
(viz samostatný článek);
–	nová Obecně závazná vyhláška
o odpadech (viz samostatný článek);
–	pokračující výstavba v obci
(viz samostatný článek);
–	kulturní a společenské dění v obci
(viz samostatný článek);
–	zadání zakázky malého rozsahu na akci
„Prodloužení komunikace U Zahrádek
– Hněvotín“ (viz samostatný článek).
Zastupitelstvo projednalo a schválilo úpra
vu „Směrnice o rozpočtu a rozpočtových
pravidlech“, kapitole IV. – Návrh rozpočtu
a schválený rozpočet – změny v bodě 1 b)
VÝDAJE v členění dle paragrafů. V kapitole
VII – Změny rozpočtu – rozpočtová opatře
ní, v bodě 1. - rozpočtové změny jednotli
vých paragrafů do výše 700 tis. Kč, na stra
ně výdajové a příjmové neomezeně.
Devátý bod jednání se týkal žádostí
fyzických a právnických osob. Mimo jiné
zastupitelé například projednali žádost
Římskokatolické farnosti Hněvotín o pří
spěvek na opravu střechy kostela v obci
a schválili dotaci podléhající vyúčtování

Společné poděkování
a přání k nastávajícím svátkům
Děkujeme všem občanům, kteří se v uplynulém roce 2021 zapojili do
dalšího rozvoje naší obce. Přispěli jste k zlepšování podmínek pro
kulturní, sportovní a společenské vyžití všech našich obyvatel, věnovali
jste svůj volný čas smysluplné práci v zájmových spolcích a sdruženích.
Přispěli jste ke zlepšení životního prostředí a úrovni bydlení v naší obci.
Společně se zaměstnanci obecního úřadu, kronikářem a redakční radou
Zpravodaje přejeme všem občanům příjemné a klidné prožití vánočních
a novoročních svátků a v roce 2022 především pevné zdraví, spokojenost,
štěstí, pohodu a po celý rok dobrou náladu.

ve výši 250 000,– Kč. Žádost SDH Hně
votín o dovybavení zásahové jednotky přil
bami, zásahovými obleky a botami – nákla
dy ve výši zhruba 210 000,– Kč již byly za
hrnuty do úpravy výše dotací pro rok 2022.
Přítomní se také ve stručnosti sezná
mili s Výroční zprávou o činnosti Základní
školy a Mateřské školy Hněvotín, příspěv
kové organizace. Zpráva je k dispozici u ře
ditele školy a na Obecním úřadě Hněvotín.
Zastupitelstvo také projednalo systém
náležité péče a hospodaření se dřevem
vytěženým obcí mimo les. V systému ne
došlo ke změnám.
Dále starosta Dvořák informoval o dílčí
kontrole hospodaření obce. Kontrolní or
gány nezjistili chyby a nedostatky v hospo
daření. Poděkoval za profesionální úroveň
odvedené práce hlavní účetní Bc. Anetě
Glogarové, pokladní Lence Slehové a ex
terní pracovnici Lence Kořistkové.
Místostarosta Petr Niessner představil
přítomným zakoupený traktorek KUBOTA
určený k usnadnění práce zaměstnanců
obce při zimní údržbě chodníků, který se
již v provozu osvědčil. Zastupitelé také
schválili dohody o provedení práce s neu
volněnými zastupiteli Ing. Liborem Blaťá
kem na dozorování staveb a místostaros
tou Petrem Niessnerem pro výstavbu cyk

lotras. Schváleno bylo uzavření smlouvy
obce s ČEZ ESCO, a. s., o sdružených služ
bách dodávky elektřiny ze sítí nízkého
napětí č. 1295407291/1.
V diskuzi zazněly mimo jiné připomín
ky k rychlosti projíždějících vozidel obcí
a k problémům souvisejícím se svozem
cukrové řepy a její nakládce na přepravní
vozidla.
Vzešlé připomínky a náměty bude ve
dení obce řešit a výsledky sdělí na dalším
zasedání zastupitelstva.
Po ukončení diskuze seznámil předseda
finančního výboru Ing. Libor Blaťák pří
tomné s rozpočtovými opatřeními. Je ko
nec hospodářského roku a přesouváme
prostředky z nevyužitých položek na ty po
ložky, kde nám peníze chybí. Zastupitelé
byli informováni o změnách provedených
v kompetenci starosty obce. Jednalo se
o RO č. 27 – 46/2021 a RO č. 48 – 51/2021.
Zastupitelé schválili rozpočtové opatření
č. 47/2021, které pravomoc starosty pře
sahovalo.
Na závěr zastupitelé jednomyslně schvá
lili usnesení. Poté starosta Ing. Jaroslav
Dvořák poděkoval přítomným za účast,
předal přání zastupitelů k vánočním a no
voročním svátkům a jednání ukončil.
zapsala Lenka Slehová
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Uctili jsme památku válečných veteránů
Památku válečných veteránů uctilo ve
čtvrtek 11. listopadu vedení obce Hně
votín společně s několika místními obča
ny u pomníků v Hněvotíně a Topolanech.
Den válečných veteránů si připomínáme
celosvětově, protože 11. listopadu 1918
podepsaly příměří vítězné státy Dohody
a poražené Německo. Tento akt ukončil
čtyři roky trvající první světovou válku.
Hroby vojáků padlých na západní frontě
pokrývaly květy vlčího máku, a tak se
staly symbolem tohoto významného dne.
V dubnu 2017 se naše obec podílela na
zhotovení a následném slavnostním od
halení pomníku veteránům v Topolanech,
protože do světových konfliktů byli zapo
jeni i naši občané – jmenovitě pan Cyril
Sklenář, který sloužil za války v Králov
ském letectvu RAF u 310. peruti, a pan
Jan Maršálek, který ve službách RAF padl
14. 7. 1941 a je pochován je ve Skotsku
(do Hněvotína se přestěhovali jeho sou
rozenci s rodiči). Oba byli vyznamenáni

Vedení obce uctilo 11. listopadu památku válečných veteránů v Hněvotíně a v Topolanech

Válečným křížem. Dalšími veterány uve
denými na pamětní desce pomníku jsou
Alois Klevar, který působil v partyzánském
odboji ve Francii, a pan František Muzikant
z Topolan, který bojoval v britské obrněné
brigádě.

Je až neuvěřitelné, že na západní fron
tě bojovali proti fašismu tři kamarádi z tak
malé vesničky. Jsme na tyto hrdiny patřič
ně hrdí a je naší povinností si jejich činy
a rovněž nám všem společné dějiny neu
stále připomínat.
Petr Niessner

Obec bude mít v roce 2022 Prodloužíme konečně
rekordní rozpočet
komunikaci U Zahrádek?
Zastupitelé projednali rozpočet na rok 2022 a rozhodli o jeho
paragrafovém členění. Na příští rok je naplánován vyrovnaný
rozpočet obce v celkové výši 44 809 000,– Kč, což je nejvíc
v historii obce. Tato částka zahrnuje také investice přesahující
15 milionů korun.
Do příjmové části byly zahrnuty předpokládané příjmy v roce
2022 ve výši 35 793 000 Kč a v kapitole financování i úspory
z roku 2021 ve výši 9 016 000 Kč.
Na rozpočtu na rok 2022 pracoval finanční výbor již od měsí
ce října. Jeho návrh byl zveřejněn na úřední desce obce k připo
mínkování spolky, sdruženími a občany. Bude zde k dispozici až
do schválení nového rozpočtu na další kalendářní rok včetně
přijímaných rozpočtových opatření.
Zastupitelstvo schválilo také rozpočtový výhled obce na léta
2023–2025.
Ing. Libor Blaťák, předseda finančního výboru

Již třetím rokem se snažíme uskutečnit akci „Prodloužení komu
nikace U Zahrádek – Hněvotín“. Kvůli opakujícím se připomín
kám majitele sousedícího pozemku bylo zrušeno původní sta
vební povolení, proto jsme zahájili nové stavební řízení. Zřejmě
nás čeká další odvolací řízení.
Situace je velice nepříjemná, protože si uvědomujeme pod
mínky, ve kterých tam občané musí žít. Původně uzavřené
smlouvy o dílo jsme museli stornovat, a proto jsme se rozhodli
připravit nové tak, abychom ihned po nabytí platnosti nového
stavebního povolení mohli zahájit práce.
Obec vyzvala v zadávacím řízení dne 15. 11. společnosti k po
dání nabídky na tuto akci. Nabídky podaly 4 společnosti. Nejlé
pe vyhověla firma STRABAG, a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Pra
ha 5 – nabídli cenu 2 014 374,30 Kč včetně DPH. Zastupitelé za
dání zakázky odsouhlasili a bude uzavřena smlouva o dílo.
Miloslav Antl, místostarosta
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Věříme, že bude líp!
Rok 2021 nás opět poznamenal dalšími vlnami koronavirových onemocně
ní. Také nás to unavuje, ale zatím u nás ani v ostatních státech s ničím pře
lomovým, než známými opatřeními, nikdo nepřišel. Obec byla nucena rea
govat na tento zdravotní aspekt, který značně omezil společenské a kul
turní akce. Když pandemie vrcholila, měli jsme v obci i 100 spoluobčanů
s pozitivním nálezem.
Bohužel má tato situace negativní dopad v celé společnosti a samozřej
mě se odráží na komunitním životě i v naší obci. Museli jsme také přizpů
sobit vzrůstajícím cenám energií, stavebního materiálu a cenám prací.
Mírně jsme utlumili investiční záměry. Vláda je nucena šetřit, a proto oče
káváme omezení počtu a výše dotací obcím.
Máme však na účtech obce našetřeno více než 12 milionů korun a také
díky tomu bude rozvoj obce pokračovat.
Zamýšlíme dokončit nové veřejné osvětlení v centru obce, v Topolanské
ulici a v ulici Za Školou v návaznosti na podzemní rozvody nízkého napětí
ČEZ Distribuce. Dokončíme komunikace U Zahrádek i propojení vodovodní
ho přivaděče Skaly a Vodárny Malý Klupoř. Postavíme zpevněnou komuni
kaci podél potoka Za Studeným, cyklostezku Hněvotín – Lutín, prodlouží
me komunikaci a zřídíme parkovací stání Za Válkovem. V plánu máme vy
budování vodní nádrže v jižní části katastru obce a také pořád máme
zájem realizovat byty v budově pošty. Zatím totiž politické strany ujišťova
ly, že podpoří masivně bytovou výstavbu.
Uvidíme! Jsme optimisté!
Věříme, že porazíme kovid (nebo se porazí sám) a pokud nenastane ně
jaká forma hospodářská krize, vrátíme se do normálních kolejí, a to nejen
v naší obci. Bude zase dobře.
zastupitelé obce

Pokračující výstavba
Plánované investiční akce ovlivňuje kovid, přijatá opat
ření a samozřejmě závratně vzrůstající ceny stavebního
materiálu, energií a ceny prací. Vzhledem k ročnímu ob
dobí pozvolna ukončujeme venkovní akce.
Dokončujeme přístřešek na kola v DPS, přepojili
jsme venkovní osvětlení za zbrojnicí, a protože již ne
jsou původní venkovní svítidla, tak jsme nuceni je
průběžně vyměňovat. Nová mají větší svítivost a jsou
také úspornější.
Pokračujeme ve stavebních úpravách bytu v zá
kladní škole. Téměř devadesát let tam nebyly prová
děny výraznější opravy. Zazimovali jsme vodárny,
vodovod na hřbitově, ve sportovním areálu a pre
ventivně vyčistili přečerpávací stanici a splaškovou
kanalizaci. Zkolaudovali jsme nový chodník k mra
zírnám a ještě nás čeká v příštích dnech kolaudace
hasičské zbrojnice a její klubovny.
Zaměstnanci obce rozmístili vánoční výzdobu. Pří
ští rok, po dokončení veřejného osvětlení ve středu
obce a Topolanské ulice, výzdobu doplníme a rovno
měrně rozmístíme.
Ještě v prosinci bychom měli se společností
JR stavby dokončit chodník na Velkém Klupoři podél
RD a vydláždit zbývající plochu pro rozšíření sběrné
ho dvora vedle společnosti Müller-kontejnery.
Miloslav Antl, místostarosta

Deváťáci rozsvítili obecní vánoční strom
Pomalu si připadáme, že žijeme v nějaké
„blbé“, neustále se opakující životní smyč
ce. Stejně jako v minulém roce i letos jsme
společně s vedením ZŠ a MŠ Hněvotín při
pravovali kulturní program. Oslovili jsme
kapelu Hněvanka a požádali ji o nazkoušení
mini-koncertu vánočních koled, stejně tak
jsme domluvili kapelu pro večerní zábavu.
S místními spolky a organizacemi jsme plá
novali prodejní stánky plné masných i slad
kých dobrot. Zakoupili jsme i ohňostroj
a v závěru vyrazili zaměstnanci obce do
okolních lesů hledat vhodný smrk, který
následně nazdobili a připravili na slavnost
ní rozsvícení. A v ten moment virus veškeré
přípravy ukončil a my musíme všechny zú
častněné s omluvou odvolat a opět doufat
v lepší zítřky. Ano, nic jiného nám v tento
moment bohužel nezbývá. Můžeme jen vě
řit, že jednou tato smyčka skončí a celá
společnost se bude moci opět vrátit ke svým
oblíbeným tradicím a zvyklostem, které nás
všechny spojují a sbližují.
Některé životní okamžiky jsou ale ne
vratné, tak jako i čas, který se pomalu ale
jistě odečítá budoucím absolventům 9. tří
dy na místní základní škole. Jejich tradič
ním úkolem je slavnostní rozsvícení vánoč
ního stromu a o toto jejich výsadní právo je
nemůžeme a ani nechceme připravit. De
váťáky s jejich třídní učitelkou Mgr. Ivetou
Šutovou jsme pozvali v pátek 3. prosince na

Deváťáci rozsvěcují vánoční strom před obecním úřadem

16. hodinu před obecní úřad. Požádali jsme
je alespoň o neslavnostní rozsvícení obec
ního stromečku a symbolické „odpálení“
ohňostroje. V ten samý den si deváťáci při
pravili pro ostatní děti ve škole Mikulášské
představení, během něhož rozdávali hod
ným dětem sladkosti a kárali „notorické“
zlobivce. Děkujeme deváťákům i paní Ivetě
Šutové za rozsvícení stromu obce.
Nemohli jsme si také nevšimnout, jak
mnozí z vás krásně zdobíte své domy
a předzahrádky vánočními světýlky. I míst
ní firmy se snaží navodit sváteční atmo
sféru vlastním rozsvíceným stromem a do

provodnou výzdobou. Také proto jsme se
rozhodli rozšířit obecní výzdobu světel
nými ozdobami na hlavní ulici vedoucí
z Olomouce do Lutína a na Velkém Klupo
ři. Tradičně jsme také ozdobili stromečky
v Domě s pečovatelskou službou, před ma
teřskou a základní školou a nově i u re
staurace Na Hřišti a hasičské zbrojnice.
S radostí pak sledujeme, jak se o vánoč
ních svátcích procházejí celé rodiny Hně
votínem a kochají se. Převážně menší děti
ani nestíhají ukazovat rodičům na všechny
ty krásné vánoční výzdoby.
Petr Niessner, místostarosta
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K čemu tady vlastně jsem
fejeton z fary
O prázdninách jsem se spolubratry a ná
hodnými kolaři absolvovali pár výletů na
kole. Při večeři jsem si povzdechl: „K če
mu my kněží tady vlastně jsme?“
Jeden tatínek, zhruba v mém věku,
odvětil: „Abyste lidi vytahovali z bahna.“
Překvapil mě a já jsem bez rozmyslu
vypálil: „Výborně, Michale, beru tě jako
prvního a začneme zpovědí.“
On zajásal, měl z toho skutečně vel
kou radost a každému, koho jsme potka
li, to sděloval a říkal, ať se zítra také při
pojí. Ráno při snídani se mi svěřil, že ce
lou noc nespal a přemýšlel, který je jeho
hlavní životní hřích. A já jsem prožil
opravdu krásný den, neboť – i k tomu ta
dy vlastně jsem.
Řešili jsme s firmou dokončování
opravy střechy kostela. Při posezení zase
došlo na výše uvedené téma. Statik jen
poznamenal: „Chodil jsem do nábožen
ství, ale do kostela nechodím.“
„A co věčný život?“ optal jsem se já.

Bohoslužby v Hněvotíně během svátků
Datum
mše sv. Liturgická oslava
Úmysl
Pá 24.12.2021 21.00 Štědrý den	Betlémské světlo 12.00–16.00
So 25.12.2021 8.30	Narození Páně	Návštěva betléma 9.30–12.00
Ne 26.12.2021 8.30	Sv. Rodiny, Sv. Štěpána	Návštěva betléma 9.30–12.00
Pá 31.12.2021 17.00	Sv. Silvestra	Návštěva betléma14.00–16.00
So 01.01.2022 8.30	Nový rok 2022
Ne 02.01.2022 8.30 2. neděle po narození Páně		
Předsíň kostela otevřena denně za příznivého počasí 8.00–16.00.
„Já nevím, opravdu nevím,“ odpověděl.
„Potřebuji mít všechno doloženo a potvr
zeno, jsem technik, nemohu věřit.“
„To pořád jen trháme ta Evina jablka
provinění ze stromu poznání dobra a zla,“
říkám. „Ale v té zahradě je ještě také
strom života, Bůh sám.“
„To mi nikdo neřekl, slyším to poprvé,“
odtušil ten dobrý muž a poděkoval mi.
Pastýři v Betlémě patřili na okraj spo
lečenského života. Při hlídce v noci u stá
da jim anděl sdělil: „Nebojte se, zvěstuji

vám velkou radost. Dnes se vám narodil
Spasitel Kristus Pán v městě Davidově.
Toto vám bude znamením – naleznete
děťátko v plenkách položené do jeslí.“
Pastýři si řekli: „Pojďme až do Betlé
ma a podívejme se na to, co se tam stalo.
Spěchali tam a nalezli Marii a Josefa i to
děťátko v jeslích. K čemu to dítě tady
vlastně je?
K čemu tady vlastně jsme?
PF 2022...
Vojtěch Kološ, farář v Hněvotíně

Tipy na dárky: Dějiny Hněvotína a obecní kalendář
Kalendář obce Hněvotína s fotografiemi
z místních kulturních a společenských akcí
si mohou naši občané každým rokem za
koupit v kanceláři obecního úřadu u paní
Slehové. Nyní je pro zájemce k dispozici
zhruba 400 ks kalendářů na rok 2022 za
symbolickou cenu 30 Kč za kus. S koupí
rozhodně neváhejte, neboť další kusy na
víc již dělat nebudeme.
V kalendáři jsou kromě fotografií také
základní údaje obecního úřadu, otevírací
hodiny pošty, ordinační čas MUDr. Nová
ka a MUDr. Vydry, užitečná telefonní čís
la, plán vývozů odpadů i odvozu nebez
pečného a velkoobjemového odpadu.
Termíny kulturních akcí berte s ohledem

na současnou situaci pouze jako orien
tační – musíme se řídit především aktuál
ní epidemiologickou situací a nařízeními
vlády ČR.

Pokud vás zajímá historie naší obce a ještě
nemáte vhodný dárek pro své blízké, do
poručujeme vám knihu Dějiny Hněvotína
od autorské dvojice David Papajík a Lubo
mír Novotný. Jedná se o první podrobnější
ucelené pojednání o historii naší obce.
Dozvíte se například, že jejím zakladate
lem mohl být muž jménem Hněvota a že
vesnici založili Slované někdy po roce 1063.
Hněvotín byl v minulosti největší zeměděl
skou vesnicí širokého okolí královského
města Olomouce. Najdete zde i mnoho au
tentických fotografií i výpovědí dosud žijí
cích pamětníků. Publikaci můžete zakou
pit na obecním úřadě za 150 korun.
Petr Niessner, místostarosta

Nová vyhláška o odpadech Kontejnery na bioodpad zmizely,
Kvůli změně legislativy zrušili zastupitelé Obecně závaz
nou vyhlášku č. 1 z roku 2001 o stanovení systému shro
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra
ňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním
území obce, včetně nakládání se stavebním odpadem. Na
svém na 20. zasedání zastupitelé schválili novou Obecně
závaznou vyhlášku č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, která je k dispozici na
úřední desce a webových stránkách obce. Vyhláška začne
platit po 14 dnech od zveřejnění, tedy od 28. 12. 2021.
Lukáš Koníček, vodní a odpadové hospodářství

znovu budou k dispozici na jaře

Jak už je tomu každým začátkem zimy, i letos skončil provoz hně
dých kontejnerů a většiny velkokapacitních zelených kontejnerů na
bioodpad. Je potřeba je zazimovat a připravit na další rok. Pokud by
však někdo nutně potřeboval, zůstává jeden kontejner zpřístupněn na
hřišti (brána zezadu). Bioodpad, prosím, vyhazujte tam. Na jaře se vše
vrátí do původního stavu.
Letos jsme se opět pečlivě věnovali úklidu sběrných míst, děkuje
me všem občanům, kteří nám práci ulehčují a neodkládají pytle s od
padem kolem popelnic. Pro ty, kteří to ještě nevědí, chci připome
nout, že mohou využívat velkokapacitní kontejnery u firmy Müller.
Lukáš Koníček, referent vodního a odpadového hospodářství
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Ochotnické divadlo opět na scéně Společenské

a kulturní akce
Od posledního čísla říjnového zpravodaje
se situace kolem covidu-19 bohužel zhor
šila natolik, že denní přírůstky nakaže
ných občanů v ČR se pohybují kolem 25 ti
síc a v naší obci je v den vzniku tohoto
článku na začátku prosince 99 pozitivně
testovaných občanů. Vláda vyhlásila nou
zový stav a my jsme opět nuceni ZRUŠIT
veškeré připravované kulturní a společen
ské akce v obci. V případě uvolnění epide
miologických opatřeních vás budeme in
formovat o konání společenských akcích
v obecním rozhlase.

Světla v sále kulturního domu pohasla
a nic už nemohlo zabránit divadelnímu
spolku ZA DVEŘMI z Náměště na Hané,
aby v nedělní odpoledne 24. října „vyba
lili“ svůj nastudovaný kus, komedii s ná
zvem Čistírna. S ohledem na epidemiolo
gickou situaci jsme opravdu rádi, že jsme
to stihli a že si osm desítek obyvatel obce
užilo divadelní představení, které mělo
i jednu technickou premiéru – po pětaše
desáti letech se konalo poprvé pod nově
instalovanou oponou včetně pojezdové
ho zařízení.
Němečtí autoři Wolfgang Spier a Pit
Fischer považují hru Čistírna za situační
komedii, ochotníci z Náměště ji pojali ja
ko zábavnou grotesku. Dvojici Peterovi
a Johnovi jde o starý zapomenutý trezor
plný peněz. Získání pohádkového bohat
ství jim ale komplikuje neodbytná zákaz
nice, policista (často pod vlivem alkoho
lu) a láska v podobě krásné Evelyn. „Hrdi
nové komedie chtějí být rychle šťastní.
Získat snadno peníze a napálit všechny
kolem sebe,“ popsala zápletku režisérka

Hana Mikolášková, která tuto hru nastu
dovala jako českou premiéru s Východo
českým divadlem.
Náš obdiv patří všem účinkujícím, kte
ří pod vedením Ondřeje Kašpara a Heleny
Kurfürstové předvedli úctyhodný dvou
hodinový herecký výkon. Při „děkovačce“
po představení předala děvčata ze šesté
třídy Základní školy Hněvotín divadelním
umělcům kytičku a drobný dárek.
Během půlhodinové přestávky si moh
li vybrat jak diváci, tak i herci z nabídky
občerstvení, kterého bylo připraveno pro
všechny dostatek. Pro zájemce o točené
pivečko byla otevřena přímo ze sálu i re
staurace Za Kulturním domem. Děkujeme
všem občanům, kteří si udělali čas pro
příjemný kulturní podvečer v naší obci
a všem, kteří se opět podíleli na přípravě
a organizaci tohoto divadelního předsta
vení. Doufáme, že v příštím roce budou
lepší podmínky pro pořádání kulturních
akcí a budeme se tak moci opět těšit na
společná setkání s vámi.
Petr Niessner, místostarosta

Uskutečněné:
22. 10. Valná hromada
Mikroregionu Kosířsko
24. 10. Divadelní představení spolku
ZA DVEŘMI z Náměště na Hané
7. 11. Hněvotínské hody s kapelou
Hněvanka
11. 11. Položení věnců u pomníku
v Topolanech a Hněvotíně
ke Dni válečných veteránů
Zrušeno:
5. 11. Lampionový průvod s MŠ Hněvotín
5. 11. Hodová zábava od ZŠ Hněvotín
26. 11. Taneční zábava SDH Hněvotín
3. 12. Slavnostní rozsvícení vánočního
stromu
18. 12. Pečení perníčků s dětmi a seniory
1. 1. 2022 Výšlap do hněvotínských skal
od 13 hodin
Připravujeme:
1. 1. 2022 Novoroční ohňostroj
od 18 hodin
před Obecním úřadem
Petr Niessner, místostarosta

Upravený Program pro
poskytování dotací a darů
z rozpočtu obce v roce 2022
Rozšíření dotací
Římskokatolická farnost Hněvotín, oprava
střechy a krovů kostela
250 000 Kč
SDH Hněvotín, nákup výstroje pro zásaho
vou jednotku
210 000 Kč
Navýšení příspěvku
Hospic na Svatém Kopečku
10 000 Kč
Mobilní hospic Nejste sami
10 000 Kč
Mikroregion Kosířsko (protože se zvýšil po
čet obyvatel obce)
183 000 Kč
Petr Niessner, místostarosta
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„Ježčím krokem celým rokem“ aneb
Jak jsme zkoumali život našich ježků

I když nás pandemie stále více omezuje
při různých aktivitách a školních akcích,
kterými chceme dětem zpříjemnit pobyt
v naší mateřské škole, přesto se nám po
dařilo uskutečnit další zajímavý projek
tový den s názvem „Ježčím krokem celým
rokem“.
Jednalo se o program ekologických ak
tivit, který si pro děti ve spolupráci s MŠ
připravila paní Mgr. Tereza Pacovská. Ta
dříve pracovala na Záchranné stanici pro
volně žijící živočichy se zaměřením na
osvětovou činnost dětí i dospělých. Spo
lečné přípravy na projektový den probíha

ly formou diskuze mezi odborníkem a pe
dagogickým pracovníkem Ivonou Vrbíko
vou. Program byl vytvořen v souladu s RVP
a ŠVP naší MŠ, s důrazem především na
prožitkové učení.
Projektový den se skládal z několika
částí. V první fázi programu jsme s pomo
cí velkého množství obrázků a také reál
ného modelu ježka obecného zjišťovali,
jaké informace o něm děti vůbec mají. Na
základě komunikace s lektorkou, zejména
pomocí her, se děti seznámily se způso
bem života tohoto živočicha. Následující
část programu patřila tematickým bás

ničkám, písničkám a výtvarné činnosti
(kreslení a lepení), práci s pracovními lis
ty se zaměřením na podzimní období a je
ho potravu. Děti měly také možnost po
zorovat živého ježka, poslouchat zvuky,
které vydává a ti nebojácní si na něj moh
li dokonce i sáhnout.
Na závěr projektového dne šly nadše
né děti na školní zahrádku hrabat pestro
barevné listí a tvořily z něho na různých
místech hromádky, kterými napomohly
vytvořit ježkům vhodný úkryt na přichá
zející zimu.
Vrbíková Ivona

Halloween ve školce: Strašidel se nebojíme
Jednoho dne na začátku listopadu byla
školka plná čarodějů, čarodějnic, duchů
a superhrdinů. Jak je to možné? Ve školce
jsme totiž slavili Halloween, který jsme
zařadili i do našich projektových dnů.
První byla na programu dýně, jako je
den ze symbolů Halloweenu. Děti dýní
dlabaly, ochutnávaly dýňová semínka,

sušenou dýni i dýňový kompot. V druhé
části programu se dozvěděly, proč se sla
ví Halloween a co má společného s naším
svátkem dušiček. Poté představily své
masky a vyprávěly jsme si strašidelné
příběhy.
Poslední aktivní část se odehrávala
venku se spoustou soutěží: například pře

nášení pavouka na hlavě, let na koštěti,
cesta myšky a další.
Děti dostaly odměnu a ty, které do
školky donesly strašidelnou vydlabanou
dýni, i zvláštní cenu. Halloween byl řádně
oslaven a do školky místo čarodějů a ča
rodějnic opět chodí naše milé děti.
Kateřina Velclová

8 | ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Zpravodaj obce HněvotínA | PROSINEC 2021

Projektový den „Thanksgiving Day“
Poslední čtvrtek v listopadu navštívil naši
skupinu angličtiny rozený Američan David
Gaul. První hodinu jsme se seznámili a po
vídali si o Dni díkůvzdání. Pan Gaul nám ře
kl, že právě dnes se v Americe slaví tento
svátek. Pověděl nám o historii tohoto svát
ku a o tom, jak důležitý tento svátek pro
Američany je. Roku 1620 se v Anglii nepo
hodli lidé uznávající odlišná náboženství,
a proto se rozhodli vyplout na moře. Jejich
loď nesla název Mayflower. Na palubě by
lo 102 osob (skupina lidí známa jako Pil
grims), z toho jen jedna přišla o život při
plavbě. Dopluli ke břehům Ameriky v zimě,
což vedlo k úmrtí dalších 50 lidí, kteří ne
dovedli přežít v nových podmínkách.
Legenda praví, že indiáni těmto lidem
pomohli v nových začátcích a do jara byla
skupina civilizována. Úspěch nové kolo
nie oslavili právě známým díkuvzdáním.
David nám následně další hodinu uká
zal, jak připravit tradiční brusinkovou
omáčku, která se podává ke krocanovi. Do
stavili jsme se do školní kuchyňky a David
nám předal ingredience potřebné k přípra
vě omáčky. Potom jsme začali vařit, hrnec
jsme ze čtvrtiny naplnili brusinkami a dali
do ní dva a půl hrníčku cukru. Přidali jsme
pomerančový džus stejného objemu. Smě
sici ingrediencí jsme přivedli k varu. Mezi
tím, co se brusinky vařili, jsme nastrouha
li kůru dvou pomerančů. Poté co brusinky
začali vřít, jsme plotýnku zeslabili a bru

sinky rozmačkali, přidali nastrouhanou kú
ru, k omáčce můžete přidat i kousky nakrá
jeného pomeranče. Poslední hodinu jsme si
povídali o problematických tématech Ame
riky, Black Friday a školském systému. Je
zajímavé, jak se jejich školní systém liší od
našeho, např. velké střední školy jsou roz
děleny na několik globálních oborů a žák si
může vybrat více zaměření co studovat, po
kud si nedokáže vybrat jeden obor.
Tento den jsme si opravdu užili a získali
jsme nové zkušenosti a vědomosti. Rádi by
chom si tento projektový den zopakovali.
Vanesa Bačková,
Bára Křupková, 9. třída

Thanksgiving Day
in Hněvotín

THANKSGIVING with David Gaul
Thanksgiving, neboli díkuvzdání, je tradiční
severoamerický svátek. Řadí se mezi nejob
líbenější svátky v Americe i Kanadě. Asi ne
jznámější je tradiční krocan s brusinkovou
omáčkou a nádivkou, a k tomu dýňový koláč
jako desert. Tento svátek začal jako poděk
ování za bohatou úrodu, dnes je díkuvzdání
spíše ve znamení nákupů a přejídání se.
26. listopadu 2021 k nám přišel David
Gaul, rodilý mluvčí z Chicaga, aby nám

pověděl něco o tomto svátku. Zadal nám
zábavný kvíz, který nás naučil něco o tom
to svátku. Poté jsme se přesunuli do škol
ní kuchyňky, kde jsme si uvařili tradiční
brusinkovou omáčku.
Vaření nás velice bavilo a jako bonus
jsme si omáčku mohli vzít domů. Celý pro
gram jsme si náramně užili.
Napsali Luciana Badoiu
a David Procházka, 6. třída

Today, on 25th November, our English class
group had a chance to meet a former teach
er, currently a translator, David Gaul. He is
an American native speaker, so his English
level was very high. He prepared a pres
entation for us and told us some facts
about America and their Thanksgiving Day.
David has put a lot of effort into his com
munication skills and gave us plenty of in
teresting questions. After that, our group
had the opportunity to cook a cranberry
sauce with the help of David. The cranberry
sauce should be eaten with a turkey, but
since we didn’t have one, we just ate it like
that. I wanted to take it home so I can eat
the sauce with something. I think we succe
eded and this day was very entertaining.
Matěj Hariň, 9. třída
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Liliana Šínová – Moje rodina

Soutěž „Namaluj svůj svět“
Ráda bych vás informovala o výsledcích
soutěže s názvem „Namaluj svůj svět“,
kterou organizoval Region Haná. Do sou
těže jsme se s dětmi zapojili v době pří
městských táborů v Berušce. Odborná po
rota vybírala z více než 300 obrázků, které
rozdělila do tří kategorií. Mám velkou ra
dost, že se v kategorii 3 – 6 let umístila na
2. místě moje dcera Lilianka Šínová s ob
rázkem Moje rodina. Cenu převzala v pá
tek 26. 11. v Náměšti na Hané z rukou pa
ní starostky Marty Husičkové.
Z dalších obrázků, které jsme zaslali do
soutěže, byly do stolního kalendáře Regi
onu Haná pro rok 2022 vybrány také ob
rázky Anetky Tomaščákové s názvem Náš
dům a Karolínky Dadákové s názvem Ma
ková panenka a motýl Emanuel. Obrázky
jsou nejen v kalendáři, ale také visí v gale
rii kulturního domu v Náměšti na Hané.
V kalendáři jsme našli i další soutěžní
obrázky žáků ZŠ Hněvotín: Natálka Grčková
- obrázek Náměstíčko, Tereza Janušová –
obrázek Hněvotínská škola, Barbora Křup
ková – obrázek Malé náměstíčko. Všem sou
těžícím gratulujeme! Kalendáře budou sou
těžícím zdarma doručeny během prosince.
Krásné adventní dny
přeje Zuzana Šínová

Natálie Grčková – Náměstíčko

Karolína Dadáková – Maková panenka
a motýl Emanuel

Tereza Janušová – Hněvotínská škola

ProVás Hněvotín z.s. pořádá 8. ročník zážitkového tábora
v areálu Pastviny Univerzity Palackého

provashnevotin@email.cz
Více informací na webu www.provashnevotin.cz

Barbora Křupková – Malé náměstíčko
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z historie obce

Začátky mikulášských besídek v Hněvotíně
K rozsvěcování obecního vánočního stromku patří již po několik
posledních let tradiční mikulášské zábavy (s výjimkou posledních
dvou kovidových roků). O organizaci karnevalů spojených s ná
vštěvou Mikuláše, čertů a andělů se se svými žáky stará zdejší zá
kladní a mateřská škola. Při prohlížení starých fotoalb v archivu
však zjistíme, že ne vždy tomu tak v Hněvotíně bývalo. Z let 1968
až 1971 máme množství fotografického materiálu, díky němuž se
můžeme přenést v čase do dob, kdy tyto besídky probíhaly pod zá
štitou místního Československého červeného kříže.
Nedílnou součástí těchto předvánočních akcí byla samozřej
mě návštěva Mikuláše v doprovodu čerta. A právě jejich masky
jsou to, co na tehdejších fotkách zejména zaujme. Na dnešní po
měry působí podivně až strašidelně – u čerta se děsivost očeká
vá, ale u Mikuláše je spíše nepatřičná. Každopádně i tak nechy
běla nadílka pro všechny přítomné děti v podobě dárkových
balíčků. Další každoroční záležitostí byly kratší divadelní před
stavení s pohádkovými motivy v podání místních dětí. A právě
v této souvislosti je u fotografií uváděno jméno čestné členky
Červeného kříže, paní Anny Hájkové. Ta totiž s dětmi veškerá
představení ochotně připravovala a nacvičovala. Samozřejmostí

byly různorodé kostýmy a scéna se blížila té profesionální díky
tematickým kulisám. Další doprovodný program během předvá
nočního hemžení zajišťovala různorodá hudební čísla.
O jednom z ročníků pojednává novinový výstřižek z roku 1970:
„Čokoládová metla a dudlík byly odměnou pro každého člena dětské dechovky v Hněvotíně u Olomouce. Svými vystoupeními si získala srdce všech posluchačů a dokazuje, že rčení – Co Čech, to muzikant, nepřestalo docela platit. Velké ovace sklidila na mikulášské
zábavě dětí, kterou připravila místní skupina ČSČK. Pohádkové pásmo s dorostem Červeného kříže nacvičila 75letá Anna Hájková. Na
150 rozradostněných dětí si odnášelo ještě malý dáreček.“ K tomu
jen dodatek – s dětmi tehdy nacvičila pohádku O veliké řepě.
Paní Anna Hájková byla po celý svůj život s činností místního
Červeného kříže úzce svázaná. Za svou aktivní účast ve spole
čenském životě byla několikrát oceněna jak okresním výborem
ČSČK, tak v roce 1975 i hněvotínským Místním národním výbo
rem (MNV), kdy z rukou jeho předsedy převzala „čestné uznání
za záslužnou a obětavou práci v rozvoji a výstavbě naší obce“.
Zesnula v požehnaném věku 80ti let o rok později.
Adam Niessner, kronikář

Úplně první mikulášská nadílka v režii Červeného kříže, 1968

Součástí besídek byly i hudební vystoupení, 1970

Vystupující děti na společné fotce s Mikulášem, kostýmy domácí výroby působí místy děsivě, 1969

Další skupinová fotka dětí s Mikulášem a čertem, zcela vpravo stojí
paní Anna Hájková, 1970
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Král honu skolil lišku

Po takřka dvouleté covidové přestávce se
začaly v sobotu 13. listopadu opět plnit
připravené prostory hněvotínského kul
turního domu myslivci zdejšího sdružení
a jejich hosty. Zápis prováděl místopřed
seda MS Blata Hněvotín Pavel Pospíšil
se zástupcem Magistrátu města Olomouc
Ing. Ivanem Škraňkou, referentem odboru
životního prostředí. Ten dohlížel na plnění
usnesení vlády k otázkám covidu, které jak
zněl závěrečný zápis, byly splněny bez vad
a nedostatků. K lepší náladě myslivců če
kajících na výzvu k nástupu očividně při
spěla až připravená snídaně. Bramborová
polévka vylepšená kabanosem příjemně
pohladila žaludky myslivců. Očekávaný ná
stup byl v 9 hodin a 10 minut v parčíku
před kulturákem za zvuku borlice.
„K vycházce nastoupilo 22 myslivců,
3 honci a 5 lovecky upotřebitelných psů
se zkouškou,“ zahlásil myslivecký hos
podář Pavel Toman předsedovi sdružení
MUDr. Pavlu Andršovi, který se posléze
ujal slova.
„Milé dámy, vážení pánové, vážení
honci, dovolte mi, abych Vás jménem My
sliveckého sdružení Blata Hněvotín zase
po dvou letech přivítal na dnešním prv
ním společném honu. Bohužel epidemio
logická situace pro nás není nadále úplně
příznivá a nedovoluje nám chovat se k so
bě s obvyklou mysliveckou srdečností,
takže bych Vás v tomto smyslu nabádal
k určité obezřetnosti. I v řadách našeho
sdružení máme bohužel marody s covi
dem, takže doufejme, že se nic zlého
v tomto smyslu nestane a že si dnešní vy
cházku společně užijeme. K věcem pří
jemnějším předávám slovo mysliveckému
hospodáři Pavlu Tomanovi.“
„Ještě než začnu s podrobnostmi, mu
sím vzpomenout na naše dva kamarády,
Jaroslava Ondriska a Jana Vorálka, kteří
nás v uplynulém období opustili. Věnujme
jim prosím tichou vzpomínku,“ zahájil
svou řeč Pavel Toman. „I já bych Vás chtěl
všechny přivítat na naší dnešní vycházce,
která bude mít pět lečí. Přeprava do jed
notlivých lečí proběhne auty. Během celé
ho honu je zákaz požívání alkoholu, dbej
te na bezpečnost střelby, střílejte na při
měřenou mysliveckou vzdálenost, co se
bude lovit, to vám řeknu před každou lečí.
Závodčími budu já a Pavel Pospíšil, jedno
zatroubení je zahájení, dvě konec leče. Po
druhé leči se přesuneme na Výrovku kde
bude svačina. Přeji Vám příjemný a hezký
den, ať se Vám splní, co jste si předsevza
li,“ popřál všem úspěšný a pohodový hon.
Nástup ukončilo provolání „Myslivosti
zdar“ a po odtroubení následoval přesun

Foto nahoře: Ranní nástup. Vlevo dole: Obsluha udírny, otec a syn Ošťádalovi. Foto vpravo: Král honu Antonín Sedláček (uprostřed), vlevo předseda MS MUDr. Pavel Andrš a hospodář Pavel Toman.
Foto: Rudolf Krč
do první leče, kterou byla cihelna. Po je
jím ukončení ležel na výloži jeden zajíc
a jeden bažant kohout. Druhá leč byla
v travinách, kde skromnou výlož tvořenou
jedním zajícem a jedním bažantím kohou
tem doplnila jedna liška. Tím pádem bylo
o Králi honu postaráno, a tak přesun na
svačinu byl veselejší.
Na Výrovce nás čekal horký čaj a Men
šíkuv speciál kabanos právě vytažený
z udírny, o kterou se tradičně vzorně sta
rá Standa Ošťádal st. se synem Jendou.
Každý si mohl ukrojit takový kus, jaký sní.
Na zahřátí byl připravený oheň a samo
zřejmě vyhřátá místnost, o niž se staral
nejstarší člen MS Vladimír Lukáš.
Po jídle se vyrazilo do dalších dvou le
čí, které skončily bez úlovku, pátá leč se
nekonala a začalo se uvažovat o zrušení
hlavního honu z důvodu nízkého stavu
zvěře. Proto zazněl povel k přesunu do
obecního parčíku, kde byl připravený mi
ni výřad. V ohrádce z chvojí leželi dva za
jíci a dva bažantí kohouti, před nimi krás
ná liška. „Milí přátelé jsme moc rádi, že
jsme to ve zdraví po dvou letech s docela
dobrou fyzickou kondicí zvládli a nikdo
neutrpěl ani fyzickou ani duševní újmu na
zdraví. Výřad je sice skromný, ale zaslou
žený, takže se můžeme těšit na poslední
leč,“ uvedl v hlášení Pavel Toman. „Ještě
než přistoupíme k dekorování Krále,
chtěl bych poděkovat honcům, psovo

dům, všem účastníkům dnešní společné
vycházky za kázeň a ohleduplnost ke zvě
ři, že se lovila zvěř pouze lovitelná. Výřad
je skromný, nicméně očekávaný, protože
letošní rok pro drobnou zvěř opravdu pří
hodný nebyl. Hledat jednotlivé jmenova
tele jejich úbytku nemá význam. Přistou
píme k vyhlášení Krále honu. Za ulovení
lišky vyhlašuji Králem honu Antonína
Sedláčka.“
„Ať žije Král,“ zahřmělo parčíkem.
Z rukou hospodáře převzal Antonín
Sedláček glejt Krále honu, medaili a úlo
mek, který může nosit do rozbřesku další
ho dne.
S gratulací a Lovu zdar se přidal také
předseda MS Pavel Andrš. „Děkujeme, že
jste přišli a přijeli do Hněvotína. Zvu Vás do
kulturního domu, kde je již připraveno ob
čerstvení, a provolávám Myslivosti zdar.“
Po odtroubení se všichni přesunuli do
kulturního domu, kde se jako hlavní jídlo
podávalo výborné srnčí na smetaně. Vol
nou zábavu, která následovala, nakrátko
přerušilo losování tomboly. Tradičně ji řídil
Pavel Pospíšil s asistentem Pavlem Toma
nem, kteří také poděkovali dárcům věc
ných cen. Po tombole volná zábava pokra
čovala, i když v menším počtu, až do pozd
ních hodin. A stále si bylo o čem povídat.
Ani tentokrát jsem si nevystřelil, ale
dobře se pobavil s přáteli, které mám rád.
Rudolf Krč
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Valná hromada TJ FC Hněvotín zvolila nové vedení
Práci spolku TJ FC Hněvotín za roky 2019 a 2020 hodnotila v so
botu 20. listopadu valná hromada v restauraci Na Hřišti. V loň
ském roce se členové nemohli kvůli covidu sejít, byť byly vyhláše
ny dva termíny. Také nyní se jednalo se o náhradní termín, neboť
valné hromady svolané výkonným výborem na sobotu 6. listopa
du 2021 se zúčastnil nedostatečný počet členů spolku, takže ne
byla usnášeníschopná. Účastníci si postupně vyslechli zprávy
o činnosti a o hospodaření, zprávu kontrolní komise a zprávy
o dění v jednotlivých sportech. Důležitým bodem programu jed
nání byly volby do výkonného výboru a do kontrolní komise.
Nový výkonný výbor: Miroslav Hariň, Jan Heider, Daniel Hulík,
Milan Krejčí, Josef Krikel, Pavel Krytinář, Vladimír Mačák, Radek
Navrátil, Petr Niessner, Petr Poledníček a Jan Šulc. Kontrolní komise: Tomáš Dostál, Ondřej Filip a Vladimír Polák mladší.
Po diskuzi účastníci přijali navržené usnesení a valná hroma
da byla ukončena.
Milan Krejčí

Předsedou spolku
je Miroslav Hariň

Výbor TJ FC Hněvotín, z.s.
děkuje všem sportovcům,
trenérům a členům
za práci v roce 2021.
Obci Hněvotín,
sponzorům a příznivcům
velmi děkujeme
za podporu a přízeň.
Všem výše uvedeným
a našim spoluobčanům pak
přejeme v této nelehké době
příjemné prožití vánočních svátků
a hodně štěstí, zdraví a spokojenosti
v roce 2022.

Devět dní po valné hromadě se popr
vé sešli členové nově zvoleného vý
konného výboru TJ FC Hněvotín,
aby zvolili předsedu a místopředse
du spolku a hospodáře.
Předsedou se stal Miroslav Hariň,
místopředsedou Jan Šulc a hospodá
řem Petr Niessner. Vedení spolu pro
diskutovalo plány na rok 2022 a otáz
ku širšího zapojení členů do sportov
ních a dalších akcí organizovaných
spolkem.

Posezení s hřivnáči se vydařilo
Koncem října skončilo tříměsíční období lovu holuba hřivnáče,
které patří k nejkrásnějším mysliveckým zážitkům – vyžaduje tr
pělivost, maskování a především dobrou mušku. Protože hřiv
náč, jak všichni víme, je plachý, chytrý a velice rychlý pták. Mož
ná že právě proto je o jeho lov v Mysliveckém sdružení Blata
Hněvotín menší zájem. Pravidelně se však na první srpen každo
ročně těší skupina pěti zdejších myslivců, kteří se tomuto krás
nému lovu pravidelně věnují.
„Letos se jim podařilo ulovit celkem šedesát kusů,“ konsta
toval místopředseda MS Pavel Pospíšil a hned pozval účastníky
i s manželkami a dalšími kamarády na jejich společnou konzu
maci. Ta se konala v neděli odpoledne ve vyhřáté myslivecké
chatě na Výrovce. Bohužel kvůli vládním nařízením nebyla účast
taková jako v minulých letech, proto jsme některým členům do
vezli pečené holuby a výbornou polévku domů.
Jako jeden z účastníků tohoto posezení, musím také poděko
vat svolávajícímu místopředsedovi MS za pozvání a jeho man
želce za chutné buchtičky připravené k odpolední kávě. Sedělo
se a povídalo až do pozdních odpoledních hodin. Domů jsme se

Hlavní kuchaři Lubomír Vymazal (vlevo) a Miroslav Špičák.
rozjížděli s přáním pevného zdraví. Bylo to pravděpodobně po
slední letošní setkání myslivců, neboť plánovaný hon 11. pro
since jsme museli z důvodu nízkého stavu zvěře a stále se zhor
šující se pandemické zrušit.
Rudolf Krč
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