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Poznámky z 22. zasedání zastupitelstva obce
Další veøejné zasedání hnìvotínských
zastupitelù probìhlo v úterý 10. dubna
v zasedací místnosti kulturního domu.
Pøítomni byli všichni zastupitelé a 12 hostù.
Po schválení návrhové komise, ovìøovatelù,
zapisovatele a programu zasedání seznámil
pøedseda kontrolního výboru Jozef Novák
pøítomné s plnìním usnesení a následnì
pak starosta obce Jaroslav Dvoøák se
zprávou o èinnosti úøadu od posledního
zasedání. Schváleno bylo rozpoètové
opatøení è.2/2018. Pøedseda finanèního
výboru Petr Niessner pøednesl výsledky
úèetních závìrek Základní školy a Mateøské
školy Hnìvotín a Obce Hnìvotín za rok 2017
(viz samostatný èlánek).

Projednána a schválena byla bezúplatná
smìna pozemku obce parc. è. 100/2, ostatní
plocha – zeleò, o výmìøe 412 m2, který je
majetkem obce zapsaný na LV è. 10001
u Katastrálního úøadu pro Olomoucký kraj,
Katastrální pracovištì Olomouc, za stejnou
plochu pozemku v sousedství areálu
základní školy parc. è. 100/1, zahrada
o celkové výmìøe 1 345 m2. Odsouhlasen
byl i prodej èásti pozemku obce parc.
è. 1051/1, ostatní plocha/ostatní
komunikace o výmìøe 6 m2 pro dorovnání
stavebního pozemku parc. è. 96 v k. ú.
Hnìvotín za cenu 400 Kè/m2. Pozemek je
zapsaný na LV è. 10001 u Katastrálního
úøadu pro Olomoucký kraj, Katastrální
pracovištì Olomouc. Projednány byly
i žádosti fyzických a právnických osob,
smlouvy obce a dodatky ke smlouvám
(ty byly i schváleny).
V další èásti programu zasedání byly øešeny
tyto záležitosti:
- zámìr odprodeje majetku a financování
TJ FC Hnìvotín, z.s. vèetnì provozování
celého sportovního areálu;
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- stanovisko obce k plánovanému rozšíøení
spoleènosti WANZL;
- výstavba obce;
- kulturní a spoleèenské akce.
O všech výše uvedených bodech najdete
podrobnìjší informace v samostatných
èláncích na jiném místì Zpravodaje.
Vyhlášeny byly zakázky malého rozsahu.
Zaznìly i informace ze školské rady
a z jednání s vedením základní školy.
Pøipomínky a podnìty vzešlé z diskuze
budou øešeny a s jejich výsledky se obèané
seznámí v úvodu 23. zasedání zastupitelù
plánovaného v mìsíci èervnu. Na závìr
jednání bylo pøijato usnesení a starosta
obce jednání ukonèil.

Podrobnìjší informace o projednávaných
záležitostech naleznete na obecních
webových stránkách v Usnesení
z 22. zasedání zastupitelstva obce.
Iveta Èechová

Úèetní závìrka a výsledky
hospodaøení Základní školy
a Mateøské školy Hnìvotín
a Obce Hnìvotín za rok 2017
Úèetní závìrka Základní školy a Mateøské
školy Hnìvotín, pøíspìvkové organizace
za rok 2017 byla projednána a vyvìšena
na úøední desce. Závìr byl zastupiteli
schválen.
Byl schválen také závìr z výsledku
hospodaøení Základní školy a Mateøské
školy Hnìvotín, pøíspìvkové organizace za
rok 2017 a pøevedení zlepšeného výsledku
hosp odaøení za rok 2017 ve výši
16 306,89 Kè z hlavní èinnosti
a 94 273,01 Kè z hospodáøské èinnosti na
Rezervní fond. Fond mùže být využit
na provozní výdaje organizace.

Úèetní závìrka a výsledek hospodaøení
obce za rok 2017 byly také projednány
a zveøejnìny na úøední desce a zastupiteli
schváleny.
Závìr z výsledku hospodaøení Obce
Hnìvotín za rok 2017 a pøevedení výsledku
hospodaøení z hlavní èinnosti obce ve výši
9 719 002,40 Kè na úèet „Výsledek
hospodaøení pøedcházejících úèetních
období“ byly rovnìž schváleny.
Petr Niessner, pøedseda finanèního výboru

Zvažujeme odkoupení a správu majetku TJ FC Hnìvotín, z.s.
Obec Hnìvotín je majitelem pøibližnì 80 %
pozemkù sportovního areálu s vybavením.
TJ FC Hnìvotín, z.s. vlastní nemovitý
majetek (hlavní šatny, restauraci a høištì
s umìlou plochou) za pøibližnì za 5 mil. Kè
a movitý majetek také za 5 mil. Kè.
Zastupitelé se zabývají možností odkoupení
stávajícího majetku spolku, který evidentnì
nebude a ani nemùže mít nikdy finance na
placení provozu, oprav a údržby celého
sportovního areálu. Pøípadným prodejem
majetku obci by tento zùstal pod správou
obce, což zastupitelé vidí jako ideální stav.
V tom vidí nezastupitelnou roli obce.
Je povinností obce starat se o kulturní,
spoleèenské a sportovní vyžití obèanù
a zejména mládeže.
Prodejem by se zaplatila pùjèka poskytnutá
obcí spolku v roce 2017 ve výši 800 tis. Kè
a zbylá èást financí z odprodeje by zùstala
spolku. O cenì teprve jednáme. Vedení
spolku však právem požaduje záruky
využívání areálu spolkem, vizi dalšího
financování sportu obcí, øešení výnosù
z nájmù apod. Zastupitelùm zase záleží na
vytvoøení kvalitních podmínek pro
sportování mládeže a celých rodin,

vytvoøení prostoru pro tìlovýchovu
základní školy apod. Rozhodující je také
efektivita investic, které obec na výstavbu
areálu uvolòuje a ještì plánuje uvolnit.
Nezbytná jsou tedy další jednání a peèlivá
formulace smluv. S výsledky a závìry vás
seznámíme na 23. veøejném zasedání
zastupitelù v mìsíci èervnu.
Jaroslav Dvoøák, starosta
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Výstavba v obci
S velikonoèním oteplením se naplno
rozbìhly stavební práce a obyvatelé
Hnìvotína tak mohou sledovat další postup
na našich akcích.
Výstavba tenisových kurtù pokroèila
do finální fáze. Je navezena a srovnána
antuka, zkompletovalo se oplocení
i s obrubníky. Na høištì pro plážový volejbal
se navezl jemný skláøský písek, a tak už jen
zbývá dokonèit terénní a sadové úpravy
a zkompletovat vybavení høiš.

až k zemìdìlskému družstvu a odpadne tak
nebezpeèná „pìší turistika“ zamìstnancù
místních firem po frekventované
komunikaci II/570.

Kromì výše uvedených akcí dokonèujeme
rekonstrukci bytu è. 1 v Domì
s peèovatelskou službou, pøipravujeme
rozvoz lavièek do pøírody v okolí obce, letní
kvìtinovou výzdobu a chystáme i další
projekty na vylepšení života v naší obci.
Libor Blaák, místostarosta
Na místní komunikaci „Hnìvotín –
Topolanská, SO 100 Komunikace – I. èást“
nás pozdrželo mrazivé bøeznové poèasí,
ale i zde se práce na podkladních vrstvách
rozbìhly naplno a chceme, aby na zaèátku
kvìtna bylo vše pøipraveno k položení
asfaltových povrchù.

Nejvíce práce je v souèasnosti u hasièské
zbrojnice, kde kromì rekonstrukce objektu
pro hasièskou techniku opravujeme
venkovní omítky, vybudujeme pøístavek,
vyasfaltujeme plochu pøed hasièskou
zbrojnicí až po výjezd na komunikaci
a pøedláždíme plochy, na kterých se konají
kulturní a spoleèenské akce.

Na pøíjezdu z Olomouce do Hnìvotína
se realizuje výstavba autobusových
zastávek a chodníku ke spoleènosti
WANZL, na který pozdìji naváže chodník

Vyhlášení zakázek malého
rozsahu
V rámci plánované obecní výstavby byly
vyhlášeny další zakázky malého rozsahu:
- na zhotovení podkladové a vrchní vrstvy
živièného povrchu komunikací v místní
èásti Topolanská – 15 RD, parc. è. 276/11,
276/51a 1040/2 a podkladních vrstev
a živièného povrchu pøed hasièskou
zbrojnicí;

Stanovisko obce k zámìru
rozšíøení spoleènosti WANZL

- na rekonstrukci výdejny a jídelny
v suterénu základní školy se stavbou
malého nákladního výtahu a rekuperaci
vzduchu v prostoru kuchynì, která musí
probìhnout bìhem letních prázdnin;

Spoleènost WANZL informovala obec
o zámìru výstavby další galvanovny
v areálu firmy v Hnìvotínì. Dosavadní
výstavba tohoto prùmyslového závodu
probíhala po etapách, u kterých vždy
probìhlo pouze zjišovací øízení vlivu na
životní prostøedí za každou etapu
samostatnì.
Vzhledem ke skuteènosti, že se jedná
o prùmyslový závod s galvanovnou, tedy
stavbu 1. kategorie ve smyslu zákona
è. 100/2001 Sb. (zákon o posuzování vlivù
na životní prostøedí), požaduje obec
Hnìvotín pøed vydáním stanoviska
k územnímu i stavebnímu øízení zpracování
kompletního posouzení vlivu zámìru
a celého areálu na životní prostøedí
a veøejné zdraví, což je tzv. velká EIA.
O výsledcích posouzení a stanoviscích obce
vás budeme nadále informovat.
Jaroslav Dvoøák, starosta

- na dodavatele rekonstrukce komunikace
za hasièskou zbrojnicí, která je poslední
komunikací v Hnìvotínì, která ještì
neprošla celkovou opravou, a na celkovou
opravu komunikace za zbrojnicí
s výstavbou parkovacích stání a chodníkù;
- na celkovou opravu støechy budovy
kulturního domu Hnìvotín.
Miloslav Antl, místostarosta

Informace školské rady
Obec pro školní rok 2016/2017 zakoupila
pro vìtší motivaci žákù k lepším studijním
výsledkùm, reprezentaci školy a zapojení
se do èinnosti tøíd celkem 400 ks vstupenek
do Aquaparku Olomouc. Nìkteøí
pedagogové namítají, že se úmysl èásteènì
minul úèinkem. Rodièe prostì samotné dìti
nepustí a sami tøeba tento druh relaxace
nepreferují.
Pro školní rok 2017/2018 zastupitelé
schválili èástku na odmìny žákùm ve výši
40 tis. Kè. To je 200 Kè na každého žáka
školy. Vedení základní školy projedná
systém a stanovení odmìn s tøídními
uèiteli. Zbývající èástky budou využity na
spoleèné tøídní akce na závìr školního roku.
Vzhledem k rozdílným názorùm nìkterých

pedagogù a zastupitelù na motivaèní úlohu
odmìn se bude zastupitelstvo se školskou
radou touto otázkou zabývat. Pro školní rok
2018/2019 stanoví jednoznaèná kritéria,
nebo od tohoto zámìru upustí.

Vilém Koníèek, pøedseda výboru
pro školství a mládež
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Základní a mateøská škola
Vzdìlávání v oblasti prevence
rizikového chování
Bìhem školního roku absolvují žáci
preventivní programy, které mívají rùzné
podoby. Nìkdy zavítají odborníci za žáky
do školy, jindy vyrazí žáci do terénu.
Koncem února navštívili žáci 8. a 9. tøídy
Krajskou hygienickou stanici Olomouckého
kraje se sídlem v Olomouci, kde se úèastnili
preventivního výchovného programu pod
názvem Buï HIV negativní, chraò si svùj
život. Formou prezentace byli seznámeni
s uvedenou tematikou, s lektorkou
prùbìžnì diskutovali a ve skupinkách se
zájmem plnili rùzné úkoly.

V mìsíci bøeznu pak tytéž roèníky zavítaly
do olomouckého kina Metropol, aby se zde
setkaly s Josefem Klímou. Ten si pro nì
pøipravil pøednášku spojenou s besedou
o kriminalitì mládeže, která vycházela
ze skuteèných pøípadù, kterými se Josef
Klíma jako novináø, spisovatel a reportér
zabýval. Tento poøad byl zamìøen na mezní
situace, v nichž se mladí lidé mohou
z nedostatku zkušeností stát jak pachateli,
tak i obìmi trestné èinnosti.
Žáci 6. a 7. tøídy se v bøeznu zúèastnili
preventivní besedy, která byla vìnována
tématice rizik a bezpeènosti v prostøedí

Dopravní høištì Semafor

Anglická snídanì

V pondìlí 26. bøezna mìli žáci 4. tøídy první
lekci kurzu Prùkaz mladého cyklisty, který
probíhá na dopravním høišti Semafor
v Olomouci.
Protože zákon o provozu na pozemních
komunikacích umožòuje dìtem od vìku
10 let jízdu na kole v silnièním provozu bez
doprovodu starší osoby, je dùležité, aby
se dìti seznámily nejen s pravidly, ale
osvojily si také kázeò a ohleduplnost
v silnièním provozu, a to v rolích cyklisty
a chodce.

O tom, že hodina angliètiny nemusí
probíhat jen ve tøídì s uèebnicí v ruce,
se pøesvìdèili žáci 7. tøídy, kteøí si spolu
s vyuèující v rámci hodiny anglického
jazyka pøipravili v jídelnì školy pravou
anglickou snídani.

Tento kurz obnáší celkem 10 hodin teorie
a 5 hodin praxe, vèetnì závìreèného testu
z pravidel silnièního provozu a zkoušky
z praktické jízdy za pøítomnosti zástupcù
Mìstské policie Olomouc.
Zatím se dìti jen seznamovaly s pravidly,
sledovaly videa s rùznými dopravními
situacemi a øešily interaktivní dopravní
køižovatky, ale pøíštì už si to také všechno
prakticky vyzkouší.
Jitka Vlèková
online. V 90 minutách jim byly sdìleny
praktické informace pro zvýšení
bezpeènosti v internetovém prostøedí a bylo
jim doporuèeno, aby podnikli základní
preventivní opatøení. Na závìr byla beseda
doplnìna o skuteèné rizikové situace
z reálného života.
Lenka Žibritová

Jídelna se tak rozvonìla køupavou slaninou,
volskými oky, opeèenými toasty a pravým
anglickým èajem, který si nìkteøí žáci jako
praví Britové dochutili mlékem. Na závìr
jsme ochutnali i pravé anglické sušenky,
které nìkteøí žáci upekli sami doma den
pøedem. Všem moc chutnalo a spoleènì
se tìšíme na další zážitkovou hodinu.
Jana Petruchová

Jak pááci vaøili pudink
Ve slohu jsme se uèili popis pracovního
postupu, a abychom to nepsali jen tak podle
receptu, tak jsme se rozhodli, že si uvaøíme
pudink. Rozdìlili jsme se do pìti skupin
a v každé skupinì jsme si nakoupili
ingredience a ty s potøebným nádobím
pøinesli do školy.
V pátek 6. dubna jsme se odebrali
do výdejny školní jídelny a postupnì jsme
si všichni ve skupinách uvaøili pudink, který
jsme si nalili do pøedem pøipravených
misek.
Každý z nás si dle libosti do pudinku dal
piškoty, ovocný kompot a nahoru granko
a šlehaèku a nechali ho vychladnout.
Mezitím jsme napsali popis pracovního
postupu, jak jsme pudink vaøili, protože
nám hodnì pomohlo, že jsme si mohli
pudink uvaøit sami.
O velké pøestávce jsme pudink s chutí
snìdli. Chutnal nám víc než obvykle, to asi
proto, že jsme si ho uvaøili sami.
David Pøikryl, 5. tøída
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Základní a mateøská škola
Prestižní výlet do Prahy
Když jsme v záøí zaèaly s mažoretkami
Highlights nacvièovat skladbu Vltava,
kterou už hodnì dávno složil èeský
skladatel Bedøich Smetana, netušily jsme,
že ji v dubnu budeme moci pøedvést
v daleké Praze, kterou øeka Vltava právì
protéká.
Osm mažoretek Highlights a pìt
pomponistek Girls bylo pozvaných
na pøehlídku vítìzných obcí soutìže Vesnice
roku 2017, která se konala v nádherné
budovì Ministerstva místního rozvoje
stojící pøímo na Staromìstském námìstí.
Autobus nás zavezl až pøed honosnou
stavbu v centru Prahy, kam se jako
normální turista nemáte šanci autem
dostat.
Nádherným schodištìm reprezentativní
budovy jsme vystoupaly do sálu, kde se akce
konala. Mìly jsme dost èasu na pøípravu
pøed vystoupeními, mohly jsme
se obèerstvit nejrùznìjšími sladkostmi
a jinými dobrotami vyrobenými zástupci
jednotlivých obcí a zhlédnout ostatní
vystoupení. Na všech vystupujících bylo
vidìt nadšení a radost, s jakou svou aktivitu
provozují. A pak už jsme pøišly na øadu my –
nejprve Vltava s hùlkou, poté jsme
vystupovaly na známou skladbu Titanic
s praporem a na závìr s pompony
na skladbu Solo Dance. I našim dívkám
se daøil témìø stálý úsmìv na tváøi a každá
naše povedená kreace byla odmìnìna
hlasitým potleskem. Dìvèata byla
za vystoupení chválena, a tak nás celá
reprezentace moc tìšila.
Když jsme skonèily na ministerstvu, mìly
jsme možnost prohlédnout si Prahu. Stihly
jsme projít témìø celou historickou

Královskou cestu z Václavského námìstí
pøes Prašnou bránu až na Karlùv most –
v našem podání to byla trochu více spíš
„cesta novodobého mládežníka“, aneb
od McDonaldu pøes obrovské hraèkáøství
v jedné z nejznámìjších ulic Na Pøíkopì
až po Starbucks nebo trdelník, zmrzlinu
a turistické suvenýry. Ale navštívily jsme
také Muzeum voskových figurín
a obdivovaly na Staromìstském námìstí
poulièní umìlce.
Den jsme využily na sto procent a domù
jsme se vrátily až za noèního osvìtlení
unavené, ale šastné a plné zážitkù a dojmù.
Radka Dudová

Projektový den
Žáci 5. tøídy v rámci projektu
nazvaného Den s bajkou pøipravují
na úterý 15. kvìtna divadelní
pøedstavení.

Nacvièují šest bajek, které dopoledne
zahrají v kulturním domì
v Hnìvotínì dìtem z mateøské školy,
spolužákùm ze základní školy
a odpoledne od 17 hodin i rodièùm
a pøátelùm školy. Už se všichni moc
tìší.
Vlasta Nováková,
zástupkynì øeditele
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Kulturní a spoleèenské akce

Jarní setkání seniorù

Uskuteènìné akce:
9. bøezen
Ples organizovaný již podruhé manželi Šulcovými pod patronací spolku
PRO VÁS Hnìvotín, jehož výtìžek je pøedurèen pro letní dìtský tábor;
17. bøezna 9. tradièní košt pálenek v sále kulturního domu;
14. dubna Vystoupení mažoretek ZŠ „HIGH LIGHT“ pod vedení Radky Dudové v Praze
na Ministerstvu pro místní rozvoj ÈR;
20. dubna Jarní setkání se seniory v prostorách kulturního domu;
Den Zemì – akce základní školy Hnìvotín;
28. dubna Stavìní máje – akce Sboru dobrovolných hasièù;
30. dubna Slet èarodìjnic v Hnìvotínských skalách (doprava vláèkem).
Pøipravované akce:
4. kvìtna
Položení vìncù u památníku odboje;
25. kvìtna Promítání v letním kinì ve sportovním areálu;
26. kvìtna Kácení máje s prùvodem obcí – akce Sboru dobrovolných hasièù;
8. èervna
Zahradní slavnost mateøské školy;
9. èervna
FIT RUN Hnìvotín – závod v pøespolním bìhu;
22. èervna Dny obce – Sjezd rodákù (program bude upøesnìn);
23. èervna Dny obce – Sjezd rodákù (taneèní zábava, další program bude upøesnìn);
24. èervna Dny obce – Sjezd rodákù (koncert Petra Koláøe – další program bude
upøesnìn).
Miloslav Antl, místostarosta

Setkání s pamìtníky obce

Dechová kapela Hnìvanka

Paní Jitka Ponížilová byla iniciátorkou
setkání zástupcù obecního úøadu a obèanù
zajímajících se o historii obce s pamìtníky.
Naše pozvání pøijali paní Marie Hegerová
a paní Jaroslava Mikšíková a pánové
Miroslav Komínek, Jan Klevar, Vladimír
Mlèoch, František Pokorný, Ladislav
Hrudník, Vladimír Žižka, Zdenìk Zapletal
a Vladimír Polák.

Hnìvanka je nový název pùvodní Dechové
hudby Jiøího Pavlíèka z Hnìvotína, která
navazuje na velké tradice slavné Dechové
hudby Sigmy Lutín nejen v našem regionu,
ale i v zahranièí. V širokém okolí je souèástí
rùzných kulturních akcí, hasièských oslav,
koncertních vystoupení, hodových oslav,
církevních i pietních událostí.

Bylo velice zajímavé dozvìdìt se spoustu
souvislostí z období váleèného
a pováleèného života v Hnìvotínì.

Jaroslav Dvoøák, starosta
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V roce 2017 kapela doplnila nástrojové
obsazení, stabilní zpìváky a na
pravidelných zkouškách za podpory obce
Hnìvotín podstatnì obnovila hraný
repertoár. Stále jsou to ale pøekrásné
skladby èeských, moravských i hanáckých
autorù. Naší snahou je být souèástí
kulturního života jak v Hnìvotínì,
tak všude tam, kde bude o naše vystoupení
zájem.
Jiøí Pavlíèek

V pátek 20. dubna se od 18 hodin konalo
v kulturním domì oblíbené setkání seniorù.
Jarní termín je vždy trochu ošidný, protože
hodnì lidí využívá hezkého poèasí k pracím
na zahrádce. Pøesto se nakonec sešlo asi
70 seniorek a seniorù Hnìvotína a jako vždy
toho nelitovali.

Ihned po pøivítání starostou obce zaèala
vyhrávat osvìdèená skupina pana Krejèíøe
s trochu lechtivým názvem Naostro.
Zpoèátku hráli pro prázdný parket, ale brzy
se všichni nechali zlákat oblíbenými
melodiemi a pøedvádìli až neuvìøitelné
taneèní kreace. Hlavnì dámy byly
k neudržení a vùbec jim nevadilo, že pánové
trávili hodnì èasu u bufetu, snad aby
dodržovali pitný režim. Vystoupila
i skupina BABA, tentokrát se dvìma
taneèními kreacemi. Obì sklidily
zasloužený aplaus. Letošní setkání bylo
obohaceno i o tombolu a ceny byly opravdu
lákavé. Nejvíc si jich odnesli obyvatelé
Domu s peèovatelskou službou. Protože
mezi cenami pøevažovaly balíèky s vínem,
trochu jsme se obávali, jestli to naše
„dépéeska“ pøežije.

Jako každoroènì i letos si nìkteøí
zastupitelé neodpustili pìvecké vystoupení.
A tak trio Pavla Hluší, Naïa Krejèí a Miloš
Antl spustilo za doprovodu skupiny své
oblíbené hity. Protože to nejsou žádní
amatéøi, jejich zpìv doprovázely i taneèní
kreace, které vyvolávaly obdiv. Možná
si nìkteøí úèastníci vzpomnìli na svá mladá
léta a kultovní film Pomáda. Jedinì ten
høebínek na vlasy panu Antlovi chybìl
v kapse.
Spokojeni byli nakonec všichni –
zastupitelé se slušnou úèastí a senioøi s tím,
že se prostì vyblbli a zapomnìli na bolesti
kloubù a kyèlí. Bylo to opìt bezvadné
setkání lidí, kteøí se chtìjí bavit. A tak to má
být.
Nadìžda Krejèí

Aktuálnì
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Hnìvotínský košt
Devátý Hnìvotínský košt je za námi.
V podveèer 16. bøezna se sešlo v sále
kulturního domu mnoho místních obyvatel
i nemálo pøespolních, aby z celkového poètu
26 dodaných vzorkù domácích pálenek
vybrali ty nejlepší.

Soutìžilo se ve tøech kategoriích – pálenky
z ovoce, ze švestek a z merunìk. V 1. skupinì
byly k ochutnání pálenky z broskve, tøešnì,
jablek a další dvì kategorie už urèoval jejich
samotný název, tedy slivovice
a meruòkovice.

Nìkteøí z ocenìných „palièù“. Zleva Roman Müller, Alois Špièák, Jiøí Petr, Vlasta Nováková, Jaroslav
Kaláb a Vladimír Maèák.

Ovšem každá soutìž musí mít své vítìze.
Odborná komise jako vítìze urèila:
ovoce:
1. Vlasta Nováková
2. Alois Špièák
švestka:
1. Roman Müler
2. Jiøí Petr
meruòka:
1. Vladimír Maèák
2. Tomáš Dostál ml.

Souèástí vstupenky byl tradièní poukaz
na ochutnání 15 soutìžních vzorkù.
Aby se hodnotícím nezamotala hlava
a nepopletly chutì, bylo možné si, mimo
jiného obèerstvení, „zakousnout“ i skvìlé
masné výrobky z bufetu.
Mnoho lidí, mnoho rozlièných chutí.
To bylo zøejmé i pøi pohledu do nádoby
s odevzdanými tipy na nejlepší pálenku.
Byla tam èísla 4, 15, 22, ale i 7, 11 a témìø
všechna do zbývající 26. O èem to svìdèí?
O tom, že mezi soutìžními vzorky nebyla
žádná vyloženì nedobrá pálenka. Však taky
všechny láhve doslova „lehly“ (viz foto).
Koneènì o každoroènì se zvyšující úrovni
chuti i kvality posuzovaných vzorkù
hovoøili i ti, kteøí se koštu zúèastòují
pravidelnì každý rok.

„Laická veøejnost“ nejlépe hodnotila:
ovoce:
1. Jiøí Petr
2. Jaroslava Dvoøáková
švestka:
1. Jiøí Petr
2. Jaroslav Dohnal
meruòka:
1. Jaroslav Kaláb
2. Vladimír Maèák

Co dodat závìrem? Snad jenom gratulaci
vítìzùm, podìkování poøadatelùm, kteøí
akci dobrovolnicky zajišovali, hudební
skupinì Mišmaš, jež nemálo pøispìla
k dobré pohodì. Již teï se všichni mùžeme
tìšit na jubilejní 10. roèník této stále
populárnìjší pøehlídky.
Petr Rosmanik
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RUNEX race Hnìvotín
RUNEX race Hnìvotín - pøekážkový
závod pro celou rodinu. Dvì kategorie
závodù, netradièní pøekážky, doprovodný
program pro dìti a zajímavé ceny.
Hlavní závod:
Otestujte svoji zruènost, sílu a vytrvalost.
Vybìhnìte s námi na 4 km dlouhou tra
a pøekonejte sami sebe! Na své cestì budete
èelit 8 pøekážkám a je pouze na vás, jak
si s nimi poradíte. Pøijïte a probuïte v sobì
srdce bojovníka!
Dìtský závod (7- 12 let):
Pøekážkový bìh o celkové délce do 1 km.
Kdy: Sobota 9. èervna 2018 od 12:00 hod
Kde: Hnìvotín - sportovní areál
Registrujte se teï a získejte ty
nejlepší podmínky za nejnižší ceny.
Bližší informace o závodu a registraci na
webových stránkách: www.runexrace.cz.

Velikonoèní výzdoba

Letní kino Provázek

Stalo se již tradicí, že s prvními jarními
paprsky vyrážíme spolu s dìtmi a rodièi
do okolní pøírody s cílem nalézt pevné
vrbové pruty o délce nejménì 3 m, abychom
mohli následnì uplést co nejdelší
velikonoèní pomlázku. Pøi procházce
hledáme také krátké ohebné vrbové proutí
pro výrobu proutìného maxikošíku,
do kterého ve finále uložíme tøi pìtikilová
velikonoèní vejce.

Již nyní, na konci mìsíce dubna, pro vás náš
spolek pøipravuje promítání v letním kinì.
Tentokráte jsme volbu filmu nechali
na dìtech. Pøedložili jsme jim nabídku
dvaceti kreslených filmù, které nám filmové
distribuce nabízejí pro letošní promítací
sezónu a ony si rychle vybraly filmy Mimi
šéf, který se bude promítat v pátek
25. kvìtna, a Hurvínek a kouzelné
muzeum, jenž bude promítán opìt v pátek
29. èervna.
Brány kina Provázek se v uvedené dny
otevøou, stejnì jako v minulých letech,
ve sportovním areálu TJ FC Hnìvotín vždy
ve 20 hodin a promítání zaène v závislosti
na intenzitì denního svìtla. Vstup pro dìti je
zdarma, diváci od 15 do 99 let platí 50 Kè za
osobu. Posezení bude opìt u zahradních setù,

Týden pøed svátky jara se sejdeme
a naplníme slámou konstrukce slepièky
a kohoutka a takto pøipravenou dekoraci
spoleènì s pomlázkou a vrbou umístíme
pøed budovu místní mateøské školky.
Je už pak jen na jejích dìtech, aby naše
spoleèné dílko dotvoøily, a protože
na zdobení vyfouknutých vajíèek pracují
už dlouho dopøedu, je velikonoèní výzdoba
velmi rychle dokonèena.
Dìkujeme všem rodièùm, dìtem, uèitelkám
i vedení školky za pomoc pøi výrobì
a instalaci výzdoby. Krátké video o této akci
mùžete zhlédnout na spolkovém webu
(www.provashnevotin.cz).
Petr Niessner, spolek ProVás Hnìvotín
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deky, popøípadì pohodlná sedátka,
èi lehátka. V dostateèném množství bude
pøipraveno tradièní filmové obèerstvení –
popcorn, cola, bramborové spirály, to vše
za jednotnou cenu 30 Kè. Výtìžek z projekce
bude jako každý rok použit na realizaci
4. letního pobytového tábora našeho spolku,
který si dìti užijí v srpnu v areálu Pastviny
patøícího Univerzitì Palackého Olomouc,
tentokráte na téma pravìk.
V pøípadì nepøíznivého poèasí bude
promítání filmu pøesunuto vždy
na následující sobotu, o pøípadných zmìnách
vás budeme vèas informovat
prostøednictvím spolkového webu
( www.provashnevotin.cz ) a obecního
rozhlasu.
Petr Niessner, spolek ProVás Hnìvotín
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Z hnìvotínského sèítání zvìøe
Mrazivé bøeznové sobotní ráno vítalo
myslivce z Mysliveckého sdružení Blata
Hnìvotín, kteøí se 3. bøezna sešli v 7 hodin
na Výrovce k letošnímu sèítání zvìøe.
Na polích, která tvoøí pøevážnou èást
zdejšího revíru, ještì ležel sníh, a tak byly
podmínky pro sèítání velice pøíznivé. Mráz
sice štípal do tváøí, ale nic neubral na dobré
náladì všech zúèastnìných. Kromì
poèetního stavu se sledoval také stav zvìøe
po fyzické stránce, neb zvláštì poslední
mrazivý týden zvìøi moc nepøál.

Hnìvotínští myslivci hodnotili
Celou sèítací akci øídil myslivecký hospodáø
Pavel Toman. Alois Hrubý a Pavel Pospíšil
zùstali na základnì, kde vaøili kotlíkový
guláš a topili ve spoleèenské místnosti.
Ostatní se vìnovali sèítání. Po návratu
hlásili vedoucí skupin poèetní stavy
jednotlivých druhù zvìøe mysliveckému
hospodáøi. Ten po koneèném seètení
oznámil výsledek. Bylo napoèítáno
338 zajícù, 77 bažantích kohoutù,
99 bažantích slepic a 42 kusù koroptví.
Závìrem s potìšením konstatoval, že cílové
stavy jsou u této drobné zvìøe dodrženy.
Srnèí zvìøe bylo napoèítáno 62 kusù.
Na tomto uspokojivém stavu zvìøe v našem
revíru má nemalý podíl zimní pøikrmování
a nepochybnì také tlumení zvìøe škodící
myslivosti. Ke dni sèítání bylo uloveno
24 lišek. Na tomto výsledku se podíleli
Miroslav Hanák, Alois Hrubý a Èestmír
Všetièka.
Za aktivní pøístup ke sèítání a pøikrmování
zvìøe podìkoval všem èlenùm spolku
hospodáø a zároveò vyjádøil pøesvìdèení,
že v dosavadní aktivitì se bude pokraèovat
i v budoucnu, a pozval všechny ke
spoleènému obìdu. Pøipravený kotlíkový
guláš z divoèáka chutnal všem. Po obìdì
se ještì diskutovalo o zvelebení souèasného
mysliveckého areálu zvaného Výrovka,
o nìjž se vzornì starají Pavel Pospíšil
a Vlastimil Handl a který slouží také
veøejnosti. Jelikož se rozrostl poèet èlenù
spolku a souèasná spoleèenská místnost již
nevyhovuje, rozhodlo se o jejím rozšíøení.
Tímto slibem myslivci také letošní sèítání
zvìøe v Hnìvotínì ukonèili a zamíøili
ke svým domovùm spokojeni s jeho
výsledkem.
Rudolf Krè

Kulturní dùm v Hnìvotínì se stal 14. dubna
místem konání Výroèní èlenské schùze
Mysliveckého spolku Blata Hnìvotín.
Po úvodním pøivítání všech pøítomných
èlenù, hostù a schválení programu, volbì
skrutátorù a mandátové komise byla schùze
zahájena.

Pøedsednický stùl zleva místopøedseda Rostislav
Parák,pøedseda MS Ludìk Nezhyba,hospodáø
Pavel Toman,fin. hospodáøka Bára Mrákavová.

Pøedseda spolku Ludìk Nezhyba pøednesl
hodnotící zprávu za uplynulý myslivecký
rok, v jehož prùbìhu nastala celá øada
zmìn, jak ve vedení spolku, tak
v organizaèní èinnosti. V závìru zprávy
podìkoval všem èlenùm, kteøí se podíleli na
zajištìní poøádaných akcí. Zvláštì pak
Pavlovi Pospíšilovi a Vlastimilovi Handlovi
za vzornou údržbu mysliveckého areálu
a støelnice, Aloisovi Hrubému a Miroslavovi
Špièákovi za zajištìní a dopravu krmiva.
Místopøedseda spolku Rostislav Parák ve
své zprávì hovoøil o spolupráci s ostatními
spolky v obci, zvláštì pak zdùraznil nutnost
zlepšení spolupráce s vedením obce, i když
nám zvláštì starosta vychází velmi vstøíc.
Na dobré úrovni je spolupráce s místním
hasièským sborem, který nám pøislíbil, že
nám v rámci cvièení zalijí všech 500 kusù
keøù èerného rybízu, které myslivci letos

vysadili na polních cestách mezi obcemi
Hnìvotín a Lutín. Vytváøí se tak
pøedpoklad, že se keøe nejen ujmou,
ale že v brzké dobì vytvoøí i kryt pro
drobnou zvìø.
Následovala zpráva mysliveckého
hospodáøe Pavla Tomana, která hovoøila
o spoleèném úsilí èlenù spolku pøi rozvoji
myslivosti, ochranì pøírody a vztahu
k laické veøejnosti. Potìšitelnou oblastí
našeho spolku je kynologie, další pozitivem
je skuteènost, že dokážeme zabezpeèit
dostatek krmiva pro zvìø a jeho rozvoz
do krmných zaøízení v období strádání.
To samozøejmì není zásluha jednotlivce,
ale týmu obìtavých myslivcù, kteøí
nelehkou situaci hlavnì u drobné zvìøe
v naší honitbì citlivì vnímají a kromì péèe
o zvìø ji i uvážlivì loví. V roce 2017 bylo
oproti plánu uloveno: bažant kohout plán
15, uloveno 8, zajíc plán 81, uloveno 69, poté
byl lov zastaven, kachna plán 17, uloveno
11, holub høivnáè uloveno 34, srnèí plán
6, sraženy na silnici 4 kusy, 2 uloveny, èerná
zvìø uloveno 8 kusù, liška uloveno 28 kusù,
vèetnì norování, jezevec 2 kusy, kuna
4 kusy, straka 8 kusù.
Znepokojujícím faktorem je stav koroptví
a bažantù, kde dokážeme udržet cílové
stavy, ale v souèasné moderní agrární
krajinì se naše úsilí stává stále marnìjším,
kvùli úbytku pøírody, úbytku krytiny, kvùli
zemìdìlské technice a chemii. Tyto aspekty
se neprojevují jen na zvìøi, ale i na zpìvném
ptactvu, hmyzu, bylinách a døevinách.
Je jen na nás, jaká udìláme opatøení, zda
se dokážeme s nepøízní tohoto trendu
aktivnì vyrovnat a zmìnit ho. Je to nelehký
úkol, nicménì si stále myslíme, že je prostor
pro zmìnu, pro brzkou odpovìï na otázku
jak podmínky pro pernatou zmìnit.
Pokraèování na stranì 10.
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Hnìvotínští myslivci hodnotili Oznámení Øímskokatolické farnosti Hnìvotín
Pokraèování ze strany 9.

Finanèní hospodáøka Barbora Mrákavová
svou kladnou zprávou potìšila všechny
èleny spolku, který letos èeká finanènì
nároèná rekonstrukce areálu Výrovka
a mysliveckého zaøízení v honitbì. Pøedseda
revizní komise Pavel Andrš, který s èleny
komise provedl kontrolu úèetnictví
konstatoval, že bylo vedeno s øádnou péèí
hospodáøe.

Pozvání na Noc otevøených kostelù
v pátek 25. kvìtna 2018.
V tento den probìhne v naší zemi i v øadì
dalších evropských zemí již podesáté akce
Noc otevøených kostelù. Cílem akce je
upozornit veøejnost na duchovní a kulturní
bohatství, které naše kostely nabízejí.
Informace o pøipravované akci Noc
otevøených kostelù naleznete na pøíslušné
webové stránce s adresou
http://www.nockostelu.cz. I naše farnost se
zapojila do této akce a zve všechny zájemce
z Hnìvotína a okolí k návštìvì farního
kostela sv. Leonarda v Hnìvotínì, kde budou
postupnì probíhat tyto akce:
18:00 – 18:30 Objevování krásy
interiéru kostela
Prohlídka interiéru kostela s odborným
výkladem prùvodce k jednotlivým
architektonickým prvkùm, oltáøùm,
obrazùm a sochám svatých. Tato prohlídka
bude pøizpùsobena pro rodièe s dìtmi;

Celkový pohled na úèastníky VÈS.

Po pøijetí nového èlena a projednání dvou
žádostí o èlenství pøišlo na øadu blahopøání
jubilantùm a pøedání dárkových balíèkù.
Sedmdesátku oslavili Jaroslav Ondrýsek
a František Chochola, dalšími oslavenci byli
Stanislav Ošádal starší a Rostislav Parák.
V klidném a pracovním duchu probìhla
také diskuze, která se týkala hlavnì otázek
kolem zabezpeèení pøipravovaných
klubových zkoušek a stavebních úprav
areálu. Plán práce na rok 2018 byl obsažen v
jednomyslnì odhlasovaném usnesení.
Podávaný srnèí guláš byl chutnou teèkou za
letošním Výroèní èlenskou schùzí, která
dále pokraèovala v pøátelské atmosféøe.
Rudolf Krè

Poté vrchní rozhodèí pan Jan Kuèera vùdce
rozdìlil do tøí skupin, seznámil
je s ostatními rozhodèími a ujistil se,
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19:30 – 20:00 Za tajemstvím podzemí
kostela
Prohlídka podzemí kostela, tj. prostor krypty
kostela, kde je pohøben zakladatel kostela
a nìkdejší hnìvotínský faráø P. Josef Kylián;
20:00 – 20:30 Prohlídka varhanního
nástroje a ukázky varhanních skladeb
Prohlídka varhanního nástroje komentovaná
farním varhaníkem J.Kunèarem. Ukázky
varhanních skladeb, zkouška funkce
jednotlivých rejstøíkù a spojek;
20:30 – 21:00 Pøednáška o historii
kostela a farnosti, ukázka farní
kroniky
Pøednáška o historii farního kostela
a hnìvotínské farnosti spojená s ukázkou
farní kroniky - pøednáší hnìvotínský faráø
Dr. Eduard Krumpolc. Po pøednášce mùže
následovat krátká diskuse;

18:30 – 19:30 Veèerní výhled
na Hnìvotín
Prohlídka jindy nedostupných vnitøních
prostor vìže kostela, výstup do nejvyššího
patra vìže, prohlídka elektrického pohonu
zvonu, rozhled z vìže na tøi svìtové strany,

Z klubových zkoušek jezevèíkù
Výrovku, areál Mysliveckého spolku Blata
Hnìvotín, zaplnili v sobotu 21. dubna
úèastníci klubových zkoušek jezevèíkù
z celé republiky z disciplín klid po výstøelu
a hlasitost na stopì, které se zúèastnilo
24 vùdcù s jezevèíky.
Na úvod všechny úèastníky pøivítali
pøedseda hnìvotínského spolku a øeditel
soutìže Ludìk Nezhyba a pøedseda Klubu
chovatelù jezevèíkù ÈR Radomír Svoboda.

veèerní výhled na obec Hnìvotín a blízké
okolí;

že všichni znají soutìžní øád. Po kontrole
tetovacích èísel a losování se jednotlivé
skupiny rozjely do honitby k vykonání
zkoušek. Myslivci hostitelského spolku
pøichystali pro úèastníky bohaté
obèerstvení, vèetnì širokého výbìru
tekutin, i té tzv. první pomoci. Myšleno bylo
na všechno a každý z pøítomných èlenù
se snažil, aby hostùm nic nechybìlo.
K pøíjemné atmosféøe, která v areálu
panovala, pøispìlo i krásné poèasí.
Po návratu poslední skupiny se pøistoupilo
k vyhlášení výsledkù zkoušek. Rozhodèí
hodnotili pøísnì, ale spravedlivì.
Z 24 pejskù jich pìt ve zkoušce neuspìlo,
ostatní obstáli. Na prvním místì se umístila
Cessy, jezevèík drsnosrstý, vùdce Pavel
Kuzdas, druhý se umístil Gandalf Magic
OF Morion, jezevèík hladkosrstý trpaslièí,
vùdkynì Markéta Gdulová a na tøetím místì
skonèila Barbora, jezevèík drsnosrstý,
vùdce Radim Šmída, všichni s dosaženým
plným poètem 100 bodù. Zkoušky byly
ukonèeny provoláním „Lovu, kynologii
a jezevèíkùm zdar“.
Rudolf Krè

21:00 – 21:30 Umìlecké poklady
kostela
Prohlídka interiéru s odborným výkladem
prùvodce k jednotlivým umìleckým
pokladùm kostela: oltáøùm, obrazùm,
sochám, liturgickým pøedmìtùm, knihám
apod. Výklad seznámí nároènìjší
návštìvníky s historií i souèasností kostela;
21:30 – 22:00 Oáza ticha - prostor pro
modlitbu a meditaci
Možnost tiché modlitby v kostele, adorace
a meditace nad Božím slovem a jeho
poselstvím pro dnešní dobu.
21:30 – 22:00 Výstava fotografií a videí
ze života farnosti
Výstava fotografií z farních akcí v minulých
letech (farní dny, Tøíkrálová sbírka, Noc
kostelù a pod.) Fotografie a videa budou
promítány na monitoru v pøedsíni kostela
bìhem celého programu Noci kostelù.
Akce Noc otevøených kostelù je pro veøejnost
zdarma. Je však možno pøispìt na probíhající
opravu kostela do pokladnièky v pøedsíni
kostela. Za dobrovolné pøíspìvky srdeènì
dìkujeme.
Oslava Tìla a Krve Pánì (Božího tìla)
Probìhne v nedìli 3. èervna 2018
od 10.30 hodin po mši svaté, která zaène
v 9.30 hodin. Eucharistický prùvod pùjde
z kostela k obìma køížùm u kostela a k pietì,
pak zpìt do kostela. Bude ho doprovázet
hudbou místní kapela.
První svaté pøijímání dìtí
se bude letos konat v nedìli 10. èervna
2018 pøi farní mši svaté v 9.30 hodin.
P. Eduard Krumpolc, faráø

Zájmové organizace

Volejbalisté postoupili
do 1. ligy
Velkého úspìchu dosáhli hnìvotínští
volejbalisté, kteøí postoupili do 1. ligy
Amatérské volejbalové ligy.
Tato soutìž je jediná svého druhu nejen
v Èeské republice, ale i v Evropì,
a je jedineèná úèastí smíšených družstev
neregistrovaných volejbalistù
a volejbalistek. Hraje se systémem
víkendových turnajù, které probíhají
od øíjna do bøezna v halách v deseti
regionech Èeské republiky.

Jejím vrcholem je celostátní finále, na které
se sjedou nejlepší družstva z každého
regionu a vítìz má právo honosit se jeden
rok titulem Nejlepší smíšené družstvo
Èeské republiky.
Hnìvotínští volejbalisté hrají tuto soutìž od
roku 2005. V letošním roèníku dokázali
vyhrát základní èást 2. ligy, když
ze 12 utkání odešli pouze dvakrát poraženi.
V postupové baráži pak byli suverénní
a po tøech výhrách se doèkali zaslouženého
úspìchu. Gratulujeme jim a v nejvyšší
soutìži jim pøejeme, aby vìtšina míèù
konèila na soupeøovì polovinì høištì.
Milan Krejèí
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Fotbalové jaro bude dramatické
Na cestu za záchranou v krajském pøeboru
se vydali hnìvotínští muži. Na trenérské
køeslo usedl Keluc Lubomír a pøevzal tým,
který prošel øádným „zemìtøesením“.
Odešlo šest hráèù - Klimek Pavel
(SK Chválkovice), Šenkyøík Ondøej
(FK Slavonín), Hoøava Patrik
(FK Nemilany), Gøešák Martin
(FC Fryšták), Tošenovský Josef
(SK Haòovice) a Vohralík Tomáš
(FK Slavonín). Mužstvo naopak doplnilo
hráèù devìt – Horák Daniel (FC Viktoria
Otrokovice), Kalmár Jan (FK Mladcová),
Bradáè Michal (1.HFK Olomouc), Gottwald
Jakub (FC Kralice na Hané), Makowski
Karel (FK Nové Sady), Pøikryl Denis
(SK Lipová), Šlajs Jakub (TJ Sigma Lutín),
Sikora Patrik (FK Kozlovice) a Hornich
David (1. HFK Olomouc).
Úvodní vystoupení týmu byla velkým
zklamáním, nebo prohrál ve Všechovicích
v pomìru 2:7 a následnì doma s vedoucím
Lutínem 0:2. To už ale po zlepšeném
výkonu, což se promítlo v Medlovì do výhry
3:0. Domácí vítìzství 2:1 nad Velkými
Losinami, prohra stejným pomìrem
v Želatovicích a další domácí výhry 3:1 nad
mužstvem Zábøehu a 2:0 nad Kralicemi na
Hané znamenaly vymazání bodové ztráty
na tabulkovì lépe postavené týmy,
a dokonce odpoutání se z poslední pøíèky
na 12. místo.

Hledáme
mládežnické trenéry
Fotbalový oddíl má radost, že je
o kopanou mezi mládeží velký zájem
a poèet dìtí na trénincích se zvyšuje.
Tento pocit nám však kazí skuteènost, že
nám k mladým adeptùm nejrozšíøenìjší
hry na svìtì chybí dostateèný poèet
trenérù.
Pro optimální doplnìní trenérského
týmu u nejmladší vìkové kategorie,
tj. 5 až 10 let, bychom potøebovali
tøi zájemce, kteøí mají rádi fotbal, dìti
a dobrou partu. Nabízíme kvalitní
tréninkové zázemí, získání trenérské
licence a mìsíèní odmìnu. Požadujeme
aktivní pøístup a pozitivní vztah
k mládežnické kopané.
Zájemci se mohou hlásit sekretáøi oddílu
na telefonní èíslo 606 692 623,
nebo na e-mail fchnevotin@seznam.cz.

Bodové rozdíly nejsou nikterak veliké.
Vzájemné záchranáøské souboje se stejnì
ohroženými mužstvy tak budou velice
napjaté.
Na cestu se také vydali naši dorostenci, ale
ponìkud opaènou - za postupem do krajské
soutìže. A zatím se jim daøí nadmíru, všech
pìt utkání dokázali vyhrát pøi celkovém
pomìru branek 21:4. Postupnì zdolali
spojené týmy Lutín/Slatinice,
Pøíkazy/Náklo a mužstva z BìlkovicLašan, Moravského Berouna a Velkého
Újezdu. V tabulce okresního pøeboru mají
na prvním místì náskok na druhý tým
Šumvald/Troubelice dva body a zápas
k dobru a na tøetí Pøíkazy/Náklo náskok
sedmi bodù a dva zápasy k dobru. Vše tak
mají ve svých rukou.
Benjamínci rozehráli na jaøe tøetí èást svých
soutìží, ve kterých se na základì
podzimních výsledkù utkávají již se soupeøi

na podobné výkonnostní úrovni. Oba týmy
startují v kategorii starších benjamínkù.
Narození v roce 2008 a mladší jsou ve své
skupinì suverénnì na prvním místì,
narození v roce 2007 a mladší jsou pak
momentálnì na místì druhém.
Milan Krejèí

Tenisté a nohejbalisté
se doèkali
Pøíznivé jarní poèasí ve druhé polovinì
mìsíce dubna umožnilo sportovcùm zaèít
s pøípravou kurtù na novou sezónu.
Malé generální opravy se doèkal starý
tenisový kurt. Z celé plochy se seškrábla
pøibližnì centimetrová vrstva staré antuky,
která byla nahrazena novou.

Ještì pøedtím byly nejvìtší nerovnosti
povrchu vyspraveny dovezenou škvárou
a øádnì zaválcovány a zakropeny. Navíc
byly všechny staré lajny vymìnìny za nové.
Dokonèeny jsou i dva nové kurty. Jejich
povrch byl zarovnán a zpevnìn, osazeny
byly lajny, sloupky, sítì a nakonec na pletivo
nataženy krycí plachty. Oba kurty jsou
samozøejmì vybaveny i potøebným
náøadím na údržbu, dále lavièkami a empiry
pro rozhodèí.

Upraven byl i antukový kurt na volejbal
a nohejbal. Povrch byl srovnán a doplnìn
o novou antuku, po zaválení byl dùkladnì
pokropen.
Podìkování za odvedenou práci patøí všem
„tenistùm“ a „nohejbalistùm“, kteøí
se na pøípravì kurtù brigádnicky podíleli.
Milan Krejèí
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