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Zastupitelé odsouhlasili hospodaření
obce i Mikroregionu Kosířsko
Sedm zastupitelů se v úterý 9. června zú
častnilo 11. zasedání zastupitelstva v kul
turním domě. Omluveni byli Miloslav Antl
a Ing. Ivo Černý.
Předseda finančního výboru Ing. Libor
Blaťák seznámil přítomné se Závěrečným
účtem obce za rok 2019 a Zprávou o vý
sledku hospodaření za rok 2019 (viz samostatný článek). Dále představil Závěrečný
účet dobrovolného svazku obcí Mikroregi
onu Kosířsko, kde má obec Hněvotín podíl
11,11 %. Díky tomu jsme například spolu
majitelé rozhledny na Velkém Kosíři. Jako
členové však máme také povinnost řádně
hospodařit, tedy i kontrolovat nakládání
s majetkem a finančními prostředky svaz
ku. Na návrh závěrečného účtu mikroregi
onu, který zastupitelé schválili bez vý
hrad, se mohli zájemci podívat v předcho
zích čtrnácti dnech na úřední desce obce.
Zastupitelé se také postupně sezna
movali se žádostmi právnických a fyzic
kých osob: jednalo se o věcná břemena
distributorům energií, žádost o pronájem
pozemku obce a žádosti spolků.
V kapitole „Prodej, odkoupení a bez
úplatný převod pozemků“ byl projednán

a schválen prodej pozemku p. č. 213/64
o výměře 74 m2, odkoupení pozemku do
majetku obce na výstavbu cyklostezky
parc. č. 626/30 a parc. č. 871/10 – cel
kem o výměře 1378 m2. Projednán byl
bezúplatný převod pozemků státu parc.
č. 927/21 a 871/9 do majetku obce.
V dalším bodu jednání starosta infor
moval o situaci kolem stavby plánovaných
cyklostezek (viz samostatný článek).

Zvládli jsme to!
Zhruba padesát tisíc korun vydala
obec na opatření proti koronavirové
pandemii. V Hněvotíně není znám je
diný případ nákazy Covid-19. To, že se
někteří obyvatelé dostali do karanté
ny je normální a člověk to v zásadě
nemůže ovlivnit.
V každém případě je důležité se i na
dále chovat rozumně, používat rouš
ky tam, kde je to zatím nařízeno, a dle
zdravého rozumu.
MUDr. Pavla Hluší, předsedkyně
výboru pro občanské záležitosti

Místostarostové informovali přítomné
o pokračující výstavbě v obci, kulturních
a společenských akcích (viz samostatné
články).
Během dalšího programu zastupitelé
projednali smlouvy obce a dodatky k již
uzavřeným smlouvám.
V diskuzi informoval ředitel školy Vla
dimír Čuka o současné situaci a problé
mech ve vzdělávání. Přítomné hosty za
jímaly otázky kolem vedení cyklostezek,
dopravního značení, údržby obce, povod
ňové situaci v Šumvaldu, finanční podpo
ry TJ FC a podobně. Odpovědi na podněty
a připomínky se tazatelé dozvědí jako ob
vykle v úvodu příštího zasedání zastupi
telstva obce.
Po ukončení diskuze seznámil zastupi
tele a hosty Ing. Libor Blaťák s rozpočto
vými opatřeními č. 4, 5 a 6/2020, které
jsou v pravomoci starosty. Navíc bylo při
jato rozpočtové opatření č. 7 (viz samostatný článek).
Na závěr přednesl zastupitel Roman Pi
ňos návrh usnesení, které zastupitelstvo
jednomyslně přijalo.

Aneta Glogarová

Výstavbu v Hněvotíně koronavir nezastavil

Čištění potoka v centru obce

Snažíme se pokračovat ve výstavbě podle
našich možností a vývoje financování obcí.
Máme něco našetřeno, hospodaříme a je
deme dál. Možná pomaleji ale s rozumem.
Akce:
–	Ve spolupráci se společností SEZAKO
Olomouc jsme odbahnili části zatrub
nění a koryto potoka.
–	Dovezli jsme a instalovali skladovou
garáž do sportovního areálu.
–	Zmapovali jsme studny na veřejných
prostranstvích a změřili hladiny vody.
Hodláme je vyčistit a osadit klasickými
pumpami s označením „NEPITNÁ VODA“.

Nové únikové schodiště v Bytovém domě seniorů

–	Řešíme další zdroj pitné vody. Kolem
vrtu u chmelnice již vytváříme oploce
né ochranné pásmo s vjezdovou brá
nou. Zdroj připojíme na vodovodní
systém obce do konce prázdnin. Dále
zvažujeme studnu u hlavní křižovatky,
studnu v ZŠ nebo nový zdroj za západ
ním okrajem obce. Zajištění pitné vody
zůstává našim hlavním úkolem.
–	Ohledně Domu s pečovatelskou služ
bou navrhujeme raději používat výraz
Bytový dům seniorů, protože během
zdravotních opatření jsme kvůli pů
vodnímu názvu spadali do úplně jiné

kategorie. Nyní zde dokončujeme nou
zové bezpečnostní schodiště z pavlače
z 2. NP. Po ukončení zdravotních ome
zení ještě nainstalujeme požární hlá
siče do bytů a zvonky s hovorovým za
řízením a dálkovým ovládáním otvírá
ní hlavního vchodu. V této věci již jsme
v jednání se společností ELETEM.
–	V restauraci na hřišti jsme dokončili
rekonstrukci sociálního zařízení a ob
kládáme strop udírny.
–	V přečerpávací jímce na Malém Válkově
jsme udělali technické úpravy.
Miloslav Antl, místostarosta
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Dočkáme se cyklostezek? Dočkáme!
V plném proudu jsou výkupy a směny po
zemků s majiteli. Je hotové základní geo
detické zaměření, oddělovací geometric
ké plány výškopisy a polohopisy dotčené
ho stávajícího terénu.
Rozpracovaná už je cyklostezka Hněvo
tín–Lutín, kde oceňujeme pomoc a zapo
jení starosty obce Lutín Ing. Jakuba Chrás
ta při jednání s majiteli úseku za říčkou
Blatou. Při stavbě bude tato cyklostezka
rozdělena na tři úseky: SO-1 Hněvotín–
Blata, SO-2 Lávka přes Blatu a SO-3 Lutín
ská část.
Horší je to s cyklostezkou Hněvotín–
Topolany, která je pro nás prioritní. Čeka

Plánované cyklostezky

jí nás další komplikovaná řešení s maji
teli dotčených pozemků. Většina z nich
souhlasí s výměnou nebo prodejem obci,
bohužel však ne všichni. Cyklostezka je
plánována po pravé (východní) straně
podél komunikace do Topolan. Musíme
akci projekčně připravit i za Topolany,
které jsou již součástí Olomouce. Jinak
bychom skončili na hranici katastru Hně
votína i například s veřejným osvětlením
a uživatelé půjdou nebo pojedou dál po
původní silnici III. třídy v nejhorším úse
ku sjezdu do Topolan. Pokud bude situace
s majiteli neřešitelná, máme v záloze ješ
tě chodník, který by vznikl na tělese pří

kopu podél komunikace po levé (západní)
straně komunikace.
Cyklostezka Hněvotín–Olomouc je až
na dva majitele vyřešena. S firmou Wanzl
připravujeme kupní smlouvu a se společ
ností Mrazírny SAFI – Autodoprava Husek
jednáme. Olomoucký kraj nám bezúplatně
převedl pozemky a až po okraj našeho ka
tastru máme situaci majetkově vyřešenou.
Problém bude spolupráce s městem Olo
mouc od konce katastru po Aquapark. Bu
deme také závislí na dotacích ze Státního
fondu dopravní infrastruktury a Integrova
ného regionálního operačního programu.

Jaroslav Dvořák, starosta obce

Topolany

Olomouc

Hněvotín

Aquapark

Lutín

Hospodaření schválilo zastupitelstvo bez výhrad
Zastupitelstvo na svém červnovém zasedání schválilo dva důleži
té dokumenty: „Závěrečný účet obce za rok 2019“ a „Zprávu o vý
sledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019“.
První dokument obsahuje přehledné porovnání plnění sdíle
ných daní, běžných a kapitálových výdajů, běžných příjmů, výda
jů a saldo provozního přebytku, porovnání aktivních a pasivních
účtů, závazkových a pohledávkových účtů, dále majetek obce,
měsíční stav finančních prostředků, bilanci dotací a vyúčtování
ke státnímu rozpočtu a k ostatním rozpočtům veřejné úrovně.
Nabízím alespoň základní čísla: Obec Hněvotín hospodařila
k 31. 12. 2019 s majetkem v účetní hodnotě 235 259 237 korun,
z toho hlavní položky tvoří stavby (203,2 milionu korun), po
zemky (16,4 milionu Kč) a nedokončený dlouhodobý hmotný
majetek ve výši 10,4 milionu korun. Celkové příjmy za rok 2019
činily 41 938 036,13 Kč a celkové výdaje 37 393 323,57 Kč. Za
stupitelé obce schválili celoroční hospodaření obce a závěrečný
účet obce za rok 2019 s vyjádřením „bez výhrad“.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2019 uzavírá kontrolu krajského úřadu, která se uskutečnila
18. – 19. 11. 2019, 16. 1. 2020 a 2. – 3. 3. 2020. Výsledkem
přezkoumání bylo zjištění, že zadavatel včas nezveřejnil na
svém profilu dodatek ke smlouvě o dílo a že nebyla zveřejněna
konečná výše ceny za nákup traktoru, která se však nelišila od
ceny dle kupní smlouvy a byla na profilu řádně zveřejněna.
Obec proto přijala opatření k odstranění nedostatků a zve
řejňování údajů na profilu obce je už zahrnuto do kontrolní čin
nosti v roce 2020.
Ještě několik informací k současnému stavu financí obce. Ke
dni 31. 12. 2019 byl stav na běžných účtech 10 410 302 Kč a ke dni
31. 5. 2020 byl zůstatek ve výši 9 164 724 Kč. Není proto důvod
„vyvěšovat černé vlajky“ nad investicemi, ale než se pustíme do
větších akcí, musíme mít zcela jasno v jejich financování i s ohle
dem na očekávané nižší rozpočtové příjmy ze sdílených daní.
Libor Blaťák, předseda finančního výboru

Fotografie na titulní straně: Pietní připomínka 75. výročí ukončení 2. světové války u pomníku v Hněvotíně
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Konečně alespoň jedna fungující restaurace
Situace s provozem restaurací v obci byla
opravdu zoufalá. A to pomineme zdravot
ní opatření v souvislosti s koronavirem.
Podařilo se ukončit nájem restaurace
na hřišti i restaurace za kulturním do
mem. Protože obě zařízení jsou majetkem
obce, investovali jsme do obou prostřed
ky na vylepšení prostor, zázemí, podlah,
elektroinstalace a podobně. Slibujeme si
od toho nalákání seriozních podnikatelů.
Obec v tomto oboru podnikat nebude
ani hostům nezajistí nabídku teplých ve
čeří. To musí nájemce, kterých se jaksi
nedostává. Během tří let jsme se rozlou
čili se dvěma na hřišti a s jedním za kul
turním domem.
U restaurace na hřišti jsme reagovali
na neustálý nátlak výboru TJ FC a také na
petici, kterou zorganizovali. Ohledně no
vého nájemce jsme přistoupili na výběr
TJ FC, která prostor pronajímá. Obec v té
to restauraci ještě zrekonstruovala sociál
ní zařízení za 200 tisíc korun a zřídila vý
dejní okénko na zmrzlinu. Točená zmrzli
na je opravdu výtečná.
Novému provozovateli této restaurace
přejeme úspěšné podnikání a všem návštěv
níkům příjemné posezení v příjemném pro
středí, s kvalitními nápoji a dobrým jídlem.
Nyní nás čeká výběr provozovatele restau
race za kulturním domem. Zatím žádný zá
jemce nevyhovoval našim požadavkům.

Jaroslav Dvořák, starosta obce

Restaurace na hřišti – nový provozovatel, sociální zařízení i venkovní posezení

Na hřišti je pivo, jídlo i točená zmrzlina
Dobrá zpráva pro obyvatele Hněvotína –
restaurace ve sportovním areálu je opět
otevřena. Novým provozovatelem se stal
hněvotínský občan, pan Petr Poledníček.
Tak, jak jsou postupně uvolňována kri
zová opatření v souvislosti s vyhlášením
nouzového stavu, rozšiřuje se i nabídka
služeb. Začátkem května začal v udírně
prodej točených nápojů přes výdejní okén
ko, s otevřením venkovních zahrádek se
v některých dnech přidala i nabídka uze
ných a pečených specialit, včetně tak po
pulárních makrel.
V současné době má restaurace již pev
nou otevírací dobu, denně je otevřeno od
11 do 22 hodin. Pomalu se rozjíždí i provoz
v kuchyni. Hosté mají od pondělí do pátku
v poledním menu výběr ze čtyř jídel. Večer
je možné si objednat například špekáček
na černém pivu, utopence, různé druhy to
pinek nebo klobásu. Čepují se tři druhy pi
va i nealkoholické nápoje. Novinkou, kte
rou uvítají především děti, je prodej toče
né zmrzliny. Venkovní kapacitu restaurace

Spokojené zákaznice

navýšilo nové posezení u parkovací plo
chy, které mohou využít i majitelé čtyřno
hých mazlíčků. Velký dík patří obecnímu
úřadu, jehož zaměstnanci se postarali
o generální rekonstrukci sociálních zaříze
ní. Restaurace má nově založenou face
bookovou stránku, na které můžete nalézt

informace týkající se jejího provozu, včet
ně aktuálního jídelníčku.
Po problémech s předchozími provo
zovateli věříme, že si kvalitně nabízenými
službami restaurace ve sportovním areálu
opět najde široký okruh zákazníků.

Milan Krejčí
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Nový vrt zlepší kvalitu pitné vody
Zdroje obecní vody, které jsou všechny
zásobovány vodou podzemní, ztrácejí
vydatnost. V červenci budeme zapojovat
další vrt, který bude tvořit asi třetinu
dosavadního množství naší pitné vody.
Předpokládáme, že se tím zlepší i kvalita
(hlavně tvrdost) vody, která jde z vodár
ny Klupoř.
Nicméně musíme s vodou šetřit. Obec
zakázala napouštění bazénů a zalévání.

Pro příští rok budu připravovat pořadník
napouštění bazénů a rybníčků.
Přestože je obecně sucho, v červnu pa
radoxně spadly snad všechny srážky, kte
ré bychom chtěli, aby postupně padaly
v průběhu celého léta. A navíc se rozhodly
spadnout během několika dní. Díky dobře
pročištěné dešťové kanalizaci a retenčním
nádržím u průmyslové zóny nás ovšem po
vodně minuly. Některé blízké vesnice bo

hužel živel citelně zasáhl, a proto zvažuje
me, že jim poskytneme nějakou formu po
moci.
Proto bych rád apeloval na to, abyste
neházeli odpadky, trávu, piliny ani jiné vě
ci do potoka. Chráníte tím nejen přírodu,
ale i sebe. A rodičům doporučuji, aby při
zvýšené hladině potoka nepouštěly děti do
blízkosti koryta, aby nedošlo k úrazu.

Lukáš Koníček, vodohospodář

Za nepovolenou skládku může padnout tučná pokuta

Odložený odpad mimo kontejnery na tříděný papír, plast a sklo u hasičské zbrojnice

Někteří občané stále považují veřejné
prostranství za odkladiště svého odpadu,
dokonce neváhají „odložit“ i autovrak.
Kopete jámu pro bazén nebo děláte te
rénní úpravy na svém pozemku? Na přeby
tečnou hlínu si nasmlouvejte odvoz a ulo
žení na skládku. To, že zeminu rozvážíte
po obecním prostranství a upravujete
obci nebo ostatním majitelům terén, ne
můžeme považovat za veřejně prospěš
nou činnost, ale za založení nepovolené
skládky. A za to jsou pokuty v řádech de
sítek tisíc korun. Tak aby se někteří z vás
nedivili.
Roman Piňos,
předseda výboru pro životní prostředí

Uložení zeminy na pozemek souseda v lokalitě za hřištěm

Nebezpečný odpad u biokontejneru směrem na Skaly

Odstavený autovrak v ulici U Floriánka
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Pietní připomínka
75. výročí ukončení 2. světové války
Připomínat občanům a zejména mladší generaci události 2. svě
tové války je velmi důležité i v dnešní době. A stejně tak projevit
úctu a poděkovat spoluobčanům, kteří bojovali za osvobození
Československa.
Na jaře 2017 se naše obec podílela, společně s představite
li města Olomouce, na odhalení pomníku západního odboje,
do kterého se zapojili lidé z Topolan, pozdější občané Hněvotí
na. V naší obci po válce žili vojáci, kteří bojovali na frontách
po celé Evropě nebo se účastnili domácího odboje. Většina
z těch, kteří válku přežili, se také aktivně podíleli v letech 1968
až 1969 na výstavbě místního pomníku odboje. Společně se
spolkem Čechů z Volyně a jejich přátel jsme připravovali slav
nostní odhalení tohoto pomníku po celkové rekonstrukci na
letošní 75. výročí ukončení války. Bohužel jsme kvůli vládním
omezením ohledně koronaviru byli nuceni květnové oslavy to
hoto důležitého výročí omezit na akci s účastí maximálně de
seti účastníků.
Vedení obce se tak 7. května společně s několika občany po
klonilo u pomníku v Topolanech, který je věnován památce let
ců za války sloužících v řadách Královského letectva (RAF). V od
poledních hodinách poté hněvotínský starosta přivítal u pomní
ku odboje před obecním úřadem členy spolku Čechů z Volyně
a jejich přátel s krátkým pietním projevem, místostarostové ná
sledně uctili památku padlých vojínů položením smuteční kyti
ce. Předseda spolku pan Miroslav Nerad ve svém projevu zmínil
obnovení ČSR po skončení protektorátu Čechy a Morava, vyzdvi
hl důležitost připomínání odvážnosti padlých spoluobčanů,
kteří se aktivně podíleli na osvobození naši země. Na závěr pak

Uctění památky obětí 2. světové války u pomníku v Topolanech

poděkoval zastupitelům a vedení obce za kompletně zrekon
struovaný pomník, který bude i nadále důstojně připomínat pa
mátku všech spoluobčanů, kteří bojovali za naši svobodu.
Petr Niessner, místostarosta

Patero správného vodohospodáře
První fakturační období tohoto roku máme úspěšně za sebou,
nyní je tedy vhodný čas ohlédnout se zpět a připomenout si ně
kolik zásad, které každému pomohou nejen k těžší peněžence,
ale též ulehčí a zkvalitní zásobování obce vodou. Vybral jsem
pět základních informací a upozornění.
1.	Kontrolujte stav přetlakového ventilu na bojleru
Přetlakové ventily na bojleru bývají častou příčinou ztrát vody,
kterou potom musí odběratel platit. Nejčastější chybou je svedení
z bojleru hadicí do kanalizace, kdy ovšem neprobíhá žádná další
kontrola. Poškodí-li se přetlakový ventil, voda postupně vytéká,
aniž by si toho někdo všiml. Taková ztráta může být až 100 kubíků
za rok! Správně by měla voda kapat do nádoby a z ní do kanálku,
aby šlo lehce zjistit, jestli ventil teče a je ho potřeba vyměnit.
2. Veďte si deník
Každý uživatel veřejného vodovodu by si měl vést „provozní de
ník“ umístěný u vodoměru. Pravidelným zapisováním stavu vo
doměru a porovnáváním průměrného stavu lze předejít ztrátám
na vnitřním vodovodu. Ideální je stav zapisovat jednou týdně,
ale postačí i dvakrát nebo jednou měsíčně (třeba vždy první den
v měsíci). Při výrazné změně průměrného stavu lze snadno do
hledat protékající toaletu nebo prasklinu v potrubí. Jedna pro
piska, jeden sešit a minuta měsíčně může během let ušetřit de
setitisíce korun.

3. Využívejte dešťovou vodu k zalévání
Jelikož v posledních letech v našem kraji panuje období sucha,
je vhodné snažit se vodu, která nám zdarma občas padá na stře
chy, zachycovat a používat k závlaze. V obci stále platí zákaz za
lévání, ulehčí to tedy i zátěži na vodovodní síť. Dešťová voda též
není chlorována, je tedy k závlaze rostlin vhodnější. K retenci se
výborně hodí vyčištěné staré septiky nebo plastové nádoby.
4. Pohněte ventily
Jednou za čas, ideálně při zapisování stavu vodoměru, je třeba
pohnout ventily a promazat je mazivem (třeba WD-40). Nemluvím
pouze o ventilech před a za vodoměrem, ale o všech ventilech na
vnitřním vodovodu. Jsou-li ventily stále otevřeny nebo zavřeny,
zatuhnou. Až budou třeba, už fungovat nebudou. Nastávají potom
problémy nejen při výměně vodoměrů, ale i při různých haváriích.
5. Ochrana obecní vody
Poslední bod se týká pouze majitelů studní. Je třeba překontrolo
vat, že se voda z Vaší studny nedostává do našeho obecního vodo
vodu. Dle nové vyhlášky již není dovoleno mít obě sítě spojeny. Ví
me však, že to tak plno lidí má. Samozřejmě nikoho nebudeme nutit
překopat celý vnitřní vodovod, je ovšem potřeba nemít nikdy puště
nou obecní a vlastní vodu zaráz. Obě sítě musí být odděleny ventily.
Též se musí kontrolovat stav zpětné klapky. Tímto opatřením chrání
te vodní řád celé obce.
Lukáš Koníček, vodohospodář
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Kulturní a společenské akce se konečně rozbíhají
Společenský život se pomaličku vrací do starých kolejí. Ožívá
kulturní dům, kde již nacvičuje taneční skupina BABA, konají se
zde zkoušky dechové hudby Hněvanka, třikrát týdně probíhá
tabata cvičení a v provozu je i místní knihovna.
Ve sportovním areálu již trénují dětské oddíly kopané, tenis
té „zahltili“ všechny tři kurty a stejně plno je na hřišti s umělým
povrchem, plážovém volejbalu či venkovní posilovně. Do této
oblasti můžeme také zařadit otevření restaurace na hřišti.
Jak jsme už před dvěma měsíci předpokládali, nemohli jsme
bohužel uskutečnit plánované akce, jako jsou Den Země, Slet
čarodějnic, stavění máje, výlet pro celou rodinu se spolkem Pro
Vás, letní kino spolku ProVás nebo průvod a kácení máje.

Plánované akce
23.6.	rozloučení s 9. třídou v obřadní místnosti kul
turního domu
29.6. – 3.7. I. turnus příměstského tábora ZŠ Hněvotín
13.7. – 17.7. II. turnus příměstského tábora ZŠ Hněvotín
17.8. – 21.8. III. turnus příměstského tábora ZŠ Hněvotín
8.8. – 15.8. pobytový tábor se spolkem Pro Vás
22.8.
výlet vláčkem na Velký Kosíř
29.8.	SDH připraví Pivní festival u zbrojnice
Petr Niessner, místostarosta

Pojeďme společně minivláčkem na Velký Kosíř

Na tradiční posezení u rozhledny na ha
náckém Mont Blancu vás srdečně zveme
v sobotu 22. srpna od 14 hodin. Pro seni
ory i malé děti bude k obecnímu úřadu
opět přistaven minivláček, který dvakrát
za den na vrchol Velkého Kosíře vyveze
a zpět doveze vždy padesátku výletníků.
Občané naší obce, kteří budou mít zá
jem vyšlápnout sto padesát osm schodů do
výšky 25 metrů, obdrží bezplatnou vstu

penku na rozhlednu. Návštěvníci si budou
moci zakoupit a vlastnoručně opéci při
pravené špekáčky a za hudebního dopro
vodu skupiny MIŠ MAŠ posedět u kávičky,
vínečka nebo točeného pivečka. Vzhledem
k tomu, že kapacita vláčku je omezená, bu
dou místenky opět připraveny během srp
na na obecním úřadě. O možnosti jejich
bezplatného vyzvednutí vás budeme infor
movat obecním rozhlasem.

Sportovně založeným občanům či celým
rodinám s dětmi doporučujeme vyrazit na
blízký Velký Kosíř na vlastním jízdním ko
le. V tom případě totiž nebudou vázáni na
dvouhodinový interval jízdy minivláčku.
S ohledem na západ slunce a vyklizení Kosí
ře je ukončení akce plánováno na 19 hodin.
Doufáme, že nám společnou oblíbenou let
ní akci nepřekazí počasí ani žádný corona
virus.
Petr Niessner, místostarosta

Co s posekanou
trávou?
Kam s ním? To již řešil spisovatel Jan Neru
da ve své povídce se slamníkem. My řeší
me problém: kam s trávou? Nemůžete sy
pat trávu na veřejné prostranství, do pole
nebo na pozemky souseda.
Sekáte-li trávu ve své zahradě, dávej
te ji do kompostéru. Obec jich zakoupila
spoustu a nabízí je za poloviční cenu.
Spousta z našich obyvatel nabídku využi
la. Aktuálně je jich na skladě deset a ne
máme problém dokoupit další.
Roman Piňos,
předseda výboru pro životní prostředí

Uložení posekané trávy na cizím pozemku v lokalitě za hřištěm
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Předškoláci se loučili hrami i sladkým občerstvením

Zážitky z mateřské školy patří ke vzpomín
kám snad každého z nás. Někdo vzpomíná
na svou oblíbenou hru nebo hračku, jiný
na svého kamaráda nebo paní učitelku.
Přiblížil se konec školního roku a my jsme
se chtěli s dětmi, které po prázdninách za
sednou do lavic v 1. třídě rozloučit tak, aby
i na tento den měly hezké vzpomínky. Při
pravili jsme jim proto zábavné dopoledne.

Už při ranních hrách si děti mohly vy
půjčit čepičky zvířátek, zahrát si pohád
ku, skákat na trampolíně, házet míčkem
na cíl a zatancovat si se svými nejmilejší
mi kamarády. Při pobytu venku změřily
své síly ve sportovních hrách a vědomost
ní soutěži . Děti byly unavené, ale usmí
valy se a bylo vidět, že jsou spokojené.
Hry zakončily sladkým občerstvením, ne

boť ke každé oslavě patří něco dobrého.
Na památku jsme jim darovali knihu Ve
selí prvňáčci s pohádkami a básničkami
a kufřík se školními pomůckami. Po prázd
ninách je čeká obtížnější cesta, ale věří
me, že ji zvládnou úspěšně.
Tak ať se vám daří naši prvňáčci a má
te co nejvíc jedniček!
Ilona Vyroubalová

Děti jsou zpět mezi kamarády ve školce
Po dvou měsících se konečně otevřely dveře naší školky. Zno
vuotevření v pondělí 18. května 2020 předcházely velké přípra
vy podle pokynů Krajské hygienické stanice Olomouc a manuá
lu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Přihlášené děti jsme rozdělili do tříd, které běžně navštěvu
jí, pouze starší sourozenci z Motýlků mohli být se svými mladší
mi sourozenci v Broučcích. První dny byly trochu složitější, než
si všichni zvykli například na nový způsob předávání a vyzvedá
vání dětí, rozmístění dětí u stolečků, dodržování zvýšených hy
gienických pravidel apod. Po několika dnech, kdy se děti sezná
mily se všemi pravidly „Jak přemoci zlého draka Koroňáka“, na
stal téměř stejný průběh činností v celé školce. Jen s kamarády
z ostatních tříd se děti zdravily pouze na dálku.
Podle počasí jsme se snažili využívat nejen třídy a herny, ale
i zahradu a dvůr, kde se děti seznámily s nově zakoupenými spor
tovními hrami, jako jsou kroket, bowling a další.

Všechny činnosti mohou kamarádi i rodiče sledovat alespoň
na fotografiích na našich webových stránkách.
Drahomíra Bártová
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Viry a bacily zastavíme, doktora se nebojíme
Co všechno dělá lékař, jak ošetřit zraně
ného a mnohem víc se dozvěděly děti
v úterý 16. 6. 2020 při projektu „Viry a ba
cily porazíme, doktora se nebojíme“.
Na začátku si všichni vyslechli krátký
příběh o nemocné holčičce, která se bála
doktorů. Seznámili se také s tím, co nám
pomáhá, abychom zůstali zdraví (jíst zdra
vě, umývat si ruce…). Zahráli si různé po
hybové hry např. „Na bacily“, „Hlava, ra
mena, palce…“, cvičili podle říkanek, spo
lečně jsme si popsali obrázky z nemocnice,
z čekárny, ale také z domácího prostředí.
Nejvíce děti zaujala část, kdy se samy
mohly stát doktory a vyzkoušet si ošetřit
zraněného člověka. Navzájem si obvazo
valy nohu nebo ruku, prohlédly si injekci,
zalepovaly si „rány“ náplastí, posloucha
ly srdíčko a také se seznámily s lékárnič
kou a s tím, co všechno v ní můžeme najít.
Vše jim ukázala a pomohla správně ošet
řit zdravotní sestřička Veronika Navráti
lová. Nakonec jsme si zazpívali písničku
„Doktora se nebojíme“, na kterou jsme si
i zatancovali.
Malé ošetřovatele projekt zaujal a byli
tak šikovní, že by mohli hned pracovat
jako lékaři.
Monika Königová
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Za vzdělávání dětí v době koronaviru
by si většina rodičů zasloužila jedničku
Na základě mimořádného opatření Minis
terstva zdravotnictví byl k 11. 3. 2020
přerušen provoz školy. Od tohoto dne ne
směli žáci do školy. Přešli na tzv. distanč
ní výuku – vzdělávali se ze svých domovů
za pomoci svých rodičů či dalších rodin
ných příslušníků.
Každý třídní učitel si zvolil svůj systém
vzdálené výuky, úkolovali děti s odkazy
na různé internetové vzdělávací portály.
Chvíli trvalo, než někteří školáci pochopi
li, že nejsou prázdniny. Důležitá byla pře
devším zpětná vazba – to že děti opravdu
pracují a jak plní zadané úkoly. I z této

zpětné vazby budou učitelé své žáky
hodnotit na konci tohoto velmi zvláštní
ho pololetí.
Mateřská škola byla uzavřená od
18. března 2020 kvůli minimálnímu zájmu
rodičů o její provoz. Činnost obnovila
18. května 2020 a nyní funguje bez jakých
koliv omezení, ale při dodržování přísných
hygienických pravidel. Školku v součas
nosti navštěvují asi 2/3 z celkového počtu
dětí.
Od 11. 5. do 5. 6. 2020 připravovala
základní škola žáky 9. ročníku na přijí
mací zkoušky v předmětech matematika

a český jazyk. Jejich účast byla dobrovolná.
Nyní (10. 6. 2020) mají deváťáci po přijí
mačkách, čekají na jejich výsledky a dále
pokračují v distančním vzdělávání.
Od 25. 5. 2020 se škola otevřela pro
žáky 1. stupně (1. – 5. ročník). Opět na bá
zi dobrovolnosti přihlásili rodiče své dě
ti k osobní účasti na vyučování. Ti žáci,
kteří se nepřihlásili, zůstávají v domácím
distančním vzdělávání. V každém ročníku
pracuje jedna skupina o maximálním po
čtu 15 žáků, opět za dodržování přísných
hygienických pravidel. Provoz základní
školy je stanoven od 7.40 do 16 hodin. Po
klasickém vyučování následuje buď odchod
žáků domů, nebo zájmová činnost. K osob
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ní účasti bylo přihlášeno 59,5% z celko
vého počtu žáků 1. stupně.
V pondělí 8. 6. 2020 už mohli do školy
i žáci 6. - 8. ročníku. Opět dobrovolně a za
dodržování daných hygienických pravidel.
Jejich přítomnost je omezena na 6 hodin
za týden v jednotlivém ročníku. Cílem po
bytu ve škole jsou třídnické hodiny a kon
zultace ve stěžejních předmětech ČJ, AJ
a M. Ti žáci, kteří zůstávají doma, pokraču
jí v distančním vzdělávání. Osobní účast
na konzultacích je na 53,6%.
Ve školce i základní škole byla a je neu
stále zajištěna teplá strava.
Školní rok skončí v pátek 26. 6. 2020
(v pondělí 29. a úterý 30. 6. bude ředitel
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ské volno). Vysvědčení převezmou děti
v pátek ráno obdobně jako v minulých
letech, ale při zachování aktuálních hy
gienických opatření.
V pondělí 29. 6. 2020 začíná první tur
nus našeho příměstského tábora a zároveň
hlavní prázdniny pro všechny žáky základní
školy. V novém školním roce 2020/2021
uvítáme žáky v úterý 1. září 2020 v 8 hodin
v Kulturním domě Hněvotín.
Vzhledem ke svému věku pamatuji
uhelné prázdniny a chřipkové prázdniny.
Ale to byly opravdové prázdniny, protože
technika tehdy nedovolovala takové čin
nosti jako v současnosti. Nedávné uza
vření a následné uvolňování podmínek

pro provoz školy ale rozhodně prázdnina
mi nebyly. Přesto to někteří žáci dodnes
nepochopili a smutné je, že ani jejich ro
diče nedovedli zasáhnout do jejich dis
tančního vzdělávání a přinutit své po
tomky k této jejich základní povinnosti.
Doufám jen, že od září nás čeká opět kla
sické vzdělávání, které nastolí tolik po
třebný řád pro život příští generace.
Závěrem chci poděkovat pedagogům
a rodičům za to, jak zvládli tento úplně
nový stav ve vzdělávání dětí. Pokud bych
měl jako ředitel školy podepsat vysvědče
ní za minulé 3 měsíce pro naše pedagogy
a rodiče, tak by tam musely být jen samé
výborné. Vladimír Čuka, ředitel školy

Region HANÁ z.s. pořádá
příměstský tábor

pro děti zaměstnaných rodičů z Hněvotína
ve věku 5 – 7 let
(v rámci projektu financováno z OPZ)

KDY:
Příměstské tábory – Region Haná CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010956
20. - 24. 7. 2020
(1. týden, kdy je přerušen
provoz MŠ Hněvotín)
vždy 7.00 – 16.00 hod. (tj. 9 hodin)
KDE: Mateřský klub Beruška
(vstup z boční strany školky)

KONTAKTNÍ OSOBA:
Mgr. Zuzana Šínová
email: sinova@tzgrants.cz
tel.: 608 412 461
Do přihlášky prosím napište jméno,
příjmení dítěte, věk, místo tábora
a termín. Obratem Vám zašlu
formulář závazné přihlášky.
Přihlášky uzavíráme 26.6.
Těšíme se na vás!

Kreativní dílny
v Berušce

CO
VÁS ČEKÁ:
celodenní program,
kreativní tvoření, sportovní
hry, zábava, soutěže, pobyt na
školkové zahradě, malé výlety
do okolí, strava zajištěna
ze školní jídelny.
Těší se na vás paní učitelka
Monika Königová
a Zuzana Šínová.

JEDNOTNÁ
CENA 950,- Kč
(strava – 2x svačina, oběd,
celodenní pitný režim,
vstupné, jízdné)
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Každé pondělí mohou žáci pomáhat na školním pozemku

Již dva měsíce uplynuly od doby, kdy jsme
zasázeli brambory na školní pozemek, vy
seli zeleninu a vyčistili záhon s drobným
ovocem. První odměnou jsou jahody, na
kterých si během zrání pochutnávají naši

žáci. Už na první pohled je vidět, že se
v tomto teplém a vlhkém počasí pěstova
ným rostlinám velmi daří.
Péče o pozemek bude nutná i v době
hlavních prázdnin. Proto prosím žáky na

ší školy, aby svou pomocí přispěli k boha
té úrodě. Pod pedagogickým dohledem
mohou přiložit ruku k dílu každé pondělí
od 9 do 11 hodin.

Mgr. Iveta Šutová

Na rouškové vyučování jsme se těšili Poděkování

firmě WANZL
Děkujeme firmě WANZL zastoupenou
Ing. Jaromírem Slehou, která zdarma po
skytla Základní škole Hněvotín barel o obje
mu 1000 litrů. Barel nám poslouží jako re
zervoár vody na zalévání záhonků na škol
ním pozemku.
Mgr. Vlasta Nováková,
zástupkyně ředitele

I přes těžké „koronavirové období“ se nám, žákům 6. – 8. ročníku ZŠ Hněvotín, naskyt
la možnost opět navštěvovat školu. Všichni jsme se mohli společně s rodiči rozhodnout,
zda školu navštěvovat budeme, či zůstaneme jen u distanční výuky. Každá školní skupi
na navštěvuje školu dvakrát do týdne na tři vyučovací hodiny. S ostatními třídami se
bohužel nepotkáváme a musíme poctivě dbát na přísné hygienické zásady. I přes tato
omezení jsme velmi rádi, že jsme se po tak dlouhé době mohli vrátit do školních lavic.
Všem přejeme pevné zdraví!
Adam Ošťádal a Jirka Mlynář, žáci 7. ročníku
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z historie obce

Od pádu vrtulníku u Hněvotína uplynulo 33 let
Jen necelých 400 metrů od novější zá
stavby domů v západní části obce se kou
sek od potoka z trávy vypínají zajímavé
kovové objekty. Při bližším prozkoumání
lze identifikovat tři listy rotoru z vrtulní
ku zasazené do země. Někteří z vás je
možná zaznamenali při nedělní procház
ce nebo tímto směrem chodíte venčit pej
sky. A možná jste přemýšleli, kde se tady
vzaly a jakou událost mají připomínat.
Žádný zápis týkající se události souvisejí
cí s vrtulníkem jsem v obecní kronice ne
objevil. Není v ní ani řádka. Při hledání
informací jsem se tak musel obrátit na
hněvotínské pamětníky.
Po okupaci v srpnu 1968 se letiště v olo
moucké čtvrti Neředín nedobrovolně pře
měnilo na základnu sovětské Rudé ar
mády. Vojáci zde měli veškerou techniku
a vybavení, což zahrnovalo i řadu vrtulní
ků. Více než 20 let, co zde vojáci pobýva
li, probíhaly v hangárech údržba, opravy
či revize této techniky. V případě vrtulní
ků se po dokončení prací posílal stroj do
vzduchu, aby se řádně zaletěl a vojáci si
tak ověřili, že vše správně funguje. Do
konce se na vrtulníky někdy zavěšovaly
těžké traverzy kvůli zatěžkávací zkoušce.
Tyto zkušební lety se konaly takřka den
ně, pro hněvotínské občany tak nešlo
o nic výjimečného, když jim nad hlavami
duněly vojenské helikoptéry.
Také v pátek 24. července 1987 nad na
ší obcí opět prolétávaly helikoptéry. Avšak
jedna z nich typu Mil Mi-4 během letu
zaznamenala technické problémy. Na její
palubě byli tři sovětští vojáci – velitel Vik
tor J. Saveljev (†31), Alexandr F. Kapita
nov (†25) a Vladimir G. Baranishenko (†28).
Podle svědků události se náhle ozvaly rá
ny, které připomínaly výstřely. Tyto zvuky
pravděpodobně způsobila závada rotoru.
Stroj se začal řítit k zemi, jeden z listů se

Vrtulník Mil Mi-4 – stejný typ havaroval před
33 lety v západní části obce

Listy rotoru vrtulníku, které upomínají na nehodu sovětských vojáků v roce 1987

během pádu ulomil a nejmladší z vojáků
vyskočil ven ještě před dopadem, ale ži
vot si tím nezachránil. Při nárazu do pole
s řepou se ozvala velká rána a stroj ihned
vzplál.
Vzniklá situace samozřejmě neunikla
pozornosti hněvotínských občanů. Ještě
než se tam stačili dostat, předjela je dvě
vojenská auta, z nichž vyskákali Sověti
s kulomety a místo nehody obklíčili. Niko
ho z přihlížejících nepustili blíže než na
50 metrů. Po několika minutách na místo

Pomník sovětským vojákům, kteří zahynuli při
nehodě vrtulníku u Hněvotína

dorazila cisterna a trosky vrtulníku uhasi
la. Ze stroje nezbylo takřka nic, při dopa
du se roztříštil na tisíce kusů. Všichni tři
vojáci zahynuli.
Prohledávání okolí nehody trvalo do
večera. Vojáci hledali těla členů posádky,
a proto uzavřeli celou oblast od potoka až
k soše sv. Floriána. Všechna tři těla nako
nec nalezli a trosky vrtulníku během ná
sledujících dní odvezli zpět na letiště,
kde je zakopali do země. Po roce 1989
byly vyzvednuty a prodány do sběru. Do
dvou týdnů od havárie se sovětští vojáci
na místo činu vrátili, aby zde zabetono
vali tři listy vrtulníku a společně s ka
menným obeliskem vytvořili pomník to
hoto neštěstí. Dlouhá léta o něj nikdo
nepečoval, až v roce 2018 někdo okolí po
mníku upravil, kamenný obelisk natřel na
modro a hvězdu na něm na červeno. Na
každý ze tří listů připevnil informační ce
dulku s textem v lámané češtině, pravdě
podobně počítačovým překladačem pře
ložený z ruštiny. Kdo má tuto úpravu po
mníku na svědomí, to dnes s jistotou
nevíme.
K podobné letecké nehodě došlo o 11 let
později, v listopadu 1998, v lesích u Slati
nic. Zde se kvůli technickým problémům
a nepříznivému počasí zřítil stejný typ vr
tulníku. Z leteckého dne v Irsku se v něm
do Přerova vraceli čtyři čeští vojáci. Tra
gickou havárii ani jeden z nich nepřežil.
V místě nehody je pietní místo s kamen
ným pomníkem.
Adam Niessner, kronikář obce
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Myslivci chystají odloženou Výroční členskou schůzi
Letošní 2. červen byl pro členy Myslivec
kého spolku Blata Hněvotín malým svát
kem. Krátce řečeno: konečně zase spolu.
Začal měsíc myslivosti a ochrany příro
dy. Po čtvrtroční koronavirové odmlce
jsme se poprvé společně sešli na pracov
ně informativní schůzce. I když úvod za
čal smutnou vzpomínkou na zesnulého
kamaráda Jaroslava Ondriska, který nás
v květnu navždy opustil, jak v úvodu uvedl
předseda MS MUDr. Pavel Andrš ve svém
úvodním slovu a poděkoval účastníkům
rozloučení.
Zakrátko se však schůzka dostala do
obvyklého pracovního tempa. Jednalo se
také o přípravu Výroční členské schůze,
která se kvůli koronaviru nekonala v pů
vodně stanoveném termínu. Vyplynulo to
z programu, který přednesl jednatel MS
Luděk Nezhyba. Bodů k řešení měl nově
zvolený výbor celou řadu, počínaje otáz
kou financí, nákupem potřeb pro spolko
vou činnost a přídělem povolenek k odlo
vu srnců konče. Diskuse byla místy ostřej
ší, ale vždy ku prospěch věci. Projednávané
jednotlivé úkoly budou neodkladně řeše
ny tak, abychom na odložené Výroční
členské schůzi 27.června mohli konstato
vat jejich splnění a schůze měla skutečně
slavnostní ráz. Předseda spolku dále infor
moval myslivce o termínech konání odlo
žené chovatelské přehlídky trofejí konané
5. a 6. června v Příkazích a o delegátovi na
Sněm ČMMJ, z. s., OMS Olomouc konaný
7. června tamtéž.

Předsednický stůl – zleva myslivecký hospodář Pavel Toman, finanční hospodářka Bc. Bára Mrákavová a jednatel Luděk Nezhyba. Foto: Rudolf Krč

Neohrožujte mláďata v přírodě
Rádi bychom se touto formou obrátili na
širokou veřejnost s upozorněním. Tento
měsíc je obdobím zrození nového života
v přírodě, na svých procházkách přírodou
můžete spatřit srnče, malé zajíčky, kuřát
ka bažantů a koroptví – prosím, nesahej
te na ně! Ve většině případů nejsou opuš

těná, jen chtějí od nás lidí klid a ohledu
plnost. Proto nenechávejte vaše čtyřnohé
kamarády volně v přírodě běhat. Takové
malé srnče, bažantí kuře nebo zajíček je
proti nim zcela bezmocný. Za ukázněnost
a vstřícnost všem spoluobčanům děkuji
hněvotínští myslivci.
Rudolf Krč,
člen mysliveckého spolku

Chlouba školy – muškáty už opět zdobí budovu
Už je to zase tady. Chlouba naší školy.
I v letošním roce se můžeme díky naše
mu zřizovateli pochlubit okny plnými
pelargonií. Pan Čtvrtlík s panem Ho
ráčkem nám do školy přivezli 58 truhlíků
s muškáty. Paní učitelky a paní sekre
tářka za vydatné pomoci paní kuchařek
během chvíle umístily truhlíky do oken
a na balkon školy. Nyní se o všechny
muškáty s vervou sobě vlastní stará na
še paní vychovatelka Ing. Naděžda Krej
čí a o prázdninách se muškátů ujmou pa
ní učitelka Iveta Šutová, paní sekretářka
Milada Bernatová a paní uklízečky Dana
Trbušková a Petra Navrátilová. Všem
jmenovaným patří náš velký dík, protože
naše škola s krásnými muškáty je vyhlá
šená v širokém okolí.
Mgr. Vlasta Nováková,
zástupkyně ředitele
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Sportovní areál je především pro mládež a občany
Úvodem chci zdůraznit, že obec vkládá
značné finanční prostředky do sportovní
ho areálu kvůli tomu, aby vytvořila co nej
lepší podmínky pro sportovní vyžití mlá
deže a dospělých občanů Hněvotína.
Při uzavírání nájemní smlouvy s TJ FC
Hněvotín, z. s., byla dohodnuta pravidla,
že například tenisový kurt číslo 3 je určen
výhradně pro děti začínající s tenisem. Bez
objednávky, bez pořadníku. Zdarma! Hraje
se v tom pořadí, kdo přijde dříve. Hráči si
pak po sobě antukový kurt, jako každý sluš
ný tenista, uklidí. Potom nastupují další.

Systém objednávek vede k tomu, že si
rodič zablokuje se svým potomkem tento
kurt na několik termínů dopředu a pokud
jich to udělá víc, je to problém. A to ne
chceme. Bude-li hrát dospělý s dítětem,
rezervujte si placené kurty 1 a 2. Rezer
vační systém musí upřednostňovat obča
ny Hněvotína. Cena pronájmu se stano
vuje podle členství v TJ FC.
Podobná situace nastává u rezervace
hřiště pro plážový volejbal, kdy musí hři
ště děti opustit, protože je od určité hodi
ny rezervace. Děti rovněž nic neplatí!

Proto máme v plánu vybudovat ještě do
konce měsíce července další hřiště pro plá
žový volejbal pro děti, v prostoru za antu
kovým volejbalovým (nohejbalovým) hřiš
těm. Tím by se situace zlepšila.
Obec nechce podporovat pronájmy kur
tů sportovcům z Olomouce a jiných obcí.
Očekávali jsme od funkcionářů TJ FC Hně
votín spíše smysluplnou organizaci dětské
ho a rodinného sportovního vyžití. Nejde
přece vůbec o komerční využívání a rozpo
čet TJ FC Hněvotín.
Jaroslav Dvořák, starosta obce

Tenisti rozehráli jubilejní Hněvotínský hrnec

Benjamínkem soutěže je nováčkovský pár Antonín Breznický – Filip Sova (vpravo). V tomto zápase
podlehl jednomu z favoritů na celkové vítězství dvojici Karel Brachtel – Ivo Lošťák v poměru 6:0 a 6:1.

Napínavou bitvu pro sebe dokázali na kurtu č. 1 ve třetím setu „urvat“
manželé Jitka a Jiří Sovovi, když porazili dvojici Ondřej Svaček – David Houska po setech 7:5 3:6 6:2.

Naplno nyní duní tenisovými kurty ve
sportovním areálu servisy, forhendy, bek
hendy, smeče a zaznívají pochvalné vý
křiky, pestré komentáře i nadávky (bohu
žel – nicméně alespoň v menší míře). Pro
stě tradiční, ale nezaměnitelná kulisa pro

Veteránem soutěže je Petr Filkász. Výkony však
veteránské rozhodně nepředvádí.

Výbornými výsledky se prezentuje nově vytvořená dvojice Zoltán Murányi
– Leoš Kučerka (vlevo). V tomto utkání dokázala porazit pár Jan Heider
– Martin Volmut v poměru 6:3 6:3.

5. ročník tenisové soutěže dvojic hrající
se pod názvem Hněvotínský hrnec.
Letošního ročníku se účastní rekordní
počet 20 dvojic. Ty byly nalosovány do
dvou skupin po deseti, ve kterých se utká
každý s každým. Celkem tak bude v zá

kladní části odehráno 90 utkání. Podle
výsledků budou poté jednotlivé páry roz
děleny do bojů o titul a o další umístění.
Pokud půjde vše podle plánu, měli
bychom znát celkového vítěze přibližně
v polovině měsíce září.
Milan Krejčí
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HNĚVOTÍN

PŘÍMĚSTSKÝ
PŘÍMĚSTSKÝ
TENISOVÝ
KEMP
TENISOVÝ TÁBOR
Program:

Termín:

•
•
•
•

27. 7. - 31. 7. 2020
Pro děti ve věku 6-15 let
Denně v čase 8:30 - 15:30
Strava zajištěna (svačina, oběd, svačina).

tenisový trénink
sportovní soutěže
kondiční příprava
rozvoj pohybových
dovedností
• závěrečný turnaj

Cena kempu

2 850,-

Přihlášky zasílejte na
TREND SPORT, z. s.
machovsky.d@seznam.cz
Případné dotazy volejte
na +420 602 704 959
Kemp probíhá pod vedením profesionálních trenérů
a ve spolupráci s FC Hněvotín a obcí Hněvotín.

Tenisový kemp je přednostně určen pro hněvotínské děti!
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