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Držitelé øidièských prùkazù vydaných od 1. ledna 1994 do 
31. prosince 2000 jsou povinni si tyto vymìnit nejpozdìji 
do 31. prosince 2010! Uplynutím stanovené doby pro 
jejich výmìnu øidièské prùkazy pozbývají platnosti.

Kde si mohu 
øidièský prù-
kaz vymìnit? 
N a  u r è e n é m  
p r a c o v i š t i  
obecního úøadu 
obce s rozšíøenou 
p ù s o b n o s t í  
pøíslušného podle 
místa trvalého 
pobytu na území 
Èeské republiky – 
v našem pøípadì pracovištì Magistrátu mìsta Olomouce, 
odbor agendy øidièù a motorových vozidel, Vejdovského 
2, 4.patro (úøední hodiny Po+St 8-12 a 13-17 hod, Út+Èt 
8-12 a 13-15.30hod.).

Co musím mít s sebou? 
- „Žádost o vydání øidièského prùkazu“ – obdržíte na 
pracovišti Magistrátu mìsta Olomouce.
- platný doklad totožnosti (obèanský prùkaz, pas).
- prùkazovou fotografii o rozmìrech 3,5 x 4,5 cm.
- øidièský prùkaz, který podléhá povinné výmìnì.

Kdy mi bude vydán nový øidièský prùkaz? 
Vydat øidièský prùkaz je možné do 20 dnù od podání 
žádosti, pøípadnì do 5 pracovních dnù od podání žádosti 
po úhradì správního poplatku 500 Kè. 

Kolik mì to bude stát? 
Povinná výmìna øidièských prùkazù je osvobozena od 
správního poplatku, vyjma vydání prùkazu ve lhùtì kratší, 
tj. do 5 pracovních dnù od podání žádosti (viz výše - 
správní poplatek 500 Kè).

Vy, kterých se výmìna øidièských prùkazù týká, neváhejte 
a nenechávejte tuto záležitost až na konec roku. Fronty 
žadatelù jsou vždy až nìkolikahodinové.

Milan Krejèí

Zasedání zastupitelstva obce probìhlo v avizovaném 
termínu 18. února 2010 v sále Kulturního domu 
Hnìvotín. Jednání se zúèastnilo 7 zastupitelù, omluveni 
byli ing. Tomáš Dostál a Vladimír Jurtík. Hostù z øad 
obèanù se na zasedání dostavilo 25.
Po zahájení a nezbytných formalitách seznámil Ing. 
Jaromír Sleha zastupitele a obèany s výsledkem kontroly 
hospodaøení obce v roce 2009 (podrobnìji informujeme v 
samostatném èlánku).

Dále byly projednány pøíspìvek obce FC Hnìvotín na rok 
2010 a pøíspìvek základní škole na školu v pøírodì. Byl 
schválen prodej pozemkù obce uvnitø areálu 
zemìdìlského družstva a bezúplatný pøevod pozemkù z 
majetku Øeditelství silnic a dálnic obci. Dále zastupitelé 
schválili smlouvy obce.
Body v „Rùzném“ jsou rozebrány v samostatných 
èláncích, napøíklad hospodaøení s pozemky obce apod. 
Podrobnìjší informace o projednávaných záležitostech 
naleznete na obecních webových stránkách v Usnesení z 
21.zasedání zastupitelstva obce.
Další veøejné zasedání probìhne ve druhé polovinì mìsíci  
dubnu 2010.

Ing. Jaroslav Dvoøák, starosta

Ze zasedání zastupitelstva obce. Výmìna øidièských prùkazù.

Na rozdíl od jiných institucí si uvìdomujeme, že jsme tu 
pro vás a ne naopak. Neustálý nárùst administrativy a také 
skuteènost, že øadu úkonù provádíme z ekonomických 
dùvodù sami,  nás však nutí vytvoøit alespoò minimální 
èasový prostor pro zvládnutí tìchto úkolù zamìstnanci 
obecního úøadu. Proto vám pøipomínáme úøední hodiny:

 

Dìkujeme Vám za pochopení a za dodržování této doby!
ing. Jaroslav Dvoøák, starosta

PONDÌLÍ : 7.30 – 11.30 12.30 – 17.30
ÚTERÝ : 7.30 – 11.30 pro veøejnost zavøeno
STØEDA : 7.30 – 11.30 12.30 – 17.30 
ÈTVRTEK : 7.30 – 11.30 pro veøejnost zavøeno
PÁTEK : pro veøejnost zavøeno

Úøední dny na Obecním úøadì Hnìvotín.

Zmìna èasu svozu komunálního odpadu.

Technické služby Olomouc provádìjí sbìr komunálního 
odpadu v naší obci každé druhé pondìlí, lichý týden. 
Doposud byl provádìn v odpoledních hodinách. Z dùvodu 
organizaèních zmìn na skládce bude svoz popelnic 
provádìn již v ranních hodinách. Z tohoto dùvodu je 
nutné pøipravit popelnice k výsypu již veèer pøed dnem 
svozu. Bohužel se stalo, že nìkteøí z vás nemìli z tohoto 
dùvodu popelnici vysypanou, ale tuto informaci jsme 
bohužel dostali až druhý den po svozu.
Obec má ještì v zásobì pozinkované i plastové popelnice. 
Mùžete si je zakoupit v kanceláøi Obecního úøadu za 
nákupní cenu. V rámci úspor již nebudeme nákup 
popelnic dotovat, protože, jak jistì víte, již dotujeme svoz 
komunálního odpadu.

ing. Jaroslav Dvoøák, starosta

Uvedená výmìna se vztahuje na následující 
typy øidièských prùkazù:
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Kontrola hospodaøení obce.

Dne 20.ledna 2010 bylo dokonèeno ovìøování roèní 
závìrky a pøezkoušení hospodaøení obce Hnìvotín za rok 
2009 auditorem ing. Eduardem Kepákem. Vypracoval 
zprávu, ve které neuvedl žádný závažný nedostatek, který 
by zpochybnil významným zpùsobem hospodaøení obce 
Hnìvotín za loòský rok. Závìreèný úèet obce byl schválen 
na veøejném zasedání obce dne 18.února 2010  a to bez 
výhrad.

Ze závìreèného úètu vyplývá, že obec letos investovala do 
majetku 28 778 000,- Kè. Nedokonèené investice jsou v 
hodnotì 33 161 571,- Kè. O tuto hodnotu pak bude navýšen 
majetek obce. Dále hospodaøíme s majetkem (stavby, 
inženýrské sítì, movité vìci, drobný majetek, nehmotný 
majetek, umìlecké pøedmìty) ve výši 135 468 000,- Kè. 
V majetku obce dále máme cca 58 ha pùdy s úèetní 
hodnotou 12 241 842,- Kè. Jediným úvìrem, který nás 
zatìžuje, bylo financování splaškové kanalizace ve výši 9 
680 933,- Kè. Ten roènì splácíme  èástkou 972 000,- Kè a 
k dnešnímu dni èiní jeho zùstatek 6 764 933,- Kè. V 
dotacích se nám podaøilo získat èástku 8 159 000,- Kè. 

ing. Jaroslav Dvoøák, starosta

Pozemky získané do majetku obce od roku 2007:
- bezúplatný pøevod od Pozemkového fondu ÈR:

celkem 19 007 m2 (lokalita Høištì, U Zahrádek -3 
parcely) 
- odkoupeno od Pozemkového fondu  ÈR:

celkem 2 388 m2 (ZŠ, DPS 3 parcely)
- bezúplatný pøevod z majetku Ol. kraje: 

celkem 12 912 m2 (Høbitovní ul. 3 parcely)                                     
- odkoupení pozemkù od  obèanù obce: 
 celkem 27 741 m2 (lokalita Høištì  2 parcely)
- vyžádání historického majetku obce od Lesù ÈR:

celkem 16 089 m2 (Skály  2 parcely)
- bezúplatný pøevod od Øeditelství silnic a dálnic:

celkem 14 123 m2

celkem 92 260 m2

Pozemky prodané z majetku obce od roku 2007 :
- lokalita K Potoku: celkem 7 049 m2 

(10 parcel pro výstavbu RD + 31 m2)
- pozemky na východním okraji katastru (Slavonín):

celkem 5 819 m2
(9 parcel (GEMO, Wanzl, Ministavebniny))

- pozemky v intravilánu obce: celkem 3 940 m2
 (4 parcely + ÈEZ, Válkov)
- Lokalita Høištì: celkem 39 955 m2

(52 parcel pro RD)   
- ostatní komunikace uvnitø areálu ZD: celkem 3 688 m2

--------------------------
celkem 60  451 m2

Celkové porovnání prodeje a zisku pozemkù
od roku 2007 

--------------------------

Zajímají vás obecní pozemky?

Naše obec vlastní  k 31. 12. 2009 celkem 580 364 m2, tedy  
58 ha pozemkù. Ty jsou samozøejmì v pøevážné vìtšinì v 
katastrálním území Hnìvotín, mimo 10 500 m2 pozemkù 
v katastrálních územích Lutín, Tìšetice, Neøedín, 
Slavonín a Olomouc. Pozemky jsou tvoøeny pøevážnì 
ornou pùdou, komunikacemi a veøejným prostranstvím. 
Menší èást tvoøí zahrady a lesní pozemky.

Z celkové výmìry pozemkù pronajímáme:  
- Zemìdìlskému družstvu Hnìvotín (zemìdìlská výroba)
   … 169  661 m2
- Mysliveckému sdružení Blata (remízky) … 4 012 m2
- Stavebniny U Komína, Olomouc (komerèní pronájem)
   … 1 000 m2  
- obèanùm obce (zahrádky) … cca 1 000 m2.

únor 2010

Czech Point.

O b e c n í  ú ø a d  m á  
zøízenou službu Czech 
Point. Za poplatek 
vám v úøední dny 
mùžeme poskytnout 
o v ì ø e n ý  v ý p i s  z  
Katastru nemovitostí, 
R e j s t ø í k u  t r e s t ù ,  

Obchodního rejstøíku, z bodového hodnocení øidièe apod.
Podle druhu výpisu budete potøebovat obèanský prùkaz 
nebo pas, identifikaèní èíslo (IÈ), øidièský prùkaz, èíslo  
listu vlastnictví, èíslo parcely, katastrální území.

Jana Svobodová

Jednou z vìtších investièních akcí v minulém roce byla rekonstrukce 
Topolanské ulice. 
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Školní rok se právì pøekulil do své druhé poloviny a já chci 
ètenáøe Zpravodaje obce Hnìvotín seznámit s èerstvými 
událostmi, které probìhly, právì probíhají, popø. co 
nového do konce školního roku chystáme.

Zápis do mateøské školy je plánován na pátek 26. bøezna 
2010. Na jiném místì Zpravodaje se mùžete seznámit s 
kritérii, podle kterých budou dìti pøijímány. Osobnì 
oèekávám naplnìnou maximální kapacitu 68 dìtí a 
vzhledem k rekonstruované a modernì vybavené 
mateøské škole bude spíše poptávka pøevyšovat nabídku. 
Tato kritéria budou uplatnìna, pokud škola obdrží více 
žádostí o umístìní, než je její maximální kapacita – 68 
dìtí.

V dobì od 7. do 12. února 2010 probìhl v Karlovì Studánce 
lyžaøský výcvikový kurz pro 26 žákù naší školy pod 
vedením tøí uèitelek 2. stupnì základní školy. Kromì žákù 
7. tøídy, pro které je „lyžák“ organizovaný,  se kurzu 
zúèastnili žáci 6., 8. a 9. tøídy, kteøí projevili zájem o 
zdokonalení svého lyžaøského umìní v Jeseníkách.

Naše škola se pøihlásila do celostátního projektu „Ovoce 
do škol“, podle kterého  mají nárok na dotované ovoce a 
zeleninu všichni žáci 1. – 5. tøídy zcela ZDARMA. Tìmto 
žákùm tak bude poskytováno èerstvé ovoce a zelenina, 
balené èerstvé ovoce a zelenina (napøíklad upravené 
krájením nebo strouháním) a balené ovocné a zeleninové 
š�ávy. Dodávky ovoce a zeleniny budou zahájeny ještì v 
tomto školním roce. Dìti budou ale i nadále dostávat 
ovoce a zeleninu jako pøílohu školního obìda a ještì navíc 
ovoce a zeleninu v rámci projektu „Ovoce do škol“.
Ve stejné dobì se základní škola pøihlásila do projektu 
„Školní mléko“, podle kterého mají všichni žáci 
základní školy a mateøské školy nárok na jeden dotovaný 
mléèný výrobek každý vyuèovací den. Prakticky to 
znamená, že žáci si budou kupovat mléèné výrobky 
(neochucené mléko, ochucené mléko, školní jogurt nebo 
smetanový krém) v dotovaných (pro rodièe snížených) 
cenách. Naší snahou bylo poøízení automatu pro výdej 
uvedených mléèných výrobkù, ale mlékárna Kunín 
dodává své automaty pouze do škol, které mají více jak 
300 žákù, což naše škola nesplòuje. Necháme si tedy 
mléèné výrobky dovážet a pak je prostøednictvím našich 
zamìstnancù budeme prodávat za snížené ceny žákùm.
Pokud se dohodneme se smluvním dodavatelem, chceme 
„Školní mléko“ spustit od dubna tohoto roku.
U dìtí v mateøské škole si nejdøíve u rodièù ovìøíme zájem 
o tento projekt s pøípadným rozjezdem od nového 
školního roku. Ukazuje se ale, že je stále více dìtí, které 
mléko nepijí, zvyšuje se poèet alergií na mléèné výrobky, 
aj. Záleží jen a jen na rodièích, zda projeví svùj zájem o 
takovýto projekt.
Od 22. února 2010 je k plnému využití pøipravena pro 
naše žáky a veøejnost školní tìlocvièna. Ta byla v prosinci 
vymalována a v únoru byly pøebroušeny a nalakovány 
parkety v podlaze. Samozøejmostí jsou høištì na 
odbíjenou a florbal, novì byly instalovány èáry pro 

Jednou z nejdùležitìjších událostí v novém roce 2010 byl lednový 
zápis k povinné školní docházce. Jeho výsledkem je, že ve støedu
1. záøí 2010 pøivítáme v základní škole 20 prvòáèkù. 

Sdružení rodièù a pøátel školy pøi Základní škole v 
Hnìvotínì poøádalo v  sobotu 30. ledna 2010 v Kulturním 
domì Spoleèenský veèer. K tanci a poslechu hrála skupina 
Karamel. Pøedtanèení zajistily malé a velké Mažoretky 
pod vedením paní uèitelky Jany Mrkusové.
Chu�ovky a bohatou tombolu pøipravily paní uèitelky 
základní i mateøské školy. Touto cestou dìkujeme všem 
rodièùm a sponzorùm, kteøí tuto akci podpoøili. Výtìžek z 
plesu bude využit k zabezpeèení výchovných akcí, soutìží 
a odmìn pro žáky naší školy.

Mgr. Vlasta Nováková, zástupkynì øeditele

Co se dìje ve škole a školce?

Pokraèování na stranì 5.



S t r a n a 5

Základní škola a Mateøská škola. únor 2010

badminton. V pracovním týdnu je tìlocvièna plnì 
obsazena do pozdních veèerních hodin, veøejnost si ale 
ještì mùže pronajmout nìkteré víkendové èasy. Tøeba 
právì badminton pøitáhne do tìlocvièny nové sportovce.
Do posledního odstavce jsem si nechal informaci o 
projektu EU peníze školám, kterého se naše škola zúèastní 
spolu s dalšími cca ètyømi tisíci základních škol. V rámci 
Operaèního programu Vzdìlávání pro konkurence-
schopnost se jedná o zavedení nové oblasti podpory s 
názvem „Zlepšení podmínek pro vzdìlávání na základních 
školách“. Jejím smyslem je podpoøit rozvoj oblastí, které 
se v základním vzdìlávání dlouhodobì ukazují jako 
problematické. Podporou sedmi vytipovaných témat a 
koncentrací finanèních prostøedkù na nì by mìlo dojít ke 
zlepšení situace v oblastech: 
? cizí jazyky 
?ètenáøská a informaèní gramotnost
?využívání ICT (poèítaèová technika)
?matematika 
?pøírodní vìdy 
?finanèní gramotnost 
?inkluzivní vzdìlávání (to je uspoøádání školy, ve 

kterém se vzdìlávají dìti bez ohledu na jejich rozdíly, kde 
nezáleží na druhu potøeb a ani na výkonu žákù)

V rámci této výzvy si každá škola mùže od prvního ètvrtletí 
2010 až do konce roku 2012 podat jeden projekt. Výše 
finanèní dotace se bude odvíjet podle poètu žákù v 
základní  škole, velké školy mohou dosáhnout na èástku až 
1,2 milionu Kè. Podle sdìlení Ministerstva mládeže, 
školství a tìlovýchovy je sestavení žádosti pomocí šablon 
tak jednoduché, že si škola nemusí platit poradce ani 
konzultanty. Škola na svùj projekt obdrží pouze 
neinvestièní prostøedky, z nichž bude možné hradit napø. 
platy uèitelù, kurzy jejich dalšího vzdìlávání, nákup 
uèebních pomùcek apod. Tolik oficiální zprávy z 
ministerstva. Vedení školy je pøihlášeno na úvodní 
semináøe k tìmto projektùm, protože více informací nemá 
v souèasnosti k dispozici. Škola nyní zvažuje, ve kterých 
výše uvedených oblastech chce zlepšit své podmínky ke 
vzdìlávání.

Mgr. Vladimír Èuka, øeditel školy

Dne 22. ledna 2010 se od 13.00 do 18.00 hod konal zápis 
do 1.tøídy. V prostorách pavilonu 1. stupnì budoucí 
prvòáèky a jejich rodièe pøivítali žáci z  8.a 9.tøídy.  Dìti 
zde pro vzpomínku na tento slavnostní den obkreslily 
svoji ruku a s pomocí rodièù k ní, kromì svého jména, 
pøipsaly, co si pøejí. 
Pokud si pøály, aby se jim pøi plnìní úkolù, které pro nì 
byly pøipraveny, daøilo, tak mohu s radostí øíci, že se toto 
pøání všem splnilo. 
K zápisu se dostavilo 23 dìtí, tøem dìtem byl na žádost 
zákonných zástupcù povolen odklad školní docházky.
1. záøí tedy do školních lavic usedne 20 prvòáèkù, což je 
pro nás všechny pøíjemná zpráva.

Mgr. Ivana  Filkászová

Dne 8. února 2010 se žáci 1. – 6. tøídy základní školy 
zúèastnili baletního pøedstavení s názvem „ SIMBA“ v 
olomouckém Moravském divadle . Vzhledem k vyšší cenì 
vstupného se ale bylo na co dívat . 
Sedmdesát dìtí naší školy se za doprovodu zvukù 
afrických bubnù i citlivých melodií amerického zpìváka 
Michaela Jacksona pøeneslo témìø na dvì hodiny do øíše 
zvíøat. Bylo to velmi poutavé vyprávìní o lásce, nenávisti, 
síle i odvaze, vyjádøené pohyby lidského tìla 
prostøednictvím baletních umìlcù-profesionálù i jejich 
mladších nástupcù, dìtí z baletní školy.
Dle ohlasu mnoha žákù vím, že je  pøíbìh lvíèete Simby 
zaujal a byl hodnotným  zpestøením ètvrteèního dne.

Mgr. Alena Zapletalová

Co se dìje ve škole a školce?
pokraèování ze strany 4

Zápis do 1. tøídy.

Návštìva baletního pøedstavení.
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Úspìšná kadeønická soutìž
ve školní družinì.

únor 2010

Školní družina dìtem po nároèném vyuèování umožòuje 
odpoèinek, relaxaci, zprostøedkovává jejich zájmové 
èinnosti a pøipravuje je i na vyuèování. Kromì tìchto 
bìžných aktivit se snaží vychovatelky školní družiny 
zaujmout dìti i nejrùznìjšími soutìžemi.    
Poslední vìtší akcí, kterou jsme pro dìti poøádali, byla 
Kadeønická soutìž, která se setkala nejen s obrovským 
úspìchem, ale i s dosti velkým poètem nadšených 
soutìžících. Od chvíle, kdy se na stìnì objevil dìtmi z 
velkého oddìlení vlastnoruènì vyrobený plakát, propukla 
takøka mánie našich malých kadeøníkù. Celý první stupeò 
a dokonce i hoši, kteøí se neradi do takovýchto holèièích 
akcí zapojují, najednou ožili a zaèali vymýšlet, jak co 
nejvhodnìjším a nejoriginálnìjším zpùsobem upravit své 
kadeøe. Dìti se do pøíprav na soutìž pustily opravdu 
poctivì a to pøedevším žákynì páté tøídy, které vyrobily 
pro vítìzné úèesy krásné diplomy.

V den konání této akce si všichni soutìžící pøinesli své 
vlastní kadeønické potøeby a doplòky, které byly zapotøebí 
pøi tvorbì originálních úèesù. Vìtší množství tak 
zajímavých  a propracovaných úèesù jste jistì nevidìli ani 
na profesionální kadeønické soutìži. Dìti byly opravdu 
kreativní a nápadité. Soutìžící si na chvíli zahráli na 
krásné modelky a úchvatné modely, pyšnì se procházeli a 
absolvovali i focení svých neobyèejných úèesù. Celá soutìž 
se neobešla bez jásavých pokøikù a radostných výskokù 
vítìzù, ale bohužel i slzièek dìtí, které porotu neoslovily 
tolik, jako ostatní.
Toto pololetí chystáme pro dìti více takovýchto aktivit, 
napøíklad taneèní, pìveckou, návrháøskou soutìž, Miss 
družiny apod.

Mgr. Barbora Vrbíková

Ocenìné úèesy zleva: Natálka Balážová - 2.tøída, Terezka Spáèilová
a Michal Sklenáø - oba 1.tøída.

2 v 1, aneb když se jedná o dvì akce uspoøádané v jednom dni.

Ve ètvrtek 1. dubna 2010 v dobì 10 – 18 hod. probìhnou v budovì základní školy na Topolanské ulici tyto dvì 
následující akce:
Velikonoèní výstava. 
Kromì výtvorù dìtí mateøské školy a žákù základní školy bychom chtìli vystavit i vìci,  které jsou spojeny s tradicí 
velikonoèních svátkù. Urèitì se mezi obèany Hnìvotína najdou takovéto exponáty a veøejnost nám je  ráda na výstavu 
zapùjèí. Vstupné je dobrovolné.
Bazárek.
Pøíjem šatstva a obuvi bude probíhat ve støedu 31. bøezna 2010 v dobì od 12 do 18 hod. v pavilonu 1. stupnì školy. Výdej 
neprodaného zboží bude v pátek 2. dubna 2010 v dobì od 15 do 18 hod. opìt v pavilonu školy. Výtìžek z prodeje
(30% z hodnoty prodaného zboží) použije škola na financování kulturních akcí pro žáky naší školy.
Srdeènì zvou pracovníci ZŠ a MŠ Hnìvotín.

Mateøská škola.

Lyžování v Hluboèkách.

Již ponìkolikáté jsme využili nabídky lyžaøské školy „Rok 
s pohybem“ uskuteènit pro dìti z naší mateøské školy 
lyžaøský kurz. Akce probìhla od poloviny ledna do konce 
února. Cílem bylo zvládnout základní pohybové 
dovednosti na lyžích. Dìti lyžovaly pod odborným 
dohledem instruktorù z lyžaøské školy. Zvládly jízdu na 
vleku, sjezd i zatáèení. Letos byly ideální lyžaøské 
podmínky. Dìti pøijíždìly unavené, ale spokojené.

Dostálová Jarmila, zástupce øeditele pro MŠ

Den otevøených dveøí v mateøské škole.

Vážení rodièe, uvažujete o pøihlášení svého dítìte do 
Mateøské školy Hnìvotín? Navštivte proto naši 
mateøskou školu ve støedu 3. 3. 2010 od 8.00 do 10.00 
hodin. V tuto dobu se mùžete podívat na hry a èinnosti 
dìtí.  Od 16.00 do 18.00 hodin bude škola otevøena pro 
veøejnost. Tìšíme se na vaši návštìvu.
Co vám naše škola nabízí?
?Moderní pøíjemné prostøedí novì vybavené mateøské 
školy rodinného typu.
?Školní vzdìlávací program podle nového Rámcového 
vzdìlávacího plánu pro pøedškolní vzdìlávání
?Bohatou nabídku kulturních poøadù a akcí pro dìti jak v 
mateøské škole, tak i v Olomouci (divadla, Drakiáda, 
vánoèní besídka, Den dìtí, maškarní karneval, školní 
výlet, rozlouèení s mateøskou školou, skákací hrad aj.).
?Výtvarný kroužek pro pøedškolní dìti.
?Kroužek anglického jazyka.
?Kurz lyžování s instruktorem.
?Plavání v plaveckém stadionu v Olomouci.

kolektiv pedagogických pracovnic

 Naši sjezdaøi v Hluboèkách.



S t r a n a 7

Aktuálnì.

Termíny poplatkù v roce 2010.

I když jsme se o poplatcích zmiòovali v minulém vydání 
Zpravodaje, není na škodu si informace o nich zopakovat.

Únor - poplatky za svoz komunálního odpadu 
byly splatné do 28. února 2010.
Kdo jste je tedy ještì nezaplatili, uèiòte tak co nejdøíve : 
- bezhotovostnì na úèet èíslo 5423811, kód banky 0100, 
variabilním symbolem je èíslo popisné domu a kód 1337, 
takže napøíklad za dùm è.p. 520 bude  variabilní symbol 
5201337.
- v hotovosti v úøední dny (pondìlí a støeda)  v kanceláøi 
Obecního úøadu Hnìvotín. 
Poplatek za 1 osobu èiní 300,- Kè za rok.

Bøezen - poplatky za psy jsou splatné
do 31. bøezna 2010.
Platba  mùže být provedena také buï bezhotovostnì na 
výše uvedený úèet, variabilním symbolem bude zase èíslo 
popisné domu a kód 1341 (za psa z domu è.p. 520 je tedy 
variabilní symbol 5201341), nebo hotovì v kanceláøi 
obecního úøadu.

Duben – odeèet vodomìrù.
V dubnu se bude znovu provádìt odeèet vodomìrù. 
Datum odeètu zveøejníme místním rozhlasem a na našich 
webových stránkách. Prosíme obèany, kteøí nebudou 
zastiženi, aby stav vodomìru nahlásili (osobnì, 
telefonicky, emailem) na obecní úøad. 

Kvìten – úhrada vodného a stoèného
do 31. kvìtna 2010.
- daò z nemovitosti do 31.kvìtna 2010 (dle informací 
Finanèního úøadu Olomouc obdrží obèané složenky na 
zaplacení danì z nemovitosti do schránek do konce 
mìsíce dubna).

Øíjen – odeèet vodomìrù.

Listopad - úhrada vodného a stoèného
do 30. listopadu 2010.
V listopadu se bude opìt provádìt odeèet vodomìrù. 
Datum odeètu zveøejníme místním rozhlasem a na našich 
webových stránkách. Prosíme obèany, kteøí nebudou 
zastiženi, aby stav vodomìru nahlásili (osobnì, 
telefonicky, emailem) na obecní úøad. 
Pozn. Jelikož se vodné a stoèné bude vyúètovávat dvakrát 
do roka, nebudou se už vybírat zálohy.

Jana Svobodová

Základní škola a Mateøská škola.

Zápis do mateøské školy.

Mateøská škola oznamuje rodièùm, že zápis dìtí do 
mateøské školy pro školní rok 2010-2011 probìhne v 
prostorách mateøské školy v pátek 26. 3. 2010 od 12.00 do 
17.00 hodin.
Zapsány budou všechny dìti, které dovrší k 1. 9. 2010 tøi 
roky. Dìti mladší tøí let budou zapsány pouze pøedbìžnì. 
Rodièe pøinesou k zápisu rodný list dítìte a oèkovací 
prùkaz.

Kritéria pro pøijetí dítìte do mateøské školy.
Øeditel Základní školy a Mateøské školy Hnìvotín, 
pøíspìvkové organizace, stanovuje následující kritéria, 
podle kterých bude postupovat pøi rozhodování o pøijetí 
dítìte k pøedškolnímu vzdìlávání v mateøské škole v 
pøípadech, kdy poèet žádostí o pøijetí, podaných 
zákonnými zástupci dìtí, pøekroèí stanovenou kapacitu 
maximálního poètu dìtí pro mateøskou školu – 68 dìtí. 
Tato kritéria jsou platná pro pøijímání dìtí k 
pøedškolnímu vzdìlávání pro následující školní rok 
2010/2011:

1. dìti v posledním roce pøed nástupem do základního 
vzdìlávání a dìti s odkladem školní docházky.

2. dìti s trvalým bydlištìm v Hnìvotínì.
3. dìti pøihlášené k celodenní docházce s nástupem od

1. záøí následujícího školního roku.
4. sourozenci dìtí navštìvujících Základní školu a 

Mateøskou školu Hnìvotín.
5. dìti zamìstnaných rodièù (pøednost dostanou dìti, 

jejichž rodièe pracují, pøed dìtmi, jejichž matka je 
napøíklad doma a pobírá rodièovský pøíspìvek).

6. dìti rodièe samoživitele.
7. dovršení vìku tøí let dítìte do 31. 12. roku, kdy dítì 

nastoupí k pøedškolnímu vzdìlávání.
8. dìti se  4-hodinovou docházkou.

Doplòující kritérium:
Pøednostnì jsou posuzovány žádosti podané ke dni 
zápisu, ostatní žádosti jsou posuzovány
individuálnì.
Pøi rozhodování o pøijetí dítìte k pøedškolnímu 
vzdìlávání v mateøské škole bude øeditel Základní školy a 
Mateøské školy Hnìvotín brát v úvahu dùležitost 
jednotlivých kritérií ve výše uvedeném poøadí.
Tato kritéria nabyly úèinnosti dnem vydání, kterým je 10. 
únor 2010.

Jarmila Dostálová, zástupce øeditele pro MŠ
Mgr. Vladimír Èuka, øeditel školy

Podìkování za úklid snìhu.

„…. odložím lopatu,  postavim na èaj…, protahnu si 
zada…, podivam se z okna…,k…., zase pada!“ – tak nìjak 
to zpívá Jarek Nohavica v Ladovì zimì.
Již od poèátku kalendáøního roku  zasypávají obec pøívaly 
snìhu. Jsme velmi rádi, že øada z nás pochopila, že 
možnosti obce zabezpeèit úklid a schùdnost všech 
chodníkù jsou omezeny.
Zamìstnanci obecního úøadu se snaží.  Bez vaší pomoci se  
ale úklid pøi vìtším množství snìhu nedá uspokojivì 
zvládnout. Dìkujeme Vám!

 ing. Jaroslav Dvoøák, starosta
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S bìžkami na nohou do okolí obce.
Obec Hnìvotín  se rozkládá se svým katastrálním územím 
uprostøed Hané v nadmoøské výšce 240 až 275 m. Ne 
každé zimní období je takové množství snìhu, abychom 
mohli nasadit lyže a vyrazit do zasnìženého okolí naší 
vesnice. 
V lednu a v únoru jsme si však této 
možnosti mohli užít do sytosti. Je 
pøíjemné potkávat na zasnìžených 
pláních i  v èlenitém terénu 
jihovýchodní èásti katastru stejné 
nadšence. Máme výhodu, že terén v 
našem okolí je èlenitý jak výškovì, 
tak prostøedím. Pokud je pøíznivé 
poèasí a vyjedete si k radarùm 
(smìrem na Olomouc),  naskytne se 
vám nádherný výhled na Svatý 
Kopeèek a celou Olomouc. Pokud si zajedete od 
pøeèerpací stanice odpadních vod vlevo na høbet smìrem 
na Lutín, máte výhled na celou pasáž Pøírodního parku 
Velký Kosíø, Lutín, Lubìnice a další obce v našem okolí. 
Jednou z nejpìknìjších pasáží je projížïka pøes naše skaly 
(místo konání sletu èarodìjnic) do sousedního lesíku 
Žerùvské skály, které mají statut pøírodní památky. Pokud 
projedete, samozøejmì poøád na bìžkách, tímto údolím, 
dostanete se po cca 1 km k nejvyššímu místu našeho 
katastru kopci Pod lipkou. Zde máte znovu možnost 
výhledu na Olomouc a západní okolí naší obce. 
Jestli nám snìhové podmínky vydrží, zkuste to i Vy. 
Vychutnáte si zimní krásy okolí obce, pohled na naši 
vesnici ze všech svìtových stran a v neposlední øadì je 
bìžecký sport velice zdravým, nenároèným a pøíjemným 
sportem.

Miloslav Antl, místostarosta obce

Bruslení v obci.
V tomto roce opìt zásahová jednotka hasièù, ve spolupráci 
se zamìstnanci obce a dobrovolníky, pøipravila v areálu 
FC Hnìvotín ledovou plochu, na které je bruslení zdarma.
V nìkterých letech je poèasí bohužel tak vrtkavé, že si 
bruslení moc neužijeme. Proto bychom si mìli vážit úsilí a 

zájmu všech dobrovolníkù, kteøí se podílí na vybudování a 
udržování ledové plochy pro veøejnost. Pøivítáme 
zapojení rodièù a rozšíøení stávajících hokejových zápasù.  
V pøíštím roce se budeme snažit plochu pro kluzištì pøed 
zimou více srovnat a vytvoøit ještì pøed pøíchodem mrazù 
alespoò nízké døevìné hrazení.

ing.Tomáš Dostál, místostarosta

Aktuálnì.

Letošní zima pøeje zimním sportùm. Hnìvotínský košt Josefovský.

únor 2010

Jak jsme vás informovali v prosincovém Zpravodaji, 
pøipravujeme soutìžní ochutnávku pálených produktù – 
slivovice, meruòkovice, hruškovice a ostatní. Jelikož 
skonèí plesová sezóna a nastane doba netrpìlivého 
oèekávání jara, chceme zájemcùm, i tøeba opravdovým 
amatérským odborníkùm, pøipravit setkání nad 
pøedestilovanými produkty loòské nebo starší sezóny. 
 

Termín ochutnávky je pátek 19. bøezna 2010
v Kulturním domì Hnìvotín od 18 do 21 hod.

Podmínky soutìže : 
od 8. do 15. bøezna odevzdají zájemci o soutìž 1 litr 
soutìžního moku ve dvou 0,5 litrových lahvích - v 
transparentním sklenìném obalu. Tyto vzorky odevzdají 
na obecním úøadu, kde bude vzorek po celou dobu soutìže 
anonymní pouze pod pøidìleným èíslem. Soutìžící mùže 
pøihlásit i více vzorkù. Podle poètu vzorkù a poètu druhù 
se stanoví soutìžní kategorie. Vzorky budou vyhodnoceny 
komisí, která bude sestavena se zástupcù složek v obci.  
Druhá èást soutìže bude mít formu veøejné ochutnávky 
všech pøihlášených vzorkù. Zájemci zaplatí symbolické 
vstupné, kterým poøadatelé èásteènì pokryjí soutìžícím 
náklady za vypálení. Vstupenka bude zároveò soutìžní 
kupón do soutìže pro veøejnost. Ochutnávka pro 
veøejnost je plánována na sále od 18 do 21 hod. a bude 
spojena  s malým obèerstvením. 
Protože se jedná o premiéru této akce, pøedpokládají 
poøadatelé urèitou dávku recese od soutìžících, 
neuplatitelných porotcù a hlavnì návštìvníkù z øad našich 
obèanù. 
O podrobnostech vás budeme informovat jak obecním 
rozhlasem tak na webových  stránkách obce.

ing. Tomáš Dostál, místostarosta

Informace z evidence obyvatel.

V naší obci byl stav obyvatel k 31. prosinci 2009 1433 
obèanù. Pøistìhovalo se 54 a odstìhovalo 24 obèanù. 
Narodilo se 12 dìtí. 
Bohužel nás opustilo 10 naši spoluobèanù. Jmenovitì to 
byli tito obèané: Žilka Václav, Marková Anna, Lepaøová 
Božena, Dvoøáková Ludmila, Bašta Václav, Pokorná 
Pavla, Maèák Petr, Navrátilová Mária, Macháè Miloslav a 
Polesová Štìpánka.
Bylo uzavøeno 8 sòatkù a rozvedena 3 manželství. 
Prùmìrný vìk obyvatel je mladý – 37,64 let. Pomìr mužù 
a žen je vyrovnaný - 719 mužù a 714 žen. Dospìlých mužù 
je více než žen, ale co se týèe dìtí, je o trochu více holèièek.

Složení obyvatel Hnìvotína podle vìkových skupin

Iveta Vyroubalová
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Zájmové organizace.

Oznámení Øímskokatolické farnosti Hnìvotín.

Podìkování za Tøíkrálovou sbírku.
Dìkujeme tímto všem spoluobèanùm, kteøí pøispìli letos 
do Tøíkrálové sbírky na projekty olomoucké arcidiecézní 
Charity a na její humanitární pomoc v zahranièí. 
Tøíkrálová sbírka vynesla v naší obci 15 154,- Kè (loni to 
bylo 12 224 Kè). V olomouckém dìkanátì vynesla tato 
sbírka celkem 1 012 400,- Kè (loni 931 670 Kè), v celé 
olomoucké arcidiecézi nìco pøes 20 miliónù Kè (loni pøes 
19 mil. Kè) a v celé Èeské republice asi 67,5 mil. Kè (loni 
nìco pøes 64 miliónù Kè). Je potìšitelné, že pøibývá tìch, 
kteøí chápou potøebu pomáhat trpícím lidem u nás i ve 
svìtì a kteøí mají štìdrou dlaò a soucitné srdce.

Ekumenická bohoslužba. 
V nedìli 24. ledna 2010 se konala ve farním kostele sv. 
Leonarda v Hnìvotínì ekumenická bohoslužba spojená s 
modlitbami za jednotu køes�anù. Této bohoslužby se 
zúèastnili stejnì jako loni duchovní i vìøící ze ètyø 
køes�anských církví zastoupených v Hnìvotínì, totiž 
øímskokatolické, pravoslavné, èeskobratrské evangelické 
a èeskoslovenské husitské. Po bohoslužbì probìhlo 
pøátelské setkání duchovních i vìøících všech 
zúèastnìných církví na faøe. Dìkujeme všem, kdo se 
zúèastnili ekumenické bohoslužby a kdo pomohli 
pøipravit setkání na faøe.

Celonárodní sbírka na pomoc Haiti.
V nedìli 24. ledna 2010 probìhla ve všech katolických 
kostelích v naší zemi celonárodní sbírka na pomoc 
postiženým na Haiti. V naší farnosti se vybralo pøi této 
sbírce 4 868,- Kè, které byly odeslány na úèet Charity ÈR, 
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která pomoc na Haiti organizuje. Celkem se na tomto úètu 
shromáždilo pøes 30 milionù Kè. Kromì toho pøispìje 
Charita na Haiti také z Tøíkrálové sbírky. Kdo by chtìl 
ještì na Haiti pøispìt, mùže poslat svùj finanèní pøíspìvek 
na úèet Charity è. 35-1868350237/0100 u Komerèní 
banky, variabilní symbol 99999, nebo poslat DMS HAITI 
na èíslo 877 77 (cena jedné DMS je 30 Kè, z toho na Haiti 
pøipadne 27 Kè).

Obøady Svatého týdne a Velikonoc.
Svatý týden a Velikonoce jsou vrcholné svátky církevního 
roku, o kterých si pøipomínáme vykupitelské dílo Ježíše 
Krista, jeho utrpení, smrt a vzkøíšení. Proto zveme na 
obøady v tyto dny všechny vìøící. Poøad obøadù Svatého 
týdne a Velikonoc v našem kostele je následující:

Kvìtná nedìle – 28. bøezna:
9.30 hod. – mše svatá se svìcením ratolestí a s prùvodem 
do  kostela, zpráva o umuèení Ježíše Krista (pašije)

Zelený ètvrtek – 1. dubna:
18.00 hod. – mše svatá na památku poslední veèeøe 
Pánì, pøenesení Nejsv. svátosti, adorace v Getsemanské 
zahradì

Velký pátek – 2. dubna:
16.00 hod. – bohoslužba slova se zprávou o umuèení 
Krista, uctívání sv. køíže, pøijímání, modlitby u Božího 
hrobu

Bílá sobota – 3. dubna:
20.00 hod. – svìcení ohnì a velikonoèní svíce pøed 
kostelem, prùvod se svícemi do kostela, velikonoèní 
chvalozpìv, bohoslužba slova, svìcení køestní vody, 
køestní obøad a obnova køestního slibu, slavení 
eucharistie

Velikonoèní nedìle – 4. dubna:
9.30 hod. – slavná velikonoèní mše, požehnání pokrmù

Velikonoèní pondìlí – 5. dubna:
9.30 hod. – další velikonoèní mše, požehnání vìøících 

P. Eduard Krumpolc, faráø
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Místní knihovna.

Obecní úøad zve obèany k návštìvì místní knihovny. 
Pracovní doba je každé úterý od 16.00 do 19.30 hodin. 
Zápisné èiní pro dìti a dùchodce 30,- Kè, pro ostatní 50,-
Kè na celý rok. Ètenáøi si mohou vybrat ze široké nabídky 
jak dìtské literatury, tak beletrie pro dospìlé. 

Každý rok jsou dokupovány nové knihy, èást knih je 
pravidelnì 3x do roka obmìòována  z výmìnného fondu 
ostatních knihoven. Proto je nabídka knih aktuální. K 
dispozici je také zdarma internet.

Dostálová Jarmila

Všude kolem je spousta snìhu, teplota pod nulou a 
pøíroda na pohled jako z Ladových obrázkù. Z toho se jistì 
radují všechny dìti, milovníci zimních sportù, ale již ménì 
myslivci a zvìø, která v tomto èase naopak strádá. Chùze 
ve vysokém snìhu je pro ni velmi vyèerpávající a pokud je 
sníh navíc pokryt ledovou krustou, nedokáže se prohrabat 
k zemi, kde nachází potravu. Je však nutné øíci, že aè se zdá 
být život zvìøe v mrazivých dnech jakkoliv krutý, pøesto 
jejím nejvìtším nepøítelem není zimní poèasí, ale lidé. 
Pokud totiž bude mít zvìø klid, nehrozí jí žádné vážnìjší 
potíže.

Všichni volnì žijící živoèichové jsou od pøírody na zimu 
dobøe pøipraveni. Zvìø vymìní svou srst, která bývá delší 
než srst letní, je také hustší a hrubší. Díky tomuto teplému 
kožichu pak vydrží ležet ve snìhu nebo stát dlouhé hodiny 
ve vánici bez rizika prochladnutí. Nejsilnìjší ochranou 
zvìøe proti zimì je však tuk nahromadìný v tìle. V dobì 
hojnosti si jej uloží pod kùží a obaluje jím i vnitøní orgány. 
Tuk je potom nejen dobrou tepelnou izolací, ale hlavnì 
cenným zdrojem energie. Bohužel úživnost dnešní krajiny 
je vlivem pøevládajících zemìdìlských kultur 
nedostaèující a sama již nedokáže zvìøi zajistit potøebné 

množství potravy. V dobì, kdy zvìø potøebuje její nejvìtší 
pøísun právì k vytvoøení životnì dùležitých tukových 
zásob na zimu, jsou na polích vìtšinou už jen holá strništì 
èekající na zorání. Zde však pøichází pomoc myslivcù, 
kteøí zvìø od podzimu do jara pøikrmují a zajiš�ují jí tak 
pravidelný pøístup k hodnotné potravì i v dobì nouze. Pro 
vaši pøedstavu, honitba mysliveckého sdružení Blata 
Hnìvotín se rozkládá na 1 500 ha a od loòského podzimu 
jsme v ní zvìøi pøedložili již bezmála 120 q jeèmene, 80 q 
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pšenice, 15 q ovsa, 70 q øepy, 12 q sena a 50 kg kamenné 
soli. Veškeré krmivo pro zvìø si zajiš�ujeme vlastním 
úsilím a vlastními finanèními prostøedky a pøedevším 
díky podpoøe Zemìdìlského družstva Hnìvotín, které 
nám v tomto ohledu vychází maximálnì vstøíc, jsme 
schopni takové množství krmiva zajistit. 
Pøilepšit zvíøátkùm mùže ale každý. Na podzim nasbírané 
kaštany, žaludy nebo pøebyteèná mrkev èi jablka, to 
všechno jsou pro zvìø vítané pochoutky. Vždy je ale nutné 
pøedkládat krmení pouze v malém množství a nezkažené. 
Vyvarovat bychom se také mìli zbytkùm jídel z kuchynì a 
starému peèivu, které rychle plesniví. Nejdùležitìjší ale je, 
aby mìla zvìø klid. Aby nebyla vyhánìná z míst, kde 
odpoèívá a neztrácela tak síly a zásoby tuku, které ještì 
má. Lidé by nemìli zbyteènì chodit tam, kde nejsou cesty. 
Pokud jedou na lyžích, mìli by se držet ve vyjetých 
stopách. Také by nemìli volnì pouštìt psy nebo jezdit po 
polích na ètyøkolkách. Jakékoliv štvaní je pro zvìø 
vysilující a zpùsobuje jí obrovské ztráty. Pøi útìku si o 
ostrou ledovou krustu do krve zraòuje bìhy, dochází k 
èastým podklouznutím a k pádùm, jež jsou mnohdy 
pøíèinou vážných poranìní. Navíc, pokud je zvìø nucena v 
mrazivém poèasí k rychlému pohybu, je pøi následném 
zalehnutí náchylná k zánìtùm horních cest dýchacích, 
vznikají zápaly plic a potom jednotlivé kusy umírají. 
Letošní zima je výjimeèná svou dlouho trvající snìhovou 
pokrývkou a tak se zvìø mnohdy pøi hledání potravy 
zatoulá i do tìsné blízkosti našich obydlí. Škodám na 
ovocných stromech v zahradách pøedcházejme jejich 
mechanickou ochranou a ne vypuštìným psem èi snad 
pytláctvím. Dbejme také na zvýšenou opatrnost pøi jízdì v 
autì, zejména v noèních hodinách, nebo� posypová sùl 
láká zvìø k vozovce a násobnì se tak zvyšuje možnost 
jejího støetu s rychle jedoucím vozidlem. Buïme ke zvìøi 
ohleduplní, chovejme se k ní šetrnì a mìjme na pamìti její 
potøeby k pøežití. 

Stanislav Oš�ádal

Zvìø v zimì vyžaduje naši péèi a ohleduplnost.
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Klub seniorù.

I v tomto kalendáøním roce se bude „Senior klub“ scházet 
každé poslední úterý v mìsíci. Na tento rok pøipravujeme 
opìt spoleèný zájezd, návštìvu divadla, oslavy narozenin 
našich jubilantù, posezení pøi hudbì, exkurzi do pivovaru 
v Litovli, pøednášku o tom, jak se udržet svìží i ve stáøí a 
samozøejmì posezení na závìr  roku.
Klub navštìvuje pravidelnì dvacet obèanù, èlenská 
základna tvoøí 26 seniorek a seniorù. Je nám spolu moc 
dobøe, pøedáváme si zkušenosti z vaøení, pánové 
prodiskutovávají své zájmy a starosti, rádi si zazpíváme a 
zavzpomínáme a� už pøi harmonice nebo i bez hudebního 
doprovodu. Bohužel nejsou jen veselé události, ale i ty 
smutné. Hned v zaèátku tohoto roku jsme se rozlouèili se 
dvìma èleny našeho klubu, paní Kvìtoslavou Mlèochovou 
a panem Vladimírem Tenglerem - èest jejich památce.

 O naší èinnosti se mùžete dozvìdìt na nástìnce ve vstupní 
chodbì Kulturního domu, kde máme vývìsku. Jsou zde 
nejen fotografie z našich setkání a zájezdù, ale i data 
našich setkání.
Pøijïte i vy ostatní senioøi mezi nás. Nebudete se cítit 
staøí, nebojte se, s námi se opravdu dobøe pobavíte a 
opustí vás myšlenky na všechny neduhy a starosti.

Jana Mrkusová
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Pozvánky Èeského svazu žen.

Èeský svaz žen poøádá dne 18. bøezna 2010 populární 
„babinec“, který bude tradiènì probíhat v malé zasedací 
místnosti Kulturního domu v Hnìvotínì. Všechny èlenky 
jsou tímto srdeènì zvány, jako vždy pro nì bude pøipraven 
zajímavý program vèetnì obèerstvení.
Na mìsíc duben se pøipravuje již populární zájezd do 
maïarského lázeòského støediska Gyõr, jednoho z 
nejvìtších maïarských mìst s krásným barokním 
centrem, které se nachází pøibližnì 60 km jižnì od 
Bratislavy. Zdejší termální a zážitkové láznì byly otevøeny 
v øíjnu roku 2003. 
O podrobnostech obou poøádaných akcí budete 
informováni na plakátech a prostøednictvím obecního 
rozhlasu.

Jindøiška Flášarová

Ohlédnutí za pøelomem roku.

Pøelom roku byl ve znamení dvou akcí, z nichž jedna se 
pomalu stává tradicí a druhá podobné ambice má.

Silvestrovská zábava se konala již potøetí a opìt 
byla úspìšná :

Novinkou pøipravenou pro obèany byl výšlap na 
Nový rok s cílovou stanicí u cvièné nory v areálu 
Hnìvotínských skal:

Taneèní parket se zaplnil ihned po osmé hodinì, nejvìtší vytrvalci 
konèili kolem tøetí hodiny ranní.

Díky nepøíznivému poèasí nemohli úèastníci výšlapu využít pøírodní 
trasu a na cílovou metu tak dorazili po silnici. Pøibližnì 80 úèastníkù 
akce proto s nadšením využilo možnosti bohatého obèerstvení.

Kdo se nespokojil s „vnitøním vytápìním“, mohl se ohøát u ohnì.



S t r a n a 1 2

Vydává: Obecní úøad Hnìvotín, IÈO 00298913. Adresa: Hnìvotín 47, 783 47. E-mail:   
Vychází: šestkrát roènì v nákladu 500 ks. Povoleno: MK ÈR  E 12642. Redakce si vyhrazuje právo na úpravu pøíspìvkù. 

redakce@hnevotin.cz, www.hnevotin.cz

Zájmové organizace. únor 2010

Kam za zábavou?

V následujících mìsících se mùžete v Hnìvotínì aktivnì èi pasivnì zúèastnit tìchto akcí :

   Bøezen

13. bøezna 15.00 hod. Hnìvotín – Pøerov, kopaná muži, høištì FC
20.00 hod. Ples fotbalistù, Kulturní dùm v Hnìvotínì

18. bøezna 18.00 hod. Babinec, Èeský svaz žen, Kulturní dùm Hnìvotín
19. bøezna 18.00 hod. Hnìvotínský košt, ochutnávka destilátù, Kulturní dùm v Hnìvotínì
27. bøezna 12.00 hod. Hnìvotín – Chválkovice, kopaná žáci A, høištì FC

15.00 hod. Hnìvotín – Šternberk, kopaná muži, høištì FC
28. bøezna 15.00 hod. Hnìvotín – Dub nad Moravou, kopaná dorost, høištì FC

   Duben

10. dubna 13.00 hod. Hnìvotín – Èervenka, kopaná žáci A, høištì FC
16.00 hod. Hnìvotín – Mohelnice, kopaná muži, høištì FC

11. dubna 13.30 hod. Hnìvotín – Újezd u Unièova, kopaná žáci B, høištì FC
16.00 hod. Hnìvotín – Slatinice, kopaná dorost, høištì FC

23. dubna 14.00 hod. Slet èarodìjnic, hnìvotinské Skaly
24. dubna 16.30 hod. Hnìvotín – Štíty, kopaná muži, høištì FC
25. dubna 14.00 hod. Hnìvotín – Støelice, kopaná žáci B, høištì FC

16.30 hod. Hnìvotín – Horka nad Moravou, kopaná dorost, høištì FC

Na všechny akce jste srdeènì zváni, o podrobnostech èi pøípadných zmìnách budete vèas informováni prostøednictvím 
obecního rozhlasu.

Milan Krejèí

Ples fotbalistù FC Hnìvotín

Sobota 13.bøezna 2010 – 20.00 hod.
Kulturní dùm v Hnìvotínì.
Vstupné – 70,- Kè.

K poslechu i tanci hraje skupina L.I.F.

Ples fotbalistù FC Hnìvotín

Sobota 13.bøezna 2010 – 20.00 hod.
Kulturní dùm v Hnìvotínì.
Vstupné – 70,- Kè.

K poslechu i tanci hraje skupina L.I.F.


