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Obecní samospráva.

prosinec 2011

Probìhla dvì veøejná zasedání zastupitelstva obce.
Mimoøádnì, 22. listopadu 2011, probìhlo 8. veøejné
zasedání zastupitelstva obce. Dùvodem jeho konání bylo
velké množství úkolù, které muselo zastupitelstvo vyøešit,
z nichž celá øada byla velice naléhavých. Jednání bylo
pøítomno všech 9 zastupitelù a 26 hostù – obèanù obce.
Po obvyklých úvodních formalitách došlo na projednání
prvního dùležitého bodu zasedání. Pøedsedou finanèního
výboru Petrem Niessnerem byly pøedneseny a následnì
schváleny rozpoètové záležitosti roku 2012 – „Rozpoèet
základní školy a Mateøské školy Hnìvotín“, pøíspìvkové
organizace, ve výši 1 900 000 Kè a „Rozpoèet obce na rok
2012“, který byl schválen jako vyrovnaný, ve výši
27 500 000 Kè.

Dalším bodem jednání bylo ovìøení skuteènosti, že je
„Soubor zmìn è. 3 Územního plánu obce Hnìvotín“ v
souladu s ustanovením § 54 odst. 2, zákona è. 183/2006
Sb, o územním plánování a stavebním øádu (stavební
zákon, ve znìní pozdìjších pøedpisù), a že není v rozporu s
politikou územního rozvoje Èeské republiky, zásadami
územního rozvoje Olomouckého kraje a stanovisky
dotèených orgánù. Formou opatøení obecné povahy bylo
schváleno vydání „Souboru zmìn 3. Územního plánu obce
Hnìvotín“.
Následnì byla zrušena „Obecnì závazná vyhláška
è.5/2010“ a projednána nová „Obecnì závazná vyhláška
è.3/2011“ o místním poplatku za komunální odpad,
kterou se poplatky navyšují. Dùvodem je zvýšení danì z
pøidané hodnoty.

Poplatek za svoz komunálního odpadu se dle rozhodnutí
zastupitelstva obce od 1. ledna 2012 zvyšuje o 50,- Kè, tedy z
dosavadních 300,- Kè na 350,- Kè za osobu na rok.

Ze stejného dùvodu a navíc pod vlivem neustálého
zdražování energie se úpravy „doèkaly“ i ceny za vodné a

stoèné, které se zvyšují pro rok 2012 a to takto:
- vodné z pùvodních 23,- Kè/m3 na 25,- Kè/m3;
- stoèné z pùvodních 27,- Kè/m3 na 30,-Kè/m3;
(podrobnìji k navýšení poplatku na stranì 3)
Na programu zasedání dále došlo ke schválení:
- prodeje 137 m2 obecního pozemku za cenu 400,- Kè/m2,
z dùvodu dorovnání nesrovnalostí v parcelaci pozemku u
DPS;
- odkoupení soukromého pozemku o výmìøe 186 m2 za
cenu 1 200,- Kè/m2 pro potøeby obce, za úèelem výstavby
chodníku v zatáèce k Lutínu;
- dalšího odkoupení 37 m2 soukromého pozemku za cenu
400,- Kè/m2 pro srovnání linie místní komunikace. Vede
nás k tomu zvýšení bezpeènosti našich obèanù;
- žádosti obce o pronájem pozemku v majetku
Pozemkového fondu ÈR, p.è. 1012/1, orná pùda o výmìøe
2 127 m2 (školní zahrada), pro potøeby základní školy.
V této souvislosti jednáme s Pozemkovým fondem ÈR i o
možnosti pøevodu nebo odkoupení tohoto pozemku;
- smlouvy obce o zøízení vìcného bøemena s firmou ÈEZ
Distribuce a.s. Dìèín na pozemku obce p.è. 1068 na
položení elektrických rozvodù;

Schváleno bylo i zpracování projektové dokumentace pod názvem
„Studie regenerace centra obce Hnìvotín“. Øešit by mìla sadové
úpravy uvedeného prostoru, propojení parèíku pøed obecním
úøadem s plochou v okolí hasièské zbrojnice, vytvoøení
odpoèinkových zón apod.

- darovací smlouvy se ZŠ Hnìvotín na novì zakoupený
nábytek v hodnotì 432 198,- Kè.
Pøítomní obèané byli dále informováni o vrácení studie
EIA (vliv stavby na životní prostøedí) firmì AGIR, která
má zájem o tìžbu štìrkopísku u Lutína. Obec požádala
firmu ÈEZ a.s. o grantový pøíspìvek ve výši 700 000,- Kè,
na poøízení víceúèelového høištì v hodnotì 1 043 868 Kè.
Høištì by se nacházelo ve sportovním areálu FC Hnìvotín
a bylo by možné na nìm provozovat 8 druhù sportu.
Místostarosta Miloslav Antl informoval o výstavbì v obci,
starosta ing. Jaroslav Dvoøák pak o pokraèujícím
soudním sporu s odvolaným øeditelem základní školy,
panem Jiøím Tomanem. Závìreèná diskuse se nejvíce
toèila kolem cen pozemkù, rychlosti vozidel v obci, tøídìní
odpadù, ozvuèení obce apod.
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Probìhla dvì veøejná zasedání
zastupitelstva obce.

Zdražujeme komunální odpad a vodu –
musíme!

V poøadí 9. veøejné zasedání zastupitelstva obce probìhlo
v úterý dne 13. prosince 2011.
Pøítomno bylo 7
zastupitelù, omluvili se Dušan Krupáš pro nemoc a
Vladimír Jurtík z dùvodu pracovního zaneprázdnìní.
Po schválení zapisovatelky, jednotlivých komisí a
programu zasedání pøednesl pøedseda kontrolního
výboru Petr Rosmaník „Zprávu o plnìní usnesení“.
Následnì starosta obce ve „Zprávì o èinnosti obecního
úøadu“ seznámil pøítomné s prací obecního úøadu od
posledního zasedání.
Pøedseda finanèního výboru Petr Niessner projednal a
poté nechal schválit rozpoètové opatøení è. 8/2011,
kterým byly dorovnány schodky na jednotlivých
rozpoètových položkách a „Rozpoètový výhled na léta
2012-2022“. Místostarosta Ing. Tomáš Dostál pøednesl
výroèní zprávou o èinnosti školy.
Byly projednány žádosti o pøíspìvky. Zastupitelé zamítli
žádost o podporu Sdružení Linka bezpeèí, se sídlem v
Praze, naopak odsouhlasili poskytnutí pøíspìvku ve výši
2 000,- Kè Øímskokatolické farnosti Hnìvotín na varhaní
koncert.

Jak jistì mnozí z vás vìdí, byla od nového roku zákonem
zvýšena DPH, vzrostly ceny energií, poplatky za
skládkování, platíme navíc odvoz biologického a
velkoobjemového odpadu. Obec ze svého rozpoètu,
pøesnìji z našeho spoleèného, obecního, ceny stále dotuje.
Nelze to ale donekoneèna. Jedete pro benzín nebo naftu,
chodíte nakupovat, platíte rùzné poplatky a víte dobøe, že
již nebude nic levnìjšího.

Pokraèování
ze strany 2.

Zastupitelstvo se také zabývalo zimní údržbou v obci a schválilo
pøíslušné smlouvy.

Proto jsme se rozhodli zvýšit od 1. ledna 2012 poplatek
za komunální odpad o 50,- Kè, tedy z dosavadních
300,- Kè na 350,- Kè za osobu na rok. Toto lze
provést jen formou obecnì závazné vyhlášky, která byla
schválena na 8. zasedání zastupitelstva obce a je k
dispozici na obecním úøadì a na webových stránkách
obce.
Podobnì jsme pøistoupili i k cenám vodného a stoèného a
od 1. ledna 2012 je takto navýšili:
- vodné z pùvodních 23,- Kè/m3 na 25,- Kè/m3;
- stoèné z pùvodních 27,- Kè/m3 na 30,-Kè/m3.
Jste-li napojeni na oba systémy, je celková cena
55,- Kè/m3. Tabulku výpoètu musíme pravidelnì
dokládat Ministerstvu zemìdìlství. Propoèítáním všech
nákladù však stojí obec Hnìvotín 1 m3 cca 72,- Kè. Ceny
elektrické energie, zaøízení sítí a poplatky mají všechny
obce a mìsta stejné, takže si to jistì mùžete porovnat ve
svém okolí.
Radost ze zvyšování cen nikdy nemáme, ale budeme se
snažit i nadále držet cenu co nejnižší, pokud to jen pùjde.
Ing. Jaroslav Dvoøák, starosta

Projednány a schváleny byly smlouvy obce, pøevážnì o
vìcných bøemenech, dále dodatek smlouvy se spoleèností
Strabag, s Úøadem práce ad.
Na poøadu zasedání bylo seznámení se s tzv.
„Velhartickou výzvou“, reagující na navrhované zmìny
týkající se financování základních škol. Zastupitelé
odsouhlasili pøipojení se obce k nesouhlasnému
stanovisku se zámìrem Ministerstva školství, mládeže a
tìlovýchovy (podstatou reformy je pøesun systému
financování z financování „na žáka“ na financování „na
Odmìna naší obci.
optimálnì naplnìnou tøídu“. To by asi nebyla zmìna
Dne 6. prosince 2011 probìhlo, pod záštitou pøedsedy
vyvolávající emoce, kdyby „optimálnì“ naplnìná tøída
senátu, v Hlavním sále Senátu PÈR, slavností setkání
nemìla mít 26 žákù).
vítìzù soutìže „Vesnice roku 2011“, organizované
Ing. Tomáš Dostál nastínil plánované kulturní a
Ministerstvem pro místní rozvoj.
spoleèenské akce v roce 2012 a sdìlil poznatky ze
semináøe Regionu Haná. Byl projednám zámìr odkupu
soukromého pozemku a upravena smlouva obce s Pavlem
Lepaøem. Zastupitelé se vyjádøili i ke zpùsobu
odepisování majetku obce a místostarosta Miloslav Antl
informoval o situaci s intenzifikací vodovodní sítì v obci.
Po krátké diskuzi bylo schváleno usnesení a starosta
Naše obec, která získala v této soutìži „Bílou stuhu“,
Ing. Jaroslav Dvoøák poté zasedání ukonèil.
jako ocenìní za èinnost s mládeží, obdržela odmìnu ve
Podrobnìjší informace z obou zasedání naleznete na
výši 600 000,- Kè. Odmìnu mùžeme èerpat formou
obecních webových stránkách v Usneseních a Zápisech z
dotace na poøízení obecního majetku.
8. a 9. veøejného zasedání zastupitelstva obce.
Ing. Jaroslav Dvoøák, starosta
Iveta Vyroubalová
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Výstavba v obci v roce 2012.
V každém z letošních Zpravodajù jsme vás pravidelnì
informovali o probíhající výstavbì v obci. Co nás však èeká
v roce následujícím, v roce 2012?
Zaèneme ihned po Novém roce – první do èeho se pustíme
bude pøestavba domovnického bytu v Kulturním domì
na, koneènì „kulturní“, zdravotní støedisko, odpovídající
všem požadavkùm na tato zaøízení kladené.
Poèítá se tak se samostatnou èekárnou a ordinací
dìtského lékaøe, samostatnou èekárnou a ordinací pro
dospìlé, sociálním zaøízením, rampou pro koèárky a
parkovacími místy. Stavební povolení již máme vyøízené.
V jarních mìsících, po provedené kolaudaci a po
pøestìhování lékaøù, upravíme uvolnìné prostory v
pøízemí Kulturního domu tak, aby vznikla jedna kanceláø
obecního úøadu pro úøední dny a velká knihovna s
klubovnou a internetem, která bude zároveò sloužit jako
èítárna a víceúèelový prostor, využívaný napøíklad pro
schùzky rùzných klubù a obèanských sdružení.
Samozøejmostí budou i nová sociální zaøízení.
Na jaøe dále plánujeme:
- provedení zahradnických úprav u Domu s peèovatelskou
službou;
- položení svrchního živièného povrchu a dokonèení
terénních a zahradnických úprav lokality „Za høištìm“;
- v pøípadì rozhodnutí Krajského úøadu zahájení
rekonstrukce prùtahu Olomouc-Lutín.

Na letní mìsíce plánujeme:
- dokonèení revitalizace obou Válkovù (oprava
komunikací a chodníkù);
- v pøípadì pøidìlení dotací zateplení budovy Základní
školy na Topolanské;
- intenzifikace vodovodu a záložních zdrojù na Malém
Klupoøi.
Výše uvedené plánované akce jsou velkým soustem. Jejich
realizace je nároèným úkolem ale udìláme, co bude v
našich silách, abychom je splnili a tím zase posunuli
kvalitu bydlení v naší obci o nìjaký stupínek výše.
Miloslav Antl, místostarosta

Podìkování a pøání.
Zastupitelé a starosta obce dìkují Vám všem, kteøí jste
se podíleli v uplynulém roce na zvelebování a údržbì
prostranství pøed Vašimi domy, na zabezpeèení a
organizaci kulturních, sportovních a spoleèenských
akcí, na výstavbì, rozvoji i na reprezentaci naší obce.
Spoleènì s redakèní radou a zamìstnanci obecního
úøadu pøejeme Všem obèanùm obce pokojné prožití
vánoèních svátkù, klid, štìstí a pohodu ve Vašich
rodinách a domovech.
V nastávajícím novém roce 2012 Vám pøejeme pevné
zdraví, spokojenost, úspìchy v práci, v podnikání i ve
studiu a také splnìní Vašich novoroèních pøedsevzetí.
Šastný nový rok 2012!

Dílny s rodièi.
K oblíbeným aktivitám naší školy patøí spoleèná setkávání
dìtí se svými rodièi na pracovních dílnách. V tomto
školním roce se uskuteènila již dvì setkání – podzimní a
vánoèní.

Na jarní mìsíce je plánováno i proèištìní domovních pøípojek a
vodovodního øádu na Malém Klupoøi.

Na jarní mìsíce je plánováno i proèištìní domovních pøípojek a
vodovodního øádu na Malém Klupoøi.

V tomto roèním období bude firmou SMP a.s. zahájena i
V mìsíci listopadu se uskuteènila „Podzimní dílna“, na níž dìti pod
rekonstrukce plynových rozvodù v obci, a to na tìchto
vedením svých rodièù vyrábìly dýòové svítilny.
trasách:
- Velký Válkov - Malý Válkov;
V mìsíci prosinci se uskuteènila „Vánoèní dílna“. Bìhem
- ulice Høbitovní - prostory pøed Kulturním domem - velmi pøíjemného podveèera rodièe s pomocí dìtí tvoøili
podél kostela k bývalé firmì Kalorie;
krásné vánoèní výrobky, které se následující den
- Lepaøovo - Rozmahelovo - Odložilík - rozcestí u køížku na prodávaly na tradièním vánoèním jarmarku. O výrobky
Válkovì.
byl velký zájem a témìø všechny byly velmi rychle
Rekonstrukce se bude týkat i regulaèní stanice vedle prodány. Výtìžek z prodeje bude využit pro žáky školy.
høbitova. V závislosti na postupu rekonstrukce plynových Chtìla bych touto cestou podìkovat rodièùm za pøíjemnì
rozvodù pak chceme ihned zahájit práce na revitalizaci strávené podveèery a za podporu naší školy.
Velkého a Malého Válkova a parkovištì u høbitova.
Mgr. Ivana Filkászová
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Základní škola a Mateøská škola.

Kouzlení s korálky.

Aktivity ve školní družinì.

Ve ètvrtek 1. prosince 2011 probìhlo v budovì naší školy
tvoøivé odpoledne, na kterém mladší i starší žáci mohli
sami nebo za pomoci svých rodièù vytvoøit originální
výrobky. Paní uèitelka Andrlíková zorganizovala pro
dìvèata ze 4. – 9. tøídy aktivitu pro „Vánoèní dílnu“ v
podobì navlékání korálkù.
Kromì nadšených dìvèat se pøišly do této èinnosti zapojit i
nìkteré maminky. Atmosféra ve tøídì byla opravdu
úžasná. Všichni úèastníci mìli výbornou náladu, ale
pøedevším šikovné ruèièky, protože hotové výrobky,
náušnice a náramky byly opravdu velice krásné a kvalitní.
Nìkteré šperky si dìti vzaly domù, jiné vìnovaly k prodeji
na Vánoèní jarmark. Na závìr nesmìlo chybìt ani
pøekvapení, kterým byl výteèný nápoj s ovocem od paní
Sohrové.
V podveèer odcházeli žáci i uèitelé domù s úsmìvem na
tváøi a navíc je tìšil a zdobil nový vlastnoruènì vyrobený
šperk.
Mgr. Barbora Vrbíková

Zprávy ze školní družiny bychom zaèaly velkou pochvalou
všech dìtí, které se aktivnì zapojují do akcí poøádaných
školní družinou. Musíme zmínit malování do
celorepublikové soutìže vyhlášené nakladatelstvím
Pierot po názvem „Trolí domeèek“. Žáèci krásnì rozvíjeli
svou dìtskou fantazii. Tøi nejúspìšnìjší výkresy putovaly
do Prahy, kde bude na konci ledna vyhlášení vítìzù.

Priya – adopce na dálku.
Nìkteøí z vás možná ví, že si naše škola adoptovala
indickou holèièku jménem Priya. Adoptovali jsme ji
v roce 2008 se zámìrem umožnit jí studium, aby si mohla
splnit svùj sen – stát se lékaøkou a pomáhat tak
nemocným a zranìným lidem.
Díky naší finanèní podpoøe mùže plnì studovat a
vzdìlávat se. Teï chodí do 4. tøídy a její nejoblíbenìjší
pøedmìt je matematika. Školu má velmi ráda a vždy se do
ní tìší. Každým rokem vybíráme na Priyu finanèní èástku
zhruba ve výši 5 000 Kè, která je nejen na školné, ale i na
její stravu a obleèení.
Nadace, pøes kterou jsme si Priyu adoptovali, také obèas
poøádá jednodenní tábor, na kterém se Priya nauèí nové
hry a písnièky.
Tereza Dadáková a Kateøina Zítková
žákynì 8. tøídy

Orion florbal cup.

Neuvìøitelnou trpìlivost projevili naši družináèci pøi
tvorbì výrobkù na Mikulášský jarmark. Malovali obrázky
na døevìná prkénka, navlékali korálky a zdobili perníèky.
Pøispìli jsme tak i my svou troškou do mlýna. Vìøte,
nevìøte, zdobení perníèkù braly dìti velmi zodpovìdnì a
pøísnì dbaly na všechna hygienická pravidla.
Nyní se tìšíme na naši spoleènou vánoèní besídku, která
se uskuteèní na konci prosince.
vychovatelky školní družiny

Mikulášování.
Ve ètvrtek dne 1. prosince 2011 dìti z 1. stupnì naší školy
navštívily tradièní poøad v kinì Metropol "Mikulášování".
Setkání s Andìlem, Èertem a Mikulášem pøi veselém
povídání, zpívání a dovádìní je vždy osvìžující.

Žáci naší školy se zúèastnili okrskových kol soutìže „Orion
florbal cup“, do které se zapojilo mnoho škol z celé
republiky a kterou podporuje, mino jiných, i Èeská
televize, konkrétnì program ÈT4.
V úterý 15. listopadu 2011 bojovali hoši 6. a 7. tøídy na ZŠ
Demlova, ve støedu 16. listopadu 2011 soutìžili hoši 8. a 9.
tøídy na ZŠ Stupkova a v úterý 6. prosince 2011 dívky 6. a 7.
tøídy na ZŠ Lutín.

Malá základna našich tøíd nám omezila výbìr žákù a
žákyò, ale všichni odhodlanì a s nasazením bojovali o co
Letos se naše dìti aktivnì zapojily na pódiu v rolích trpaslíkù. Èepièky
nejlepší umístìní. Nejvyšší stupnì a postup do okresního
jim náramnì slušely, jejich tanec a zpìv kolem oslòující Snìhurky
ocenili ostatní diváci mohutným potleskem.
kola ale vyhrála lepší družstva.
Ve støedu 21. prosince 2011 se z každé kategorie chystají
Nové písnièky, svìtelné efekty a tøpytivé pøevleky
dva žáci/žákynì skoèit co nejvýše pøi „Tìšetické lace“. Z
vytváøely spolu s vtipným komentáøem pøíjemnou
dùvodu uzávìrky Zpravodaje obce nemùžeme uveøejnit
atmosféru.
výsledky. Kéž uspìjeme!
Mgr. Eva Pospíšilová
Mgr. Radka Dudová
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Základní škola a Mateøská škola.

Mikuláš a pøedvánoèní èas.

Pøedvánoèní èas v mateøské škole.

Advent zaklepal na dveøe, v oknech se objevily svìtélkující
øetìzy, zavonìlo cukroví a ani ve škole jsme na Mikuláše a
Vánoce nezapomnìli.
V pátek 2. prosince 2011 se v Kulturním domì uskuteènil
již tradièní Mikulášský maškarní karneval, který zahájily
svým živým vystoupením mažoretky.

Vánoce, Vánoce, pøicházejí po roce. Tìšíme se, radujeme,
koledy si notujeme. A kdo se na Vánoce nejvíce tìší? Pøece
dìti. A ty, které chodí do naší mateøské školy, si Vánoce
užívaly již od zaèátku prosince.

Po vystoupení mažoretek následovala taneèní promenáda
originálních masek, bìhem níž vybíraly paní uèitelky ty nejhezèí,
které byly pozdìji ocenìny diplomem a sladkou odmìnou.

Zpívaly písnièky, kreslily, vytváøely pøáníèka, dáreèky,
pøipomnìly si vánoèní zvyky, vystøihovaly snìhové
vloèky, kterými pak ozdobily své tøídy.
Pøišel za námi také Mikuláš s èertem a andìlem. I letos
pøinesl dìtem dobroty a pøekvapení.

I ten, na kterého se dìti celý rok tìšily, se pøece jen objevil.
Do dveøí vstoupil Mikuláš v doprovodu strašidelných
èertù a hodného andìla. Dìti byly nadšené a hned se
chtìly Mikuláši pochlubit nìjakou básnièkou, písnièkou èi
øíkankou, aby byly pochváleny a odmìnìny. I ti nejvìtší
zlobivci tak mìli možnost napravit své prohøešky a do
pøíštího roku se polepšit. Po odchodu Mikuláše
rozproudilo zábavu karaoke, které zakonèila bohatá
tombola. Balíèky plné sladkostí, omalovánek, plyšákù,
knížek, puzzlí a jiných odmìn udìlaly velkou radost
nejednomu výherci.

Velkým svátkem pro nás byla besídka v Kulturním domì pro rodièe.
Dìti se svými uèitelkami pøipravily program plný taneèkù, básnièek,
øíkadel, dramatizací a vánoèních koled. Myslím, že se program
vydaøil a všem se moc líbil.

Do nového roku pøejeme všem dìtem, rodièùm a jejich
rodinám hodnì štìstí, radosti a zdraví.
Dostálová Jarmila, zástupkynì øeditele pro MŠ

Pomoc nemocným dìtem.
Již šestým rokem se naše škola
zúèastnila humanitární akce
prodeje vánoèních hvìzd, kterou
poøádalo sdružení rodièù a pøátel
hematologicky a onkologicky
nemocných dìtí.
Spoleènì jsme vybrali 9 300 Kè,
které byly vìnovány Hemato-onkologickému oddìlení
Dìtské kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci.
Dìkuji Vám všem, kteøí jste pomohli tìžce nemocným
dìtem.
Mgr. Dana Andrlíková

Zlatým høebem mikulášského veèera bylo rozsvícení
vánoèního stromu doprovázené zpìvem koled mladších
žákù naší školy pod vedením paní zástupkynì Vlasty
Novákové. Všichni si užívali pravou vánoèní atmosféru,
ochutnávali místní dobroty a plni zážitkù odcházeli do
svých domovù.
Mgr. Lenka Èuková
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Rozsvícení vánoèního stromu obce.
V pátek 2. prosince 2011 se uskuteènilo „Rozsvícení
vánoèního stromu obce“. O tradici a oblíbenosti této
pøedvánoèní akce svìdèí úèast pøibližnì 600 – 700
obèanù nejen z Hnìvotína, ale i hostù ze sousedních
vesnic a z Olomouce.

Na odbyt šly grilované steaky „firmy Mirek Hariò-Lumír
Toufar“ i výborný zajeèí guláš v režii myslivcù Pavlù
Pospíšila a Tomana a Honzu Vágnera. Dìkujeme MS Blata
za výtìžek vìnovaný mateøské školce.
Èlenové SDH manželé Petr a Jana Pokorní a Božena
Špièáková zajišovali porce tlaèenky, škvarkù a vaøeného
masa pøímo ze zabíjaèkového kotle. S køenem to nemìlo
chybu. Udírnu s uzenými žebry, klobásami, cigárem a s
neodmyslitelnými párky v rohlíku zabezpeèovali manželé
Lukáš a Monika Burïákovi.
Atmosféru pøicházejících svátkù urèitì pøipomenuly
stánky s tématikou vánoc. Obèané si nakupovali døevìné
výrobky pana Jana Naše, keramiku pana Klapetka,
adventní vìnce, svícny, bižuterii a drátìné výrobky paní
Miluše Rozsívalové a její dcery Kamily. Zakoupit se na
jarmarku daly i svícny, adventní vìnce, ovèí sýry èi jiné
výrobky.

Od 16 hodin byl v sále Kulturního domu Mikulášem, èerty a andìly
zahájen „Mikulášský karneval“. Naplno se tím rozbìhla zábava dìtí z
mateøské a základní školy. To vše v režii vedení základní školy a
rodièù.

Pøed Kulturním domem byla následnì uzavøena a
odklonìna doprava, aby mohl být od 17 hodin odstartován
jarmark s vánoèní tématikou a pro všechny pøíchozí
otevøeny stánky s obèerstvením.
Tradiènì jedním z nejvyhledávanìjších stánkù byl stánek
s výborných punèem manželù Horylových, který pro
obrovský zájem nestíhali dovážet. Dìkujeme jim touto
cestou za finanèní pøíspìvek vìnovaný z tržby mateøské
školce. Nechybìlo pivo a nealkoholické nápoje v
tradièním podání pana Petra Niessnera.

Stánek s bramboráky, pod hlavièkou FC Hnìvotín, byl v obležení po
celý veèer. O prodej této oblíbené pochoutky, pøipravené letos z 80 kg
brambor, se postarali Nadìžda, Milan a Petr Krejèí. Výtìžek z prodeje
byl vìnován mládežnickým týmùm FC.

Vánoèní atmosféøe pøispìla i výstavka v zasedací síni
obecního úøadu, kterou provázely paní Miroslava
Dadáková a paní Mgr. Jana Mádlová. Ke zhlédnutí byly
betlémy Jana Hrnèíøe, Jana Naše, paní Haldové, vánoèní
prostírání a dekorace, kterými pøispìly Iveta Macounová,
Martina Ètvrtlíková a Jindøiška a Karel Flášarovi. Svými
velmi povedenými výrobky se pochlubil i keramický
kroužek našich žen.

Radost nám udìlal myslivecký oddíl „Vlèata“, který
vyrobil ptaèí krmítka a dekorace a za obìtavé pomoci
vedoucích Stanislava Ošádala a Martiny Ètvrtlíkové
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První rok tøídìní bioodpadu.

Pokraèování ze strany 7.

naaranžovali èást výstavy. Celý veèer si mohli pøítomní
pochutnávat na koláècích napeèených èlenkami Èeského
èerveného køíže pod vedením Jitky Ponížilové a Èeského
svazu žen v podání paní Fišerové z Malého Klupoøe, které
roznášely žákynì základní školy.

Vlastní rozsvícení vánoèního stromu obce bylo provázeno
pásmem koled a vánoèních písní v podání dìtí ze základní
školy, pod vedením Mgr. Vlasty Novákové. Zážitkem pro
naše dìti i dospìlé byl pøipravený ohòostroj. Po
20. hodinì byla na velkém sále Kulturního domu
zahájena taneèní zábava.
Rádi bychom ještì jednou podìkovali všem složkám v
obci a všem nadšencùm z øad obèanù, kteøí se nìjakou
mìrou podíleli na pøípravì i prùbìhu velmi podaøené
akce. Nemohu samozøejmì ani opomenout zamìstnance
obce, kteøí nesli hlavní bøemeno organizace a
materiálního zabezpeèení. Pro všechny je nejvìtším
podìkováním vaše spokojenost, kterou jste nám
vyjadøovali a s tím i dobrý pocit z vydaøené akce.
Aby vše nebylo jen „rùžové“, tak ještì poznámka na závìr.
Letošní strom je opravdu krásný a je velmi vkusnì
ozdoben. Že je tomu tak dokazují nìkteøí spoluobèané,
kteøí nám jej s pøedstihem pomáhají odstrojovat. Bìhem
prvních dní si totiž domù odnesli asi šest koulí.
Ing. Tomáš Dostál, místostarosta

Pøipravujeme plochu pro bruslení.
Fotbalový klub Hnìvotín ve spolupráci s obecním úøadem
a za podpory spoleènosti STRABAG pøipravuje na zimní
mìsíce plochu pro bruslení.

V letošním roce se zaèalo v naší obci s tøídìním
tzv.bioodpadu. Správným zpracováním tohoto zeleného
odpadu se vyrobí kvalitní kompost, který se následnì vrací
do pøírody. Tøídìním bioodpadu tak všichni pøispíváme
ke zlepšení životního prostøedí v obci, snižuje se i
množství tuhého komunálního odpadu, což následnì šetøí
i obecní pokladnu.
Odvoz odpadu zajišovala firma van Gansewinkel, jejíž
pracovníci také pomohli radami celou akci spustit. Byl to
první rok a tak jsme se na obou stranách nevyhnuli
nìkterým problémùm, o kterých jsme èasto mluvili i na
veøejných zastupitelstvech.
Firma dodala kontejnery pozdìji, než jsme obèanùm
slibovali a navíc to byly kontejnery na obvyklý smìsný
odpad. Skuteèné kontejnery na bioodpad jsou totiž
uzpùsobeny tak, aby bylo zamezeno pøípadnému zápachu,
èi úniku tekutin. Kontejnery byly rozmístìny na 8
stanovištích a 2x týdnì se provádìl jejich pravidelný
výsyp. I tady mùžete mít øadu výhrad, ale je potøeba o nich
mluvit, abychom spoleènì s pracovníky firmy van
Gansewinkel zajistili nápravu.

Nové biokontejnery hnìdé barvy již stojí u obecního úøadu. Na svá
stanovištì budou rozmístìna na jaøe pøíštího roku. Pøesný termín
bude vèas oznámen.

Zájem o biokontejnery pøedèil naše oèekávání. Kdo se
chtìl zbavit zeleného odpadu, musel si v øadì pøípadù
„vyèíhnout“ okamžik, kdy byly kontejnery vysypány. Za
nìkolik hodin byly totiž beznadìjnì plné. I to svìdèí o tom,
že bylo správné umožnit obèanùm bioodpad tøídit.
K tøídìní bioodpadù rádi uvítáme vaše pøipomínky,
poznatky nebo námìty získané bìhem letošního roku tak,
aby tato služba v roce 2012 fungovala k vaší vìtší
spokojenosti.
Ing. Nadìžda Krejèí

Hnìvotínský košt potøetí.

Na pøíští rok opìt chystáme soutìžní pøehlídku pálenek
pod již zavedeným názvem „Hnìvotínský košt“. Vzhledem
k tomu, že je termín soutìže stanoven na 9. bøezna 2012,
informujeme vás s pøedstihem již v tomto Zpravodaji.
Další vydání totiž dostanete do svých schránek až na konci
mìsíce února 2012, tedy pøibližnì 10 dní pøed samotnou
soutìží a z organizaèních dùvodù vás proto oslovujeme již
nyní. O podrobnostech soutìže budete zavèas
informováni prostøednictvím letákù a obecního rozhlasu.
I
pøesto, že se letošní úroda „páleného materiálu“
V prostoru sportovního areálu FC je již srovnán a zhutnìn terén,
považuje za kvalitní a pálenek by mìl být dostatek, vìøíme,
pøipravuje se nízké, døevìné hrazení a osvìtlení kluzištì.
že veškeré zásoby pøes blížící se svátky a na zaèátku
Vìøíme, že pomohou dobrovolníci s napouštìním vody pøíštího roku „nepadnou“ a nìco si necháte i na úèast v
a … tak jen zbývá zajistit mrazivé poèasí.
soutìži.
Miloslav Antl, místostarosta
Milan Krejèí
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Posezení se seniory.
Tradièní setkání s našimi seniory se uskuteènilo
4. listopadu 2011 ve velkém sále Kulturního domu.
Po pøivítání a pøání dobré zábavy pøedvedly pod vedením
svých uèitelek svá vystoupení dìti z mateøské školy a žáci
ze základní školy.

Také pan starosta nìkolika slovy všechny pøivítal a
jubilantùm pøedal malou pozornost s gratulací. Potom už
následovala, za hudebního doprovodu, volná zábava. O
nìco k zakousnutí se postarala dìvèata z místní
organizace Èeského èerveného køíže, která napekla pro
všechny pøítomné vdoleèky.
Posezení se všem velice líbilo, takže plánované ukonèení
se ze zamýšlených 22-ti hodin protáhlo skoro až do
pùlnoci.
Miroslava Dadáková

Hody v Hnìvotínì.
I když hody v Hnìvotínì neprobíhají, ve srovnání s
nìkterými tradiènìjšími vesnicemi našeho regionu, nijak
bouølivì a vìtšinou se pøipomínají pouze slavnostní
hodovou bohoslužbou, byla letos o víkendu 5.-6. listopadu
2011, na který v Hnìvotínì hody pøipadají, uspoøádána
hodová zábava. Této se, za doprovodu hudební skupiny
Trifid, zúèastnilo pøibližnì 120 návštìvníkù a budeme
zvìdaví, zda se tím podaøí nìjakou tradici hodových zábav
založit.

Oznámení Øímskokatolické farnosti
Hnìvotín.
Poøad bohoslužeb ve vánoèním
období 2011-2012
ve farním kostele sv. Leonarda v Hnìvotínì.
24.12. 21.00 Štìdrý veèer – vánoèní mše svatá
(pùlnoèní) – zpívá chrámový sbor z Tìšetic
25.12. 09.30 Hod Boží vánoèní – vánoèní mše
svatá se zpìvem vánoèních koled
14.30 - vánoèní besídka u jeslièek – pásmo
vánoèních koled
26.12. 09.30 Svátek sv. Štìpána – mše svatá za
mládež farnosti
30.12. 17.00 Svátek sv. Rodiny: Ježíše, Marie a
Josefa – mše svatá za rodiny farnosti
31.12. 17.00 Památka sv. Silvestra – dìkovná
mše svatá za uplynulý rok
01.01. 09:30 Nový rok – novoroèní mše svatá za
farnost Hnìvotín
06.01. 18.00 Slavnost Zjevení Pánì – sv. Tøí
králù – tøíkrálová mše se svìcením zlata, kadidla, vody
a køídy, požehnání koledníkùm Tøíkrálové sbírky
08.01. 09.30 Svátek Køtu Pánì – nedìlní mše na
zakonèení vánoèního období s obnovou køestních slibù
Tøíkrálový koncert v
kostele sv. Leonarda
v Hnìvotínì
se bude konat v nedìli
8. ledna 2012 v 16.00
hodin. Úèinkovat bude
Chorus Marianus z Tršic
pod vedením sbormistra
Jana Gottwalda z
Olomouce. Program
koncertu bude uveden
na plakátech. Vstupné na
koncert je dobrovolné,
výtìžek bude použit na
potøeby farnosti.
Tøíkrálová sbírka na
Charitu
se bude konat v naší obci
v týdnu kolem svátku sv. Tøí králù, tj. ve dnech 2.-8. ledna
2012. Prosíme farníky i ostatní spoluobèany, aby podle
svých možností do této sbírky pøispìli a tím pomohli
lidem, kteøí jsou odkázáni na pomoc a služby katolické
Charity. Nikdo z nás neví, zda nebude jednou tuto pomoc a
tyto služby také sám potøebovat.
Ekumenická bohoslužba za jednotu køesanù
se bude konat ve farním kostele sv. Leonarda v nedìli
22. ledna 2012 ve 14 hodin. Na tuto bohoslužbu zveme
vìøící ze všech køesanských církví pøítomných v
Hnìvotínì a také duchovní všech tìchto církví. Po
skonèení bohoslužby bude na faøe následovat pøátelská
beseda s našimi hosty spojená s obèerstvením.

Pøejeme všem našim farníkùm i ostatním
Pevnou jistotou tak zatím, kromì výše zmínìné spoluobèanùm radostné a duchovnì bohaté
bohoslužby, zùstává „hodová kapela“, která obèanùm na prožití vánoèních svátkù a hodnì Božího
obci vyhrává a patøí jí za tuto každoroèní èinnost velké požehnání, zdraví a spokojenosti v novém roce.
podìkování.
P. Eduard Krumpolc, faráø
Milan Krejèí
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Myslivecké sdružení Blata Hnìvotín

Vlèata se mají èile k svìtu.
o kterých se uèíme. A není toho zrovna málo. Veškerá naše
èinnost, ale i hry a zábava, vede dìti k poznávání zvìøe a
rostlin. Uèíme se, jak pøírodu chránit a jak jí mùžeme
pomáhat. S Vlèaty jsme na podzim stihli nìkolik nauèných
vycházek, pomáhali jsme s výsadbou stromù a také jsme
vyrábìli krmítka pro ptáky.

Myslivecké sdružení Blata Hnìvotín dìkuje Všem,
kteøí nám pomáhají a podporují naši èinnost. Pøejeme
Vám šastné a veselé Vánoce a v novém roce pevné
zdraví a spoustu osobních i pracovních úspìchù.

Vlèata se mají èile k svìtu.
Projekt Vlèata jsme zahájili na zaèátku tohoto školního
roku. Kroužek zamìøený na pøírodu a myslivost je v naší
obci nový a proto vše zaèínalo s velikým otazníkem, zda
vùbec bude mezi dìtmi o tuto aktivitu zájem.
Do družiny mladých myslivcù se ale bìhem nìkolika dnù
pøihlásilo 30 dìtí a nyní jich pravidelnì dochází 26. Tento
poèet pøedèil veškerá naše oèekávání a Vlèata se rázem
stala nejpoèetnìjší družinou v okrese. To je samozøejmì
velmi povzbuzující a inspirující a máme z toho velikou
radost. Na druhou stranu nás to ale v nìkterých ohledech
naopak omezuje. Na výlety mùžeme jezdit jen autobusem
a také pøíprava aktivit, pomùcek anebo zázemí, je v tomto
poètu nároènìjší a nákladnìjší. Pùvodní zámìr, že
kroužek povedu sám s manželkou, jsme tedy museli hned
na zaèátku pøehodnotit. Naštìstí se k nám pøidala Martina
Ètvrtlíková, myslivecká adeptka, která je do práce s Vlèaty
opravdu zapálená a vìnuje jim mnoho svého èasu a úsilí.

S dìtmi se scházíme každý týden v úterý odpoledne. Jelikož zatím
nemáme vlastní klubovnu, jsme za nepøíznivého poèasí na obecním
úøadì anebo využíváme klubovnu našich dobrovolných hasièù,
kterým za jejich ochotu patøí naše veliké podìkování.

Úplnì nejradìji trávíme spoleèný èas venku v pøírodì.
Tam si mùžeme prakticky ukázat a vyzkoušet vìci,

A jaké máme plány? Tak tøeba na jaøe pøíštího roku se
chystáme v Hnìvotínì uspoøádat oblastní kolo „Zlaté
srnèí trofeje“. Tato soutìž má tradici napøíè nìkolika
generacemi. Dìti si v ní provìøí své znalosti o pøírodì a ti
nejlepší mohou postoupit do okresního kola, pak do
krajského a nakonec do kola celostátního. Domluvenou
máme i návštìvu obory Na Vlnách, výlet do loveckého
muzea na hradì Úsov, pøednášku s ukázkami vábení
zvìøe, ukázku sokolnictví, myslivecké kynologie èi
pøedstavení mysliveckých tradic a troubení. V nejbližší
dobì se chystáme na vánoèní vycházku do Skal, kterou
budeme mít spojenou se zdobením stromeèku a krmelce
pro zvíøátka. Zapojíme se do zimního pøikrmování zvìøe a
v pøedjaøí budeme vyrábìt ptaèí budky, které umístíme do
vhodných lokalit v okolí Hnìvotína. Máme naplánovanou
velikou spoustu zábavy i práce, a tak si myslím, že se s
Vlèaty máme opravdu na co tìšit. Informace o naší
èinnosti mùžete najít i na naší internetové prezentaci na
adrese www.dmmvlcata.cz, kde uvidíte, co s dìtmi dìláme
a plánujeme a zcela urèitì zde najdete i nìco zajímavého o
myslivosti a o naší pøírodì.
Vlèata mají již nyní velikou podporu ze strany obce, školy,
Okresního mysliveckého spolku, ale i od nìkterých rodièù
a místních firem. Nìkolik pøátel nám pomáhá se
zajištìním výukových pomùcek anebo se sami aktivnì do
èinnosti Vlèat
z a p o j u j í a
pomáhají nám s
pøípravou a s
realizací našich
aktivit. Musím
pøiznat, že mne
zájem o náš
kroužek mile
pøekvapuje a
velmi mne tìší. A
pokud se nám v
pøíštím roce podaøí alespoò z èásti naplnit naše pøedstavy
a plány, èeká Vlèata pìkná a zajímavá budoucnost.
Všem, kteøí nás podporují a pomáhají nám, chci touto
cestou podìkovat a protože nastává kouzelný èas vánoc,
pøeji vám klidné a pohodové svátky a do nového roku jen
to nejlepší.
Stanislav Ošádal
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Ohlédnutí za fotbalovým podzimem.
Pokud se vám zdá, že jste výše uvedený titulek již ve
Zpravodaji pøi podzimních hodnoceních
našich
fotbalistù vidìli, máte správný dojem – je zvolen zámìrnì.
Ono ohlédnutí by se totiž dalo, na základì výkonù našich
hráèù a prùbìhu jednotlivých soutìží, opsat také.
Tým mužù na podzim nasbíral 17 bodù (v r. 2010 jich mìl
18, v r. 2009 opìt 17), což v tabulce staèilo na 14. místo.
Mužstvo se opìt potýkalo s úzkým kádrem, který navíc
oslabovala zranìní nebo vylouèení, èasto klíèových hráèù.
Zbyteèné ztráty bodù vyvrcholily prohrami v zápasech s
Lošticemi a Dolany, v té dobì suverénnì posledními týmy
tabulky krajského pøeboru.

Výbor FC Hnìvotín touto cestou dìkuje
hráèùm, trenérùm a èlenùm FC za práci
odvedenou v roce 2011.
Obecnímu úøadu Hnìvotín, sponzorùm
a pøíznivcùm pak dìkujeme za spolupráci
a projevovanou pøízeò.
Všem výše uvedeným i našim spoluobèanùm
pak pøejeme
hodnì štìstí, zdraví a spokojenosti
v novém roce 2012.
Muži – krajský pøebor

Pozitivem podzimní èásti soutìže bylo úèinkování 17-ti letého odchovance
oddílu Jiøího Veselského, který jako støídající hráè nastoupil do nìkolika
zápasù. V domácím utkání s Konicí se dokonce prosadil i støelecky a
zaznamenal svùj premiérový gól v krajském pøeboru mužù.

Mládežnické kolektivy, tj. dorost, starší a mladší žáci, se
po polovinì soutìží pohybují ve støedu svých tabulek.
Jejich spoleènou charakteristikou je nevyrovnanost
výkonù – dokáží pøekvapivì vyhrát, ale i pøekvapivì
prohrát. Spoleèným znakem je i nadšení pro hru – úmìrnì
však klesající se stoupajícím vìkem hráèù.

Rk. Tým
Záp
1. SK Hranice
17
2. Sokol Urèice
17
3. Jiskra Oskava
17
4. Zlaté Hory
17
5. Sokol Ústí
17
6. Sokol Konice
17
7. 1.HFK Olomouc "B"
17
8. Tatran Litovel
17
9. FC Želatovice
17
10. FK Troubky
17
11. FK Kozlovice
17
12. FC Kralice na Hané
17
13. Sokol Láznì Velké Losiny 17
14. FC Hnìvotín
17
15. SK Loštice
17
16. FC Dolany
17

+
13
10
9
8
8
8
6
5
7
6
5
5
4
4
2
1

0
2
4
3
5
3
2
7
9
2
4
6
3
5
5
5
5

2
3
5
4
6
7
4
3
8
7
6
9
8
8
10
11

Skóre
43: 15
33: 14
36: 24
26: 22
37: 33
38: 29
30: 23
27: 21
23: 40
28: 33
29: 31
25: 30
28: 32
20: 26
19: 41
16: 44

Body
41
34
30
29
27
26
25
24
23
22
21
18
17
17
11
8

Skóre
84: 14
60: 17
29: 15
40: 19
40: 20
31: 33
35: 22
57: 55
14: 31
34: 54
24: 65
28: 74
36: 58
24: 59

Body
39
37
29
28
28
25
23
18
12
10
10
10
9
9

Dorost – II. tøída
Rk. Tým
1. Pøáslavice
2. Dub n.M.
3. Èervenka
4. Støelice
5. Chomoutov
6. Slatinice
7. Chválkovice
8. FC Hnìvotín
9. FK Autodemont
10. Újezd u Unièova
11. Sokol Paseka
12. Haòovice
13. Tìšetice
14. Šumvald

Záp
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

+
13
12
9
9
9
8
7
6
3
3
3
3
3
3

0
0
1
2
1
1
1
2
0
3
1
1
1
0
0

1
1
3
4
4
5
5
8
8
10
10
10
11
11

Starší žáci – III. tøída
Rk. Tým
1. FC Dolany
2. Chválkovice
3. Litovel
4. FC Hnìvotín
5. Bohuòovice
6. Mladìjovice
7. Velký Újezd
Osobního úspìchu dosáhl jeden z našich mladších žákù Matìj Holub, který byl
díky svým výkonùm vybrán do výbìru Olomouckého fotbalového svazu. "Matìj
si na vlastní kùži vyzkoušel, že se fotbal dá hrát i na vyšší úrovni a záleží jen na
nìm, jestli bude i nadále pøistupovat k tréninkùm a zápasùm tak skvìle, jako
doposud. Na høišti si vìøí a v podzimní èásti sezony patøil k tahounùm mužstva.
Do výbìru byl nominován právem a chtìl bych vìøit tomu, že se k Matìjovi
nìkdo další z týmu brzy pøipojí", øekl trenér mladších žákù Michal Barèík.

Záp
6
6
6
6
6
6
6

+
6
5
4
2
2
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
2
4
4
5
5

Skóre
61: 11
45: 12
28: 22
18: 28
22: 34
11: 34
14: 58

Body
18
15
12
6
6
3
3

Mladší žáci – II. tøída
Rk. Tým
1. Slavonín
2. TJ Tršice
3. Hvìzda Libavá
4. SK Grygov
5. FC Hnìvotín
6. V. Bystøice
7. Nedvìzí
8. Sokol Dub n.M.
9. Velký Újezd
10. Kožušany
11. Tìšetice

Zapomenout nesmíme na naše nejmenší adepty kopané benjamínky. I když ještì pravidelnou soutìž nehrají,
poctivì trénují, hrají pøátelská utkání a více než pro jiné
pro nì platí ono výše zmínìné nadšení pro fotbal. Kéž by
jim vydrželo co nejdéle.
Milan Krejèí
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Záp
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

+
10
8
8
7
6
4
3
2
1
1
0

0
0
1
0
1
0
1
1
3
2
0
1

0
1
2
2
4
5
6
5
7
9
9

Skóre Body
105: 10 30
87: 13 25
59: 27 24
73: 18 22
49: 31 18
38: 44 13
20: 72 10
30: 47 9
9: 53 5
16: 81 3
7: 97 1

Zahajte nový rok 2012 tradièní
vycházkou!

Na prahu plesové sezóny.

Na Nový rok, dne 1. ledna 2012, vás zveme na již tradièní,
samostatnou procházku po novì upravené polní cestì za
Malým Klupoøem, kolem chmelnice, národní pøírodní
památkou „Na Skále“ (Žerùvské skály) a dále do
Hnìvotínských skal. Trasu, mìøící asi 2 km, zvládnou i
dìti. To platí pøi suchém nebo mrazivém poèasí, kdy cesta
nebude rozblácená.

Mùžete zvolit i trasu pohodlnìjší, s malými dìtmi a
koèárky, pøímo po silnici vedoucí na Olšany. Pøed lesíkem
odboèíte vlevo vzhùru na panelovou cestu, která vás
pøivede pøímo na místo – ke cvièné lišèí noøe.
V nedìli 1. ledna 2012 tam pro vás bude, od 13 do 16 hodin,
pøipraven nejen horký èaj, grog, teplá polévka a tøeba i
nìco ostøejšího, ale, jak pevnì vìøíme, opìt krásný výhled
na bližší i vzdálenìjší okolí obce a èerstvý, osvìžující
vzduch.
Ing. Tomáš Dostál, místostarosta

V dobì, kdy budete mít toto vydání Zpravodaje ve svých
rukou, již opravdu budeme na prahu plesové sezóny 2012.
Ta bude bohužel oproti minulým letùm o jeden ples
chudší – pro malý zájem v minulých letech ho zrušila
místní organizace Èeského èerveného køíže. Zbývající
plesy se již tradiènì konají v Kulturním domì a to v tìchto
termínech:
Poøadatel
Myslivecké sdružení Blata
Sbor dobrovolných hasièù
SRPŠ pøi ZŠ a MŠ Hnìvotín
FC Hnìvotín

termín
21. ledna 2012
4. února 2012
25. února 2012
24. bøezna 2012

I když budete zcela urèitì o podrobnostech vztahujících se
ke konání jednotlivých plesù vèas informování
prostøednictvím plakátù a obecního rozhlasu, již teï si vás
dovoluji na uvedené plesy jménem poøadatelù srdeènì
pozvat.
Milan Krejèí
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