HNĚVOŠICKÝ
ZPRAVODAJ
č. 2/2015
Obecní úřad Hněvošice
Červen 2015

700415_Zpravodaj_Hněvošice.indd 1

19.6.2015 10:02:46

1

Úvodní slovo starosty

Vážení spoluobčané,
pomalu končí první polovina letošního roku a blíží se letní měsíce, prázdniny, tak vytoužené hlavně pro naše
dě . Věřím, že i my dospělí si chceme v těchto krásných letních dnech odpočinout. Jak jsem Vás v prvním
vydání letošního zpravodaje informoval o připravovaných akcích, mohu s potěšením říci, že nám byla schválena
dotace z OPŽP na projekt „Energe cké úspory společenského objektu v Hněvošicích“. Jedná se o zateplení,
výměnu oken a dveří v Hněvošické hospodě a Obecním sále, odizolování budovy podřezáním, zateplení krovů
a výměna topení v hospodě. V současné době se rozbíhá kolotoč prací tak, abychom tento projekt do konce
roku zvládli realizovat a profinancovat, což je podmínkou k získání dotace.
U dalších dvou projektů stále čekáme na výsledky rozhodnu o přidělení dotací. Jedná se o zahradu u ZŠ a MŠ
a chodníky na ulici Mírová.
Mimo tyto akce probíhá pravidelně úklid a čištění obecních prostranství a ostatní práce spojené s údržbou
vesnice. Tráva nám krásně po jarních deš ch roste, takže je neustále co sekat. Pro tento účel byl zakoupen
mulčovač trávy za traktor. Slibujeme si od toho ulehčení a urychlení prací při sečení větších travnatých ploch.
Podařilo se nám vyčis t a prořezat naučnou stezku okolo Hněvošického háje směrem na Oldřišov, a také
od včelína směrem k vodojemům na konci lesa. Chceme také prořezat a vyčis t silnici, která je prodloužením
ulice Družstevní a vede úvozem okolo pana Heima směrem na horizont nad vesnicí tak, aby po ní mohli chodit
občané a jezdit cyklisté na své vyjížďky a procházky. Je třeba také neustále prořezávat a udržovat Lipkovou
alej, po které vede cyklostezka do Služovic a Kobeřic.
Dění v obci, to nejsou jen opravy, údržba a výstavba, ale i společenský a kulturní život, který je letos velmi
bohatý a o kterém se podrobněji dočtete na dalších stránkách zpravodaje.
Dne 11. 5. proběhlo 5. zasedání zastupitelstva, na kterém se projednávala a schvalovala spousta důležitých
věcí. S celým zněním usnesení se můžete seznámit podrobněji na internetových stránkách obce Hněvošice.
Chtěl bych vás pouze upozornit na schválení nového nařízení obce Hněvošice č. 1/2015 ze dne 11. 5. 2015,
tržní řád, kterým se pod pokutou stanovuje zákaz podomního prodeje. Pokud víte, že se takové věci v naší
obci dějí, je třeba na ně neprodleně upozornit pracovníky obecního úřadu, abychom mohli sjednat nápravu.
Vážení spoluobčané, blíží se oslavy svátku svatých Petra a Pavla, náš Hněvošický odpust. Chtěl bych Vás všechny
srdečně pozvat na tyto oslavy, které se budou konat na louce pod Hněvošickým pahorkem. Celý program oslav
dostanete do svých poštovních schránek.
Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál hodně sluncem prohřátých dnů o prázdninách, hodně společně
prožitých rados a příjemně strávenou dovolenou tak, abyste načerpali spoustu nové energie do dalších dnů
tohoto roku.
Josef Kremser, starosta
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Hasiči Hněvošice

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás mto seznámila s činnos mladých hasičů při zdejším SDH.
Na začátku letošního roku 2015 jsme měli jedno družstvo starších žáků a jedno družstvo mladších žáků.
K dnešnímu dni již máme dvě družstva mladších žáků, za což jsme velmi rádi. Celkem máme 9 starších žáků
a 14 mladších žáků.
Naše dě běhají první sezónu a již se začaly objevovat první výsledky.
V Opavské lize mladých hasičů naši starší žáci začali sbírat první body. K dnešnímu dni jsou celkově na 12. místě
z 16 zúčastněných družstev. Dě mají ohromnou radost z jakéhokoli zlepšení. Například ve štafetě dvojic, kde
na začátku sezóny běhaly časy kolem 81 sekund, nyní již tuto štafetu umí zaběhnout za 65 sekund. Požární
útok také musí vypilovat, ale začaly se objevovat první úspěchy.
Mladší žáci jsou momentálně na 10. místě z celkových 16 přihlášených družstev. Druhé družstvo benjamínků
za m začíná, proto se je snažíme za m zařadit „mimo soutěž“, ale ak vně se podílí na veškerých soutěžích.
Tímto je chválíme za jejich snahu a úsilí a věříme, že se výsledky i u nich velmi rychle objeví. Největší mo vací
jsou jejich rodiče, sourozenci a prarodiče, kterým se snaží dě ukázat, co se za tu chviličku všichni naučili.
Tímto všem za jejich přízeň děkujeme.
31. května se dě zúčastnily běhu na 60m s překážkami – Globus Cup – v kategorii mladší žáci to byli: Petr
Pustelník, Jakub Pustelník, Vojtěch Kubela, Jakub Burda a Denis Heim. Všichni si připsali platné časy pod 30
sekund, což je na poprvé fantas cké. V kategorii starších žaček jsme měli dvě želízka v ohni a byly jimi: Anna
Kovalská a Adéla Riplová. Obě děvčata ukončily své pokusy pod hranicí 20 sekund. Všem zúčastněným ještě
jednou gratulujeme.
5. června jsme si vyzkoušeli s dětmi i jinou ligu, než ve které jsme zařazeni. Jednalo se o Mladeckou ligu, dě
si zaběhly pro radost a hlavně to byl pro ně trošičku jiný trénink.
Večer téhož dne jsme se staršími žáky odjeli do Kravař, kde si odběhli noční soutěž. Celkově se umís li
na 6. místě.
Před sebou máme ještě dvě soutěže, které
jsou zařazeny do Opavské ligy mladých hasičů
a to soutěž v Podvihově a ve Štěpánkovicích.
Tím letošní klání ukončíme a po prázdninách
začneme nový ročník.
Ještě jednou bych chtěla poděkovat všem,
kteří nám pomáhají a podporují dě v jejich
úsilí. Doufáme i nadále ve Vaši přízeň a pomoc
při soutěžích.
Vedoucí mladých hasičů, Lenka Národová
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Školní družina

ŠD – VELIKONOČNÍ VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
Již tradiční výtvarná soutěž proběhla v předvelikonočním období i v letošním roce. Dě několik týdnů
vytvářely krásné práce na křesťanská i jarní témata a také si vše v družině vystavily. V závěru soutěže proběhlo
vyhodnocení prací, kde každý malý výtvarník byl ohodnocen diplomem a drobnou odměnou.

ŠD – ZÁVODY NA KOLOBĚŽKÁCH
Svoje vynikající sportovní výkony předvedli žáci školní družiny 17. dubna na nádvoří školy, kde závodili v jízdě
na koloběžkách. Všichni zúčastnění sportovci obdrželi po svém velmi dobrém výkonu diplom a sladkou
odměnu.

ŠD – DEN ZEMĚ
I žáci školní družiny oslavili dubnový Den Země kvízem o krásném, hněvošickém háji, kresbami naší modré
planety a také poznáváním chráněných a v našem háji rostoucích rostlin. V závěru odpoledne si dě všechny
své výtvarné práce v družině vystavily.

ŠD – BESEDA O BANGLADÉŠI
U příležitos svátku Dne dě se 10. června 2015 konala ve školní družině beseda O BANGLADÉŠI s misionářem
MUDr. Milanem Moskalou z Karviné, který už přes 15 let žije a pracuje se svou rodinou v této zemi. Shlédli jsme
zajímavou prezentaci o jedné z nejchudších zemí světa a dozvěděli jsme se o tamním životě dě a obyčejných
lidí. Děkujeme panu doktorovi za jeho čas, který věnoval našim žákům.

ŠD – VÝTVARNÁ SOUTĚŽ „PŘÍRODA KOLEM NÁS“
Celoměsíční výtvarná soutěž na přírodní téma byla ukončena 12. června a všichni šikovní, družinoví výtvarníci byli
odměněni za svoji snahu a píli diplomem se sladkou odměnou.
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Duchovní nabídka prázdnin 2015 pro mládež a děti

Římskokatolická farnost Hněvošice organizuje v průběhu prázdnin dvě akce určené pro mládež a dě :

8. Pěší pouť Opava – Velehrad
Tato pouť se bude konat ve dnech od 6. do 12. července 2015. Minulý rok na Velehrad putovalo přes
90 mladých lidí z celé ostravsko-opavské diecéze a také několik mladých z olomoucké arcidiecéze. Každý
poutník obětuje svůj čas na proži krásného společenství s Bohem a druhým člověkem. Pouť je duchovní
cvičení na cestě, která nám připomíná životní cestu a její cíl – nebe. 150 km dlouhá cesta na Velehrad
je rozdělena do sedmi etap dlouhých od 20 do 30 km. Spát se bude ve farnostech a obcích, které se
na poutníky každý rok těší a už je očekávají. Jsou to: Fulnek, Bělo n, Paršovice, Holešov, Kvasice a Traplice.
Na poutní cestě nebude chybět mše sv., svátost smíření, adorace, modlitba, krásné společenství, přednášky
a svědectví... Tento rok bude patronkou putování italská svatá Jana Molla a společnou intencí bude prosba
o dary Ducha Svatého pro všechny pronásledované křesťany. Potřebné informace a také způsob jak se
na pouť přihlásit najdete na webových stránkách pou : www.opavskapout.wz.cz

Farní tábor
Tábor se bude konat ve dnech od 27. července do 1. srpna 2015 v obci Mořkov na Novojičínsku.
Do Mořkova pojedeme už po páté. V programu jsou túry, koupaliště a také letní kino, které pro obec
Mořkov a malé farníky z Hněvošic připravuje místní starosta. Nebude samozřejmě chybět duchovní
program: mše svaté a modlitba. Přihlášku a všechny potřebné informace najdete na stránkách naší farnos :
www.dobrypastyr.wz.cz

Na tyto dvě akce je třeba se přihlásit do 25. června 2015.
Všem dětem, mládeži, rodinám a starším přeji krásné prázdniny. Nezapomínejme se v jejich průběhu zastavit
a uvědomit si, jak nádherný je svět. Skrze krásu přírody vede cesta k objevení všemohoucnos Boha... Ať Pán
žehná.
o. Bartlomiej Blaszka
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Činnost MŠ – II. pol. školního roku 2014/15

K 10. 6. 2015 je v MŠ Hněvošice zapsáno 38 dě . 25 dě ve věku 5–6 let, 13 dě ve věku 3–4 roky. MŠ dobře
spolupracuje s rodiči dě . Rodiče se mohou vždy obrá t s návrhem činnos , s prosbou, s vyřešením problému
na učitelky MŠ. Naše MŠ se zapojila do sběru starého papíru. Dě se dozvěděly o recyklaci papíru, chránění
přírody a také nám to trošku pomohlo finančně (pastelky, odměny, aj.). V MŠ pracovaly tři zájmové kroužky,
které vedly paní učitelky z MŠ – Pohybový kroužek, Malá školička, Flétna. Tyto kroužky byly zdarma. Často
chodíme s dětmi do přírody. Je nám líto, když dě upozorňují na nepořádek „dospěláků“ a pejsků v okolí
ces ček.
V ll. polole jsme pořádali pro dě i rodiče mnoho akcí:
21. 1.

Seznámení budoucích prvňáčků s paní učitelkou v ZŠ

29. 1.

Za sportem do Tošovic

3. 2.

Zápis do ZŠ

19. 2.

Seznámení dě s provozem na poště, obecním úřadě a obchodě

27. 2.

Maškarní rej

Celý březen probíhaly přípravy na Velikonoční výstavu.
17. 4.

Den Země (Výlet do Minizoo v Opavě)

20. 4.

Týden Země v MŠ

20. 4.

Divadélko v MŠ

28. 4.

Zápis do MŠ

29. 4.

MŠ se proměnila v čarodějnickou školku plnou soutěží. Dě v maskách prošly celou obcí

30. 4.

Návštěva knihovny v Opavě. Paní knihovnice připravily pro dě pěkné povídání o knihách

4. 5.

Nástup prak kantek Pedagogické školy v Krnově na praxi

7. 5.

Pozvání maminek do MŠ. Maminkám jsme věnovali ky čku z písniček, básniček a her

10. 5.

Vystoupení dě ke Dni matek

21. 5.

Výlet MŠ do Dětského světa ve Vítkovicích

29. 5.

Českopolské soutěžení dě

2. 6.

Do MŠ přijelo miniplanetárium Ostrava

3. 6.

Návštěva divadelního představení v Divadle loutek, Ostrava

16. 6.

Společné zpívání dě , Skřivánek

17. 6.

Dě v ZŠ zahrají pro dě MŠ nastudovanou pohádku

19. 6.

Dě , které se budou s námi loučit, přespí v MŠ

25. 6.

Oficiální rozloučení s dětmi, které odcházejí do ZŠ

14. 7.

Přerušení provozu MŠ – HURÁ PRÁZDNINY :-)
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Činnost ZŠ – II. pol. školního roku 2014/15
– duben, květen, červen

16. 4.

Setkání s žáky ze ZŠ Kobeřice 3. a 4. ročník

20. 4.

Divadlo ve škole – ENTENTYNY

23. 4.

Den mláďat 3. a 4. ročník

27. 4.

Tvořivá dílna – OPTYS 5. ročník

4. 5.

Pracovní činnos na školním pozemku – 1. až 5. ročník

5. 5.

Den hygieny rukou – 3. a 4. ročník

10. 5.

Den maminek

18. 5.

HASÍK – 1. a 2. ročník – beseda

18. 5.

Divadelní představení ve škole – marionety – 1. a 2. ročník

19. 5.

Gypstrend Kobeřice – exkurze a cyklis cký výlet 3. a 4. ročník

20. 5.

Přátelská vybíjená s žáky ZŠ Oldřišov

22. 5.

Beseda s ČESKOU POLICIÍ pro I. stupeň

25. 5.

Svět techniky v Ostravě – 1. až 5. ročník

29. 5.

Den dě pro MŠ, ZŠ a přátelé z Polska

2. 6.

Planetárium – obloha plná hvězd – 1., 2. a 5. ročník

3. 6.

Loutkové divadlo v Ostravě – Hodina Komenského – 3. a 4. ročník

Do konce školního roku máme ještě mnoho akcí, mezi které patří i společný školní výlet do Jeseníku, besídky
a slavnostní ukončení školního roku 2014/15, které se uskuteční 30. 6. 2015 před školou. Začátek nového
školního roku je v úterý 1. 9. 2015 v 7.50 hodin před školou s přivítáním prvňáčků a jejich rodičů ve škole.
Přejeme krásné prázdniny :)
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IUVENES URBI
aneb pohodové odpoledne pro seniory II

IUVENES URBI aneb pohodové odpoledne pro seniory II se uskutečnilo ve čtvrtek 14. května 2015 od 15 hodin
v kině Mír v Opavě. Toto odpoledne uspořádali studen opavské Obchodní akademie a SOŠ logis cké v rámci
miniprojektu s názvem IUVENES URBI tedy Mladí městu. Naše seniory na toto odpoledne pozval p. starosta
s m, že nám zajis dopravu tam i zpět, abychom to měli se vším pohodlím a nemuseli se o nic starat. Také
místa v kině byla pro nás již rezervována. Užili jsme si velmi pěkné odpoledne ve společnos seniorů jak
z Opavy, tak i okolních obcí. Potěšilo nás vystoupení sopranistky Olgy Procházkové, mažoretek AMA Opava,
bola ckých seniorek, pí. Jany Schlossarkové, pěveckého souboru LŠU Opava, dechového orchestru BouBand
LŠU Opava a ještě dalších. Radost byla o to větší, když jsme zjis li, že mezi účinkujícími jsou i dě z Hněvošic.
Mažoretka Amálka Šteyerová, členka pěveckého souboru Markétka Kalvarová a bubeník Filípek Majvelder.
Během přestávky nám studen nabídli malé občerstvení – koláče a nealko pi . Všichni, kteří jsme se tohoto
odpoledne zúčastnili, jsme byli nadšeni a už se těšíme na další. Náměstkyně hejtmana Moravskoslezského
kraje Mgr. Věra Pálková a náměstek primátora Statutárního města Opavy Mgr. Dalibor Halátek to ž přislíbili
finanční podporu i na další rok. Při odchodu jsme ještě dostali sborník textů regionálních umělců – a sice Anny
Malchárkové, Jany Schlossarkové a Josefa Veselého. Ještě jednou děkujeme panu starostovi, že nám tento
nevšední zážitek umožnil.
Za klub seniorů Marcela Svaková

Pozvánka na Zvěřinové hody
Myslivecké sdružení Hněvošice zve všechny občany na tradiční zvěřinové hody, které se uskuteční 11. 7. 2015
od 11 hodin na myslivecké chatě.
Srdečně zvou pořadatelé
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Sociálně-kulturní a školský výbor

Oslava Dne matek
V neděli 10. 5. 2015 se v Obecním sále sešly maminky, babičky a prababičky, aby spolu oslavily Den matek.
Všechny ženy přivítal pan starosta a místostarosta, každá žena byla obdarována růžičkou a malým dárečkem.
V kulturním programu vystoupili žáci ZŠ a MŠ Hněvošice, kteří si připravili pásmo písniček, básniček a tanečků.
Dále v programu vystoupili herci divadelní agentury p. Smolky se svým pásmem operetek s názvem Číše plná
operet. Program se všem líbil a oboha l toto sváteční odpoledne. Touto cestou bych chtěla poděkovat všem
žákům, kteří v programu vystupovali, dále také pedagogům, kteří program nacvičili. Také mé poděkování patří
p. učitelce Havlíčkové Janě za výrobu nádherných dárečků pro maminky.

Beseda s pamětníky
U příležitos oslav 70. výročí od konce 2. světové války
jsme připravili pro naše občany besedu s pamětníky
2. světové války na téma: CO SE V HNĚVOŠICÍCH UDÁLO
NA KONCI 2. SVĚTOVÉ VÁLKY? Beseda byla velmi
zajímavá a všichni jsme pozorně naslouchali vyprávění
pamětníků, kteří nám mladším přiblížili událos
konce války v Hněvošicích. Děkuji p. Kremserové A.,
p. Bitomskému A., p. Šindlerovi J. a p. Hanzlíkovi O., že si
udělali čas a ochotně se podělili se svými vzpomínkami
a se svými příběhy.

Koncert schóly
26.4.2015 jsme slavili v naší obci a farnos odpust
Krista–Dobrého pastýře. Naše schóla si na toto sváteční
odpoledne připravila koncert duchovních rytmických
písní. Tento koncert byl velkým duchovním zážitkem.
Děkuji všem děvčatům z naší schóly, za přípravu tohoto
koncertu, ale i za jejich službu, krásné zpěvy, kterými
obohacují každou bohoslužbu.

Kalvarová Gabriela
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Hněvošický odpust

STÁNKAŘI. KOLOTOČE. TLAČENICE. RACHOT. UŽIJTE SI V HNĚVOŠICKÝ ODPUST BEZ NICH!
Hněvošický odpust, v letošním roce s pod tulem „Cesta kolem světa“, se bude konat od pátku 26. června
do neděle 28. června na veřejném prostranství pod kostelem (tzv. No camp) a slibuje bohatý program!
Přeneseme se na různá místa naší planety, ochutnáme exo cké speciality, přiblížíme si kultury několika zemí,
ale vychutnáme si i to nejlepší z České republiky.
V pátek začneme pohádkovým promítáním animovaného filmu Velká Šestka, který v roce 2015 získal Oscara
za nejlepší animovaný film. V sobotu procestujeme půlku světa od Indie, přes Koreu a Japonsko až na Jamajku.
Program odstartuje v 15.00 hodin turnajem ve famfrpálu (na turnaj můžete registrovat sedmičlenná družstva
na e-mail: bajkers-hnevosice@seznam.cz), součás programu bude i taneční vystoupení „twerk“, ochutnávka
asijské a indické kuchyně, workshop karate, zkusit si můžete sumo oblečky, karaoke a připraveny jsou i soutěže
pro nejmenší. Večer zakončíme „Havajskou párty“ a soutěží v limbo dance.
V neděli nás čeká „Český den“. Ráno se bude sloužit slavnostní mše svatá a od 9.30 do 17.00 hodin se na Hřiš
TJ Sokol Hněvošice uskuteční VI. ročník turnaje „O pohár startosty obce“ v kategorii U11. Oficiální odpustový
program na prostranství pak začne v 15.00 hodin divadelním představením Štěpánkovického ochotnického
souboru „Dívčí válka“ a od 17.00 hodin nám zahraje Cimbálovka.
Mimo exo cké speciality stánky nabídnou makrely, kýtu, párek v rohlíku, hranolky, palačinky, sladkos ,
dostatek piva, alko i nealko.
Na letošním Hněvošickém odpustu se podílejí všechny složky obce: SDH Hněvošice, MS Zá ší Hněvošice,
Bajkers MF Hněvošice, TJ Sokol Hněvošice, KRPŠ, Kynologický klub Hněvošice a zástupci obce v čele s panem
starostou Josefem Kremserem.
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Běžecký Den Hněvošice

V neděli 31. května se uskutečnil druhý ročník Běžeckého dne Hněvošice, který organizuje TJ Sokol Hněvošice
za přispění Bajkers MF Hněvošice. Letošní zájem běžců mnohonásobně předčil očekávání organizátorů. Ranní
desítku si zaběhlo 69 běžců v šes kategoriích a první v nejrychlejším čase 0:38:37 doběhl David Král z Opavy,
nejrychlejší ženou byla Jaroslava Pokorová s časem 0:49:14.
Ve 14.00 hodin vybíhalo téměř 500 běžců v bílých tričkách na trasu Hněvošické barevné. Běhu se zúčastnili
nadšenci všech věkových kategorií, od nemuvňat v kočárcích až po důchodce. Po běhu následovala a erparty,
hromadné focení a taneční vystoupení žáků ZŠ Hněvošice.
Počasí opět vyšlo a všichni účastníci na běžecký den přijeli s velkým nadšením a odhodláním a i díky tomu si
Běžecký den Hněvošice užili nejen oni, ale i organizátoři, kteří se těší na příš ročník, který se uskuteční zase
poslední neděli v květnu 2016.

Děkujeme sponzorům a mediálním partnerům, bez kterých by se Běžecký den Hněvošice neuskutečnil: Obec
Hněvošice, WOOX, SLS3, Kofola, Ponožky Moravec, Hospůdka ve Dvoře, Rádio Čas a deník Právo.
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Některé události nám zdokumentoval kameraman
z Hlučínska a jeho příspěvky můžete vidět na
www.hlucinsko.tv
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