Hněvošický zpravodaj č. 3/2014
Obecní úřad Hněvošice  prosinec 2014


Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji pozdravil, v tomto předvánočním čase, na stránkách
posledního letošního vydání Hněvošického zpravodaje. Blížící se svátky vánoční a konec
roku je příležitostí k ohlédnutí se zpět, jaký tento pomalu končící rok byl. Pro každého z nás
určitě jiný. Každý z nás v něm prožíval své radosti a vítězství, ale také své starosti, těžkosti a
trápení. Věřím, že pro většinu z Vás to byl rok dobrý a příznivý.
Dovolte mi, abych dodatečně využil této příležitosti, vážení spoluobčané, a jménem svým i
všech ostatních členů nově zvoleného zastupitelstva Vám poděkoval za projevenou důvěru i
za rozhodnutí většiny z Vás přijít k volbám. Vysoká volební účast svědčí o tom, že Vám není
lhostejné, jak bude naše obec v budoucnu vypadat. Věřím, že Váš zájem o život obce
neochabne a budete i nadále nápomocni svými nápady a podněty celému zastupitelstvu při
jeho rozhodování o budoucnosti naší společné obce.
Touto cestou bych také rád poděkoval, dnes již bývalým členům zastupitelstva obce, za práci,
kterou pro obec a všechny její občany odvedli. Jsou to Jiří Granzer, Ing. Kateřina Hanzlíková,
Ing. Stanislav Hartmann, Martin Jurczek a Petr Přibyla. Zároveň bych chtěl moc poděkovat
Ing. Vladimíru Daňkovi. Nesmírně si vážím toho, co vše pro naši obec udělal a kolik času
tomu obětoval.
Vážení spoluobčané, věřím, že společně s ostatními zastupiteli uděláme vše pro to, abychom
v následujících čtyřech letech pracovali ku prospěchu všech občanů. Na začátku tohoto
období bychom rádi sestavili „Strategický plán obce“ se zapojením všech občanů, kteří budou
mít zájem a jehož výsledkem by měl být reálný plán akcí a aktivit, které potřebujete vy sami.
Závěrem mi dovolte, abych Vám jménem zastupitelstva naší obce, jménem všech pracovníků
obecního úřadu i jménem svým popřál klidné a příjemné prožití svátků vánočních. Prožijte je
ve zdraví, v radosti, v lásce, v pokoji a vzájemné úctě v kruhu svých nejbližších.
Do nového roku 2015 Vám všem přejeme hodně zdraví, úspěchů, spokojenosti v rodině i
v práci.

Volby do zastupitelstva obce
Volby do Zastupitelstva obce Hněvošice proběhly ve dnech 10. a 11. října 2014. Ustavující
zasedání zastupitelstva obce se konalo 5. listopadu 2014. Zastupiteli pro volební období 2014
– 2018 byli zvoleni Martin Bitomský, Ing. Vladimír Daněk, Marie Dornová, Ing. Milan
Flaschka, Bc. Jan Hanzlík, MUDr. Gabriela Kalvarová, Josef Kremser, Ing. Petr Stříbný,
Daniel Švan. Zastupitelé podepsali předepsaný slib a bylo zvoleno vedení obce. Starostou byl
zvolen Josef Kremser a to jako uvolněný pro výkon funkce, místostarostou obce Ing. Milan
Flaschka a to jako neuvolněný pro výkon funkce. Dále byl zřízen finanční výbor, jehož
předsedou byl zvolen Bc. Jan Hanzlík a kontrolní výbor s předsedou Martinem Bitomským.
Na zasedání dne 1. prosince 2014 se zastupitelstvo usneslo na zřízení komisí a výborů a
jmenovalo jejich členy.
Finanční výbor: předseda Bc. Jan Hanzlík, členové Ing. Jiří Černín, Ing. Jan Stříbný
Kontrolní výbor: předseda Martin Bitomský, členové Ing. Kateřina Hanzlíková, Hana
Stříbná
Výbor sociálně – kulturní a školský: předseda MUDr. Gabriela Kalvarová, členové Bc.
Alžběta Flaschková, Helga Grancerová

Výbor životního prostředí a ekologie: předseda Daniel Švan, členové Bc. Terezie Dedková,
David Stříbný
Stavení komise: předseda Ing. Petr Sříbný, členové Ing. Vladimír Daněk, Karel Česla
Přestupková komise: předseda Mgr. Marek Urbiš, členové Marie Dornová, Petr Přibyla

Klub seniorů
Klub seniorů oslavil 30. září letošního roku 10 let od svého založení. Za tu dobu se v klubu
vystřídaly už dvě generace seniorek. Dnes už docházejí do klubu dcery zakládajících členek.
Protože se jedná o trochu mladší členky, mohly jsme v letošním roce program trochu zpestřit
o náročnější aktivity. Například jsme navštívily výstavu ve Slezském zemském muzeu
v Opavě a také jsme byly na výletě v Arboretu v Novém Dvoře. Také jsme navštívily pana
Kosteru ve Stěbořicích v jeho svérazném muzeu. Všechny tyto aktivity se setkaly s příznivým
ohlasem, a proto v nich budeme podle možností pokračovat. Dařilo se nám i v jiných
oblastech naší činnosti, jako bylo sbírání starých brýlí, posbíralo se celkem 150 ks těchto
brýlí. V očním centru VIDUM Opava, kam jsme brýle odevzdali, byli velmi mile naší
iniciativou překvapeni. Také se nám podařilo prosadit instalaci kontejneru na staré oblečení
nebo obuv. Díky tomu nemusíme s věcmi, o kterých si myslíme, že by moly ještě někomu
posloužit, jezdit do okolních obcí nebo do Opavy. Je škoda, že tento kontejner nevlastní
Armáda spásy nebo Diakonie Broumov. I nadále pokračujeme ve sbírání použitých známek a
všech dalších našich aktivitách. Velmi rády mezi sebou uvítáme nové členy, nejen ženy, ale
také muže. Scházíme se každé první úterý v klubovně našich hasičů, v zimě ve 13.00 hodin,
v létě ve 14.00 hodin.
Termíny schůzek seniorů v roce 2015: 6. ledna, 3. února, 3. března, 7. dubna, 5. května, 2.
června, 7 července, 4. srpna, 1. září, 6. října, 3. listopadu, 1. prosince.

Odpady
V roce 2015 bude svoz popelnic probíhat obdobně jako v letošním roce, tj. každý pátek
v sudém týdnu. Sazba poplatku pro rok 2015 činí 396,- Kč za osobu a rok. První polovina
poplatku je splatná k 30. 4. 2015, druhá polovina do 30. 9. 2015.
Prosíme občany, aby v co největší míře třídili odpad. Při kontrole odpadového hospodářství
za rok 2014 bylo zjištěno, že některé domácnosti vysoce překračují doporučený počet 6 ks
popelnic na osobu a rok.
Termíny svozu plastů v roce 2015 budou vždy poslední středu v lichém měsíci. Se svozem
plastů bude sbírán pracovníky obce papír, který můžete svázat nebo vložit do kartonových
krabic.
Každý občan naší obce může přispět ke zvýšení finanční částky, kterou obec získává za
třídění odpadů od firmy EKO-KOM tím, že poskytne obci kopii dokladu sběrny o množství
odevzdaného odpadu (papír a železo) se svým jménem a bydlištěm.

Tříkrálová sbírka
Skupiny Tří králů navštíví naše domácnosti v termínu od 1. do 13. ledna 2015. Výtěžek
Tříkrálové sbírky 2015 bude využit na pořízení auta, které bude rozvážet kompenzační
pomůcky pro zdravotně postižené a seniory, k zakoupení potřebného zdravotnického
materiálu pro mobilní hospic Pokojný přístav, na rekonstrukci prostor a rozšíření služeb pro
duševně nemocné.

Bezplatné semináře pro občany Hněvošic v lednu 2015
Rádi bychom vás pozvali na vzdělávací kurzy, díky kterým si můžete prohloubit své znalosti.
Jedná se celkem o 3 semináře, na nichž se můžete dozvědět například něco o rodinných
financích, či jak používat tablety nebo něco ze základů podnikání a souvisejících předpisů. V
rámci jednotlivých seminářů Vám mohou být zodpovězeny otázky, které si můžete předem
připravit.
Semináře jsou určeny pro ekonomicky aktivní občany, tj. pro zaměstnané i nezaměstnané, na
rodičovské dovolené. Podmínkou pro účast je bydliště v Hněvošicích. Lze se zúčastnit i více
než jednoho semináře.
1. Finanční gramotnost pro každého občana- Rodinné finance, půjčky, dluhy, jak se
vyhnout exekuci, exekuce na majetek, práva a povinnosti dlužníka, co dělat pro oddlužení?
*Datum konání: Čtvrtek 22. 1. 2015 od 16.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Hněvošice.
2. Digitální technologie pro snadnější život- Moderní technologie, jak najít správné webové
stránky, jak používat GPS, tablety, chytré telefony.
*Datum konání: Úterý 27. 1. 2015 od 16.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Hněvošice.
3. Základy podnikání aneb cesta k finanční a časové svobodě- Jak začít, jak vyhrát nad
úředním šimlem, využití IT při podnikání, sebepropagace.
*Datum konání: Čtvrtek 29. 1. 2015 od 16.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Hněvošice.
Přihlášky můžete již nyní zasílat paní Renátě Vašíčkové, MSDK (realizátorka projektu).
Uveďte své kontaktní údaje, pracovní zařazení a o který seminář máte zájem a zašlete na email: r.vasickova@msdk.cz. V případě dotazů volejte na tel:. 558 272 428 nebo mob.:731
613 966.
Semináře jsou financovány z prostředků OPVK v rámci projektu CZ.1.07/3.1.00/50.0023
Rozvoj gramotnosti občanů v oblasti obecných a odborných kompetencí. Více na
www.msdk.cz.

Informace OÚ
 MUDr. Běrský oznamuje, že ve dnech 29. 12. 2014 – 2. 1. 2015 nebude ordinovat
v Hněvošicích ani v Kobeřicích. Zastupuje MUDr. Pokludová v Chuchelné, pondělí,
úterý od 7.00 do 12.00 hodin, středa, pátek od 7.00 do 10.00 hodin, tel. 553 650 125.
 Připomínáme, že 29. 12. 2014 od 15.00 hodin se uskuteční vánoční bruslení pro
všechny občany Hněvošic na Zimním stadionu v Opavě. Doprava je vlastní.
 Místní knihovna bude ve dnech 23. a 30. 12. 2014 uzavřena, provoz bude zahájen 6. 1.
2015.
 Termíny plesů:
10. ledna 2015
Ples seniorů
17. ledna. 2015
TJ Sokol Hněvošice
24. ledna 2015
Myslivecké sdružení Hněvošice
31. ledna 2015
Mládež Hněvošice
7. února 2015
KRPŠ – dětský maškarní ples
14. února 2015
SDH Hněvošice
Plesová sezóna bude probíhat v Obecním sále v Hněvošicích.

Dobročinný ples v Hněvošicích už podruhé!
Loňskou plesovou sezónou jsme cestovali zpátky časem do let dvacátých, v té nadcházející
zjistíme, jak se „pařilo“ v letech čtyřicátých. Již druhý ročník dobročinného plesu, tentokrát s
podtitulem BOOGIE WOOGIE, se bude konat v sobotu 31. ledna 2015 v Obecním sále
v Hněvošicích. Těšit se můžete opět na stylovou výzdobu, živý orchestr, fotokoutek, bohatou
tombolu a především na to, že podpoříte dobrou věc! Stejně jako loni poputuje výtěžek z
plesu na konto Asociace dětí rodičů s dětskou mozkovou obrnou. Další informace (prodej
lístků, tipy na kostým a další) se dozvíte na facebooku.

Bohoslužby od 24. 12. 2014 do 1. 1.2 015
24. 12. Štědrý den - večerní mše z vigilie

24.00 hodin (za mládež naší farnosti)

25. 12. Slavnost Narození Páně

8.30 hodin (za farníky), 18.00 hodin

26. 12. Slavnost sv. Štěpána, prvomučedníka 8.30 hodin
27. 12. Svátek sv.Jana, apoštola a evangelisty 7.00 hodin (mše sv. s žehnáním vína)
28. 12. Svátek sv. Rodiny

8.30 hodin, 18.00 hodin

29. 12. 5. den v oktávu Narození Páně

17.00 hodin

30. 12. 6. den v oktávu Narození Páně

17.00 hodin

31. 12. 7. den v oktávu Narození Páně,
sv. Silvestra I., papeže

17.00 hodin (mše sv. s poděkováním za rok
2014 a s prosbou o Boží pomoc do nového
roku. Po mši sv. adorace.)

1. 1. Slavnost Matky Boží, Panny Marie

8.30 hodin (za farníky), 18.00 hodin

Bůh je láska říká svatý Jan. Láska přichází na tento svět v osobě vtěleného slova – děťátka
narozeného v Betlémě. Ať tento posvátný vánoční čas je pro všechny občany a Vaše rodiny
časem lásky, radosti a víry, že narozený Ježíš Kristus je Emanuel – Bůh s námi. Zároveň
přijměte pozvání na vánoční bohoslužby v našem chrámu a na vánoční scénku, kterou si
připravily děti a mládež naší farnosti a společné koledování, které se uskuteční na sv. Štěpána
– 26. 12. 2014 - ve14.00 hodin v kostele Krista dobrého Pastýře.
Požehnané svátky.
o. Bartlomiej Blaszka

Informace TJ Sokol Hněvošice
Skončila nám podzimní část sezóny 2014/2015 a je čas na malé bilancování. Momentálně se
nacházíme v období, že zájem o sportování v obci všeobecně klesá. Mladí lidé se věnují raději
pohodlnějším koníčkům - počítače a videohry jsou velkým konkurentem aktivního
sportování. Těch, co mají zájem o sport a kopanou z řad žáků je málo na to, abychom
poskládali družstvo starších, resp. mladších žáků. Co se týká žáků, kteří mají zájem hrát
fotbal, tak jsme je uvolnili do okolních vesnic na hostování (Kobeřice a Oldřišov). Snad se ale
blýská na lepší časy. Založili jsme družstvo mladší přípravky, o které se starají Martin Müller,
Marian Hanzlík a Michal Václavík. Družstvo vzniklo v letním období, přihlásili jsme je do
soutěže s tím, aby se trochu „otrkali“ a kluci si vedli nad očekávání velice dobře. Umístili se
na čtvrtém místě, čtyři zápasy vyhráli, jeden remizovali a jen dva prohráli. Snad jim zájem a
zaujetí vydrží i v dalších letech, stejně tak i rodičům, kteří je na zápasy doprovázejí a hodně

jim fandí. Druhé mládežnické družstvo, které máme je dorostenecké družstvo. Toto družstvo
je složeno z kluků z Hněvošic a Služovic a jeden kluk dojíždí z Opavy. Stávalo se, že jsme na
zápas jezdili bez náhradníků. Přístup hráčů k tréninkům taky není dobrý, což se projevuje i na
výsledcích. Mužstvo je po podzimní části na 11. místě, předposlední s pouhými pěti body,
když jeden zápas vyhrálo, dva remizovalo a osm prohrálo. Nakonec se zmíním o družstvu
mužů. I oni se potýkají s malým zájmem hráčů. V dnešní době je pro každého důležitější
práce a zabezpečení rodiny, než fotbal. Je to pochopitelné, ale když už mě něco baví, tak bych
tomu měl dávat maximum. Mužstvo mužů je po podzimní části na 11. místě ze čtrnácti
mužstev se ziskem čtrnácti bodů, čtyři zápasy vyhrálo, dva remizovalo a sedm prohrálo.
Co se týká přípravy hráčů v zimním období, tak jsou pro všechna družstva zajištěny
tělocvičny, pro žáky v Kobeřicích a pro muže a dorost v Oldřišově. Doufáme, že kluci budou
tyto tělocvičny využívat.
Je již samozřejmostí, že se od listopadu do března hraje v sále na hřišti každou středu od
17.00 hodin stolní tenis, kde si může přijít zahrát kdokoli. Tradičně budeme také letos pořádat
dva turnaje ve stolním tenise. První bude v neděli 21. 12. 2014 a to XIII. ročník tzv.
„Výborového turnaje“, který je určen pro sponzory, trenéry, výbor TJ a ty, kteří se podíleli na
činnosti TJ. Druhý turnaj, který je určen pro širokou veřejnost, budeme pořádat v sobotu 27.
prosince 2014. Bude to již VII. ročník „Vánočního turnaje“.
Plánujeme také tradiční fotbalové utkání na ukončení kalendářního roku 2014 mezi
svobodnými a ženatými hráči, a to na úterý 30. 12. 2014. Pro všechny hráče i diváky bude
připraveno občerstvení a něco k zakousnutí.
V tomto roce 2014 končí volební období našeho výkonného výboru. Valná hromada, kterou
budeme pořádat v březnu příštího roku, bude valnou hromadou volební. Věříme, že se najde
mezi našimi členy hodně zájemců, kteří budou mít zájem obětovat svůj volný čas a energii
pro práci v novém výkonném výboru a starat se o chod TJ a zvelebování našeho sportovního
areálu.
První akcí, která nás čeká v roce 2015 je tradiční reprezentační sportovní ples, který budeme
pořádat tentokrát v dřívějším termínu a to již 17. 1. 2015 v Obecním sále v Hněvošicích.
Na závěr mi dovolte popřát jménem svým a jménem výkonného výboru TJ Sokol Hněvošice
všem našim občanům klidné a spokojené prožití vánočních svátků, Boží požehnání, všechno
nejlepší a hodně zdraví v novém roce 2015.
Zpracoval Ing. Stanislav Hartmann

Informace ZŠ a MŠ
Hodina jazyka českého a matematiky pro předškoláky – v prosinci strávily dvě hodiny
děti z MŠ u nás ve třídě 1. a 2. roč., kde si vyzkoušely své dovednosti a zapojení se do výuky.
Pracovali společně jak děti MŠ, tak i žáci, a to pod vedením pí uč. Aichmaierové a pí.
ředitelky Lintnerové, vyzkoušeli si práci v lavicích, u interaktivní tabule, zazpívali si a plnili
zadané úkoly. Mikulášská nadílka - 5. 12. 2014 - milé setkání připravil klub rodičů pro žáky
ZŠ a děti MŠ Mikuláš s čertem a dvěma andílky navštívili naší školu a obdarovali všechny
děti balíčkem pro radost. Děti zazpívaly, zarecitovaly a společně se vyfotografovaly.
Děkujeme za organizaci KRPŠ. Návštěva rodiny Dornových – 27. 11. 2014 – žáci 1. a 2.
roč. navštívili rodinu Dornových za účelem narození štěňátka, kde nám pan Dorna předal
informace o životě štěněte. K tomu nám paní Dornová připravila malé pohoštění, které jsme si
také vychutnali. Moc děkujeme. Canisterapie - 19. 11. 2014 - ve středu 19. 11. se ve školce
organizovalo setkání s milými zvířátky. Canisterapie je složenina dvou slov. Canis znamená
pes a terapie se již nyní dá vysvětlit pojmem od ošetřování po udržení a zlepšování stavu jak
psychického tak tělesného. (Canisterapie = terapie pomocí psa). Toto besedování a společné
povídání bylo o zvířeti, které se obecně považuje za nejlepšího přítele člověka. Na tom jsme
se všichni shodli, a protože většina z nás má na kontě osobní zkušenosti s tímto oblíbeným
domácím mazlíčkem, těšili jsme se na to, až se podělíme o své zážitky. Pejsci získali naši

pozornost a jejich hladký kožíšek si pohladil snad úplně každý. Už jenom svou přítomností v
nás doslova rozproudili dobrou náladu, když se natáhli na záda a vyžadovali drbání na bříšku.
Nejprve jsme se dozvěděli jak a kde canisterapie pomáhá. Důležitý je první kontakt psa s
člověkem, který jsme si také měli možnost vyzkoušet. Pejsek, který má pomáhat, musí být
klidný, vyrovnaný a společenský. Canisterapie ale musí probíhat vždy pod vedením
Canisterapeuta. Canisterapeut je dobrovolník, který ve svém volném čase bez finanční
odměny navštěvuje spolu se svým pejskem různá sociální zařízení. Říká se, že canisterapie je
léčba lidské duše psí láskou. Myslím, že po společné závěrečné diskusi, bychom s tím mohli
jenom souhlasit. Děkujeme všem za příjemné odpoledne, které se nám moc líbilo. Podzimní
cvičení v přírodě - 6. 11. 2014 - ve čtvrtek 6. listopadu 2014 jsme měli cvičení v přírodě.
Všichni jsme přišli do třídy a paní učitelka nám sdělila informace k organizaci cvičení.
Rozdělili jsme se do dvojic a prohlédli jsme si školní kroniku. Následovalo seznámení s
dalšími úkoly. Po svačině jsme se vypravili do lesa. Sbírali jsme šišky, listy stromů, dělali
jsme frotáž kmenů. Na další cestě jsme pozorovali podzimní přírodu a okolí domů. Potom
jsme šli na exkurzi do hodinářství. Viděli jsme nejenom opravu a prodej hodinek, ale také
krásné sbírky motýlů. V poslední části naší výpravy jsme sportovali a soutěžili. Sluníčko nám
svítilo a nám se to moc líbilo. Žáci 3. a 4. ročníku + třídní učitelka. Hodina anglického
jazyka - 31. 10. 2014 - poslední říjnový pátek jsme měli zajímavou hodinu anglického jazyka
HALLOWEEN. Překvapili jsme paní učitelku. Každý si oblékl masku
a našel si své místo ve třídě. Ukázali jsme paní učitelce, co jsme si vytvořili. Bylo to krásné.
Potom jsme se učili vše, co s tímto dnem souvisí. Žáci 3. a 4. ročníku + třídní učitelka.
Pěvecká soutěž ve ŠD – 17. 10. 2014 - dne 17. října se uskutečnila ve školní družině pěvecká
soutěž. Děti se moc snažily a předvedly své nejlepší výkony. Byly opravdu velice šikovné.
Všichni účastníci soutěže byli ohodnoceni diplomem a sladkou odměnou. Děkujeme pí.
vychovatelce Bc. M. Kubínové za organizaci. Putování po Opavě - 16. 10. 2014 - den 16.
říjen 2014 se stal dalším dnem putování Po stopách bílé Opavy. Byli jsme na exkurzi v
technických službách. Viděli jsme, jak se třídí komunální odpad. Také jsme se dozvěděli, co
se dále vyrábí z plastových lahví, z nasbíraného papíru, ze skla. Naše putování z technických
služeb pokračovalo do knihovny v Opavě - Kateřinkách. Tam nám paní knihovnice
vypravovala pověsti o Opavě. Dozvěděli jsme se, jak dostalo město Opava a řeka Opava svůj
název, jaká pověst se váže ke katedrále Nanebevzetí Panny Marie a domu U Bílého koníčka.
Po zajímavé besedě jsme se vypravili na poslední místo, kterým byla Pražírna kávy - nachází
se na ulici Vrchní v Opavě – Kateřinkách. Majitelka paní Ludmila Říčná nám podala mnoho
zajímavých informací o Kateřinské kávě, nejkvalitnější surové kávě dovážené z celého světa.
Poslední foto u Drevopu, kde se prodává materiál na výrobu nábytku a byli jsme na zastávce
Opava - ZEMPRO. Putování se nám moc líbilo. Zapsal: Žáci 3. a 4. ročníku + třídní učitelka
Mgr. V. Ohnheiserová. Drakiáda ve ŠD – 3. 10. 2014 - v pátek 3. října proběhla ve školní
družině - ,,Drakiáda“. Konala se na kopci u hřiště TJ Sokol Hněvošice. Děti soutěžily s
koupenými nebo vyrobenými draky. Počasí bylo příznivé, a tak draci létali opravdu vysoko.
Děti byly za své skvělé výkony ohodnoceny diplomem a sladkou odměnou. Děkujeme pí.
vychovatelce Bc. M. Kubínové za skvělou organizaci. Divadelní představení a výstup na
Hlásku - 29. 9. 2014 - v pondělí 29. září 2014 jsme byli v Loutkovém divadle v Opavě na
představení Pověsti pro štěstí. Pověsti právě probíráme, tak jsme si mohli doplnit to, co už
trochu známe. Protože jsme viděli představení Staré pověsti české v podání herců Slezského
divadla v Opavě, tak jsme také měli možnost porovnat obě představení. Po představení jsme
si udělali výstup na Hlásku. Bylo slunečno, proto i pohled do okolí byl nádherný. Žáci 3. a 4.
ročníku + třídní učitelka. Prohlídka kostela Krista Dobrého pastýře - 24. 9. 2014 - V rámci
projektu Poznáváme svoji obec, jsme byli 24. 9. 2014 na komentované prohlídce kostela
Krista Dobrého pastýře. Dozvěděli jsme se, kdy se s výstavbou kostela začalo, jak dlouho se
stavěl a mnoho dalších informací. Prohlédli jsme si celý prostor kostela a prolistovali album.
V hodinách pracovních činností budeme kostel tvořit. Žáci 3. a 4. ročníku + třídní učitelka.
Výlov rybníka - 24. 9. 2014 - byl pátek 24. října 2014. Paní učitelka se o velké přestávce

dozvěděla, že se v Hněvošicích koná výlov soukromého rybníka. Hned jsme to využili a šli
jsme se také podívat. Bylo to pro nás poučné, protože jsme viděli různé druhy ryb a hlavně se
nám moc líbili malilinkatí kapříčci, kteří si oddechli, že nemusí na vánoční stůl. Žáci 3. a 4.
ročníku a třídní učitelka.
Mateřská škola
Nový školní rok jsme v mateřské škole zahájili 1. září 2014. Děti nastoupily do vyzdobených
a připravených tříd. Třídu Zajíčků vedou paní učitelky P. Václavíková a K. Štěpničková, třídu
Myšiček V. Chudobová. S péčí o děti nám pomáhají nepedag. pracovníci – paní P.
Granzerová, M. Forgáčová a pan J. Klímek. Se vzdělávací náplní v mateřské škole se rodiče
seznámili na schůzkách rodičů koncem září. Rodiče vyjádřili své požadavky k chodu MŠ, ke
kterým jsme se snažili přihlédnout ve vzdělávacím programu dětí. Od října v Mateřské škole
pracují zájmové kroužky Pohybový, Malá školička a Veselé pískání. Zájem o kroužky je
velmi velký. Zájmové kroužky jsou pro děti zdarma.
Koncem října přišli do mateřské školy místo dětí jen samí pohádkoví skřítci, protože jsme
slavili ,,Svátek dýní“. Děti si upekly dýňovou buchtu, vyráběly dýňové a papírové skřítky,
zahrály si veselé hry. V listopadu jsme navštívili Slezské divadlo v Opavě. Děti shlédly
pohádku O vlku a kůzlátkách a seznámily se s kulturním prostředím divadla. Rodiče dětí jsme
pozvali do MŠ na podzimní odpoledne. Děti společně s rodiči vykouzlili z přírodního
materiálu mnoho krásných výrobků, které pak zdobily naši terasu před školičkou. V tomto
měsíci nás navštívili v MŠ zvířecí kamarádi – pejsci. Děti se seznámily, jak přistupovat ke
psům. Důraz byl kladen na zásady bezpečnosti při kontaktu se psy.
25. 11. 2014 tentokrát přijelo divadélko za dětmi do MŠ. Maňáskové divadlo zahrálo dětem
tři pohádky – Budka v poli, Máša a medvěd, O Budulínkovi. Děti nejenom shlédly
představení, ale seznámily se s maňásky, kulisami a zázemím divadélka. Také prosinec je pro
děti velmi bohatý. Divadélko Smíšek přivezlo dětem Vánoční pohádku o klukovi Květošovi.
Děti spolupracovali s herci divadélka – líbilo se! Andělský den proměnil mateřskou školu ve
školu plnou andělíčků. Bylo to opět velmi zábavné dopoledne plné vyrábění, písní a her.
Těmito akcemi jsme odstartovali vánoční přípravy – advent. 5. 12. 2014 nás tradičně navštívil
v MŠ Mikuláš, anděl a čert. Děti za písničku či říkanku dostaly sladkou odměnu. Při
rozsvícení vánočního stromu se sešlo mnoho dětí. Také paní učitelky přispěly k vánoční
náladě a vyrobily pěkné vánoční ozdoby. Také v mateřské škole to zavonělo vánočními
perníčky. Děti pracovaly s těstem, vykrajovaly různé tvary a pak šup do pece – už se sliny
sbíhaly. Radost děti udělaly i našim seniorům, kterým připravily krátké vystoupení –
doufejme, že se povedlo! 16. 12. 2014 si děti pozvaly do MŠ své rodiče a příbuzné na vánoční
besídku s dětským punčem. Připravily si také vystoupení, ve kterém předvedly hry, říkadla,
zazpívaly koledy a nabídly vlastnoručně upečené perníčky. Kalendářní rok ukončíme s dětmi
v ZŠ při společném zpívání koled. Musíme také poděkovat všem, kteří nám s chodem v MŠ
dobrovolně pomáhali - p. M. Buchtové, p. H. Stříbné, p. R. Stříbnému, p. L. Schwanové, p.
Burdovi, p. J. Klímkovi, p. Stromské a všem rodičům, kteří si udělali čas pro své děti.

