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Obecní úřad Hněvošice

1 Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané,
zdravím Vás z prosincového vydání Hněvošického zpravodaje. Blíží se vánoce, jedny
z nejkrásnějších svátků v roce. Svátky, kdy trávíme více času se svými blízkými ve
svých rodinách. Zároveň končí rok 2018 a my se snažíme hodnotit, co se nám v letošním roce povedlo, co jsme stihli či nestihli udělat a zároveň jsme v očekavání, jaký
bude Nový rok 2019.
V letošním roce se opět povedlo začít a dokončit spoustu projektů a odvedla se spousta dobré práce ve prospěch všech občanů obce. Byl to zároveň rok velební. Podzimní volby byly komunální a i v naší obci se volilo
nové zastupitelstvo na období let 2018 – 2022. Přesto, že v naší obci byla pouze jediná kandidátní listina,
přišlo volit 53,73% voličů, což je hodně nad průměrem státu. Všem Vám děkujeme za projevenou důvěru,
těší nás a zároveň nás to zavazuje, abychom svou práci dělali co nejlépe.
Zastupitelstvo se změnilo o tři nové členy. Na ustavujícím zasedání zastupitelstva konaném dne 29. 10. byl
zvolen starosta, místostarosta a předsedové finančního a kontrolního výboru. Druhé zasedání zastupitelstva
se konalo 7. 11. a na něm byli zvoleni členové finančního a kontrolního výboru a dále předsedové a členové
všech komisí pracujících při zastupitelstvu obce. Aktuální jména všech předsedů a členů najdete na internetových stránkách obce v sekci Povinné informace – Organizační struktura. Kompletní usnesení ze všech
zastupitelstev najdete rovněž na internetových stránkách obce v sekci Úřední deska – Usnesení.
Podzimní čas byl opět náročný na práce související s úklidem obce od listí, klestí, větví a ostatního biologického odpadu, a to jak z obecních pozemků, tak i od občanů, kteří o to požádali. Obecní pracovníci měli plné
ruce práce, ale zvládli to dobře a stihli udělat ještě spoustu jiné práce. Z těch větších akcí se nám konečně
podařilo postavit dřevěný zahradní domek v areálu ZŠ, který bude sloužit dětem naší školy. Velkou zásluhu
na tom, že domek stojí má pan Daniel Švan, Martin Hanuš, Martin Kalvar, Josef Dorna a Ladislav Kašný.
V sobotu 17. 11. se nám podařilo vysadit novou obecní ovocnou alej, která se nachází na parc. č. 610/5 . Je
dlouhá 470m a je na ní vysazeno 28 jabloní a 20 hrušní. Všechno jsou to odrůdy staré a krajové. V jarních
měsících 2019 pak bude na nově vzniklé aleji zaseta tráva, která bude mít charakter ovsíkových luk s vyšším
zastoupením bylin. Tento projekt je hrazen z dotací Ministerstva životního prostředí programu „Podpora přirozené funkce krajiny“. Projektantem a zhotovitelem celé akce byl pan Mgr. Radim Lokoč . Obnova původních
cest a alejí je součástí naší snahy změnit ráz krajiny v okolí naší obce tak, abychom alespoň částečně změnili
odtokové poměry v krajině a zabránili vodní a větrné erozi z našich polí a vytvořili krajinu pestrou a rozmanitou pro spoustu živočichů a rostlin. Tímto krokem chce obec vytvořit extenzívně obhospodařovaný luční
pás. Při výsadbě této aleje nám hodně pomohli členové Mysliveckého spolku „Zátiší“. Děkuji jim za náročnou
práci při výsadbě této aleje.
V listopadu rovněž došlo k předání dokončeného díla v přízemí MŠ. Jsou to prostory určené k volnočasovým
aktivitám dětí a mládeže. Prostory se ještě vybaví nábytkem, a jakmile si je převezmou členové spolku Bajkers MF, mohou sloužit našim dětem a mládeži. Koncem listopadu rovněž došlo k převzetí hotového díla na
ul. Mírová, kde se prováděla oprava a rekonstrukce chodníku. Práce byli provedené přesně podle rozpočtu
a plánu. Poděkování patří firmě Vistax, spol. s r. o. za kvalitní a rychlou práci a rovněž Ing. Jaroslavovi Stříbnému za technický dozor na stavbě.
Podzimní čas je opět obdobím, kdy se začíná topit v kotlích tuhými palivy, a při špatných povětrnostních
podmínkách se ovzduší v naší obci začíná stávat nedýchatelným. Prosím Vás, spalujte v kotlích pouze to, co
tam patří a ostatní domovní odpad třiďte a odevzdávejte. Tím, že se tento odpad mnohdy spaluje, ničíme intenzivně nejen naše ovzduší, ale i rostliny, stromy a půdu, a zamořujeme je karcinogenními látkami. Všichni
přece chceme žít v čistém a zdravém životním prostředí, a hlavně toto prostředí čisté a zdravé předat našim
dětem a dalším generacím našich občanů.
V tomto letos již posledním vydání zpravodaje bych chtěl opět poděkovat všem pracovníkům obecního úřadu
za jejich odvedenou práci během roku. Poděkování rovněž patří všem zastupitelům, všem členům zájmových
spolků v obci, KRPŠ, klubu seniorů, farnosti a Vám vážení občané, kteří jste přispěli k dobrému chodu obce
a k tomu, že si společně budujeme lepší a krásnější prostředí pro náš společný život v Hněvošicích.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám jménem svým i jménem celého zastupitelstva naší obce popřál
krásné, klidné a požehnané svátky vánoční. Prožijte je v radosti, pokoji a lásce. Do nového roku 2019 Vám
přeji pevné zdraví, štěstí, spokojenost, úspěch v praci, vzájemnou úctu a porozumění a Boží požehnání pro
celou obec v roce 2019.
Josef Kremser, starosta obce
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2 OZNÁMENÍ OÚ
Poplatek za odpad v roce 2019
Pro rok 2019 se výše poplatku nemění a bude činit 492 Kč na osobu a rok. Splatnost tohoto poplatku
je nejpozději do 30. 4. 2019, Poplatek bude hrazen jednorázově a to:
- bezhotovostně na účet č. 1842406319/0800, VS – číslo domu od 1. ledna 2019
- v hotovosti v kanceláři OÚ vždy od 1. února do 30. dubna
Osoby, které jsou od poplatku osvobozeny, např. se odstěhovaly do zahraničí a nezrušily trvalý pobyt
v obci nebo osoby, které se v místě svého trvalého bydliště minimálně šest měsíců nepřetržitě po sobě
následujících nezdržují, musí tuto skutečnost prokázat.

Poplatek za psa v roce 2019
Pro rok 2019 se rovněž výše poplatku nemění a bude činit 200 Kč za jednoho psa. Splatnost tohoto
poplatku je nejpozději do 30. 4. 2019. Poplatek bude hrazen jednorázově a to:
- bezhotovostně na účet č. 1842406319/0800, VS – číslo domu od 1. ledna 2019
- v hotovosti v kanceláři OÚ vždy od 1. února do 30. dubna
Pokud došlo k nějaké změně v počtu držených psů (úbytky, přírůstky), nezapomeňte ji včas nahlásit.

Tříkrálová sbírka
Jako každoročně i příští rok proběhne v naší obci Tříkrálová sbírka, kterou organizuje Charita Opava
a to 5. 1. 2019.

Svoz plastů
26. prosince proběhne naposled v letošním roce svoz plastů. Papír budou pracovníci OÚ svážet až
v lednu 2019, poslední středu v měsíci.

Knižní publikace k prodeji
Oznamujeme občanům, že v kanceláři obecního úřadu jsou k dispozici tyto knihy k prodeji:
Kniha – Hněvošice 1349 – 2017						
500 Kč
Kniha – Opavsko z nebe							
500 Kč
Kniha – Chudobky								
200 Kč
Kniha – Kdo jsou lidé z Hlučínska 						
500 Kč
Kniha – Příroda a krajina Hlučínska – Jak na výuku EVVO na Hlučínsku?
50 Kč
Kniha – Prajzáci III								
200 Kč

3 společenský život
HNĚVOŠICKÉ VINOBRANÍ
Rok se s rokem sešel a v pátek 5. 10. 2018 se v Obecním sále uskutečnilo již
tradiční Vinobraní. Celým večerem nás provázela cimbálovka FCM RADEGAST
z Frenštátu pod Radhoštěm. Muzikanti to dokázali dobře rozjet. Jejich repertoár
byl pestrý. Dokázali na cimbál, housle, basu a různé dechové nástroje zahrát lidové písničky, filmovou hudbu, ale i moderní skladby. Zpívali a hráli úžasně, všichni
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si mohli dobře zatančit i zazpívat. Ochutnat jsme mohli několik druhů bílých i červených vín a také skvělý burčák. Byla připravena i bohatá tombola, která byla tématicky zaměřená – vinařsky a zahradnicky.
Myslím, že se akce velmi zdařila a všichni se moc dobře bavili.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
V pátek 19. 10. 2018 jsme vyjeli za kulturou do města. Našim cílem bylo Slezské divadlo v Opavě. Na
programu byla KYTICE. Klasické dílo Karla Jaromíra Erbena v nastudování herců činohry Slezského divadla v Opavě. Během představení jsme mohli shlédnout několik balad: ŠTĚDRÝ VEČER, SVATEBNÍ KOŠILE,
ZLATÝ KOLOVRAT, POLEDNICE A VODNÍK. Herci plynule přecházeli z jedné balady do druhé. Celé přestavení bylo tak trochu hororové. Jednotlivé balady mají většinou strašidelný děj s nešťastným koncem.
Ale to je typické pro baladu a Karla Jaromíra Erbena. Po skončení divadelního představení jsme všichni
společně autobusem dojeli šťastně domů.

PODZIMNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ

V úterý 20. 11. 2018 odpoledne se Obecní sál zaplnil seniory z naší obce, kteří byli pozvání ke společnému setkání. Pan starosta Josef Kremser všechny babičky i dědečky
přivítal, poděkoval jim za jejich práci pro obec. Chvilkou
ticha jsme vzpomněli i na ty seniory, kteří nás během
roku 2018 opustili na věčnost. Pro všechny bylo připravené malé občerstvení. Dechovka ROZMARÝNKA z Jižní
Moravy zpestřila celé odpoledne. Muzikanti dobře hráli,
zpívali a všechny dobře bavili. Atmosféra byla výborná,
všichni si mohli dobře zazpívat i zatančit. Děkuji také paní
Kristě Kubné za její vystoupení, kterým se vrátila do svého
dětství a zavzpomínala, jak se dříve v rodině žilo. Děkuji
všem lidem, kteří pomohli s organizací tohoto setkání.

KONCERT SKUPINY GOOD WORK
V neděli 25. 11. 2018 se v našem kostele uskutečnil koncert křesťanské pop-gospelové skupiny GOOD
WORK. Vedoucí skupiny pan Jiří Jakubík založil tuto skupinu v r. 1996 pod názvem PAPRSKY, na konci
roku 2015 došlo ke změně názvu této skupiny. Za svou existenci skupina uskutečnila 700 koncertů
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a vydala několik CD. Členové této
skupiny jsou z různých míst Moravy a Slezska a scházejí se na zkouškách v Odrách. 1x za měsíc vyjíždějí
na koncertní víkend. V posledním
listopadovém víkendu zavítali také
k nám do Hněvošic. Náš kostel se
téměř zaplnil. Přišlo spoustu našich
občanů, ale i lidí z blízkého okolí. Všichni jsme byli zvědaví jaké to
bude.
Koncert byl dynamický, pestrý, prolínaly se různé žánry písní. Členové skupiny hráli na různé nástroje
včetně smyčcových . Nádherné texty jednotlivých písní, o víře, naději,
lásce, byly umocněné vynikajícími
sólovými zpěvy jednotlivých interpretů.
Vytvořila se skvělá atmosféra. Dle
reakcí z publika: “úžasný koncert“.
Dle reakcí členů skupiny: „radost
hrát před takovým publikem“. Chtěla bych poděkovat vám všem, kteří jste přišli a přispěli k úžasné atmosféře. Děkuji také všem členům
skupiny za jejich svědectví víry a za
jejich úžasné výkony.

VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ HNĚVOŠIC
V neděli 2. 12. 2018 se v prostorách obecního úřadu konalo
slavnostní vítání nových občánků Hněvošic, kteří se narodili v r.
2018. Přivítali jsme celkem 9 dětí,
z toho 6 děvčat a 3 chlapce.
V krátkém kulturním programu
vystoupily děti ze ZŠ Hněvošice.
Každé dítě bylo obdarováno pamětním listem, finančním darem
a malým dárečkem. Všem dětem
přejeme do jejich života hodně
štěstí, pevné zdraví a spoustu rodičovské lásky. Rodičům přejeme
trpělivost, obětavost a hlavně
spoustu lásky, které je při výchově dětí zapotřebí. Ať jim jejich
ratolesti dělají jen a jen radost. 						
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MUDr Kalvarová Gabriela

Co nás ještě čeká do konce roku
V pátek 28. 12. 2018 v 16.00 jste všichni zváni
ke společnému zpívání koled u Obecního vánočního stromu.
V neděli 30. 12. 2018 od 16.00 do 17.30 – Vánoční bruslení
pro občany Hněvošic na Zimním stadiónu v Opavě.
Doprava vlastní.

5 zš a MŠ hněvošice
Pestrobarevný podzim
- Děti uspávaly skřítky a broučky na zimu (projektové dopoledne). Děkujeme rodičům, že dětem
vyrobili či pořídili kostýmy.

je za námi a čeká nás nejkrásnější období v roce
– adventní čas. Ale než nastanou ty všemi očekávané vánoce, pojďme si zrekapitulovat, co děti
v mateřské škole prožily:

I  měsíc prosinec bude na akce bohatý – školku
si provoníme dětmi upečenými perníčky, školka
se promění v nebíčko i peklíčko, protože do ní
přijdou děti proměněné v čertíky nebo andílky.
A jako každoročně nás navštíví sv. Mikuláš se svým
doprovodem. Zajdeme si vybrat k panu Stříbnému
vánoční stromeček, který si ozdobíme svými vyrobenými ozdobičkami.

- Jedno říjnové odpoledne proběhlo společné dlabání dýní s rodiči a sourozenci a poté jsme opékali
na školní zahradě „buřty“.
- Navštívilo nás několik divadélek a zahrálo dětem
pohádky.
- Starší děti vyjeli za tvořením do Opavy do Slezské tvorby. V tvoření jsme pokračovali v základní
škole Hněvošice, kde nám pomáhali školáci pod
vedením paní učitelky Mgr. Jany Havlíčkové v přípravě dárečků.

Již nyní děti pilně nacvičují program k vánočním
besídkám, na které se velmi těší a doufají, že Ježíšek naši školku navštíví.
Přejeme Vám krásný adventní čas.
Bc. Petra Václavíková

Vážení rodiče, milí spoluobčané a přátelé školy,
přednášky a ukázky pro veřejnost v Lednickém
parku. Výukový program – environmentální výchova a krása letu dravých ptáků seznámil žáky
jak s nejmenšími druhy dravých ptáků, tak s těmi
většími jako např. kondoři, supi.

žáci a učitelé prožívají v tomto období především
vzdělávání podle stanovených učebních osnov.
Účastní se však také dalších akcí, které je obohacují a přispívají k jejich všestrannému rozvoji.
Cvičení v přírodě

Týden zdraví

Podzimní cvičení v přírodě měli žáci 2. a 5. ročníku 11. září 2018. Jeho cílem bylo pozorování podzimní krajiny, určování hlavních znaků podzimu,
sběr materiálu pro výstavku a návštěva sousední
obce Kobeřice. V ZŠ v Kobeřicích si prohlédli školu
a zhlédli ukázku výcviku dravců, kterou připravila společnost Zayferus. Tato společnost provádí

Druhý říjnový týden patří ve škole tradičně Týdnu zdraví. Ten letošní byl poněkud odlišnější než
v předcházejících letech. Vyučující si podle časových možností a probíraného učiva zařadili takové
prvky jako např. vaření zeleninové polévky, pečení
jablkového závinu, příprava zeleninových a ovoc-
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Beseda s hněvošickou rodačkou

ných salátů, nechyběla ani výroba ovocných jednohubek.

Žáci 5. ročníku byli ve čtvrtek 22. listopadu 2018
na besedě s hněvošickou rodačkou paní Annou
Kremserovou. Beseda byla zaměřena na období
2. světové války a její průběh v obci Hněvošice.
Žáci měli možnost porovnávat minulost a současnost obce, proměny způsobu života, bydlení
a předměty denní potřeby. Rovněž se seznámili,
kde byla dříve škola a jak se vyučovalo.

Hasík
V měsíci říjnu dvakrát navštívili školu zástupci hasičského sboru z Kravař. Seznámili žáky
1., 2. a 5. ročníku s vybavením, oblečením a potřebami hasičů. Procvičili, jak přivolat pomoc, když
hoří. Jak se chovat při požáru a jak se před ním
co nejlépe chránit. Na závěr si žáci měli možnost
oblečení a obutí vyzkoušet.

Na květen pozvali žáci paní Kremserovou do školy,
kde budou průvodci školy současné.

Výuka plavání

Život v kutně

Jako každý rok, tak i letos absolvovali žáci 1. až
5. ročníku výuku plavání v Aquaparku v Kravařích.
Náklady na dopravu byly kromě příspěvku rodičů
hrazeny také z dotačního programu a každému žákovi 1. a 5. ročníku přispělo KRPŠ částkou 100 Kč.

Edukační program Život v kutně si prožili žáci
2. a 5. ročníku ve čtvrtek 29. listopadu 2018.
V Domě umění se seznámili s dějinami dominikánského kláštera. Zjišťovali, kde vlastně dominikáni
vzali své jméno, co obnášel klášterní život, jak to
v klášteře vypadalo a co se v něm dělo. Trpělivou
práci mnichů si vyzkoušeli ve scriptoriu při výrobě
vlastní knižní záložky.

Hornické muzeum Landek
Pocity horníka od příchodu na šachtu, převlékání
a fárání zažili žáci 2. a 5. ročníku ve čtvrtek 1. listopadu 2018. Zkušený havíř v roli průvodce seznámil
žáky s fyzicky náročnou práci v dole. V improvizovaných průlezkových chodbách měli možnost si
vyzkoušet prolézání a formou hry si prožít práci
horníka. V expozici báňského záchranářství se žáci
seznámili s technologiemi a poslechli si zážitky ze
záchranných akcí v podzemí. Návštěva Landeku
byla zakončena focením s lovcem mamutů a s mamutem.

Druhým velkým zážitkem byly vánoční trhy na
Dolním náměstí. Žáci měli možnost vidět tradiční
Slezskou zabíjačku, betlém, poslat dopis Ježíškovi
a zazvonit si Zvonkem štěstí.
Advent v naší obci
Advent jsme v naší obci zahájili v neděli, 2. prosince 2018, slavnostním rozsvícením vánočního
stromu. Celé této události předcházelo vystoupení našich žáků ze školní družiny na vítání občánků na Obecním úřadě. Poté jsme se všichni sešli
v Obecním sále, kde žáci dramatického kroužku
pod vedením p. uč. Ohnheiserové zahráli pohádku
Peklem s čertem. Za své výborné herecké výkony
sklidili malí herci velký potlesk diváků.

Keramická dílna s dětmi MŠ
Dne 21. 11. 2018 přijali pozvání do základní školy
naši malí kamarádi z naší mateřské školy. Žáci základní školy pro ně přichystali výtvarnou keramickou dílnu. Společně vyráběli různými technikami
keramický vánoční zvoneček.

Nadcházející předvánoční čas přinese mnoho dalších akcí.

Školáci si užili role asistentů paní učitelky a všemožně malým tvořílkům pomáhali. Dětem z MŠ se
tvoření moc líbilo, někteří z hlínou pracovali poprvé. Také si vyzkoušeli techniku frotáže přes embossovací kapsu. Takové malé kouzlení s plochými
voskovkami. Všem se kouzlo podařilo a obrázek
použijí v MŠ pro další tvoření.

Ve čtvrtek, 6. prosince, navštívil naší základní
a mateřskou školu Mikuláš.
V pátek, 7. prosince, se žáci 1.,3. a 4. ročníku zúčastnili projekce o šplhavcích v našem Hněvošickém háji. Žáci 2. a 5. ročníku byli na divadelním
představení Babička drsňačka.

Společně jsme prožili příjemně tvořivé dopoledne, naučili se něco nového a v praxi vyzkoušeli své dovednosti, ochotu pomáhat, toleranci
a trpělivost. Akce se pod vedením paní učitelek
z MŠ a ZŠ zúčastnilo 30 předškoláků a 20 žáků
1., 3. a 4. ročníku.

Dne 13. prosince zahráli žáci z divadelního kroužku pohádku ve škole ve Služovicích.
A 20. prosince se sešli žáci základní školy a děti
z mateřské školy u společného vánočního koledování.
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Za celý kolektiv zaměstnanců školy přeji všem
občanům krásné vánoční svátky a vše dobré
v novém roce 2019!

Závěrem bych chtěl poděkovat rodičům za tvůrčí
spolupráci a KRPŠ za všechny ty krásné akce, které
jsme mohli v tomto roce společně s našimi dětmi
prožít. Poděkování patří také panu starostovi a zastupitelstvu obce Hněvošice za významnou podporu naší základní a mateřské školy.

Mgr. Radek Mazgaj, ředitel školy

Drakiáda
KRPŠ pořádal pro děti i dospělé v neděli 30. 9. 2018
Drakiádu. Převládalo slunečné a větrné počasí což
našim drakům plně vyhovovalo. Drakiády se zůčastnili jak velcí tak malí celkem cca 40 dětí a napočítali jsme na obloze 30 létajících draků. Během
odpoledne jsme vyhodnotili 5 kategorii: Nejdelší
drak, Nejdivočejší drak, Nejkrásnější drak, Nejdéle
létajíci drak a Vlastní výroba draka. Snažení všech
děti bylo ohodnoceno menší sladkostí. Tím bych
chtěla rodičům i dětem poděkovat za účast a krásně strávené odpoledne.
KRPŠ

Lampionový průvod s podzimním rozloučením se zvířátky v lese
zamkl les. Dětem za statečnost pak byla udělená
medaile z perníčků a v hájence je čekala zábava
formou kvízů, omalovánek, poznávání stop lesních
zvířat a jiné.

10. listopadu KRPŠ pořádal společně s dětmi a rodiči na hájence akci s názvem ,,Lampiónový průvod s podzimním rozloučením se zvířátky v lese“.
Začátek byl v 17 hod u ZŠ a děti se vydaly na lampiónový průvod obcí směr hájenka. Cestu nám
zpříjemňovala hudba s dětskými písničkami.

Na hájence čekalo na všechny malé občerstvení
a něco teplého k zahřátí v podzimním počasí. Tímto bych chtěla poděkovat rodičům, kteří se na přípravě této akce podíleli a všem kteří se zúčastnili.

Na hájence čekal na děti Lesa Pán, kterému předali různé dobroty (kaštany, žaludy, jablíčka, atd.)
pro zvířátka. Společně s Lesa Pánem řekli krásnou
básničku, kterou se děti naučili ve školce a klíčem

Děkuji KRPŠ

6 ZÁJMOVÉ SPOLKY
Hasiči
nám potvrdilo možnost dosáhnutí předem stanoveného cíle. Jakmile se počasí umoudřilo a více se
oteplilo, začali jsme tréninky i s vodu.

Hasičská sezóna je u konce, tak si pojďme něco
říci o mužském družstvu Sboru dobrovolných hasičů v Hněvošicích. Stejně jako každý rok bylo naší
prioritou odběhnout celou ligu Moravskoslezského poháru (MSP) a zúčastnit se také dalších pohárových soutěží v blízkém okolí. Vzhledem k loňskému neúspěchu jsme si letos stanovili cíl, že se
umístíme celkově do 3 místa. Proto jsme již na začátku dubna začali s přípravou, kde jsme zkoušeli náběhy a zapojování. Vypadalo to nadějně, což

První pohárová soutěž v nabitém kalendáři, kterou
jsme absolvovali, se konala v Široké Nivě o tradičního velikonočního beránka. Celkově povedeným
útokem jsme se umístili na 3. místě, což nás povzbudilo do dalšího trénování. Další soutěží v programu bylo první kolo MSP, které se jako každý rok
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Tímto bychom chtěli poděkovat našemu „kouči“
Alfonsovi Vitáskovi a také Aloisovi Křempkovi za
jejich čas při trénincích a podporu na soutěžích.
Snad se nám následující sezóna vydaří líp než letošní.
Sestava: Jan Beier, Petr Heim, David Havrlant, Petr
Vitásek, Luděk Richta, Roman Štěpán, Ondřej Kubala, David Neděla

konalo na Svobodě. V hojné účasti družstev jsme
začali ligovou sezónu 5. místem s časem 15,14 na
trati 2B. Následovala soutěž MSP v Kravařích, kde
se nám soutěžní pokus příliš nepovedl. Třetí kolo
MSP se konalo na místní trati „pod Pahorkem“. Ve
výborné domácí atmosféře (za což moc děkujeme)
nebyl náš výkon úplně ideální z důvodu prostřiků na proudech. Od tohoto okamžiku nás prokletí
prostřiků začalo pronásledovat po celou sezónu.
V polovině června začala pauza v MSP, čehož jsme
využili, a zúčastnili se dvou soutěží v rámci Extraligy ČR v požárním útoku, abychom se mohli porovnat s týmy z celé ČR. Výsledky nebyly dle naších
představ, jelikož jsme věděli, že ve výsledném pořadí se můžeme umístit lépe, ale i tak jsme skončili
v první třetině.

Vážení spoluobčané, přátele sportu,
Dovolte mi, abych Vás seznámila s náplní našich
schůzek a závodů od července a po dnešní den
roku 2018.
Poslední článek jsme zakončili okresní soutěží
v Hněvošicích a pokračovala bych dalšími soutěžemi. O prázdninách jsme měli od útoků a štafet volno, na pořadu byli běžecké disciplíny 60m
s překážkami a 100m s překážkami. Tyto soutěže
objíždíme již třetím rokem, pro jejich atraktivitu se
k nepřidávají i další děti. Nově se v Brně představili Julinka Národová a Maty Hagen. Oba si v ten
den odvezli své první časy z těchto soutěží. Jako
vždy, když se jede do Brna, padaly jedny z nejlepších časů pro všechny. Za přípravku Amálka 33,47s,
za mladší kluky Kuba Pustelník 15,84s, Kuba Burda
16,20s, Maty Hagen 27,40s, za starší žákyně Marťa Hertlová 16,17s, za starší žáky Petr Pustelník
13,95s. Posledním kolem v 60tkách Slezského poháru byla Bruntálská žába, kde se nám opětovně
zadařilo a na celkovém vyhlášení si borci stáli takto: Jakub Pustelník – 3 místo, Jakub Burda – 6 místo, Mathias Hagen 59 místo z celkových 76 účatníků, Martina Hertlová – 30 místo z 83 zúčastněných,

Následovala další soutěžní kola MSP, kde jsme se
museli obejít bez našeho stabilního proudaře, jelikož se zranil při tréninku na Mistrovství republiky v požárním sportu tak vážně, že nebyl schopen
pokračovat ve zbytku sezóny. Na základě této příčiny jsme museli změnit naši sestavu.
Na poslední soutěží v rámci MSP jsme bohužel
bojovali pouze o možné konečné 6. místo, čehož
jsme také dosáhli. Předem stanoveného cíle se
nám nepodařilo dosáhnout. Úplně poslední pohárová soutěž v našem kalendáři se konala v Babicích, kde bylo přihlášeno celkem 120 družstev
mužů a žen. Soutěžilo se o velmi hodnotné ceny.
Skončili jsme na 20. místě mezi muži a odnesli
jsme si cenu, což nás velice potěšilo.
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A nyní přejděme ke královské disciplíně a tou je
požární útok – nyní v podání dorostenců. Jelikož
dorostenci nemají jinou soutěž, než Opavskou
ligu, začali jsme objíždět i tyto kola. Výsledky zatím nejsou nijak oslnivé, ale jsou to jejich první
zkušenosti na dlouhých tratích a nástřikových terčích. Jelikož se kola kryjí i s dětskou soutěží, nestíháme odběhnout všechny, příštím rokem se však
zaměříme na všechny.
Okresní ligu mladých hasičů v novém ročníku
2018/2019 začínají Kravaře, kde jim opravdu nevyšlo počasí a soutěž byla zrušena. Druhé kolo hostí
Hněvošice s těmito výsledky: mladší žáci A – 1místo, mladší žáci B – 10místo a starší žáci 3místo.
Třetím kolem byly Chvalíkovice s těmito výsledky:
mladší A – 1místo, mladší B – 10místo a starší žáci
5místo. Čtvrtým a posledním kolem pro letošní
rok byly Malé Hoštice, kde jsme se umístili takto:
mladší A – 3místo, mladší B – 9místo a starší žáci
12místo.
Petr Pustelník – 8místo a Vojtěch Kubela 16 místo
z celkových 77 borců. Pokračovali jsme 60tkáma
v Olomouci, kde se k nám připojila Eva Běláková a prvním kolem Slezkého poháru na Borové,
a ukončili jsem Český halový pohár v Ostravě. Jelikož jsme se nezúčastnili všech kol, jsou výsledky
zkreslené. I  tady padly osobní rekordy – Martina
Hertlová 15,24 s, Jakub Pustelník 15,52 s a Vojta
Kubela 14,90 s.
Ve 100vkách jsme měli pouze jedno želízko v ohni
– Adél Riplovou – která odběhala celý Český pohár, jejím maximem i pro letošní rok je čas 19,77s.
Celkově se umístila na 33 místě z celkového počtu
103 zúčastněných.

Celkově jsou výsledky před dalšími jarními koly následující: mladší žáci A – 1 místo s 36 body, mladší
žáci B – 10 místo 12bodů a starší žáci na 6 místě
s 22 body.
Dne 23. 9. 2018 slavnostně zakončil Univerzitu
mladého hasiče Petr Pustelník. V říjnu posílila naše
trenérské řady kvalifikovaná trenérka III. stupně
paní Eva Pustelníková. Naši dorostenci také na
podzim nezaháleli a v říjnu se v Kyjovicích postavili na start svého závodu v požární všestrannosti.
Celkově si odnesli 3 místo.
Všem dětem gratuluji k jejich úspěchům, radosti
ze sportu.
Všem přeji krásné a ničím nerušené vánoční svátky.
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Lenka Národová

Myslivecký spolek Zátiší Hněvošice
Vážení spoluobčané,
v prvé řadě bych chtěl za sebe pogratulovat všem
zvoleným zástupcům obce a popřát jim do celého jejich funkčního období mnoho zdaru, elánu
a nekončící touhy, udělat pro naši obec ve všech
směrech jen to nejlepší. K tomu ať jim pevně slouží
zdraví a bystrá mysl nechť je neopouští.
Pro většinu z nás se blíží toužebně očekávaný
advent, který u mnohých více či méně zapříčiňuje nostalgickou náladu. Člověk je v myšlenkách
s těmi, kteří zde již nemohou být s námi a má
tendenci bilancovat uplynulé období. Vzhledem
k tomu, že s ubývajícím denním světlem se může
šero rovněž vkrádat do našich duší, mohou být
naše bilance poněkud negativistické. Lépe než
brečet nad „rozlitým mlékem“ je tedy rozumnější
upnout se v myšlenkách ke světlým zítřkům, což si
myslím dokáže pozvednout náladu i těm největším morousům.
Toto, mnohými z nás oblíbené období je však pro
obyvatelé lesa a polí obávaná část roku a teprve
případná krutost zimy zhodnotí připravenost a fyzickou zdatnost zvěře v naší honitbě. Proto již od
podzimu intenzivně probíhá přikrmování zvěře
v zásypech a samokrmných zařízeních, kde se jí,
za přispění všech členů našeho spolku předkládá

požadované krmivo. Kontrola těchto zařízení se ve
většině případů provádí v souvislosti s průběhem
zimy, ale je to v průměru jeden krát týdně. Kriteria,
které určují co, kolik a jaké zvěři se zrovna předkládá, jsou nastavená letitými zkušenostmi a jsou
přizpůsobená trávicím cyklům jednotlivých druhů
zvěře. Proto, pokud by jste kdokoliv chtěli naší
zvěři přilepšit a jste v této oblasti zájmu nováčky,
obraťte se raději s důvěrou na jakéhokoliv člena
našeho mysliveckého spolku. Ne vždy je totiž dobrá vůle pomoci zvěři korunovaná jejím následným
dobrým zdravotním stavem.
My všichni se pak v období zimy, kdy teplota klesne pod bod mrazu v lese a na polních cestách pohybujme mnohem tišeji než obvykle a své domácí
čtyřnohé mazlíčky mějme pod dostatečnou kontrolou, aby se zvěř, vyplašením a následným úprkem nevydala z tolik potřebné energie.
Do nového roku vám všem z celého srdce přejeme
hlavně hodně zdraví a štěstí.
Buďme k sobě tolerantní a zanechme různorodých
svárů, které nám ztrpčují naše životy. Žijme tak,
abychom se za sebe jednou nemuseli stydět a jeden druhému pak neodmítejme v případě nouze
podat pomocnou ruku. Mějme úspěšný rok 2019.
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Za myslivecký spolek: Marek Václavík

Informace TJ Sokol Hněvošice
Pěkný den, vážení spoluobčané a sportovní příznivci. Blíží se konec kalendářního roku a je čas na
bilancování a plánování akcí nových, které uspořádáme v roce 2019.

tým, který bude do dvou let znovu bojovat o postup do vyšší třídy. Myslím
si, že kluci, kteří tady jsou, budou toho
schopni.

Od září, kdy vyšel poslední obecní zpravodaj, tak se
již mnoho v našem spolku neudálo. Příjemné bylo
to, že s blížícím koncem podzimní části sezóny se
výkony našich fotbalových mužstev žáků i mužů
lepšily a konečně se diváci dočkali vítězných zápasů na domácím hřišti. Můžeme říct, že je škoda, že
podzimní část skončila. Teď jak se mužstva umístila.

Před sezónou jsme odehráli několik utkání. Tato přípravná utkání jsme vcelku zvládli dobře. Do sezóny
jsme ale moc dobře nevstoupili. Bylo znát, že si na
sebe mužstvo teprve zvyká. Do toho se nám hned
z kraje sezóny zranili někteří hráči. Sestava se skoro
každý týden měnila a my jsme nebyli schopni pravidelně sbírat body. Tak jsme se ocitli skoro u dna prů-

Naši žáčci jsou v devítičlenné skupině na 6. místě,
získali 9 bodů za 3 vítězství a 5 utkání prohráli. Mají
pasivní skóre 41:69. Nejlepším střelcem družstva je
Vojta Stříbný. Ale je třeba pochválit všechny kluky
za poctivý přístup jak k tréninkům a práci na nich,
tak také za jejich nasazení při mistrovských utkáních. Mohu také s radostí říct, že jejich účast na tréninkách a zápasech byla skoro 100%.
Naše družstvo mužů skončilo po podzimní části ve
čtrnáctičlenné skupině na 10. místě, získali 13 bodů,
3 utkání vyhráli, 4 remizovali a 6 prohráli, ale mají
aktivní skóre 28:27. Přikládáme konečné tabulky po
podzimní části.
Hodnocení mužstva mužů a situaci v něm přiblíží trenér p. Martin Müller:
„Po nepovedené minulé sezoně a sestupu z okresního přeboru jsme se sešli v druhé polovině července.
Sezónu jsme pojali tak, abychom hlavně dali dohromady tým s dobrou partou a abychom bojovali jeden za druhého. Po sportovní stránce jsme si žádný
velký cíl nedávali. Mým přáním je dát dohromady

běžné tabulky. Postupem času se nám sestava trochu ustálila a začali jsme se zlepšovat. Nakonec jsme
po podzimu uhráli 13 bodů. V podzimních utkáních
si myslím, že nás kromě Komárova nikdo úplně nepřehrál. Prohrávali jsme většinou o jednu branku,
některé dobře rozehrané zápasy jsme nakonec taky
nezvládli a remizovali. Ale poctivým tréninkem to
určitě zvládat budeme.
S přípravou na jarní část sezóny jsme začali v prosinci a to každou středu budeme trénovat v tělocvičně v Oldřišově. V lednu přidáme tréninky i venku.
Na únor plánujeme dva nebo tři přípravné zápasy
a koncem února bychom měli absolvovat třídenní
soustředění. Mým přáním je, aby na tréninky chodilo
pokud možno co nejvíc hráčů. A když se nám zimní
příprava podaří, tak si myslím, že se dostaví i dobré
výsledky a půjdeme v tabulce nahoru. Doufám, že se
do zimní přípravy už zapojí zranění hráči a možná
nás taky někdo posílí a my budeme schopni hrát na
jaře pěkný fotbal.“
Martin Müller, trenér
Za zlepšující se výkony a dobrý přístup žáků k zápasům a tréninkům jsme zajistili klukům návštěvu
ligového utkání SFC Opava s družstvem Příbrami.
Zápas se konal 17.11.2018, v den státního svátku 100. výročí vzniku samostatného československého
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Nástup mužstev SFC Opava a FK Příbram
k mistrovskému utkání s našimi žáky
a žáky SFC Opava (nahoře)
Společná fotka (uprostřed)
Žáci Hněvošic v kabině SFC před nástupem na hřiště
(dole)
státu. A nejen to, žáčci mohli nastoupit na hrací plochu při slavnostním nástupu, kde šli po boku s hráči
Příbrami. Před cca 6000 diváky stáli na hrací ploše při
slavnostní znělce HET ligy, a také se hrála celá československá hymna. Z rozzářených tváří našich kluků
jsme měli pocit, že se jim tato akce velice líbila a ještě
pak bonus: vítězství Opavy nad Příbramí v poměru
5:0. Skvělá atmosféra na stadionu je plně pohltila.

stvem Štěpánkovic 0:1. Pořadí bylo následující: 1. TJ
Sokol Štěpánkovie, 2. TJ Sokol Hněvošice, 3. SK Viktorie Chlebičov, 4. TJ Sokol Služovice a 5. SK Slavia
Malé Hoštice. Blahopřejeme k výkonu a reprezentaci hněvošického fotbalu. O turnaji v Opavě budou
informace na internetových stránkách klubu.

Přikládáme několik fotek z této akce.
Co se týká trénování žáků v zimním období, tak již
od listopadu chodíme každou sobotu do tělocvičny
v Chlebičově. Začátek tréninku je v 10 hodin ráno
a pravidelně odjíždíme od obecního úřadu 9:40
hodin. Rádi přivítáme i další kluky, kteří by chtěli
sportovat a hrát fotbal. Mimo tréninků jsou kluci
v prosinci ještě přihlášení na dva halové fotbalové
turnaje a to do Chlebičova – sobota 8. 12. 2018 a do
Opavy – čtvrtek 13. 12. 2018. Podle zápalu kluků
v tréninku věříme, že budeme dobře reprezentovat
hněvošický fotbal.
Do uzávěrky tohoto vydání zpravodaje se uskutečnil tradiční Mikulášský halový turnaj v Chlebičově,
kde naši kluci obsadili pěkné druhé místo. Porazili
Malé Hoštice 6:0, Chlebičov 2:0, remizovali se Služovicemi 1:1 a prohráli jen s vítězem a to s muž-

Teď k dalším aktivitám v našem spolku. Pravidelně
se od října do března hraje v sále na hřišti každou
středu od 17 hodin stolní tenis, kam si může přijít zahrát kdokoli z Hněvošic či okolních vesnic. Jak
jsme avizovali v minulém zpravodaji, zakoupili jsme
tři nové stoly na stolní tenis značky Butterfly, takže problémy se špatnými odskoky míčků již nejsou.
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Všichni jste srdečně zváni, přijďte si zasportovat
a udělat něco pro své zdraví. Letos jsme pořádali
v neděli 16. 12. 2018, již XI. ročník vánočního turnaje ve stolním tenise. Výsledky budou zveřejněny
na internetových stránkách www.tjsokolhnevosice.
cz s sekci „Stolní tenis“.
Na předposlední den tohoto roku tj. neděli
30. 12. 2018 připravujeme tradiční „silvestrovský
fotbálek“ - fotbalové utkání k ukončení kalendářního roku 2018 mezi svobodnými a ženatými hráči.
Pro všechny hráče i diváky bude připraveno občerstvení a tradiční čočková polévka. O přesném čase
začátku utkání vás budeme včas informovat, jak
v obecním rozhlase, tak na internetových stránkách
www.tjsokolhnevosice.cz nebo na Facebooku.
Nejenom sportem žije náš spolek, ale také společenskými a kulturními akcemi. První z nich bude
tradiční reprezentační sportovní ples, který budeme pořádat v Obecním sále v Hněvošicích a to v sobotu 2. února 2019. K tanci a poslechu bude po
několika letech hrát oblíbená skupina „UNICO BOLATICE“. Srdečně jste všichni zváni, přijďte se pobavit a zatančit na tradiční sportovní ples v roce 2019.

Na závěr nám dovolte, popřát jménem svým i jménem Výkonného výboru TJ Sokol Hněvošice vám
všem našim občanům klidné a spokojené prožití
vánočních svátků, Boží požehnání, všechno nejlepší, hodně zdraví a osobních i pracovních úspěchů
v novém roce 2019.
Zpracovali: Ing. Stanislav Hartmann
a Martin Müller

Bajkers
Zveme všechny občany na již 6. ročník Bajkers plesu tentokrát s podtitulem „Black & White“, který se
ponese v černobílém stylu. Ples se uskuteční v so-

botu 16. února 2019 v Obecním sále v Hněvošicích
od 20 hod. Vstupné 200 Kč – slosovatelná vstupenka. Předprodej bude zahájen 5. 1. 2019 na adrese
Mírová 222, 747 35 Hněvošice.
Těšit se můžete opět na stylovou výzdobu. Hrát
nám bude Neo Chess Sunny Rock And Roll Band,
který se představila na našem „HIPPIES“ plese a DJ
Balu. Připraven bude fotokoutek, polaroid, bohatá
tombola a zvolíme nejstylovější stůl!
Veškeré informace ohledně plesu naleznete také na
Facebooku.
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Podvečer 5. prosince patří tradiční nadílce a tak
jste i v ulicích Hněvošic mohli potkat Svatého Mikuláše, který s čertem a anděly navštěvoval děti
a po přednesení básničky, písničky či modlitby jim
nadělil sladkou odměnu.
Všechny děti byli hodné, takže si nikoho čert do
pekla odnést nemusel.
Bajkers MF Hněvošice Vám přeje mnoho krásných
chvil strávených v příjemné atmosféře Vánoc, bohatého Ježíška a děkuje všem za přízeň v roce
2018.
Do nového roku 2019 Vám přejeme hodně zdraví,
štěstí a lásky.

Činnost klubu seniorů ve druhém pololetí roku 2018
Po prázdninové přestávce se členové klubu seniorů
zase pravidelně scházeli každou první středu v měsíci. Kromě obvyklého programu jsme si na schůzce
naplánovali návštěvu Slezského zemského muzea.
Jak se nám tam líbilo, si můžete přečíst v samostatném článku. Dále jsme si vyslechli velmi zajímavý
referát p. T. Šimečkové o návštěvě Muzea Hlučínska. Svoji účasti jsme podpořili také akce naší obce
- jako návštěva divadla, posezení seniorů, vánoční
jarmark atd. Dále jsme naplánovali schůzky na příští rok. Budou jako obvykle, první středu v měsí-

ci v klubovně hasičů v budově OÚ. Výjimka bude
v lednu a květnu.

Termíny: 8. Ledna, 6. Února, 6. Března, 3. Dubna, 7. Května, 5. Června, 4. Září, 2. Října, 6. Listopadu a 4. Prosince roku 2019.
Rádi mezi sebou přivítáme i další seniory, kteří dosud do klubu nechodí.

OBCHOD TEMPO HNĚVOŠICE
Někteří z nás už tu změnu zaznamenali, někteří
možná ještě ne. A sice, že konečně po několika
letech máme v obci zase „normální“ obchod. Už
dva měsíce to v našem obchodě vypadá jak má,
a ne jako u snědeného krámu. Výběr velmi slušný,
v některém sortimentu dokonce nadstandardní.
Příjemný personál, člověk se nemusí bát na něco
zeptat a dokonce nám i odpoví na pozdrav. Trvalo to hodně dlouho, ale nakonec jsme se dočkali.
Aby nám to ale zůstalo i nadále, je třeba pro to
také něco udělat. Tzn. taky do toho obchodu sem
tam zajít a něco koupit. Těch pár babiček, které nemají možnost nakupovat v supermarketech u nás
nebo v Polsku, ten obchod takový neudrží. Proto
prosíme ostatní občany naší obce, buďte solidární
a svým občasným nákupem pomozte náš obchod
udržet. A nakonec budeme spokojeni všichni. Děkujeme.
Za klub seniorů Marcela Svaková
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Za klub seniorů Marcela Svaková

Vykopávky v muzeu
O ženách seniorského věku se někdy hovoří jako o starých vykopávkách. A právě hněvošické „vykopávky“
se ve středu 10. října vypravily do Slezského zemského muzea v Opavě podívat na ty vykopávky opravdové. Celkem devět členů klubu seniorů využilo velmi příznivé ceny autobusové dopravy ( jízdenka za 6 Kč
– no neber to) a vyrazilo směr Opava.
Po zaplacení vstupného jsme byli krátce seznámeni s historií muzea a s aktuálními výstavami a expozicemi.
Hned ve vstupním vestibulu jsme si mohli prohlédnout dva termoplastické preparáty slona indického. Je
to slon Calvin a jeho potomek Sumitra, ze ZOO Ostrava.
Dále jsme si prohlédli výstavu „Lovci mamutů ve Slezsku“, jedná se o unikátní soubor archeologických
památek ze sbírek Slezského zemského muzea. Jako součást výstavy Lovci mamutů je výstava obrazů
Zdeňka Buriana. Jedná se o originální díla s paleontologickou tématikou, která byla vytvořená přímo na
objednávku Slezského zemského muzea.
Pak jsme pokračovali výstavou „Slezsko a Ostravsko 1918-1938“. Výstava přibližuje život v našem regionu
v období mezi dvěma světovými válkami ve všech jeho aspektech. Jak se utvářela podoba státních hranic
po rozpadu monarchie, rozvoj kultury, spolky apod.
Na co jsme se nejvíc těšili, byla výstava „Móda osmiček: trendy 1918-1968“ Tato výstava představuje
proměnlivost módních trendů v období trvání Československa. Pestrá ukázka oděvů a doplňků nám připomněla, co jsme i my dříve nosili. Možná, že podobné kousky má ještě někdo z nás schované na půdě.
Po zhlédnutí stálé expozice o životě ve Slezsku jsme si ještě prohlédli výstavu věnovanou jednomu z ředitelů Slezského zemského muzea a sice Edmundu Wilhelmu Braunovi.
To už byl závěr naší návštěvy v muzeu. Do odjezdu autobusu jsme měli volný program. Někdo šel na oběd,
někdo na nákup, někdo na prohlídku města.
Velmi spokojeni se zajímavým programem jsme se vrátili zase za retro cenu 6 Kč domů. Už se těšíme na
další akci.
Za klub seniorů Marcela Svaková

kynologický klub hněvošice
Shrnutí uplynulého roku 2018
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Sezónu 2018 jsme zahájili tradičně našim závodem.
17. března se konal již VI. ročník Hněvošického
závodu. Za mrazivého počasí se sešlo 23 závodníků
ve 4 kategoriích (ZVV1, ZVV2, IPO1 a IPO3). Posuzovali p. Monika Prokopová a p. Jan Strach. Figuroval náš člen Michal Řehoř. V kategorii IPO1 startoval Milan Kosiec s fenkou Agenau Komiteja, získali
3. místo s výbornou obranou za 96 bodů. V kategorii IPO3 startovala Denisa Řehořová a Chester
z Jukasu. Umístili se rovněž na 3. místě s výbornou
obranou za 97 bodů!

Ve dnech 27. - 29. září se konalo ve Zbraslavi u Brna
Mezinárodní mistrovství MSKS v kategorii IPO3. Závodu se zúčastnilo celkem 30 závodníků. Náš klub
reprezentovala Denisa Řehořová se svým psem
Chestrem z Jukasu. V pátek získali na stopě slušných 85 bodů (z 30 pouze 16 došlo stopu nad limit
70 bodů) a v sobotu na poslušnosti 82 bodů a na
obraně 92 bodů. Celkem získali 259 bodů a 7. místo!
28. října se konala výstava na Slovensku v obci Terchová. Martin Čirž nastoupil ve třídě dorostu s fenkou Diannou Schreidon. Tato mladá fenka ve své
třídě zvítězila v konkurenci několika pěkných fen
a získala titul – Vítěz třídy, velmi nadějná 1.
3. listopadu se zúčastnila Denisa Řehořová se svou
fenkou Gucci z Jukasu závodu O pohár Ludevíta
Matějky. V kategorii IPO1 získaly na poslušnosti 94
bodů a na obraně 98 bodů. Svou kategorii vyhrály
a rovněž získaly cenu za nejlepší obranu celého závodu!

18. dubna se konala bonitace v Ostravě Porubě. Bonitace úspěšně splnila fenka Jaroslava Kurky -Lara
z Jukasu - 1. Třída chovnosti doživotně.
V tomto roce jsme uspořádali pouze 2x zkoušky
z výkonu. První se konaly 21. dubna a posuzoval je
rozhodčí Josef Surovec. Nastoupilo 5 psů a uspěli
4 psi.
Ve dnech 22. – 23. září se uskutečnila Hlavní speciální výstava na Slovensku ve městě Trstená. Martin Čirž nastoupil na první výstavu s fenkou Dianna Schreidon. Dianna se hned na své první výstavě
skvěle prezentovala a zvítězila ve své třídě – Klubová vítězka SK ve třídě dorostu!

17. listopadu se konal Zimní závod v Hlučíně. V kategorii IPO3 se zúčastnili 2 naši členové. Denisa Řehořová s fenkou Gucci získala 2. místo (B92 C87)
a Milan Kosiec s fenkou Ayra Oro Nero 3. místo
(B79 C92).
Druhé zkoušky se konaly 24. listopadu a posuzoval je rozhodčí Jan Strach. Na zkoušky nastoupilo
10 psů a uspělo 8. V letošním roce nikdo z našich
členů zkoušky nevykonával.
Letošní sezónu ukončila Halová vánoční výstava na
Albertovci, která se konala 8. prosince. Ve třídě dorostu fen opět zvítězila (ve velké konkurenci dvanácti zvířat) fenka Martina Čirže - Dianna Schreidon (Vítěz třídy, velmi nadějná 1).

17

Vše nejlepší v novém roce 2019
přeje Kynologický klub Hněvošice.

Patrik v Piešťanech
Jsme rodiče Patrika Kašného. Máme štěstí na úžasného souseda, který se jmenuje Luboš Bužma Khýr.
A ten v neděli 8. dubna letošního roku uspořádal za podpory obce Hněvošice „benefiční koncert pro Patrika“. Dobrovolné vstupné bylo věnováno na léčení našeho syna Patrika. Plný sál, vynikající koncert, skvělá
atmosféra a na závěr Patrik dostal neuvěřitelných 35 180 Kč. Za toto všechno chceme ještě jednou všem,
kdo přispěli, moc poděkovat. Děkujeme také za podporu obci Hněvošice.
Patrik byl na léčení v lázních Piešťany. Je tam speciální rehabilitační program pro nemocné, jako je náš syn.
Samotné léčení je velmi drahé a zdravotní pojišťovna přispěje maximálně 15% ceny. Jsme proto velmi rádi,
že i díky vašemu příspěvku mohl léčbu absolvovat.
V lázních jsme byli na přelomu června a července. Z pobytu jsou i přiložené fotografie.
Díky moc všem. Rodiče Radka a Ladislav Kašní
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PROSINEC
2018

Některé události nám zdokumentoval
kameraman z Hlučínska
a jeho příspěvky můžete vidět na
www.hlucinsko.tv

Blahopřejeme jubilantům k jejich výročí
Paní Hedvika Stříbná
Paní Marie Běláková
Paní Anežka Stříbná
Paní Berta Čiržová
Pan Gerhard Daněk
Pan Erich Sczepaník
Paní Eliška Bitomská

