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Co připravujeme v příštím roce.

Zastupitelé obce a zaměstnanci
Obecního úřadu v Hněvotíně
Vám spoluobčanům děkují za
spolupráci a Váš osobní podíl
pro rozvoj naší vesnice.

pokračování oprav budovy Základní školy na
Topolanské ulici ( půdní vestavby, oprava sociálních
zařízení, přístavba šaten a sprch pro tělocvičnu, školní
klubovnu, zateplení budovy s novou fasádou). Cena je
odhadnuta na 28 000 000,-Kč. Obec se bude finančně
spolupodílet. Podmínkou je přidělení dotací z Evropské
unie.
? zahájení rekonstrukce vnitřního uspořádání budovy
základní školy u kostela na tři samostatná oddělení
mateřské školky.
? výměna oken v Kulturním domě.
? dokončení oprav chodníků a silnice k hlavní
křižovatce.
? pokračování v opravách obrubníků a chodníku v části
Velký Klupoř.
? oprava komunikace a ploch v části Kout.
? položení inženýrských sítí v ulici K potoku ( zóna za p.
Studeným).
? položení inženýrských sítí v lokalitě Za hřištěm.
? opravy v domě s pečovatelskou službou.
?

Přejeme Vám všem
příjemné prožití vánočních svátků
a do nového roku 2008
hodně zdraví, pohody
a spokojenosti do Vašich rodin.

Opravy chodníků a silnic v tomto roce.

Miloslav Antl

Významná pomoc rodinám s dětmi.

Snažili jsme se udělat víc, ale nechceme riskovat.
Zdržujeme se tím, že se snažíme provést opravy důsledně.
Mimo jiné řešíme odvod dešťových vod novými
kanalizačními vpustěmi a opravujeme staré a poškozené.
Zima může udeřit každým dnem. Dohodli jsme se s
prováděcí firmou, že práce v závěru tohoto roku ukončíme
výměnou obrubníků po křižovatku u parku i s položením
chodníků a nové vozovky.
Bude-li příznivé počasí, budeme pokračovat v dílčích
úsecích, které nebudou mít vliv na bezpečnost chodců,
udržování chodníků a odhrnování sněhu v zimním
období.
Jaroslav Dvořák

Zastupitelstvo obce chce v příštím roce navázat na praxi z
minulých volebních období v oblasti poskytování dotací
na aktivity dětí. V některých pokračujeme a některé jsou
nové. Tato skutečnost je dokladem velké pozornosti
věnované oblasti školství a pomoci rodinám s dětmi.
Přispívat budeme dětem v MŠ , která nově pro děti
organizuje lyžařský výcvik, a to částkou 400,- Kč na dítě.
Příjemné překvapení čeká na rodiče budoucích prvňáčků,
kteří u zápisu dítěte na naši školu obdrží poukázku na
nákup školních potřeb v hodnotě 1000,- Kč. Dětem 1.
třídy, které budou absolvovat základní plavecký výcvik,
bude z rozpočtu obce uhrazeno jízdné. Ostatní děti však
nepřijdou zkrátka, na dopravu jim budeme také částečně
přispívat.
Máme zájem na tom, aby se co nejvíce žáků účastnilo
lyžařských kurzů, také ale víme, že pro mnohé rodiny
znamená takový kurz velké finanční zatížení, které si
nemohou všichni dovolit. Proto chceme na tuto aktivitu
přispívat částkou 2000,- Kč na jedno dítě. Stejně jako v
loňském školním roce se chceme rozloučit s žáky 9. tříd,
kteří budou pozvání na slavnostní ukončení školní
docházky na obecní úřad a dostanou hodnotný dárek v
ceně 400,- Kč na žáka.
Pokračování na straně 2.
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Významná pomoc rodinám s dětmi.
Pokračování ze strany 1.

Naše škola se již delší dobu potýká s malým počtem žáků a
vždy do svých řad ráda uvítá i děti z okolních vesnic nebo
přímo z Olomouce. Víme, že náklady na dopravu neustále
rostou, proto dojíždějícím žákům budeme významně
přispívat na jízdné. Chceme tak získat další žáky, naplnit
více třídy a snížit tak pravděpodobnost jejich spojování.
Tento záměr v konečném důsledku snižuje vydávané
prostředky z našeho rozpočtu na školu.
Uvedené příspěvky nejsou jednorázové. Chceme, aby se v
tomto trendu pokračovalo i v příštích letech a dostalo se
postupně na všechny děti. Věříme, že investice do našich
dětí se nám vrátí v podobě Vaší spokojenosti , a to zejména
v době neustále se zvyšujícího finančního zatížení , které
právě rodiny s dětmi postihuje snad nejvíce.
Iva Filkászová, Tomáš Dostál

Čisté okolí obce ?

perfektně. Členové fotbalového klubu kromě pomoci
připravili také po oba dny malé občerstvení v podobě
uzeného kabanosu. Na akci nechyběli ani děti ZŠ s panem
ředitelem a paní učitelkou Bajgarovou.
Opravdu nás povzbudila účast běžných občanů obce,
přičemž mnoho z nich se do Hněvotína teprve nedávno
přistěhovalo. Byla prořezána značná část lesních porostů
od náletových křovin, suchých a nakloněných stromů,
které prakticky znemožňovaly vstup do lesa. V příkopách
cest a v porostech jsme vysbírali plasty, staré televizory,
počítačové komponenty, koberce, matrace a další
nepořádek, s kterým si lidé doma neví rady a tak ho prostě
zavezou do lesa nebo vyhodí vedle cesty. Jsou to
vandalové, naši „ také spoluobčané“ a občané okolních
vesnic. Celkem se posbíralo a odvezlo technickými
službami na skládku 25 m3 odpadu.
Když jsme končili, těšil nás pohled na uklizenou přírodu i
vědomí, že ještě nejsme tak lhostejní k prostředí ve kterém
žijeme. Čistá příroda bude sloužit našemu sportovnímu
vyžití, procházkám, cykloturistice i rekreaci. Víme, že je to
běh na dlouhou trať ale nevzdáme to.
Ještě jednou účastníkům akce děkujeme.
Iveta Vyroubalová

Tradiční předvánoční setkání seniorů.
Dne 14. prosince se sešli senioři v Kulturním domě v
Hněvotíně. Toto setkání pro ně pořádá Obecní úřad ve
spolupráci se sociálním a zdravotním výborem.
V letošním roce bylo mezi seniory dvacettři jubilantů,
kteří dovršili 70, 75, 80 a 85 let. V sále Kulturního domu se
sešli nejen jubilanti, ale i další senioři. Účast byla hojná.
Žáci ZŠ a MŠ vystoupili s pěkným programem, který si
připravovali s velkou radostí a svědomitostí v zájmových
kroužcích, ve školní družině a po vyučování se svými
učitelkami. Nechybělo ani občerstvení a po přípitku a
gratulacích, kterých se ujali pan starosta a místostarosta,
přišla na řadu i hudba. Z tváří přítomných vyzařovala
pohoda a spokojenost.
Tak tedy určitě příští rok opět nashledanou milí
senioři.

V soboty 13. a 27. října zorganizoval obecní úřad v
Hněvotíně s výborem pro životní prostředí akci „Čisté
okolí obce“.
Obec je majitelem lesních porostů, které jsou
poznamenány blízkostí dnes již rekultivované skládky
komunálního odpadu, množstvím divokých skládek a
jsou zarostlé náletovými dřevinami. Nechceme se smířit
se zdevastováním hezkého koutu přírody, se skalními
útvary a zákoutími. Proto jsme oslovili občany, děti v
základní škole i zájmové složky v obci a požádali je o
pomoc.
Účast a zájem občanů nás velmi příjemně překvapil. Sešlo
se nás 71 a druhou sobotu 61 dětí a dospělých.
V obou sobotách se hojně zúčastnili členové Mysliveckého
sdružení Blata. Podíleli se převážně na uklízení lesíků a
úpravě nově osázených ploch. Zásahová jednotka Sboru
dobrovolných hasičů s velitelem L. Procházkou
předvedla, že i práci s motorovými pilami zvládnou

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří nám
pomáhali při přípravě setkání.
Také připomínám všem z Klubu seniorů datum
27.12.2007. V 17.00 hodin se pořádá v malé
zasedací místnosti KD Silvestrovské setkání s
hudbou.

Jana Mrkusová

Divadelní zájezd.
Místní organizace Českého červeného kříže v Hněvotíně
uspořádala zájezd na divadelní představení s názvem
Slaměný klobouk, které odehráli ochotníci z Těšetic. Jeli
jsme malým autobusem a dvěma osobními auty.
Akce se uskutečnila v sobotu 13.října odpoledne. Všichni
jsme se dobře pobavili, herci se moc snažili, děj byl vtipný.
Účastníci zájezdu zaplatili vstupenku za 50,- Kč a dalších
30,- Kč za dopravu. Domluvili jsme se, že budeme jezdit
častěji. Ne každý má možnost dopravy autem a společná
akce je zábavnější.
Tak tedy příště, dáme vám včas vědět !!!
Jitka Ponížilová
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Rozsvícení vánočního stromu.
V pátek 30. listopadu se již podruhé konalo rozsvícení
vánočního stromu obce Hněvotín. Akci pořádal obecní
úřad.
Do organizace se zapojila celá řada nadšenců a zástupců
složek v naší obci. Pod patronací učitelů mateřské a
základní školy probíhal již od 16 hodin maškarní karneval
v sále kulturního domu. Maskám vévodili čerti a andělé,
kdo byl unaven tancem, mohl se občerstvit v předsálí
kulturního domu. Bufet, který zabezpečil obchod
U Mlčochů, byl stále v obležení.
Venku mezitím probíhaly horečné přípravy na vánoční
jarmark. Slavnostní ráz celé akci dodaly zapůjčené stánky.
Návštěvníci si mohli zakoupit drobné dárky s vánoční
tematikou, které vyrobily děti z mateřské i základní školy.
Dále se zde prodávala keramika p. Klapetka a
dřevěné výrobky nabízel p. Naš. Dokonce se zde objevil i
stánek Železářství Paxa s formičkami na cukroví a dalšími
potřebami do domácnosti.
Taková akce se nikdy neobejde bez občerstvení. A letos byl
výběr vskutku vynikající.Všude to vonělo vánočním
punčem, který připravili rodiče dětí ze základní školy pod
vedením p. Horyla, pro pány bylo zase k dispozici pivo od
p. Niessnera. Stejně bohatá byla i nabídka jídla: tradičně
oblíbené a vynikající bramboráky od FC Hněvotín, pečené
sele připravil kolektiv v čele s p. Kreuzerem a k tomu ještě
kabanos připravený místními hasiči. Část ho sponzorsky
dodal p. Holub.
Komu už byla při čekání zima, mohl zajít do zasedací
místnosti obecního domu. A jistě toho nelitoval. Členky
Českého svazu žen místnost krásně vánočně vyzdobily a

také zde byla výstava betlémů. K tomu všemu mohli
návštěvníci ochutnat vánoční pečivo a také vdolečky,
které napekly ženy z Červeného kříže.
Všichni se báječně bavili a konečně nadešla ta dlouho
očekávaná chvíle - samotné rozsvícení vánočního stromu
před obecním úřadem. Slavnostní atmosféru podtrhl zpěv
dětí ze základní školy na balkoně obecního úřadu. Bylo to
jistě důstojné vyvrcholení celé akce. Podle odhadů se
rozsvícení vánočního stromu zúčastnilo okolo 500
občanů. Akce si pomalu a jistě získává zasloužený ohlas a
to nejen u občanů Hněvotína.
Nezbývá než jménem obecního úřadu poděkovat všem,
kteří jakoukoliv měrou přispěli k jejímu zdaru. A nebylo
toho málo: ranní úklid sněhové nadílky, nazdobení
vánočního stromu, příprava sálu, instalace stánků včetně
osvětlení, navezení veškerého materiálu, uzávěrka silnice
/ což velmi ocenili rodiče dětí /, vlastní zajištění celé akce i
následný úklid po ní. Všem za to patří velký dík a jistě je
hřálo u srdce, že se akce podařila a měla zasloužený ohlas.
Všichni si přejeme, aby takových akcí za přispění všech
složek obce stále přibývalo.
Naděžda Krejčí

Jací jsme kujóni !
( něco úsměvného )
Každý chceme mít zastávku autobusu a kontejnery
na odpad nedaleko ale nikdo před svým domem.
Všichni bychom chtěli nějak omezit dopravu,
mimo svých vlastních aut.
Zpomalte rychlost vozidel v obci,
ale užší silnice nechceme.
Opravte chodníky a silnice, ale nejraděj
za jednu noc a nevzbuďte nás!
Chceme mít světlo před svým domem, ale nesmí
nám svítit do oken.
Podpořte vytvoření nových pracovních míst,
ale ty firmy nám sem nepouštějte!
Opravte už konečně školu a školku ale proč když
už moje děti školu vychodily.

Jaroslav Dvořák

Klub seniorů v Hněvotíně.
Po roznášce téměř 200 pozvánek na společné setkání
našich seniorů jsme s napětím čekali, zda se dlouho
připravovaná akce podaří. A podařilo se !!!
Dne 30.října 2007 přišlo v 15.00 hod. do zasedací
místnosti Kulturního domu 22 těch „dříve narozených“
občanů na společné setkání. Nejenom ženy, ale ani
pánové nezůstali pozadu a přišli. Domluvili jsme se na
programu dalších našich setkání a hlavně na dnu, ve
kterém se chceme setkávat. Vyšlo z toho vždy poslední
úterý v měsíci v době mezi 15.-16. hod. Pevně stanovený
začátek nemůžeme určit, protože některé z nás mají
„babičkovské“ povinnosti vyzvedávat vnoučata ze školky.
A tak oznamujeme těm ještě váhajícím, že nejbližší
schůzka je „silvestrovská“ i s harmonikou, a to 27. 12.
2007 v 16.30 hod. v malé zasedací místnosti Kulturního
domu v Hněvotíně - bude-li zájemců více, nic nebrání
tomu udělat setkání ve velkém sále.
Přijďte mezi nás, jste vítáni !!!
Jana Mrkusová
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Základní škola.
Výlet do ZOO.

Dne 18. října 4. a 5. třída uskutečnila exkurzi do ZOO na
Svatém Kopečku. Žáci tak měli možnost vidět život zvířat,
ptáků a jiných živočichů v době,která předchází dlouhému
zimnímu období. Získané poznatky žáci využijí především
při vyučování v přírodovědě.

Varhanní koncert.
Dne 5. listopadu se všechny třídy zúčastnily varhanního
koncertu v místním kostele sv. Leonarda v Hněvotíně. V
rámci této kulturní akce se žáci dozvěděli zajímavosti o
varhanech, vyslechli si několik varhanních skladeb a měli
možnost zhlédnout samotnou hru na varhany v podání
varhaníka Martina Kubáta z Litomyšle.
Mgr. Věra Vymlátilová

Počítačová učebna.

Na naší škole máme krásnou počítačovou učebnu
vybavenou 13 počítači. Vyučující této učebny využívají ve
všech vyučovacích předmětech. V PC učebně se pracuje i
mimo vyučování, a to ve 3 zájmových počítačových
kroužcích pod vedením p. učitelek. Každou středu v
podvečer zde probíhá počítačový kurs pro místní občany
pod vedením odborného lektora.

Žáci dodržují pitný režim.

Na naší škole dodržujeme pitný režim žáků. Paní učitelky
1.až 5.ročníku denně připravují pití pro žáky . Každý žák
má také možnost si ve škole zakoupit nápoj v půllitrové
PET láhvi dle vlastního výběru. O velké přestávce se
mohou děti jít proběhnout do tělocvičny školy, aktivně si
odpočinout, odreagovat se od učení, což přispívá ke
zvýšení jejich pozornosti a koncentrace v následujícím
vyučování.

Mikulášský karneval.
ZŠ a MŠ Hněvotín pro děti připravily v pátek 30.listopadu
Mikulášský karneval. Karneval zahájily Mažoretky pod
vedením Mgr. Jany Mrkusové. K tanci a poslechu hrál DJ
Zdeněk Kaprál, občerstvení zajistila rodina Mlčochova.
Bohatou tombolu, soutěže a ceny připravily paní učitelky.
Dětem se karneval velice líbil. Užily si tanečních
radovánek a krásně prožitého pátečního odpoledne.
Mgr. Vlasta Nováková, zástupkyně ředitele ZŠ

Bohatý sportovní život školy.

V letošním školním roce se naše škola zúčastnila 2
mimoškolních sportovních akcí. První se konala 10. října v
Lutíně – byly to atletické závody „O putovní pohár
starosty Lutína“, které se konají každý rok na podzim.
Zúčastnily se tyto školy: ZŠ Lutín, ZŠ Náměšť, ZŠ Těšetice
a ZŠ Hněvotín. Pohár letos putoval z rukou ZŠ Náměšť
zpět do rukou pořádající školy ZŠ Lutín. Naše škola
obsadila 4. místo. Ale mezi jednotlivci jsme se umístili i na
prvních, druhých i třetích místech. Závodili jsme v těchto
disciplínách: běh na 60 m, běh na 150 m, běh na 1000 m,
hod míčkem, vrh koulí, skok daleký a štafeta 4 x 200 m.
Druhá mimoškolní sportovní akce, které se žáci naší školy
zúčastnili, se konala také v Lutíně a to 31. října. Byl to
florbalový turnaj hochů 8. a 9. tříd ZŠ Lutín, ZŠ Hněvotín
a ZŠ Olšany. V tomto turnaji družstvo hochů z 8. třídy naší
školy obsadilo 3. místo ze 7 hrajících družstev. V jejich boji
o pěkné umístění je podpořily fanynky z jejich třídy.
Další sportovní akce se konaly u nás ve škole pod vedením
p. uč. Klusákové. Byl to školní turnaj ve vybíjené družstev,
který se konal 24. října. Zúčastnili se ho žáci a žákyně z 6.
– 9. tříd, kteří sestavili za každou třídu jedno smíšené
družstvo. Šesťáci hráli proti sedmákům – v tomto boji
zvítězili sedmáci. Osmáci hráli proti deváťákům – v tomto
boji zvítězilo družstvo složené z žáků 8. třídy.
Další školní turnaj byl v basketbalu a konal se 28.
listopadu. Zúčastnili se ho opět žáci a žákyně 6. – 9. tříd,
kteří sestavili libovolná družstva rozlišená na dívky a
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chlapce. V tomto turnaji opět chlapci z 8. třídy zvítězili nad
chlapci z 9. třídy.
V blízké době se chystáme na florbalový turnaj dívek 6. –
9. tříd, který se bude konat 12. prosince v Lutíně. Dále nás
čeká „Těšetická laťka“ – závod ve skoku vysokém, kterého
se každý rok účastníme. Určitě se rádi zúčastníme dalších
sportovních akcí, které se budou konat u nás ve škole.

Mgr. Dana Klusáková

Halloweenský podvečer.
Krásný podvečer zažili Ti, kteří se zúčastnili 2.listopadu
Halloweenského podvečera. Školička 1. stupně byla plná
dětí, které přišly většinou ve strašidelných maskách a
často nebylo možné poznat, čí tvář se pod maskou skrývá.
Škola však byla plná také jejich rodičů, kteří se na celém
večeru významně podíleli. Pro děti bylo připraveno
bohaté občerstvení, vystoupení kouzelníka, diskotéka,
ale hlavním bodem večera bylo zpracování dýní, ze
kterých po chvíli vznikla strašidýlka, jež krásně rozzářila
prostor před naší školou. Všem zúčastněným patří
poděkování za nádherný večer.

Opuštěné lavice.

V naší škole se snažíme uplatňovat trendy nového pojetí
výuky a propojit ji co nejvíce s reálným životem. Lavice
žáčků jsou tedy častěji než dříve prázdné a výuka se
přesouvá např. do Vlastivědného muzea, kde děti při
příležitosti Dne zvířat navštívily výstavu terarijních a
akvarijních zvířat, varhany neposlouchají pouze v
reprodukované podobě ve třídě, ale přímo v našem
kostele. V listopadu se děti seznámily se životem dětí z
jiných zemí v pořadu Našel se medvěd v Divadle hudby v
Olomouci a navštívily také výchovný koncert v Redutě.
Nebezpečné situace, které provázejí děti v každodenním
životě, byly vhodnou formou vysvětleny našim žákům
těmi nejpovolanějšími, tedy Policií ČR.

Zápis do 1. třídy.
ZŠ Hněvotín zve děti narozené v době od 1. 9. 2001 do
31. 8. 2002 k zápisu do 1. třídy, který se koná v pátek 18.
ledna 2008 v době od 13. 00 do 18. 00 hod v 1. třídě.

Netradiční loučení.

Krásné prostředí.
Krásné a netradiční prostředí vytváří pro prvňáčky jejich
maminky. Díky jejich ochotě tak máme ve třídě bohatší
květinovou výzdobu, krásné sedáky na židličky dětí, nové
zrcadlo,mýdlenku, dětské tabule či koše na hračky,
pracovní stůl…. Velký dík patří zejména těm maminkám,
které již několik víkendů věnovaly malování dekorací na
zdi třídy, zdobení již zastaralých skříní apod. Díky ochotě
těchto rodičů se nám podařilo vytvořit z 1. třídy krásné a
netradiční prostředí, ve kterém se všichni moc dobře
cítíme. Mnohokrát děkuji.

Loučení se starým rokem ve škole mělo tentokrát pro děti
netradiční podobu. Kromě klasické besídky se prvňáčci
spolu se svými rodiči vypravili v pátek 21.prosince na
noční prohlídku zámku v Náměšti na Hané. Nádherná a
tajemná atmosféra zámku dětem jistě utkví na dlouho v
paměti a možná i zpříjemní netrpělivé čekání na toužebně
očekávaný Štědrý den. Děkuji všem rodičům za
spolupráci, přeji krásné Vánoce a šťastný nový rok.

Ivana Filkászová

Boj s listím.

Je podzim a kolem naší školy poletuje spousta listí. Pro
každou třídu to znamená ujmout se nářadí a společně
uklidit vymezený prostor. Pokud panuje bezvětří, práce
nám jde dobře od ruky. Počasí je ale dost nestálé, dokonce
nás překvapila sněhová nadílka, proto se nám zatím
nepodařilo shrabat vše.
Katka Ječmeňová, Katka Koníčková, 6.třída

Návštěva planetária.

Dne 31.října navštívili žáci 8. a 9. třídy Planetárium v
Brně, kde jsme měli zajištěnou exkurzi-pokusy z
optiky.Byly nám ukázány pokusy, které nám p.uč.ve škole
nemůže předvést.Viděli jsme umělou duhu, laserové
pokusy, lom světla aj. Nakonec nám byly ukázány velké
dalekohledy, kterými se pozoruje obloha. Exkurze byla
poučná a všem se nám líbila.
Jiří Moláček, 8.třída
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Mateřská škola Hněvotín.

Základní škola.
Účast na preventivním projektu.

Dne 8.listopadu se žáci 9.třídy s p.uč. Geršlovou zúčastnili
pořadu The Action- BESIP Tour 2007. Je to emotivní
projekt, zaměřený na mladé a začínající řidiče. Cílem
projektu je prevence užívání alkoholu a jiných omamných
látek před jízdou, zejména ve vazbě na návštěvy diskoték a
klubů. Žáci a studenti se setkali se záchranářem,
policistou, lékařem, účastnicí dopravní nehody a matkou
oběti nehody. Jde o první preventivní projekt v ČR, který
používá moderní prostředky komunikace srozumitelné
teenagerům. Tato akce se nám líbila a zanechala v nás
velký dojem.

Srovnávací testování.

26. listopadu se žáci 9.třídy zúčastnili projektu Srovnávací
testování SZTŠ, který připravila společnost SCIO. Test
obsahoval tři části - Obecné studijní předpoklady,
Matematika a Český jazyk. Každý žák během měsíce
obdrží brožuru s podrobným rozborem svých výsledků a
doporučení pro další studium. Podobné testy si již v říjnu
vyzkoušeli žáci 6. třídy.
J. Bátěk, 9.třída.

Nový školní rok v září začal v naší mateřské škole nejen
seznamováním, poznáváním a hrami, ale i zajímavými
kulturními akcemi. Hned v září se děti těšily na pořad v
MŠ s názvem Jak vodníček uklízel rybníček. Po něm
následoval koncert pana M. Ryšavého, hudebníka
Moravské filharmonie, který upoutal pozornost dětí svým
vystupováním a hrou na různé hudební nástroje. Děti
nejen poslouchaly, ale i zpívaly, hádaly hudební hádanky a
hrály na rytmické nástroje.
Netrvalo dlouho a děti s rodiči připravovaly draky na
Drakiádu na hřišti FC Hněvotín. Počasí přálo a draci létali
jako o závod a nechyběla ani malá odměna zúčastněným.
Následovala chvilka klidu a už tu byla Večerníčkova
pohádka a s ní všichni, kteří k ní patří
- Rumcajs, Maxipes Fík a třeba i víla Amálka. Děti se
dobře pobavily a Večerníček slíbil zase někdy
–nashledanou.
Přišel říjen a s ním Halloween. Rodiče s dětmi vytvořili
zajímavá dýňová strašidla, která vítala příchozí hned při
vstupu do MŠ. Fotografování a dobroty byly malou
odměnou za zdařilou akci s rodiči.
V měsíci listopadu jely všechny děti autobusem do
Olomouce na divadelní představení Princezna na hrášku.
Reakce dětí svědčily o tom, že se pohádka líbila .

Exkurze vodní elektrárny.
Dlouho plánovaná exkurze na
přečerpávací vodní
elektrárnu Dlouhé Stráně se uskutečnila 22. listopadu.
Hned po příjezdu se nás ochotně ujala paní, která nám
vysvětlila, jak elektrárna funguje. Odebrali jsme se do
haly, kde výklad začal. Velmi pěkně ztvárněné animační
schéma nám pomohlo mnohem snadněji pochopit princip
vodní elektrárny. ,,V ceně“ byla prohlídka soustrojí a
mohli jsme se dokonce podívat na okraj tunelu. Exkurze
se nám všem líbila a určitě každému z nás přinesla nové
poznatky.

Návštěva ve firmě Wanzl.

V úterý 30.října jsme my, žáci 9.třídy, navštívili firmu
Wanzl. Přivítal nás ředitel Ing. Zajíc a personalista p.
Krikel, kteří nás také provedli po firmě. Nejprve nám
ukázali novinky, které se nám moc líbily, především paní
učitelce. Poté jsme se odebrali do hlučnější části-výrobní
haly. Zde jsme měli možnost vidět výrobní stroje a
všechny zaujala nová galvanovna. Po prohlídce jsme se
shromáždili v kantýně a u společného občerstvení
probrali věci ohledně zaměstnání. Nakonec pan Krikel
dodal: ,, Kdo se bude dobře učit a znát cizí jazyky, nemá
problém sehnat zaměstnání snad i u nás ve firmě.“
Nikola Kočí, 9.třída

Když přijde prosinec, je tu Mikuláš a Vánoce, což patří k
oblíbeným rituálům života MŠ. Mikulášská nadílka je
spojena s návštěvou tolik očekávaných nadpřirozených
bytostí, které v některých dětech vyvolávají strach a malou
dušičku. I letos jsme si připravili písničky, básničky, malý
taneční program a hlavně čekáme na pochvalu a
následnou sladkou odměnu „Kdo by se přiznával, že
zlobí?“
Nejkrásnější období je doba vánoční. Připravujeme pro
rodiče a přátele školy vánoční besídku s programem, který
děti již dlouho pečlivě nacvičují. Chtějí ukázat, co se
naučily, co už dovedou, překvapit rodiče malým dárkem,
pobavit přítomné a navodit krásnou vánoční náladu i
atmosféru. Přáli bychom si, aby se dětem vystoupení
zdařilo, aby hosté odcházeli s pocitem pohody a pěkně
prožitého odpoledne.
Chumelí se, chumelí, maminka jde pro jmelí.
A tatínek pro ovoce, už se těším na Vánoce.
Přejeme všem krásné Vánoce-kolektiv pracovnic MŠ.
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opatřeny nehořlavou podložkou bránící kontaktu s
věncem, mohou sloužit jen jako dekorace a v žádném
případě bychom je neměli zapalovat. Riziko, že nám pak
věnec vzplane, je velké.
Většina domácností však již dnes využívá spíše elektrické
žárovkové svíčky, ale i u nich bychom měli dodržovat
základní bezpečnostní pravidla. Tedy kupovat výrobky
nejlépe v běžné prodejní síti, opatřené českým návodem
použití a s příslušnými certifikáty.
Vánoce jsou také obdobím pečení a vaření. Nenechávejte
bez dozoru otevřený plamen plynového sporáku a dbejte
zvýšené opatrnosti při vaření, aby nedocházelo ke
vznícení připravovaných potravin.

Hasiči varují.

Jozef Novák

Společenská kronika.
Dne 13.října byli slavnostně přivítáni noví občánci naší
obce. Za přítomnosti místostarosty Ing. Tomáše Dostála
byly v obřadní místnosti přivítány tyto děti:

Aby nic nenarušilo vaši pohodu vánočních svátků a oslavy
konce roku a nedošlo ke zbytečným újmám na zdraví či
škodám na majetku, přijměte několik rad a varování
hasičů.
V období Vánoc hoří nejčastěji odpady v popelnicích či
kontejnerech, saze nebo zazděné trámy v komínech. Kvůli
zvýšené intenzitě činnosti v kuchyních při přípravách
svátečních pokrmů se pak každý rok množí případy
vznícení potravin při vaření.
S vánočními svátky a koncem roku je neodmyslitelně
spojeno používání svíček nebo prskavek. Pamatujte, že
hořící svíčka nebo prskavka je otevřený oheň a jako s
takovým by se s ní mělo zacházet. Plamen svíčky dosahuje
teploty několika set stupňů Celsia, což bohatě stačí k
zapálení předmětů v domácnosti, které neopatrně
necháte v blízkosti svíčky. Naše domovy jsou dnes doslova
přeplněny vysoce hořlavými materiály, jako jsou koberce,
čalounění, záclony. Požáry v bytech se pak rychle šíří a
mohou způsobit značné materiální škody, nehledě na
ohrožení životů a zdraví.
Zapálenou svíčku nelze položit kamkoli a na cokoli. Svíčka
by měla být umístěna na stabilní nehořlavé podložce
bránící přímému kontaktu hořící svíčky s podkladem
(např. chvojím adventního věnce). Svíčky umísťujte v
dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů, rozhodně
je nedávejte k oknům do průvanu, blízko záclon, v těsné
blízkosti sedaček či jiných textilií, ani na poličce nebo
skříni, neboť oheň se rychle přenese na nábytek a zařízení
bytu.
Zapálené svíčky, ať již umístěné na vánočním stromku,
adventních věncích nebo jinde, nesmíte nechat během
jejich hoření bez dozoru. Zhasněte je vždy, když opouštíte
domov nebo jdete spát. Pod stálou kontrolou by měla být i
zapálená vonná aromalampa, u které hrozí vyhřeznutí
hořlavin přímo na podložku.
Dávejte pozor na děti, aby si bez dozoru nehrály se svíčkou
nebo prskavkou.
Pamatujte, že svíčky na adventních věncích, které nejsou

Čunderle David, Dubový Čeněk, Hariň Matěj, Kimmel
Jan, Kořenek Josef, Křupková Barbora, Mádl Jakub,
Oračková Mária, Procházková Karolína, Sova Václav,
Vojtěchovská Jana.
Rodičům blahopřejeme a dětem přejeme hodně štěstí a
zdraví. S kulturním vystoupením přispěli žáci naší
základní a mateřské školy.

Dne 20.října jsme v obřadní místnosti přivítali manžele
Drahomíru a Karla Navrátilovi a společně s nimi oslavili
jejich diamantovou svatbu. Přejeme jim na jejich dlouhé
společné cestě ještě mnoho sil a rodinné pohody.
Poděkování patří i paní Ivetě Macounové, která nám při
těchto slavnostních chvílích v obřadní místnosti pomáhá s
květinovou výzdobou.
Yveta Vyroubalová

Hněvotínský bazárek.
V měsíci říjnu se konal již 2. „Hněvotínský bazárek“.
Výtěžek z prodeje byl opět věnován na kulturní pořad pro
dětské pacienty FN Olomouc a část bude zaslána Nadaci
Archa Chantal. Činnost nadace směřuje k vytváření
útulných a příjemných prostor dětských klinik. Děkujeme
všem, kteří se na úspěšné akci podíleli.
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Hněvotín na obrazovkách ČT.

Co s toulavými psy ?

Hned dvakrát se během měsíce listopadu naše obec
prezentovala na obrazovkách české televize. Poprvé díky
reportáži z prohlídky obecních kronik, podruhé zásluhou
žáků základní školy.

Prohlídka obecních kronik.
Letošní posezení nad kronikami a fotografiemi z naší
minulosti proběhlo ve dnech 16. a 17. listopadu a bylo
velmi pěkné, protože přišlo několikanásobně více zájemců
než loni. Jako bonbonek na dortu přijela v sobotu Česká
televize a její redaktoři paní Nováčková a pan Štěpánek,
od 15.30 hod. až do bezmála konce její prohlídky snímali
kroniky, fotografie a zpovídali nejen paní kronikářku, ale i
návštěvníky. Reportáž byla odvysílána v neděli 25.
listopadu od 9.05 hod. na programu ČT 24 v relaci
„www.diginaves.cz aneb Co nového u vás“. Bohužel tento
program má u nás jen málo občanů. Reportáž však lze
vidět na internetové adrese ČT v jejím archívu.

Jindřiška Flášarová

Občané se obrací na obecní úřad s upozorněním na psa
nebo psy, kteří se toulají po vesnici a žádají nás, abychom
se o ně postarali.
Nejdříve si musíme ujasnit, že pes má svého majitele,
který je povinen se o něj starat. Obec nemůže jen tak
odchytit psa a odvést ho do útulku jen proto, že jste
zapomněli přivřít branku nebo Vám podhrabal plot. Horší
je, když pes někoho obtěžuje nebo dokonce ohrožuje.
Odchyt může provést přivolaný veterinář, odveze psa do
útulku pro toulavé psy, tam je dalším veterinářem
prohlédnut, naočkován, případně ošetřen. To vše na účet
majitele. Jeden den pobytu v útulku stojí 118,-Kč.
Co když nenajdeme majitele nebo se jedná o psa, kterého
se chce někdo zbavit? Psí útulek v Olomouci obci navrhuje
smlouvu. Za dovezeného psa již uvedených 118,- Kč za
den. Pokud ho nikdo nechce, za měsíc zaplatíme z
rozpočtu obce přes 3 500,- Kč, no a když ho nikdo
neadoptuje a zůstane tam podle smlouvy na dožití, je to
třeba za 10 let 420 000,-Kč.
Není to problém obce č. 1, ale budeme ho muset začít řešit
( např. obecním kotcem pro dočasné uzavření
zatoulaného psa).
Jaroslav Dvořák

Klub Beruška.

Bludiště

Terka Koníčková vymyslela, že bychom se mohli přihlásit
do televizní soutěže BLUDIŠTĚ. Tak jsme požádali třídní
učitelku, aby poslala přihlášku. Za pár dní nám přišla
pozvánka do soutěže BLUDIŠTĚ. A tak to všechno začalo.
Dne 16. října se vydali žáci 6.-9. ročníku ZŠ Hněvotín do
Ostravy na natáčení televizní soutěže BLUDIŠTĚ. Naši
školu reprezentovali: Míša Krikelová, Tereza Koníčková,
Pavel Šlosar a Jiří Veselský. Ve studiu i mimo ně měli
soutěžící ohromnou podporu fanoušků. Všichni jste
soutěž mohli vidět v pátek 30. listopadu na programu ČT 1
od 16:30 hod. Při natáčení byli všichni soutěžící nervózní.
Cestou zpátky jsme ale už byli plní optimismu a krásných
zážitků.
Pavel Šlosar a Jiří Veselský, žáci 8. ročníku

Ačkoliv se to nezdá, v prosinci už jsme oslavily rok
existence našeho klubu. Za tuto dobu k nám našla cestu
spousta maminek, které využívají možnosti 2x týdně si jít
se svými dětmi pohrát, poklábosit a vyměnit zkušenosti.
Školní družina, kde se scházíme prošla modernizací a tak
se i děti z Berušky mohou radovat z nových hraček a
prostoru rozzářeného veselými barvami. Díky sponzorství
p. Zdeňka Kubíčka jsme mohly s dětmi opět jezdit každý
měsíc na plavání do Centra zdraví v Bohuňovicích a
uvažujeme i o možnosti zahájení cvičení pro rodiče s
dětmi.
Hlavní změnou je však „oficializace“ klubu, který se od
listopadu změnil na Občanské sdružení. Tento krok nám
umožní uzavírat sponzorské smlouvy či žádat o granty a
dotace, abychom mohly našim dětem nabídnout co
nejzajímavější program.
Letos se naposledy sejdeme ve čtvrtek 20.12. a pak až 3.1.
Přejeme všem maminkám i dětem pěkné Vánoce!
Mgr. Pavlína Millerová
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Péče o zvěř v zimním období.
Pro mnohé je zima jistě
krásným ročním obdobím,
kdy jinovatkou pokryté
stromy a zasněžená krajina
vybízí k procházkám a k
zimním sportům. Pro zvěř je
ale zima mnohdy otázkou
přežití, dobou strádání a
potravní nouze. Především
vlivem intenzivního
zemědělství zimní příroda v
našem okolí sama o sobě
mnoho potravy nenabízí, a proto je
přikrmování
bezesporu jednou z nejdůležitějších mysliveckých
činností. K tomuto účelu mají myslivci po celé honitbě
vybudované zásypy pro bažanty a pro koroptve, pro zvěř
srnčí a pro zajíce jesle a krmelce. Podle pravidla „poslední
klas z pole dej do zásypu“ se začíná zvěři předkládat již
koncem léta. Zvěř totiž potřebuje dostatek času, aby se
naučila k zásypům chodit a stihla si vytvořit energetickou
zásobu na blížící se zimu. Hned po žních se tedy rozváží
obilné plevy, později se přidává obilí, kukuřice a seno. Po
polích se rozváží řepa či krmná mrkev a do slanisek
kamenná sůl, která je obohacená potřebnými minerály a
vitamíny. Samotné přikrmování se také využívá k
podávání preventivních léčiv.
Mějte prosím na paměti, že všechna zvířata v přírodě
potřebují klid, což v zimě platí dvojnásob. Na procházce si
držte své psy na blízku a nenechejte je prohánět se křovím
ani přes sněhem zaváté lány polí. Zvěř zbytečně neplašte
pohybem a křikem v porostech a na odlehlých místech.
Vždyť opakované plašení a vyhánění, může být pro
zesláblá zvířata příčinou úplného vyčerpání a uhynutí. K
zimním sportům a k vycházkám využívejte nejlépe
polních cest a k tomu vyznačených tras, chovejte se tiše a
pro své pejsky najděte jinou zábavu, než je honička za
zajícem. I tak jistě nebudete ochuzeni o spoustu hezkých
zážitků a navíc můžete mít hřejivý pocit, že děláte
správnou věc.

prosinec 2007
již v plném proudu, a myslivci se těší na Vaši návštěvu.
Náš areál umělé nory byl místem konání okresních
zkoušek z norování, které i přes nepřízeň počasí navštívilo
mnoho příznivců myslivecké kynologie. Zkoušek se
účastnilo 23 psů a všichni je také zdárně vykonali. Po
dobrém jídle a bohaté tombole, jim při slavnostním
nástupu za doprovodu loveckých borlic bylo předáno
ocenění a osvědčení o způsobilosti norníka. Věřím tomu,
že celé zkoušky, i přes neutichající déšť, byly nevšedním
zážitkem pro všechny zúčastněné, a že tomu tak bude i v
příštím roce.
Olomoucké středisko klubu sokolníků pořádá každý rok
vždy začátkem října lovecké setkání v nedalekých
Příkazích, odkud se skupinky lovců se svými dravci
rozjíždí do okolních honiteb. Naše myslivecké sdružení
pro ně také již tradičně ve své honitbě uspořádalo
jednodenní sokolnický lov, kterého se zúčastnila skupina
sokolů a rarohů. Sokolnictví je krásným odvětvím české
myslivosti a lov pomocí vycvičených dravců je vzrušující
podívanou a zážitkem, na který se jen tak nezapomíná.
Proto u nás mají tito okřídlení lovci dveře stále otevřené.
S velikou podporou obecního úřadu jsme na podzim
mohli v okolí obce zrealizovat další tolik potřebné výsadby
dřevin. Odbornou firmou bylo vysazeno 95 stromů a 855
keřů, které chrání 395 m oplocení. Celková investice byla
ve výši 154.408,- Kč, z toho 85% získalo myslivecké
sdružení z dotací přidělovaných agenturou ochrany
přírody. Zbylou částku uhradilo myslivecké sdružení s
přispěním obce, za což jim jistě patří veliké poděkování.
Bohužel si nemohu odpustit pozastavení nad jednáním
některých spoluobčanů, kteří stejně jako minulý rok i
letos navštívili tuto realizaci s úmyslem něco si odnést.
Balíky slámy určené k mulčování, kůly a desky na
výstavbu oplocení teď jistě někoho doma těší a já jen
doufám, že má dotyčný z této krádeže hodně dobrý pocit. ¨
Nicméně stále věřím, že většina lidí naši činnost
podporuje a chápe naše snažení, a že i v Hněvotíně mají
myslivci stále „zelenou“.
Stanislav Ošťádal

Stanislav Ošťádal

Myslivecké sdružení Blata Hněvotín.
Rok se pomalu blíží ke svému konci, a tak mi dovolte malé
ohlédnutí za činností našeho spolku.
Během celého roku se myslivci scházejí a dělají vše v
duchu etiky a zásad zeleného cechu. Nejdůležitějším
posláním myslivosti je samozřejmě péče o krajinu a o zvěř
v ní žijící, ale k myslivosti patří také zachování a udržování
mysliveckých tradic a pozitivní propagace. Proto se
snažíme každý rok uspořádat pro veřejnost alespoň pár
akcí, které mají lidem přinést zábavu a nezkreslený pohled
na naši činnost.
V lednu jsme zahájili plesovou sezónu tradičním
mysliveckým plesem v prostorách kulturního domu v
Hněvotíně. Jeho oblíbenost jistě dokazuje velký počet
hostů z naší obce a blízkého okolí, které láká nejen dobrá
muzika, ale i bohaté občerstvení a pochopitelně velká
myslivecká tombola, plná netradičních výher. Přípravy na
myslivecký ples, který se bude konat 19.ledna 2008 jsou

Členové mysliveckého sdružení přejí
všem do nového roku pevné zdraví,
hodně štěstí a osobních úspěchů.
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Z historie naší obce - část 2 - naše škola.
První zmínka o škole v Hněvotíně je již z roku 1657, tedy z
doby, kdy ještě docházka nebyla povinná (ta byla
schválená teprve 6.prosince 1774 za vlády Marie Terezie).
Byla to škola německá a učitel, často vysloužilý voják,
zastával i povinnosti kostelníka a zvoníka.

do okupace. Naopak v roce 1912 byla otevřena i česká
mateřská škola, do které 2.září nastoupilo 12 dětí.
V květnu roku 1919 měla škola již 65 žáků a byla rozšířena
na trojtřídku. V roce 1924 se česká soukromá škola
přeměnila na měšťanskou státní školu. Navštěvovalo ji 77
žáků nejen z naší obce, ale i z Bystročic, Luběnic, Lutína,
Nedvězí, Olšan, Ratají, Těšetic, Topolan, Ústína a
Žerůvek. Škola však neměla vlastní budovu, a když se
situace stala v roce 1928 kritickou, došlo k rozhodnutí o
výstavbě státní měšťanské školy. Stavba byla velice rychle
zrealizována a v září roku 1929 mohla výuka začít. Své
místo zde našla škola mateřská, obecná i měšťanská.
V září roku 1939 však byla celá škola přemístěna do
Těšetic, kde zůstala po celou válku. Po jejím skončení se
opět vrátila do Hněvotína a vyučování probíhalo na škole
národní ( 1.-5. ročník ) a měšťanské ( 6.- 9. ročník ). Dnešní
školní budovy byly zmodernizovány nejprve v
osmdesátých letech, v současné době modernizace
pokračují.
PROSBA ! Jako kronikářka obce se na vás obracím s
prosbou. Pokud máte doma fotografie nebo plakáty z
doby, kdy v obci působilo ochotnické divadlo, prosím o
jejich zapůjčení. Po ofocení vám budou vráceny. Můžete je
donést na Obecní úřad nebo přímo mně.
Jindřiška Flášarová

Český svaz žen.

Další informace jsou čerpány ze zprávy pana faráře
Tunkla z roku 1681, kdy byla podle něj škola v dobrém
stavu. V srpnu roku 1757 celá škola vyhořela a nadlouho se
pak potýkala s problémem, kde vyučovat. Až po více než
sto letech, konkrétně roku 1871, bylo rozhodnuto o stavbě
školy nové a ta byla otevřena hned následující rok.
Snahy prosadit v obci školu s výukou českého jazyka
spadají až do samotného konce 19.století. Tato otázka
však otevřela skryté nacionální napětí, které se naplno
projevilo odporem Němců a hlavně představenstva obce.
Proto se v Olomouci dne 14.března 1897 konala ustavující
schůze „Českého školského spolku v Hněvotíně“, jehož
předsedou se stal JUDr. Antonín Geisler, advokát z
Olomouce. Vybudování obecné soukromé české školy již
od začátku naráželo na nesouhlas nejen obce, ale i
hejtmanství a konzistoře. Když měla být škola s velkou
slávou konečně otevřena, bylo faráři zakázáno sloužit mši
i kázat. Zvoník uzamkl zvonici a schoval se i s klíči,
němečtí ministranti utekli. Přítomní Češi z Hněvotína a
sousedních Topolan se dostali do potyček s místními
Němci, takže občany museli přijet uklidnit četníci. Po
ukončení potyček se čeští občané odebrali do školní
budovy, kde byla škola slavnostně otevřena.
Nová škola měla při svém otevření 25 žáků. Vyučovat se
začalo 1.října 1902, ale klid netrval dlouho. Již o týden
později vydalo obecní zastupitelstvo rozhodnutí o
uzavření školy. Problémů bylo stále více a začaly přerůstat
i hranice regionu. O hněvotínské české škole bylo jednáno
v Praze, Brně a i ve Vídni. V noci z 8. na 9. prosince 1906
byl dokonce dvěma německými občany napaden správce
školy pan Píša a jeho zranění si vyžádalo měsíční
neschopnost. Zastavit provoz české školy se nepodařilo až

Letošní podzimní „babinec“ byl polopracovní - učily jsme
se od těch, co ovládají zdobení perníčků a vytváření
krásných ozdobných misek nejen s vánočním motivem.
Blíží se vánoce ..
Na jarmark, konaný u příležitosti rozsvícení vánočního
stromu obce, jsme připravily „zvonečky štěstí“. Výtěžek za
jejich prodej bude předán nadaci paní Chantal
Poulainové, která zdobí nemocniční pokoje dětí výjevy z
pohádek.
Na každý „babinec“ vždy dvě členky připraví dobroty, na
kterých si vždy moc pochutnáme. Na jarním březnovém
posezení se budeme radit, jak mít co nejhezčí zahrádku.
Výbor Českého svazu žen přeje občanům, aby měli
vánoční svátky plné pohody a v dalším roce hodně zdraví,
náruče štěstí a moře spokojenosti.

Jindřiška Flášarová

Plesová sezóna.
Plesová sezóna v roce 2008 bude velmi bohatá a určitě
uspokojí všechny zájemce. V prostorách Kulturního
domu v Hněvotíně se budou konat tyto plesy :
pořadatel

termín

Sbor dobrovolných hasičů
Myslivecké sdružení Blata
Český červený kříž
FC Hněvotín
Sdružení rodičů a přátel školy

12. 1. 2008
19. 1. 2008
16. 2. 2008
1. 3. 2008
15. 3. 2008
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Římskokatolická farnost Hněvotín.
Římskokatolická farnost Hněvotín zve farníky i ostatní
spoluobčany na bohoslužby a koncerty ve vánočním
období 2007-8 ve farním kostele sv. Leonarda v
Hněvotíně s tímto programem:
Pondělí 24. prosince 2007 – Štědrý den:
Slavnostní vánoční mše svatá ve 20.30 hodin
Zpívá chrámový sbor z Těšetic pod vedením sbormistra
a varhaníka Jana Moravce z Olomouce
Program:
2 vánoční pastorely od J. E. Kypty
Agnus z 2. vánoční mše J. Máchy
Koleda „Vzhůru, bratři“ J. Olejníka
Ukolébavka J. Bartoše
Kostel bude otevřen od 19.30 do 22.00 hodin.
Úterý 25. prosince 2007 – Hod Boží vánoční:
Vánoční mše svatá v 8.30 hodin
Zpěv koled u jesliček ve 14.30 hodin
Kostel bude otevřen od 07.30 do 10.00 hodin a od 14.00
do 16.00 hodin.
Středa 26. prosince 2007 – Svátek sv. Štěpána:
Svatoštěpánská mše v 8.30 hodin
Neděle 30. prosince 2007 – Svátek Svaté Rodiny:
Farní mše svatá za rodiny v 8.30 hodin
Vánoční koncert v kapli v Topolanech v 15.00 hodin

Účinkuje pěvecký sbor pod vedením Jana Gottwalda z
Olomouce.
Podrobný program bude na plakátech.
Pondělí 31. prosince 2007 – sv. Silvestra:
Mše svatá na poděkování za uplynulý rok a za Boží
požehnání v novém roce v 17.00 hodin
Úterý 1. ledna 2008 – Nový rok:
Novoroční mše za celou farnost Hněvotín v 8.30 hodin
Neděle 6. ledna 2008 – Zjevení Páně (sv.Tří králů):
Farní mše svatá v 8. 30 hodin
Tříkrálový koncert v 16.00 hodin
Účinkuje Chorus Mauritiensis Olomouc
Diriguje sbormistr Tomáš Klásek
Varhany: Karel Martínek
Příčné flétny: Vít Janečka
Podrobný program bude na plakátech.

Duchovní správce farnosti P. Eduard
Krumpolc přeje všem farníkům
i spoluobčanům
radostné prožití svátků Kristova
narození a Boží pomoc a požehnání
v novém roce 2008.
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Mladší žáci – II. třída

Fotbalový podzim.
V měsíci listopadu byla zakončena podzimní část
mistrovských zápasů v kopané organizovaných okresním
a krajským fotbalovým svazem. S ohledem na počasí a
stavy terénů nebyly ani uskutečněny plánované
předehrávky dvou jarních kol v soutěži mužů.
A můžeme říci, že k naší spokojenosti. Mužstvo mužů se
celý podzim potkávalo s nevyrovnaností výkonů, které
měly právě ke konci podzimu klesající tendenci.
Stabilizovanému ale úzkému kádru, který se potýkal s
celou řadou zranění, se nedařilo zejména v zápasech na
hřištích soupeřů. Když se k tomu připočítají některé
zbytečné ztráty v domácích střetnutích, vychází z toho po
polovině soutěže páté místo. Vzhledem k tomu, že hodně
ztrácely i ostatní týmy, není odstup čtyř bodů na první
místo ve velmi vyrovnané tabulce nijak hrozivý.
Hodně jsme byli zvědaví na výkony mládežnických celků.
Co se týče týmu dorostenců, mohli bychom o vyrovnanosti
jeho výkonů a o podzimním umístění v tabulce hovořit ve
stejném duchu, jako u mužů. Nicméně věříme, že se mladý
kádr na jaře o postup, který je v jeho silách, porve. Mírným
zklamáním je umístění družstva starších žáků, jejichž
výkony až příliš poznamenali odchody několika hráčů.
Naopak více se asi neočekávalo u žáků mladších. Tento
tým byl přihlášen do soutěže až letos a teprve sbírá svoje
první zkušenosti. Zapálením pro hru by však naši
nejmladší mnohdy mohli být pro svoje mládežnické
kolegy příkladem.
Na závěr mi dovolte vyslovit poděkování za práci pro oddíl
všem, kdo se kolem hněvotínské kopané „točí“. Ať už se
jedná o členy výboru FC, trenéry (těm mládežnickým
obzvláště), řadové členy a nebo i další nadšence z řad
veřejnosti. Obecnímu úřadu v Hněvotíně a všem
sponzorům pak za jejich podporu, bez které je naše
činnost nemyslitelná. A v neposlední řadě příznivcům za
jejich diváckou podporu.

Všem výše uvedeným
a i ostatním občanům Hněvotína
přeji za výkonný výbor FC
příjemné prožití konce roku
a do toho nového s letopočtem
2008
co nejvíce zdraví, pohody
a osobní spokojenosti.
Milan Krejčí

1. Slatinice
2. Šumvald
3. Tršice
4. Paseka
5. Velký Týnec
6. Nedvězí
7. Drahanovice
8. Drahlov
9. Dolany
10. Přáslavice
11. Dub nad M.
12. Hněvotín

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

9
8
8
7
6
6
5
4
3
3
2
0

Starší žáci – II. třída

1. Velký Týnec
2. Grygov
3. Dub nad M.
4. Doloplazy
5. Horka nad M.
6. Slatinice
7. Štěpánov
8. Dolany
9. Janovice
10. Lutín
11. Bohuňovice
12. Bělkovice
13. Hněvotín
14. Lužice

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

10
8
8
6
7
7
6
6
5
4
3
2
1
0

Dorost – III. třída

1. Horka nad M.
2. Babice
3. Dub nad M.
4. Hněvotín
5. Šumvald
6. Pňovice
7. Přáslavice
8. Příkazy
9. Dlouhá Loučka
10. Velký Újezd
11. Mladějovice

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

7
6
6
5
6
5
4
3
2
2
0

1
2
0
1
1
0
1
1
2
1
0
0

1
1
3
3
4
5
5
6
6
7
9
11

54:10
44:8
58:24
31:18
40:12
15:34
24:29
39:31
17:29
26:39
8:50
5:77

28
26
24
22
19
18
16
13
11
10
6
0

2
5
2
7
3
3
3
1
3
1
3
2
1
0

1
0
3
0
3
3
4
6
5
8
7
9
11
13

69:14
42:15
48:10
34:7
40:16
42:27
29:16
32:29
34:26
24:49
29:35
20:59
17:66
6:97

32
39
26
25
24
24
21
19
18
13
12
8
4
0

1
2
1
3
0
2
3
3
2
0
1

2
2
3
2
4
3
3
4
6
8
9

28:10
24:12
19:10
20:13
26:21
22:16
18:21
19:22
17:34
14:23
11:36

22
20
19
18
18
17
15
12
8
6
1

3
5
6
4
3
3
6
6
3
6
4
6
4
9

24:21
25:24
26:17
19:19
28:12
20:15
28:23
16:16
16:22
21:30
15:21
13:15
20:27
15:29

24
22
21
21
20
20
19
19
18
17
15
13
13
8

Muži – I.A třída, skup. B

1. Plumlov
2. Kožušany
3. Troubky
4. Čechovice
5. Hněvotín
6. Klenovice
7. Bělkovice
8. Nové Sady
9. Lipník nad B.
10. Náměšť na H.
11. Býškovice
12. Horka nad M.
13. Mostkovice
14. Slatinice

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

7
7
7
6
5
5
6
6
4
5
3
3
2
2

3
1
0
3
5
5
1
1
6
2
6
4
7
2
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