ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
rád bych Vás touto cestou alespoň částečně chtěl seznámit se
záměry a úkoly, které chceme uskutečnit v letošním roce.
Na zasedání obecního zastupitelstva dne 13.2.2014 byl
schválen rozpočet pro naši obce na letošní rok ve výši 25 miliónů
Kč. Při jeho sestavení jsme vycházeli ze skutečností minulých let i
předpokládané výše příjmů a výdajů pro letošní rok.
Z těchto financí budeme zabezpečovat nejen provoz a opravy
ZŠ (cca 2 mil. Kč), MŠ (cca 670 tis. Kč), ale i plynulý chod
obecního úřadu a celé naší obce – osvětlení, údržba obecních
objektů, péče o veřejnou zeleň, podpora místních organizací atd.
V plánu pro letošní rok je rovněž několik investičních akcí,
jako např. Výměna zbývajících oken a zateplení spojovacího traktu
ZŠ vč. přilehlého bytu, výměna oken obecního bytového domu
(„zámečku“), opravy všech křížů a sochy sv. Jana u hasičské
zbrojnice, rekonstrukce veřejného osvětlení, dále chceme
pokračovat v opravách chodníků, komunikací (ul. Pekliska),
chceme dokončit novou kapličku, územní plán obce, v plánu je i
příprava rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice atd.
Tak jako každý rok je i letos před námi spousta úkolů a my
doufáme, že i díky porozumění a pochopení z Vaší strany se nám je
podaří splnit.
Na závěr bych Vám chtěl popřát hodně energie a optimismu
pro celý letošní rok a mnoho radosti v každodenním životě.

Ing. Alfons Pospiech
starosta obce

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO
Zasedání obecní zastupitelstva dne 13.2.2014
Schvaluje a bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti obecního úřadu za uplynulé období.
2. Rozpočet Svazku obcí mikroregionu Hlučínsko – západ na rok 2014.
3. Rozpočet Sdružení obcí Hlučínska na rok 2014 .
4. Rozbor hospodaření obce Velké Hoštice za rok 2013.
5. Rozpočet Obce Velké Hoštice na rok 2014.
6. Rozpočet sociálního fondu obce Velké Hoštice na rok 2014.
7. Inventarizační zprávu za rok 2013 majetku Obce Velké Hoštice.
8. Dodatek č. 6 ke smlouvě č. 42/2009 o zabezpečení financování ostatní
dopravní obslužnosti mezi Obcí Velké Hoštice a firmou TQM – holding,
s.r.o.
9. Navýšení částky nákladů na realizaci projektu ZŠ Velké Hoštice „
Modernizace výuky na ZŠ“ z obecního rozpočtu na částku 113.104, 80 Kč,
což je 15% z celkové částky celého projektu 754.032,-- Kč.
10. Výsledek hospodaření ZŠ Velké Hoštice za rok 2013.
11. Výsledek hospodaření MŠ Velké Hoštice za rok 2013.
12. Žádost MŠ Velké Hoštice na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření
z roku 2013 do fondu odměn ve výši 7.000,--- Kč a do fondu rezerv
9.081,34 Kč.
13. Záměr prodeje části obecního pozemku parc. č.700 v katastrální území
Velké Hoštice o ploše 5 m2.
14. Směrnici Obce Velké Hoštice o poskytování cestovních náhrad, výši
stravného, výši sazeb základních náhrad za používání silničních motorových
vozidel.
15. Smlouvu o bezúplatném převodu movitých věcí pořízených v rámci projektu
„Vybavení cyklostezek Hlučínska“ mezi Sdružením obcí Hlučínska a Obcí
Velké Hoštice.
16. Na základě výsledků výběrového řízení na akci „Výměna oken a dveří
obecního objektu na ul. Zámecká č. 198 firmu PEMI STYL s.r.o. Opava a
současně schvaluje i uzavření smlouvy s touto firmou na výše uvedenou
akci.
17. Připojení k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
18. Zpracování projektové dokumentace na kompletní rekonstrukci hasičské
zbrojnice.
19. Zařazení obce Velké Hoštice do územní působnosti Místní akční skupiny
Hlučínsko a zmocňuje starostu obce k zastupování v Místní akční skupině
Hlučínsko.
20. Návrh ředitele ZŠ na ocenění práce paní učitelky Petry Stanjurové u
příležitosti Dne učitelů v rámci Sdružení obcí Hlučínska.
Ing. Alfons Pospiech
starosta obce

Robert Machoň
místostarosta obce
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Obecní ples
V sobotu 8.2.2014 se v sále na ulici Opavské uskutečnil již 16.
Obecní ples. Přítomným hostům hrála k tanci a poslechu hudební skupina
Bratranci spolu s „naší“ zpěvačkou paní Alžbětou Midrlovou.
Návštěvníci plesu byli uvítání štamprličkou slivovice a květinou a
po celý večer se mohli občerstvovat v bohatě zásobeném bufetu. Součástí
večera byl i srdíčkový valčík a o půlnoci losování tomboly.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem sponzorům, kteří nám
věnovali ceny do bohaté tomboly. Poděkování patří i všem, kdo se podíleli
na přípravách i kladném průběhu celého plesu.
Krátkou reportáž z plesu (ale i z jiných obecních akcí) můžete
shlédnout na www.hlucinsko.tv.
Ing. Alfons Pospiech

Přivítání návštěvníků Obecního plesu foto: R. Pospiech
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Vítání občánků
Vítání občánků se uskutečnilo v neděli dne 16.února 2014
v zasedací místnosti Obecního úřadu v 15 hod. V roce 2013 se
v naší obci narodilo celkově 20 dětí. Z toho je 7 chlapců a 13
děvčátek.
V krátkém kulturním programu vystoupili žáci ZŠ. Poté
přivítal starosta obce Ing. Alfons Pospiech děti do svazku obce.
Rodiče dětí obdrželi kytičku s finanční částkou 1.000,-- Kč a
zapsali se do pamětní knihy obecního úřadu. Na závěr proběhlo
společné foto.
Monsignore Josef Ryba oslavil 100. let
Dne 22. února 2014 oslavil náš rodák a čestný občan Monsignore
Josef Ryba 100. narozeniny. Oslavenci přejeme vše nejlepší, hodně štěstí a
především zdraví a božího požehnáni do dalších let.
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Několik čísel ze statistiky
Stav obyvatel k 1. lednu 2014 je v naší obci 1808. Cizinců je 7.
Muži - 854, ženy – 954.
V roce 2013 se narodilo v naší obci 20 dětí (7 chlapců, 13
děvčátek).
Úmrtí občanů v roce 2013 celkový počet 22 (je zde započítán i p.
W. Pospiech). Celkem umřelo 8 mužů a 14 žen.
Charita Opava děkuje občanům Velkých Hoštic
Vážení a milí občané Velkých Hoštic!
Počátkem ledna letošního roku probíhala již tradiční Tříkrálová sbírka.
Díky štědrosti tisíců drobných dárců se nakonec podařilo vybrat
neuvěřitelných 1.520.198 korun, které budou použity například na nákup
přístrojů, tišících bolest nemocných, zlepšení pracovního prostředí
v chráněných dílnách, v nichž nacházejí práci a obživu zdravotně
handicapovaní, opravy dvou střech v domově pro duševně nemocné a dostane
se i na maminky na mateřské dovolené, které se setkávají s dětmi v našem
mateřském centru Neškola.
Velmi štědří jste letos byli jako již tradičně také vy, občané Velkých
Hoštic. Ve vaší obci se vybralo 62.746,-- korun.
Rád bych vám za Charitu Opava a především za ty, kterým vaše štědrost
pomůže v těžké životní situaci, opravdu z celého srdce poděkoval. Pomoci
občanů Velkých Hoštic si velmi vážíme a děkujeme za ni. Věřte, že se i vy
můžete vždy spolehnout na Charitu Opava
Díky vaší štědrosti
je tu Charita Opava už 25 let.
Díky Charitě Opava
nejste už 25 let na své problémy sami.
Jsme vám nablízku. Můžete s námi počítat.
Jan HANUŠ, ředitel Charity Opava

Novela stavebního zákona v praxi
Novela stavebního zákona, která byla vydána ve Sbírce zákonů pod
číslem 350/2012 Sb., a vešla v platnost od 1. ledna 2013, přinesla stavebníkům,
projektantům i stavebním úřadům mnoho změn. Jedná se o změny, kterými došlo
ke zjednodušení dosavadních postupů v jednotlivých řízeních.
Některé stavby již dnes nevyžadují žádné povolení stavebního úřadu, ať
už z hlediska jejich umístění nebo povolení, tzn. že tyto stavby lze realizovat bez
územního rozhodnutí, územního souhlasu, stavebního povolení nebo ohlášení.
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Podmínkou však je, aby předmětná stavba byla v souladu s parametry,
uvedenými v jednotlivých ustanoveních stavebního zákona. Uvedené parametry
nesmí být stavebníkem překročeny.
Níže uvádím některé stavby, které se v praxi celkem nejčastěji na pozemcích
u rodinných domů vyskytují:
- Skleníky do 40m2 zastavěné plochy a do 5m výšky, jsou-li umístěné
v minimální odstupové vzdálenosti 2m od hranice sousedního pozemku,
bez podsklepení.
- Stavby do 25m2 zastavěné plochy a do 5m výšky s jedním nadzemním
podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3m, neslouží k výrobě nebo
skladování hořlavých látek nebo výbušnin, nejedná se o stavby pro
podnikatelskou činnost, jsou v souladu s územně plánovací dokumentací.
Podmínkou takových staveb je, že budou umístěny v odstupové
vzdálenosti od společných hranic pozemků nejméně 2m a plocha části
pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejich umístění bude
nejméně 50% z celkové plochy pozemku.
- Bazény do 40m2 zastavěné plochy, umístěné v odstupové vzdálenosti
nejméně 2m od hranice pozemku.
- Opěrné zdi do výšky 1m, které nehraničí s veřejně přístupnými
pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím.
- Sjezdy a nájezdy na pozemní komunikace, sloužící k připojení sousední
nemovitosti (rozhodnutí o připojení sjezdu na místní komunikaci v tomto
případě vydává pouze příslušný silniční správní úřad na základě žádosti
stavebníků).
- Odstavné, manipulační, prodejní, skladové nebo výstavní plochy do
300m2, které neslouží pro skladování nebo manipulaci s hořlavými
látkami nebo látkami, které mohou způsobit znečištění životního
prostředí (jedná se o běžnou úpravu terénu – např. vyrovnání a zpevnění
štěrkem).
- Úpravy pozemků, které mají vliv na schopnost vsakování vody (např.
zpevněné plochy u rodinných domů). Podmínkou opět je, že plocha části
pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejich provedení bude
nejméně 50% z celkové plochy pozemku.
V mnoha případech se stává, že stavebníci mají tendenci umísťovat své
drobné doplňkové stavby (zahradní chatky, přístřešky, sklady, pergoly, bazény
apod.) do vzdálenosti menší jak 2m od sousední pozemkové hranice nebo přímo
do hranice pozemku. Umístění takových staveb vždy nejdříve projednejte se
stavebním úřadem.
Obecně tyto stavby podléhají vydání územního souhlasu. Stavebníci
musí k „žádosti o územní souhlas“ stavebnímu úřadu předložit, mimo jiných
podkladů uvedených v § 96 odst. 3 stavebního zákona, i souhlasy osob, které
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mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům nebo stavbám na nich a tyto
pozemky mají společnou hranici s pozemkem, na kterém má být záměr
stavebníka uskutečněn (tj. souhlasy sousedů). Souhlasy sousedů musí být vždy
vyznačeny na situačním výkresu.
Po posouzení podané žádosti stavební úřad vydává „územní souhlas
s umístěním předmětné stavby“. Dle nové právní úpravy se územní souhlas,
jakmile nabude právních účinků, posílá i vlastníkům sousedních nemovitostí,
kteří se stavebním záměrem vyslovili svůj souhlas.
Nezřídka se však stává, že sousedé se záměrem stavebníka nesouhlasí.
V tomto případě se i umístění drobné stavby řeší v rámci územního řízení, kdy
výsledkem je vydání územního rozhodnutí, na základě kterého, pokud
nabylo právní moci, může stavebník svůj stavební záměr provádět.
Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí musí být
vypracována projektantem a v souladu s vyhláškou č.499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb. Podaná žádost o vydání územního rozhodnutí musí být pak
řádně odůvodněna dle vyhlášky č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území.
V souvislosti se změnami stavebního zákona došlo i ke změně zákona o
správních poplatcích č.634/2004 Sb. Správní poplatky za vydání jednotlivých
rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu se od 1. ledna 2013 navýšily. Uvádím
některé příklady, které se v praxi nejčastěji vyskytují:
vydání souhlasu s ohlášenou stavbou uvedenou v § 104 odst.1 písm.a) až
e) stavebního zákona (nejčastěji rodinné domy do 150m2) – 1000 Kč
- vydání stavebního povolení ke stavbě, která není určená k trvalému
bydlení nebo neplní doplňkovou funkci k bydlení – 10 000 Kč
- vydání stavebního povolení ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty
(bytový dům) – 10 000 Kč
- vydání stavebního povolení ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty
(rod.dům) nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci – 5 000 Kč
- vydání rozhodnutí o umístění stavby na stavbu, která vyžaduje následně
stavební povolení a není určená k bydlení nebo neplní doplňkovou funkci
k bydlení – 20 000 Kč
- vydání rozhodnutí o umístění stavby na stavbu pro bydlení s nejvýše 3
byty nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci – 1 000 Kč (u bytových domů
– 5 000 Kč)
- vydání územního souhlasu ke stavbám přípojek na veřejnou technickou
infrastrukturu – 500 Kč
- vydání územního souhlasu ke stavbám, plnícím doplňkovou funkci ke
stavbě hlavní (tj. k rodinným nebo bytovým domům), s výjimkou stavby
garáže – 250 Kč

Jiřina Klapetková
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Akce ČČK
Ve dnech 20. – 21. března od 15 – 18. Hod. se uskuteční sbírka pro
Diakonií Broumov, tak jako vždy budeme přijímat veškeré ošacení, ale
také funkční nepotřebné malé pomocníky do domácnosti jako různé
mlýnky, konvice nebo feny, kulmy a jiné malé spotřebiče. Všechno musí
být buď v pytlích, nebo krabicích tak, aby se to cestou zbytečně
nepoškodilo.
Jako další akce ČČK přijede do naší obce 25.04.2014 ochotnické
divadlo z Těškovic se hrou „ Agentura Drahoušek aneb Sňatky všeho
druhu .“
Vstupenky budou v předprodeji u členek ČČK.
Senior klub
Senior klub děkuje všem, kteří pomáhali a přispěli k uskutečnění
naší výstavy betlémů.
Dne 14.02.2014 se uskutečnil ples seniorů na zámku. K tanci nám
hrál pan Tomáš Krenčoch z Opavy. Manželé Mikolajští z Chlebičova nám
předvedli různé tance, jak klasické, tak latinskoamerické a pan Poštulka
nám předvedl p. Karla Gotta. Všem se to moc líbilo. Účast byla velká a
všichni se pěkně bavili.
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Zveme všechny zájemce a příznivce na pravidelné setkání, které je
vždy první úterý v měsíci, od 16.00 hodin na zámku.
Kristina Nestrojová
Český svaz zahrádkářů
Dne 11.1.2014 se na zámku ve Velkých Hošticích konal
NETRADIČNÍ PLES ZAHRADKÁŘŮ.
Pojaté bylo vše v komorním duchu, který byl podpořen pozvaným
duem TOM MIDI. Návštěvníci plesu vyzkoušeli své štěstí při losování
bohaté tomboly.
Naše poděkování patří všem, kteří se plesu nejen zúčastnili, ale
také těm, kteří tento krásný ples pomohli připravit.

Ing. Josef Teuer
Z ČINNOSTI ČSCH
Nový rok jsme s chovateli uvítali úspěšně.
Plán pro nadcházející rok je hotov, máme spoustu předsevzetí - chceme
nakoupit nové výstavní kusy, připravujeme vejce z vlastních zdrojů do
líhně. Z toho vyplývá, že chceme obsadit výstavy v celém našem okrese
kvalitními kusy. Doufáme, že se vše vydaří.
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Dalším cílem je postupné zvelebování našeho areálu v Pekliskách,
neméně důležité bude dobře se připravit na letošní výstavu chovatelů,
abychom navázali na úspěšný minulý ročník.
Rádi bychom uvítali další mladé členy, kterým bychom zařídili vše
potřebné pro kvalitní chov, poskytli rady a pomohli v začátcích. Tento
koníček je nejen zábavný, ale také se díky němu daří udržovat chov
drobného zvířectva – králíků, drůbeže, holubů a jiných domácích zvířat
pro další generace!

Mladí chovatelé Roman Klásek a Marie Černohorská s oceněními z roku 2013 (foto P. Straub)

Za ZO ČSCH Roman Klásek
Novoroční kotlík – Akátová

„Tato skvělá, jedinečná, veselá, bujará a hojně navštěvovaná akce“,
tak, jak je uvedeno na její letos již čtvrté pozvánce, se uskutečnila 3. ledna
2014.
Nutno konstatovat, že nejen účastí, ale i úrovní je rok od roku stále
lepší. Děkujeme!
Novoroční kotlík se stal velmi příjemným pozastavením
každodenního pracovního shonu a vzácnou příležitostí setkání se sousedy,
spolubydlícími v nově vytvořené části Velkých Hoštic, které je naplněno
především přátelskými diskusemi, debatami a také příležitostí si svařeným
vínem, každý ve svém hrnku, připít a upřímně popřát do roku
nadcházejícího.
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To vše bychom zcela nezvládli, nebýt těch, kteří se na této zdařilé
akci podíleli největší měrou. Patří mezi ně především hlavní iniciátoři a
organizátoři (majitelé tentokrát již většího kotlíku), manželé David a Jana
Večerkovi.
O pohodu pod střechou se poskytnutím stanu postaral Roman
Midrla a abychom nejen na sebe viděli, hudbu slyšeli, ale i pro bohatý
sortiment pochutin v podobě švédského stolu (připravený našimi ženami a
partnerkami) si bez zakopnutí přišli, se opět rád postaral napojením
elektřiny Petr Klobouček.
A nakonec tím největším sponzorem kvalitního a lahodného vína,
které se v podstatné míře postaralo o zářivé a jiskrné ráno popíjejících, byl
až v neskutečném počtu lahví Petr Pisklák. Zejména všem již výše
jmenovaným patří velké poděkování.
Obáváme se, že pokud jsme začali s děkováním, nevyjmenujeme
všechny, ale alespoň krůčkem k úplnosti, ač nekonkrétně, děkujeme také
těm sousedům, kteří se iniciativně podíleli jak na vytvoření, tak také na
zrušení tohoto prozatímního místa setkání, včetně likvidace odpadu.
Zamysleme se, zda vůbec může být v této podobě zorganizováno
ještě něco lepšího, dokonalejšího? Máme na to celý rok a již nyní se zcela
bezelstně těšíme na 5. ročník novoročního kotlíku na Akátové. Přejme si,
abychom se nejméně ve stejném počtu a ve zdraví opět sešli!
D. Vašák, P. Straub

INFORMAČNÍ SERVIS
Hoštická taneční hvězdička září dál
Sedmiletá tanečnice Beátka Prokšová, o které jsme psali loni, sklízí i
v letošním roce úspěchy. Se svou malou skupinou Dance 4 Life se nejdříve stala
v Kostelci na Hané absolutní mistryní Moravy a poté 26.1. 2014 v Třebíči na
Mistrovství ČR sól, duet a malých skupin v disco dance vybojovala spolu
s dalšími 6 tanečnicemi 1.místo! Gratulujeme!
Díky tomu se děvčata nominovala na mistrovství Evropy, které proběhne
v červnu v Chomutově, kde bude Beátka soutěžit jak se skupinou, tak i v sólu.
Budeme jí držet pěsti!

Beátka s pohárem za 1.místo.

Foto L. Prokšová

připravil P. Straub

INFORMAČNÍ SERVIS

D E V A T E R O

- Pěvecký a herecký amatérský soubor

Dobrý den, Velké Hoštice!
Jak jsme prožili uplynulé dva měsíce? Čtvrtou adventní neděli
v kruhu našich milých přátel ve zdejším Chráněném bydlení v Pekliskách.
Napekli perníčky a cukroví, společně jsme si zazpívali pár adventních
písní a strávili tak příjemné předvánoční odpoledne (viz obr. 1.).
Zimní soustředění, tentokrát pouze dvoudenní a docela náročné, jsme
krátce před Vánoci absolvovali v Hněvošicích a jako vždy doprovodili
zpěvem nedělní mši svatou v kostele Krista – Dobrého Pastýře.

Reprezentovali jsme Velké Hoštice na volejbalovém turnaji
v Hradci nad Moravicí. Opravdu povedená akce!

INFORMAČNÍ SERVIS
Obr. 2: Kolíbání Ježíška v Chlebičově. Krásné prý bylo i vánoční
vystoupení v kostele Panny Marie Nanebevzaté v Kobeřicích s tamní
mládeží a potěšili jsme taky seniory v Žimrovicích.

A to je pozvání pro ty, kteří se nebojí strávit jeden večer jinak než
u televize či počítače.
Za Devatero Michal Stromský a Šárka Černohorská

INFORMAČNÍ SERVIS
Nabídka služeb
Slezská diakonie je nezisková organizace, která svou poradnou
rané péče podporuje a provází rodiny s dětmi s postižením od narození do
nástupu do školy. Pokud dítě není zcela v pořádku, rodiče mohou mít
spoustu obav, nejistot, starostí a nezodpovězených otázek. Může se jednat
o předčasné narození dítěte, zjištění pohybového nebo mentálního
postižení, podezření na autismus, zastavení výboje dítěte atd.
Raná péče Slezské diakonie je preventivní službou poskytovanou
uživatelům zdarma.
V případě potřeby jsou k dispozici .
Kontakt :Slezská diakonie, Poradna rané péče MATANA
Hlubčická 9, 749 01 Krnov
www.sdk.cz, www.slezskadiakonie.cz
tel. 734 788 089

ZE ŽIVOTA DSH…
Milí spoluobčané,
leden je pro naše hasiče měsícem bilančním. Valná hromada sboru se uskutečnila v
neděli 26. ledna v zámecké restauraci. Nad kávou a zákuskem jsme zhodnotili
předcházející rok a udělali plán na rok 2014.
Hasičský bál
Prvním bodem tohoto plánu byl náš tradiční hasičský bál, který jsme uspořádali
v sobotu 15. února. O lístky byl veliký zájem, což nás velmi těší. K tanci i poslechu hrála
skupina Pohoda, která se svými písněmi starala o opravdovou pohodu a dobrou náladu. Na
plese nechyběla bohatá tombola a občerstvení u „vodního zdroje“. Děkuji všem, kteří se
podíleli na přípravě a organizaci plesu, a také sponzorům a dárcům za ceny do tomboly.
Zimní příprava mládeže
Mladší i starší žáci se v zimním období připravují na jarní kolo soutěží, které začíná 26.
dubna v Těškovicích.
Každý pátek pilně trénují všechny disciplíny v tělocvičně školy a každé úterý se
scházejí v hasičské zbrojnici nad teoretickou přípravou.
Halová pohárová soutěž mladých hasičů
V rámci zimní přípravy jsme se 22. února zúčastnili 25. ročníku halové pohárové
soutěže mladých hasičů v Havířově. Tato soutěž je brána jako neoficiální mistrovství
Čech, Moravy, Slezska a Slovenska. Naši žáci se zde utkali s velkou konkurencí.
Mladší žáci se umístili na krásném 5. místě z 31 družstev. Starším žákům se tolik
nedařilo a obsadili 22. místo z 35 družstev. Dětem gratulujeme a přejeme další skvělé
úspěchy.

Jan Mikolajský, starosta sboru

SPORT
Turnaj ve stolním tenise v NEDZE

Dne 18. ledna 2014 na pozvání p. starosty NEDZY jsme se účastnili
turnaje ve stolním tenise. V tělocvičně bylo okolo 80 soutěžících, kteří byli
rozděleni do pěti kategorií.
Naši hráči obsadili kategorii žáků a kategorii mužů. V kategorií žáků za
naši obec hráli: Dominik Sicha a Africo Simon, kteří shodně v 1. kole
dokázali své soupeře porazit, ale po dalších dvou porážkách jejich účinkování
v turnaji skončilo.
V kategorií mužů za naši obec hráli: Nguyen David, Kořínek Karel,
Straub Pavel. Nejúspěšnějším našim hráčem byl Nguyen David, který
v konečném pořadí obsadil velmi pěkné třetí místo – takže gratulujeme.

Vyhlášení Praga MČR v kartingu 2013 a ankety Zlatý volant 2013

V sobotu 7.12. 2013 se v Písku konalo pod záštitou Autoklubu ČR
slavnostní vyhlášení výsledků Praga Mistrovství ČR v kartingu. Jan Midrla zde
převzal ocenění za celkové vítězství v kategorii KZ2.

SPORT
Získal tak druhý titul domácího mistra ČR v této nejvyšší kategorii
(první získal v roce 2011, v roce 2012 kvůli účasti na mezinárodních závodech
domácí podnik nejezdil). Na mezinárodní úrovni se našemu závodníkovi díky
technickým problémům (zadřený motor) nedařilo tak, jak by chtěl, ale i přesto
9.místo z mistrovství Evropy je výborným výsledkem.
V úterý 21.1.2014 proběhlo v Praze slavnostní vyhlášení 37.ročníku
novinářské ankety Zlatý volant.
V kategorii motokáry se Honza umístil na krásném 3. místě (91 bodů),
zvítězil Patrik Hájek (103 bodů) a druhý byl Adam Kout (99 bodů). Znamená
to, že rozdíly mezi prvními třemi jezdci byly opravdu velmi malé.
Honza tak ukončil další úspěšnou sezónu a do té letošní, ve které se
chce kromě domácího šampionátu účastnit závodů mistrovství Evropy a světa,
mu popřejme pevné nervy, kousek toho pověstného štěstí a hodně úspěchů. O
ty se s Vámi na stránkách občasníku opět rádi podělíme.

Honza (uprostřed) s trofejí mistra ČR.
Připravil P. Straub

SPORT
Florbalový turnaj o přeborníka Černé soboty
V sobotu 22.12. 2013 uspořádali místní sportovní nadšenci v tělocvičně
školy již pátý turnaj o přeborníka Černé soboty.
Přihlásila se 4 družstva a hrálo se systémem každý s každým na 4 kola.
Z vítězství se nakonec radoval celek Citróni.
Celkové pořadí:

1. Citróni
2. Žabí hlen
3. Vyvolení
4. Flyers
Nejlepším střelcem turnaje byl s počtem 18 gólů vyhlášen Petr Novák
z týmu Citróni.

Vítězný tým Citróni. zleva M. Pospiech, K. Musilová, P. Novák, O. Frank, M. Šindlář.

připravil P. Straub

Obecní florbalový turnaj
V sobotu 22.2. 2014 se v tělocvičně ZŠ uskutečnil další ročník
florbalového turnaje.
Tentokrát se jej zúčastnilo 7 družstev. V základní části se hrálo
systémem každý s každým a nejlepší 4 týmy postoupily do vyřazovacích bojů.
V těch byl nejúspěšnější celek Devils, který ve finále porazil nováčka
turnaje Chovatele 2 : 1.
Třetí místo vybojoval tým Černá sobota, když v rozhodujícím zápase
porazil Normální chlapy 2 : 0.
Nejlepším střelcem turnaje se stal Oldřich Zecha z týmu Chovatelé
s 13 brankami, nejlepším gólmanem byl vyhlášen Roman Jaroš z týmu Devils.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
První 3 týmy si za své výkony odnesly poháry, finanční prémii, věcné ceny a
diplomy.
Výsledek základní části:
1. Devils
16 b.
15 b.
2. Černá sobota
3. Chovatelé
10 b.
4. Normální chlapy
9 b.
5. HoTo C
8 b.
6. Učitelé
3 b.
7. Trilobiti
0 b.
Konečné pořadí:

1. Devils
2. Chovatelé
3. Černá sobota
4. Normální chlapy

5. HoTo C
6. Učitelé
7. Trilobiti

Vítězný tým Devils: zleva stojící T. Bensch, M.Janků, P.Novák, P.Bensch, zleva sedící K.
Musilová, R.Jaroš, L.Jurček.

připravil P. Straub

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Akce uskutečněné v lednu a únoru
Pohádka v mateřské škole
Dne 10. ledna nás navštívilo divadélko Smíšek s pohádkou „Rýmatá
princezna“.
Návštěva předškoláků v 1. třídě základní školy
Dne 21. ledna se uskutečnila návštěva předškoláků u kamarádů v 1.
třídě ZŠ. Děti z 1. třídy ukázaly, co všechno se již naučily. Do lavic usedly i
děti z MŠ a společně se svými staršími kamarády vyrobily papírovou loutku.
Na rozloučenou si společně zazpívaly písničku. Dále pokračovala
návštěva v chemické třídě. Děti shlédly jednoduché chemické pokusy, které si
pro ně připravila paní učitelka, která učí chemii. Děkujeme.
Zápisu dětí do 1. třídy základní školy se za mateřskou školu zúčastnila paní
učitelka Lenka Prokšová, která byla dětem oporou při plnění úkolů.
Cirkusové představení
Dne 22. ledna se uskutečnilo v MŠ cirkusové vystoupení s pejsky a
opičkou, kterou si děti mohly z blízka prohlédnout.
Třídní schůzka u předškolních dětí
Dne 23. ledna proběhla ve třídě „Motýlků“ třídní schůzka s ukázkou
vzdělávací práce. Rodiče se mohli podívat, jak jejich dítě pracuje ve skupině
s ostatními dětmi a plní úkoly z předčtenářských a předmatematických
dovedností. Dále předvedly rodičům svou obratnost hrubé motoriky při cvičení
na překážkové dráze.
Společně s paní ředitelkou uskutečnily několik pokusů nazvaných:
mramorové mléko, barevné létající bubliny, sladká duha, vajíčko ponořené do
octu, sopka. Děti pak poznávaly vlastnosti různých látek a materiálů. Součástí
třídní schůzky byly individuální konzultace s učitelkami o chování a výsledcích
vzdělávání dětí. Rodiče se mohli poradit o případném odkladu školní docházky.
Pohádka v mateřské škole
Dne 12. února nás navštívilo divadélko Smíšek s pohádkou „Zvířátka a
loupežníci“. Pohádku společně s námi shlédly i děti z 1. třídy základní školy.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Konzultace s rodiči ve třídě „Broučků“ a „Žabiček“
Dne 13. února proběhly v odpoledních hodinách individuální konzultace
rodičů s učitelkami o chování a vzdělávacích výsledcích dětí. Velmi nás potěšil
velký zájem rodičů.
Pohádka v mateřské škole
Dne 14. února nás navštívilo divadélko Kašpárkův svět s pohádkou
„Když se čerti ženili“.
Pozvánka na maškarní karneval
Zveme všechny děti a rodiče na maškarní karneval s názvem "Sněhově bílý",
který se uskuteční dne 23.2.2014 v 15:00 v sále restaurace Vítek. Těšíme se děti
i rodiče v maskách.

Zápis dětí do MŠ Velké Hoštice na školní rok 2014/2015
Dne 7.5.2014 se v době od 9:00 do 16:00 uskuteční zápis dětí k předškolnímu
vzdělávání ve školním roce 2014/2015 v Mateřské škole, Pekliska 56, Velké
Hoštice. Zákonní zástupci si donesou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.
Alena Tkadlečková, ředitelka MŠ

Opravy šicích strojů M. Miller
Ratibořská 50, Opava
Příjem a výdej nejlépe ve středu od 12.00
do 18.00 hod.
Dotazy mezi 18.00 až 21.00 hodinou na tel číslo:
553 628 936
email: milan.miller@seznam.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA V LEDNU A ÚNORU
Turnaje ve florbale
V lednu se naši žáci zúčastnili turnajů ve florbale v Opavě a
Kravařích. Nejlépe dopadla starší děvčata (8. a 9. tř.), kterým jen o vlásek
unikl postup do okresu. Poděkování patří všem dětem a také p.uč.
Podstufkovi a Vítkovi za jejich přípravu.
Předškoláci v 1. třídě
21. ledna si děti z MŠ vyzkoušely, jak se sedí v lavicích, poznávaly
písmena, počítaly příklady a za asistence prvňáčků vyrobily papírového
klauna. Na závěr si pro ně p.uč. Čušková připravila několik chemických
pokusů.

Zápis do 1. třídy
V úterý 28.1. přišli rodiče s dětmi - budoucími prvňáčky – k
zápisu. Děti i rodiče se nejdříve podívali na krátkou pohádku O Sněhurce,
kterou jim zahráli žáci 5. třídy pod vedením p. uč. Chovancové. Poté děti
absolvovaly cestu kouzelným lesem, rozdělily se do skupinek podle barev
a odebraly se k plnění úkolů pod vedením učitelek nižšího stupně. Rodiče
dostali k zápisu pamětní brožuru s památeční fotkou ze školky a s radami,
co by měl ovládat, znát a jaký by měl mít denní režim budoucí prvňáček,
aby nástup do školy zvládal co nejlépe. K zápisu přišlo 28 dětí, počítá se
však s tím, že cca 5 z nich bude žádat o odklad školní docházky.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Děti plní úkoly při zápisu.

Sběr papíru
V lednu jsme opět sbírali starý papír – tentokrát téměř 6 tun.
Nejlepší mezi třídami byla na nižším stupni 2. třída (1142kg) a na
vyšším 8. třída (997kg). Nejlepší jednotlivci byli: R. Klásek (9.tř.) 310
kg, R. Stanjura (8.tř.) 302kg, H. Gaardbo (8.tř.) 187kg, D. Gaardbo
(2.tř.) 187kg, V. Heczková (1.tř.) 181kg, D. Chasák (2.tř.) 181kg, M.
Novakovský (2.tř.) 180kg. Děkujem všem dětem i rodičům!
Pololetní klasifikace
28. ledna se konala pedagogická rada, na které jsme zhodnotili
prospěch a chování žáků.
Výsledky 1. pololetí šk.roku 2013– 14
Roč. Žáků vyznam.
Prospělo Neprospělo
1.
19
19
0
2.
21
21
0
3.
18
16
2
0
4.
19
17
2
0
5.
14
12
2
0
6.
16
8
8
0
7.
20
7
12
1
8.
20
5
14
1
9.
19
9
10
0
Celkem 164 114
50
2
Celkový prům.: 1, 37

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Noc ve škole
Prvňáčci a druháci spolu se svými učitelkami strávili noc ve škole.
Prošli stezkou odvahy, zahráli si hry a podívali se na pohádku. Maminky
jim napekly dobroty, takže všichni byli spokojení.

V pátek 31.1. měli žáci jednodenní pololetní prázdniny, po nichž
následoval týden jarních prázdnin.
Lyžák
Ve dnech 10. - 15. února se 33 žáků vyššího stupně zúčatnilo spolu
s p. uč. Straubem, Vítkem a Podstufkou lyžařského kurzu, opět ve
skiareálu Pawlin v Karlově pod Pradědem. I přesto, že je venku téměř
jaro, sněhu měli 40 cm a tak lyžovali jako o závod. Kromě lyžování
absolvovali přednášku člena horské služby a užívali si her a soutěží na
chatě. Děti se vrátily domů nadšené a už teď se někteří těší na příští rok.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Návštěva muzea v Hlučíně
V pátek 14. 2. si žáci z vyššího stupně, kteří nebyli na lyžařském
kurzu, vyjeli do hlučínského muzea. K vidění byla interaktivní výstava
zaměřená na fyzikální jevy – magnetismus, elektromagnetická indukce,
systém fungování akumulátorů, elektromotorů, setrvačnost atd. Všechno si
mohli žáci sami vyzkoušet a z přiložených letáků se dovědět, proč věci
takto fungují. Další částí výstavy byly úžasně zpracované dějiny
Hlučínska a osudy některých občanů a rodin. Měl by ji vidět každý –
především starší občané, kteří by si prostřednictvím fotografií a filmů
velmi živě připomněli své nelehké dětství a mládí.
Ocenění pedagoga
U příležitosti nadcházejícího Dne učitelů (28.3.) navrhlo vedení
školy a OÚ Velké Hoštice v rámci Sdružení obcí Hlučínska vyznamenat
jako výraznou pedagogickou osobnost roku paní učitelku Mgr. Petru
Stanjurovou – třídní 2. třídy - za pěkné vztahy s dětmi a rodiči,
projektové zaměření výuky, moderní a pestré formy, organizaci kulturních
a společenských akcí.
Co chystáme
27. února tradiční školní turnaj ve stolním tenise
Březen - proběhne školní turnaj ve florbale 6. - 9. tříd
- soutěž k měsíci knihy
- recitační soutěž
- sběr starého papíru
Duben - Den země
- dopravní soutěž
Jarní Flora Olomouc – tradiční zájezd se uskuteční v pátek 25. 4., rezervace
míst ve škole u p.uč. Vítka.
Mgr. Radovan Staněk, ředitel
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