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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané.
Jaro je v plné síle a kráse, a tak jako většina z Vás začala
pečovat o zelené plochy kolem svých domovů, tak i my se
snažíme, aby se naše obec pěkně zelenala a byla stále hezčí. Práce
rozhodně není málo, ale jistě se vyplatí – a projít se například
v těchto dnech naším zámeckým parkem je rozhodně velmi
příjemný zážitek.
Měsíc únor přinesl naší obci také jednu historickou událost
– 100. narozenin se dožil Msgr. Josef Ryba, rodák z naší obce a
náš čestný občan. Je to poprvé v dějinách obce, kdy se nějaký
občan dožil 100 let. Tohoto požehnaného věku se tento významný
katolický duchovní dožil navíc v plné duševní síle a dosud je také
tělesně zcela soběstačný. Páter Ryba se sice narodil ve Velkých
Hošticích (o svém dětství vydal za přispění Obecního úřadu
nedávno knihu), ale od II. světové války působil mimo naši obec, a
to převážně v Německu. Tam také žije i nyní – v Domově seniorů
ve Wűrzburgu. A právě tam jej u příležitosti jeho významných
narozenin navštívila delegace zastupitelů obce v čele se starostou,
aby mu k tomuto jubileu popřála a strávila v jeho společnosti
několik příjemných hodin, které páter Ryba převážně vyplnil
vzpomínáním na svou rodnou obec a zároveň projevoval čilý
zájem o dnešní dění ve Velkých Hošticích. Je jistě potěšující, že se
tento čestný občan dožil tak krásného jubilea. Návštěva
představitelů obce jej velice potěšila. Blahopřáli jsme mu jistě i
jménem všech spoluobčanů.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám popřál
hezké jarní dny – a ať je vyplníte prací či odpočinkem,
nezapomeňte se občas rozhlédnout kolem sebe – uvidíte, že žijeme
v krásné obci.

Ing. Alfons Pospiech
starosta obce

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO
Zasedání obecního zastupitelstva dne 16.4.2014
OZ schvaluje a bere na vědomí:
1. Zprávu o činností OÚ Velké Hoštice za uplynulé období
2. Informace o bezpečnostní situaci v rámci území Obce Velké Hoštice za rok 2013.
3. Informaci o připravovaných obecních akcích.
4. Rozbor hospodaření obce Velké Hoštice k datu 31.03.2014.
5. Úpravu rozpočtu – rozpočtové opatření Obce Velké Hoštice č. I/2014 .
6. Přenesení pravomocí a kompetencí z působnosti zastupitelstva obce na starostu
obce v působnosti rady obce na provádění některých rozpočtových změn.
7. Účetní závěrku Obce Velké Hoštice za rok 2013, a to bez výhrad a připomínek.
8. Zprávu nezávislého auditora o výsledcích veřejnosprávní kontroly v ZŠ Velké
Hoštice za rok 2013.
9. Zprávu nezávislého auditora o výsledcích veřejnosprávní kontroly v MŠ Velké
Hoštice za rok 2013.
10. Zápis z finanční kontroly u Obce Velké Hoštice za rok 2013 provedené
finančním výborem Obce Velké Hoštice.
11. Záměr Obce Velké Hoštice směnit pozemky v k.ú. Velké hoštice, které jsou ve
společném vlastnictví s p. Edeltraudou Hartošovou.
12. Prodej části pozemku parc. č. 700 (dle nového geometrického plánu parc.č.
700/6) o ploše 5m2 p. Blance Karhanové za částku 80,-- Kč/1m2.
13. Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Velké Hoštice a ČEZ Distribuce
a.s. na část obecního pozemku parc.č. 186 v k.ú. Velké Hoštice na zřízení
přípojky NN pro rodinný domek p. Latoně na parc.č. 203/2 ve Velkých
Hošticích.
14. Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Velké Hoštice a ČEZ Distribuce
a.s. na části obecních pozemků parc.č. 556/1 a 960/1 v k.ú. Velké Hoštice na
zřízení přípojky NN pro rodinný domek p. Řeháčka na parc.č. 645/2.
15. Na základě poptávkového řízení na výsadbu 20 ks lip v zámeckém parku firmu
p. Mgr. Jiřího Konečného.
16. Na základě výběrového řízení na akci „ Po stopách němých svědků minulosti “
firmu MgA. Jakuba Gajdy, Ph.D z Ostravy- Poruby a pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy s touto firmou na výše uvedenou akci.
17. Převedení finačních prostředků ve výši 73.690,-- Kč z rezevního fondu do
investičního fondu ZŠ Velké Hoštice.
18. Zpracování žádosti o dotaci na nákup zametacího stroje pro Obec Velké Hoštice.
19. Pro příští volební období v obci Velké Hoštice 9 členů obecního zastupitelstva.
20. Zvýšení měsíčních odměn pro zastupitele obce v souladu s nařízením vlády č. 459/2013
s účinností od 01.05.2014 – viz příloha č.2l

21. Novou smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů včetně dodatku č. l a
přílohy č. l mezi Obcí Velké Hoštice a firmou EKO-KOM, a.s.

22. Novou mandátní smlouvu na služby související s fyzickou ostrahou majetku a osob v obci
Velké Hoštice mezí Obcí Velké Hoštice a bezpečnostní a detektivní agenturou GAPPA
SECURITY.
23. Neinvestiční finanční příspěvek Klubu vojenské historie Hlučínsko o.s. na mezinárodní
historické ukázky ve výši 25.000,--Kč.
24. Ustanovení pracovní skupiny pro komunitní plánování sociálních služeb v obci.
25. Neinvestičí finanční příspěvek ve výši 15.000,-- Kč pro spolek „ FURTTISAMI"
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Volby do Evropského parlamentu 2014
Hlasování v obci Velké Hoštice probíhá ve volební místnosti v zasedací místnosti obecní úřadu Velké Hoštice, a to v pátek dne 23.května
2014 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne 24.května od 8:00 hodin
do 14.00 hodin.
Voličem, který má právo volit ve volbách do Evropského parlamentu
na území České republiky, je osoba, která:
- alespoň druhý den voleb dosáhla věku 18 let,
- je státním občanem České republiky, nebo občanem jiného členského
státu Evropské unie, který je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k
trvalému nebo přechodnému pobytu na území České republiky, tj.
nejméně do 9.dubna 2014.
Volič může hlasovat, pokud je zapsán v seznamu voličů pro volby do
Evropského parlamentu a nenastala u něho překážka ve výkonu volebního
práva.

Upozornění pro všechny
Stále chodí po domech většinou ke starším lidem podvodníci, kteří
řeknou, že jim přišli dát nějaký přeplatek. Za vodu, plyn, elektriku, nabízí výhru,
nebo nějaké zboží. Nabízení smluv na telefon, energie, deky, hrnce a jiné zboží je
v naší obci už rok zakázáno.
Neotevírejte hned, zkontrolujte si kdo k vám chce jít přes okno, nebo
přes zavřené dveře.
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Těm co přišli něco nabízet, hned řekněte že nic nechcete a neotevírejte
jim! Jestliže s nimi přesto chcete mluvit, jedině přes okno – je to bezpečné a
nemůžou vás okrást. Po otevření bytu se pod nějakou záminkou, například že
mají žízeň apod. dostanou dovnitř a je pravděpodobné že vás okradou. Přeplatky
za vodu, plyn, elektriku se vrací poukázkami, peníze si vyzvednete na poště.
Prosím seznamte s tímto všechny v rodině, hlavně starší seniory. Je to asi
jediná možnost, jak se vyhnout všem podvodníkům, kterých je stále dost.
Vladimír Kováč
Divadelní představení
MS Ččk Velké Hoštice zve širokou veřejnost v pátek 25.dubna 2014 v 19.00
hodin na hru

Agentura Drahoušek aneb
Sňatky všeho druhu
Divadelní představení se uskuteční na sále na Opavské ulici- P. Vítka.
Vstupné 70,- Kč. Hrají členové divadelního souboru Berani Těškovice.
Předprodej probíhá u členek Ččk. Pořadatelé se těší na Vaši účast.
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Pálení čarodějnic
Senior klub zve všechny občany Velkých Hoštic dne 30.4.2014 na
Velkou show

Pálení Čarodějnic,
která začíná srazem v 17 hodin před zámkem, odkud se průvodem přesuneme
na hřiště, kde bude pokračovat volný program, jehož součástí bude i
občerstvení.
Srdečně zve Senior klub.
ČČK Velké Hoštice děkuje všem, kteří podpořili sbírku pro Diakonii
Broumov.
Kristina Nestrojová
Senior klub Velké Hoštice ve spolupráci s obecním úřadem pořádá pro
všechny seniory z naší obce ve středu 4.6.2014 zájezd do Hradce nad Moravicí a
poté na zámek do Raduně. V místní restauraci bude zajištěn oběd a pak pojedeme
přes Hrabyň do Hlučína, kde navštívíme muzeum Hlučínska.
Odjezd bude v 7.30 od hasičské zbrojnice, návrat ve večerních hodinách.
Zájemci se přihlásí buď na obecním úřadě nebo u Novákové Heleny, nebo
Nestrojové Kristiny. Těšíme se na Vaši hojnou účast.
Kristina Nestrojová

Mše svatá vysílaná televizí Noe
V neděli 6.4.2014 se naše farnost vydala do kostela sv.Václava v
Ostravě, ze kterého se vysílala pro širokou veřejnost mše svatá, které se
zúčastnili pouze farníci z Velkých a Malých Hoštic a z Chlebičova.
Jeli jsme dvěma autobusy a ještě jelo několik osobních aut, takže jsme
kostel zaplnili do posledního místa. Při příjezdu na parkoviště nás přivítal otec
P.Paed.Dr.ThLic Marcel Puvák, který nám dal potřebné informace k programu a
pozval nás na občerstvení do prostor TV Noe.
Mši svatou sloužil náš pan farář P. Radovan Hradil, k liturgii zpívala
naše schola. Po mši svaté jsme byli všichni pozváni do prostor televize Noe.
Společně se Svatým otcem Františkem jsme se v přímém přenosu z Vatikánu
pomodlili polední modlitbu Anděl Páně. Pak jsme byli rozděleni do tří skupin a
za odborného komentáře jsme si prohlédli všechna studia, ze kterých jsou
vysílané různé pořady televizního vysílání. Celá akce trvala do 13,30, kdy se s
námi pracovníci televize, s přáním Božího požehnání, rozloučili.
Za celou akci patří upřímné poděkování našemu P.faráři, který se celé
akce zúčastnil jako hlavní aktér a vzorně ji připravil.
Farníci z Velkých Hoštic
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D E V A T E R O

- Pěvecký a herecký amatérský soubor

Dobrý den, Velké Hoštice!
VELIKONOČNÍ SVÁTKY jsou úspěšně za námi, slunečné jaro tady a s ním
náš příspěvek. Dnešní je velice krátký a stručný, za to však jasný. Vyjadřuje
skrytou touhu nás děcek o veselejší a upřímnější Hoštice. Není nám
lhostejné, kde a jak žijeme. Díky za těchto pár řádků, v kterých chceme
oslovit každého z Vás. Možná však hlavně rodiče, babičky a dědečky, kteří
mají na výchovu svých potomků největší vliv. Všimli jste si, že přestáváme
zdravit? Neumíme říct DOBRÝ DEN ani staršímu dědovi, natož mladší
sousedce. „Přece ji neznám, a je přes cestu, tak mě určitě nevidí…“ Neznám,
ale jsem člověk, který dostal darem oči, tak proč jsme slepí? Neberme to jako
samozřejmost. A tu pusu máme právě na to, abychom s úsměvem popřáli
kolemjdoucímu krásný den.
Je jenom na nás, jakým směrem se to v Hošticích bude ubírat, ale musíme dát
každý kousek a úsměv si můžeme dovolit darovat všichni.
Nic nestojí a vynáší mnoho. Nikdo není tak bohatý, aby se bez něj
obešel, a nikdo není tak chudý, aby ho nemohl darovat. Je dobré, že
se nedá ani koupit, ani půjčit, ani ukrást, protože má hodnotu
okamžiku, kdy se daruje.

„Jsme tu pro druhé lidi, především pro ty, na jejichž úsměvu a blahu
závisí naše vlastní štěstí.“
Albert Einstein

Za Devatero o.s. Šárka Černohorská a David Stříbný

Zájezd do Blatnice pod Svatým Antonínkem na putování po búdách
V tomto roce připravil výbor ZO ČZS Velké Hoštice pro členy i
nečleny dvoudenní zájezd na jižní Moravu, který se uskuteční ve dnech 17. a
18. května.
Odjezd autobusu je v sobotu v 7 hod. ráno od Hasičské zbrojnice a
cílem prvního dne je Blatnice pod Svatým Antonínkem, kde se zúčastníme
celodenního programu Putování po Blatnických búdách. Program putování je
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volná degustace vín ve všech otevřených sklepích v Blatnici (na tuto akci
bývá otevřeno 30-40 sklepů).
Každý účastník obdrží degustační skleničku, tašku a mapku
s propiskou. V celém areálů sklepů je bohatý doprovodný program.
Účastníkům hraje cimbálová muzika, jsou zde ukázky lidových řemesel,
v ceně vstupenky je jízda koňským spřežením i vstup do Blatnického muzea.
Vstupné v předprodeji je zlevněné a stojí 600,- Kč. V této ceně je také
poukaz na víno v hodnotě 200,- Kč. Ubytování máme zajištěno v hotelu Junior
v Bzenci, kde je zajištěna pouze snídaně. Večeři si zajistí každý sám, buďto si
poveze sebou, nebo si ji pořídí na putování po búdách. Ráno po snídani se
přesuneme do Uherského Hradiště, kde bude prohlídka pamětihodností a volno.
Předpokládaný příjezd je v neděli kolem 17 hodiny.
Cena zájezdu je 1.350,- Kč a v ceně je zahrnuta doprava autobusem,
ubytování, snídaně a vstupné na putování po búdách v Blatnici pod Svatým
Antonínkem. Poslední uvolněná volná místa je možné objednat u p. Nowakové
Heleny na ulici Slezská 325, Velké Hoštice.
Petra Bochňáková se stala dívkou roku!
V sobotu 1. března 2014 se v bolatickém kulturním domě uskutečnil již 15.
ročník soutěže Dívka roku. Mezi 12 finalistkami byla i žákyně 8.třídy naší základní školy
Petra Bochňáková. Dívky musely během finálového odpoledne absolvovat volnou
disciplínu, módní přehlídku, aerobik a rozhovor s moderátorem. Po velmi vyrovnaném
boji, v němž mimo jiné předvedla skvělou zumbu, nakonec Petra zvítězila!
Blahopřejeme!
A aby toho nebylo pro překvapenou mladou krasavici málo, odnesla si posléze i
titul Dívka sympatie, kterou volilo publikum. Kromě zkušenosti k nezaplacení dostala
Petra za své výkony korunky, květiny a mnoho věcných cen.

Petra (uprostřed) se raduje z vítězství. Připravil P. Straub
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Sdružení FURTISAMI
Sdružení FURTISAMI je sdružením rodičů, kteří si jednoho dne
řekli, že by bylo fajn uspořádat v obci takovou akci, na které by se mohla
bavit celá rodina a která by zároveň stmelovala celou vesnici.
Ve spolupráci s obecním úřadem, seniorkami a červeným křížem
pořádá sdružení FURTISAMI již několik takových kulturních akcí - zábavný
dětský den v zámeckém parku, masopustní průvod s pochováním basy a
v neposlední řadě také prázdninou stezku odvahy.
Všechny akce se těší stále větší oblibě, za což patří Vám všem, kteří
jste se přišli na některou z nich podívat, velký dík.
Masopust 2014
V neděli 2.března odpoledne jsme se sešli před hasičskou zbrojnicí,
abychom zakončili období radovánek a veselí. Masky se sešly ve 14h,
nechyběl ozdobený povoz s koňmi, medvěd na řetězu, tambor, slamák,
cikánky a další povedené masky.
První zastávka masopustního průvodu byla na zámku, pokračovalo se
do Peklisk, poté směrem k hřišti a zpět ke zbrojnici. Na zastávkách bylo
připraveno malé pohoštění a masky si mohly zatancovat.
U zbrojnice po krátké pauze, kde se přítomní mohli občerstvit např.
chlebem se škvarkami nebo lineckým cukrovím a vynikajícím marcipánem,
byl rej masek ukončen slavnostním pochováním basy.
Jsme rádi, že přišlo tolik lidí v maskách i bez.
Chtěli bychom tuto tradici zachovat i v dalších letech. Děkujeme
všem pohostinným rodinám, obecnímu úřadu, seniorkám, p. Tomíčkovi, p.
Stříbnému a hudebnímu doprovodu, který celou akci zpestřil.
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Dětský den 2014
Tímto bychom Vás rádi pozvali na dětský den v zámeckém parku,
který se uskuteční v neděli 8. června 2014. Celá oslava svátku dětí začne mší
svatou v kostele sv. Jana Křtitele ve Velkých Hošticích v 10h.
Od 14-16h se pak mohou děti registrovat na startu dobrodružného
odpoledne u zámku, kde Vás uvítají pravěké bytosti a celý zámecký park se
promění v pravěké obydlí. Nebude chybět dětská mini diskotéka, skákací
hrad, malování na obličej a jiné atrakce. Samozřejmostí bude posezení a
občerstvení.
Těšíme se na Vás
Sdružení FURTISAMI

Z ČINNOSTI ČSCH
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás krátce seznámil s našimi
aktivitami v zimním období.
V sobotu 22. 2. 2014 jsme se zúčastnili obecního florbalového turnaje, na
kterém jsme se jako nováček umístili na krásném 2. místě! Všem hráčům
děkuji!

Náš tým - zleva stojící: Pavel Bensch (předseda), Lukáš Pluške, Oldřich
Zecha (nejlepší střelec turnaje), Adam Rathan, Roman Klásek a Daniel
Pospiech, zleva ležící: Radim Kavan (brankář) a Libor Pospiech.
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Dne 8. 3. 2014 proběhla na chatě v areálu Pekliska naše výroční
schůze. Zúčastnilo se jí 20 chovatelů a zástupci místních spolků - za myslivce
Dieter Hahn, Jan Borunský za hasiče a Rudolf Unruh za fotbalový klub.
Pozvání přijal také starosta Ing. Alfons Pospiech. Na této schůzi jsme
zhodnotili rok 2013 a naplánovali akce roku letošního.
Dali jsme si za cíl zopakovat povedenou loňskou výstavu drobného
zvířectva, která se tento rok uskuteční 7. – 8. června 2014. Srdečně Vás
všechny zveme!
Tento rok také plánujeme obsadit tyto výstavy:
Kobeřice (3. - 4. května),
Kravaře (14. - 15. června),
Chlebičov (4. - 6. července),
Slavkov (16. - 17. srpna),
Kylešovice – okresní výstava (23. - 24. srpna),
Hať – Slezská výstava (20. - 21. září).
Doufáme, že se nám letošní sezóna vydaří alespoň tak dobře, jako ta
předchozí.
Za ZO ČSCH Roman Klásek
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Pro příznivce sportu na Hlučínsku
Vážení příznivci sportu na Hlučínsku.
Jmenuji se Edvard Volák a žiji v Kravařích. Dovolte mi obohatit vaše pestré
nabídky pro veřejnost o vodácké aktivity.
Mohu Vám nabídnout jízdu a výuku na běžných plavidlech (kanoe, kajak,
raft) a neobyčejnou dračí loď pro týmový zážitek. Mé mnohaleté
tělovýchovné zkušenosti s pohybem na vodě, bezpečná plavidla a plovací
vesty pro každého Vám nabízejí nevšední zážitky jak na stojaté vodě, tak i na
řekách.
Více nejen o vodě na: www. edavolak-vodak.cz
Ahoj na vodě Eda Volák

Preventivní prohlídky
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky vyzývá nejen své klienty
k aktivnímu přístupu k péči o své zdraví. VZP by nerada, kdyby pouze nedostatek
informací měl být příčinou zanedbávání prevence a péče o své zdraví. Proto Vám
nabízíme informace tentokráte o preventivních prohlídkách:

INFORMAČNÍ SERVIS
Preventivní prohlídky
Prevence je nedílnou součástí péče o zdraví. I když se člověk cítí zdráv, neměl by
zapomínat na preventivní prohlídky, které mohou odhalit závažná onemocnění ve
stadiu, kde jsou léčitelná. Zákonnou normou, která tuto oblast zdravotní péče
upravuje, je vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách.
Máte nárok na
• všeobecnou preventivní prohlídku u praktického lékaře - 1x za dva roky
(děti do 3 let u praktického lékaře pro děti a dorost častěji, od 3 let pak
rovněž ve 2letých intervalech)
• gynekologickou preventivní prohlídku - každoročně od 15 let
• stomatologickou prohlídku - 2x ročně
Na preventivní prohlídky navazují tzv. screeningové programy, které mají odhalit
výskyt onkologických onemocnění v raném stadiu, kdy lidé nemají žádné příznaky či
potíže. V ČR existují tři organizované programy screeningu zhoubných nádorů:
• screening nádorů prsu prostřednictvím mamografie - od 45 let 1x za dva
roky
• screening nádorů tlustého střeva a konečníku prostřednictvím testu na
okultní krvácení do stolice od 50 do 55 let 1x za dva roky tento test nebo
screeningová kolonoskpie 1x za 10 let
• screening nádorů děložního hrdla prostřednictvím cytologického vyšetření
stěhu z děložníhho hrdla - od 15 let 1x ročně
Preventivní prohlídky plně hrazené VZP ČR a další výhody klientů VZP najdete na
www.vzp.cz.

ZE ŽIVOTA DHS
Milí spoluobčané,
Máme za sebou krásné a teplé Velikonoce, snad jste si je náležitě užili
a oslavili. Nám se podařilo navázat na loni poprvé přerušenou dlouholetou
tradici prvního jarního výstřiku, kdy jsme všichni
nečekaně odklízeli hromady sněhu, stavěli
sněhuláky a měli nefalšovanou ladovskou zimu.
Vzpomínáte?

Čilí a odpočatí jsme se letos sešli za zvuku sirény
na Pondělí velikonoční v 5 hodin ráno u hasičské
zbrojnice, abychom malým námětovým cvičením
prověřili akceschopnost naši i naší techniky.
Otevírání studánek, jak tuto tradici nazýváme, se
povedlo a naše hasičská sezóna byla tímto
slavnostně zahájena.
A že tradic není nikdy dost, čeká nás v pátek
2. května 2014 stavění máje, které začne v 18
hodin před hasičskou zbrojnicí. Přijměte srdeční
pozvání na tuto akci. Krom mírně adrenalinového
zážitku samotného stavění, bude pro Vás
připraveno výborné občerstvení z rukou našich
členů.
Měsíc květen je pro nás hasiče ve znamení svátku
sv. Floriána. Také letos se uskuteční slavnostní
mše svatá k uctění tohoto světce, která se bude
konat v neděli 4. května 2014 v kostele v Koutech.
Náš sbor zde bude zastupovat vlajková četa a další
členové sboru.
S pozdravem
Jan Mikolajský,
starosta sboru

SPORT
V letošním roce se našim v NEDZE nedařilo !
Na pozvání vedení úřadu Nedza se dvě naše mužstva v sobotu dne
22.března zúčastnila mezinárodního turnaje v kopané. Hrálo se za krásného
počasí na umělé trávě. Turnaje se zúčastnilo celkem 6 mužstev, která byla
rozdělena do dvou skupin.
Ve skupinách se hrálo systém každý s každým.
Mužstva, která ve skupinách skončila na třetím místě hrála pak
o 5 – 6 místo, na druhém místě hrála pak o 3 – 4 místo, vítězové skupin pak
finále o 1 – 2 místo.
Všechna družstva obdržela diplomy a vítězné mužstvo Orlík Raciborz
pohár.
Zápasy ve skupině A
Pivexin :
FK staří páni
4 : 1 gól – Benna Martin
Orlík NEDZA :
FK staří páni 6 : 1 gól – Benna Martin
Pivexin :
Orlík NEDZA
2 : 10
Zápasy ve skupině B
Obecní úřad :
Obecní úřad :
NEDZA
:

Orlík RACIBÓRZ 0 : 4
NEDZA
Orlik RACIBÓRZ

0:5
1:4

Další postup ze skupin

o 5. – 6. místo
Góly : J Vožník - 2, M.Unruh – 2
3 A FK staří páni
4 : 1

Góly : R. Kaluža
3 B Obecní úřad

o 3. – 4. místo
2A

Pivexin

4 : 32 B

NEDZA

o 1. – 2. místo - FINÁLE
1A

Orlik NEDZA

4 : 5

1 B Orlík RACIBÓRZ

SPORT

Sestava obecního úřadu Velké Hoštice
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jatzek Petr
Kaluža Roman
Pluške Jiří
Pírek Petr
Kořínek Karel
Machoň Tomáš
Straub Pavel

Sestava FK Staří páni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Malohlava Jiří
Jaroš Kurt
Novák Jiří
Unruh Marek
Benna Roman
Benna Martin
Vožník Jan
Připravil Machoň Robert

Futsalový klub Olympia 1984 Velké Hoštice o.s.
Konečná tabulka střelců Olympia 1984 Velké Hoštice Krajský přebor futsalu
sezóna 2013/2014 po 10.turnaji
Wedlich Martin
Šimeček Roman
Pisklák Petr
Skalík Jakub
Vožník Tomáš
Novák Jiří

15
9
6
4
3
1

David Filip
Čavera Milan
Klösel Vladan
Trebichalský Petr
Sedláček Martin
Tietz Jakub

Celkem 73 branek + 5 Branek za kontumační výhru
KARTY : Ž.K.
Č.K.
Vožník Tomáš
David Filip
Pisklák Petr
Směja David
Trebichalský Petr
Čavera Milan
Novák Jiří

6
4
3
2
2
2
2

2

10
7
6
4
3
1

SPORT
Kramný Petr
Vožník Jan
Šimeček Roman
Sedláček Martin
Rk.

1
1
1
1
Moravskoslezský krajský přebor FUTSALU 2013/14
KONEČNÁ TABULKA
Tým
Záp + 0 Skóre

Body

PK

(Prav)

1.

Top Dogs Nový Jičín

22

17 1

4

128: 63

52

( 19)

2.

FU Kopřivnice

22

14 3

5

76: 39

45

( 15)

3.

R.T.Hukvaldy

22

13 4

5

96: 81

43

( 10)

4.

Fugy Krnov

22

13 3

6

79: 54

42

( 9)

5.

KFV Roub Vítkovice B

22

13 1

8

97: 61

40

( 4)

6.

Olympia 1984 V.Hoštice

22

10 3

9

78: 66

33

( 0)

7.

Beach Boys Odry

22

9

3 10

75: 69

30

( -3)

8.

Sakrovec Stará Ves

22

7

3 12

58: 83

24

( -9)

9.

Shooters Bolatice

22

6

3 13

82: 94

21

(-12)

10.

Medvědi Malé Hoštice

22

6

3 13

72:109

21

(-12)

11.

Inter Ostrava

22

5

1 16

66:111

16

(-20)

12.

FC Smíšené Bílovec

22

3

4 15

46:123

13

(-17)

SPORT
Starší páni FK Velké Hoštice
8.3.2014 odehráli hráči starších pánů FK Velké Hoštice turnaj v
D.Benešově halový turnaj v malé kopané, za účasti 8 mužstev a v tomto
turnaji skončili na prvním místě.
Rozlosování fotbalových soutěží ve Velkých Hošticicích
Rozlosování soutěže I.B třída sk. A muži jaro 2014
17.kolo
18.kolo
19.kolo
20.kolo
21.kolo
22.kolo
23.kolo
24.kolo
25.kolo
26.kolo
14.kolo
16.kolo
15.kolo

SO
NE
SO
NE
SO
NE
NE
NE
SO
NE
NE
SO
NE

29.3.14
6.4.14
12.4.14
20.4.14
26.4.14
4.5.14
11.5.14
18.5.14
24.5.14
1.6.14
8.6.14
14.6.14
22.6.14

15:30
10:00
16:00
10:00
16:00
10:00
16:30
10:00
17:00
10:00
17:00
17:00
10:00

Velké Heraltice
Velké Hoštice
Dolní Moravice
Velké Hoštice
Slávie Opava
Velké Hoštice
Štěpánkovice
Velké Hoštice
Úvalno
Velké Hoštice
Chuchelná
Krásné Loučky
Velké Hoštice

-

Velké Hoštice
Zlatníky
Velké Hoštice
Město Albrechtice
Velké Hoštice
Chlebičov
Velké Hoštice
Otice
Velké Hoštice
Jindřichov
Velké Hoštice
Velké Hoštice
Slavoj Bruntál

Rozlosování ONDRÁŠOVKA - IV. třída sk.A muži "B" jaro 2014
16.kolo
17.kolo
18.kolo
19.kolo
20.kolo
21.kolo
22.kolo
15.kolo
13.kolo
12.kolo
14.kolo

SO
SO
NE
SO
NE
NE
NE
NE
NE
SO
NE

5.4.14
12.4.14
20.4.14
26.4.14
4.5.14
11.5.14
18.5.14
25.5.14
1.6.14
7.6.14
15.6.14

15:30
16:00
16:00
16:00
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

Hať"B"
Horní Lhota
Velké Hoštice "B"
Hrabyně
Velké Hoštice "B"
Háj ve Slezsku"B"
Velké Hoštice "B"
Velké Hoštice "B"
Velké Hoštice "B"
Chuchelná"B"
Štítina"B"

Velké Hoštice "B"
Velké Hoštice "B"
Rohov
Velké Hoštice "B"
Závada
Velké Hoštice "B"
Darkovice"B"
Šilheřovice"B"
Služovice"B"
Velké Hoštice "B"
Velké Hoštice "B"

SPORT
Zimní turnaj v minifotbálku
V sobotu 15.3. uspořádali místní sportovní nadšenci v tělocvičně
školy první zimní turnaj v minifotbálku pohostinství Garáž. Do turnaje se
přihlásilo 7 družstev. Po rozlosování se hrálo systémem každý s každým a
konečné pořadí určil počet bodů za výhry a remízy. S šesti vyhranými zápasy
získal zlato tým Střechy Zbytovský před druhým Je to ta zeď !!! a třetími
Synky. Nejlepším střelcem turnaje byl s počtem 9 branek vyhlášen Petr
Kramný (tým Synci) před J. Skalíkem (Synci) a R. Pospiechem (Je to ta zeď
!!!) - oba vstřelili po 8 brankách. První 3 týmy obdržely diplomy, věcnou a
finanční cenu a vítězové i pěkný pohár.
Konečné pořadí turnaje:

1. Střechy Zbytovský
2. Je to ta zeď !!!
3. Synci
4. FC Pes
5. Černá sobota
6. FC Krááál
7. Garáž

Vítězný tým: zleva stojící J. Řeháček, A. Blažčík, M. Lexa, zleva dřepící O.
Sypták, J. Zbytovský, D. Gilík.
připravil P. Straub

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Významné události v uplynulém období
Maškarní karneval na sále
Dne 23.2. se pro všechny děti z obce uskutečnil maškarní karneval
s názvem "Sněhově bílý". Bílé barvy bylo v letošní zimě opravdu málo a
tak jsme si jí chtěli užít alespoň na karnevalu. Pracovnice mateřské školy
se oblékly do bílého oblečení sněhuláků. Chválíme rodiče, kteří také přišli
v bílém karnevalovém kostýmu.
Ples zahájilo vystoupení našich nejmenších mažoretek pod
vedením lektorky Střediska volného času v Kravařích. O veselý program
se postarali klaun o jeho berušky - pracovnice Střediska volného času z
Kravař.
Tato vydařená akce se konala za podpory těchto sponzorů:
obecní úřad, paní Pudová, Kašná, Ihnová, Jitka Vitásková, Přidalová,
Nestrojová Lucie, Ohnheiserová, Lissková, Piskláková, Hahnová,
Winklerová, Benková, Šochová, Juchelková, pan Šupík, Dohnal, Kaluža.
Všem sponzorům děkujeme. Děkujeme také žákyním ZŠ za pomoc
v šatně.
Maškarní karneval v mateřské škole
Dne 25.2. pokračovalo karnevalové veselí s tancem a v
karnevalových maskách i v mateřské škole.
Bruslení v Buly aréně
Dne 27.2. v odpoledních hodinách proběhlo společné bruslení dětí,
rodičů a dalších rodinných příslušníků.
Místní hudebníci v mateřské škole
Dne 28.2. jsme přivítali v mateřské škole vzácnou návštěvu místní hudebníky, kteří u příležitosti konce Masopustu dětem ukázali své
hudební nástroje a zahráli na ně. Závěrem si děti za doprovodu hudebních
nástrojů zazpívaly.
Děkujeme panu Hofschneiderovi, Ihnovi, Tomíčkovi, Helmutovi
Novákovi a Františkovi Vitáskovi za ochotu přijít mezi nás a pobavit děti.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Keramický kroužek v základní škole

Dne 19.3. se nejstarší děti zúčastnily dalšího výtvarného tvoření v
keramickém kroužku v základní škole a pod vedením paní učitelky
Bogačovové si vyrobily krásné jarní sluníčko.
Paní učitelce Bogačovové děkujeme za ochotu a svůj volný čas, který
dětem věnovala.
Návštěva knihovny Petra Bezruče v Opavě
Ve dnech 25. a 27.3.u příležitosti Měsíce knihy navštívily všechny
děti knihovnu Petra Bezruče. Děti se seznámily s významem knihovny, na co
máme knížky a jak se máme správně ke knížkám chovat. Prohlédly si dětské
knížky a vyslechly i různé pohádky v podání paní knihovnice.
Pohádka v mateřské škole
Dne 28.3. k nám přijelo divadélko ze Šternberku s pohádkou
„Námořnická pohádka“
Velikonoční tvoření s rodiči
Dne 7.4. se v mateřské škole uskutečnilo velikonoční tvoření s dětmi
a jejich rodiči. Společně si namalovali velikonoční vajíčko, vyrobili
velikonoční dekoraci, zdobili perníčky. Děkujeme maminkám, které donesly
upečené sladké dobroty.
Návštěva Základní školy ve Velkých Hošticích
Dne 26.3. děti shlédly v základní škole velikonoční výstavu pěkných
výrobků starších kamarádů.
Pohádka v mateřské škole
Dne 11.4. nás navštívilo divadélko Smíšek s pohádkou k dopravní
výchově "O neposlušném autíčku". Pohádku v mateřské škole shlédly i děti z
1. třídy ZŠ.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Sběr starého papíru

V týdnu od 7.4. do 11.4. proběhl v MŠ sběr starého papíru. Do
sběrny surovin bylo odvezeno celkem 1260 kg papíru v hodnotě 1890,-Kč.
Utržené peníze budou použity pro děti na akci Let broučků, která se
uskuteční na konci školního roku. Děkujeme všem, kteří starý papír do
MŠ donesli. Dále děkujeme panu Ihnovi za odvoz papíru do sběrny
surovin. Další sběr bude organizován na podzim.
Velikonoce v mateřské škole
Dne 15.4. na zahradě MŠ jsme prožili veselé velikonoční
dopoledne. Chlapci vyšlehali děvčata a za to dostali čokoládové vajíčko.
Všechny děti pak hledaly po zahradě čokoládové zajíčky, které poztrácel
velikonoční zajíc, když šel z výslužky. Závěrem jsme si zopakovaly
velikonoční koledy a básničky.
Návštěva v mateřské škole
Dne 16.4. nás u příležitosti velikonočních svátků navštívili
obyvatelé z chráněného bydlení na ulici Pekliska. Společně si s dětmi
namalovali velikonoční vajíčko. Děti návštěvě přednesly velikonoční
koledy a zazpívaly písničky.
Zápis dětí do MŠ Velké Hoštice na školní rok 2014/2015
Dne 7. května 2014 se v době od 9:00 do 16:00 hodin uskuteční
zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Velké Hoštice na
školní rok 2014/2015. Doneste si, prosím, rodný list dítěte a svůj občanský
průkaz.
Formulář Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání obdrží
zákonní zástupci dítěte v den zápisu a vyplní jej v mateřské škole.
Evidenční list dítěte obdrží a vyplní zákonní zástupci v den zápisu.
Evidenční list dítěte s spolu s potvrzením lékaře o povinném
přeočkování doručí mateřské škole do 16. dubna 2014 v době od 6:30 do
16:00.
Se zásadami a kritérii přijetí dítěte do mateřské školy budou
zákonní zástupci seznámeni v den zápisu.
Alena Tkadlečková
ředitelka MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA V BŘEZNU A DUBNU
Shalom for Uganda

Pod tímto názvem se skrývá organizace, která zajišťuje zdravotní
pomoc v Ugandě a kde pracuje jako zdravotník pan Lukáš Rychlý, student
medicíny.
S poutavou přednáškou o životě v rovníkové Africe doplněnou
spoustou autentických fotografií navštívil pan Rychlý žáky 5. - 9. ročníku
21. února. Dobrovolná žákovská sbírka nakonec vynesla 1900 Kč, které
poslouží na nákup školních pomůcek pro děti z Ugandy. Děkujeme za
finanční pomoc jak rodičům, tak dětem.
Knihovna Chlebičov

Žáci druhého ročníku již podruhé navštívili chlebičovskou knihovnu, a to
5. března. S knihovnicí p. Zuzkou Mošovou si povídali o
knihách, o jejich výrobě, o částech knihy
a o pohádkách. Vyplňovali připravené pohádkové pracovní listy.

Malí básníci

Během měsíce března – měsíce knihy probíhala na prvním stupni
soutěž o tvorbu vlastní básně či básnické sbírky. Soutěže se zúčastnilo 25
dětí. Vybrat ty nejlepší nebylo vůbec jednoduché. Porota nakonec vybrala
z každé třídy tři nejlepší básničky a rozhodla takto:
Prvňáci: Viktorka Heczková, Beatka Prokšová, Karolínka Klemmová
Druháci: Sestry Pavlenkovy, Kamilka Niemynarzová, Dianka Gaardbo
Třeťáci: Amálka Gebauerová, Valča Winklerová, Adam Prokš
Čtvrťáci: Lucka Pospiechová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Naše babička Evička
Amálie Gebauerová
Naše babička Evička
má líčka jako jablíčka.
Oči má zelené jako travička,
vlasy hnědé jako kávička.
Pusinku růžovou jako růže kvítek
a když se zasměje, u srdíčka zahřeje.

Turnaj ve stolním tenisu
4.3. proběhl v respiriu školy tradiční turnaj žáků ve stolním tenisu.
V mladší kategorii, jíž se zúčastnilo 9 hráčů, svedli souboj o titul bratři Jan
a Jakub Holleschovi. Úspěšnější byl nakonec Honza. Třetí místo patřilo
Matěji Gregořicovi.
Starší kategorii, kde soupeřilo 6 hráčů, vyhrál Tomáš Nguyen
z 9.třídy před Davidem Glogarem (8.tř.) a Tomášem Svrčkem (7.tř.). První
3 v obou kategoriích získali pohárky a věcné ceny a vítěz starší kategorie
krásný půtovní pohár.
Prach a kule
21. března se naši druháci vydali objevovat historii Opavy. Velmi
poutavý interaktivní program, při kterém se opravdu nikdo nenudil, se
uskutečnil v Obecním domě
v Opavě pod vedením paní
Juchelkové.
Prohlédli jsem si expozice i
hradby, které kdysi chránily
město, vyzkoušeli si kostýmy,
vyrobili vlastní město,
pracovali na interaktivní tabuli
a zahráli si zajímavé hry. Moc
se nám líbilo. Děkujeme
Recitační soutěž
20. 3. se uskutečnilo již tradiční školní kolo recitační soutěže, do kterého
postoupili tři nejlepší recitátoři z každého ročníku. Nejen čtyřčlenná
porota, ale také diváci si mohli společně připomenout známé ukázky
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poezie českých i světových autorů, ba dokonce uslyšet vskutku náročná
díla v podání recitátorů 8. a 9. ročníků.
Žáci soutěžili celkem ve čtyřech kategoriích, na prvním místě se
umístili: Matěj Hájek (I. kategorie), Dorota Plušková (II. kategorie),
Africo Simon (III. kategorie), Linda Šumníková a Tomáš Nguyen (IV.
kategorie).

Sběr 26.-27. března
Nasbírali jsme celkem 6000 kg.
Nejlepší třídy: 1. místo – 2. třída – 1460 kg - 70 kg na žáka
2. místo – 8. třída – 1041 kg - 50 kg na žáka
3. místo – 1. třída – 830 kg - 44 kg na žáka
Nejlepší jednotlivci:
1. Jonášek Přidal – 464 kg – 1. třída
2. Marek Hřivnacký – 225 kg – 8. třída
Kamilka Niemynarzová – 225 kg – 2.tř.
3. Helenka Dvořáková – 200 kg – 1.tř.
4. Dominika Lissková – 170 kg – 4. třída
5. Filip Potrusil – 168 kg – 4. třída
Tradiční úklid příkop
V pondělí 7. 4. v dopoledních hodinách vybraní žáci 7. a 8. třídy
s Mgr. R. Staňkem při příležitosti Dne Země uklidili v rámci možností
příkopy mezi Velkými Hošticemi a Chlebičovem.
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Jako už mnohokrát jsme mohli vidět, čeho jsou bytosti, zcela
neoprávněně používající název lidé, schopny.
Děkujeme OÚ Chlebičov a panu R. Stanjurovi za poskytnutí
traktoru s vlečkou a odvoz „vytěženého“ odpadu na skládku.
Školní florbalový turnaj

Ve čtvrtek 10.4. uspořádali páni učitelé pro žáky vyššího stupně
florbalový turnaj. Zúčastnila se 3 družstva složená vždy ze zástupců
6.,7.,8. a 9.třídy. Z vítězství se nakonec radovalo družstvo Boucháči, ve
kterém hráli Verča Stanjurová, Aneta Šimečková, Mája Černohorská,
Linda Šumníková, Lukáš Pluške a Jirka Švéd. Na závěr si páni učitelé
Vítek, Podstufka a Straub zahráli proti výběru žáků, který s přehledem
porazili. Všechna družstva dostala diplomy a sladkou odměnu a vítězové
medaile a pěkný pohárek.

Úspěch malých tanečnic
Žačky 1. a 2. třídy Beátka Prokšová a Kristýnka Večerková
vybojovaly spolu s dalšími děvčaty 12.dubna v Havířově titul Taneční
skupina roku. Gratulujeme.
Návštěva v Chlebičově

Ve středu 16. 4. vyrazili naši žáci 2. – 5. ročníku na již tradiční
návštěvu do ZŠ v Chlebičově.
Druháci a třeťáci si zahráli s chlebičovskými žáky florbal, v němž
bohužel prohráli 2:3. Radost nám však udělal tým složený ze čtvrťáků a
páťáků, který naopak vyhrál 3:2.
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Kromě florbalu si děti vyrobily velikonoční ozdoby v připravených
dílničkách a zhlédly divadelní představení svých kamarádů. Na návštěvě
se nám líbilo. Děkujeme za výborné pohoštění a za pozvání.
Největší dík však patří panu Aleši Gibesovi, který děti velmi
ochotně rozvážel hasičským autem, protože pěšky, jak bylo v plánu, se
díky špatnému počasí jít nedalo a do autobusu bychom se všichni nevešli.
Díky němu jsme dorazili včas tam i zpět a nezmrzli. Děkujeme.

Děti si vyzkoušely výrobu velikonočních přáníček.

Co nás čeká do konce šk. roku:

Po uzávěrce tohoto čísla obecního časopisu proběhl 25.4. zájezd žáků a
učitelů na Floru Olomouc a také projektový Den země a den zdraví;
29.4. jsme pálili čarodějnice,
30.4. jeli žáci 2. a 8.třídy jako odměnu za vyhraný sběr do ostravské zoo,
14.-16.5. přijedou polští kamarádi z Nedzy,
V květnu a červnu proběhnou školní výlety,
V červnu uspořádáme dětský den.
Mgr. R. Staněk, ředitel
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