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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
rád bych Vás alespoň stručně seznámil se záměry a úkoly, které před
námi stojí v letošním roce.
Na zasedání obecního zastupitelstva 19. 2. 2015 byl schválen rozpočet
pro naši obec na letošní rok ve výši 27,5 miliónů korun. Při jeho sestavování
jsme vycházeli ze skutečností minulých let i předpokládané výše příjmů
a výdajů pro letošní rok.
Z objemu těchto financí budeme zabezpečovat nejen provoz
ZŠ (cca 1,7 mil. Kč), MŠ (cca 620 tis.c Kč), ale i plynulý chod obecního úřadu
a celé naší obce – osvětlení, údržba obecních objektů, péče o veřejnou zeleň,
podpora místních organizací, osvětová a kulturní činnost apod.
Pro letošní rok máme rovněž v plánu několik investičních akcí, jako
například rekonstrukci hasičské zbrojnice, zřízení semaforů na přechodu
pro chodce, nátěr oken v budově celého zámku, zřízení bezpečnostního
kamerového systému, oprava střechy skladu u obecního úřadu. Chceme
rovněž pokračovat v opravách chodníků a komunikací, vylepšit systém sběru
odpadu, pokusit se získat dotace z dostupných programů pro rozvoj obce.
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.
Závěrem mi dovolte popřát Vám všem hodně energie a optimismu
pro celý letošní rok i mnoho radostí v každodenním životě.
Ing. Alfons Pospiech
Starosta obce
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Zasedání obecního zastupitelstva dne 19. 2. 2015
Schvaluje a bere na vědomí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

Zprávu o činnosti obecního úřadu za uplynulé období.
Rozbor hospodaření Obce Velké Hoštice za rok 2014.
Rozpočet Obce Velké Hoštice na rok 2015.
Rozpočet sociálního fondu Obce Velké Hoštice na rok 2015.
Inventarizační zprávu o majetku Obce Velké Hoštice za rok 2014.
Dodatek č.7 ke smlouvě č. 42/2009 o zabezpečení financování ostatní
dopravní obslužnosti mezí Obcí Velké Hoštice a firmou TQM- holding, s.r.o.
Garanci pronájmu obecní parcely č.68/5, kat. území Velké Hoštice pro účely
Charity Opava do 31. 12. 2019.
Účetní závěrku MŠ a ZŠ Velké Hoštice za rok 2014.
Výsledek hospodaření MŠ a ZŠ Velké Hoštice za rok 2014.
Žádost MŠ Velké Hoštice na rozdělení hospodářského výsledku hospodaření
z roku 2014, a to do fondu odměn 8.000,-- Kč a do fondu rezerv 9.018,91 Kč.
Žádost ZŠ Velké Hoštice na rozdělení hospodářského výsledku hospodaření
z roku 2014, a to do fondu odměn 5.866,91 Kč a do fondu rezerv 52.802,15 Kč.
Záměr požádat o dotaci na svozový automobil a kontejnery na biodopad, příp.
štěpkovač na větve z programu OPŽP.
Záměr požádat o dotaci na techniku pro hasičský sbor (hasičské auto)
z programu přeshraniční spolupráce.
Záměr provést sloučení některých obecních pozemků zapsaných na LV 550
z důvodů větší přehlednosti a příp. provést u některých pozemků i změnu
kultury.
Záměr požádat o změnu kultur u parc.č. 845 – (bývalá skládka odpadů) a parc.
č. 1153/3 a 1159/2 (chodník ke Komárovu).
Připojení se k mezinárodní kampani „ Vlajka pro Tibet.“
Návrh zastupitelů obce na ocenění paní učitelky Markéty Víchové
(Bogačovové) v rámci Sdružení obcí Hlučínska u příležitosti Dne učitelů.
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18.
19.
20.
21.
22.
23.

Po opětovném projednání dopravní situace v ulici Na pile ponechat dosavadní
dopravní značení v nezměněné podobě.
Záměr zřídit 2 zpomalovací retardéry na ulici Pekliska v blízkosti MŠ Velké
Hoštice.
Záměr umístit bezpečnostní zábradlí na křižovatce ulic Opavská a Pekliska
(u rod. domu čp. 58).
Bezúplatný převod pozemku parc.č. 75/1 z vlastnictví Státního pozemkového
fondu do vlastnictví Obce Velké Hoštice.
Finanční dar ve výši 1.000,--Kč na každé narozené dítě v naší obci u příležitosti
vítání občánků do svazku obce.
Rozpočet Svazku obcí mikroregionu Hlučínsko – západ na rok 2015.

Neschvaluje:
1.
2.
3.

Nabídku SMVaK Ostrava a.s. na novou smlouvu o pachtu a provozování
vodního díla ( kanalizace a vodovodu ) v obci Velké Hoštice.
Žádost pana Mgr. Miroslava Tošera o odprodej části obecního pozemku
parc.č. 912/52.
Žádost spolumajitelů bytového domu čp. 308 na ulici Opavské o vložení
sousedících pozemků jako pracely pro bydlení do nového územního plánu
Obce Velké Hoštice
Ing. Alfons Pospiech
starosta obce

Ing. Josef Teuer
místostarosta obce

Co už asi nikdo neví …
V dolní levé části hřbitova je za zdí pomník. Je zde pohřben pan Štěpán Bělík
a jeho dcera Jarmila. Štěpán Bělík byl strážmistr čs. pohraniční stráže, narodil se
26. prosince 1883 v obci Doubravník u Tišnova ( asi 40 km od Brna), bydlel v Pustých
Jakarticích č. 123 a zemřel 2. dubna 1924. Dcera Jarmila se narodila 4. dubna 1908
v Brně, bydlela v Pustých Jakarticích č.10, pracovala jako švadlena. Oba zemřeli
na tuberkulózu plic a byli českobratrské víry. Hřbitov byl katolický a proto byli
pochováni za zdí.
Vladimír Kováč
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Informace o počtu občanů v obci Velké Hoštice za r. 2014
Počet občanů k 1.1. 2014
Narozeno :
Přihlášeno k TP:
Odhlášeno z TP:
Úmrtí :

1839
19 (z toho 10 chlapců , 9 děvčat)
41
45
12 (z toho 5 mužů, 7 žen)

Počet občanů k 31. 12. 2014celkem 1842, z toho 31 cizinců
Statistika občanů :
Mužů
Žen
Starší 60ti let
Ostatní
Děti do 15ti let
Děti do 18ti let
Počet možných voličů

883
959
385
816
298
343
1467

Zapojte se do projektu Ukliďme Česko!
Dobrovolnická akce "Ukliďme Česko" vychází z mezinárodně osvědčeného
modelu „Leťs Do It!”. Tento typ úklidových akcí již proběhl úspěšně ve více jak
100 zemích a zúčastnilo se jej 9 milionů dobrovolníků. Loňský první ročník u nás byl
velice úspěšný – zúčastnilo se jej 6000 dobrovolníků, kteří na 280 místech sesbírali
přes 350 tun odpadu! V soutěži E.ON Energy Globe Award ČR získal projekt
Ekologického Oskara. Letošní úklid se uskuteční v sobotu 18. dubna 2015 opět
pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR.
Cílem pro rok 2015 je nejen zapojit mnohem více dobrovolníků a uklidit
ještě více volně odhozeného odpadu a černých skládek, ale i rozšířit povědomí
o této akci mezi širokou veřejnost a vyvolat celospolečenskou diskusi
k problematice černých skládek a nepořádku kolem nás. Všichni, kdo máte chuť se
zapojit, navštivte www.uklidmecesko.cz pro více informací.
Připravil P. Straub
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ČČK Velké Hoštice
ČČK a Charita Opava děkuje všem, kdo přispěli do tříkrálové sbírky, která
byla letos opět úspěšná. Vybralo se celkem 67 758,-Kč. Děkuji Všem dětem a jejich
vedoucím za ochotu se této náročné akce zúčastnit.
ČČK Velké Hoštice už jako každým rokem ve spolupráci s Diakonií Broumov
pořádá sbírku ošacení, která se uskuteční ve dnech 5. - 6. 3. od 15 - 18 hod.
v garáži O.Ú.Všechny věci zabalte do krabic nebo pytlů.
V sobotu 17. ledna pořádal hoštický Senior klub kravatový ples, který se
konal v zámeckých prostorách. Všichni se při živé hudbě dobře bavili. Děkujeme
za hojnou účast a těšíme se na Vás při dalších akcích.
Senior klub zve seniory z naší obce na pravidelné schůzky, které se konají
každé první úterý v měsíci od 16. hod. v prostorách zámecké klubovny.
Senior klub zve na besedu Jaroslava Málka s názvem Byli jsme v zemi květů
– 60 let od historického uměleckého zájezdu AUS-VN v Číně.
Program zahrnuje besedu o průběhu zájedu, poslech čínských písní
a skladem a také krátký dokument o zájezdu.
Beseda se uskuteční ve čtvrtek 12. 3. 2015 od 17. hod v prostorách
zámecké klubovny.
Senior klub pořádá 30. 4. 2015 již tradiční Filipojakubskou noc.
Sraz všech účastníků a čarodějnic bude v 17.00 hod před zámkem.
Průvod půjde k hřišti, kde bude připraveno pohoštění a bohatý program.
Kristina Nestrojová
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Z ČINNOSTI ČSCH V NOVÉM ROCE 2015
Do nového roku jsme vstoupili úspěšně - první povedené akce byly
chovatelské trhy v lednu a únoru. Další budou probíhat opět každou první neděli
v měsíci a všichni jste tímto srdečně zváni. Také nás čeká výroční schůze, která se
uskuteční 7. března 2015.
Začali jsme líhnout a nakupovat nové kusy drůbeže a králíků pro letošní
chovatelskou sezónu. Chceme navázat na loňské úspěchy, kdy jsme získali
18 čestných cen a jeden putovní pohár. Také se opět můžete těšit na výstavu
drůbeže a drobného zvířectva, kterou se nám již několik let daří přilákat
vystavovatele z širokého okolí.
Další milou informací je, že jsme uvítali nové členy a to Filipa Petzucha
a Gabrielu Tomíčkovou. Tímto bychom rádi oslovili i další potenciální mladé členy –
z naší strany mohou počítat s pomocí při shánění nových kusů do kvalitního chovu,
poskytli bychom jim rady a nadále pomáhali. Udržování chovu drobného zvířectva
v obci a okolí je tak koníček nejen zábavný, ale i prospěšný.

Lednové chovatelské trhy

Čestné ceny za rok 2014

Za ZO ČSCH Roman Klásek

Inzerce
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DEVATERO

Pěvecký a herecký amatérský soubor

Doba postní není doba smutku, ale doba ponoření se do svého nitra…

Když se řekne půst?
Koho z Vás zajímají odpovědi na téma křesťanského života a blížících se Velikonoc,
doporučujeme:
www.vojtechkodet.cz/temata/duchovni-zivot/kdyz-se-rekne-pust.html

Koncem února se zúčastníme
volejbalového turnaje, tak nám držte
palce!
Snad Hošticím neuděláme ostudu…
Klidnou dobu postní
a pak velikou radost z Velikonoc,
přeje tým Devatera!

7

INFORMAČNÍ SERVIS
KULTURNÍ OKÉNKO
V posledním občasníku jsme vám slíbili, že obecní bál na svatého Valentýna
pojmeme jinak. Snad se nám povedlo povzbudit všechny, kteří nevěřili, že se dá
nepohostinné prostředí přetvořit v kouzelný prostor. Doufáme, že si všichni přítomní na
tanečním srdcovém bálu večer užili.
Královnou a králem Hoštického srdcového bálu
se stali s nejvíce body manželé Pudovi!

Hostesky, bez kterých by to nešlo.
Uváděly přicházející na místa, asistovaly při soutěži
a pomáhaly s obsluhou hostů.

Bál zahájil pan starosta a následovala slavnostní polonéza mládeže z Hradce nad
Moravicí. Hlavním bodem programu byla soutěž STAR DANCE – KDYŽ HOŠTICKÉ
HVĚZDY TANČÍ. Královnou a králem srdcového bálu se stali s nejvíce body manželé
Martina a Radek Pudovi! Na druhém místě se ze šesti tanečních párů umístili
Lada a Libor Pospiechovi.
Děkujeme za příležitost, kterou jsme s kulturní komisí dostali. Bylo to náročné,
ale stálo to za to. Srdečné díky úplně všem, kteří pomáhali s organizací, skvělému DJ,
asistentům, osvětlovačům a taky obsluze za barem, která dostala pěkně zabrat! Úroveň
celé akce dokreslovalo perfektní hraní kapely Bratranci, které bylo potěšením pro uši
i duši.
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I následující den jsme se měli možnost zúčastnit povedené akce, která nám
připomněla, že plesová sezóna je úspěšně za námi. Masopustní průvod spojený
s pochováním basy poukazoval na čtyřicetidenní půst a s ním blížící se Velikonoce.
I když nesmýšlíme všichni stejně, tak alespoň z úcty k tradicím chceme náš další program
tomuto období přizpůsobit.
Odkaz na internetové stránky, kde můžete shlédnout fotky obou víkendových akcí:
http://mistrking.rajce.idnes.cz/Masopustni_pruvod_Velke_Hostice_15.2._2015/
http://mistrking.rajce.idnes.cz/17._obecni_bal_Velke_Hostice_14.2._2015/

Další plánovanou akcí, na kterou Vás srdečně zveme, je školní divadelní vystoupení
Slezského gymnázia Opava. Uskuteční se na sále místního pohostinství
dne 9. 4. 2015 v 18:00 hodin a nese název:

Pan Kaplan má stále třídu rád
Dramatizace podle stejnojmenného románu Leo Rostena
Hra s hudebními a tanečními vsuvkami. Délka představení: 70 minut
Komické příhody pedagoga a žáků opavské večerní přípravné školy pro dospělé.
Studenty jsou přistěhovalci z nejrůznějších koutů světa a mezi nimi obvzláště „vyniká"
samorostlý a neobyčejně horlivý pan Kaplan, který se záludnými houštinami vyučovaného
českého jazyka prodírá s nezdolnou energií a osobitou logikou.

Přijďte shlédnout toto představení a podpořit tak mladé divadelníky
v jejich krásné kulturní činnosti!
Za kulturní komisi Šárka Černohorská

19

INFORMAČNÍ SERVIS
Jan Midrla třetí v anketě Zlatý volant 2014

Honza (vpravo) na pódiu s Adamem Koutem (uprostřed)
a Patrikem Hájkem.

Slavnostní vyhlášení motoristické
ankety Zlatý volant 2014 proběhlo
16. prosince loňského roku v TOP hotelu
Praha. V kategorii motokáry získal zlatý
volant Adam Kout (162 bodů) , druhý byl
Patrik Hájek (115 b.) a třetí Jan Midrla
(90b.). Honza tak navázal na svá předchozí úspěšná umístění v této prestižní
anketě (2013 – 3.místo, 2012 – vítěz).
Blahopřejeme a do nadcházející sezóny,
která Honzovi začíná v dubnu, mu přejeme pevné nervy a mnoho úspěchů tak
doma, tak i v zahraničí.
Beátka s diplomem a medailí (foto L. Prokšová)

Malá tanečnice opět zazářila
Žákyně druhé třídy velkohoštické ZŠ
Beátka Prokšová se 1. února 2015 na Mistrovství
České republiky v Jablonci nad Nisou umístila
v disciplíně Disco Dance - Sólo ve věkové kategorii
MINI (do 8 let) na 1. místě s hodnocením samé
jedničky od 7 porotců, což se ještě nikdy nestalo!
Zároveň dostala medaili a diplom za 1. místo
v žebříčku TANEČNÍ EXTRALIGY v kategorii DISCO
DANCE - SÓLO - MINI - MORAVA. Blahopřejeme!
Svým skvělým výkonem se Beátka spolu
s dalšími dětmi z opavské taneční skupiny
Dance4Life nominovala na říjnové mistrovství
světa, které proběhne v německé Bochumi.
V současné době se tanečníci připravují
na soutěže velkých formací, které vyvrcholí
květnovým šampionátem v Praze. Budeme Beátce držet palce a jak to všechno
dopadne se dozvíte v následujících vydáních občasníku.
Připravil P. Straub
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MASOPUSTNÍ PRŮVOD A POCHOVÁNÍ BASY
V neděli 15. 2. se u nás konal již
třetí masopustní průvod po obnovení
tradice slavení masopustu.
Masopust je období od Tří králů
do Popeleční středy. Někdy jsou
„Masopustem“ nazývány jen poslední tři
dny před Popeleční středou, kdy se
konají velké oslavy, hojně se tančí
a dobře se jí. Spolek FURTISAMI se snaží
obnovit dvě staré tradice v naší obci.
Dříve se nekonal masopustní průvod, ale
dle svědectví pamětníků bylo tzv. „Vodění medvěda“. Medvěd obcházel domácnosti, kde
mu nabídli pohoštění – většinou zabijačkové speciality a domácí pálenku. Proč medvěd?
Dle pověsti je symbolem síly a hojnosti.
Druhou tradicí byla v Hošticích Masopustní zábava – tradičně byla
v úterý před Popeleční středou a končila před půlnocí pochováním basy, o půlnoci hudba
přestala hrát. Časem se z praktických důvodů zábava přesunula na sobotu a pokračovala
do ranních hodin.
My – ze spolku FURTISAMI – se snažíme na starou tradici navázat
a vytvořit novou. Obcí procházíme v Masopustním průvodu, jde s námi medvěd a tančí
s přítomnými ženami , na závěr pochováváme basu. Ani letos medvěd nechyběl dokonce se svou velikostí blížil opravdovému grizzlymu… Štědré domácnosti – děkujeme
Mikolajským, Teuerům, Pudovým, Hahnovým, Petzuchovým, Hájkovým
a Štěbrovým- nabídly účastníkům pohoštění sladké, slané i tekuté, nechyběly tradiční
masopustní „kreple“ a domácí či kupná pálenka. Dle tradice se do průvodu oblékají ženy
za muže a muži za ženy, v průvodu by měla jít smrtka, žena s nůší, kominík, slaměný,
koník, nevěsta a ženich, medvěd a medvědář – ti všichni byli přítomni a přidaly se další
velmi originální masky- a to nejen z řad členů spolku FURTISAMI – děkujeme všem
účastníkům za skvělou zábavu.
Známý hoštický hudebník Tomáš Teuer dotvářel atmosféru, pan Tomíček potěšil
všechny děti svezením na povozu s koňmi. Jiří Stříbný se opět skvěle zhostil role faráře
a pochoval basu. Děkujeme plačkám, „tregrům“ a animátorům, kteří se postarali
o zábavu pro děti. Připraveno bylo bohaté pohoštění, i počasí nám přálo. Věřím, že
budeme v rozšiřování a oživování tradic pokračovat a vřele přivítáme každého, kdo se
bude chtít spolupodílet.
Už nyní se těšíme, že se znovu setkáme 7. 6. 2015 na velkolepých oslavách Dětského dne !
Za spolek FURTISAMI Ing. Pavla Dvořáková
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ZE ŽIVOTA DHS
ZE ŽIVOTA DHS….
Milí spoluobčané,
nový rok začínáme v našem sboru vždy uzavřením toho starého. Výroční valná
hromada se konala 25. ledna 2015 v zámecké restauraci. Letos jsme nejen bilancovali,
ale také volili tak jako všechny ostatní sbory naší republiky. Valná hromada zvolila nový
výbor, který pracuje v tomto složení.

Funkce:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Mikolajský
Borunský
Ing. Nevřelová
Ing. Winkler
Ing. Martínek
Mgr. Mikolajská
Nevřela
Nevřela
Winkler
Sentenský
Mikolajský
Sentenský
Pírek
Vitásek
Winkler

Jan
Jan
Radmila
Jiří
Aleš
Hana
Kamil
Martin
František
Aleš
David
Přemysl
Filip
Marek
Roman

Starosta
Velitel sboru
Hospodářka
Hlavní referent mládeže
Velitel zásahové jednotky
Jednatelka
Strojník
Velitel družstva
Správce budov
Správce budov
Strojník
Referent mládeže
Referent mládeže
Člen výboru
Zástupce starosty

Revizní komisi tvoří tito členové:
Ing.Jana Šochová, Ing.Miloš Mikolajský a pan Robert Winkler.

Hasičský bál
Tradiční hasičský bál se konal v sobotu 7. února. Nebyl to zrovna šťastný termín,
protože právě začínaly jarní prázdniny a hodně pravidelných „bálovníků“ muselo odříct
svoji účast. I tak byl o lístky veliký zájem,
což nás hřeje u srdce. Účastníky letos
čekalo malé překvapení. Skupinu Pohoda,
která u nás dlouhé roky vystupovala,
vystřídala na pódiu kapela Mistrál. Ta se
nenechala zahanbit a vytvořila výbornou
hudební atmosféru. Zajímavým
zpestřením bylo také taneční vystoupení
s cvičenými psy. Na plese nechyběla
bohatá tombola a občerstvení u „vodního
zdroje“. Děkuji tímto všem, kteří se
podíleli na přípravě a organizaci plesu,
a také sponzorům a dárcům za hodnotné i veselé ceny do tomboly.
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ZE SPORTU
Zimní příprava mládeže
Mladší i starší žáci se v zimním období připravují na jarní kolo hasičských soutěží.
Každý pátek pilně trénují všechny disciplíny v tělocvičně školy. Nezahálí ani dorostenci
a dorostenky, které letos čeká účast na MSP.
Lednový víkend mladých hasičů v Brně
V soboru 24. ledna se naši dorostenci zúčastnili halové soutěže ve štafetě 4x60 m,
kterou pořádal pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje SDH Starý Lískovec – Sport.
Dorostenci obsadili skvělé 3. místo. Dorostenky skončily na výborném 2. a 7. místě.
Všem moc gratuluji.
Hasičské soustředění
Naši vedoucí mládeže chystají pro děti třídenní hasičské soustředění v Jánských
Koupelích v termínu od 17. do 19. dubna. Všechny čeká spousta práce, ale také zábavy
a legrace.
Rekonstrukce hasičské zbrojnice
Letos máme před sebou velký úkol, a to celkovou rekonstrukci hasičské zbrojnice. Již
jsme začali s první fází, která obnáší stěhování nářadí a vybavení do areálu staré
průmyslovky. Pak přijde na řadu rozebírání střechy a vlastní rekonstrukce. Bude to velmi
náročné, a proto budeme rádi za jakoukoli pomoc.
Jan Mikolajský
starosta sboru
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Mateřská škola
Uskutečněné akce v lednu a únoru
Tradice Tří králů
První týden Nového roku v MŠ byl ve znamení tradice Tří králů, učitelky
v převlečení za krále přišly dětem popřát zdraví, štěstí, společně jsme přivítali nový
rok.

Pohádka v mateřské škole
Dne 12. 1. nás navštívilo divadélko Smíšek s pohádkou „Eskymácká víla
lednička“.

Cirkusové představení
Dne 13. 1. se v mateřské škole uskutečnilo
cirkusové vystoupení s pejsky, opičkou a různými
artistickými a žonglérskými kousky. Děti měly
radost, že si mohou opičku prohlédnout z blízka
a pohladit.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Maškarní karneval
Dne 18. 1. se pro všechny děti z obce uskutečnil maškarní karneval s názvem
" Z pohádky do pohádky ". Ples zahájily svým vystoupení mažoretky z mateřské
školy a mažoretky ze základní školy pod vedením lektorky Střediska volného času
v Kravařích. O veselý program plný tance a soutěží se postaraly taktéž pracovnice
Střediska volného času z Kravař.
K veselé atmosféře přispěli rodiče i pracovnice mateřské, které se převlékly
do maškarních kostýmů.
Pro děti byla připravena bohatá tombola.
Děkujeme obecnímu úřadu a rodičům, kteří se sponzorsky podíleli na maškarním
plese a dále žákyním základní školy, které zajistily provoz šatny.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Návštěva předškoláků v 1. třídě
Dne 19. 1. navštívily předškolní děti své kamarády v 1. třídě základní školy.
Děti z 1. třídy ukázaly, co všechno se již naučily. Do lavic usedly i děti z MŠ a společně
se svými staršími kamarády vyrobily papírové rukavičky, které si děti odnesly do
mateřské školy. Děti se tak nenásilnou formou seznámily se školním prostředím a na
zápis tak šly s menšími obavami.
Zápis do 1. třídy ZŠ se uskutečnil dne 22.1.
U zápisu byla přítomna paní ředitelka MŠ Alena Tkadlečková.

Třídní schůzka
Dne 20. 1. 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, jak správně dokážou
držet kreslící potřeby při grafickém cviku. Součástí třídní schůzky byly individuální
konzultace s učitelkami o chování a výsledcích vzdělávání dětí. Rodiče se mohli
poradit o případném odkladu školní docházky.

Beseda s myslivcem
Dne 2. 2. se uskutečnila beseda s panem myslivcem Karlem Řeháčkem v rámci
podtématu „Zvířátka v zimě“, který děti seznámil s tím, jak se myslivci starají o zvířata
v zimě. Dětem na ukázku donesl spoustu zajímavých věcí – paroží, kožíšky zvířátek,
zajímané knížky o lesních zvířatech. Vyprávění pana myslivce bylo pro děti velmi
zajímavé a přínosné. Děkujeme.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Velká zimní vycházka
Hned následující den se konala zimní vycházka do lesíka s batůžky. Děti hledaly stopy
zvířátek ve sněhu, poznávaly, kterému zvířátku stopy patří. Poslouchaly
a pojmenovávaly zvuky v přírodě. V batůžku si děti nesly nejen dobrůtku pro sebe,
ale také pro zvířátka. Na stromy zavěšovaly lojové koule pro ptáčky, za které
děkujeme paní Jitce Vitáskové. Pro další zvířátka děti donesly mrkev, jablíčka,
kaštany, žaludy, kukuřici a seno.

Konzultace ve třídě „Žabiček“ a „Broučků“
Dne 4. 2. 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 5. 2. nás navštívilo oblíbené divadélko Smíšek s pohádkou „Mazaná liška“.

Tvoření v keramické dílně v základní škole
Dne 19. 2. předškolní děti tvořily sluníčka v keramické dílně v základní škole pod
vedením paní učitelky Víchové. Děkujeme za její čas, který dětem věnovala.

Zimní sportování
V týdnu od 16. 2. – 20. 2. proběhlo v mateřské škole zimní sportování. Sněhové
podmínky nám neumožnily sportovat venku a tak jsme lyžovali na papírových lyžích,
bruslili s igelitovými sáčky na nohou, hráli hokej, bobovali na igelitu, házeli koulemi
na cíl, zdolávali překážkové dráhy.
Na závěr týdenního sportování jsme navštívili základní školu, kde jsme sportovali ve
velké tělocvičně. Cvičení v tělocvičně se dětem moc líbilo. Děti za své výkony
obdržely diplomy a odměnu ve formě nanuků.

Sběr víček od jogurtu
MŠ, jako mnoho dalších školek, se zapojila do sběru jogurtových víček (sběr hliníku).
Vedení MŠ prosí širokou veřejnost o podpoření tohoto sběru odevzdáním čistých
víček školce. Děkujeme.
Alena Tkadlečková, ředitelka MŠ
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ZÁKLADNÍ ŠKOLA V LEDNU A ÚNORU
Výsledky 1. pololetí šk.roku 2014– 15
Roč.

žáků

vyznam.

prosp.

1.

neprosp.

2.st. z chov.

22

22

0

0

0

2.

21

20

1

0

0

3.

22

21

1

0

0

4.

19

16

3

0

0

5.

19

16

3

0

0

6.

21

13

8

0

0

7.

16

4

11

1

2

8.

20

9

10

1

0

9.

21

7

14

0

0

Celk.

181

128

51

2

2

Celkový prům.: 1, 36 (loni 1,37)

Modernizace učeben a vyučovacích pomůcek
Co se týká investic do vybavení školy, v roce 2014 se nám podařilo získat
dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci ROP Moravskoslezsko ve
výši 652 491Kč s 15% spolufinancováním. Z těchto peněz jsme pořídili 4 interaktivní
tabule do dvou učeben jazyků, učebny přírodopisu a chemie. Dále se do těchto
učeben zakoupily nové lavice a židle.
K celkovému dovybavení tříd patřilo rovněž pořízení osmi wifi vysílačů a pěti
keramických tabulí. Ke zútulnění prostor družiny přispělo zakoupení tří
šestihranných barevných stolů s židlemi. Další investicí byla průmyslová myčka
nádobí do jídelny, traktor na sečení trávy v okolí školy či nová automatická pračka.
Koncem roku byly zakoupeny další 3 interaktivní tabule pro 3., 4., a 5. třídu, jejichž
montáž proběhla nyní o jarních prázdninách a jsou již plně k dispozici žákům a jejich
pedagogům. Jistě přispějí k větší motivaci žáků a ke zkvalitnění výuky. Celkově byla
škola v loňském roce nově vybavena za cca 1 200 000Kč.
Na místě je vyjádřit poděkování Obecnímu úřadu, který se jako zřizovatel školy
významnou měrou podílí na financování a modernizaci školy.
18

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Den profesí v Opavě
Dne 14. 1. navštívili žáci devátého ročníku spolu s p.uč. Wenzelovou
Masarykovu střední školu zemědělskou v Opavě, kde probíhal Den profesí. Během
této akce se kluci a holky blíže seznámili s obory, které jsou na této škole vyučovány.
Na oboru farmář, zemědělec si mohli všichni vyzkoušet řídit nové traktory, které
na této škole mají, u zahradníků pomohli žáci s aranžováním jarních květin. Studenti
druhého ročníku oboru chemik operátor nám pod vedením vyučující předvedli
několik efektních chemických pokusů. Práci s mikroskopy si mohli žáci vyzkoušet při
návštěvě studentů přírodovědného lycea. S oborem agropodnikání jsme si prohlédli
školní statek, kde se mohli kluci a holky svést na koních.
Celý den byl pro naše žáky velice zajímavý a některým možná usnadnil rozhodování,
na kterou střední školu poslat přihlášku.

Úspěch ve florbale
V úterý 20. 1. se uskutečnilo okresní finále ve florbalu starších dívek. Naše
osmačky a deváťačky do tohoto finále postoupily již o týden dříve z prvního místa,
kdy porazily Chuchelnou a Kravaře.
V okrese si vedly taktéž skvěle. Po úvodní prohře s pozdějšími vítězkami z E. Beneš
remizovaly se silnou florbalovou školou z Otické, kdy vyrovnávací gól dostaly
až minutu před koncem. V posledních dvou zápasech porazily ZŠ Englišovu
a ZŠ Hlučín. Nakonec tedy naše holky obsadily úžasné 3. místo, jen díky horšímu
skóre. Hrály: N. Vožníková, M. Černohorská, P. Bochňáková, A. Šimečková,
K. Dudová, E. Armlichová, V. Stanjurová, A. Stará. Poděkování patří p.uč. Vítkovi,
který děvčata připravoval. Blahopřejeme!
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Lyžák
Týden před jarními prázdninami (1.-6. února) vyrazilo 33 dětí z 5. - 9. třídy
s pány učiteli Straubem, Vítkem a Filipem (externista) na Karlov vstříct zimním
radovánkám lyžařského výcviku. Ubytovaní byli na chatě Marion a na výcvik
docházeli do nedalekého ski areálu Pawlin. Kromě lyžování na svahu s dostatkem
sněhu si někteří zkusili i běžkování po okolí. V den volna absolvovali všichni vycházku
krásnou zimní krajinou až do Malé Morávky a po cestě si zasoutěžili ve výrobě
největšího a nejkrásnějšího sněhuláka. Ve středu se děti na přednášce dozvěděly
mnoho zajímavého o práci členů horské služby. Ve čtvrtek dopoledne na svahu
rozhodovaly desetiny sekund o nejúspěšnějších slalomářích a slalomářkách.
Odpoledne se nejdříve všichni vystrojili v parádních převlecích na maškarák
a po večeři vyrazili na svah na veřerní lyžování. Ti, kterým ještě zbyla energie, si pak
zatancovali na minidiskotéce. V pátek proběhlo vyhodnocení – ti nejlepší si za své
výkony odnesli ceny a diplomy a všichni určitě kupu zážitků a vzpomínek na hodně
dlouho.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Olympiáda v angličtině
Ve čtvrtek 19.února se žákyně 9.třídy Sabrina Spruchová zúčastnila
okresního kola v olympiádě z anglického jazyka. V konkurenci 34 dětí ze škol celého
okresu skončila na pěkném 12.místě. Gratulujeme.

Sběr papíru
Proběhl ve čtvrtek 22.1. Nasbírali jsme celkem 7700 kg- 182 kg/žák.
1.místo 3.třída – 2327 kg =106 kg/žák
2.místo 5.třída – 1176 kg = 62 kg/žák
3.místo 1.třída - 927 kg = 42 kg/žák
Nejlepší jednotlivci:
Kamila Niemynarzová – 3.tř. – 488 kg, Martin Melecký – 3.tř.- 346 kg
Rosťa Ohneiser – 2.tř – 310 kg,
Dominik Janošec – 4.tř.- 225 kg
Děkujeme všem žákům i obětavým rodičům a příbuzným.
Zápis do 1.třídy
Proběhl rovněž 22.1. Zatímco rodiče zapisovali, 27 dětí absolvovalo
bohatý pohádkový program. Předpokládáme, že do první třídy-vzhledem
k odkladům-nastoupí v září 22-24 dětí.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Školská rada
3 zástupci školy, 3 zástupci obce a 3 zástupci rodičů žáků byli
5. 2. ředitelem školy a jeho zástupcem seznámeni s hospodařením školy
v roce 2014, s novým moderním vybavením školy částečně financovaným EU
za spoluúčasti obce a projednali rozpočet školy na rok 2015 ve výši 1 700 000
Kč.
Etiketa
V pondělí 16.2. si žáci 2. – 9. třídy vyzkoušeli formou řízených scének
různé situace společenského chování. Žáci zaplatili po 30 Kč, SRPŠ přispělo
8 Kč na žáka.
Šermíři a Přemyslovci
Ve čtvrtek 19.2. zhlédla celá škola v tělocvičně vystoupení skupiny
historického šermu - dozvěděli jsme se všechno o Přemyslovcích od Bořivoje
a Ludmily po Břetislava a Jitku, poznali
jsme, jak a co si válečníci té doby oblékali,
jak a čím bojovali.
Vystoupení stálo 40 Kč
na žáka, polovinu
zaplatilo SRPŠ
z peněz získaných
ř í s p ě v ke m r o d i č ů
a sběrem papíru.
Co nás čeká v březnu a dubnu:
- turnaj ve stolním tenise o přeborníka školy
- recitační soutěž
- soutěž k Měsíci knihy
- v dubnu Den země a zapojení do projektu uklidmecesko.cz

Mgr. Radovan Staněk, ředitel
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