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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané.
Tropické léto je nenávratně pryč a máme tady opět podzim a s ním
spojené povinnosti a práce. Jako každoročně majitelé domů a zahrádek
připravují své pozemky na přezimování, stejně tak i zaměstnanci obecního
úřadu v současné době vykonávají venku práce patřící již tradičně k podzimu –
hrabání listí, ořezávání keřů apod.
Rád bych poděkoval Vám všem, kteří se o okolí svých domů a své
zahrady staráte – přispíváte tím k pěknému vzhledu celé naší obce.
Blížící se zima nám opět přinese nejen zimní radovánky, ale také
nepříjemnosti se zimou spojené – náledí a sníh. Opět bych se na Vás všechny
chtěl obrátit s prosbou – není v silách zaměstnanců obecního úřadu odklidit
sníh ze všech ploch, posypat všechny chodníky. Budu vděčen všem, kteří nám
opět při zimní údržbě nezištně pomohou – chceme přece, aby se nám všem
žilo v naší obci dobře. Buďme tedy nápomocni a ohleduplní.
Dovolte mi, vážení spoluobčané, popřát Vám pěkné podzimní dny.
Užijte si posledních slunečních paprsků a třeba se projděte přírodou, která se
pomalu chystá k zimnímu spánku. Zámecký park a okolí obce k takovým
podzimním procházkám přímo vybízejí.
Ing. Alfons Pospiech
Starosta obce
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Zasedání obecního zastupitelstva dne 15. 10. 2015
Schvaluje a bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti OÚ Velké Hoštice za uplynulé období.
2. Rozbor hospodaření Obce Velké Hoštice k datu 30. 9. 2015.
3. Úpravu rozpočtu – rozpočtové opatření č. VIII/2015.
4. Návrh starosty obce na vyřazení původního územního plánu Obce Velké
Hoštice z roku 1996 včetně jeho 3 změn.
5. Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Velké Hoštice
v roce 2015 – nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
6. Vnitřní směrnici o inventarizaci majetku, závazků a jiných aktiv a pasiv pro
Obec Velké Hoštice.
7. Přílohu č. l Vnitřní směrnice o inventarizaci majetku , závazků a jiných aktiv
a pasiv pro Obec Velké Hoštice - Plán inventur na rok 2015.
8. Dodatek č. l ke smlouvě o dílo č. 15017/2015 ze dne 08.06.2015 mezi Obcí
Velké Hoštice a firmou RENOVA Opava spol. s.r.o. na akci „Hasičská zbrojnice
Velké Hoštice , stavební úpravy a nástavba“.
9. Na základě výsledku výběrového řízení na zakázku „ Oprava stávajícího
povrchu vozovky na ul. Kpt. Jaroše a na ulici Smetanova v Obci Velké Hoštice“
firmu STRABAG a.s., závod Ostrava, rovněž schvaluje pořadí dalších nabídek
na tuto zakázku a také uzavření smlouvy o dílo s vybranou firmou.
10. Dohodu o narovnání, zřízení služebnosti a předkupního práva na parkoviště
u supermarketu Hahn ( zřízeného na části pozemku parc.č. 29) mezi Obcí
Velké Hoštice a panem Robertem Hahnem.
11. Nájemní smlouvu č.30/15 o nájmu pozemku VS 6358003015 mezi Obcí
Velké Hoštice a Správou železniční dopravní cesty, státní organizace na část
2
parcely č. 782/1 v k.ú. Velké Hoštice o výměře 60,40 m za částku 1.208,Kč/rok.
12. Přijetí neinvestiční účelové dotace z Moravskoslezského kraje na
zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH ve výši 1.200,-Kč a současně
schvaluje i uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace.
13. Smlouvu o nájmu nebytových prostor v podkroví budovy obecního úřadu
2
o výměře 46,04 m mezi Obcí Velké Hoštice a firmou KEMILUX INDUSTRI P/F
od 01.01.2016.
14. Prodloužení nájemní smlouvy na obecní byt na ul. Zámecké čp. 198 panu
Janu Bennovi na dobu určitou do 31. 12. 2016.
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15. Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na rok 2015 mezi Obcí
Velké Hoštice a Klubem žen, z.s. Velké Hoštice na částku 10.000,-Kč.
16. Dodatek č. l ke smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace mezi Obcí
Velké Hoštice a Mysliveckých sdružením „BORKA“ s posunutím termínu
vyúčtování skutečných výdajů do 30.11.2016.
17. Žádost Mysliveckého sdružení „BORKA“ na výměnu pozemku parc.č. 1033
za část obecního pozemku parc.č. 1035/5.
18. Záměr prodeje části obecní splaškové kanalizace, která byla vybudována
v rámci stavby „ Výstavba oddílné kanalizace v obci Velké Hoštice .“ Stavba
je vedena v majetku obce Velké Hoštice pod inv.číslem I6 Kanalizace
I. etapa.
19. Záměr provést na bývalé skládce odpadů v Pekliskách terénní úpravy
následnou výsadbou zeleně.
20. Výroční zprávu o činnosti ZŠ ve školním roce 2014 – 2015.
21. Výroční zprávu o činnosti MŠ ve školním roce 2014 – 2015.
Neschvaluje:
1. Žádost spolku „Přátelé zámeckého parku“ z Kravař o dlouhodobý pronájem
obecních pozemků v zámeckém parku Velké Hoštice.
Inzerce
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Nové kotlíkové dotace
Vážení občané,
v souvislosti s připravovaným poskytováním kotlíkových dotací, které
budou financovány z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, budou
pracovníci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje poskytovat informace
zájemcům z Opavy a širokého okolí.
Kotlíkové dotace v připravované podobě se budou v mnoha parametrech
lišit od dotací do současné doby poskytovaných Moravskoslezským krajem, avšak
jejich účel je i nadále stejný, tj. zlepšit kvalitu ovzduší v našich městech a obcích.
Bude se tedy opět jednat o výměnu starých nevyhovujících kotlů na tuhá paliva za
ekologičtější typy zdrojů vytápění (kotle na tuhá paliva emisní třídy 5+, kondenzační
plynové kotle, tepelná čerpadla, solárně termické kolektory) s dotací ve výši až 85 %
ze 150.000 Kč jako maximálních uznatelných výdajů (v případě poskytování
dobrovolného příspěvku krajem a některými obcemi může být procento dotace
dokonce vyšší).
Informace o kotlíkové dotaci budou poskytovány ve středy 18. a 25.
listopadu, vždy od 10 do 17 hodin v zasedací místnosti v areálu Magistrátu města
Opavy, Krnovská 71D.
V současné době ještě nejsou podmínky kotlíkových dotací známy, čeká se
na schválení dotace pro MSK - viz http://www.mzp.cz/cz/news_151001_kotliky.
Teprve poté budou kotlíkové dotace pro MSK vyhlášeny.
Bližší informace o kotlíkové dotaci naleznete na www.lokalni-topeniste.cz .

Rušení nočního klidu
Připomínáme všem občanům, že v naší obci platí obecně závazná vyhláška
č.4/2001 pojednávající mimo jiné o rušení nočního klidu v době od 22:00 do 6:00.
Její porušování bylo v nedávné době zaznamenáno hlavně v okolí zámku
v souvislosti s odpalováním hlučných ohňostrojů během různých oslav. Žádáme
občany, aby se vyvarovali jakéhokoliv jednání a chování, které by svou povahou
obtěžovalo zde žijící obyvatele. Dodržování nočního klidu bude kontrolovat obcí
najmutá bezpečnostní agentura, případně i policie.
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Upozornění na nesprávné parkování a stání v naší obci
Vážení spoluobčané, vzhledem k tomu, že se množí stížnosti obyvatel
na nesprávné parkování na obecních komunikacích a především v obytné zóně na
ulici Akátová, kde parkují majitelé nemovitostí po obou stranách silnice, často velmi
blízko sebe a někteří dokonce i přímo v křižovatce (!), dovolujeme si všechny
upozornit, aby používali k parkování především své pozemky, případně parkoviště
k tomu vyhrazená. Díky nevhodně stojícím vozidlům mají mimo jiné problém projet
popelářské vozy provádějící v obci pravidelné svozy.
V obytné zóně smějí chodci užívat pozemní komunikaci v celé její šířce
a rovněž hry dětí jsou zde povoleny. Řidiči zde smí jet rychlostí nejvýše 20 km/hod.
Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit;
v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech
označených jako parkoviště.
V obytné zóně musí chodci a hrající si děti umožnit vozidlům jízdu. Žádáme všechny,
aby dodržovali zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích
a předcházeli tak případným nepříjemnostem.

Za jak dlouho se v přírodě rozloží?
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CO SE V LÉTĚ DĚLO OKOLO PEVNOSTI KŘIŽOVATKA…
V roce 2015 Klub vojenské historie Hlučínsko neuspořádal žádnou vojenskohistorickou akci, ale realizoval dlouhodobě plánovou rekonstrukci střechy
a střeleckého zvonu na pevnosti Křižovatka.
Na jaře letošní roku, když jsme prováděli sondy v oblasti střeleckého zvonu,
nám bylo jasné, že nás čeká tvrdá práce. Okolí zvonu bylo duté a zvon stál na opravdu
nejistých základech. Během letních měsíců jsme konzultovali s obcí
i stavebními firmami, jak tento problém vyřešit.
Začátkem září jsme vyzvedli za pomocí těžké techniky střelecký zvon, vážící cca
22 tun. Poté nás čekaly 2 týdny manuální práce, kdy jsme museli vyzdít pevný základ pro
zvon. Po 14 dnech jsme zvon usadili zpět na své místo.
V současné době práce na rekonstrukci střechy a střeleckého zvonu pokračují.
Právě probíhá zdění okolí zvonu. Do konce roku nás ještě čeká kompletní hydroizolace
střechy. Rádi bychom poděkovali firmě Tomáše Strauba, který nám ochotně zapůjčil
těžkou techniku pro vyzvednutí a usazení zvonu. Konzultoval s námi postupy a doslova
nás zachránil ve skoro neřešitelných situacích. Dík patří také jeřábníkům Václavovi
Kretkovi a Pavlu Straubovi, kteří techniku obsluhovali. Děkujeme!
Náš dík patří i firmě Presshydraulika, která nám zapůjčila úvazky k jeřábu, bez
kterých by vzhledem k váze zvonu tato akce nebyla možná.
A v neposlední řadě bychom rádi poděkovali Obci Velké Hoštice za důvěru
a materiální pomoc.
Výsledky naší práce si můžete prohlédnout na www.mistrking.rajce.idnes.cz .

Za KVH David Pluschke

Usazování zvonu zpět na opravenou podestu.
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Senior klub
V září jsme se zúčastnily místních dožínek. Naše členky nám ukázaly, že jsou
ještě docela zdatné cvičitelky. Také jsme napekly hoštické koláče.

22.9. jsme uskutečnily zájezd do ZOO Ostrava a do ostravského Planetária.
Počasí nám přálo, tak jsme strávili opět jeden krásný den a máme nač vzpomínat.
Začínáme připravovat výstavu betlémů, kterou zahájíme první adventní
neděli 29.11.2015 slavnostním rozsvícením první adventní svíce. Začátek od 14 hod.
Naše schůzky jsou vždy první úterý v měsíci od 16 hod. v klubovně na
zámku. Zveme všechny zájemce!
Nestrojová Kristina

Oznámení spolkům působícím v naší obci
Prosíme zástupce jednotlivých spolků, aby do 15.11. 2015 doručili na
obecní úřad plán a termíny svých akcí konaných v roce 2016, abychom mohli
sestavit kalendář akcí pro následující rok. Dále upozorňujeme, že do 15.11. 2015
musí všechny spolky podat na obecní úřad žádosti o dotace na akci nebo činnost
pro rok 2016 !
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ČČK se transformoval na Klub žen
Vážení a milí,
chtěly bychom Vás tímto seznámit se skutečností, že v letošním roce
ukončil v naší obci svou činnost Český červený kříž, spolek s dlouhou a bohulibou
tradicí, který celá léta v naší obci lidem pomáhal, staral se o zdravotnickou osvětu
a přispíval i ke kulturnímu vyžití. Všem jeho členkám i těm, které již mezi námi
nejsou, za to patří velký dík.
Podstatné však je, že bývalé členky, k nimž se přidaly i další naše
spoluobčanky, založily koncem léta s velkým nadšením nový spolek nazvaný Klub
žen. Předsedkyní nového spolku byla zvolena paní Dorota Kováčová,
místopředsedkyní paní Kristina Nestrojová.
Klub žen navázal takřka okamžitě na činnost Červeného kříže a může se již
pochlubit několika zdařilými akcemi, na nichž se ve spolupráci s obecním úřadem
podílel. Jedná se o setkání seniorů na zámku dne 8.10. 2015 a také o zajištění velmi
úspěšného divadelního představení Naši furianti, které pro nás 17.10. 2015
připravili úžasní ochotníci z Těškovic. Kdo se zúčastnil, jistě se dobře pobavil,
pořádně zasmál a ocenil mimo jiné i výborné občerstvení připravené s láskou
našimi členkami.
Klub žen se postaral také o jiné aktivity, spadající dosud do činností
Červeného kříže, jako je úklid kostela jedenkrát za měsíc (15. a 16. 10. 2015), dále
o sbírku oděvů a jiných věcí pro potřeby Charity, která se koná tradičně dvakrát za
rok.
Vzhledem k tomu, že členkami Klubu žen jsou také krojované Hoštické
panimamy, můžeme vás tímto s krojem seznámit. Jedná se o sváteční letní
oblečení, které se kdysi v našem kraji nosilo při výjimečných příležitostech jako jsou
svatby, křtiny, karmaš (posvícení). Skládá se z jednobarevné sukně s mnoha záhyby,
brokátové zástěry, košile, vesty, kašmírového šátku s třásněmi a krásného čepce,
jehož součástí jsou vyšívané stuhy uvázané v týle do velké mašle. Stuhy dosahují
téměř až k dolnímu okraji sukně a je to ta největší šumnota (nádhera). Panimamy se
představily již v září na hoštických dožínkách, a tak jste sami mohli posoudit, jak jim
tento oděv sluší. Chtěly by přispět k tomu, aby se lidé zábavnou formou seznámili
i se zajímavou historií obce, a tím rozšířit činnosti spadající pod Klub žen.
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Do Klubu žen samozřejmě rády uvítáme i nové členky s ještě lepšími
nápady a podněty. Přijďte a uvidíte, jak je u nás veselo. Vítáme také pomoc našich
mužů a děkujeme za spolupráci pánům Tomáši Teuerovi, Petru Tomíčkovi
a Františku Witasskovi i obecnímu úřadu. Doufáme, že nám budete fandit a že
přispějeme k ještě krásnějšímu životu v naší obci.
Za Klub žen D. Rinková

Beátka Prokšová mistryní světa v disco dance!
8.-10. října se v německé Bochumi konalo Mistrovství světa v disco dance,
kterého se zúčastnila i třicítka tanečníků z opavské taneční školy Dance4Life.
Nejlépe z nich si vedla malá skupina dětí do 11 let pod názvem „eN.eR.dží“, ve které
tancuje i žačka třetí třídy naší školy Beátka Prokšová.
V těžké konkurenci jednadvaceti skupin z jedenácti států děvčata nejdříve
postoupila do finálové osmičky a zde překvapila nejen sama sebe, ale i všechny
kolem a získala zlato a titul MISTRYNĚ SVĚTA!!! Blahopřejeme!
Opavská taneční škola se za sedm let svého fungování zúčastnila světového
šampionátu vůbec poprvé, prozatím totiž jezdila jen na Mistrovství Evropy nebo na
Světový pohár. Beátka tak do své sbírky úspěchů kromě titulu mistryně republiky
a mistryně Evropy přidala další cennou trofej.
Připravil P. Straub

Beátka s diplomem a medailí z MS v Německu.
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Vážená paní, vážený pane,

Obecní úřad Velké Hoštice Vás srdečně zve

na přátelské setkání jubilantů roku 2015,
které se uskuteční
ve čtvrtek 19.11.2015
od 16:00 hodin

v zámecké restauraci Kastelán.
Bude pro Vás připraveno pohoštění, kulturní program a k poslechu
bude hrát naše místní kapela.
Na Vaši účast se těší
Ing. A. Pospiech v.r.
starosta

Ing. J. Teuer v.r.
místostarosta
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DEVATERO

Pěvecký a herecký amatérský soubor

Podzimní čas je tady a my vám přejeme, ať je moc pěkný.
4. 10. 2015 jsme se spolu s dětmi a mládeží celého opavského děkanátu zúčastnili
KONCERTU SCHOL v Litultovicích.

8. 11. 2015 od 15:00 hodin proběhne ve vstupní hale našeho zámku již 3. ročník
koncertu s názvem "PODZIMNÍ LADĚNÍ", tentokrát s hudebním pásmem skupiny
Učedníci na téma: "Na prahu života."
Budeme se s vámi těšit na zahájení výstavy betlémů, která bude spojena
s rozsvícením 1. adventní svíce, kam si s námi můžete přijít zazpívat roráty.
A 13. prosince 2015 se uvidíme na rozsvícení vánočního stromu v naší obci.
Za Devatero Šárka Černohorská
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Z ČINNOSTI ČSCH
Dne 5.9.2015 se konala druhá dětská výstava domácích mazlíčků. Této
výstavy se zúčastnilo okolo dvaceti dětí, které si přišly vystavit psy, kočky s koťaty,
morčata, králíky, želvy, papoušky, křepelky, kačeny a slepice. Všechny děti byly
oceněny a tuto výstavu hodnotíme velmi kladně.

Oceněné děti na 2. dětské výstavě domácích mazlíčků.

Také máme za sebou dvě velmi povedené burzy. Další burzy nás čekají 1. 11.
a 6. 12. 2015 vždy od 8:00 do 11:00.
V uplynulých dvou měsících jsme opět obsadili několik výstav. Po výstavě ve
Slavkově to byla výstava v Markvartovicích, kde z naší organizace vystavovalo
7 chovatelů a čestné ceny získal Adam Fiala za králíky - Zakrslý modrý, Roman
Klásek za králíky - Vídeňský modrý a Martin Černohorský za drůbež -Bielefeldská
slepice rodobarvá. Poslední víkend v srpnu proběhla výstava v Opavě - Kylešovicích.
Vystavovalo zde 7 našich chovatelů a čestnou cenu získal Martin Černohorský za
drůbež - Bielefeldská slepice rodobarvá. Na této výstavě se také soutěžilo o putovní
pohár „Memoriál Františka Lujky“ za nejlepší kolekci Vídeňských králíků. Tento
pohár vyhrál za své Vídeňské modré králíky Roman Klásek.
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V září jsme se zúčastnili zahraniční výstavy v polském Radlině, kde z naší
organizace vystavovalo 6 chovatelů, a čestnou cenu zde získal Roman Klásek za
drůbež – zdrobnělá Vlaška zlatě zbarvená. Poslední výstava v našem okrese, které
jsme se zúčastnili, byla v Hati. Byla to 7. Slezská a okresní výstava. Z naší organizace
zde vystavovalo 9 chovatelů a čestnou cenu získal Roman Klásek za králíky Vídeňský modrý a za drůbež - zdrobnělá Vlaška zlatě zbarvená a Alfréd Novák za
holuby - Český stavák sedlatý žlutý.
Nyní máme v plánu obsadit celostátní výstavu v Lysé nad Labem a výstavu
Moravy a Slezska v Přerově.
Pro členy ČSCH Velké Hoštice a jejich rodinné příslušníky jsme opět
uspořádali zájezd do Velkých Losin. Program jsme měli bohatý. Zúčastnili jsme se
ČOKOFESTU v Lázních, kde se za ČSCH Velké Hoštice zapojili do soutěže zdobení
dortu Martin Černohorský, Šárka Černohorská, Markéta Kavanová a Lada
Pospiechová. A manželé Černohorští vyhráli mužskou i ženskou kategorii!

Dále jsme v rámci ČOKOFESTU navštívili papírny Velké Losiny a vyzkoušeli si
malování čokoládou na jedlý papír. Také jsme měli exkurzi na přečerpávající vodní
elektrárně Dlouhé Stráně. Tato exkurze byla plná informací a zážitků.
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V neděli jsme se někteří zúčastnili mše svaté v místním kostele. Poslední den jsme si
byli zaplavat v termálech Velké Losiny a navštívili jsme řízkovou restauraci. Nebyl by
to chovatelský zájezd, kdybychom se nezúčastnili chovatelské výstavy. Tak jsme
využili situace a jeli se podívat a navázat nové kontakty na krajskou výstavu do
Rapotína.
Po dobu zájezdu jsme měli k dispozici školní tělocvičnu, kterou jsme hojně
využívali. Všem účastníkům se tento zájezd velice líbil.
12. 9. 2015 se chovatelé zúčastnili Velkohoštických dožínek. Do průvodu
jsme si nazdobili alegorický vůz. Také jsme zde měli stánek s malým občerstvením
a výbornými plackami.

ZO ČSCH má nové webové stránky. Na nich se můžete informovat o našich
chovaných plemenech, o historii svazu a o různých akcích chovatelů, a to na
www.csch-velkehostice.cz. Také máme nový e-mail, na který můžete posílat své
otázky, co se týče chovu zvířat aj. Tento e-mail je: zocsch.velkehostice@seznam.cz .
Na závěr bychom Vás chtěli pozvat na tradiční vepřové hody, které se
konají 21. 11. 2015. Zabíjačkové hody jsou opět spojeny s prodejem výrobků. Více
informací naleznete již brzy na plakátech. Všichni jste srdečně zváni.
Za ZO ČSCH Roman Klásek
16
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KULTURNÍ OKÉNKO
Měsíc říjen ohlásil příchod podzimu, a dopřál nám celou hodinu k dobru
v teple pelíšku. Listopad, jako by se nechtěl nechat zahanbit, rozházel po parku listí
a nechává nás žasnout nad tou jednoduchou krásou…
Ve znamení příjemného setkání a při něm srdečného tepla proběhlo
v zámeckých prostorách 8. 10. SETKÁNÍ SENIORŮ. Představitelé obce a kulturní
komise děkují všem, kteří se na přípravě akce podíleli - Silvě Šnajdrové a jejímu
školnímu sboru za pěkné vystoupení, místnímu Triu - panu Ihnovi, Wittasskovi
a Tomíčkovi, bez kterých by každoroční setkání nemělo ten správný šmrnc, paní
fotografce Řehulkové, Klubu žen za výborné občerstvení. Akci ozvláštnily, o příjemný
zážitek se postaraly a všechny pobavily nedávno zrozené Panimamy ve svých
krásných krojích.

Další SETKÁNÍ, tentokrát s JUBILANTY NAD 75 LET nás čeká 19. 11. v 16:00
hodin opět na zámku. Věříme, že se sejdeme se všemi pozvanými, pro které je opět
připraven krátký, ale milý kulturní program a dobrá večeře.
Akce na měsíc prosinec:
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU dne 13.12. od 16 hodin.
VÁNOČNÍ KONCERT NA SV. ŠTĚPÁNA dne 26. 12. v místním kostele sv. Jana
Křtitele.
Za kulturní komisi Šárka Černohorská
17
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Dominika Lissková 2x stříbrná na mistrovství světa!
Na konci srpna se v Praze konalo MISTOVSTVÍ SVĚTA V MAŽORETKOVÉM
SPORTU 2015, kterého se zúčastnila i žačka šesté třídy naší školy Dominika Lissková
se skupinou AMA 3 -OPAVA.
Mažoretky bojovaly ve velké konkurenci 12 států čtyři soutěžní dny.
V disciplíně SKUPINA BATON -13 dívek se kadetky (8-11let) umístily na 2. místě,
získaly stříbrnou medaili a titul 1.VÍCEMISTRYNĚ SVĚTA 2015.
V soutěži MIX MINI -7 dívek si kadetky (8-11let) vybojovaly další skvělé
umístění - opět stříbro a titul 1.VÍCEMISTRYNĚ SVĚTA 2015.
V dalších soutěžích unikly mažoretkám medailové pozice jen o vlásek
a 3x skončily čtvrté. Krásné 10. místo patří Dominice v disciplíně SOLO-BATON.
Nová soutěžní sezóna začala a Domča postoupila do kategorie JUNIOR
AMA-2 OPAVA. Popřejme jí hodně štěstí a další pěkné medailové umístění
na soutěžích.

Dominika (stojící první zprava) se svojí skupinou.

Připravil P. Straub
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Ohlédnutí za úspěšnou sezónou Jana Midrly
Velkohoštický motokárový jezdec Jan Midrla má za sebou další úspěšnou
sezónu. I když přestoupil z italské stáje Birel do českého továrního týmu MS Kart
a musel si zvykat na novou techniku, dokázal vybojovat cenná vítězství.
Na domácím šampionátu se Honzovi opět dařilo - díky skvělým výkonům
v červnu v Písku a v srpnu v Sosnové si s předstihem zajistil TITUL MISTRA ČR
v kategorii KZ2, takže posledního závodu ve Vysokém Mýtě se již nemusel zúčastnit.
Ze zahraničních závodů se Honza z časových důvodů zúčastnil pouze
světového poháru ve francouzském Le Mans, který se jel v polovině září. Honza
startoval v kategorii International Super Cup kategorie KZ2 (neoficiální "Mistrovství
světa" KZ2). Přestože měl oproti soupeřům nevýhodu v podobě málo naježděných
kilometrů, v téměř stočlenném startovním poli dokázal vybojovat krásné 11. místo.

Jan Midrla (č.145) v jedné ze svých jízd v Le Mans.

Konečná tabulka MČR v Kartingu 2015- třída N KZ2
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.

Jméno
Jan Midrla
Jakub Kadlčák
Dominik Javůrek
Michal Jílek
Karel Simon

Tým
MS Kart racing team v AČR
Gregor Kart s.r.o.
JOKA Kart Team
JOKA Kart Team
Kart CZ v AČR

Body
260
255
208
149
144

20.
21.

Josef Chlouba
Vojtěch Lipový

Kart Team Žatec
ART Racing s.r.o.

17
6
Připravil P. Straub
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Populární běh v Norsku měl i české zástupce
Dva velkohoštičtí rodáci Tomáš Nestroj a Jan Midrla se 19. září 2015 během
své dovolené v Norsku zúčastnili mezinárodního běžeckého závodu „10 for Grete“
(desítka pro Grétu) v Olsu. Běh na 10km je memoriálem norské běžkyně a učitelky
Grete Waitz, která vyhrála 9x newyorský městský maraton a zemřela předčasně na
rakovinu. Tohoto závodu se každoročně účastní tisíce lidí, letos to bylo přes 5000
běžců! Tomáš doběhl do cíle na 1252. místě v čase 58 minut 7 sekund a Honza na
559. místě v čase 48 minut 32 sekund. Byl to jejich první běžecký závod, ale zcela
určitě ne poslední.

Honza (vlevo) a Tomáš (vpravo) v cíli závodu.

Připravil P. Straub
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Ze života DHS…
Milí spoluobčané, dnes mám pro Vás trochu více informací a výsledků.
Začněme těmi nejmladšími.
Naše mládež
Máme po podzimní části Opavské ligy mládeže. Jarní soutěže startují 23. dubna
2016, a to rovnou u nás doma, ve Velkých Hošticích.
Výsledky:
Starší žáci se umístili v Kyjovicích na 3.místě, v Malých Hošticích obsadili 6.místo, na
Borové zvítězili a ve Chvalíkovicích skončili na 5.místě.
Průběžné pořadí:

Mladší žáci skončili v Kyjovicích na 6.místě,
v Malých Hošticích si vybojovali 2.místo,
v B o rové o bs a d i l i ta ké 2 . m í sto,
z Chvalíkovic odjížděli jako vítězové.

Poř.

Družstvo

Počet
bodů

1.

Malé Hoštice

35

2.

Velké Hoštice

33

3.

Štěpánkovice

32

4.

Komárov

26

Poř.

Družstvo

5.

Borová

26

1.

Lesní Albrechtice

Počet
bodů
39

6.

Těškovice

24

2.

Velké Hoštice

37

7.

Kyjovice

20

3.

Chvalíkovice

35

8.

Kobeřice

19

4.

Štěpánkovice

32

Průběžné pořadí:

9.

Hněvošice

15

5.

Těškovice

25

10.

Chvalíkovice

13

6.

Borová

21

11.

Kravaře

10

7.

Hněvošice

21

12.

Strahovice

5

8.

Kyjovice

12

13.

Milostovice

5

9.

Vrbka

10

14.

Staré Heřmínovy

4

10.

Štítina

8

15.

Kylešovice

4

11.

Komárov

7

16.

Nové Sedlice

3

12.

Kravaře

6

17.

Bolatice

2

13.

Strahovice

4

18.

Vrbka

2

14.

Kylešovice

3

19.

Milostovice B

2

15.

Bolatice

3

20.

Velké Hoštice B

1

16.

Bolatice B

2

21.

Podvihov

1

17.

Oldřišov

1
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Dne 10. října 2015 proběhlo v Kobeřicích okrskové kolo hry Plamen 2015/2016.
Starší žáci skončili na 2.místě, mladší žáci přivezli za 1.místo kov nejcennější.

MORAVSKOSLEZSKÝ POHÁR
Mám pro Vás také výsledky soutěže Moravskoslezký pohár, kterého se
zúčastnila 3 naše družstva. Tato sezóna nebyla pro nás moc úspěšná. Mužské
družstvo A skončilo na 7.místě, družstvo B na 14. místě a družstvo žen obsadilo ve
svém premiérovém roce 8.místo.
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HOŠTICKÝ POHÁR
Velkou výzvou byla pro nás soutěž Hoštický pohár, kterou jsme pořádali
3. října 2015 na hřišti FK. Velmi nás potěšil zájem družstev z celé ČR, ale také ze
Slovenska. Přihlásilo se nám více než 170 družstev. Toto číslo jsme museli omezit na
140 možných startujících, abychom zajistili všem stejné startovní podmínky. Přece
jen se už stmívá trošičku dřív. Nakonec startovalo 143 družstev a celá soutěž skončila
v 18 hodin.
Jen pár výsledků, protože výsledková listina by jistě zabrala větší část Občasníku.
Muži:
1.
2.
3.
4.
5.
38.
58.

Zbora (SK - okres PU)
Starý Lístkovec (CZ - okres BM)
Vrbice A (CZ - okres KI)
Podvysoká (SK - okres CA)
Stará Říše (CZ - okres JI)
Velké Hoštice A
Velké Hoštice B

Ženy:
1.
2.
3.
18.

Záhnašovice (CZ - okres KM)
Bártovice (CZ - okres OV)
Malé Hoštice (CZ - okres OP)
Velké Hoštice

Víkend byl krásný a teplý. Závodníci se snažili podat ten nejlepší výkon,
mnozí jeli doslova vabank. Buď všechno, nebo nic. Bylo proto vidět spoustu
zajímavých útoků, ale také mnoho proher. My jsme byli rádi, že se nestalo nic zlého
a že vše dobře dopadlo. Velký zápřah měli všichni kolem občerstvení a organizace
soutěže, za což jim patří velký dík.
Hasičský ples
Všem tancechtivým zájemcům patří tato informace: hasičský ples se bude
konat 30. ledna 2016. Srdečně Vás všechny zveme, k tanci i poslechu bude hrát
kapela Mistrál.
Mějte krásné podzimní dny.
Jan Mikolajský, starosta sboru
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ZE SPORTU

OBECNÍ ÚŘAD VELKÉ HOŠTICE

POŘÁDÁ

V SOBOTU 14.11. 2015

TURNAJ VE VOLEJBALE
PŘIHLÁŠKY:

DO 11. 11. 2015 u Libora Pospiecha
NA TEL.: 605221049

nebo

E-MAIL: libor.pospiech@seznam.cz
200 Kč ZA DRUŽSTVO (max. 10 hráču, i smíšené)
TELOCVIČNA ZŠ VELKÉ HOŠTICE
9:00 HODIN
TURNAJE SE MOHOU ZÚČASTNIT OBČANÉ,
KTEŘÍ ŽIJÍ, ŽILI NEBO SE NARODILI V NAŠÍ
OBCI A NEJSOU REGISTROVANÝMI HRÁČI
VOLEJBALU.

STARTOVNÉ:
MÍSTO KONÁNÍ:
ZAČÁTEK TURNAJE:
PODMÍNKY ÚČASTI:

VÍTEZOVÉ OBDRŽÍ FINANČNÍ A VECNÉ CENY !
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTENO .
NA VAŠI ÚČAST SE TEŠÍ POŘADATELÉ. .

Bc. Libor Pospiech

Ing. Alfons Pospiech
starosta obce

předseda sportovní komise
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Fotbalové utkání Dolňáci VS Horňáci
V sobotu 17.10. odpoledne se na hřišti pod zámkem uskutečnilo v pořadí již
čtvrté fotbalové utkání velkohoštických sportovních nadšenců. Dva (avšak pouze na
trávníku) nesmiřitelné tábory „dolňáků“ a „horňáků“ spolu sehrály 90 minut
kvalitního fotbalu, na jehož konci se z vítězství radovali ti, jež bydlí v horní části obce.
I když dolňáci předvedli lepší první poločas a hned od začátku vedli díky brance
Daniela Gilíka, horňáci se v druhé půli vzchopili, vyrovnali a brzy vedli už 3 : 1.
Dolňáci ještě stačili snížit na 3 : 2, ale horňáci se nakonec díky brance Honzy Pavelka
radovali z vítězství 4 : 2. Stav celé série je 3 : 1 pro horňáky.
Branky dolňáci:
D. Gilík 2
Branky horňáci:
O. Pospiech 1, P. Kramný 1, V. Stříbný 1,
J. Pavelek 1

Oba týmy na společné fotografii.

Připravil P. Straub
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Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolního
vzdělávání ve školním roce 2015 - 2016
·
·
·
·
·
·
·
·

podporujeme rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,
podporujeme dítě v jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji,
vedeme děti k osvojování základních pravidel chování,
podporujeme získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů
dítěte,
vytváříme základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,
napomáháme vyrovnávat nerovnoměrný vývoj dětí před jejich vstupem do
základního vzdělávání,
poskytujeme speciální pedagogickou péči dětem se speciálními
vzdělávacími potřebami,
vytváříme podmínky pro rozvoj nadaných dětí.

Organizace mateřské školy ve školním roce 2015/2016
Provoz mateřské školy: od 6:30 do 16:00 hodin.
Rozdělení dětí do tří tříd:
1. třída „Žabičky“ - 12 nejmladších dětí,
2. třída „Broučci“ - 27 středních dětí,
3. třída „Motýlci“ - 24 nejstarších dětí.
V MATEŘSKÉ ŠKOLE NABÍZÍME DĚTEM TYTO KROUŽKY:
Doplňkové programy (kroužky) zajišťované externími lektory
probíhají jednou týdně v odpoledních hodinách.
Flétnička - děti získávají zábavnou formou instrumentální dovednosti, procvičí si
dechovou gymnastiku, správné držení flétny a tvoření prvních tónů. Přihlášeno je
5 dětí.
Angličtina - veselou a hravou formou seznamuje děti s anglickým jazykem. Učení
probíhá pomocí her, písní a pohybových aktivit. Přihlášeno je 11 dětí.
Hry na počítači - formou výukových programů pro předškolní děti rozvíjí logické
myšlení.
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Plavecká přípravka Hastrmánek - program pomáhá zbavit se strachu z vody a získat
předplavecké dovednosti, naučit se otužování a orientovat se ve vodě. Plavecký
výcvik přihlášených dětí probíhá v Kravařích v dopoledních hodinách (10lekcí).
Přihlášeno je 19 dětí.
Gymnastika Špičková - sportovní průprava pod vedením kvalifikovaných trenérů posilování, zpevňování, správné držení těla, cvičení podle hudby, základní
gymnastické prvky. Přihlášeno je 16 dětí.
Usměvavé lyžování - bude probíhat v zimních měsících na Vaňkově kopci pod
vedením kvalifikovaných instruktorů. Děti budou dojíždět za lyžováním autobusem.
Výcvik bude probíhat v týdenním kurzu dvě hodiny denně. Přihlášeno je 9 dětí.
Doplňkové programy zajišťované učitelkami mateřské školy
Předškoláček: „My se školy nebojíme“
Učitelky využívají doby odpoledního odpočinku k přípravě dětí na vstup do základní
školy.
Hry na počítači - formou výukových programů pro předškolní děti rozvíjí logické
myšlení.
Uskutečněné akce:
Pohádka v mateřské škole
Dne 9. 9. přijelo do mateřské školy divadélko Smíšek s pohádkou „Jak Honza neuměl
do pěti napočítat“. Pohádku také zhlédly děti z první třídy základní školy.
Obecní Dožínky
V neděli 12. 9. vystoupily děti z naší mateřské školy v krátkém programu na obecní
slavnosti Dožínky.
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Výstava hroznového vína
V pondělí 14. 9. jsme jako každoročně navštívili na zámku ve Velkých Hošticích
krásnou výstavu hroznového vína.
Informativní schůzka
Dne 16. 9. se pro rodiče uskutečnila informativní schůzka. Rodiče byli seznámeni se
školním řádem, školním vzdělávacím program „Poznáváme svět pro život“,
s organizací MŠ, hlavními úkoly vzdělávací práce a akcemi na školní rok 2015 - 2016.
Součástí schůzky byla přednáška paní Jelenové z Hygienické stanice v Opavě
o významu zdravého stravování dětí předškolního věku a dětských infekčních
onemocněních.
Podzimní polodenní výlet
Dne 23. 9. jsme jeli autobusem se všemi dětmi do hřebčína v Albertovci. Děti si
prohlédly stáje koní a výběhy. Bylo také zorganizováno kování koňů. Děti dostaly od
svých rodičů jablka, mrkev a suchý chleba pro koně. Počasí nám přálo a výlet se
vydařil.
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Pěší výlet s batůžkem

Využíváme krásné počasí
k procházkám za poznáním
podzimní přírody. Dne 2. 10.
jsme uskutečnili s dětmi malý
pěší výlet s batůžkem do
blízkého okolí naší vesnice.

Divadélko Smíšek přijelo 12. 10. s pohádkou „Starosti a radosti hajného Huberta“.
Dýňování

Letos bylo připraveno pro
děti vzhledem k nepříznivému počasí v prostorách
mateřské školy. Krásné dýně
jsme dětem rozsvítili ve
třídě, děti plnily drobné
ú ko l y a n a ko n e c m ě l y
v dýních malé dárečky.

Podzimníčci
V měsíci říjnu rovněž rodiče přinášeli do mateřské školy doma vyrobené
podzimníčky z přírodnin a krásně vydlabané dýně, kterými jsme si vyzdobili celou
mateřskou školu a za které jim tímto děkujeme.
Krásný zbytek podzimu Vám za celou mateřskou školu přeje
Lenka Prokšová
ředitelka MŠ
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ZÁŘÍ A ŘÍJNU
Zahájení nového školního roku
Prvního září byl zahájen nový školní rok 2015/16 jako tradičně před školou.
V letošním školním roce jsme přivítali 23 prvňáčků a 13 nových žáků z Malých Hoštic,
Kravař a Chlebičova. Oproti loňsku máme o devět žáků více - celkově 190
(viz následující tabulka).
Věřím, že se u nás bude všem dětem líbit, budou vzorně plnit své povinnosti
a také zažijí mnoho legrace a zábavy.

TŘ.

POČTY ŽÁKŮ

TŘ. UČITEL

CELK.

hoši

dívky

VH

MH

CH

KR

OP

1

1.

ŠNAJDROVÁ

23

9

14

21

1

2.

GEBAUEROVÁ

21

5

16

19

2

3.

CHOVANCOVÁ

21

9

12

20

1

4.

STANJUROVÁ

21

8

13

21

5.

VÍTEK

20

10

10

17

6.

STRAUB

29

14

15

18

7.

KOMÁRKOVÁ

20

12

8

10

8.

CALÁBKOVÁ

15

8

7

9.

VÍCHOVÁ

20

10

CELKEM

190

1. - 5. celk

2

1

4

4

3

4

5

1

11

2

1

0

10

13

1

5

1

85

105

150

11

17

10

2

106

41

65

98

0

2

5

1

6. - 9. celk.

84

44

40

52

11

15

5

1

prům.1.-5.

21,2

8,2

13

19,6

0

0,4

1

0,2

prům.6.-9.

21

11

10

13

2,8

3,8

1

0,3

prům.CELK.

21,1

9,44

11,67

16,7

1,2

1,9

1

0,2
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Lego do družiny
Letos je zájem o družinu opravdu veliký, proto jsme se rozhodli otevřít pro
děti další oddělení v učebně hudební výchovy, kterou jsme přestěhovali do bývalé
učebny češtiny. Naši zaměstnanci manželé Straubovi se rozhodli věnovat dětem do
této učebny velikou krabici kostek stavebnice Lego, za což jim děkujeme.
Kajlovec – Boj o přežití
Cyklisticko-branný adaptační kurz v kempu Kajlovec, který se letos uskutečnil
8. – 11. září, pořádáme každoročně již mnoho let, aby se seznámili, poznali a spřátelili
žáci z Chlebičova, Malých a Velkých Hoštic a z Kravař, kteří přicházejí do naší 5. a 6.
třídy (zúčastnilo se 5 žáků z Chlebičova, 4 z Malých Hoštic, 4 z Kravař a 33 žáků z VH).
Letos byl zaměřen na pravěk a „Boj o přežití“. Obyvatelé jednotlivých chatek
byli tentokrát Neandrtálci, Lovci mamutů, Archeologové, Stegosauři, T-rexové,
Trilobiti atd. a v průběhu pobytu
prováděli různé akce a soutěžili
disciplínách, které jim měly přiblížit
drsný život našich dávných předků
a které je měly samozřejmě pobavit.
Všechno jsme stihli, všechno se
povedlo a dokonce i počasí nám
po dlouhé době přálo.

Neandrtálci připravují oběd.

Veliké poděkování patří starostovi obce Chlebičov panu I. Novotnému
a panu J. Poštulkovi, kteří umožnili přivezení zavazadel a zásob na Kajlovec obecní
dodávkou, každodenní dovoz obědů ze školní jídelny a odvoz zavazadel po ukončení
akce.
Poděkování patří učitelům p. Vítkovi, p.Vítkové, kteří připravili celý
program a pomůcky, p. Malchárkové, p. Straubovi a Staňkovi, kteří dohlíželi, starali
se, stavěli tratě, organizovali, vyhodnocovali soutěže, připravovali snídaně, vařili
a vařili a vařili čaj, zajišťovali fotodokumentaci, dovoz potravin atd. Paní Vítková
a Malcharková nám pomáhaly i přesto, že jsou na mateřské a musely si zařídit
hlídání dvou malých dětí. Díky patří také I. Malchárkovi, který z celé akce připravil
DVD pro všechny účastníky. Dík patří i dětem, které se po celou dobu chovaly
vzorně.
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Zeměpisný pořad o Africe
Ve čtvrtek 17.9. navštívili žáci vyššího stupně kino Mír v Opavě, kde zhlédli
velmi zajímavý dokumentární film pod názvem „Východní Afrika - kolébka lidstva.“
Cvičný požární poplach - pátek 18.9.
Provádíme každoročně dvakrát. Jednak, aby se zautomatizovala činnost
žáků a učitelů v případě požáru, a jednak proto, že na začátku školního roku máme
nové prvňáčky a nové žáky v 6. třídě, kteří zatím takovým cvičením neprošli. Letos
jsme po zaznění sirény zvládli ukázněně a s přehledem opustit školu za 1 minutu
a 30 vteřin.
Drakiáda - neděle 20.9.
Těsně před začátkem drakiády pršelo, ale nakonec se vyčasilo a u letiště
pana Lisska se opět sletěli překrásní draci. Po vyhodnocení se předávaly ceny
a občerstvovalo se v areálu místních chovatelů. Děkujeme všem, kteří organizovali,
kteří se s dětmi a draky zapojili, maminkám, které předvedly a nabídly k ochutnání
výsledky svého kuchařského umění, a zvlášť děkujeme velkohoštickým chovatelům,
že nám jako v minulých letech poskytli zdarma svůj areál, a panu J. Lisskovi st., že
jsme mohli draky pouštět na jeho letišti.
Beseda „Dýchejme čistý vzduch“
Co dýcháme? Jak naložit s odpadem? Máme ho třídit? Není to zbytečné?
Tyto otázky si mnozí z nás pokládají téměř denně, proto jsme se zúčastnili
informační besedy pro žáky hlučínských základních škol v rámci projektu Dýchejme
čistý vzduch! Na té se žáci dozvěděli zábavnou formou důležité informace o kvalitě
ovzduší na Hlučínsku, o třídění odpadu atd. Edukativním způsobem byli nenásilně
vedeni k odpovědnosti k životnímu prostředí. Vše bylo zdarma.
Nový učitel fyziky a informatiky
Od 1.10. působí na naší škole nový pan učitel Mgr. Rostislav Kulišan, který
vyučuje fyziku a informatiku za dlouhodobě nemocného kolegu. Přejeme mu
mnoho úspěchů.
Čtvrťáci poznávali Opavu
Hned první říjnový den využili pěkného počasí a spolu s p. uč. Stanjurovou
vyrazili za paní Simonou Juchelkovou do Obecního domu v Opavě. Čekala je
procházka plná úkolů historickým centrem města. Díky speciálnímu hlasovacímu
zařízení pro skupinku dětí mohly spolupracovat všechny děti zároveň a vybírat
správné odpovědi na záludné otázky.
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Vyrazili od Obecního domu kolem Konzervatoře, Matičního domu, kostela
Nanebevzetí Panny Marie, Slezského divadla až k Hlásce a nakonec k Muzeu Petra
Bezruče. Díky pracovním listům i pěkným fotografiím z minulosti i současnosti zjistili
mnoho zajímavých informací o našem okresním městě, např. k čemu zmíněné
stavby kdysi sloužily, v jaké slohu byly postaveny, dokonce i nějaké ty drby z historie.
Díky paní Juchelkové si zpříjemnili dopoledne a také se něco nového naučili.
Coca-Cola Cup
Dne 2. 10. naši starší žáci odehráli Coca - Cola Cup ve fotbale. V prvním
zápase porazili Pustou Polom 2:0. Oba góly vstřelil Jirka Bena. Ve druhém zápase
s Bolaticemi nám stačil bod, vytvořili jsme si spoustu šancí na vstřelení gólu, ale
v poslední minutě jsme inkasovali a skončili tak na druhém místě. Reprezentovali
nás: Jiří Bena, Kryštof Ihn, Adam Mareta, Tomáš Svrček (9. třída), Jakub a Jan
Holleschovi, Jan Harazim, Patrik Pavelek, Africo Simon (8. třída), Adam Borszutský,
Adam Šumník, Martin Pluške, Jakub Pekárek, Robin Řeháček (7. třída), Filip
Potrusil, Christian Benek (6. třída). Poděkování za přípravu a trénink patří p. uč. Oto
Vítkovi.
Návštěva v Polsku
5.-7. října absolvovalo 15 dětí z 5.-9. třídy spolu s p.uč. Víchovou a Straubem
výměnný pobyt u našich polských kamarádů z Nedzy. Tentokrát strávili 3 dny
v Mezinárodním městečku ekologické výchovy v Olsztyně. Vyráželi na túry
a procházky okolní krajinou, sbírali a poznávali horniny a zkameněliny, zadováděli si
v lanovém centru, navštívili jeskyni a zříceninu místního středověkého hradu a ti
nejodvážnější si vyzkoušeli i lezení na zdejších vápencových skalách. Děti navázaly
nová přátelství a všichni už se těší , až na jaře přijedou naši polští kamarádi k nám.

Nejodvážnější děti na skalách v okolí zříceniny hradu.
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Natáčení Bludiště v České televizi
V úterý 6.10 vyrazilo 40 natěšených fanoušků ( žáci 7.,8.,9. třídy) naší školy
povzbuzovat soutěžní tým do Bludiště. Jedná se o soutěž, kterou natáčí Česká televize a je zaměřena na sportovní a vědomostní úkoly. Naši školu reprezentovala Veronika Stanjurová, Veronika Schaffartziková, Adéla Stará a Jiří Bena. Natáčení předcházelo v 9h líčení v maskérně, poté proběhla malá organizace a vše začalo. Atmosféra byla velice hustá a napětí všude okolo nás. Nastoupil proti nám tým
z gymnázia, který tam byl již po třetí, což byla nevýhoda, ale náš tým se snažil, udělal
vše, co bylo v jeho silách. Bohužel smůla se nám po druhé disciplíně nalepila na paty,
naše borce to vyvedlo z míry a porážku již nešlo odvrátit. Ale i přesto je musíme velice pochválit, protože se snažili, dali do toho maximum. Domů jsme odjížděli
s pocity překvapení, zklamání, ale také s velkou spoustou nových zážitků, zkušeností
a velkým žlutým plyšovým Bludišťákem na památku.
Vše můžete v televizi zhlédnout 31.10. od 11.30h na CT Déčko.

Školská rada 12.10.
Schválila výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2014-2015
a seznámila se s plánem práce školy na školní rok 2015-2016.
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SBĚR PAPÍRU – středa 14. 10.
Díky spolupráci rodičů jsme nasbírali 4 kontejnery – celkem 12 202 kg!
Nejlepší třídy:
4.tř.
2410 kg = 114,8 kg/žák
5.tř.
1751 kg = 87,5 kg/žák
6.tř.
2410 kg = 82,8 kg/žák
Nejlepší jednotlivci:
1.
Dianka Gaardbo
2.
Eliška Přidalová
3.
Radana Gdulová
4.
Natálka Maretová
5.
Dominik Janošec
6.
Kristýna Večerková
7.
Adam Prokš
8.
Denis Chasák
9.
Kuba Krayzel
10.
Martin Melecký

4.
1.
6.
3.
5.
4.
5.
4.
1.
4.

400kg
360kg
350kg
284kg
278kg
249kg
226kg
224kg
220kg
220kg

Děkujeme nadšeným žákům a rodičům, kteří tak nejen pomáhají životnímu
prostředí, ale umožňují škole přispívat dětem na jízdné, soutěže, odměny za úspěchy,
vstupné na kulturní akce !
Vystoupení pro seniory
Ve čtvrtek 8.10. vystoupilo devět čtvrťáků a páťáků spolu s p.uč. Šnajdrovou
na setkání seniorů na zámku. Babičkám a dědečkům zahráli a zazpívali a sklidili veliký
potlesk.
Žáci 3. třídy poznávají svou obec
Aby žáci pouze neseděli ve školních lavicích a vše se učili jen teoreticky,
vydali se s p.uč. Komárkovovu prozkoumat obec Velké Hoštice. Navštívili obecní
úřad, kde si prohlédli zasedací místnost, archiv a také kancelář pana starosty,
kterému pokládali zvídavé otázky. Aby získali ještě více praktických poznatků
podívali se také do Chráněné technické dílny, kde byli seznámeni se separací
odpadu.
Velkým přínosem byla exkurze v Hoštické a.s. , kde je pan Teuer provedl,
ukázal všechny zemědělské stroje a objasnil, které plodiny se na polích pěstují a jak
se mohou využít. V poznávání obce budou ještě pokračovat návštěvou zámku
a kostela se hřbitovem.
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Hudebně-výchovný koncert
12.10. se na naší škole uskutečnil hudebně - výchovný koncert pro 1. stupeň
(Muzikantem ze dne na den) a 2. stupeň (Swing a Jazz). Paní učitelka Calábková
pozvala na školu profesionální kapelu MARBO, která žáky zaujala svým netradičním
pojetím přednášky, hudební aparaturou, světelnými efekty a možností společně si
zazpívat několik písní...
Přírodovědný klokan 2015
Ve čtvrtek 15.10. se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili vědomostní soutěže
Přírodovědný klokan. Soutěžící přemýšleli nad 24 otázkami z matematiky,
přírodopisu, fyziky a zeměpisu. Na prvním místě se s polovinou bodů z maximálního
možného počtu umístil Ivo Schaffartzik z 9. třídy, druhý byl Jan Hollesch z 8. třídy.
Plenární zasedání SPRŠ a třídní schůzky úterý 20.10.
Ředitel školy při společném zasedání seznámil rodiče s aktualizovaným
školním řádem, s akcemi školy v tomto školním roce, s hospodařením s penězi SRPŠ,
v nichž jsou zahrnuty i peníze za sběr atd. Ihned poté následovaly první třídní
schůzky.
Ovoce a mléko do škol
Naše škola je zapojena do projektu „Ovoce do škol“, v jehož rámci dostávají
žáci nižšího stupně 2x měsíčně zcela zdarma balíček s ovocem. Dalších 65 dětí
odebírá 2x týdně dotované mléko a mléčné výrobky.
Kroužek „Šikulky“ a znamení zvěrokruhu
Už čtvrtým rokem na naší škole probíhá pod vedením p.uč. Stanjurové
kroužek Šikulky. Letos začali rovnou „velkou věcí“. Vyrobili (nebo spíše vyryli do
kartonů) obrázky znamení zvěrokruhu. Práce to nebyla vůbec jednoduchá, bolely je
všechny prsty. Tím však úkol neskončil, starší kamarádi jim vyhledali informace
a charakteristiky jednotlivých znamení. Potom přišlo to nejtěžší, když museli
všechny žáky i pracovníky školy k jednotlivým znamením zařadit a šesťáci pak tyto
informace zpracovali na počítači. Teď už mají hotovo a všichni si v klidu na schodišti,
kde jsou znamení umístěna, mohou přečíst naše dobré či horší vlastnosti, oblíbené
barvy, šťastná čísla aj.
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Celoroční projekt čtvrté třídy
Již od prvního ročníku probíhají v naší třídě celoroční projekty vždy s jiným
zaměřením. Jako prvňáčci jsme se ocitli v zemi Večerníčků, v druhé třídě
v Marťánkově, ve třetí v říši zvířat a letos už od září pečlivě pracujeme na projektu
„Žijeme Českem“. Každý čtvrťák má na celý rok svého patrona, kterým je významná
česká osobnost, jako spisovatelé, ilustrátoři a historické postavy.
Také děti z naší třídy jsou významnými českými osobnostmi, a tak musejí
zpracovávat referáty a prezentace nejen o sobě, ale také o svém patronovi. Projekt
probíhá téměř ve všech předmětech: v českém jazyce to jsou již zmíněné referáty
nebo čtení děl patronů, v matematice putujeme po naší vlasti díky slovním úlohám,
ve vlastivědě se učíme poznávat náš stát a jeho historii, v hudební výchově se
seznámíme s hudebními skladateli, českými tanci a ve výtvarce a pracovce je
budeme malovat a vyrábět například historické zbraně, mince, vlajku či znak ČR.
Nyní v polovině října už jsme toho zvládli opravdu hodně a těšíme se, co nového
zjistíme a vypátráme do konce školního roku.
Petra Stanjurová
Chemie se nebojíme
Chemie je všude okolo nás, provází nás denně na každém kroku. Proto se
i letos rozhodla p.uč. Komárková vést chemické cvičení a vyrazit s dětmi do terénu za
praxí. 13.10. navštívili provoz divize Galvanovna v opavském Ostroji. Prošli celým
areálem, viděli různá zařízení a chemikálie. Odcházeli s novými znalostmi o korozi,
neutralizaci apod. 16. 10. navštívili Training centrum a laboratoře společnosti Teva
v Komárově, kde se seznámili s provozem analytické laboratoře, ale největším
zážitkem byla vlastní praxe, během které si žáci zablastrovali (zabalili) na přístroji
svůj vlastní vitamín C.
Cílem chemického cvičení je zisk nových znalostí, praktických dovedností
a samozřejmě také nových zkušeností. Do konce roku je čeká návštěva lékárny
v Kravařích, provoz v cukrovaru Opava, Střední průmyslová škola v Ostravě a den
pokusů v jejich laboratořích a samozřejmě příprava kouzelnického dne pro
prvňáčky.
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Jazykově vzdělávací pobyt v Anglii
Naše škola získala v rámci výzvy 56 operačního programu „Vzdělávání pro
konkurenceschopnost“ finanční prostředky ve výši 276 860 Kč pro 20 žáků 7. až 9.
ročníku na zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt do Anglie. Sedmidenní výjezd se
uskuteční 6.-12. prosince 2015 a bude kromě návštěvy Londýna a místních památek
zahrnovat také jazykový kurz pro žáky v rozsahu 9 vyučovacích hodin.
Výběr žáků, kteří se tohoto zájezdu zúčastní, byl prováděn na základě
předem stanovených kritérií:
1) známka „výborný“ z anglického jazyka na vysvědčení v minulém školním roce.
2) pokud byla známka „chvalitebný“, tak rozhodl průměr známek na vysvědčení
z obou pololetí minulého školního roku a celkový přístup žáka k výuce.
Žáci budou na místo dopraveni zájezdovým autobusem a ubytováni
v hostitelských rodinách. Věříme, že celá akce přispěje k motivaci k jejich dalšímu
jazykovému vzdělávání.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ HOŠTICE
VYHLAŠUJE SOUTĚŽ PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ

O NEJPODZIMOVATĚJŠÍ
PODZIMNÍ STROM

SVŮJ STROM Z ČEHOKOLI SI VYROBTE DOMA S RODIČI
A PŘINESTE DO ŠKOLY DO PONDĚLÍ 2. 11.
V PÁTEK 6. 11. BĚHEM LAMPIONOVÉHO PRŮVODU
BUDOU VYHODNOCENY A ODMĚNĚNY VAŠE VÝTVORY
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
CO PLÁNUJEME:
LAMPIONOVÝ VEČER A OHŇOSTROJ proběhne v pátek 6.11. od 17:30. Můžete se
těšit na lampionový průvod, plnění úkolů na stezce odvahy, opékání špekáčků,
bohaté občerstvení a na závěr ohňostroj.
ZÁJEZD NA OPERU
Jako každoročně se i letos uskuteční dne 13.11. zájezd na operu do
ostravského divadla pro žáky 6. ročníku pod vedením paní učitelky Calábkové. Žáci
si tak užijí nezapomenutelnou atmosféru večerního představení a zhlédnou
úspěšné představení v italském originálním jazyce.
ŘEDITELSKÁ VOLNA
16.11. (pondělí před státním svátkem) a 21.-22. 12. (pondělí a úterý před začátkem
vánočních prázdnin) budou ředitelská volna.
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PODZIMNÍ VEČÍREK - PÁTEK 20. 11. od 19
Srdečně zveme do zámeckého sklepa na dobré jídlo, svatomartinské víno
a rockovou hudbu z našich-vašich mladých let. Nebudete-li chtít, nebo nebudete-li
moci se zúčastnit, kupte alespoň symbolicky jednu vstupenku.
Peníze získané z večírku jdou na naši „Adopci na dálku“ - 7000 Kč na
vzdělávání afrického děvčete Nalaguyi Teddy.
Na konci listopadu bude opět sběr papíru.
V prosinci přijde hodným dětem nadělit Mikuláš a zlobivé si odnese čert.
VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ A VÁNOČNÍ BESÍDKA A DÍLNIČKY
V pátek 4. 12. 2015 se naše škola již podruhé zúčastní projektu „Pokus
o rekord 2015“ ve vypouštění balónků s přáním Ježíškovi. Akce vypukne v 15:15
před školou. Dále si pak můžete prohlédnout zimní a vánoční výzdobu školy,
navštívit vánoční dílničky a celé odpoledne vyvrcholí vánoční besídkou, kterou si
pro Vás připraví děti z nižšího stupně. Podrobnosti se včas dozvíte na plakátech ve
škole. Těšíme se na Vás!
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ADVENTNÍ KRAKOV – sobota 5. 12.
Stalo se již tradicí, že v předvánočním čase pořádá naše škola zájezdy pro své
žáky, rodiče i širokou veřejnost. V minulosti jsme několikrát navštívili Vídeň a Rožnov
pod Radhoštěm. Letos jsme pro vás připravili výlet do královského, kdysi hlavního
města Polska, Krakova.

Pojeďte s námi a prohlédněte si monumentální Wawel, sídlo polských
králů, projděte se s námi starobylými uličkami plnými krámků až k vstupní bráně
Barbakánu, abyste vzápětí nasáli směs roztodivných vůní z vánočních trhů na
hlavním náměstí vedle prastaré Sukenice. Termín zájezdu je 5.12. (sobota), cena
500 Kč zahrnuje cestu luxusním autokarem a pojištění do zahraničí. Průvodcem po
tomto překrásném městě vám bude p.uč. Víchová (dříve Bogačovová), u které se
můžete hlásit a která se na vás moc těší.
Příjemný zbytek podzimu přeje za celou školu
Mgr. Radovan Staněk, ředitel
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Obecní úřad Velké Hoštice pořádá tradiční

VÁNOČNÍ KONCERT

Z Betléma
se ozývá
Účinkující:
Ester Drastíková
Klára Vančátová,
sourozenci Víchovi,
Jakub Rychta,
Radek Machovský,
Tomáš Pěla,
Bedřich Tošer,
Devatero a přátelé.

26. 12. v 16:00 hodin

v místním kostele sv. Jana Křtitele
Můžete se těšit na spirituály, známé i méně známé koledy
a další oblíbené skladby – Adeste fideles, You Raise Me Up, Půlnoční, Ave Maria,
Pie Jesu, Hallelujah…

11. 12. 2015

