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www.hostice.cz

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané.
Rozbíhá se nám nový rok a v něm před námi stojí nemálo úkolů.
Na únorovém zasedání obecního zastupitelstva byl schválen rozpočet na
letošní rok, a to ve výši 32 650 000 Kč. Je třeba uvést, že v roce 2015 obec
hospodařila velmi dobře, takže jsme mohli převést do roku 2016 úsporu více
než 10 miliónů korun.
Z tohoto rozpočtu budou samozřejmě hrazeny obvyklé výdaje –
plynulý chod celé obce – osvětlení, údržba obecních objektů, péče o zeleň,
podpora místních spolků a organizací, ale také činnost obecního úřadu,
provoz základní a mateřské školy apod.
V plánu máme ale také několik investičních akcí – bude zřízeno
parkoviště a vybudován nový chodník na ulici Nádražní, čeká nás celková
rekonstrukce parkoviště u supermarketu Hahn, je třeba uhradit generální
rekonstrukci hasičské zbrojnice, dále by měly být zřízeny tlačítkové semafory
u obou přechodů na Opavské ulici. Chystáme se také zakoupit novou
traktorovou sekačku.
Budeme se prostě snažit zpříjemnit život občanů naší obce a doufáme,
že i díky porozumění ze strany Vás, občanů, se nám podaří naše plány a úkoly
splnit.
Dovolte mi popřát Vám všem, abyste zbývající dny této poněkud
podivné zimy strávili podle svých představ.
Ing. Alfons Pospiech
Starosta obce
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Zasedání obecního zastupitelstva dne 18. 2. 2016
Schvaluje a bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti OÚ Velké Hoštice za uplynulé období.
2. Rozbor hospodaření Obce Velké Hoštice za rok 2015.
3. Rozbor hospodaření Obce Velké Hoštice za měsíc leden 2016.
4. Žádost MŠ Velké Hoštice o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015, a
to do fondu odměn 20.000 Kč a do fondu rezerv 11.494,94 Kč.
5. Žádost ZŠ Velké Hoštice o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015, a
to do fondu rezerv 6.517,50 Kč.
6. Výsledek hospodaření MŠ Velké Hoštice za rok 2015.
7. Výsledek hospodaření ZŠ Velké Hoštice za rok 2015.
8. Rozpočet Obce Velké Hoštice na rok 2016.
9. Rozpočet Sociálního fondu Obce Velké Hoštice na rok 2016.
10. Směrnici pro používání prostředků Sociálního fondu Obce Velké Hoštice.
11. Darovací smlouvu mezi Obcí Velké Hoštice a panem Zdeňkem Stiakem
u příležitosti jeho pracovního výročí ve výši 10.000 Kč dle „ Směrnice pro
použití sociálního fondu .“
12. Směnnou smlouvu mezi Obcí Velké Hoštice a Mysliveckým sdružením
BORKA na pozemky parc.č. 1035/25v kat. území Velké Hoštice o výměře
3.644 m2 a parc č. 1033 o výměře 1768 m2 s tím, že cenový rozdíl dle
znaleckých posudků ve výši 29.410 Kč uhradí MS BORKA Obci Velké Hoštice.
13. Kupní smlouvu mezi Obcí Velké Hoštice (kupující) a paní Zdeňkou
Ištvánkovou (prodávající) na pozemek parc. č. 631/3 o výměře 28 m2 v kat.
území Velké Hoštice za cenu 2.240 Kč (80 Kč /m2).
14. Záměr pronajmout dvě části obecního pozemku parc.č. 780/1 v kat. území
Velké Hoštice o výměře 2 x 5 m2 .
15. Výši měsíčních pravidelných odměn pro zastupitele obce s účinností od
01.03.2016.
16. Návrh vedení ZŠ na ocenění pana učitele Mgr. Pavla Strauba v rámci
Sdružení Obcí Hlučínska u příležitosti Dne učitelů.
17. Připojení se k mezinárodní kampani „ Vlajka pro Tibet .“
18. Inventarizační zprávu za rok 2015.
19. Informace o plánovaných investičních akcích v roce 2016.
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Klub žen v akci
Milí spoluobčané,
mezi hlavní úkoly Klubu žen patří organizace Tříkrálové sbírky pro Charitu
České republiky, která již od roku 2001 pomáhá nemocným, handicapovaným,
seniorům, matkám v tísni a jiným potřebným. Sbírka se u nás konala v sobotu 9. 1.
2016 za účasti 13 kolednických skupin, mezi nimiž byli dospělí i děti v krásných
kostýmech. Díky vám, kteří jste přispěli, bylo vybráno bezmála 70 000 Kč! Všichni si
proto zasloužíte poděkování, hlavně však děkujeme obětavým koledníkům, kteří
s velkým úsilím a nadšením pro věc přispěli k úspěchu celé akce. Odměnou pro
koledníky bylo promítání pohádky Sedmero krkavců v kině Mír, kde byly také
vyhodnoceny nejlepší fotografie, které bylo možné zhlédnout ve vestibulu Teska.
Naše sice nevyhrály, ale taky se povedly, jak vidíte.

.
Po Hromnicích nás čekal důkladný úklid kostela, kterého jsme se zhostily
jako vždy ve velkém počtu. Dne 7. 2. 2016 jsme se zúčastnily Vodění medvěda
pořádaného spolkem FURTISAMI. Dokonce jsme při této příležitosti založily PÁNSKÝ
KLUB, abychom mohly jako správní chlopi koštovat ty úžasné dobroty a mňamky
(i tekuté), které připravili naši sousedé a spoluobčané. Taky jsme si zatancovaly
a nakonec pořádně oplakaly tu borasku Basu. Vidíte, jak nám to slušelo!
Na závěr oznamujeme všem, že ve dnech 16. a 17. 3. 2016 se koná tradiční
sbírka šatstva a věcí, které již nepotřebujeme, určená pro Diakonii Broumov.
Budeme v garáži u obecního úřadu od 15.00 do 18.00 hod. Děkujeme předem za vaši
pomoc potřebným!
Za Klub žen D. Rinková
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Senior klub
Senior klub uspořádal v lednu společenský večírek, který se nám moc vydařil.
K tanci a poslechu nám zahrál pan Woch a zazpívala p. Bětka Midrlová. Byl to moc hezký
večer, všichni se dobře bavili a nikomu se nechtělo jít domů.

Senior klub zve všechny spoluobčany na první výstavu ručních prací a řemesel,
rozšířenou o výstavu panenek a obrazů. Výstava bude zahájena v neděli 6. 3. 2016 od 14
hod. v prostorách hoštického zámku. Dále bude otevřena každý víkend od 13-18 hod. až
do 3.4. 2016. Pro větší skupiny je možnost zhlédnout výstavu po tel. domluvě na tel.
777171252. Těšíme se na Vaši účast.
Senior klub Velké Hoštice dále zve na zábavný pořad s názvem Devatero
řemesel desátá láska, kterou pořádá agentura O.Kolovrat. Hudbou a zpěvem Vás
pořadem provedou Oldřich Kolovrat a Peter Soós.
Akce se bude konat v pátek 18. 3. 2016 v 15 hod. na zámku, zveme všechny
spoluobčany.
Senior klub pořádá ve dnech 25.-26. 4. 2016 zájezd do Dvora Králové na Safari,
druhý den do Českého ráje. Odjezd od hasičské zbrojnice v 6 hod. Cena zájezdu je 1000
Kč. V ceně je zahrnuto jízdné a ubytování. Přihlášky u p. Nestrojové Kristiny.
Tak jako každým rokem se 30. 4. uskuteční pálení čarodějnic. Průvod se vypraví
od zámku v 16.30 hod. směrem na hřiště, kde bude připraven program a občerstvení.
Zveme širokou veřejnost!
Naše schůzky jsou vždy první úterý v měsíci od 16 hod. v klubovně na zámku,
zveme všechny zájemce.
Kristina Nestrojová
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Z ČINNOSTI ČSCH V ROCE 2016
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám v krátkosti nastínil, na které akce
našeho spolku se v letošním roce můžete těšit.
Opět nás čekají burzy, které budeme pořádat vždy první neděle v měsíci od 8:00 do
11:00 hodin. Ty nejbližší proběhnou 6. března a 3. dubna. Jste srdečně zváni! Svou
činnost zhodnotíme na výroční schůzi, která se uskuteční 12. března 2016. Také
letos se můžete těšit na výstavu drobného zvířectva, dětskou výstavu domácích
mazlíčků a zabijačkové hody.
V roce 2015 jsme uvítali spoustu nových členů. Tímto bychom rádi oslovili i další,
nejen mladé zájemce, kterým bychom zajistili vstup do kvalitního chovu, poskytli
bychom rady a nadále pomáhali. Neváhejte a přijďte mezi nás! Neboť udržování
chovu drobného zvířectva v obci a okolí je koníček nejen zábavný, ale i užitečný.
ZO ČSCH má nové webové stránky. Na www.csch-velkehostice.cz se můžete
informovat o našich chovaných plemenech, o historii svazu a o různých akcích
chovatelů. Také máme nový e-mail, na který můžete posílat své dotazy k chovu
zvířat aj. Tento e-mail je: zocsch.velkehostice@seznam.cz.
Za ZO ČSCH Velké Hoštice Roman Klásek
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KULTURNÍ OKÉNKO
Na první svátek vánoční se v naplněném kostele sv. Jana Křtitele sešli
občané nejen naší obce, aby si vychutnali každoroční VÁNOČNÍ KONCERT,
tentokrát pod názvem Z Betléma se ozývá. Letošní ročník byl výjimečný tím, že
vystupující muzikanti byli z velké části tvořeni domácími umělci. Hlavní část
souboru tvořil místní spolek Devatero, který doplnily dvě sólové zpěvačky a mužský
sbor s dalšími hudebníky. Překvapením byly naše Panimamy, které se rovněž
připojily, a vznikl tak početný sbor. Na programu byly skladby různých žánrů,
vánočně laděny. Také díky vynikajícímu vedení Šárky Černohorské to byl koncert
okouzlující a účinkující si zaslouženě vychutnali dlouhé ovace ve stoje.

Devatero a přátelé
Další akcí, kterou OÚ pořádal, byl 18. OBECNÍ PLES, který proběhl 23. 1.
2016. Letos se nesl v duchu latinsko-amerických tanců. Na baru se kromě tradičních
českých tekutin a pochoutek podávaly míchané nápoje, inspirované zeměmi
latinské Ameriky. V průběhu večera své umění předvedli profesionální tanečníci,
kteří měli v repertoáru kromě latinských tanců i jeden tanec s gymnastickými prvky,
za který si vysloužili velký potlesk. Pro ty, kteří měli zájem vylepšit svou techniku,
byly připraveny lekce tanců chacha, jive a rumba.
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Hostesky v akci

KK a ostatní organizátoři za barem

Návštěvníci plesu byli spokojeni jak s programem, nápaditou výzdobou, cenami, tak
i s hudbou, kterou měla ve své režii skvělá bolatická kapela Unico. Další fotografie
hledejte na mistrking.rajce.net.
Za kulturní komisi Michal Kaluža

STAVĚNÍ MÁJKY
Počasí si s námi hraje a my se můžeme jen domýšlet, co nám nový den
přinese. Kalendář říká, že jaro teprve přijde a s sebou přinese i jeho krásné symboly.
Jedním z nich je MÁJ, který prožívá každá obec či kout naší země trošku jinak. Jedni
vítají jaro, druzí staví máj na ochranu proti čarodějnicím, jiní ho s pálením
čarodějnic spojí v jednu veselici. A co my? Chceme v Hošticích Májku? Stavět nebo
nestavět? A jestli ano, proč vlastně? Jen proto, aby v Hošticích tento symbol jara
nechyběl?
Májka na jeden den – začíná se z toho stávat tradice. Každý rok si hasiči dají
tu práci, kterou bohužel ocení jen ten, kdo sám někdy zkusil pokácet a opracovat
strom. Ověnčit ho a nazdobit, aby byl připraven zkrášlit vesnici. Samotnou májku
vztyčit také není jen tak. A dál? Druhý den jí není. Ostuda, že jsme zase neuhlídali –
na to už se dnes nehraje. Škoda. Kdysi mládenci hlídkovali a mohli na sebe být pyšní,
že strom zůstal po celý měsíc stát.
Co tenhle zvyk obnovit? Nevěřím, že se ze všech vytratil duch dobrodruha
a že každého z nás pohltila tahle rychlá doba, kdy si bez internetového připojení
nedokážeme představit ani den.
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POJĎME SPOLEČNĚ POSTAVIT NAŠI MÁJKU! Ozdobíme ji klidně každá
rodina svou pentličkou, spolky nějakým svým znakem.
Ne železnou májku, betonový sloup, ani elektrického vedení! Pěkný zdravý urostlý
strom s bohatou špičkou, ověnčený a krásný pro radost všech, kteří zvednou hlavu
do mraků, kam až bude čnít.
SRDEČNĚ VŠECHNY ZVEME NA

STAVĚNÍ MÁJE
v sobotu dne 30. 4. 2016 v 17:00 hodin na návsi obce!
Společně máj ozdobíme – každé dítko dostane stužku nebo si může za rodinu přinést
vlastní. Hasiči pak máj na kruháči vztyčí.
Bude připraven zajímavý program. Od 18:00 hodin bude hrát k poslechu
i tanci živá hudba! Přijďte strávit večer plný zábavy, s dobrým občerstvením a pitím.
Akce bude spojena s PROHLÍDKOU OPRAVENÉ HASIČSKÉ ZBROJNICE, kde
nám hasiči poskytnou sociální zázemí a v případě nepříznivého počasí i prostory!

Hasiči v akci (rok 2013)

Vyzývám všechny dobrovolníky, kteří by se chtěli podílet na přípravách této akce,
a taky spolky, které mají chuť se zapojit, ať se hlásí na tel. č. 607651045.
Připravila a těší se Šárka Černohorská, předsedkyně KK
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Ze života spolku FURTISAMI
Již pátým rokem jsme se loučili s obdobím plesů, zábav a radovánek
masopustním průvodem zakončeným pochováním basy. V neděli 7.2. po obědě se
sešel rekordní počet krásných masek, ale také nemaskovaných účastníků průvodu a
vydali se na pochod vesnicí. Průvodu udávala tempo a hudebního ducha neúnavná
harmonika Tomáše Teuera, tentokrát posílená o hostující klarinet pana Dvořáka
seniora. Hned za nimi se průvodem protancoval medvěd v podání Libora Pospiecha.
Libor potvrdil, že je mu tato role – stejně jako kostým - přímo šitá na míru. Tanci
s Medvědem totiž neunikla žádná slečna, paní ani panímáma, ať už pravá nebo
přestrojená. Klub žen se pro tuto událost- jak velí tradice- přestrojil v Pánský klub,
dokonce se účastnil sám Hercule Poirot. Nechyběly další tradiční masky - Slaměný,
Vodič medvěda, Hlásný voják, Nevěsta s ženichem, Jezdec na koni, Knížepán a další.
Průvod zakončil povoz s koňmi, tak oblíbený u dětí.
Velice děkujeme všem, kteří přichystali bohatá občerstvení domácích
masopustních dobrot – průvod nejdříve vyrazil na ulici Pekliska a zastavil
u Mikolajských, kde jsme ochutnali tradiční kreple a výbornou sedmiletou pálenku,
dále na ulici Mlýnskou, zastavil u Pudů, kde byly připraveny vynikající cukrářské
výrobky z vlastní dílny. Pak průvod pokračoval ulicí Mírovou k hřišti - u Petzuchů
byly skvělé chlebíčky a velkým překvapením pak bylo bohaté pohoštění místní
myslivecké složky, které bylo výjimečné i parádní výzdobou a dovezeným
mysliveckým posedem. U Hájků jsme si dali výborný svařák. Průvod se otočil
u Abrahamčíků, kde byla připravena další ochutnávka chlebíčků a koláčků, poslední
zastávka byla tradičně u Štěbrů na ulici Výhon, zde mimo pohoštění obdržely děti
malé květinky k ozdobení svých masek. Všem, kteří se podíleli na masopustních
zastávkách, velice děkujeme, protože právě tyto zastávky jsou základem celé akce.
Poděkování patří také Obecnímu úřadu za přípravu a úklid prostranství před obcí,
kde průvod končil. Bylo zde připraveno bohaté pohoštění, hudba, ale hlavně:
velkohoštické masopustní veselí zde bylo ukončeno „Pochováním basy“. Pohřbu se
tentokrát výborně zhostil Roman Kaluža a basu na celý další třičtvrtě rok řádně
pochoval. Už se těšíme na její probuzení!!!! A tím i další ročník této akce.
Nyní se naše pozornost obrací k hlavní akci našeho spolku - k Dětskému dni
(zapište si do kalendářů: sobota 4.6.2016), na který Vás všechny srdečně zveme.
Z období antiky se přesuneme do období rytířů, princezen, loupežníků, hradů
a draků….
Za spolek Furtisami Pavla Dvořáková
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Úspěch svěřenkyň hřebčína HF
Ve středu 30.12.2015 se v Trojanovicích uskutečnil turnaj pony-games.
Jednalo se o loňský nejlépe obsazený turnaj v rámci celé ČR. Zástupci Hřebčína HF
Velké Hoštice pod vedením trenérky Michaely Markové skvěle reprezentovali naši
obec a obsadili krásné druhé místo, když po základním kole byli první se zástupci
Hřebčína HF Životice u NJ, kteří naše reprezentanty porazili až v rozjezdové
disciplíně slalom.
Hřebčín HF Velké Hoštice reprezentovaly: Tereza Gibesová s klisnou Eira,
Sabina Vilášková s Damienem HF Alkapet, Nikol Janygová s Ebrem HF Alkapet
a Agáta Svrčková s Šimonem HF Alkapet. Veliký dík patří trenérce, rodičům a všem
příznivcům Hřebčína HF Velké Hoštice.

Aleš Fiala - předseda Hřebčína HF Velké Hoštice

Zrušení telefonního automatu
Informujeme občany, že společnost O2 Czech Republic a.s. v průběhu
měsíce března letošního roku plánuje trvalé zrušení nevyužívaného telefonního
automatu na ulici Nádražní (u autobusové zastávky směr Chlebičov).
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Mateřská škola v lednu a únoru
Tříkrálová sbírka se uskutečnila v prvním lednovém týdnu, děti se seznámily
s tradicí tří králů a přivítaly nový rok.
Divadélko „Smíšek“ nás navštívilo s „Doktorskou pohádkou“.
Návštěva 1. třídy ZŠ se konala 18. ledna. Nejstarší děti ze třídy „Motýlků“ si
vyzkoušely nejen to, jak se sedí ve školní lavici, ale viděly a slyšely také, co všechno
se děti od září ve škole naučily. Děkujeme paní učitelce Šnajdrové za pěkné přivítání
a úkoly pro děti. Zápis do 1. třídy ZŠ proběhl 21. ledna. U zápisu byla přítomna paní
ředitelka Lenka Prokšová.
Třídní schůzka s ukázkou vzdělávací práce se konala 19. ledna ve třídě „Motýlků“.
Rodiče se mohli podívat, jak jejich dítě pracuje ve skupině se svými vrstevníky, jak
plní úkoly z předčtenářských a předmatematických dovedností a jak správně dokáže
držet kreslící potřeby při grafickém cviku. Po ukázce se mohli informovat na
vzdělávací výsledky svého dítěte a poradit se o případném odkladu školní docházky.
Velká zimní vycházka 20. 1. jsme se vydali s dětmi hledat do lesíka zásyp a krmelec
pro zvířátka, do kterého jsme jim donesli něco k snědku. Cestou jsme na stromy
zavěšovali lojové koule pro ptáčky, za které tímto děkujeme paní Jitce Vitáskové,
která nám je věnovala.
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Královský maškarní karneval pro všechny děti z obce se konal v neděli 24. ledna.
Na děti čekalo odpoledne plné písniček a tanečků s princeznami, v závěru tombola,
na kterou se všichni těšili. Chtěli bychom tímto poděkovat všem, kteří se
sponzorsky podíleli na tombole pro děti. Byl to obecní úřad, pizzerie Damika, paní
Pudová, paní L. Vitásková, p. J. Vitásková, p. Kubitzová, p. Machoňová , p. Šochová ,
p. Benková, p. Baroňová , p. Olšáková, p. V. Nestrojová, pan Šupík a pan Dener.
Děkujeme žákyním ZŠ Veronice Schaffartzikové a Kamile Kunzové za pomoc
v šatně, panu Pavlu Straubovi za to, že celý ples nafotil. Děkujeme paní G.Ihnové,
L.Vitáskové a L.Štěbrové za pomoc na sále.

Karneval v mateřské škole jsme pro děti uspořádali 27. ledna. Zatančit si tak mohly
i děti, které se v neděli maškarního karnevalu nemohly zúčastnit.
Místní muzikanti přišli dětem následující den do mateřské školy představit hudební
nástroje a zahrát jim několik písní nejen k poslechu, ale i k tanci. Děkujeme tímto
panu F. Wittaskovi, J. Ihnovi, H. Nowakovi a J. Hoffschneiderovi za pěkné
vystoupení, které se dětem moc líbilo.
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Divadélko „Smíšek“ nás navštívilo 9. února s pohádkou „Kterak chudý rybář
zmoudřel“.
Zápis dětí do MŠ Velké Hoštice pro školní rok 2016/2017. Dne 5. 5. 2016 se
v době od 9:00 do 16:00 uskuteční zápis dětí k předškolnímu vzdělávání ve
školním roce 2016/2017 v Mateřské škole, Pekliska 56, Velké Hoštice.
Zákonní zástupci si donesou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.
Lenka Prokšová, ředitelka MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA V LEDNU A ÚNORU
Výsledky 1. pololetí šk.roku 2015– 16
Roč.
žáků
vyznam.
prosp.
1.
24
24
0
2.
21
21
0
3.
22
20
2
4.
21
18
3
5.
20
13
7
6.
29
14
14
7.
20
11
8
8.
15
6
8
9.
20
9
10
Celk. 192
136
52
Celkový prům.: 1, 41 (loni 1,36)
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neprosp.
0
0
0
0
0
1
1
1
1
4

2.st. z chov.
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Úprava prostor za školou a ve škole
Na podzim začali pracovníci OÚ s úpravou prostor ve školní zahradě
(u pergoly). Nejdříve zaizolovali západní zeď tělocvičny a nyní provádějí dláždění
chodníku a pokládku obrub kolem plotu. V zimních měsících obecní pracovníci také
zrekonstruovali prostory pod výdejnou stravy, kde je nyní cvičná školní kuchyně, ve
které se žáci mohou učit připravovat různé dobroty. Zrenovován byl také kabinet
výchovné poradkyně. Poděkování patří pánům A. Večerkovi a J. Hahnovi za
podlahářské práce a oblepení stěny chodby k jídelně, kde děti čekají ve frontě na
obědy, dále panu Danielu Holleschovi za poskytnutou slevu na obklady
a v neposlední řadě také obecnímu úřadu.
Exkurze na patologii v Opavě
V lednu žáci chemického cvičení spolu s p.uč. Komárkovou navštívili
Slezskou nemocnici a přímo oddělení patologické anatomie. Zde měli příležitost
vidět muzeum patologie, které založil v r. 1911 dr. Alois Materna, první lékař
opavské patologie. Jeho sbírka měla pět stovek exponátů. Ale všechny se
nedochovaly, dnes je zde asi 250 exponátů. V muzeu paní primářka žáky seznámila
s velmi odpovědnou prací lékařů, ukázala vzorky tkání, vysvětlila náplň každodenní
práce, význam oddělení.
Exkurze v Modelu Opava
V únoru měli žáci chemického cvičení možnost seznámit se s provozem
Modelu Opava. Nejdříve jim byla přiblížena historie podniku a poté zajímavosti
spojené s výrobou. Pak vyrazili do samotného provozu, kde viděli řadu výrobků,
princip tisku, druhy materiálů atd.
Programy prevence
V lednu navštívili školu pracovníci Policie ČR, aby seznámili žáky s těmito
oblastmi:
2.třída
Vlastní bezpečí
5. třída
Dodržuj zákony
7. a 9. třída
Nebezpečný internet
Zápis do 1.třídy
Proběhl 21.1. Zatímco rodiče zapisovali, 21 dětí absolvovalo bohatý
pohádkový program. Na budoucí předškoláky se přišla podívat paní ředitelka ze
školky a také inspektor ČŠI RNDr. Libor Kubica, který konstatoval, že vše proběhlo
v naprostém pořádku. Předpokládáme, že do první třídy - vzhledem k odkladům nastoupí v září 18-19 dětí.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Lyžák
Poslední lednový den vyrazilo 31 dětí ze 7.-9. třídy s pány učiteli Straubem,
Vítkem a A. Stříbnou (studentka učitelství) na Karlov vstříc zimním radovánkám
lyžařského výcviku. Ubytovaní byli opět na chatě Marion a výcvik probíhal
v nedalekém ski areálu Pawlin. Sněhové podmínky sice nebyly ideální, ale jezdit se
dalo a naučili se to i ti, co na lyžích stáli poprvé. V den volna absolvovali všichni
vycházku až do Malé Morávky. 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 si zájemci
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.
Vzhledem ke zdražení cen lyžařských vleků jsme letos museli k vybrané
částce doplácet 41 Kč na žáka. Tento rozdíl byl uhrazen z fondu SRPŠ, z něhož jsme
rovněž uhradili autobus do Karlova a zpět v ceně cca 9 000 Kč.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Úspěch na olympiádě v angličtině
Ve čtvrtek 11. února se žák 9.třídy Adam Mareta
zúčastnil okresního kola v olympiádě z anglického jazyka.
V konkurenci 32 dětí ze škol celého okresu skončil na
vynikajícím 3.místě (a to pouze o bod za druhým a 2 body za
vítězem!). Písemný test, který je součástí hodnocení, napsal
dokonce nejlépe ze všech – dosáhl 48 bodů z 51 možných.
Adamovi blahopřejeme a poděkování patří i p.uč. Straubovi
za pomoc při jeho přípravě.
Školská rada
Zástupci školy, obce a rodičů žáků byli 15.2. ředitelem školy a jeho zástupcem
seznámeni s hospodařením školy v roce 2015 a projednali rozpočet školy na rok
2016 ve výši 1 700 000 Kč.
Projekt s Poláky
V prosinci jsme zažádali o získání prostředků z fondů EU na přeshraniční
spolupráci s našimi polskými kamarády v Nedze. V současnosti probíhá schvalování
projektu, a pokud vše dobře dopadne, budeme moci letos a v příštím roce
uskutečnit společné lyžáky, výměnné pobyty, výlety a další aktivity.
Vítání občánků
Proběhlo v neděli 21.2. na zámku. V krátkém kulturním programu zde
vystoupila děvčátka z 1. třídy pod vedením p.uč. Šnajdrové.
Problém
Na konci loňského roku ukončil provoz školní bufet. Dosud marně hledáme
zájemce, který by ve vedení bufetu mohl pokračovat. Jedná se o dopolední hodiny
od 6:30 hod. do 11:00 hod. Všichni bychom byli rádi, kdyby se činnost bufetu
obnovila. Prosíme zájemce, aby se obraceli na telefonní číslo ředitelství školy 602
188 991.
Co nás čeká v březnu a dubnu:
-turnaj ve stolním tenise o přeborníka školy,
-soutěž k Měsíci knihy,

-recitační soutěž,
-v dubnu Den země.
Mgr. Radovan Staněk, ředitel
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Obec Velké Hoštice
pořádá
v sobotu 5. března 2016

TURNAJ
VE FLORBALU
Místo: tělocvična Základní školy ve Velkých Hošticích od 8:30 hod
Startovné: 300 Kč za tým
Hrací systém: podle počtu přihlášených týmů a podle pravidel florbalu
Hráči: kteří bydlí, bydleli nebo se narodili ve Velkých Hošticích
Přihlášení: u p. Libora Pospiecha telefonicky 605 221 049 nebo
email : libor.pospiech@seznam.cz nejpozději do čtvrtku 3. 3. 2016 !

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO!
TURNAJ V
EF

LO
R

BA
LU
VEL
KÉ HOŠTICE

21. 4. 2016

