Občasník obce Velké Hoštice

obec Velké Hoštice
Září - Říjen 2016

www.hostice.cz

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych se v úvodu nového Občasníku ještě jednou vrátil k akci, kterou žila
v uplynulých měsících doslova celá vesnice – k soutěži Vesnice roku.
Vítězství v krajském kole zavazovalo naši obec k účasti i v kole celostátním, a tak byl
opět za aktivní pomoci mnoha dobrovolníků, převážně z řad místních složek, ale
i ostatních občanů, připraven program pro hodnotící komisi. Byl to program, který –
nebojím se to říct – neměl obdoby. To, že jsme nakonec nezvítězili, nic nemění na tom,
že náš program byl prostě úžasný. Děkuji znovu všem, kteří se na něm podíleli. Také
bych rád poděkoval všem ostatním občanům, kteří přišli povzbuzovat. Byli jste skvělí.
V celostátním kole jsme získali velice hodnotnou cenu internetového hlasování
veřejnosti. Je to významné ocenění a já děkuji všem, kdo jste pro nás hlasovali.
Zvítězila sice jiná obec – a bylo to dle mého názoru způsobeno jakýmsi zvláštním
posunem členů hodnotící komise při vnímání pravidel soutěže. Nicméně – nevadí. Ve
Velkých Hošticích jsme si obě soutěžní kola skutečně dokázali užít a občané Velkých
Hoštic pro svou obec doslova dýchali.
Děkuji Vám všem za tu nádhernou atmosféru.
Přeji hezký barevný podzim.

Ing. Alfons Pospiech
Starosta obce
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INFORMAČNÍ SERVIS
Mimořádné zasedání obecního zastupitelstva dne 26. 9. 2016
Schvaluje a bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti OÚ za uplynulé období.
2. Úpravu rozpočtu – rozpočtové opatření č. VI. /2016.
3. Informaci o případném zřízení dobíjecí stanice pro elektromobily v naší obci.
4. Informaci o přípravě dotačního titulu „Výstavba 2 kusů semaforů na ulici
Opavská“.
5. Informaci o přípravě dotačního titulu „Cyklotrasa Nedza-Velké Hoštice“.
6. Informace o záměru odkoupení 2 lesíků v k.ú. Velké Hoštice.
7. Na základě výsledku výběrového řízení schvaluje firmu „Porsche Inter Auto CZ
spol. s r.o., závod Opava“ na dodávku dopravního automobilu pro hasičský sbor Velké
Hoštice.
8. Smlouvu o prodeji části obecního pozemku parc.č. 560/1 v k.ú. Velké Hoštice,
který je vymezený geometrickým plánem č. 903-139/2016 a označený jako pozemek
parc.č. 560/10 v k.ú. Velké Hoštice o výměře 5 m2, a dále část obecního pozemku
parc.č. 1172/8 v k.ú. Velké Hoštice, který je vymezený geometrickým plánem č. 903139/2016 a označený jako pozemek parc.č. 1172/21 o výměře 8 m2 v k.ú. Velké
Hoštice v souvislosti s realizací protipovodňové hráze.
9. Smlouvu o nájmu obecního pozemku parc.č. 846/7 v k.ú. Velké Hoštice o výměře
149 m2 , a to na dobu neurčitou za nájemné ve výši 1,- Kč/1 rok/1 m2 s platností od
1.1.2017.
10. Smlouvu o nájmu obecního pozemku parc.č. 846/6 v k.ú. Velké Hoštice o výměře
125 m2 , a to na dobu neurčitou za nájemné ve výši 1,- Kč/1 rok/1 m2 s platností od
1.1.2017.
11. Komisi pro výběrové řízení na vypracování koncepce projektu cyklotrasy NedzaVelké Hoštice ve složení: Ing. Josef Teuer, Mgr. Pavel Straub, Mgr. Petr Michalčík.
Neschvaluje:
1. Žádost MS Borka Velké Hoštice z.s. o poskytnutí účelové finanční dotace ve výši
100.000 Kč z rozpočtu Obce Velké Hoštice z důvodu nutnosti specifikace požadavku
na vybavení myslivecké chaty.
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INFORMAČNÍ SERVIS
Oznámení spolkům působícím v naší obci
Prosíme zástupce jednotlivých spolků, aby do 30.listopadu 2016 doručili na
obecní úřad plán a termíny svých akcí konaných v roce 2017, abychom mohli sestavit kalendář akcí pro následující rok.
Seznamy posílejte na email tereza.kaluzova@hostice.cz, nebo doneste osobně referentce majetku Ing. Kalužové.
Volby do zastupitelstva Moravskoslezského kraje – výsledky v obci Velké Hoštice
Ve dnech 7. - 8.10. 2016 se v celé ČR konaly volby do zastupitelstev krajů.
V Moravskoslezském kraji se o hlasy voličů ucházelo 25 politických stran a hnutí.
V obci Velké Hoštice dostalo minimálně 1 hlas 19 politických stran a hnutí.
Zde uvádíme prvních pět s nejvyšším počtem hlasů:
1. ANO 2011
121 hlasů
2. KDU-ČSL
98 hlasů
3. TOP 09
93 hlasů
4. ČSSD
54 hlasů
5. Koalice SPD a SPO
39 hlasů
Pozvánka na veřejné bruslení
Obec Velké Hoštice zve všechny malé i velké občany na VEŘEJNÉ BRUSLENÍ,
které jsme pro Vás ZDARMA zajistili v Buly Aréně Kravaře v těchto termínech:
neděle 20.11. 2016
11:15 – 12:45
neděle 11.12. 2016
11:15 – 12:45

Neváhejte a přijďte si zasportovat!

DVD o naší obci
Nechali jsme vyrobit krátký film o naší obci. Zájemci si jej mohou za 50 Kč
zakoupit na obecním úřadě.
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INFORMAČNÍ SERVIS
Upozornění na nesprávné parkování a stání v naší obci
Vážení spoluobčané, vzhledem k tomu, že se stále opakují stížnosti obyvatel
na nesprávné parkování na obecních komunikacích a v obytné zóně na ulici Akátová,
vyzýváme všechny majitele automobilů, aby používali k parkování především své
pozemky, případně parkoviště k tomu vyhrazená! Na některých ulicích parkují majitelé nemovitostí po obou stranách silnice, často velmi blízko sebe a někteří dokonce
i přímo v křižovatkách (!). 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.

Vážená paní, vážený pane,
Obecní úřad Velké Hoštice Vás srdečně zve na přátelské setkání jubilantů
roku 2016, které se uskuteční ve středu 7.12. 2016 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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INFORMAČNÍ
KULTURNÍ
OKÉNKO
SERVIS
Nejbližší obecní akcí, která se bude konat, je SETKÁNÍ SE SENIORY.
Ve středu 23. 11. v 16:00 hodin se na našem zámku sejdou občané starší 75 let,
aby společně strávili večer plný vzpomínek a milé zábavy. Potěšit je přijdou se svým
programem děti ze základní školy, zazpívají a pobaví i usměvavé Panimámy.

SETKÁNÍ S JUBILANTY NAD 75 LET se uskuteční ve středu 7. 12. v 16:00
hodin taky na zámku. Na všechny pozvané se kromě představitelů obce bude těšit
spolek Devatero a jeho přátelé. Nebude chybět hoštické trio – pánové Wittasek,
Novák a Tomíček.

Akce na měsíc prosinec:

ROZSVÍCENÍ STROMU aneb „ADVENTEM S ANDĚLEM“
Dne 3.12. v 16:00 hodin - slavnostní rozsvícení na návsi u hasičské zbrojnice!
Následný program pro malé i velké bude připraven na útulném a krásně
vyzdobeném parkovišti za obecním úřadem. Vystoupí například mladá popová
skupina Naděje. Pro všechny hodné andílky bude připravena perníková dobrotka.
Máte se na co těšit!

VÁNOČNÍ KONCERT NA SV. ŠTĚPÁNA proběhne tradičně dne 26. 12.
v našem farním kostele sv. Jana Křtitele. V krásných podlužáckých krojích
vystoupí DECHOVÁ HUDBA ŠOHAJKA.
Přejeme vám, aby celý podzim, advent i doba vánoční byla prožita v klidu a pokoji,
za který můžeme být vděční. Těšíme se na setkání s vámi a na všechny pořádané
akce vás srdečně zveme!
Za kulturní komisi Šárka Černohorská

6

KULTURNÍ
INFORMAČNÍ
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Další kulturní zajímavosti
Místní hudebník FILIP NAJSER se se svou kapelou Naděje dostal mezi top
100 interpretů v anketě ČESKÝ SLAVÍK MATTONI 2016 v kategorii HVĚZDA
INTERNETU. Mladou kapelu Naděje můžete podpořit svým hlasováním na adrese:
www.hvezdainterentu.cz/je/nad-je

Kapela Naděje

7. 10. 2016 proběhl v Obecním domě v Opavě výroční koncert folkové
skupiny KOPYTO, o úspěšnosti akce svědčil opět vyprodaný Klub Art.
Další, tentokrát společný koncert dvou těles, proběhne dne 5. 11. ve 20:00
hodin v opavském Artu. Vystoupí Kopyto (jejíž členkou je Šárka Černohorská)
a Folimanka Blues (Praha).

Folková skupina Kopyto
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Z ČINNOSTI ČSCH
Dne 3.9.2016 proběhla v areálu Pekliska třetí dětská výstava domácích mazlíčků. Této výstavy se zúčastnilo přes třicet dětí, které si přišly vystavit psy, kočky
s koťaty, morčata, králíky, papoušky, slepice a akvarijní živočichy. Všechny děti byly
oceněny a jsme rádi, že jich letos bylo tolik. Je vidět, že dětem není cizí ať už chov
morčat, papoušků, rybiček, tak i drůbeže, králíků apod.

Oceněné děti na 3. dětské výstavě domácích mazlíčků.

Poslední dvě burzy v letošním roce nás čekají v termínech 6. 11. a 4. 12.
2016. Tyto burzy se opět konají od 8:00 do 11:00.
Naše výstavní sezóna pokračovala v Opavě – Kylešovicích, kde z naší organizace vystavovalo 5 chovatelů a čestnou cenu zde získal Roman Klásek za králíky –
Vídeňské modré. V září jsme se zúčastnili mezinárodní výstavy u našich přátel v polském Radlinu. Na této výstavě vystavovalo 7 našich chovatelů a čestnou cenu zde
získala Marie Černohorská na králíky – Aljaška a Martin Černohorský rovněž na
Aljašky. Další zářijovou výstavou byla VIII. Slezská výstava v Hati. Na této výstavě
vystavovalo opět 7 našich chovatelů a hned dvě čestné ceny zde získal Roman Klásek na králíky – Vídeňský modrý. Na této výstavě uspěla naše chovatelka Marie
Černohorská, protože její samice Aljašky byla Šampionkou mezi králíky.
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Z ČINNOSTI ČSCH
Poslední výstava drobného zvířectva v našem okrese proběhla v sousedním
Chlebičově. Tato výstava byla okresní. Z naší organizace zde vystavovalo 8 chovatelů
a čestnou cenu zde získal František Stanke na holuby – Český stavák sedlatý
červený a Roman Klásek za králíky – Vídeňský modrý.

Pohled na Okresní výstavu v Chlebičově.

VŠEM VÝHERCŮM GRATULUJEME!!
Nyní máme v plánu obsadit celostátní výstavu v Lysé nad Labem a výstavu
Moravy a Slezska v Přerově.
10.9.2016 se chovatelé zúčastnili velkohoštických dožínek. Do průvodu
jsme si nazdobili alegorický vůz. Také jsme zde měli stánek s malým občerstvením
a výbornými plackami.
Dne 24.9. 2016 proběhla v areálu Pekliska vojenská ukázka KVH, na které
jsme prodávali občerstvení. Myslím si, že tato akce zpříjemnila zářijové dny všem,
kteří se přišli podívat.
Rádi bychom oslovili mladé lidi a děti, kterým bychom zajistili vstup do
kvalitního chovu, poskytli bychom rady a nadále pomáhali. Udržování chovu
drobného zvířectva v obci a okolí je koníček nejen zábavný, ale i užitečný.
Informace o našem spolku naleznete na www.csch-velkehostice.cz. Také
nám můžete posílat své dotazy, a to na e-mail zocsch.velkehostice@seznam.cz.
Nově si nás můžete najít na Facebooku pod názvem ČSCH Velké Hoštice.
Naleznete tam fotky, aktuality z výstav a z činnosti spolku.
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Na závěr bychom Vás chtěli pozvat na tradiční vepřové hody, které se konají
19. 11. 2016. Zabíjačkové hody jsou opět spojeny s prodejem výrobků. Více
informací naleznete již brzy na plakátech. Všichni jste srdečně zváni.
Za ZO ČSCH Roman Klásek
21. výstava hroznů Slezska
V pátek 9. září 2016 v podvečerních hodinách přivítal předseda ZO ČZS Velké
Hoštice Ing. Josef Teuer na zámku ve Velkých Hošticích starostu obce Ing. Alfonse
Pospiecha, poslance, starostu obce Bolatice a předsedu Mikroregionu Hlučínsko
Mgr. Herberta Paveru, starosty okolních obcí p. Ilju Novotného z Chlebičova a Mgr.
Miroslavu Konečnou z Malých Hoštic, místopředsedu republikové rady Českého
zahrádkářského svazu MVDr. Stanislava Kubesu a předsedu územní rady Českého
zahrádkářského svazu okresu Opava MVDr. Stanislava Šmajdlera u příležitosti
zahájení 21. výstavy hroznů Slezska.
Obdobně jako minulá léta, i v letošním roce byla jmenována komise pro
hodnocení pěstitelů a organizací pod vedením předsedy územního sdružení MVDr.
Stanislava Šmajdlera. Komise vyhodnotila jako nejúspěšnějšího pěstitele Ing. Kamila
Teuera z Velkých Hoštic, na druhém místě se umístil Wilibald Rycman z Píště a třetí
místo přidělila komise p.Wilibaldu Bartošovi z Kozmic. V kategorii organizací získala
ZO ČZS Velké Hoštice 1. místo, ZO ČZS Píšť 2. místo a ZO ČZS Bobrovníky se umístila
na 3. místě.
V letošním roce jsme ve sklepních prostorech zámku představili vína ze
Znovínu Znojmo. Přítomní hosté měli možnost degustace celkem osmi vzorků
kvalitních vín (všechny z ročníku 2015), z nichž většina byla v kvalitě pozdní sběr
a jedno dokonce výběr z hroznů. Degustaci řídila obchodní manažerka Znovínu pro
severní Moravu p. Dáša Ďurišová.
O zábavu se postaraly naše Panimámy, po jejichž vystoupení nám hrála
cimbálová muzika Háj pod vedením Pavla Vašíčka.
I přes jarní mrazíky koncem měsíce dubna, kdy byly vinice částečně
poškozeny, můžeme hodnotit letošní vinařský rok jako velmi vydařený, což to se také
projevilo v počtu vystavovaných vzorků. Celkem zde bylo představeno 109 odrůd vín
a 431 vzorků hroznů. Pro veřejnost byla výstava přístupná v sobotu 10.9. a v neděli
11.9. 2016. Výstava byla v sobotu podpořena zdařilými dožínkami. Tato spolupráce
se nám v posledních letech jeví jako velmi výhodná, a proto bychom v ní rádi
pokračovali i v budoucnu.
Ing. Josef Teuer, místostarosta
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Senior klub
Senior klub uskutečnil zájezd do Veselí nad Moravou, kde nás čekala
projížďka Baťovým kanálem, společný oběd v Petrově a prohlídka vinných sklepů
s degustací vín a odborným výkladem. Všem se zájezd líbil, a proto chceme
poděkovat OÚ za finanční příspěvek.

Náš Senior klub rovněž uskutečnil zájezd do Prahy, navštívili jsme Trojský
zámek a přilehlou zahradu, večer jsme byli ve Vinohradském divadle na hezkém
představení Pygmalion a druhý den jsme byli v muzeu voskových figurín. Byl to moc
hezký zájezd. Ještě v měsíci říjnu uskutečníme další zájezd na zámek v Lešné
s návštěvou ZOO Lešná. V odpoledních hodinách si prohlédneme vesnici roku 2016 Kašavu, kde bude tento den slavnostní předávání cen celostátní soutěže.
V měsíci listopadu budeme připravovat vánoční výstavu. Začneme pečením
perníků, pak přípravou betléma tak, aby mohla být výstava slavnostně zahájena
v neděli 27.11. 2016 rozsvícením první adventní svíce. Začátek bude ve 14 hod.
v zámku.
Pokud je mezi občany někdo, kdo by se rád účastnil našich setkání, může přijít
na některou z našich schůzek, které jsou vždy první úterý v měsíci od 17 hod.
v prostorách klubu seniorů v zámku. Jste všichni srdečně zváni!
Kristina Nestrojová
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Vojenská ukázka Gross Hoschütz 1945
Kdo zavítal v sobotu 24. září na pole nad areálem Pekliska, mohli si na chvíli
připadat jako ve válce – střelba z kulometů, výbuchy granátů, minové pole, obrněný
transportér, tank, dělo a vojáci v zákopech… to vše zde bylo k vidění díky nadšencům
z Klubu vojenské historie Hlučínsko, kteří pro více než pětistovku diváků připravili
ukázku boje o naši obec, který se odehrál v dubnu 1945. Před samotnou ukázkou
zazněl z úst komentátora popis skutečného boje tak, jak jej zachytili ve své knize
o historii Velkých Hoštic známí historikové manželé Plačkovi. Poté již všichni
s napětím sledovali souboj muže proti muži podporovaný sovětským tankem T-34
a německým obrněným transportérem SdKfz 251.

Kromě velmi zdařilé vojenské ukázky, na které se podíleli dobrovolníci
z Česka, Polska a Slovenska, si mohli diváci prohlédnout také dobové tábory.
K vynikající atmosféře celého dne přispělo i krásné slunečné počasí. Zakončením
celé akce byla večerní zábava v chovatelském areálu a také krásný ohňostroj.
Závěrem zbývá poděkovat hlavním organizátorům z KVH Hlučínsko za skvěle
připravenou akci, všem vojenským nadšencům, AMK Kravaře, Obecnímu úřadu
Velké Hoštice, hasičům z Bolatic a také všem sponzorům.
Připravili D. Pluschke a P. Straub
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Klub žen
Milí spoluobčané,
ve dnech 28. až 30. září se uskutečnil náš dlouho plánovaný zájezd do
Českého Švýcarska. Vyjely jsme vlakem
brzy ráno, ale než jsme se nadály, byly jsme
v Děčíně. Zde nás čekal výšlap na skalní
útes nad městem s překrásným výhledem
na město, jímž protéká mohutná řeka
Labe. Druhý den jsme se po pohodové
plavbě výletní lodí do Hřenska vydaly k
Pravčické bráně. Výstup byl náročný, ale
dechberoucí výhledy nám byly odměnou.
Po pár kilometrech sestupu nás čekala
pramice, která s námi bezpečně proplula soutěskou mezi pohádkovými skalami.
Třetí den nás uchvátil malebný děčínský zámek, postavený nad Labem. Náš obdiv si
zasloužily i zámecké zahrady plné voňavých růží. Úžasné počasí nás provázelo po
celou dobu a umocnilo zážitky, na které se nezapomíná.
V sobotu dne 8. října byla u nás na sále uvedena komedie divadelního
souboru při TJ Sokol Kyjovice s názvem „Přes přísný zákaz dotýká se sněhu“. Sál byl
naplněn natěšenými diváky, kteří ocenili jako vždy i naše občerstvení. Herci
nezklamali, byli obdivuhodní a postarali se o dobrou zábavu všech. Věříme, že se
představení líbilo i vám a že příště zase přijdete!
Podzimní sbírka použitého ošacení a dalších věcí - bot, domácích potřeb,
hraček a drobného vybavení domácností se konala ve dnech 13. a 14. října
odpoledne v obecní garáži. Tuto akci organizujeme vždy na podzim a na jaře
(termíny jsou včas vyhlášeny). Jedná se o sbírku pro Diakonii Broumov, jejíž hlavní
aktivitou je sběr použitých věcí za účelem jejich dalšího využití pro potřebné z České
republiky. Pracovníci diakonie vám všem vyjadřují velký dík.
Koncem roku se budeme podílet ještě na dvou akcích, které pořádá naše
obec. Jedná se o setkání seniorů a setkání jubilantů. Připravujeme se a moc se
těšíme.
A na závěr to nejlepší!
V pátek 11. listopadu v 18.00 hod. bude v sále pohostinství uveden
komponovaný pořad

Když dva se rádi mají…
14

INFORMAČNÍ SERVIS
Účinkovat budou přední sólisté Národního divadla moravskoslezského
v Ostravě Eva Zbrožková a Peter Svetlík. Přijďte si poslechnout nejznámější operetní
melodie a nahlédněte do života postav, které si dřív nebo později uvědomí, že ve
dvou se to lépe táhne. Nenechte si ujít nezapomenutelný zážitek ! Vstupenky budou
k dispozici v předprodeji u Doris Kováčové a ostatních členek klubu.
Za klub žen D. Rinková
Dominika Lissková mistryní světa!
Konec prázdnin je pro mažoretkový sport velkým
svátkem. V tomto období se koná MISTROVSTVÍ SVĚTA,
kde se sejdou ty nejlepší z nejlepších mažoretkových
skupin. Letos se toto klání uskutečnilo ve dnech 24.-27.8.
v Praze.
Ani tentokrát nechyběly mažoretky z oddílu AMA
Opava. Dominika LISSKOVÁ – žákyně 7. třídy naší školy zde soutěžila ve skupině AMA 2 JUNIOR. Po celoročním
úsilí na postupových soutěžích, kvalifikacích na MČR a ME
získalo šestičlenné družstvo juniorek zaslouženě kov
nejcennější –ZLATO ! Děvčata se tak stala mistryněmi světa
pro rok 2016 v disciplíně Mini-mix.
Gratulujeme a přejeme Dominice mnoho dalších
úspěchů v tomto pěkném dívčím sportu.
Inzerce
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Připravil P. Straub

DEVATERO
D E V A T E R O Pěvecký a herecký amatérský soubor
Zdravíme vás a přidáváme pár listů do barevného podzimu, který pro nás
bývá vždycky pestrý.
V neděli 18. 9. 2016 se konalo v Píšti Setkání schol. Ve zdejším kostele
sv. Vavřince během odpoledne vystoupilo 11 schol Hlučínska, mezi nimi i naše
velkohoštická. Tato velká akce byla skvěle zorganizovaná farností Ludgeřovice
a Sdružením obcí Hlučínska.

2. 10. 2016 jsme se spolu s dětmi a mládeží celého opavského děkanátu také
zúčastnili KONCERTU SCHOL opavského děkanátu, který je již 5. rokem pořádán obcí
Litultovice.
OpaNIGHT
21. 10. se v Opavě v kostele sv. Vojtěcha konalo každoroční setkání mládeže
Opavské diecéze - OpaNIGHT aneb večer s Bohem.
Tématem setkání byla BIBLE. Setkání začínalo mší svatou, kterou sloužil spirituál
Biskupského gymnázia v Ostravě otec Vojtěch Janšta.
Příjemná atmosféra, ke které snad přispělo i naše zpívání, adorace, scénky a skvělá
pizza, provázela celé setkání.
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27. 11. se s vámi budeme těšit na VÝSTAVU BETLÉMŮ, která bude zahájena hned po
zapálení 1. adventní svíce.
3. prosince společně rozsvítíme strom, který bude zdobit naši pěknou vesnici po
dobu adventu a připomínat nám, že Vánoce a s ním narození Ježíše brzy přijde.
Za Devatero Šárka Černohorská
Dojmy z Luhačovic a vyhlášení soutěže Vesnice roku
Jako jedna z mnoha občanů naší vesnice jsem se i já zúčastnila „zájezdu“ do
Luhačovic na vyhlášení výsledků celostátního kola Vesnice roku. A trochu jsem
pomáhala s organizací.
Je třeba říci, že účast na vyhlášení soutěže v Luhačovicích byla pro mnohé
občany - a pro mne rovněž - zklamáním. Vůbec nám nepřálo počasí – což ovšem
organizátoři nemohli ovlivnit. Zbytek ale ovlivnit mohli. Nepočítala jsem
samozřejmě přesně, kolik lidí se této akce v Luhačovicích zúčastnilo, ale rozhodně to
bylo přes 500, možná k tisíci. A pro toto množství lidí nebyli organizátoři (paní Mirka
Tichá z Ministerstva pro místní rozvoj, ale také vedení Luhačovic) schopni zajistit
v podstatě vůbec nic. Chybělo občerstvení v jakékoli formě – ochutnávky u stánků se
za občerstvení nedají považovat. „Jarmark venkova“, jak to nazvali, bylo pár stánků
s propagačními materiály soutěžících obcí, případně drobné ochutnávky. Město
Luhačovice výslovně zakázalo v těchto stáncích jakýkoli prodej, protože by tak přišli
zkrátka místní podnikatelé – ale kde byli?
17
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Myslím, že všichni jsme čekali prodejní stánky s dobrým pitím a jídlem, případně
i čímkoli jiným, ale kde nic, tu nic. K pití se nabízela v podstatě jen Vincentka v blízkém
pavilónu.
O úrovni obsluhy v místních restauracích by se také dalo diskutovat.
Co nebylo naprosto zvládnuto a bylo až nehorázné, byla organizace
samotného předání. Chyběly jakékoli informace – nikdo kompetentní nám nebyl
schopen (nebo ochoten?) sdělit fakt, že byl přesunut kulturní program. A tak jsme
tam v dešti čekali před prázdnou tribunou, zatímco děti dávno zpívaly v kulturním
domě. A když už jsme se tam přesunuli, chyběla místa k sezení.
A pak přišla paní ministryně pro místní rozvoj a poděkovala paní Mirce Tiché
za skvělou organizaci. To bylo velmi vtipné a bylo by to k smíchu, kdyby to nebylo
spíše k pláči.
K hodnocení soutěže jen tolik: komise nevybírala nejlepší obec, ale obce,
které potřebují pomoci, které se teprve rozvíjejí. To by se ale měla soutěž
přejmenovat – nesoutěží se o obec nejlepší, ale nejpotřebnější.
Všechna tato fakta jsem ostatně sdělila v dopise paní ministryni Šlechtové.
A ještě taková perlička: fotografie, která na velkém panelu reprezentovala
Velké Hoštice, byla rovněž vybrána paní Tichou. Ta zřejmě oplývá smyslem pro
humor, který my ostatní nechápeme. Málokdo z velkohoštických občanů to místo
vůbec poznal. Byla to závora u bunkru s výhledem na trávu a kříž. Paráda.
Nebyla jsem spokojená s ničím, kromě jediného – všichni účastníci z Velkých
Hoštic byli moc fajn a nenechali si zkazit náladu. Díky za to.

Mgr. Renata Pospiechová
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Dožínky 2016
Hoštická a.s. spolu s obcí Velké Hoštice, zemědělci působícími na katastru
naší obce a místními spolky připravili 10. září dožínkový průvod a dožínkové
odpoledne u zámku ve Velkých Hošticích. Účastníci průvodu se scházeli od 13 hodin
v areálu Hoštické a.s., odkud pak vyšli v čele se zahrádkáři a s krojovanými členkami
spolku Panimámy. V průvodu jela velká skupina kočárů tažená koňmi, která vezla
významné hosty, ale také žebřinový povoz se senem s. p. Petrem Tomíčkem
a účastníky průvodu, pak následovaly jednotlivé spolky a poté jela historická
technika především od p. Karla Zbytovského a na závěr moderní zemědělská
technika.
U zámku se o moderování postarala dvojice Ing. Mgr. Ondřej Benda, MBA
a Lucie Martínková, kteří uváděli jednotlivé vystupující a postarali se o skvělou
zábavu všech přítomných. Obdobně jako v minulém roce, kdy nás uvítal sám hrabě
Chorynský s chotí, i v letošním roce se manželé Daňkovi představili v roli krále Karla
IV. s chotí, který se ve výročním roce (700 let od narození) přijel podívat na své
poddané do Velkých Hoštic. Král s královnou předávali dožínkové věnce a vtipným
způsobem pasovali starostu obce Ing. Alfonse Pospiecha, místní zemědělce Ericha
Kalužu, Josefa Prokše, Ing. Josefa Teuera a sběratele historických strojů Karla
Zbytovského.
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Před pódiem vystoupily s novým programem členky Senior klubu a poté
zazpívaly naše slezské písničky krojované hoštické Panimámy. Následovalo
vystoupení štěpánkovického folklorního souboru Srubek, který má bohatou, téměř
40 letou historii a skutečně i dnes dokázal, že patří k předním souborům Hlučínska.
V letošním roce jsme pozvali z naší polské družební obce Nedza taneční
soubor a vůbec jsme netušili, s jakým programem a na jaké úrovni se u nás představí.
Profesionálním vystoupením si tato taneční skupina získala přítomné obecenstvo.
Jako poslední vystoupila westernová skupina Black + Brown s lanovými a koltovými
ukázkami.
Za zdárný průběh odpoledne musíme poděkovat především spolku
Furtisami, chovatelům, zahrádkářům, seniorkám, Klubu žen, panu Poštulkovi
a členům FK, kteří obohatili zázemí o pivní slavnosti a nabídli vynikající jídlo a pití.
Hlavní poděkování patří spolkům, které se zapojily do průvodů a vytvořily tak
krásnou atmosféru v ulici Výhon, Mírová a Zámecká. Poděkování také patří
obyvatelům jmenovaných ulic, kteří se zapojili do výzdoby, a nutno podotknout, že
některým se podařilo vytvořit vskutku krásná aranžmá.
za organizátory Ing. Josef Teuer

POZVÁNKA
NA SETKÁNÍ SENIORŮ

Představitelé obce Velké Hoštice a kulturní komise naší obce ve spolupráci
s Klubem žen zvou co nejsrdečněji ty z Vás, kterým je 75 let a více, na

PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ,
které se uskuteční
dne 23. 11. 2016 v 16:00 hodin
Připravili jsme pro vás malé občerstvení a pro dobrou náladu krátký kulturní program.
Na závěr budeme společně zvěčněni na skupinové fotografii.
Na Vaši účast se těší
starosta obce a pořadatelé
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Říjnem nám končí nejaktivnější období každého roku. To se naši sportovci
objeví konečně o víkendech doma. Mohu říci, že sportovně odvedli kus práce. Vezmu
to trochu pozpátku.
OCTOBER CUP
Pomyslnou třešničkou na dortu bylo vítězství našich mužů na prestižní
soutěži OCTOBER CUP v Babicích 1. října 2016. Na krátké trati zde překonali
dosavadní rekord časem 14.12 s.

Také letos jsme se účastnili soutěží EXTRALIGY ČR a MORAVSKOSLEZSKÉHO
POHÁRU.
EXTRALIGA ČR je o to náročnější, že se jí účastní nejlepší týmy republiky. Až na
jeden nepovedený útok podávali naši muži stabilní a velmi kvalitní výkony. V silné
konkurenci se umístili na krásném 6. místě, kdy nejlepšího času dosáhli v Plumlově.
Na stovkové trati zde levý proud shodil terč v čase 15,85s a pravý 16,58s. Za tento čas
získali stříbrné medaile. Celkové pořadí vypadá takto:
Extraliga ČR
1.místo
2.místo
3.místo
4.místo
5.místo
6.místo

Bezděkov p.Třemšínem
Prchalov
Bašnice
Stará Říše
Letohrad Kunčice
Velké Hoštice

175 b.
129 b.
117 b.
110 b.
89 b.
85 b.
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Ani v MORAVSKOSLEZSKÉM POHÁRU si muži neudělali ostudu. Účastníků je
sice méně než v extralize, ale všichni chtějí vyhrát a nevzdávají se do poslední chvíle.
Nejlepší výkon se jim povedl právě na poslední soutěži v Neplachovicích, kdy levý terč
padl časem 16.10s a pravý 16.07s. Bylo z toho první místo a 25 bodů do celkového
hodnocení.
Výsledná tabulka:
MSP muži
1.místo
2.místo
3.místo
4.místo

Bolatice
Svoboda
Neplachovice
Velké Hoštice

219 b.
216 b.
214 b.
210 b.

Soutěží
MORAVSKOSLEZSKÉHO
POHÁRU se účastnily také
naše ženy. Bojovaly
s ve l ko u ko n ku re n c í .
Nejlepší výkon podaly
ve Skrochovicích, kdy
obsadily 4. místo
s časem 17.82 s.
Celkově se pak umístily
v MSP na 6. místě.
MSP ženy
1.místo
2.místo
3.místo
4.místo
5.místo
6.místo

Bolatice
Svoboda
Kozmice
Malé Hoštice
Vávrovice
Velké Hoštice

141 b.
139 b.
136 b.
123 b.
107 b.
105 b.

EXTRALIGA ČR A MSP ve Velkých Hošticích
Také my jsme se letos stali pořadateli soutěže MSP a Extraligy ČR. Konala se v sobotu
23.července na hřišti FK. Soutěž nám zkomplikovala špatně měřící časomíra, kvůli
které musela některá družstva svůj útok zopakovat.
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Naši muži časem 16.98s obsadili 2. místo v MSP a do Extraligy se jim započítávaly
body za 9. místo. Úspěšné byly naše ženy, které časem 18.03s MSP vyhrály a za
1.místo získaly 15 bodů do tabulky.
Všem děkuji za přípravu této náročné soutěže, za zajištění zázemí
a občerstvení. Je vždy velmi těžké odhadnout, kolik toho nachystat, objednat,
uvařit, aby závodníci netrpěli hladem a aby toho také moc nezbylo. Vím, že někteří
z toho mají těžkou hlavu. Všem ještě jednou veliké díky.
NAŠI ŽÁCI
Naši žáci se rozjeli po soutěžích podzimního kola. Zúčastnili se soutěží
v Hněvošicích, Malých Hošticích, Chvalíkovicích a branného závodu v Borové.

Takto vypadá jejich umístění:
Místo konání soutěže
Hněvošice
Malé Hoštice
Chvalíkovice
Branný závod v Borové

Datum
10. září
24. září
1.října
8.října

Starší žáci
4. místo
2. místo
2. místo
A – 3. místo
B – 6. místo
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Mladší žáci
4. místo
3. místo
4. místo
4.místo

ZE SPORTU
V současné době zahájili všichni naši aktivní hasiči zimní přípravu
v tělocvičně ZŠ Velké Hoštice.
Není nám lhostejný život v naší obci. Krátkou ukázkou jsme přispěli do
soutěže Vesnice roku a také jsme se účastnili dožínkového průvodu.
HASIČSKÝ PLES
Hasičský ples se uskuteční 4. února 2017 na sále místního pohostinství.
Přijměte srdečné pozvání. K tanci bude hrát kapela MISTRAL. Lístky si můžete
zakoupit jako každoročně u p.Rity Borunské.
S přáním hezkých dnů
Jan Mikolajský, starosta sboru

Obec Velké Hoštice pořádá v sobotu 10. prosince 2016

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE JEDNOTLIVCŮ

Místo a čas: tělocvična Základní školy ve Velkých Hošticích od 9:00 hod.
Startovné: 50,-Kč/ hráč
Hrací systém: podle počtu přihlášených a podle pravidel stolního tenisu
Hráči: kteří bydlí, bydleli nebo jsou narozeni ve Velkých Hošticích
Přihlášení: u Libora Pospiecha telefonicky 605 221 049 nebo email:
libor.pospiech@seznam.cz nejpozději do čtvrtku 8.12.2016.

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO!!
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Z našeho fotbalu
Vážení občané,
dovolte, abych v krátkosti zhodnotil dosavadní působení našeho mužstva
v CANIS I.B třídě v probíhajícím ročníku 2016/2017.
V rámci mého posledního příspěvku jsem zmínil nepříliš povedou letní
přípravu našeho mužstva a první dvě soutěžní kola, od té doby jsme se posunuli
k závěru podzimní části sezóny.
V průběhu podzimních bojů se do mužstva opět zapojil Martin Janecký.
Vzhledem ke skutečnosti, že velká část našeho mužstva má pracovní povinnosti,
které jim brání se pravidelně zúčastňovat tréninkových jednotek, byl jsem nucen
spojit náš FK s SK Moravan Oldřišov, kde také současně působím v roli trenéra. Tento
krok se projevil na stoupající výkonnosti mužstva a tím pádem i na výsledcích. Naše
soutěž je v letošní sezóně značně vyrovnaná a snad kromě Slavkova, který míří zpět
do I.A třídy, jsou všechna ostatní mužstva na srovnatelné úrovni.
I přes výše uvedené skutečnosti je naše postavení v dosavadní tabulce po
10 odehraných kolech celkem příjemné - nacházíme se na 6.místě se 14 body
a s vyrovnaným skórem 22:22.
Přehled jednotlivých utkání:
Velké Hoštice - Velké Heraltice 2 : 0 (0:0)
Branky: 67. David Filip, 76. Stříbný Vojtěch
Světlá Hora - Velké Hoštice 5 : 1 (3:0)
Branky: 21. Luska David, 35. Luska David, 40. Kraus Jiří, 55. Petřík Jakub, 63.
Petřík Jakub - 46. Janků Michal
Suché Lazce - Velké Hoštice 3 : 2 (2:1)
Branky: 4. Kostka David, 32. Vlha Ondřej, 85. Švec Rostislav - 44. Pluschke
Marcel (pen.), 50. Čavera Milan
Velké Hoštice - Žimorvice 1 : 1 (0:1)
Branky: 90. Janků Michal - 24. Škrobánek Lukáš
ČK: Watzlavik
Otice - Velké Hoštice 1 : 4 (1:2)
Branky: 17. Barát Jakub (pen.) - 27. Pluschke Marcel, 35. Čavera Milan, 67.
Janků Michal, 78. David Filip
Velké Hoštice - Karlovice 4 : 6 (1:3)
Branky: 39. Pluschke Marcel, 49. David Filip, 74. Janecký Martin, 76.
Pluschke Daniel - 2. Holčák Josef, 10. Holčák Josef, 41. Holčák Josef, 68. Holčák Josef,
73. Burda Jaroslav, 82. Láníček René
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Úvalno - Velké Hoštice 0 : 2 (0:1)
Branky: 23. Pluschke Daniel, 89. Jaroš Kamil
Velké Hoštice - SO Bruntál B 2 : 2 (1:0)
Branky: 41. Janků Michal, 50. Pluschke Marcel - 47. Kaup Tomáš, 65. Chudý
Jan
V posledních třech kolech zajíždíme na hřiště Kylešovic a Zlatník, doma
přivítáme dosud vedoucí Slavkov.
Jaroslav Samson, trenér

OBEC VELKÉ H OŠTI CE
poøádá v sobot u 26 .11. 20 16

TURN AJ VE VOLEJBALE
PŘIHLÁŠKY:
STARTOVNÉ:

do

24.11.2016

u LIBORA POSPIECHA na TEL. 605221049 nebo libor.pospiech@seznam.cz

200 Kč ZA DRUŽSTVO (max. 10 hráčů, i smíšené)

MÍSTO KONÁNÍ:
ZAČÁTEK TURNAJE:
PODMÍNKY ÚČASTI:

TĚLOCVIČNA 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.

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

NA VAŠI ÚČAST SE TĚŠÍ POŘADATELÉ
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolního vzdělávání
ve školním roce 2016- 2017:
· 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 2016/17
Provoz mateřské školy: od 6.30 do 16.00 hodin.
Rozdělení dětí do tří tříd:
1. třída „Žabičky“ - 12 nejmladších dětí,
2. třída „Broučci“ - 28 středně starých dětí,
3. třída“Motýlci“ - 28 nejstarších dětí.
V MATEŘSKÉ ŠKOLE NABÍZÍME DĚTEM TYTO KROUŽKY:
Doplňkové aktivity v mateřské škole zajišťované externími lektory probíhají
jednou týdně v odpoledních hodinách.
Angličtina – zábavnou formou seznamuje děti s jazykem anglickým pomocí her,
písní a pohybových aktivit. Přihlášeno je 8 dětí.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Plavecká přípravka „Hastrmánek“ - program pomáhá zbavit se strachu z vody
a získat předplavecké dovednosti (cyklus 10 lekcí v Plavecké škole v Kravařích je
organizován každý čtvrtek v dopoledních hodinách), 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 14 dětí.
Keramika - seznamování s vlastnostmi hlíny a výroba jednoduchých výtvorů.
Přihlášeno je 8 dětí.
Mažoretky - pohybová a taneční průprava, pochodové prvky a nácvik s hůlkou,
přihlášené jsou 4 děti – rodiče si je budou vodit do ZŠ každý čtvrtek, kde bude
kroužek probíhat.
Usměvavé lyžování – bude probíhat v zimním měsíci na Vaňkově kopci, zatím je
přihlášeno 8 dětí.
Uskutečněné akce:
Divadélko Smíšek nás 7. 9. navštívilo s pohádkou „Veselá školička.“
Pěší výlet uskutečnily nejstarší děti ze třídy „Motýlků“ 9. 9. Využily krásného
slunného počasí na malý výlet do blízkého okolí naší vesnice.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Výstavu hroznového vína jsme jako každoročně navštívili v pondělí 12. 9. v místním
zámku.
Informativní schůze pro rodiče se uskutečnila 16. 9. Rodiče byli seznámeni
s organizací MŠ, hlavními úkoly vzdělávací práce a akcemi na školní rok 2016-2017.
Drakiáda na nedalekém letišti se uskutečnila 26. 9. v odpoledních hodinách. Po
pouštění draků jsme se přemístili do Peklisk, kde jsme si opekli párky a občerstvili
se. Potom jsme se vypravili na zahradu MŠ, kde na děti čekalo překvapení v podobě
svítících dýní, které nám vyrobili naši šikovní rodiče. Na děti čekalo v největší dýni
pár úkolů a po jejich splnění odměna.

Divadélko „Kašpárkův svět“ nás navštívilo se svými marionetami s pohádkou.
Podzimníčci - v měsíci září rodiče přinášeli do MŠ doma vyrobené podzimníčky
z přírodnin, kterými jsme si vyzdobili MŠ a za které jim tímto děkujeme. Také
děkujeme za krásné dýně, které donesli do mateřské školy.
Divadélko „Smíšek“ nás navštívilo 7. 10.
s pohádkou „Podzimní strašáci“.
Krásný zbytek podzimu Vám za celou
mateřskou školu přeje
Lenka Prokšová, ředitelka
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Základní škola v září a říjnu 2016
Školní rok začal s jednodenním zpožděním, protože obec Velké Hoštice se
po vítězství v krajském kole soutěže Vesnice roku 2016 zúčastnila soutěže
celostátní, a právě 1. září navštívila Velké Hoštice hodnotící komise. Do soutěžního
programu byli zapojeni někteří učitelé, žáci naší školy i škola sama. Z toho důvodu
ředitel školy po dohodě s vedením obce odložil začátek šk. roku na pátek 2. září.
Všechno to začalo v 7:00 mší svatou a v 8:00 shromážděním před školou,
nové prvňáčky jsme přivítali prvňáčkovskými čepičkami a také jsme po MD přivítali
p. učitelky Mgr. Malcharkovou a Mgr. Vítkovou.
Statistický přehled o žácích k 1.9. 2016
TŘ.

TŘ.UČITEL
celk.

Ho
ši

POČTY ŽÁKŮ
Dív
Ch
ky V.H. M.H. L.

JÍDELNA
OP. KR.

ŠD

1.

MALCHARKOVÁ

16

8

8

16

0

0

0

0

15

16

2.

ŠNAJDROVÁ

23

9

14

23

0

0

0

0

22

21

3.

GEBAUEROVÁ

21

5

16

21

0

0

0

2

16

19

4.

VÍTKOVÁ

18

6

12

18

0

0

0

0

16

16

5.

STANJUROVÁ

23

9

14

21

0

0

0

2

5

18

6.

VÍTEK

18

8

10

16

0

2

0

0

11

7.

STRAUB

30

15

15

18

4

4

0

4

24

8.

KOMÁRKOVÁ

19

12

7

9

4

5

0

1

15

9.

CALÁBKOVÁ

14

8

6

11

2

1

0

0

8

CELKEM

182

80

10
2

153

10

12

0

9

74

148

1. - 5. Celk

101

37

64

99

0

0

0

4

74

90

6. - 9. Celk.

81

43

38

54

10

12

0

5

0

58

prům.1.-5.

20

12,
8

19,8

0

0

0

1

14,
8

18

prům.6.-9.

20

7,4
10,
8
8,8
9

13,5

2,5

3

0

1

prům.CELK.

20

9,5
11,
33

17

1,1

1,3

0

1

14,5
8.2
2

16,44

Kajlovec – V moři je místa dost
Cyklisticko-branný adaptační kurz v kempu Kajlovec, který se letos
uskutečnil 13. – 16. 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. (Zúčastnili se 2 žáci z Chlebičova, 2 z Kravař a 32
žáků z VH.)
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Letos byl kurz zaměřen na podmořský svět a zámořské objevy. Obyvatelé
jednotlivých chatek byli tentokrát Lovci perel, Žraloci, Objevitelé, Murény, Mořské
panny atd. a v průběhu pobytu prováděli různé akce a soutěžili v disciplínách, které
jim měly přiblížit život v moři a útrapy zámořských objevitelů a které je měly
samozřejmě pobavit. Všechno jsme stihli, všechno se povedlo a dokonce i počasí
nám přálo.

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. Děkujeme také panu J. Heczkovi za drobné ceny pro děti.
Poděkování patří učitelkám p.Vítkové, p. Malchárkové, které připravily
celý program a pomůcky, p. Vítkovi a Staňkovi, kteří dohlíželi, starali se, stavěli
tratě, organizovali, vyhodnocovali soutěže, připravovali snídaně, vařili a vařili a
vařili čaj, zajišťovali fotodokumentaci, dovoz potravin atd. Díky patří také I.
Malchárkovi, který z celé akce připravil DVD film pro všechny účastníky. Dík patří i
dětem, které se po celou dobu chovaly vzorně.
Olympiáda školních družin
14.9. se vybrané děti zúčastnily Olympiády školních družin v Chuchelné,
kterou pořádalo CVČ Kravaře. Ze sedmi družinových týmů se umístily na krásném
3.místě. Poděkování patří paní vychovatelce B. Mrovcové.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

SBĚR PAPÍRU – středa 21. 9.
Díky spolupráci rodičů a rodinných příslušníků jsme nasbírali 3 kontejnery – celkem
9 800 kg!
Nejlepší třídy:
Nejlepší jednotlivci:
2.tř
1843 kg = 80 kg/žák
1.Kuba Krayzel
2.tř.
423kg
7.tř.
2190 kg = 73 kg/žák
2.Petra Hořínková
7.tř.
364 kg
5.tř
1424 kg = 70 kg/žák
3.Eliška Přidalová
2.tř.
340 kg
Radana Gdulová, Natálka Maretová, Denis Chasák, Viki Hečková, Dianka
Gaardbo, Kristýnka Večerková, Ondra Unruh – tito žáci měli nad 200kg, ale
pochvalu si zaslouží i všichni ostatní, kteří něco přinesli.
Děkujeme nadšeným žákům a rodičům, kteří tak nejen pomáhají životnímu
prostředí, ale umožňují škole přispívat dětem na jízdné, soutěže, na charitu, na
Kajlovec, na odměny za úspěchy, vstupné na kulturní akce!
Chemie se nebojíme
Rok se s rokem sešel a deváťáci mají opět možnost rozšířit si své teoretické
vědomosti v praxi. Znovu je čeká rok plný výprav za chemií, kdy objeví její krásu,
dostanou se do různých podniků a do škol. Letos už se jim podařilo projít provozem
Galvanovny Opava. Do konce roku je ještě čeká Teva training centrum, Landek
Petřkovice, lékárna Kravaře a cukrovar Opava. Poděkování patří p.uč. Komárkové.
33

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Drakiáda se tradičně uskutečnila
v areálu Pekliska. Těsně před
zah áj en ím začalo p rš et a n a
stromech se nehnul ani lístek, ale
nakonec se sešlo několik desítek
dětí s rodiči. Maminky donesly
napečené dobroty, tatínci běhali
v bezvětří po poli s draky a kdo chtěl,
si pak opekl špekáček. Všechny
děti, které přišly s drakem, dostaly
s l a d ko u o d m ě n u . D ě k u j e m e
chovatelům, kteří nám zdarma zapůjčili svou chatu.
Vzhůru do neznáma
3. třída s p.uč. Gebauerovou navštívila 13.10. v opavském Domě umění
animační program „Vzhůru do neznáma“, kde se zábavnou formou seznámili
s obrazy a dílem Teodora Rotrekla.
Exkurze v technických službách
V pátek 14.10. vyrazili žáci 5. třídy na exkurzi do Opavy , aby si rozšířili své
obzory. Ve škole se naučili
teoreticky třídit odpad a tam
viděli vše v praxi. Prošli jsme celý
podnik, viděli třídící linku,
manuální práci zaměstnanců
a dozvěděli se, co bude
s odpadem dál, jak a kam se
odváží a dále zpracovává. Byli
překvapeni, jak to zde funguje.
Spolupráce škola – rodiče
Naše škola se zapojila do projektu, který se zaměřuje na tematické setkávání
a spolupráci s rodiči. Celkem se bude jednat o 6 setkání po dvou hodinách, které musí
být zrealizovány do 2 let. První setkání je určeno pro rodiče žáků 7., 8. a 9. tříd.
Přednášet bude psycholožka Lenka Binová z Brna na téma ZMĚNA POSTOJŮ
V OBDOBÍ PUBERTY, SOCIÁLNÍ A OSOBNOSTNÍ ZRALOST PŘI VOLBĚ POVOLÁNÍ,
PROFESNÍ ORIENTACE PRO BUDOUCNOST aj.
O dalších tématech a termínech bude informovat p.uč. Petra Komárková.
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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 67 dětí
odebírá 2x týdně dotované mléko a mléčné výrobky.
CO PLÁNUJEME:
Nadále sbíráme víčka od pet lahví pro postiženého Matyáška Tazbírka
z Opavy, dostali jsme děkovný dopis od jeho rodičů a pozvání na výstavu o
Matyášovi a podobně postižených dětech v obchodním centru Breda Weinstein na
„mostě“ ve 3. poschodí.
LAMPIONOVÝ VEČER A OHŇOSTROJ proběhl po úzávěrce občasníku v úterý 25.10.
před podzimními prázdninami.
PODZIMNÍ VEČÍREK - PÁTEK 25. 11. od 19 00
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
Již potřetí se spolu s MŠ a s Vámi v pátek 9. prosince zúčastníme vypouštění
balónků s přáním Ježíškovi. Po vypuštění proběhnou Vánoční dílničky a jarmark.
Podrobnosti se včas dozvíte z plakátů ve škole a z ŽK. Těšíme se na Vás!
Vánoční Vídeň – sobota 3. 12., pokud se přihlásí tolik zájemců, abychom naplnili
autobus, nemusí se jednat jen o žáky a jejich rodiče.

Krásný zbytek podzimu přeje s kolektivem školy
Mgr. R. Staněk, ředitel
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Obecní úřad Velké Hoštice ve spolupráci s MŠ, ZŠ a místními spolky
zve srdečně všechny občany na slavnostní

ROZSVÍCENÍ STROMU
aneb „ADVENTEM s ANDĚLEM”
Datum konání: Sobota 3.12. 2016
Rozsvícení stromu: v 16:00 hodin na kruhovém objezdu,
poté program na parkovišti před Obecním úřadem
Připraven je hezký program pro děti. Na akci
vystoupí pěvecký sbor naší školy a děti z MŠ.
Vezměte celou rodinu a přijďte si zazpívat
adventní lidové písně a zažít atmosféru
nadcházejících Vánoc!
Zajištěno občerstvení – svařák, punč a
vánoční perníčky, chleba s domácím
sádlem, klobásky, tlačenka a jiné dobroty.
Na Vaši účast se těší pořadatelé!

9.12. 2016
Michaela Pospiechová

