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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vá ž enı́ spoluobč ané ,
lé to letos zač alo velmi brzy a velmi razantně , blıź̌ı́ se č as
dovolený ch a prá zdnin, nicmé ně u ná s v obci se stá le ně co dě je.
Z investič nıćh akcı́ bych např ık
́ lad jmenoval té mě ř nepř etrž ité
opravy naš ich komunikacı,́ také př ipravujeme dalš ı́ svě telný
semafor na neskuteč ně vytıź̌ené ulici Opavské . Tou nejvě tš ı́
akcı́ letoš nıh
́ o roku bude generá lnı́ rekonstrukce tě locvič ny
u zá kladnı́ š koly, navazovat bude v př ı́štı́m roce vý stavba
nové ho společ enské ho sá lu. Pro aktivnı́ využ itı́ volné ho č asu
př ipravujeme v naš em parku nový lesopark s informač nı́
stezkou a malý m lanový m centrem.
V poslednıćh tý dnech jsem jako př edseda komise Vesnice roku
objel celkem 17 obcı,́ které se v Moravskoslezské m kraji do té to
soutě ž e letos př ihlá sily. Jako mı́stnı́ patriot a dlouholetý
starosta Velký ch Hoš tic jsem samozř ejmě poně kud zaujatý,
nicmé ně si troufá m tvrdit, ž e naš e obec v porovná nı́ s jiný mi
lehce obstojı,́ a to ve vš ech smě rech. Má me bý t tady v Hoš ticıćh
rozhodně na co pyš nı.́ Zivotnı́ prostř edı,́ ž ivotnı́ podmın
́ ky,
neskuteč ně ú spě šné akce typu naš eho nepř ekonatelné ho Dne
dě tı,́ spolková č innost, aktivita obč anů – to vš e má me u ná s na
velice vysoké ú rovni. A já jsem tomu rá d a jsem na tu naš i obec
prá vem hrdý. Naš e vıt́ě zstvı́ v té to soutě ži př ed dvě ma lety bylo
naprosto zaslouž ené , aktivita a zapojenı́ té mě ř vš ech obč anů
nepř ekonatelné .
Doufá m, vá ž enı́ spoluobč ané , ž e i Vá m se v naš ı́ vesnici ž ije
dobř e.
Př eji Vá m vš em krá sné a pohodové lé to.
Ing. Alfons Pospiech
Starosta obce
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INFORMAČNÍ SERVIS
Zasedání obecního zastupitelstva ze dne 14.6.2018
OZ schvaluje a bere na vědomí:
1) Zprávu o činnosti obecního úřadu za uplynulé období.
2) Informace o přípravě investičních akcí.
3) Rozbor hospodaření obce Velké Hoštice k datu 31.5.2018.
4) Rozpočtové opatření č. III/2018 – úprava rozpočtu obce na rok 2018.
5) Celoroční hospodaření obce Velké Hoštice za rok 2017 a zároveň schvaluje
závěrečný účet obce Velké Hoštice za rok 2017 bez výhrad.
6) Veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Velké Hoštice a městem Kravaře o
vykonávání úkolů stanovených zákonem č. 553/1991 Sb. o obecní policii.
7) Plán rozvoje sportu v obci Velké Hoštice do roku 2022.
8) Návrh na směnu pozemků mezi obcí Velké Hoštice a společností Silgor a.s.
Kravaře.
9) Zpracování projektu na novostavbu administrativní budovy pro sport na
pozemku parc. č. 560/1.
10) Stanovy Svazku obcí mikroregionu Hlučínsko – západ.
11) Smlouvu o výpůjčce č.1/2018 mezi obcí Velké Hoštice a MS Borka Velké
Hoštice, z.s. na pozemky parc. č. 1035/3 a 1047/2 v k. ú. Velké Hoštice.
OZ neschvaluje:
1) Žádost p. Margolusové a manželů Ondřejových o finanční příspěvek na
užívání soukromého pozemku parc. č. 308/2.
2) Odkup pozemku parc. č. 859/3 v k. ú. Velké Hoštice od p. Lukáše Juchelky pro
obecní účely.
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INFORMAČNÍ SERVIS
Hledání ztraceného času
Tak zní název projektu, který v letošním roce realizuje Sdružení obcí
Hlučínska s polskými gminami Kietrz, Krzanowice a Krzyżanowice. V úvodní části
projektu probíhal sběr historických fotografií z regionu. Z několika stovek zaslaných
snímků byly některé vybrány pro prezentaci na výstavách a pro česko-polský
kalendář na rok 2019.
Pod vedením světoznámého fotografa pana Evžena Sobka probíhají
postupně fotografické workshopy, v rámci kterých účastníci postupně zachycují
současný život na Hlučínsku a v polském příhraničí. Úvodní dvoudenní workshop
proběhl ve dnech 28. - 29. 4. v Rohově, následovaly jednodenní workshopy 19. 5.
v Krzanowicach, 20. 5. v Zabełkowě a 16. 6. v Kietrzi. Závěrečný workshop proběhne
18. 8. v Bolaticích.
Vzniklé novodobé snímky včetně historických fotografií budou na podzim
prezentovány na pěti čtrnáctidenních výstavách. V září budou moci výstavu
obdivovat návštěvníci zámku v Kravařích, v říjnu poputuje výstava na polské území,
a sice do gmin Krzanowice a Krzyżanowice. V listopadu se výstava vrátí zpět na
Hlučínsko, aby ji mohli zhlédnout návštěvníci kulturního domu v Hlučíně. Poslední
prezentace snímků proběhne v prosinci v gmině Kietrz.
Děkujeme všem občanům, kteří poskytli své rodinné fotografie pro účely
projektu, účastníkům fotografických workshopů, obcím Rohov a Bolatice a městům
Kravaře a Hlučín za spolupráci při organizaci workshopů a výstav.
Lenka Osmančíková

Prázdninová otevírací doba knihovny Velké Hoštice
Knihovna Velké Hoštice oznamuje všem čtenářům, že v měsíci červenci bude
uzavřena.
V měsíci srpnu bude otevírací doba ve středu od 17:00 do 19:00 a ve čtvrtek
od 14:00 do 15:00.
Ing. Alfons Pospiech

Nadměrné sklo
Upozorňujeme občany, že velké skleněné tabule, např. skla z aut, akvárií
a jiné sklo nadměrných rozměrů NELZE ODKLÁDAT ke kontejnerům na sklo. Takto
odložená skla praskají a o vzniklé střepy se mohou poranit děti i naši čtyřnozí přátelé.
Sklo nadměrných rozměrů patří do velkoobjemových kontejnerů.
Ing. Tereza Borunská
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INFORMAČNÍ SERVIS
Třídění odpadů má smysl
V roce 2017 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů
a nápojových kartonů v rámci tříděného sběru a využití odpadů z naší obce
v systému EKO-KOM uspořeno 3,5 mil. MJ energie.
V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl systém
tříděného sběru a využití odpadu naší obce ke snížení emisí o 127,956 tun CO2
ekvivalentu.

V loňském roce jsme také vytřídili 2 666,00 kilogramů starých spotřebičů.
Tím, že jsme je následně odevzdali k recyklaci, jsme uspořili dle studií společnosti
ASEKOL 18,30 MWh elektřiny, 750,36 litrů ropy, 91,17 m3 vody a 1,00 tun primárních
surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 4,25 tun CO2 ekvivalentu
a produkci nebezpečných odpadů o 18,87 tun.
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INFORMAČNÍ SERVIS

Všem těm, kteří tříděním odpadů takto zásadně přispívají k ochraně
životního prostředí, patří obrovský dík.
Ing. Tereza Borunská
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INFORMAČNÍ SERVIS
Forenzní značení jízdních kol syntetickou DNA
V letošním roce se podařilo spoluprací Obce Velké Hoštice a Města Kravaře
zajistit forenzní značení jízdních kol i pro občany Velkých Hoštic, a to zdarma.
Město Kravaře získalo na tento projekt účelovou dotaci (z 90% tuto
preventivní aktivitu hradí Ministerstvo vnitra ČR v rámci dotace a zbývajících 10%
financuje Město Kravaře). Strážníky Městské policie Kravaře má být označeno
celkem 300 ks jízdních kol, popř. i kompenzačních pomůcek v Kravařích, Velkých
Hošticích, Bolaticích a Kobeřicích. Značení jízdních kol bude probíhat
pravděpodobně v průběhu měsíce července 2018. Přesný termín se dozvíte
v místním rozhlase, na webových stránkách obce, popř. na facebooku. Přihlášení
občanů ke značení bude probíhat prostřednictvím internetu, a to vyplněním
webového formuláře, jehož odkaz najdete na stránkách Obce Velké Hoštice.
Upozorňuji, že předběžně přihlášení občané, kteří se nahlásili p. Kováčovi, se musí
přihlásit znovu dle výše uvedeného postupu ihned po zpřístupnění formuláře. Bližší
informace o forenzním značení jízdních kol syntetickou DNA se dozvíte v tištěném
letáku.
Bc. Libor Pospiech
vedoucí strážník Městské policie Kravaře

VELKOHOŠTICKÝ ODPUST 2018
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INFORMAČNÍ SERVIS
Je za námi odpust - výročí narození patrona našeho kostela, sv. Jana Křtitele.
Velké díky všem, kteří přispěli k tomu, že jsme mohli prožít další společnou akci.
Stylovému spolku Furtisami, že dokáží s přehledem napojit a nasytit žíznivé
a hladové, Seniorkám a Klubu žen za luxusní langoše a koláče, Restauraci Kastelán za
vstřícný přístup a zapojení se do celého nedělního odpustového odpoledne. Díky
vám, kteří jste se nenechali odradit špatným počasím a přišli jste!
Letní kino jsme v pátek museli přesunout do malého sálu, stejně tak nedělní
vystoupení dětí základní školy. Sobotní koncerty, exhibice, zábava i ostatní program
proběhl podle plánu. V sobotu zahrál
a zazpíval ostravský písničkář Václav Fajfr,
následovala skvělá exhibice oddílu
Taekwon-Do z Hradce nad Moravicí. Než
začala zábava, která roztančila mnohé do
pozdních nočních hodin, vystoupilo
příjemné hudební uskupení MY DVA
TRIO.
Neděle začala slavnostní mší
svatou, odpoledne navzdory černé
obloze přišla spousta diváků, vesměs
rodičů dětí ZŠ, účinkujících v malém sále.
Úspěch zaznamenala taky
oblíbená Buchtyáda, velice
rozmanitých vzorků bylo tento
rok 17, o umístění rozhodovala
jak odborná porota, tak každý
z návštěvníků. Ochutnávalo se
ve velkém.

Vítězky buchtyády s cenami.

Už teď se těšíme na příště!
O připravovaných letních kinech budete včas informováni.
Za kulturní komisi Šárka Černohorská
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KULTURNÍ OKÉNKO

Začátkem května vztyčena Májka
Pod dohledem mnoha občanů byla členy hasičského sboru postavena
májka. I přes menší větrné potíže se stavění povedlo a děvčata mohla omotat májku
barevnými stuhami. Následně se program přesunul z návsi za obecní úřad. Zde
vystoupila kapela Azyl a lidé se bavili do pozdních večerních hodin.
Maminky si užily hezké odpoledne na oslavě svého dne
Všechny maminky byly pozvány na hezké posezení ke Dni matek. Ke
sledování kulturního odpoledne měly ženy přichystány kávu a sladké dobroty
k zakousnutí. Program tvořený vystoupením dětí rozličného věku byl velmi pěkný
a po ukončení odcházely všechny spokojeně domů.
Za kulturní komisi Michal Kaluža
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DEVATERO
Zdraví vás

D E V A T E R O

O květnu se říká, že je měsícem lásky, pro nás je jím i červen, kdy jsme svědky
manželských slibů obvykle tři soboty ze čtyř. Kéž by to tak chtělo být každý měsíc.
Tentokrát jsme rozšířili okruh našeho účinkování po Ostravu - Vřesinu. Moc nás baví
poznávat nové lidi a jejich zvyklosti.

Chválíme Tě, Pane, otvíráme dlaně, dáváme Ti na ně srdce své…

V polovině června proběhlo v naší farnosti 1. svaté přijímání, kterého se
zúčastnilo 31 dětí. Snad se nám podařilo přispět k důstojnému a krásnému prožití
této události. O týden později jsme slavili ODPUST, a společně s dalšími hosty
muzikanty doprovodili slavnostní mši svatou.
Za Devatero přeje krásné léto Šárka Černohorská
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SENIOR KLUB
Koncem dubna jsme se účastnili zábavného odpoledne pro seniory
v opavském kině Mír. Chtěla bych poděkovat OÚ za zajištění autobusu, který nás
dopravil až ke kinu a zase nás dovezl zpátky.
Měsíc květen byl bohatý na náš program. Hned první neděli jsme jely na
kolech a někteří autem do Nových Sedlic na výstavu „Všechno z papíru“. Bylo zde
k vidění nejen, co se dá všechno vyrobit z papíru, ale také různé staré dokumenty
jako starý výuční list, vlastnické listy, vojenské knížky a mnoho dalších dokumentů
a starých fotografií. O svatodušním pondělí jsme na chovatelské chatě v Pekliskách
smažili vejce. Hned druhý den jsme na kolech jeli do Malých Hoštic, kde jsme měli
připraveno sportovní odpoledne. Absolvovali jsme různé soutěže jako nošení míčku
na tenisové pálce nebo házení šipek a mnoho jiného. Sice jsme nevyhráli, ale bylo to
moc hezké odpoledne.

Další den jsme jeli na zájezd do Polska. Navštívili jsme zámek Pszczyna a pak
nádherné zahrady Kapias, kde jsme měli moc dobrý oběd. Po zpáteční cestě jsme
ještě zastavili v Hlučíně, kde jsme si prohlédli muzeum Hlučínska a zašli na dobrý
zákusek a kávu.Po celodenním programu jsme se vrátili unaveni, ale doufám, že
spokojeni z hezkého dne.
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SENIOR KLUB

V červnu jsme se jako každým rokem zúčastnily dětského dne prodejem
koláčů, také jsme pomáhaly chovatelům u zapisování při hodnocení jejich výstavy
a opět jsme pekly koláče, tentokrát na náš Hoštický odpust.
Další velká akce nás čeká 8.7. 2018 v Hlučíně, kde budeme na festivalu
Hlučínské kultury a řemesel prodávat naše koláče.
Na měsíc září připravujeme zájezd ve spolupráci s OÚ pro všechny seniory
z naší vesnice. Zájemci se mohou hlásit na OÚ nebo u p. Kristiny Nestrojové. Blížší
informace o zájezdu budou upřesněny místním rozhlasem.

Kris na Nestrojová, předsedkyně
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KLUB ŽEN
Vážení spoluobčané,
Začátek léta každoročně přináší akci, které předcházejí měsíce příprav a práce.
Není vůbec jednouché uspořádat dětský den pro takové množství návštěvníků.
Spolek FURTISAMI zvládl vše na jedničku a jako vždy ohromil velké i malé.
Takovou noblesu, tolik krásných dam i moudrých vědátorů, co se k nám sjeli
o dětském dnu, bychom skutečně nepotkali nikde jinde. To bylo zážitků, radosti,
překvapení i veselých scén! Jaká čest, že proslulí badatelé u nás předvedli ty největší
vynálezy, dokonce i parní stroj! Nedivím se, že se kapitán Nemo se svou ponorkou
chce zdržet po celé léto. Protože náš park, ve kterém se vznáší vzducholoď
a kterému vévodí zámek s kouzelnými hodinami, je skutečně čarokrásný.
Je dobře, že jsme si letos připomněli zakladatele parku, hraběte Ignáce
Dominika Chorinského s chotí Marií Barborou z Hodic. Po předlouhé době byla za ně
sloužena odpustová mše svatá. Zaslouží si to, vždyť se postarali mimo jiné
o postavení našeho kostela a byli zde uloženi k věčnému odpočinku. Přes všechny
dějinné zvraty je o jejich dědictví dobře postaráno. Máme tu totiž moc šikovné lidi!
Ani děti nezůstávají pozadu, o čemž svědčí jejich odpustové vystoupení. Všechny si
zaslouží obdiv.
Náš klub přispívá alespoň trochu ke všeobecné spokojenosti. Za občasné
fronty na langoše se omlouváme, i když svědčí o tom, že vám chutnají. Snažíme se,
jak jen to jde, a věřte, že je pro vás připravujeme s láskou!

Za Klub žen D. Rinková
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FURTISAMI
Velké Hoštice se vrátily v čase do 19. století!
První červnový víkend jsme se pokusili přenést návštěvníky dětského dne do
19. století - do století páry, vynálezů a vynálezců. K přesunu byl sestrojen Hoštický
paročasostroj®, který měl být patentován, ale stroji něco chybělo. Jeho stavitelé tak
přizvali nejznámější vynálezce, aby pomohli stroj opravit. V hoštickém parku jste tak
mohli potkat Grahama Bella, Thomase Alvu Edisona, bratry Wrightovy, Alfreda
Nobela, Alexandra Flemminga, Prokopa Diviše, pana Dunlopa, chemika
Mendělejeva, továrníky Kolbena a Daňka a také významného českého vynálezce
Járu Cimrmana.
Opravit stroj pomohly až děti, které si splněním úkolů a nalezením kódu
vysloužily tajnou součástku, která parní stroj na závěr spustila, a tím se také
roztančily panenky - maminky. Závěrečný walz, tanec dětí a papírový ohňostroj byl
třešničkou na pomyslném dortu desátého ročníku dětského dne ve Velkých
Hošticích. Část Hoštického paročasotroje® – hodiny (autor Libor Daněk) - můžete
vidět na balkóně zámku, kde stále ukazují přesný čas.
Posunout „laťku“ z minulých let bylo tento rok o něco náročnější – téma bylo
velice inspirující, ale také zavazující. A to počasí – to nás stálo opravdu hodně nervů.
Všechno nám zmoklo již před zahájením a museli jsme na poslední chvíli upravit
scénář. To pravé drama nastalo, když po 2 hodinách po zahájení dětského dne došlo
připravených 800 listů a záhy také odměn. Odhadujeme účast na cca 900 dětí
s doprovodem. Tento nárůst návštěvníků nás velice potěšil, ale také zaskočil. Mnozí
z členů spolku Furtisami a také hoštických se ptá ….co bude dál?

Nevíme… z mého pohledu jsme šťastní za každý uspořádaný ročník a z celého srdce
děkuji svým spolučlenům za nevšední zážitek, který mi tímto dnem každoročně
zprostředkují. Je to pocit přátelství a radosti z vytváření něčeho parádního, pro nás
i ostatní.
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FURTISAMI
A to je ten pravý důvod, proč se každoročně do příprav vrháme s nadšením,
a mou odměnou navíc je tento rok i zjištění, že stejně nadšeně se do příprav vrhají
i naše děti, které prodávaly noviny – Hoštický express.

Za svůj zážitek, a věřím, že i za zážitek několika stovek možná i tisícovek
dalších, děkuji Obci Velké Hoštice, která nás celé roky ochotně podporuje.
Sponzorům za jejich důležitou přízeň. Spolkům za jejich nadšenou spoluúčast na
občerstvení. Členům spolku Furtisami a v nemalé míře všem občanům Hoštic, kteří
tolerují hluk, nepořádek a omezenou dopravu v obci bez toho, aby vznesli jedinou
stížnost.
Jsem pyšná, že jsem z Velkých Hoštic!

Lucie Štěbrová
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Z ČINNOSTI ČSCH
Ve dnech 9. – 10. června se v areálu Pekliska konala Místní výstava drobného
zvířectva a exotického ptactva. Této výstavy se zúčastnilo 74 vystavovatelů z okresu
Opava, Bruntál a z polského Radlina. K vidění bylo 141 kusů králíků, 47 voliér
drůbeže, 33 voliér holubů a 27 klecí exotického ptactva. I přes méně příznivé sobotní
počasí výstavu navštívilo spoustu návštěvníků, pro které bylo nachystáno
občerstvení, reprodukovaná hudba a pro děti skákací hrad. Děkujeme všem členům,
příznivcům, vystavovatelům, sponzorům a Obecnímu úřadu Velké Hoštice za
podporu a pomoc, bez které by výstava nebyla tak skvělá!

Výstavní výbor s polskými přáteli ZMDI Radlin.

Letošní výstavní sezónu jsme zahájili již tradičně květnovou výstavou v Kobeřicích.
Na této výstavě vystavovalo 5 chovatelů z Velkých Hoštic. Na první červnové výstavě
– ve Velkých Hošticích – nás vystavovalo 11 chovatelů a získali jsme zde 7 čestných
cen – Filip Petzuch, Martin Černohorský, Roman Klásek, František Stanke, Pavol
Možnár, Erik Ulička, Anna Fabiánová. Týden po hoštické výstavě proběhla výstava
v sousedních Kravařích. Na této výstavě prezentovali svá zvířata 4 členové a obdrželi
jsme zde 2 čestné ceny – Roman Klásek a Martin Černohorský.
Nyní máme v plánu obsadit výstavy v Chlebičově, Holasovicích, Slavkově,
Markvartovicích a v Opavě- Kylešovicích.
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ZINFORMAČNÍ
ČINNOSTI ČSCH
SERVIS
Dne 28. dubna proběhlo v budově Střediska volného času Opava okresní
kolo olympiády mladých chovatelů, kterého se již podruhé zúčastnili mladí
chovatelé z Velkých Hoštic. Letos to byl Filip Petzuch, který soutěžil v kategorii
drůbež, a náš nový mladý chovatel Jakub Sekaczek, který soutěžil v odbornosti
králíci. Soutěž zahrnovala znalosti o těchto zvířatech a jejich plemenech a také
napsání odborné práce týkající se svého chovu. Oba tito mladí chovatelé se umístili
na prvních místech a tím si také zajistili účast v celostátním a mezinárodním kole
olympiády mladých chovatelů, které se letos koná v Praze, a to v termínu 22. – 26.
srpna 2018. Oběma chlapcům GRATULUJEME a v dalším kole přejeme mnoho
úspěchů!
Dne 1. září 2018 proběhne v areálu Pekliska 5. dětská výstava domácích
mazlíčků. Na tuto výstavu zveme všechny děti, které se můžou přijít pochlubit svými
zvířátky. Přebírka zvířat proběhne od 9:15 a od 10:00 bude výstava otevřena pro
širokou veřejnost. V 16:00 proběhne vyhodnocení výsledků a předání cen. V 17:00
bude vyhlášena dětská tombola a od 18:00 bude hrát reprodukovaná hudba
k poslechu a tanci. Bohaté občerstvení zajištěno. Na tuto akci Vás srdečně zveme!
Za ČSCH Velké Hoš ce, Roman Klásek

Inzerce
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INFORMAČNÍ SERVIS
ZAHRÁDKÁŘI
Zájezdy zahrádkářů do Říma
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Velké Hoštice
uspořádala v polovině května letecký zájezd za památkami Říma. Přihlásilo se
celkem 23 zahrádkářů a jejich příznivců. Spolu jsme jeli s otcem Marcinem
Kieraszem z Hradce nad Moravicí a dalšími 7 lidmi z jeho farnosti. Již první den večer
odjela část naší skupiny do centra Říma na večerní prohlídku a noční koncert ve zcela
zaplněném chrámu. Následující dny jsme navštívili nejvýznamnější 4 basiliky
- basiliku sv. Petra ve Vatikánu, basiliku sv. Jana v Lateránu, basiliku sv. Pavla za
hradbami a basiliku pany Marie Sněžné, řadu kostelů a historických pamětihodností
Říma. Účastníci obdivovali monumentální stavby a dnes v mnoha případech jen
zříceniny, které Římané postavili před 2 tisíci léty. Např. koloseum, jeho rozsáhlost,
důmyslnost projektu a vůbec, co byli v této době bez jeřábů, nakládačů a další
techniky schopni postavit. Nebo fórum Romanum s jeho desítkami staveb,
Španělské schody, fontánu Di Trevi, spoustu nádherných soch a kašen a hlavně
Vatikán s monumentálním náměstím, se spoustou soch a bazilikou sv. Petra. V neděli
jsme ukončili den v kostele sv. Marcelina a Petra, kde nám sloužil mši svatou
p. Marcin Kieras, a poslední den jsme taktéž ukončili naše putování mší svatou
v kostele p. Marie ve Vatikánu. Tímto bych chtěl za všechny poděkovat otci
Marcinovi, který nám vtipně předával informace a po celou dobu se nám s paní
průvodkyní věnoval.

připravil Ing. Josef Teuer
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INFORMAČNÍ
ZE
ŽIVOTA DHSSERVIS
Milí spoluobčané, hasičské soutěže jsou v plném proudu. Žákům sezóna pomalu
končí, našim mužům a ženám naopak vše začalo. Ale nejdříve trochu kultury.
STAVĚNÍ MÁJE
V sobotu 5.května jsme se sešli u hasičské zbrojnice, abychom dostáli májové
tradici a postavili májku. Stavění májky s sebou nese chvíle napětí a adrenalinu, jestli
se vše povede, jestli se nepřevrátí, jestli je vše dobře zajištěno… A pak nastává velká
úleva. Uf. Dobře to dopadlo, můžeme slavit. Májka stojí.
OPAVSKÁ LIGA MLÁDEŽE
Starší žáci ovládli poslední tři kola této soutěže a zlaté medaile si přivezli ze
Štěpánkovic za celkové vítězství v Opavské lize mládeže. Neméně cenné bronzové
medaile získali mladší žáci. Žákům patří velká gratulace a ještě větší gratulace
a poděkování náleží trenérům za jejich obětavou práci. Všem veliké díky.

Pořadí
1.místo
2.místo
3.místo
4.místo
5.místo
15.místo

Starší žáci
Velké Hoš ce
Těškovice
Svoboda
Malé Hoš ce
Štěpánkovice
Velké Hoš ce B
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Body
77
68
56
53
51
6

INFORMAČNÍ
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ŽIVOTA DHSSERVIS
Celkové výsledky našich žáků
Pořadí
1.místo
2.místo
3.místo
4.místo
5.místo
15.místo

Mladší žáci
Hněvošice A
Chvalíkovice
Velké Hoš ce A
Kravaře A
Štěpánkovice A
Velké Hoš ce B

Body
82
72
57
55
53
6

HRA PLAMEN A NAŠE ŽÁKOVSKÁ SOUTĚŽ
V sobotu 19. května se v Hněvošicích konalo okresní kolo hry Plamen.
Starší žáci obsadili druhé místo a spolu s Borovou tak získali postup do krajského
kola, které bylo naplánováno na 9. června v Českém Těšíně.
Tím se nám ale velmi zkomplikovala situace, protože ve stejném termínu jsme
chtěli pořádat soutěž žáků také my. Urychleně se jednalo a naše soutěž se posunula
na neděli 3. června. Změna termínu se odrazila v počtu soutěžních družstev, kterých
přijelo méně. Na kvalitě soutěže to však nebylo poznat. Vítězové byli odměněni
věcnými cenami a díky sponzorům neodjel domů s prázdnou nikdo. Domácím se
doma dařilo a zlaté medaile získalo starší i mladší družstvo A.
Tady bych chtěl poděkovat všem za přípravu soutěže, zajištění hladkého
průběhu a následný úklid. Velké díky patří také našim příznivcům a dárcům, kteří
přispěli na věcné ceny pro děti.
KRAJSKÉ KOLO HRY PLAMEN
Mnohem náročnější byla soutěž v Českém Těšíně, která prověřila opravdu
všechno. Žáci se museli potýkat s několika disciplínami. Byl to požární útok
s překážkami CTIF, štafeta 4x60m, štafeta CTIF, závod požárnické všestrannosti,
štafeta požárních dvojic a požární útok. A ač naši žáci tvrdě trénovali, v těžké
konkurenci obsadili 10. místo. I tak zde velmi gratuluji.
MORAVSKOSLEZSKÝ POHÁR
V květnu se rozběhl Moravskoslezský pohár pro mužská a ženská družstva.
Zde jsou průběžné výsledky.
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INFORMAČNÍ
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ŽIVOTA DHSSERVIS
Muži
Pořadí
soutěže
1.
2.
3.
4.
5.
Ženy
Pořadí
soutěže
1.
2.
3.
4.
5.

Místo konání

Datum

Výsledek VH

Umístění VH

Svoboda
Kravaře
Hněvošice
Vávrovice
Chlebičov

27.5.
2.6.
3.6.
16.6.
17.6.

14,77 s
16,55 s
17,00 s
18,84 s

2.místo
1.místo
1.místo
10.místo

Místo konání

Datum

Výsledek VH

Umístění VH

Svoboda
Kravaře
Hněvošice
Vávrovice
Chlebičov

27.5.
2.6.
3.6.
16.6.
17.6.

18,23 s
18,91 s
18,70 s
18,22 s
22,61 s

4.místo
6.místo
4.místo
3.místo
8.místo

Muži se účastní také soutěží Extraligy ČR. Držme našim týmům palce, ať je pro ně
i tato sezóna úspěšná.
Jan Mikolajský, starosta sboru
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INFORMAČNÍ
ZE
SPORTU SERVIS
Turnaj v nohejbalu losovaných dvojic
Obec Velké Hoštice potažmo sportovní komise letos pořádala 4. ročník
nohejbalového turnaje dvojic v sobotu 16. června od 8 hod. na antukových dvorcích
Tenisového klubu v zámeckém parku. I letos jsme zvolili hrací systém s losovanými
dvojicemi. Přestože hráčský kádr pro nohejbal v naší obci je velmi omezený,
přihlásilo se do turnaje celkem devět hráčů. Ti pak jako jednotlivci v rozlosovaných
dvojicích rozdělených do systému vzájemných zápasů pod horkým, ale ještě jarním
sluncem hráli tento oblíbený sport s plným nasazením. Oproti loňsku proběhla
pouze základní část turnaje bez nadstavbové části. Po lítých bojích konečné pořadí
turnaje dopadlo následovně: 1. místo Ondřej Pospiech, 2. místo Vítězslav Pospiech
a 3. místo František Jaroš.

Všichni hráči obdrželi diplomy, upomínkové předměty a první tři umístění
pak i poháry a finanční prémii. Po celou dobu turnaje bylo k dispozici občerstvení
v podobě párku v rohlíku, lahvového piva, alka i nealka. Tímto bych rád poděkoval
všem účastníkům turnaje za účast, pořadatelům za organizaci turnaje a v neposlední
řadě i Tenisovému klubu Velké Hoštice za spolupráci a zapůjčení areálu.
Za sportovní a sociální komisi Libor Pospiech
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INFORMAČNÍKLUB
FOTBALOVÝ
SERVIS
Derby po 20 letech
V sobotu 23.6. se v Kravařích sešli bývalí hráči místního SK a FK Velké Hoštice,
aby před více než 300 diváky zavzpomínali společným zápasem na dvacáté výročí
postupu SK Kravaře do divize. Vyrovnaný zápas začali lépe domácí, kteří díky Martinu
Sebralovi poprvé skórovali ve 14. minutě. Hostům se podařilo vyrovnat ve 20.
minutě, když Filip David krásným lobem přehodil domácího brankáře. Našim se poté
podařilo zvýšit na 2 : 1 střelou Aleše Fialy, ale o konečném stavu utkání 2 : 2 rozhodl
15 minut před koncem za domácí hrající Jan Vožník.

A kdo že se na kravařském trávníku nakonec objevil? Byli to: Petr Pawlik,
Lukáš Kružberský, Radek Jašek, Martin Janecký, Tomáš Vožník, Aleš Fiala, Kamil
Witassek, Roman Hon, Daniel Pluschke, Marcel Pluschke, Marek Fuss, Ondřej
Lazecký, Filip David, Dušan Sicha, Martin Pluške, Roman Kaluža, Marek Ulrich,
Roman Šimeček, tehdejší trenér Josef Hellebrandt, asistent Oldřich Šafránek,
vedoucí mužstva Rudolf Unruh. Chybí manažer mužstva Jan Směja.
Oba celky se poté při přátelském posezení domluvily, že si toto utkání
zopakují příští rok ve Velkých Hošticích.
připravil P. Straub
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ČARODĚJNICKÝ REJ NA ZAHRADĚ
jsme pro děti připravili 26. 4. v rámci týdenního tématu "čarodějnice a čarodějové".
Na děti čekaly čarodějnické úkoly, čarodějnické pokusy a opečené párky, které všem
moc chutnaly.
SLEZSKÉ DIVADLO
jsme navštívili 27. 4. se všemi dětmi, zhlédli jsme krásnou pohádku "O vlku
a kůzlatech".
VÝSLEDKY ZÁPISU DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Dne 3. 5. 2018 proběhl v mateřské škole zápis dětí na školní rok 2018/2019. Děti byly
přijímány na základě předem zveřejněných kritérií. Ředitelka přijala 28 žádostí
k umístění dětí do mateřské školy. 20 dětí bylo přijato k předškolnímu vzdělávání do
MŠ Velké Hošice a 8 dětí přijato nebylo. Z celkového počtu přijatých dětí je 20 dětí
s trvalým pobytem ve Velkých Hošticích. K 31. 8. 2018 ukončuje předškolní
vzdělávání 18 dětí, 2 děti ukončí vzdělávání v naší MŠ z důvodu přijetí dítěte do MŠ
v místě trvalého bydliště. Ve školním roce 2018/2019 bude navštěvovat mateřskou
školu 68 dětí dle stanovené kapacity v rejstříku škol.
DIVADÉLKO "SMÍŠEK"
k nám přijelo 9. 5. s "Pirátskou pohádkou".
EXKURZE V ZÁCHRANNÉ SLUŽBĚ
v Opavě u příležitosti Dne otevřených dveří se uskutečnila 14. 5. v dopoledních
hodinách. Děti měly možnost vidět, jak lze zachránit raněného člověka, vyzkoušet si
roli raněného či podívat se do opravdové sanitky.
Po exkurzi jsme ještě vyjeli do Arboreta v Novém Dvoře a procházkou v parku
a pobytem u zvířátek v ohradě jsme si zpestřili překrásné slunečné dopoledne. Na
závěr nás čekal netradiční oběd v přírodě v podobě řízku s chlebem. Všem nám moc
chutnalo.
DEN MATEK
jsme oslavili na jednotlivých třídách besídkami v polovině května. Děti ze třídy
"Motýlci"ještě vystupovaly na obecních oslavách Dne matek na místním sále. Spolu
s místními "Panímámami" zazpívaly, zatančily i přednesly pár básní.
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VÝLET DO RADUNĚ
jsme uspořádali 24. 5. Prohlédli jsme si interiér krásného zámku, občerstvili jsme se
dobrotami z domova a vyšli na procházku po nově vybudované stezce.
TŘÍDA "BROUČKŮ"
se vypravila 29. 5. na výlet vlakem do Albertovce, kde si prohlédla stáje a výběhy
koní.
TŘÍDA "ŽABIČEK"
-nejmenší děti- se vydaly se svými učitelkami na výlet do Opavy. Navštívily muzeum
– expozici zvířat, motýlů a brouků. Prošly se opavským parkem, pohrály si na
dětském hřišti. Nejvíce se těšily na slíbenou zmrzlinu. Při zpáteční cestě si prohlédly
vlakové nádraží. Děti byly nadšené a moc se jim na výletě líbilo.
TŘÍDA "MOTÝLKŮ"
si vyšla 7. 6. na pěší výlet do kravařského parku , cílem této túry bylo dětské hřiště
s prolézačkami a houpačkami.
DEN DĚTÍ
jsme 1. 6. zahájili pohádkou divadélka "Smíšek", po které jsme se přemístili na školní
zahradu. Průvodem mažoretek za doprovodu hudby, tancováním, dětským
"karaoke"s vypouštěním bublinek z bublinkovače a dárky v podobě nových
odrážedel a koloběžek a drobným dárkem, který jsme si vzali domů, jsme oslavili
svátek dětí.
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INDIÁNSKÁ ŠIPKOVANÁ
byla připravena 5. 6. dětmi ze třídy „Motýlci“, paní učitelkou a studentkou
pedagogické školy Petrou Bochňákovou, která u nás vykonávala praxi. Děti se učily
orientaci dle šipek s plněním úkolů a závěrem je čekal poklad se sladkostí.
VÝLET NA KOLECH S RODIČI
do kravařského parku se uskutečnil 19. 6. v odpoledních hodinách. Závěrem bylo
opékání buřtů a vyhodnocení akce diplomy. Děkujeme panu Unruhovi za
občerstvení.
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ „NAMALUJ SVŮJ SVĚT“
Děti ze třídy Broučci a Motýlci se zapojily do výtvarné soutěže a jejich obrázky budou
vystaveny v měsíci září na vernisáži v kulturním domě v Hlučíně. Poté je můžete
vidět ve stolním kalendáři MAS Hlučínsko pro rok 2018/2019.
CO NÁS ČEKÁ DO KONCE ROKU?
EXKURZE V HASIČSKÉ ZBROJNICI
kterou uskutečníme ve středu 20. 6. se všemi dětmi. Děkujeme panu
J. Mikolajskému za prohlídku zbrojnice.
ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY
se uskuteční 27. 6. za přítomnosti rodičů a paní učitelky ze základní školy.
ZÁBAVNÝ PODVEČER
s Pepinem Prckem se uskuteční v pátek 29. 6. u zámku. Na děti čeká stezka odvahy
s lampiony a pro nejstarší děti ze třídy "Motýlci" spaní v mateřské škole.
DĚKUJEME
rodičům za vzornou celoroční spolupráci a přejeme hodně slunečných dnů
a příjemně strávenou dovolenou.
Lenka Prokšová, ředitelka
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Květen 2018
Na počátku května si žáci i zaměstnanci školy vychutnali dva dlouhé víkendy –
ředitelská volna se propojila se státními svátky. A pak zase do práce…
3. 5. proběhl Rej čarodějnic – vítání jara. Děti se mohly namaskovat, zasoutěžit si,
opéct špekáčky.
4. 5. se konal tentokrát neohlášený požární poplach – a dopadl na výbornou.
12. 5. se žáci 6. tříd spolu se svými třídními učitelkami a paní ředitelkou zúčastnili
večerního představení opery La Traviatta v ostravském divadle. Byl to krásný
a sváteční zážitek, pro mnohé první návštěva opery v životě.
15. 5. byli žáci 2. třídy a obou 6. tříd v rámci preventivního programu „Hasík“
seznámeni profesionálním hasičem s tím, jak se chovat v případě požáru, ale také jak
jim zabránit apod.
16. – 18. 5. naposledy přijeli polští přátelé v rámci projektu Tradice s chutí –byl pro ně
pečlivě připraven program, který se ovšem kvůli nepřízni počasí musel aktuálně
změnit. I tak byli všichni spokojeni – mnohé viděli, leccos navařili a ochutnali,
vzájemně se utužila přátelství.

20. 5. se žáci školy předvedli všem maminkám a babičkám v rámci oslav Dne matek,
které pořádal Obecní úřad Velké Hoštice. Vystoupení se velice líbilo.
29. 5. se tělocvična školy změnila v tábor Vikingů s válečníky, typickou lodí – žáci se
zúčastnili naučného pásma o životě těchto divokých bojovníků s názornými
ukázkami jejich bojů i způsobu života.
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Červen 2018
Poslední měsíc školního roku byl především ve znamení uzavírání klasifikace, ale
také se žáci se svými učiteli rozjeli na školní výlety.
1.6. - se slavil Den dětí – tento pátek se nevyučovalo a žáci spolu se svými třídami
oslavili svůj svátek společnou akcí.
6. – 8. 6. Výlety začaly společně třídy V. a VI. A zájezdem do Jeseníků.
11. 6. – k tomuto datu byly uzavřeny známky.
11. – 13. 6. VII. třída se rozjela na výlet do Hranic.
14. 6. prospěch a chování žáků školy zhodnotila pedagogická rada – viz zpráva na
konci tohoto textu.
14. – 15. 6. žáci VI. B se vydali na výlet do Štramberku.
17. 6. byl významný den pro většinu žáků III. třídy – slavnostně oblečeni i naladěni se
zúčastnili prvního svatého přijímání v místním kostele.
18. – 20. 6. výlet žáků I. a IV třídy: Stará Ves, výlet žáků VIII. třídy – Slovensko: Nízké
Tatry.
18. – 21. 6. výlet IX. třídy: Praha.
19. – 21. 6. výlet III. třídy: Frenštát pod Radhoštěm.
Všechny výlety se vydařily, nikdo se nezranil, žáci byli v rámci možností hodní, všichni
se vrátili spokojeni.
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24. 6. se žáci představili rodičům i veřejnosti na vystoupení v novém sále nad
chodbou v ZŠ (původně mělo vše proběhnout v prostoru před zámkem). Přestože
nám počasí nepřálo a museli jsme improvizovat, představení se povedlo a děti
sklízely jeden potlesk za druhým. Byla tak zahájena nová tradice – spojíme
vystoupení žáků školy s oslavami „odpustu“.

Co ještě proběhlo po uzávěrce občasníku:
25. 6. sportovní akce – děti si zaběhaly v parku v rámci T-Mobile běhu.
29. 6. Proběhlo zhodnocení školního roku, předání vysvědčení, ocenění těch
nejlepších žáků – a pak hurá na prázdniny.
Přehled výchovných opatření v druhém pololetí 2017/18
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Přehled klasifikace a absence školy ve druhém pololetí 2017/18
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Žáci se samými jedničkami (celkem 56 dětí):
1. třída: (všichni) Daniel Čavera, Martina Gilíková, Viktorie Hahnová, Oliver
Hollesch, Katrin Karhanová, Julie Koutecká, Anna Michálková, Šimon Pekárek,
Tobias Šrom, Robin Šulc, Jan Šupík, Ondřej Teichnamm, Amálie Vitásková,
Melisa Zajíčková.
2. třída: (8 dětí) Karolína Halfarová, David Holeček, Sebastian Ihn, Jindřiška
Kramná, Ondřej Melecký, Adriana Ohnheiserová, Vendula Ribková, Ondřej
Šoch.
3. třída: (7 dětí) Aneta Dodeková, Adéla Howurková, Jakub Krayzel,
Veronika Mikolajská, David Sobek, Adéla Starečková, Gabriel Thomas.
4. třída: (11 dětí) Lucie Kalužová, Jolana Karhanová, Aneta Kořínková, Klára
Mikolajská, Tadeáš Pieczka, Natálie Piloková, Julie Schaffránková, Nataly
Střelcová, Jolana Tomíčková, Michaela Zajíčková, Natálie Zedniková.
5. třída: (6 dětí) Helena Dvořáková, Lucie Felkelová, Klára Jakubcová, Nela
Jurczyková, Jakub Lorenz, Beáta Prokšová.
6. B třída: (3 děti) Vojtěch Mikolajský, Izabela Pavlenková, Kristýna
Večerková.
7. třída: (2 děti) Michaela Říčná, Valerie Winklerová.
8. třída: (2 děti) Radana Gdulová, Jan Rzehulka.
9. třída: (3 děti) Jakub Mušálek, Aneta Škrobánková, Kateřina Vaňková.
Žáci s vyznamenáním (celkem 68 dětí):
2. třída: (7 dětí) Beáta Benková, Laura Denerová, Terezie Dohnalová,
Andrea Chalupová, Josef Novakovský, Alex Nowak, Filip Tesař.
3. třída: (13 dětí) Jakub Borunský, Magdalena Gebauerová, Valerie
Hahnová, Adél Hulová, Natálie Janíková, Vendula Kotzianová, Erik
Křempek, Tadeáš Kura, Laura Lissková, Viktorie Petzuchová, Martin
Štěbra, Alex Vilášek, Valérie Žůrková.
4. třída: (5 dětí) Alexander Měsíček, Lucie Nováková, Bára Piskláková,
Nelly Piskláková, Robin Winkler.
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5. třída: (8 dětí) Antonie Adamíková, Natálie Dohnalová, Viktorie Ella
Heczková, Karolína Klemmová, Jakub Moravec, Rostislav Ohnheiser, Richard
Straub, Karolína Ulrichová.
6.A třída: (6 dětí) Lenka Borunská, Kateřina Daňková, Martin Domanský,
Aneta Fojtíková, Matěj Hájek, Lucie Klímková.
6.B třída: (7 dětí) Kamila Niemynarzová, Vanda Pavlenková, Natálie Sobková,
Viktorie Stará, Nikola Škrobánková, Jakub Trulej, Eliška Vitásková.
7. třída: (5 dětí) Leontina Juchelková, Lukáš Kanovský, Pavel Neuwirth,
Zuzana Nováková, Adam Prokš.
8. třída: (11 dětí) Renée Gilíková, Bára Gregořicová, Petra Hořínková, Jan
Kokošek, Karolína Kolářová, Veronika Kretková, Dominika Lissková, Filip
Petzuch, Filip Potrusil, Karolína Říčná, Jiří Schaffartzik.
9. třída: (6 dětí) Sabina Fialová, Martin Kaluža, Matěj Moravec, Petra
Nowaková, Martin Pluške, Šarlota Plušková.
Všem zaměstnancům školy, všem našim žákům přeji krásné léto se spoustou zážitků
a hlavně ten pravý odpočinek. V září pak se všemi opět na shledanou.
Mgr. Renata Pospiechová

Ředitelka školy
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Michaela Pospiechová

