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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané.
Rok se s rokem sešel – a máme tu zase prosinec a s ním spojené nejkrásnější
svátky v roce. Mnozí z Vás se již zúčastnili akcí spojených s Vánocemi –
rozsvícení adventních svící před zámkem, rozsvícení vánočního stromu, již
tradiční výstavy betlémů, vánoční besídky ve škole. O Vánocích máte jako
každoročně možnost umocnit jejich kouzelnou atmosféru vánočním
koncertem v našem krásném kostele.
S koncem roku je také spojena zima a vše, co k ní patří. Jako každý rok bych Vás
chtěl požádat o pomoc a ohleduplnost – jak již jistě tušíte, týká se to odklízení
sněhu, příp. odstranění námraz posypy. Není v silách pracovníků obce
zvládnout zimní úklid sami – budu Vám velmi vděčen, pokud nám jako vždy
pomůžete. Velice Vám děkuji.
Rád bych také touto cestou všechny, kdo budete slavit Silvestra v naší vesnici,
pozval na již tradiční silvestrovský ohňostroj.
Závěrem mi dovolte popřát Vám všem krásné a pokojné Vánoce a v novém roce
hodně zdraví, štěstí a radosti.
Ing. Alfons Pospiech
Starosta obce
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INFORMAČNÍ SERVIS
Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Velké Hoštice konaného
dne 1. 11. 2018
Obecní zastupitelstvo:
1. Volí v souladu s §84 odst. 2 zákona o obcích:
a) starostou obce Ing. Alfonse Pospiecha, uvolněného člena zastupitelstva obce,
b) místostarostou obce Bc. Libora Pospiecha, neuvolněného člena zastupitelstva
obce.
2. Bere na vědomí:
-složení slibu všech přítomných členů zastupitelstva
o obcích.

podle § 69 odst. 2 zák.

3. Zřizuje:
a) finanční výbor – tříčlenný,
b) kontrolní výbor – tříčlenný.
4. Volí do funkce:
a) předsedy finančního výboru Mgr. Pavla Strauba,
b) člena finančního výboru paní Šárku Černohorskou,
Ing. Davida Benka,
c) předsedy kontrolního výboru Ing. Davida Benka,
d) člena kontrolního výboru Ing. Josefa Stříbného,
Mgr. Petra Michalčíka.
5. Schválilo výši odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
s účinnosti od 2. 11. 2018.
6. Schvaluje:
1. Zřízení pěti poradních komisí při OÚ Velké Hoštice – komise životního prostředí,
komise sociální a sportovní, komise školská a kulturní, komise protipovodňová,
komise přestupková.
2. Plán inventur na rok 2018.
3. Nové složení školské rady, ve které bude obec Velké Hoštice zastupovat Ing.
Alfons Pospiech, paní Šárka Černohorská a pan Roman Winkler.
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Zasedání obecního zastupitelstva dne 22.11.2018
OZ schvaluje a bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti obecního úřadu za uplynulé období.
2. Rozbor hospodaření Obce Velké Hoštice k datu 31.10.2018.
3. Rozpočtové opatření č. VIII/2018 - úpravu rozpočtu Obce Velké Hoštice na
rok 2018.
4. Úpravu rozpočtu, rozpočtové opatření č. VI/2018.
5. Úpravu rozpočtu, rozpočtové opatření č. VII/2018.
6. Usnesení starosty obce č. 12/2018 o ustanovení odborných komisí
s platností k 2.11.2018.
7. Jednací řád zastupitelstva Obce Velké Hoštice.
8. Žádost mysliveckého sdružení BORKA Velké Hoštice z.s. o přidělení
mimořádné dotace ve výši 75 000 Kč na zřízení elektropřípojky a vodovodní
přípojky a zároveň Smlouvu o poskytnutí účelové dotace na vybudování
vodovodní přípojky a elektropřípojky k myslivecké chatě ve výši 75 000 Kč.
9. Záměr pronájmu či pachtu části obecního pozemku parcelního čísla č. 776
v katastrálním území Velké Hoštice o výměře 12 626 m2.
10. Záměr prodeje či pronájmu části obecního pozemku parcelního čísla č. 776
2
v katastrálním území Velké Hoštice o výměře 6 015 m .
11. Starostu obce Ing. Alfonse Pospiecha pro spolupráci s pořizovatelem
územního plánu Obce Velké Hoštice.
12. Žádost občanů o projednání revitalizace bývalé obecní skládky v Pekliskách.
13. Výroční zprávu o činnosti ZŠ Velké Hoštice za školní rok 2017/2018.
14. Výroční zprávu o činnosti MŠ Velké Hoštice za školní rok 2017/2018.
OZ neschvaluje:
1. Návrh pana Lukáše Juchelky na pronájem jeho pozemku parcelní číslo 859/3
v katastrálním území Velké Hoštice Obci Velké Hoštice za 4 000 Kč měsíčně.

Zasedání obecního zastupitelstva dne 10.12.2018
OZ schvaluje a bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti obecního úřadu za uplynulé období.
2. Rozbor hospodaření Obce Velké Hoštice k datu 30. 11. 2018.
3. Úpravu rozpočtu – rozpočtové opatření Obce Velké Hoštice č. X./2018.
4. Pravidla rozpočtového provizoria Obce Velké Hoštice na rok 2019.
5. Závazné ukazatele pro příjemce neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce
Velké Hoštice na rok 2019 (pro Základní školu a Mateřskou školu Velké
Hoštice).
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.

Rozpočet Základní školy Velké Hoštice na rok 2019.
Rozpočet Mateřské školy Velké Hoštice na rok 2019.
Úpravu rozpočtu, rozpočtové opatření Obce Velké Hoštice č. IX./2018.
Plán odpisů pro obec Velké Hoštice na rok 2019 vč. příloh.
Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření Obce Velké Hoštice za
rok 2018.
Cenový návrh firmy Marius Pedersen na zajištění svozu komunálního
odpadu pro rok 2019.
Obecně závaznou vyhlášku Obce Velké Hoštice č. 1/2018 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Vnitřní směrnici o inventarizaci majetku, závazků a jiných aktiv a pasiv pro
Obec Velké Hoštice.
Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku pro dopravní obslužnost
veřejnou linkovou dopravu na období 1. 1. 2019 až 8. 6. 2019 mezi Obcí
Velké Hoštice a Moravskoslezským krajem.
Strategický plán obce Velké Hoštice na období 2018-2022.
Uspořádání silvestrovského ohňostroje za částku 15 000,- Kč.
Podání žádosti o dotaci na projekt „Oprava povrchu místní komunikace a
chodníku ulice Nová ve Velkých Hošticích“.
Podání žádosti na projekt: „Workoutové hřiště – posilovací stroje Velké
Hoštice, Zámecká ul. č.p. 207“.
Smlouvu o pachtu pozemku parc. č. 776/1 v k.ú. Velké Hoštice o výměře
2
12.626m .
Revokaci usnesení č. 1/6 ze dne 22. 11. 2018 o záměru prodeje či pronájmu
části obecního pozemku parcelního čísla 776 v k. ú. Velké Hoštice o výměře
6 015 m2.
Smlouvu o spolupráci na pilotním projektu pro sběr skla do tašek dodaných
firmou EKO-KOM a.s.
Nabídku sdružení místních samospráv na členství naší obce v této
organizaci.
Plán akcí obce Velké Hoštice na rok 2019.
Plán zasedání obecního zastupitelstva Velké Hoštice na rok 2019.

5

INFORMAČNÍ SERVIS
Uzavření obecního úřadu přes svátky
Obecní úřad Velké Hoštice bude v období od 22.12. do 31.12.2018 pro
veřejnost uzavřen. Opět se otevře ve středu 2.1.2019.

Ordinační hodiny MUDr. Pluschkové
Paní MUDr. Pluschková oznamuje, že dne 27.12.2018 bude ordinovat od
6:30 do 12:00 v Opavě.

Silvestrovský ohňostroj
Obecní zastupitelstvo Vás srdečně zve na symbolické ukončení starého roku
a přivítání roku nového - silvestrovský ohňostroj, který bude odpálen 30 minut po
silvestrovské půlnoci v okolí zámku. Je zajištěno drobné občerstvení.

Vánoční koncert
Ve středu 26.12.2018 v 16:00 hodin se v našem farním kostele sv. Jana
Křtitele uskuteční tradiční vánoční koncert, na kterém vystoupí místní pěvecký
a herecký amatérský soubor DEVATERO s hosty. Vstupné na koncert je dobrovolné
a výtěžek bude věnován naší římskokatolické farnosti.
Přijďte si poslechnout vánoční písně a koledy a společně i některé z nich
zazpívat.

Změna cen vodného a stočného
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti SmVaK byly
v souladu s platnou legislativou schváleny nové ceny vodného a stočného s účinností
od 1. ledna 2019 takto:
Voda pitná (vodné)
39,18 Kč/m3 (bez DPH) 45,06 Kč (vč. 15% DPH)
Voda odvedená (stočné) 34,80 Kč/m3 (bez DPH) 40,02 Kč (vč. 15% DHP).
Nové ceny budou uplatněny vůči našim odběratelům po prvním odečtu měřidel
následujícím po 1. lednu 2019, popřípadě bude postupováno dle uzavřených
smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.

Zabezpečme vodoměry před zamrznutím!
Výměna poškozeného vodoměru se může odběratelům prodražit. Buďme
odpovědní!
Před zimou a v jejím průběhu je kromě pečlivého zazimování zahrady
a domu nutné se zaměřit také na to, jak zajistit před mrazem domovní vodoměr, aby
nedošlo k jeho poškození. Nepodceňujme tato opatření.
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Vyhneme se nepříjemným situacím, které mohou mít kromě našeho
pohodlí nepříjemný dopad také na naši peněženku.
Kroky, které je nutné podniknout, do značné míry závisí na tom, kde je daný
vodoměr umístěný. „Pokud je vodoměr umístěný ve venkovní šachtě, je potřeba
zkontrolovat její spolehlivé uzavření tak, aby nedocházelo k neúměrnému
prochlazování jejího vnitřního prostoru. Pokud se potrubí a vodoměr nacházejí
v hloubce, kde mohou zmrznout, je potřeba zajistit poklop tepelnou izolací. Použít je
možné například polystyren nebo minerální izolační vatu – ne ale skelnou,“
vysvětluje vedoucí oddělení vodovodů společnosti SmVaK Ostrava Roman Bouda.
Pokud je vodoměr umístěný uvnitř domu, chaty, chalupy nebo jiné
nemovitosti, je žádoucí zabránit vystavení vnitřní instalace a vodoměru účinkům
mrazu například vnější tepelnou izolací. Je nezbytné prověřit, jestli nemůže mrazivý
vzduch pronikat k vodoměru například sklepním oknem. Teplota v daném prostoru
se musí dlouhodobě pohybovat nad bodem mrazu. Potrubí vnitřních rozvodů je
vhodné obalit izolačním materiálem.
„K poškození vodoměru může dojít také v případě, když se někdo snaží
zamrzlou vnitřní instalaci včetně vodoměru rozmrazovat vysokou teplotou –
například horkovzdušnou pistolí nebo otevřeným ohněm. Tento extrémní zásah
většinou vede k tomu, že vodoměr zůstane nefunkční a je nutné ho vyměnit.
Poškození plastových částí vodoměru vysokou teplotou je zjistitelné po jeho
demontáži,“ popisuje Bouda.
Všechny vyjmenované případy poškození vodoměru mají negativní finanční
dopad na zákazníka, od něhož SmVaK Ostrava následně vyžadují náhradu škody
spočívající ve výměně poškozeného zařízení. Odběratelé totiž odpovídají za jeho
zabezpečení. Škodná částka se pak odvíjí od aktuální prodejní ceny daného typu
vodoměru a času potřebného pro jeho montáž. Průměrně může jít zhruba o 2 000
korun.
Před zamrznutím je nutné chránit také vodovodní přípojku. Základním
faktorem je to, aby byla dodržena takzvaná nezámrzná hloubka, kdy se doporučuje
jako minimální krytí potrubí jeden metr, ve zpevněných plochách až 150 centimetrů.
Kritickým místem jsou zde místa venkovních uzavíracích armatur, místa se sníženým
krytím (například přechody vodních toků) nebo souběhy s potrubím dešťových
kanalizací.
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Výzva rodičům dětí narozených v roce 2018
Obecní úřad Velké Hoštice (sportovní a sociální komise) pořádá dne
24.2.2019 tradiční Vítání občánků narozených v roce 2018 s trvalým pobytem v naší
obci.
Dle platné legislativy prosíme rodiče, kteří mají zájem se vítání občánků
zúčastnit, o vyplnění krátkého dotazníku.
Dotazník je připraven k vyzvednutí na obecním úřadě, nebo ke stažení na
obecních stránkách www.hostice.cz. Tento dotazník je nutno odevzdat na obecním
úřadě do konce ledna 2019.

Místní poplatky v roce 2019
Zastupitelstvo obce Velké Hoštice na svém zasedání 10.12.2018 schválilo
novou výši místního poplatku za svoz PDO na rok 2019.
Poplatek na jednoho občana, který má v obci trvalý pobyt, činí 580 Kč, tj. 48 Kč/
měsíc.
Místní poplatek za psa činí 200 Kč. Výběr poplatků bude probíhat v pracovní
době obecního úřadu od 18.2. do 28.2.2019.
Ing. Tereza Borunská
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Drazí bratři a sestry, milí spoluobčané,
čas plyne velmi rychle a vánoční svátky se neúprosně blíží. Ale oslavit
Vánoce - narození Ježíše Krista opravdově, znamená, že si stejně vážně prožijeme
přípravu na tyto krásné svátky. A tou přípravou je ADVENT – období čtyř neděl, kdy
postupně rozsvěcujeme jednotlivé svíce a prožíváme především duchovní zastavení.
Tato zastávka má obsahovat prožívání chvíle ticha, modlitby, dobré četby,
přítomnost v kostele i ve všední den apod. To všechno nám má pomoci zamyslet se
nad podstatou vánočních svátků. Pokusme se o to, vždyť život je podle sv. Augustýna
pouhou zastávkou, proto naplňme tento životní okamžik.
Mše svatá tzv. "PŮLNOČNÍ" proběhne v našem farním kostele v pondělí
24.12. 2018 ve 22:00.
Přeji radostné, spokojené svátky vánoční, Boží požehnání v roce 2019.
P. ThLic. Radovan Hradil, Th.D.
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Rok 2018 ve Sdružení obcí Hlučínska
byl opět rokem plným kulturních a společenských
akcí, projektů a dalších aktivit směřujících k rozvoji
a propagaci.
Se začátkem roku je tradičně spjata plesová sezóna,
a proto ani letos nemohl chybět Bál Hlučínska. Jeho
organizace se tentokrát ujala obec Bolatice. Na
zámku v Kravařích přijalo v březnu v rámci Dne učitelů ocenění 35 pedagogů
z Hlučínska. Druhá červencová neděle patřila opět Festivalu kultury a hlučínských
řemesel, v rámci kterého se na Mírovém náměstí v Hlučíně již podesáté představily
folklorní a taneční soubory a kapely z celého Hlučínska. Na podzim se již tradičně
sešly scholy a chrámové sbory z regionu, aby si pro diváky připravily zážitek v podobě
duchovní hudby. Organizace Setkání schol regionu Hlučínska se letos ujala obec
Chuchelná, Setkání chrámových sborů regionu Hlučínska proběhlo ve
Štěpánkovicích.
V dubnu a říjnu proběhlo ji tradičně „Darování krve se starosty Hlučínska“,
které se zúčastnilo několik desítek občanů nejen z Hlučínska.
Rok 2018 byl pro Sdružení obcí Hlučínska opět úspěšným v oblasti zisku dotací.
Z Moravskoslezského kraje obdrželo letos finanční podporu na realizaci projektů
„Manažer regionu Hlučínska II“ (doplatek dotace ve výši 20 000 Kč), „Festival
kultury a hlučínských řemesel 2018“ (dotace ve výši 93 419,25 Kč) a „Manažer
regionu Hlučínska III“ (zálohová dotace ve výši 100 000 Kč).
V prosinci 2018 byl ukončen projekt „Jak na výuku EVVO na Hlučínsku?“,
a to vydáním metodických materiálů a pracovních listů o přírodě a krajině Hlučínska.
Vzdělávací materiály obdržely pro účely výuky přírodovědných předmětů všechny
základní školy v regionu. Projekt je spolufinancován Státním fondem životního
prostředí České republiky. Rozpočet projektu činí 1 053 775,00 Kč (z toho dotace 843
020 Kč).
V roce 2018 také pokračovala realizace česko-polských projektů. Ve spolupráci
s polskými gminami Kietrz, Krzyżanowice a Pietrowice Wielkie byl zahájen projekt
„Jak na invazivní druhy rostlin na Hlučínsku a v polských gminách“. V rámci
projektu postupně dochází k mapování výskytu těchto rostlin v celém příhraničním
regionu, které pak bude podkladem pro jejich likvidaci. Dále proběhly ukázky
likvidace těchto rostlin nebo exkurze za příklady dobré praxe do Morávky
v Beskydech.
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Sdružení může na projekt získat dotaci až ve výši 18 520,72 Eur. K dalším
česko-polským projektům patří projekt „Hledání ztraceného času“, v rámci kterého
probíhal sběr historických fotografií, fotografické workshopy a výstavy fotografií.
Projekt končí v prosinci 2018 a schválená výše dotace činí 13 815,77 Eur.
V listopadu 2018 byl zahájen projekt „Hlučínsko a polské gminy se
představují“, v rámci kterého vzniknou nové propagační materiály o Hlučínsku
a proběhne letní soutěž pro návštěvníky regionu. Sdružení obcí Hlučínska byla na
tento projekt schválena dotace ve výši 28 471,60 Eur.
Česko-polské projektu jsou spolufinancovány z Fondu mikroprojektů Euroregionu
Silesia v rámci programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko.
Z operačního programu Zaměstnanost se podařilo Sdružení obcí Hlučínska
získat dotaci na projekt s názvem „Rozvoj obcí a MA21 v SOH“, prostřednictvím
kterého jsou zpracovávány strategické plány vybraných obcí, zavádění MA21
v obcích nebo vzdělávací aktivity. Projekt bude pokračovat až do ledna 2020.
Schválená dotace činí 2 243 306,25 Kč.
Více informací o regionu Hlučínska, aktivitách Sdružení obcí Hlučínska
i jednotlivých obcí a měst, spolků a občanů naleznete na www.hlucinsko.com nebo
v internetové televizi www.hlucinsko.tv.
Sdružení obcí Hlučínska přeje všem úspěšný vstup do roku 2019 a děkuje
všem starostům a starostkám z Hlučínska a spolupracujících polských gmin,
vedoucím souborů, občanům, spolkům, organizacím, podnikatelské veřejnosti
a všem, kteří se nějakým způsobem podílejí a spolupracují na rozvoji a propagaci
regionu.

Mgr. Lenka Osmančíková
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STARÉ SKLO DO NOVÝCH TAŠEK!
Naše obec se zapojila do projektu Autorizované obalové společnosti EKO-KOM,
a.s., jehož cílem je zlepšení třídění skla v domácnostech. Díky tomu obdržíte
u placení poplatku za svoz PDO zdarma novou zelenou tašku pro třídění
skleněných odpadů.
Samotný projekt je jednorázový a je určen pro oblasti, kde je zaveden tzv.
individuální sběr papíru a plastů. Jde o způsob třídění zmíněných dvou komodit do
třídících nádob umístěných přímo u domů nebo do barevných pytlů.
Cílem tohoto ověřovacího projektu je zvýšení množství vytříděného skla
v kontejnerech, které jsou umístěny na veřejných
prostranstvích v okolí Vašeho bydliště. Ve své
domácnosti tak budete moct sbírat sklo do zdarma
dodané tašky. Takto sbírané sklo pak vhazujte do
zelených a bílých kontejnerů instalovaných v naší
obci. Spolu s taškami obdržíte také informační
leták s informacemi o správném třídění skla
v domácnostech.
V průběhu roku 2019 pak budou navíc vybrané
domácnosti dotazovány formou krátkého
dotazníku, a to za účelem ověření míry jejich
zapojení do třídění skleněných odpadů.
Jak získáte novou tašku?
Tašku obdrží zástupce rodinného domu při placení
místního poplatku za svoz PDO. Na každý rodinný
dům připadá jedna taška.
Proč má smysl třídit sklo?
Sklo, jako obalový materiál, patří k těm nejlépe recyklovatelným a lze jej recyklovat
prakticky donekonečna. Starým sklem se dá nahradit až 65 % sklářských písků,
přičemž hlavní výhodou výroby nového skla ze starého je velká úspora energie, která
může činit až 90 % oproti výrobě z vytěžených sklářských písků.
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INFORMAČNÍ SERVIS
Nejčastěji se z recyklovaného skla vyrábějí lahve na minerálky, pivo apod.
Z tabulového skla se pak opět vyrábí nové tabulové sklo. A z odpadního skla se ve
specializovaných továrnách vyrábějí tepelné izolace – skelná vata a tzv. pěnové sklo,
což je materiál, který je vhodný jako izolační zásyp okolo domů, nebo jako izolace
základové desky místo kamenného štěrku. Nadrcené sklo se může použít i bez
nutnosti tavení jako přísada do speciálních druhů betonů a brusných hmot.

Do kontejneru na sklo patří
barevné a čiré sklo
lahve od vína, jiných alkoholických i
nealkoholických nápojů
tabulové sklo z oken nebo dveří
zavařovací
sklenice, skleněné
nádoby, apod.

Do kontejneru na sklo nepatří
keramika a porcelán, sklokeramika
zrcadla, autosklo, drátované sklo
atd.
varné a laboratorní sklo
zlacené či pokovené sklo

Upozornění na nesprávné parkování a stání v naší obci
Vážení spoluobčané, vzhledem k tomu, že se množí stížnosti obyvatel na
nesprávné parkování na obecních komunikacích, kde parkují majitelé nemovitostí
po obou stranách silnice, často velmi blízko sebe a někteří dokonce i přímo
v křižovatkách (!), dovolujeme si všechny upozornit, aby používali k parkování
především své pozemky, případně parkoviště k tomu vyhrazená. Kvůli nevhodně
stojícím vozidlům mají mimo jiné problém projet popelářské vozy provádějící v obci
pravidelné svozy.
Žádáme všechny, aby dodržovali zákon 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a předcházeli tak případným nepříjemnostem.
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INFORMAČNÍ SERVIS
Úspěch mladého karatisty na Mistrovství ČR
24.11.2018 se v České Lípě konalo mistrovství ČR v karate FSKA, kterého se
zúčastnilo i jedenáct mladých borců z opavského oddílu Karate Silesia. Ti dokázali
v různých kategoriích získat celkem 9 medailí. Byl mezi nimi i žák 6. třídy naší ZŠ
Jakub Moravec, který v kategorii modelové situace vybojoval 1. místo! Kubovi
gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů v tomto zajímavém sportu.
Na fotografii je Jakub (vpravo) se svým oddílovým kolegou.

připravil P. Straub
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PLÁN AKCÍ 2019
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VELKOHOŠTICKÝ ADVENT
V neděli 2. prosince proběhla
na zámku a v jeho okolí krásná akce
s názvem „Velkohoštický advent“.
Společně jsme rozsvítili 1. adventní
svíci, výzdobu zámku a vánoční
stromeček. Pro děti byly v prostorách
zámku připraveny dílničky a především
byla zahájena výstava betlémů, kterou
organizuje Klub seniorů. Děkujeme
všem spolkům, které se postaraly
o výborné občerstvení. Na pódiu
během odpoledne vystoupily děti
z mateřské a základní školy (pěvecký
sbor pod vedením paní učitelky
Calábkové) a o příjemný adventní
podvečer se postarala ostravská
skupina Hotstring, která zahrála známé
vánoční písničky. Velké poděkování
patří manželům Majdanicsovým za to,
že věnovali obci vánoční stromeček,
a dětem ze základní školy pod vedením paní učitelky Víchové, že vyrobily vánoční
ozdoby. Na místě lidé dostávali jmelí pro štěstí, které nám pomohli svázat místní
senioři. Klub seniorek napekl perníčky a děti z mateřské školy se postaraly o výzdobu
výstavy výtvarnými pracemi.
Děkujeme panu Pchálkovi, který věnoval ryby do soutěže o nejdelší vánoční
řetěz.
P. ThLic. Mgr. Radovan Hradil, PhD. posvětil před zámkem adventní věnec,
o jehož výrobu se postarali pánové Miroslav Gebauer a Jan Vožník. Děkujeme také
členům kulturní komise za přípravu a všichni společně doufáme, že příští rok akce
proběhne v podobném duchu.
Lenka Prokšová, Lucie Martínková, kulturní komise
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DEVATERO
Zdraví vás

D E V A T E R O

11. 11., právě na svatého Martina, jsme Vám s chutí zahráli a zazpívali při
dalším, v pořadí 7. ročníku PODZIMNÍHO LADĚNÍ, který se konal v příjemném
prostředí našeho zámku. Prostředí je to sice komorní, takřka rodinné, o to však
příjemnější zážitek. Tímto naše díky Restauraci Kastelán za vstřícnost. Opět nás
pohostili dobrou kávou a zajistili pro nás tak důležité zázemí.

Spolu s námi vystoupila na Ostravsku známá kapela Hrozen z Frýdku Místku, a tak jsme chvíli mohli jen naslouchat.
Něco takové nehrozí při nadcházející akci, kterou bude Vánoční koncert na
svatého Štěpána, který se uskuteční v našem kostele v 16:00 hodin. Moc rádi se s
Vámi setkáme o druhém svátku vánočním, kdy se budeme snažit Vám tento den
udělat ještě hezčím. Proto vezměte klidně celé své rodiny a po sváteční siestě a
krátké procházce s očekáváním usedněte do lavic a nechte naplnit i své duše
pokojem a radostí. To jsou Vánoce a my je budeme mít možnost prožít s Vámi o to
intenzivněji.
Požehnané svátky přeje za celé Devatero Šárka Černohorská
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KLUB ŽEN
Milí spoluobčané!
Přestože se blíží konec roku, chtěla bych zavzpomínat na operetní koncert sólistů
ostravského národního divadla, který se konal v listopadu. Atmosféra byla úžasná.
Příští rok se opět budeme starat o zábavu, zachovejte přízeň!
Tento měsíc jsme se vydaly na výpravný muzikál Tři oříšky pro Popelku až do
Prahy. Naše hlavní město nás přivítalo ohromujícím množstvím lidí, ovšem kouzlo
adventní doby se vytratilo.

O to více si vážíme krásného zahájení adventu u nás, výstavy na zámku i
hezkého stromku, na jehož výzdobě jsme se podílely s ostatními spolky. Mnozí z nás
již prožívají pravou předvánoční atmosféru při přípravách na koncert, který
proběhne v kostele dne 26. prosince pod vedením Šárky Černohorské. Stojí to
mnoho času i úsilí, ale nadšení nechybí nikomu. Všichni se snaží, aby byl koncert tím
nejkrásnějším vánočním zážitkem!
Nový rok 2019 začneme opět tradiční Tříkrálovou sbírkou pro Charitu, která v
naší obci proběhne v sobotu 5. ledna 2019 za účasti 13 kolednických skupinek. V
každé z nich musí být alespoň jeden dospělý vedoucí. Hlavní koordinátorkou celé
akce je jako každoročně paní Krista Nestrojová. Vedoucí skupin obdrží v klubovně
zámku potřebné informace, mapky a kostýmy (termín bude upřesněn). Všechny
koledníky čeká odměna ve formě návštěvy filmového představení a mnoho dalšího.
V sobotu 5. ledna zaklepou tři králové se svým průvodem i na vaše dveře. Podpořte
dobrou věc a krásnou tradici!
Za klub žen D. Rinková
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SENIOR KLUB
Opět se blíží konec roku. První adventní neděli jsme zahájili již pátou
výstavu betlémů rozsvícením první adventní svíce. Letos poprvé ve stejný den
obecní úřad a ostatní spolky rozsvítili vánoční strom u hasičské zbrojnice. Byla to
moc hezká akce se zajímavým programem a bohatým občerstvením. Přes nepřízeň
počasí se sešlo opravdu hodně lidí.

Naši výstavu budeme mít otevřenou každou neděli od 13 do 18 hodin až do
Tří králů. Pro školy a větší skupiny kdykoli po domluvě na tel. 777171252.
Rády bychom poděkovaly obecnímu úřadu za opravdu vzornou spolupráci a
také jeho zaměstnancům, kteří nám letos hodně pomohli při zajištění vánočních
stromků a jmelí.
Mezi vánočními svátky 28.12. od 14 hodin půjdeme na vycházku krmit lesní
zvěř a možná uvidíme bílou srnku, která je už v našem revíru druhým rokem. Po
vycházce bude zajištěno občerstvení. Na tuto akci zveme také ostatní občany
a hlavně děti.
18. prosince jsme navštívili vánoční Prahu a zároveň zhlédli muzikál Mýdlový
princ.
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INFORMAČNÍ
SENIOR
KLUB SERVIS
Velmi zajímavá divadelní přednáška „SENIOR BEZ NEHOD“ se bude konat
31.1.2019 v 10:30h v prostorách zámku (viz samostatná pozvánka zde v občasníku).
Také se plánuje lékařská přednáška na obecné téma, i diabetes.
V příštím roce máme možnost navštívit počítačový kurz v Opavě. Termín
bude upřesněn.
Náš seniorský večírek se uskuteční v sobotu 2.2.2019. od 18 hodin
v prostorách senior klubu.
Závěrem chci popřát všem občanům klidné prožití vánočních svátků
a mnoho zdraví, síly a Božího požehnání do roku 2019.
Kristina Nestrojová, předsedkyně

Inzerce
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FURTISAMI
INFORMAČNÍ SERVIS
První adventní neděli jsme se podíleli na krásné akci Hoštický advent, který
má veliký potenciál do dalších let konkurovat mnohým jiným vyhlášeným akcím
v okolí. Krásně nazdobený zámek, stylové stánky, dílničky pro děti, pěvecké
vystoupení dětí MŠ a ZŠ a výstava betlémů, to vše navodilo atmosféru blížících se
vánočních svátků. V mrazivém počasí jsme nabízeli teplé dobroty k pití i k jídlu
a společně zažili příjemné nedělní odpoledne.

Na konci roku nás čeká ještě silvestrovský pochod po okolí a v lednu
závěrečná kolona našich tanečních. Pro velký úspěch bude taneční mistr Martin
Svetlánský do Hoštic dojíždět i následující taneční sezónu, takže pokud někdo ještě
váhá, může se přihlásit na obecním úřadě.
Na závěr bych ráda jménem celého spolku popřála krásné a klidné prožití
svátků vánočních a hlavně potřebné zdraví do nového roku 2019. V příštím roce se
budeme opět snažit zapojit do bohatého spolkového života a bavit děti i dospělé.
Za FURTISAMI Lucie Vitásková

23

ZINFORMAČNÍ
ČINNOSTI ČSCH
SERVIS
ZÁVĚR ROKU S ČSCH
Dne 17. listopadu proběhly v chovatelském areálu tradiční zabíjačkové
hody, které se i letos velice vydařily. Na své si přišli milovníci masa a domácích
zabíjačkových výrobků. Zabíjačku navštívili převážně občané Velkých Hoštic, ale také
přespolní, kteří tyto hody navštěvují pravidelně, nebo se k nám přijeli podívat prvně.

Ke konci roku jsme měli výstavní sezónu opět nabitou a velice pestrou.
V listopadu jsme se zúčastnili 29. evropské výstavy drobného zvířectva v dánském
Herningu. Další listopadová výstava, které jsme se zúčastnili, byla v Lysé nad Labem,
s váhou celostátní výstavy. Právě této výstavy se již tradičně účastní dva naši
chovatelé – Roman Klásek a Martin Černohorský. I letos tomu nebylo jinak a právě
tito dva chovatelé se zde prezentovali svými dobře obodovanými zvířaty. S výstavní
sezónou jsme se letos rozloučili v Brně na jihomoravské výstavě MORAVIA. Na této
výstavě z naší organizace vystavovali 4 chovatelé. Úspěch zde zaznamenal Roman
Klásek, který získal čestnou cenu na své králíky – vídeňské modré.
Jak vůbec dopadla největší událost v evropském chovatelství, již zmíněná
29. evropská výstava v dánském Herningu? K vidění zde bylo 8580 kusů králíků,
7787 kusů holubů a 10767 kusů hrabavé a vodní drůbeže.
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ZINFORMAČNÍ
ČINNOSTI ČSCH
SERVIS

Naše výprava v Dánsku.

Na této výstavě vystavovali 2 naši chovatelé – Roman Klásek a Martin
Černohorský. Vystavování těchto dvou chovatelů na evropské výstavě bylo velkým
úspěchem. Roman Klásek se prezentoval plemenem Vídeňský modrý, za které
obdržel toto hodnocení: 95,5 bodů, 94 bodů, 94 bodů a 96 bodů. Martin
Černohorský zde vystavoval Aljašky, za které obdržel toto hodnocení: 94 bodů, 93,5
bodů, 94,5 bodů a 93,5 bodů. Oba vystavovatelé obdrželi pamětní medaili.

Roman a Martin u svých králíků v dánském Herningu.
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Neodmyslitelnou součástí této výstavy byla expozice okrasného ptactva,
morčat a drobných hlodavců. Současně v hale A2 probíhalo mistrovství Evropy
v králičím hopu. Jednotlivé státy Evropy své sdružení prezentovaly ve svých stáncích.
Osm chovatelů z Velkých Hoštic se na tuto výstavu vydalo s přáteli z polského
Radlina. Právě z Radlina jsme vyjeli autobusem s cílem navštívit krásný stát Dánsko,
kde jsme na výstavě získali spoustu zkušeností a nových kontaktů. Výstava se všem
líbila a všichni z ní odcházeli s krásnými vzpomínkami.
V roce 2018 jsme tedy opět prožili pestrou výstavní sezónu. Zúčastnili jsme
se 15 výstav napříč okresem Opava, Českou republikou, Polskem a v neposlední řadě
Evropou, což se nám doposud nepovedlo. Jsme tedy rádi, že se naši členové aktivně
účastní výstav a k letošním několika výhrám jim BLAHOPŘEJEME!!
Letošní burzy jsou taktéž u konce a my věříme, že se s námi budete setkávat
i příští rok, kdy tyto burzy budou probíhat opět každou první neděli v měsíci.
Informace o našem spolku najdete na www.csch-velkehostice.cz. Také nám
můžete posílat své dotazy, a to na e-mail zocsch.velkehostice@seznam.cz. Na
facebooku si nás můžete najít pod názvem ČSCH Velké Hoštice. Naleznete tam fotky,
aktuality z výstav a z činnosti spolku.
Závěrem roku bychom Vám chtěli přát příjemné prožití svátků vánočních
a do nového roku 2019 pevné zdraví, štěstí, úspěchy a optimismus. Nechť se
v tomto roce těšíte na každý nový den.
za ZO ČSCH Velké Hoštice Roman Klásek
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ZE
ŽIVOTA DHSSERVIS
Milí spoluobčané,
pomalu se nachyluje čas adventní a mílovými kroky se blíží ty
nejočekávanější svátky a s nimi také konec roku. Je to doba úklidu, příprav, ale rovněž
malého zpomalení, zklidnění a bilancování.
Malým poděkováním pro naše aktivní hasiče, hasičky a příznivce našeho
sboru bylo příjemné posezení, které se uskutečnilo v sobotu 17.listopadu na sále.
Nechyběla videa, která připomněla zajímavé momenty a události letošního roku.

Naše družstva se zúčastnila slavnostního vyhlášení výsledků MSP, které se konalo 24.
listopadu v Oldřišově, a slavnostního vyhlášení Extraligy ČR, které se uskutečnilo 10.
listopadu v Košicích u Tábora.
Větším bilancováním pro nás bude Výroční valná hromada SDH Velké
Hoštice, která proběhne v neděli 20. ledna 2019 od 14 hodin na zámku. Zde
rekapitulujeme uplynulý rok, ale zároveň již chystáme třeba blížící se ples.
Hasičský bál se uskuteční v sobotu 26. ledna 2019 na sále. K tanci
i poslechu bude hrát kapela Coverband. Zájemci o lístky se mohou obrátit na paní
Ritu Borunskou.
Všem přeji krásné a pokojné Vánoce v kruhu svých milovaných a všechno
nejlepší v novém roce.
Jan Mikolajský, starosta sboru
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ZINFORMAČNÍ
ČINNOSTI KOMISE
SERVISSPORTOVNÍ A SOCIÁLNÍ
V listopadu a začátkem prosince tohoto roku naše komise naplánovala
a organizačně zajistila dvě sportovní akce.
17. listopadu proběhl tradiční volejbalový turnaj družstev. Letos se přihlásilo
celkem šest týmů a to OBECNÍ ÚŘAD, OBICOM, MÁMY A MY, ZAHRÁDKÁŘI, HASIČI
a CHILLI PAPRIČKY. Týmy se utkaly v rámci dvou skupin v herním systému „každý
s každým“. Po lítých bojích postoupily ze skupiny A OBICOM a HASIČI a ze skupiny B
pak OBECNÍ ÚŘAD a ZAHRÁDKÁŘI. Po krásně vyrovnaných zápasech postoupily do
finále týmy OBICOMU A ZAHRÁDKÁŘŮ, kde obhájilo vítězství z loňského roku
družstvo OBICOMU. Závěrečné pořadí turnaje: 1. OBICOM, 2. ZAHRÁDKÁŘI, 3.
OBECNÍ ÚŘAD, 4. HASIČI, 5. MÁMY A MY, 6. CHILLI PAPRIČKY.

Vítězný tým OBICOMu.

Pro první čtyři umístěné týmy byla připravena finanční prémie, poháry,
diplomy a věcné ceny. Musím s radostí říci, že sportovní úroveň turnaje neustále
roste a celková přátelská atmosféra zápasů i „pozápasového posezení“ je více než
příjemná. Všichni hráči se snaží hrát, jak nejlépe dovedou, v duchu fair play bez
zbytečných hádek a svárů. A to je alespoň pro mne to nejdůležitější.
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ZINFORMAČNÍ
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Další sportovní akcí pořádanou naší komisí v tělocvičně ZŠ Velké Hoštice byl
v sobotu 1. prosince tradiční florbalový turnaj družstev. I přes popularitu a vždy
velký zájem o tento turnaj se letos přihlásily pouze tři týmy. Důvodem byla možná
změna termínu turnaje z března na prosinec, ke kterému jsme byli bohužel nuceni
přistoupit z důvodu plánované rekonstrukce tělocvičny od ledna 2019. Přihlásily se
tyto týmy: HOTO, OBECNÍ ÚŘAD, NO SLEEP. Pro malý počet týmů bylo přistoupeno
ke dvoukolovému hernímu systému. Po krásných utkáních plných dramatických
chvilek, zvratů a zápalu pro hru dopadl turnaj následovně: 1. MÍSTO: HOTO, 2.
MÍSTO: OBECNÍ ÚŘAD a 3. MÍSTO: NO SLEEP.

Vítězný tým HoTo.

Nejlepším střelcem turnaje byl vyhlášen Filip Pírek s 12 brankami
a nejlepším brankářem turnaje pak Petr Pospiech. Oba protagonisté získali diplom
a energetický nápoj s tyčinkou. Všechny zúčastněné týmy pak obdržely finanční
odměnu, poháry, diplomy a věcné ceny.
V závěru bych rád poděkoval hráčům za krásné zápasy na obou turnajích, divákům za
příjemnou diváckou atmosféru a v neposlední řadě také všem, kteří se na organizaci
a přípravě turnaje podíleli. Za to vám patří velký DÍK.
za komisi tělovýchovnou a sociální Libor Pospiech
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ZINFORMAČNÍ
ČINNOSTI KOMISE
SERVISSPORTOVNÍ A SOCIÁLNÍ
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INFORMAČNÍ
ZE SPORTU SERVIS
V netradičním čase sobotního dopoledne se 3.11. v deštivé atmosféře
odehrálo sedmé hoštické derby mezi obyvateli horní a spodní části Hoštic. Letošní
utkání nebylo v podání borců z horní části takové fiasko jako loni, ovšem dolňáci se s
vodou vypořádali přeci jen lépe. Chlapi zespoda měli po většinu zápasu převahu a po
zásluze zvítězili 8 : 4. Po utkání hráči společně poobědvali guláš na „hradě“ a zapili
vítězství i hořkost porážky.

V příštím roce budou dolňáci usilovat o srovnání série, která je po letošním
utkání 4:3 pro horňáky.
připravili M. Kaluža a P. Straub
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INFORMAČNÍ
MATEŘSKÁ
ŠKOLA
SERVIS
USKUTEČNĚNÉ AKCE:
DIVADÉLKO "SMÍŠEK" nás navštívilo 12. 11. s pohádkou "Princ na čočce".
PŘEDNÁŠKA psycholožky Mgr. Silvie Quisové, PhD. se konala 15. 11. v odpoledních
hodinách. Přednáška byla na téma "Není zlobení jako zlobení". Po přednášce se
mohli rodiče dětí ze třídy "Broučci" informovat na adaptaci v kolektivu a chování
svých dětí.
"MOTÝLCI" V ZÁKLADNÍ ŠKOLE navštívili 13. 11. keramickou dílnu, kde si pod
vedením paní učitelky Víchové vyrobili vánočního kapříka. Děkujeme paní učitelce
za čas, který dětem věnovala.
TŘÍDNÍ SCHŮZKA s ukázkou výchovně vzdělávací práce s dětmi ve třídě „Žabiček“ se
uskutečnila 22. listopadu v odpoledních hodinách. Rodiče se měli možnost podívat,
jak se jejich dítě začlenilo do kolektivu a jak dokáže spolupracovat se skupinou dětí.
DIVADÉLKO "ŠIKULKA" přijelo za námi 19. 11. se třemi výchovnými pohádkami.
DIVADLO "KAŠPÁRKŮV SVĚT"s velkými marionetami zahrálo dětem v prvním týdnu
Adventu pohádku "Když se čerti ženili".
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INFORMAČNÍ
MATEŘSKÁ
ŠKOLA
SERVIS
VELKOHOŠTICKÝ ADVENT se konal 2.12. na zámku a v jeho okolí, naše děti zde
vystoupily v krátkém programu a zazpívaly pár předvánočních písní.
DIVADÉLKO "SMÍŠEK" přijelo 3. 12. s pohádkou "Andělský zvoneček přání".
ADVENTNÍ VÝSTAVU NA ZÁMKU jsme navštívili 4. 12. a v prostorách našeho
krásného zámku jsme zhlédli betlémy z různých materiálů a vánoční dekorace. Na
tuto výstavu naše děti přispěly svými výtvarnými pracemi v zimním a adventním
duchu.
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA v mateřské škole se tentorkát konala 5. prosince v
dopoledních hodinách. Děti navštívil Mikuláš, čerti a andělé ze základní školy, děti
mu společně přednesly pár básníček a zazpívaly písníčky. Mikuláš děti obdaroval
balíčkem a společně jsme se vyfotili.
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INFORMAČNÍ
MATEŘSKÁ
ŠKOLA
SERVIS
VÁNOČNÍ TVOŘENÍ S RODIČI
Vánoční atmosféru jsme zahájili společně s dětmi a rodiči v úterý 11. 12.
v odpoledních hodinách. Nejprve jsme se setkali u stromečku, kde děti zazpívaly
několik vánočních koled, a s rodiči jsme společně při zpěvu písně „Štědrej večer
nastal" rozsvítili vánoční stromeček.
Poté na děti čekaly vánoční dílničky (zdobení perníčků, lucerny, vánoční baňky…atd.)
A o občerstvení se postarali rodiče dětí, za což jim děkujeme.
VÁNOCE NA ZÁMKU V RADUNI 13. 12. jsme letos navštívili se všemi dětmi poprvé.
Tento malý výlet v krásném zámeckém prostředí se všem moc líbil.
CO NÁS JEŠTĚ ČEKÁ DO VÁNOC?
- výlet do Loutkového divadla v Opavě na pohádku "Jak pejsek s kočičkou chystali
Vánoce",
-návštěva obyvatel chráněného bydlení v mateřské škole,
-vánoční den u stromečku 19. 12.
Kolektiv mateřské školy přeje všem příjemné prožití vánočních svátků v rodinném
kruhu a v roce 2019 hodně zdraví, štěstí
a pohody.
Děkujeme všem za pomoc a spolupráci
v roce 2018!
- rodičům za drobné opravy, za papíry,
omalovánky, výtvarné potřeby pro děti,
- panu Martiňákovi za vánoční stromek.
Ředitelka mateřské školy
Lenka Prokšová

34

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Učitelé a žáci školy se během podzimních měsíců samozřejmě věnovali především
výuce a učení. Přesto proběhlo mnoho dalších akcí a aktivit – zde je přehled
některých z nich:
Listopad
9. 11.

celý II. stupeň se zúčastnil výchovného koncertu – zazpíval nám pěvecký
sbor Gymnázia Most (loňský vítěz celostátní soutěže pěveckých sborů
v Opavě)

13. 11. dopoledne: návštěva dětí z Mateřské školy Velké Hoštice a jejich práce
v keramické dílně – a vypalování v naší zcela nové keramické peci
ukončení čtvrtletí:
14:00 pedagogická rada – hodnocení prospěchu a chování žáků,
16:00 shromáždění rodičů – základní informace sděleny ředitelkou školy
třídní schůzky - informace učitelů o výsledcích čtvrtletí
13. - 15. 11.
Česká školní inspekce
Po tři dny se ve škole konala hloubková inspekce – 3 inspektoři
a 1 kontrolní pracovnice kontrolovali veškerou dokumentaci, pedagogické
postupy, zásady BOZP, navštěvovali hodiny jednotlivých vyučujících… výsledkem
je inspekční a kontrolní zpráva: škola hodnocena ve všech oblastech velice dobře,
jediná výtka v oblasti výuky – prohloubit diferenciaci ve vyučování, jediná výtka v
oblasti BOZP – zavedení nové, podrobnější Knihy úrazů. Inspekční zpráva byla
předána zřizovateli a byla s ní seznámena Školská rada. Celá inspekční zpráva je
zveřejněna na webových stránkách ČŠI a je k nahlédnutí u vedení školy.
16. 11. celé dopoledne byli žáci seznamováni se zásadami zdravé výživy firmou
Nestlé v rámci akce Zdraví pro školy
23. 11. žáci II. stupně se zúčastnili v opavském Loutkovém divadle vzdělávacího
zeměpisného pořadu Florida, Hawai
30. 11. v rámci přírodovědného pořadu Plazi, jak je neznáme se žáci 7. tříd
seznamovalis živými hady a podobnými tvory přímo ve třídách

35

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Prosinec
Celá škola se začala zdobit v mikulášském, adventním a vánočním duchu.
2. 12.

5. 12.

žáci pěveckého sboru II. stupně krásně zazpívali u rozsvícení 1. adventní
svíce a navodili vánoční atmosféru

ve škole chodil Mikuláš s čertem a andělem a rozdávali dětem zejména na
I. stupni sladkosti, protože všichni byli hodní :)
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6. 12.

žáci 7. B se v rámci výuky dějepisu zúčastnili vzdělávacího pořadu v Domě
umění Opava „Život v kutně“

7. 12.

žáci 6. tříd se rozjeli s paní ředitelkou do Brna – tam navštívili jediné muzeum
pravěku v České republice – pavilón Anthropos, pak měli možnost
prohlédnout si vánoční trhy na čtyřech hlavních brněnských náměstích

12. 12. žáci téměř celého prvního stupně a šestých tříd se vydali do Slezského divadla
v Opavě a zhlédli představení „Babička drsňačka“
13. 12. žáci 5. třídy navštívili opavskou knihovnu v rámci akce „Vánoce u nás a ve
světě“
14:00 ve škole se konaly již tradiční vánoční dílničky
17:00 konala se Vánoční besídka – vystupovaly především děti I. stupně
a také pěvecký sbor – a rodiče a další hosté jako diváci poslouchali a tleskali
a měli radost, jak šikovné děti mají – a všichni začali zcela zřetelně pociťovat, že
Vánoce jsou skutečně za dveřmi
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14. 12. 7. B se vydala do opavské Slezské tvorby vyzkoušet si malování baněk
18. 12. 3. třída zajela do Opavy na vánoční trhy a podívat se na baňky do Slezského
muzea
19. 12. žáci celého prvního stupně a šestých tříd zajeli do opavského Cinestaru na
pohádku
20. 12. všichni žáci slavili ve svých třídách Vánoce
21. 12. škola má volno – připravujeme se na nejkrásnější svátky v roce
Všem kolegům, zaměstnancům školy, všem rodičům, žákům i přátelům
a příznivcům školy přeji pokojné Vánoce prožité s těmi, které máte rádi.
Do nového roku přeji všem, ať je každý den dobrý.
Mgr. Renata Pospiechová
ředitelka školy
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PF
2019
PF 2019

Spokojené, láskou a porozuměním
Spokojené, láskou a porozuměním
naplněné vánoční svátky,
naplněné vánoční svátky,
v novém roce všechno dobré,
v novém roce všechno dobré,
hodně štěstí, zdraví a úspěchu
hodně štěstí, zdraví a úspěchu
Vám přeje
Vám
přeje Hoštice
Obecní úřad
Velké
Obecní úřad Velké Hoštice

20.2.2019
Michaela Pospiechová

