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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
čas neúprosně plyne a je za námi již polovina letošního roku. Dovolte,
abych se v krátkosti vrátil k uplynulým měsícům z hlediska plnění úkolů a
plánů, které chceme ještě letos uskutečnit.
Především jsme dokončili výměnu oken a zateplení fasády včetně
nového povrchu spojovacího traktu ZŠ a obecního bytu u ZŠ Velké
Hoštice.
V neděli 22. 6. 2014 jsme slavnostně vysvětili novou kapličku
zasvěcenou sv. Anně na ulici Opavské u vjezdu do Velkých Hoštic od
Opavy. Celou stavbu financoval náš obecní úřad, za přípravu a průběh
celé akce bych rád poděkoval p. Robertu Winklerovi, který byl iniciátorem
a ,,hnacím motorem" celé akce, a rovněž našemu p. faráři za spolupráci a
aktivitu při této stavbě.
Rovněž byly započaty práce na opravách křížů a soše sv. Jana
Nepomuckého u hasičské zbrojnice, které by měly být dodavatelem prací
dokončeny v září letošního roku.
Pokračuje se i na dalších opravách chodníků na ulicích Tylova,
Hřbitovní, Janáčkova, Nedbalova a posléze i na ulici Opavské, v plánu je
nový asfaltový povrch na ulici Hřbitovní a Pekliska.
Připravujeme podklady pro rekonstrukci veřejného osvětlení v celé
obci, kterou bychom na podzim letošního roku chtěli uskutečnit, v plánu je
i nátěr všech oken zámku Velké Hoštice, vybudování nové kašny v prostoru
před naším zámkem, výměna oken a vstupních dveří u obecního bytového
domu, tzv. ,,zámečku" atd.
Takže úkolů, před kterými stojíme, je hodně, nicméně doufáme, že
se mám je podaří úspěšně splnit.
Vážení spoluobčané, rád bych Vám touto cestou popřál příjemné
prožiti letních dnů, pohodovou dovolenou a dětem krásné prázdniny. Všem
pak hodně radosti a optimismu do dalších dnů.
Ing. Alfons Pospiech
starosta obce

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO
Zasedání obecního zastupitelstva dne 12.6.2014
OZ schvaluje a bere na vědomí:
Zprávu o činnosti obecního úřadu za uplynulé období.
1. Rozbor hospodaření obce Velké Hoštice k datu 31.5.2014.
2. Úprava rozpočtu – rozpočtové opatření Obce Velké Hoštice
č. III/2014.
3. Celoroční hospodaření Obce Velké Hoštice za rok 2013 a zároveň
schvaluje zavěrečný účet Obce Velké Hoštice za rok 2013 s
výhradami.
4. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Velké Hoštice
za rok 2013.
5. Odpisový plán ZŠ Velké Hoštice na rok 2014.
6. Neinvestiční příspěvky spolkům Obce Velké Hoštice na rok 2014
7. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 305/7 v kat. území Velké
Hoštice z vlastnictví státu (zastoupeného Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových) na Obec Velké Hoštice.
8. Záměr pronajmu obecního objektu čp. 366 - smuteční síň
9. Záměr Obce Velké Hoštice směnit obecní pozemek parc.č. 724/3 v
kat. území Velké Hoštice za pozemek Ing. Josefa Teuera
parc.č. 696 v kat. území Velké Hoštice
10. Směnnou smlouvu mezi Obcí Velké Hoštice a p. Edeltraudou
Hartošovou na směnu pozemků, a to: Obec Velké Hoštice získa do
svého vlastnictví 68/5, 879/8, 905/4, 907/6 a 912/19 v kat. území
Velké Hoštice a p. Edeltrauda Hartošová získá pozemky parc.č.
882/12, 882/13, 912/20, 961/9, 961/11, 961/22, 961/34, 961/60 a
961/2
11. Zvýšení pokladního limitu hotovosti v hlavní pokladně Obce Velké
Hoštice z dosavadního limitu 5.000,--Kč na 20.000,--Kč.
12. Žádost p. Magdy Bitomské na zrušení placení nájemného v
měsících červenec a srpen 2014 z důvodu přerušení masérské
činnosti vlivem vyplavení provozovny.
13. Žádost ZŠ Velké Hoštice o mimořándý investiční příspěvek ve výši
44.900,--Kč na pořízení traktorové sekačky trávy.
14. Poskytnutí návratné finanční výpomoci krátkodobé ve výši
641.750,--Kč pro ZŠ Velké Hoštice na projekt ,,ROP reg.číslo
CZ.1.10/2.1.00/30.01648, název ,,Jde to i jinak"
15. Poskytnutí investičního transferu ve výši 113.250,--Kč pro ZŠ

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO
Velké Hoštice na projekt ,,ROP reg.číslo CZ.1.10/2.1.00/30.01648,
název ,,Jde to i jinak" ( dofinancování )
16. Dodatek č.1 ke smlouvě o vytvoření Dobrovolného svazku obcí
Opavsko vč. nového znění stanovy tohoto svazku.
17. Provedení výběrového řízení na rekonstrukci veřejného osvětlení v
Obci Velké Hoštice.
18. Usnesení starosty Obce Velké Hoštice o úpravě rozpočtu č. II/2014.
19. Závěrečný účet DSO Sdružení obcí Hlučínska za rok 2013.
20. Znalecký posudek Ing. Tomáše Maliny na místní komunikaci ul.
Akátovou ve Velkých Hošticích
Neschvaluje:
1. Žádost p. Roberta Hahna o prodloužení nájemní smlouvy č. 1/1994

INFORMAČNÍ SERVIS
MS "Borka" Velké Hoštice
Zve širokou veřejnost na

ZVĚŘINOVÉ HODY
dne 28. 6. 2014 od 12:00 na hřišti FK Velké Hoštice
Těšit se můžete na guláš, jelení na smetaně,
kančí kýta-zelí-knedlík a další zvěřinové speciality.
Myslivecké troubení, projížďky na koních.
Ukázka práce sokolníku v 17:00 hod.
Losování v 19:00 hodin *cena losu 10,- Kč
1. cena Srnec * 2. cena - Divočák * 3. cena - Tablet

Novostavba kaple sv. Anny, Velké Hoštice
V neděli 22.6.2014 bylo v odpoledních hodinách vysvěcena nová
kaplička zasvěcená sv. Anně, a to naším panem farářem za přítomnosti
takřka 200 našich občanů. Starosta obce Ing. Pospiech v krátkém
projevu shrnul historii a průběh příprav a realizace vlastní kapličky a
především poděkoval všem, kteří se o toto krásné dílo zasloužili. Pak
následovala krátká pobožnost vlastního posvěcení této kapličky.
Původní kaple sv. Anny, akcentovaná dvěma vzrostlými, asi 150
let starými lípami po stranách, stála na vyvýšenině po levé straně při
vjezdu do obce od Opavy na parcele č. 779/5 jako výrazný solitér a
současně přívětivý krajinný prvek. Do novogotické podoby byla tato
původní kaple z doby kolem poloviny 18.století přestavěna v r. 1829.
V 80.letech minulého století, v době hluboké totality, zachránila kapli
opravou na vlastní náklady rodina místního občana p.Konráda
Borunského.
Po několikadenních průtržích mračen a větrné smršti se v noci ze
4. na 5.srpna 2008 rozlomila a vyvrátila silně jmelím napadená lípa
stojící cca 1,5 m od kaple a svou váhou kapli silně poškodila. Asi
14 dní po pádu stromu si rozbořenou kapli a její kamenné základy
prohlédl archeolog pan Mgr. Michal Zezula a potvrdil jejich barokní
původ.
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Následně padlo rozhodnutí zástupců obce V.Hoštice o její
rekonstrukci. Obcí byly zorganizovány brigády na čištění cihel, obec
platila odvoz sutě a vyklizení parcely.
Převážně mladými hasiči bylo očištěno cca 9 palet cihel a
vyvezeno několik kontejnerů rumoviska. Dnes jsou na tomto místě
alespoň pietně zachovány základy a dva obrovské pařezy po vyvrácené
a i skácené lípě.
Jako nové místo pro „staronovou kapli“ byl vytipován volný
prostor naproti původní kapli na pravé straně při vjezdu do obce
V.Hoštice. Zvolené místo je paralelou k původní situaci, ale na
obecním pozemku a jeho záměru odpovídají také parametry řešení.
Nadmořská výška základů je 255,3m nad mořem a přesně kopíruje
původní výškovou polohu.
Posunutí ve směru k obci dělá pár metrů. Oproti původní orientaci
kaple, která stála severojižním směrem, čelem ke komunikaci, je nová
kaple orientována severozápadním směrem tak, aby její čelo bylo
viditelné při příjezdu do obce a stala se tak opět jedním z prvních
přívětivých prvků Velkých Hoštic.
Kaple sv. Anny byla postavena jako pokud možno věrná kopie
původní historické kaple, která padla za oběť přírodním živlům.
Tektonika fasád a profilace říms kopíruje stav z novogotické fáze podle
zachovaných původních prvků, uložených ve firmě Winro, a
fotodokumentace původní kaple.
Do průčelí byl osazen reliéf sv. Anny, provedený dle nedávno
restaurovaného obrazu stejnojmenné světice uloženého na faře ve
V.Hošticích. Tento podnět vyslovil duchovní správce farnosti
V.Hoštice P. Radovan Hradil ThDr.lic. Vlastní reliéf zhotovila
keramička paní Dana Holubková z Bratříkovic, polychromii provedl
její syn, sochař Mgr. Daniel Klose.
Na vrcholu průčelí byl osazen cca 100 let starý kovaný kříž. Mříž
z původní kaple byla již novotvarem ze 70.let 20.století, a byla proto
nahrazena repasovanou mříží ze zachované části zrušeného původního
oplocení hlavního vstupu zámeckého areálu ve V. Hošticích.
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16. Obecní slavnost
Obecní úřad ve Velkých Hošticích
Vás zve na

16. Obecní slavnost,
která se uskuteční v sobotu 19. července 2014 na hřišti FK, spojenou
s turnajem naší obce v kopané.

Těšíme se na Vaši účast!

Ing. Alfons Pospiech, v.r.
starosta obce

Robert Machoň, v.r.
místostarosta obce

MEZINÁRODNÍ TURNAJ V KOPANÉ
POZVÁNKA

Vítězové
r. 1999 Obecní úřad
r. 2001 Dallas Stars
r. 2003 Hájek
r. 2005 NEDZA
r. 2007 Obecní úřad
r. 2009 BLUE LAJN
r. 2011 BLUE LAJN
r. 2013 B-P Team 2003

r. 2000 Zelená lékárna
r. 2002 Zelená lékárna
r. 2004 BLUE LAJN
r. 2006 FK Staří páni
r. 2008 NEDZA "A"
r. 2010 BLUE LAJN
r. 2012 FK Staří pání
r. 2014 ????????????
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Ministr školství ocenil vynikající pedagogy
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek udělil
u příležitostí Dne učitelů Medaile Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy 51 vynikajícím pedagogům všech stupňů vzdělávací
soustavy. Medaile je oceněním významné pedagogické, výchovné,
vědecké nebo umělecké práce, dlouhodobého a vynikajícího působení v
resortu školství.
Mezi oceněnými byla i ředitelka MŠ Velké Hoštice paní Alena
Tkadlečková, která si jako respektovaná kolegyně i nadřízená, která svým
pedagogickým působením vede děti k samostatnosti a vzájemnému
respektu, aktivně je zapojuje do kulturního dění v obci a práce
s předškolními dětmi je pro ni posláním, medaili opravdu zaslouží.
Gratulujeme.
Poděkování Broumovská diakonie centrum
Dne 22.5.2014 obdržela obec Velké Hoštice poděkování od
Broumovské diakonie centrum:
Vážený pane starosto,
dovolte nám, abychom Vám srdečně poděkovali za zorganizování sbírky
použitého ošacení.
Diakonie Broumov již 20 let pomáhá potřebným lidem, kteří se ocitli v
sociální nouzi. A jen díky Vám jsme schopni jim poskytnout potřebnou
materiální pomoc, nabídnout azylové ubytování a pracovní příležitost.
Dalším neméně důležitým aspektem naší činnosti je i ochrana životního
prostředí. Separací textilu formou sbírek či sběrných kontejnerů snižujeme
Váš komunální odpad i Vaše finanční náklady na jeho likvidaci. Diakonie
Broumov 95% textilu smysluplně využije.
Pevně věřím, že nám zachováte přízeň a i nadále budete pro nás
organizovat sbírky ošacení.
PhDr. Vítězslav Králík
předseda družstva
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Z oslav DNE MATEK
Tradiční oslavy DNE MATEK uspořádal Obecní úřad společně s
MS Ččk v neděli 11. května 2014 na sále Opavské ulice.
Po slavnostním přivítaní maminek a babiček následoval pěkný
kulturní program. Nejdříve vystoupili žáci základní školy s pohádkou o 12
měsíčcích. A byli velice úspěšní.
Velký potlesk sklidili i žáci mateřské školy za své vystoupení i za
vystoupení malých mažorek. V kulturním programu vystoupily i dvě
mladé tanečnice z Kravař.
O hudební vystoupení se postaralo harmonikářské duo Tomáš
Teuer a Martin Žůrek.
Na závěr hezkého nedělního odpoledne bylo pro maminky,
babičky připraveno drobné pohoštění.
Všem přítomným se tyto oslavy DNE MATEK velmi líbily, nutno
pak je poděkovat nejen členkám Ččk ale i všem účinkujícím, hlavně
učitelkám z MŠ a ZŠ v naší obci.
Věříme, že i v letech příštích budou tyto oslavy pokračovat tak
jako dosud s velkou oblibou našich maminek i babiček.
Připravil: Robert Machoň
místostarosta obce
Poděkování
Ččk děkuji Obecnímu úřadu Velké Hoštice za přípravu sálu a pódia na
divadelní přestavení Beranů z Těškovic, které se konalo dne 25.4.2014.
Nestrojová Kristina

Zahrádkáři Velké Hoštice
17. a 18. 5. 2014 se uskutečnil zájezd do Blatnice pod sv.
Antoníčkem, zúčastnili jsme se celodenního programu ,,Putování po
Blatnických búdách".
Ve 40 otevřených sklepích se ochutnávala moravská vína. V celém
areálu byl doprovodný program. Ubytování jsme měli v Bzenci. Druhý
den jsme si prohlídli Uherské Hradiště a jeho paměti hodnosti.
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Senior klub Velké Hoštice
Senioři si pro své mladší členy zorganizovali pětidenní zájezd do
Paříže.
Co jsme viděli: PANTHEON, Sorbonnu, katedrálu NOTREDAME, LOUVRE (obraz MONA LISA), Eiffelovku (svezli jsme se
výtahem do 2. patra), ve Versailles jsme jeli vláčkem po zahradách a
parcích.
Vystoupili jsme na nejvyšší bod Paříže na
,,MONTMARTRE"
-je tam postavena bazilika SACRE COER. Byli jsme v katedrále
MAGDALENA.
Navštívili jsme DYSNEYLAND, kabaret MOULIN ROUGE,
INVALIDOVNU, kde je pohřben NAPOLEON BONAPARTE.
Viděli jsme OBELISK, Vítězný oblouk, aj.

INFORMAČNÍ SERVIS
4. 6. 2014
Pro starší členy jsme si vyjeli do Hradce nad Moravicí, na zámek
do Raduně, kde jsme měli připravený oběd. Po obědě jsme zajeli na zámek
do Hlučína. Je tam výstava fotografii ze života hlučínského lidu.Výlet
jsme ukončili v cukrárně u kávy a zákusku.
9. 6. 2014
Senioři se sešli na Myslivecké chatě i se svými vnuky na již
tradiční akci ,,Smažení vajec". Přinesli jsme si i něco sladkého na zub.
Bylo veselo a počasí nám přálo.
H. Nováková

Z ČINNOSTI ČSCH v uplynulých dvou měsících
Po dlouhých zimních přípravách jsme znovu obsadili výstavy. Vše
začalo výstavou v Kobeřicích, kde z naší organizace vystavovalo
5 chovatelů.
Na této výstavě dostal 2 čestné ceny Roman Klásek: za drůbežBarneveldka dvojlemovaná a za králíky - Vídeňský modrý.
7.-8. června jsme uspořádali MÍSTNÍ VÝSTAVU v našem areálu
v Pekliskách, která se nám povedla. Počasí nám přálo, přišlo hodně
vystavovatelů i návštěvníků.
Vše jsme zakončili bohatou tombolou s hodnotnými cenami. Z naší
organizace vystavovalo 7 chovatelů.
Na této výstavě dostal čestnou cenu František Stanke za holuby Český stavák sedlatý žlutý a Roman Klásek za drůbež - Barneveldka
dvojlemovaná a za králíky - Vídeňský modrý.
Děkujeme všem členům, kteří nám pomohli s uspořádáním
výstavy, a také sponzorům a obecnímu úřadu. Týden po naší výstavě se
uskutečnila výstava v Kravařích.
Z naší organizace zde vystavovalo celkem 6 chovatelů. Čestnou
cenu zde získali opět František Stanke za holuby - Český stavák sedlatý
žlutý a Roman Klásek za králíky - Vídeňský modrý.
V letních měsících bychom rádi obsadili výstavy v Chlebičově,
Slavkově, Opavě-Kylešovicích a jinde.
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Členové místní ZO ČSCH po úspěšné výstavě.

Foto P. Straub

Za ZO ČSCH Roman Klásek

Ze života sdružení FURTISAMI - Ohlédnutí za dětským dnem

V pořadí šestý ročník Dětského dne, tentokrát na téma
Pravěk, který proběhl v neděli 8.6.2014, byl nezapomenutelný.
Nezklamalo počasí ani účast dětí, které se nebály pravěkých
dobrodružství.
Na cestě po krásně upraveném hoštickém parku se děti
projely dinosauří skluzavkou, zahrály si na archeology a hledaly
pravěký přívěsek v písku, procházely po stopách kolem dinosauřího
vejce, zahrály si pravěký bowling, trefovaly mamuty, neztratily se v
jeskynním bludišti, seznámily se s rodinou Flinstonových a jejich
přáteli, kteří připravili dráhu kolem obřích kostí a pravěkou střelnici,
skládaly puzzle Flinstonů v životní velikosti.
Na každém stanovišti děti dostaly jeden suvenýr do svého
pravěkého náhrdelníku - byly to zuby, kosti, pazourky, dřevěné a
měděné kuličky. Většina suvenýrů byla vyrobena ručně, proto je
každý náhrdelník originál. Dále byly pro děti připraveny skákací
hrady, projížďka koňským povozem, malování na obličej a odměna
na závěr -zmrzlina, která v horkém počasí přišla vhod.
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Později odpoledne probíhal doprovodný program - zpívaly a
tančily krojované Burianky, zatančila Dívka roku - Petra
Bochňáková, Talent města Kravaře - Julinka Ostráková zpívala a své
umění předvedly malé místní mažoretky. Všichni byli skvělí!
Děkujeme.
Následovala oblíbená minidiskotéka a novinka letošního roku
- taneční vystoupení všech organizátorů a jejich dětí. A těm všem
bych chtěla poděkovat za jejich skvělé nápady, ochotu a čas je
realizovat, za nadšení, s jakým se věnují všem 390 malým
návštěvníkům.
Velký dík také patří Českému červenému kříži, jehož členky
připravily občerstvení, obci Velké Hoštice za finanční podporu a
našim štědrým sponzorům. Těšíme se na spolupráci příští rok.
Na konci prázdnin, v pátek 29.8. plánujeme (nejen) pro děti
stezku odvahy, ale to jsou před námi ještě celé prázdniny ! Všem
přeji mnoho skvělých zážitků a krásné léto.
Za sdružení FURTISAMI
Pavla Dvořáková
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Mladé mažoretky mistryněmi republiky!
Žačka 4. třídy velkohoštické školy Dominika Lissková a skupina
mažoretek občanského sdružení AMA Opava se první červnový víkend
zúčastnila Mistrovství republiky v mažoretkovém sportu v Náchodě a
vybojovala zlato!!!
V kategorii MIXmini kadetky nenašla děvčata konkurenci.
Blahopřejeme! Mladé mažoretky postoupily na srpnové Mistrovství
světa, které se uskuteční v Praze pod názvem World Championship
Majorettes.
Držme děvčatům palce a o tom, jak to celé dopadlo, vás budeme
informovat v dalších vydáních občasníku.

Dominika (vpravo nahoře) s děvčaty po úspěchu na MČR.
Připravil P. Straub

Malé tanečnice sbírají jeden úspěch za druhým
10. května 2014 se v Praze uskutečnilo finále soutěže o nejlepší
taneční skupinu roku. V kategorii Mini A (6-8 let) si odvezla prvenství
skupina děvčat z opavské taneční skupiny Dance4Life, a to také díky

INFORMAČNÍ SERVIS
skvělému výkonu velkohoštické Beátky Prokšové, která byla hlavní
postavou v choreografii „Beátka v motýlí říši.“
24. května rovněž v Praze na Mistrovství ČR v soutěži CDO se
děvčata umístila na krásném 4.místě. Do této skupiny patří z V. Hoštic
Kristýnka Večerková (2.třída), Beátka Prokšová (1.tř.) a Natálka
Zedníková. (MŠ)
19.-20.6. se Beátka Prokšová zúčastnila MISTROVSTVÍ
EVROPY v disco dance v Chomutově.
V kategorii sólo mini kids se v konkurenci 19 děvčat postupně
probojovala až do finále, ve kterém zvítězila a stala se MISTRYNÍ
EVROPY!!! BLAHOPŘEJEME!
K tomuto senzačnímu úspěchu přidala Beátka o den později ještě
titul vicemistryně, když si s šesti kamarádkami za malou skupinu MINI
LADIES vytancovala krásné 2. místo!
Zájemci mohou shlédnout video z mistrovství pod tímto odkazem.
https://www.youtube.com/watch?v=o5A675W4YpY

INFORMAČNÍ SERVIS

Volby do Evropského parlamentu
Počet osob, zapsaných do výpisu ze seznamu voličů celkem:
voličů, kterým byly vydány úřední obálky:
% účast voličů:
Název strany
KDU-ČSL
ANO 2011
ČSSD
TOP 09, STAN
ODS
Česká pirátská strana
Strana svobodných občanů
KSČM
Str. zdravého rozumu
Strana selených
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury
Koruna Česká
NE Bruselu - Národní demokracie
Liberálně ekologická strana
VIZE 2014
Volte Pravý Blok www.cibulka.net
Koalice DSSS a SPE
Věci veřejné
Celkem

počet hlasů
53
40
31
24
24
13
10
9
8
7
6
4
2
2
2
1
1
1
238

1482
238

Počet

16%
procenta
22,27%
16,81%
13,03%
10,08%
10,08%
5,46%
4,20%
3,78%
3,36%
2,94%
2,52%
1,68%
0,84%
0,84%
0,84%
0,42%
0,42%
0,42%
100,00%

KLUB VOJENSKÉ HISTORIE HLUČÍNSKO
Klub vojenské historie Hlučínsko se ve dnech od 1.- 5.5. 2014 zúčastnil v
Polsku, kraj dolní Slezsko, akce Rajd Arado 2014 na výročí osvobození
tohoto kraje.
Děj probíhal ve dvou městech Jelenna Gora, Kammena Gora a na
zámku Czocha. Celá akce měla podtext pravdivého příběhu, který se stal v
roce 1945, kdy německé ozbrojené síly Wehrmachtu a Waffen SS
ustupovaly před postupující Rudou armádou. Na poslední chvíli se snažily
ukrýt cenné předměty a hlavně tajné projekty z podzemní továrny Arado
555.
KVH Hlučínsko se ještě v letošním roce zúčastní bojových ukázek
na různých místech po celém Polsku a také u nás:
Bielsko - Biala (Operace Poludnie 2014)
Poloostrov Hel Gdaňsk (D-Day 2014 Normandie vylodění spojenců)
jedna z největších akcí v Evropě
Sczeczin (Normandie 1944)
Patrowitze (Katowice) "Ochojetz 1945"
Velké Hoštice ,,Normandie 1944 Das Korridor,,

Členové KVH Hlučínsko před vchodem do podzemní továrny Arado

Více na naších stránkách: kvh-hlucinsko.webnode.cz

KLUB VOJENSKÉ HISTORIE HLUČÍNSKO
Pokračování projektu Hultschiner-Soldaten o.s.
Klub vojenské historie Hlučínsko o.s. i nadále usilovně pracuje na
knize o vojácích Hlučínska sloužících v německé armádě.
I díky Vám KVH dostává další a další důležité informace, které se
snaží dále zpracovat. Za pomoc Vám velice děkujeme a doufáme, že nás i
nadále budete v naší snaze podporovat zapůjčováním Vašich dokumentů
(fotografie, vojenské knížky, dopisy z fronty a jiné…).
Dostávají se k nám však i fotografie bez jmen a popisu. Proto Vás
nyní žádáme o pomoc při identifikaci osob na níže zobrazených fotografií.
V případě, že na fotografiích kohokoliv poznáte, obraťte se prosím
na tyto osoby:
PLUSCHKE David tel.: 720 515 855 (Velké Hoštice)
KOTZIAN Karel
tel.: 604 189 379 (Kravaře)

KLUB VOJENSKÉ HISTORIE HLUČÍNSKO

Rodinní příslušníci, kteří mají zájem o detailní informace o válečné
službě vojáka Wehrmachtu a Waffen SS se můžou obrátit na:
PLUSCHKE David
KOTZIAN Karel

tel.: 720 515 855 (Velké Hoštice)
tel.: 604 189 379 (Kravaře)

Rádi Vám poradíme a poskytneme informace, jak se nejlépe
informovat o jednotkách u kterých dotyčný sloužil, hodnost, případná
zranění a pobyt v lazaretu, vyznamenání a číslo vojenské známky.
Více také na webových stránkách: www.hultschinersoldaten.de
PRAJZSKA RELY 2014
Dne 7. června 2014 uspořádali členové Auto Moto Clubu Kravaře ve
spolupráci s Automotoklubem Hlučín a Klubem vojenské historie
Hlučínsko - orientační soutěž historických vozidel pod názvem
PRAJZSKA RELY. Letošní ročník soutěže proběhl jako tradičně pod
záštitou Sdružení Obcí Hlučínska.
Byl to již 12. ročník této atraktivní a zajímavé soutěže. Soutěž je
stále více populární mezi širokou veřejnosti, neboť diváci mají možnost
zhlédnout nejen historická vozidla, ale i zajímavé soutěžní úkoly na
jednotlivých kontrolních stanovištích. Vítězem se totiž stává vždy účastník
s nejvyšším celkovým počtem bodů dosažených postupně v soutěžích na
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jednotlivých průjezdních kontrolách, a to bez ohledu na rychlost a pořadí
dojezdu do cíle. Proto cílem soutěžících nebylo co nejrychleji projet trať,
ale splnit úspěšně soutěžní úkoly na jednotlivých stanovištích a nasbírat
v konečném součtu co nejvyšší počet bodů. Tak jako v předešlých letech
vedla trasa soutěže také letos přes území Polské republiky. Na soutěžící
posádky historických vozidel čekalo na trati dlouhé 75 km celkem 5
kontrolních stanovišť, kde soutěžící posádky postupně plnily tyto soutěžní
úkoly:
PK1- jízda zručnosti (stanoviště Píšť – hasičská zbrojnice)
PK2- hod různými díly (stanoviště Bienkowice - kovárna)
PK3- montáž šroubků na čas (stanoviště Bolatice – parkoviště
Fa Lanex)
PK4- střelba vzduchovkou (stanoviště Velké Hoštice - bunkr)
PK5- hod podkovou (stanoviště Kravaře – Zámecký park)
Na trasu letošního ročníku Prajzské Rely se vydal rekordní počet
150 startujících posádek. Startující měli možnost se v průběhu soutěžní
jízdy potěšit upravenými obcemi a městy “Prajzské“ a prezentovat své
naleštěné “miláčky“ divákům podél cest. Rádi bychom zdůraznili
skutečnost, že mezi startujícími nebyli jen účastníci z ČR, ale téměř
polovina startujících posádek byla z Polska. Mezinárodní účast dokládá
vysokou úroveň a prestiž této soutěže, což přispělo k dobré prezentaci
nejen samotné soutěže či pořádajících klubů, ale také k prezentaci měst a
obcí celého regionu Hlučínsko a našich sponzorů a to nejen v rámci
našeho regionu, ale i daleko za jeho hranicemi.
Jménem Auto Moto Clubu Kravaře, Automotoklubu Hlučín a
Klubu vojenské historie Hlučínsko bychom tímto chtěli poděkovat
zastupitelstvům města Kravaře a obcí Bolatic, Píště, Bienkowic a
Velkých Hoštic za podporu a zájem o tuto akci.
V závěru bychom taktéž rádi poděkovali všem pořadatelům za
jejich náročnou práci a obětavost, všem účastníkům za účast a všem
divákům, kteří přišli podpořit naše soutěžící a pomohli tak vytvořit
skvělou atmosféru celé soutěže!
Děkujeme Vám všem za dosavadní podporu, věříme, že nám
nadále zachováte přízeň a těšíme se na další spolupráci při následujícím
13. ročníku soutěže PRAJZKÁ RELY která se uskuteční 6. června 2015.
Za pořádající kluby: Karel Kotzian - AMK Kravaře
Pavel Tkačík
- AMK Hlučín
David Pluschke - KVH Hlučínsko

KLUB VOJENSKÉ HISTORIE HLUČÍNSKO

Klub vojenské historie Hlučínsko
Vás zve na mezinárodní bojovou ukázku z období 2. světové války

NORMANDIE 1944
V sobotu 27. září 2014 u vojenského opevnění OP-S 10 ,, Křižovatka"
mezi Velkými a Malými Hošticemi.
Tak jako v minulém roce, tak i letos se Vám představí mnoho
zajímavé vojenské techniky nejenom z Česka ale hlavně z Polska např.
Halftrack M3, polopásový transportér SDKFZ 250, Jeep Willys,
motocykly Zundapp KS600 a DKW 350 NZ a mnoho dalšího.
Ke zhlédnuti bude také móda z 30.-40. let minulého století,
statické ukázky techniky, dobových táborů a hlavně našeho opevnění
(bunkru).
Dynamická ukázka veškeré techniky+komentáře a hlavní bojová ukázka.
Parkování a občerstvení zajištěno.
Srdečně zvou pořadatelé.

ZE ŽIVOTA DSH
Milí spoluobčané,
před přáním krásných prázdnin bych se s Vámi rád podělil o pár střípků
z naší činnosti v uplynulých dvou měsících.
STAVĚNÍ MÁJE
V pátek 2. května jsme pořádali stavění máje na nově vybudovaném
parkovišti u obecního úřadu. Májku se nám ale nepodařilo uhlídat. A že
květen bez májky je jako studánka bez vody, tak se v rámci malé recese a
k překvapení mnohých vrátila na původní místo u hasičské zbrojnice.
Tentokrát odolala.
NAŠE MLÁDEŽ
Mladí hasiči se svými výkony zasluhují o kvalitní reprezentaci naší
obce. Výsledky svědčí o výborné přípravě a také o kvalitním provedení
požárních disciplín na hasičských soutěžích. Posuďte sami.
Okresní kolo hry Plamen 24. 5. 2014
Mladší žáci se umístili na 2. místě a starší žáci obsadili 3. místo.
Pohárová soutěž v Bolaticích 31. 5. 2014
Mladší žáci i starší žáci přivezli pohár za 2. místo.
GLOBUS CUP - Běh na 60 m s překážkami 1. 6. 2014
Na parkovišti u hypermarketu Globus proběhl další ročník soutěže
GLOBUS CUP v běhu na 60 m s překážkami. Této soutěže se zúčastňují
jednotlivci z našeho kraje. Ve velké konkurenci se podařilo našim žákům
dosáhnout výborných výsledků.
Mladší žáci:
1. místo – Jakub Mušálek
7. místo – Petr Pospiech
9. místo – Matěj Moravec
17. místo – Vojta Mikolajský
Starší žáci:
21. místo – Martin Pluške
31. místo – Adam Šumník

ZE ŽIVOTA DSH

OKRESNÍ LIGA MLÁDEŽE 2013/2014 – jarní část:
Těškovice 26. 4. 2014
Mladší i starší žáci obsadili 1. místo.
Komárov 3. 5. 2014
Mladší žáci skončili na 5. místě a starší žáci na 4. místě.
Štěpánkovice 7. 6. 2014
Mladší žáci přivezli medaile za 2. místo, starší žáci se nenechali
zahanbit a bylo z toho 1. místo.
Závěrečné kolo - Velké Hoštice 21. 6. 2014
Mladší i starší žáci obsadili svorně 2. příčku.
V celkovém hodnocení Okresní ligy mládeže získali starší žáci
1. místo a mladší žáci 2. místo. Všem gratulujeme!

ZE ŽIVOTA DSH

MUŽI A ŽENY
Do bojů o medaile se pustila také naše družstva mužů a žen. Mají za
sebou pár soutěží z Extraligy ČR a také z Moravskoslezského poháru.
Držme jim palce, ať zúročí poctivou přípravu a promění ji v krásné
závěrečné umístění.
HASIČSKÁ SLAVNOST 12.-13. 7. 2014
Jedno z kol Extraligy ČR a Moravskoslezského poháru proběhne také
v naší obci. V sobotu 12. 7. se bude konat noční diskokarneval a v neděli
13.7. vlastní soutěž. Všechny Vás srdečně zveme. Je to pro nás vždy
vrchol sezóny, budeme velmi rádi, když nás přijdete podpořit.
Mějte krásné léto a prázdniny.
Jan Mikolajský
starosta sboru

SPORT
Jan Midrla opět vede MČR a v ME je v první desítce
Letošní domácí sezónu začal Honza výborně, když na začátku
května zvítězil v úvodním závodu MČR v kartingu v Chebu v obou
bodovaných jízdách i v superfinále. 23.-25.5. v Sosnové u České Lípy
Honza potvrdil formu, když zvítězil v měřeném tréninku, druhé finálové
jízdě i superfinále.
První finálová jízda se stala kořistí Vojtěcha Lipového. V
průběžném pořadí MČR NKZ vede Jan Midrla s náskokem 25 bodů před
Zdeňkem Grómanem a Vojtěchem Lipovým.
Průběžné pořadí MČR v kartingu – kategorie N KZ2
Průb.
Jméno jezdce / tým
Počet
pořadí
bodů
Jan Midrla / JOKA Kart Team
1.
137
2.
Zdeněk Gróman / Hagemann a.s.
112
3.
Vojtěch Lipový / ART Racing
97
4.
Martin Konopka / K-Kart Racing 73
Team
5.
Tomáš Salva / I.E.A.G. s.r.o.
46
Na mezinárodním poli se Honzovi také daří, i když asi ne zcela
podle jeho představ. V závěrečném podniku prestižního seriálu WSK
SUPER MASTER na italském okruhu La Conca 24.-27. dubna vybojoval
ve finálové jízdě společné třídy KZ/KZ2 7. místo. V celkovém hodnocení
seriálu skončil Jan Midrla – BIREL/TM v elitní společnosti nejlepších
současných pilotů světa na 10. místě (první z jezdců KZ2)!
15.6. odstartoval úvodní podnik seriálu mistrovství Evropy tříd
KZ v belgickém Genku. Na startu silně obsazené kategorie KZ2 (82
jezdců!) nechyběl ani Honza, a hned od začátku o sobě dával vědět.
Nejdříve obsadil v bodovaných rozjížďkách druhé místo a semifinálovou
jízdu dokonce vyhrál, což mu zajistilo start ve finále z první řady.
K velké smůle ihned po startu do Honzy narazil závodník jedoucí
za ním. I přes poškození motokáry se Honza držel na konci vedoucí
pětičlenné skupiny a postupně se prokousával dopředu. Po pěti kolech už
byl třetí a chystal se předjet druhého Švéda Lundberga.
Bohužel došlo ke kolizi a bylo po nadějích na medailové umístění
- do třináctého ze 23 kol najížděl Honza až jako šestadvacátý. Dál však
bojoval, předjel několik soupeřů a do cíle dorazil jako dvacátý.

SPORT
V průběžném hodnocení ME je velkohoštický jezdec na solidním
devátém místě (nejlépe z Čechů).
Letošní seriál FIA-CIK Mistrovství Evropy KZ2 tvoří celkem 3
podniky. Po Genku následují ještě závody v německém Wackersdorfu (9.
– 13. července) a švédském Kristianstadu (23. – 27. července), do nichž
má Honza dobrou výchozí pozici.
Další domácí závody čekají Honzu v červnu a srpnu a o jejich
průběhu vás budeme informovat v dalším občasníku. Go MIDI Go!

Honza se svým otcem Romanem na startu ME v Belgii.

Připravil P. Straub

SPORT
Olympia Cup 2014
Futsalový klub Olympia 1984 Velké Hoštice z.s. pořádá dne
5. 7. 2014 turnaj v malé kopané za účasti 16-ti mužstev. Celá akce se
uskuteční v areálu FK Velké Hoštice. Sraz mužstev je v 7:20 hodin.
Přihlásit se na 5. ročník Olympia Cup 2014 můžete u Tomáše
Vožníka, Tel.: 606 922 798 nebo na e-mailové adrese
voznik.tom@seznam.cz nejpozději do 20. 6. 2014.
Startovné na turnaj činí 1 500,- Kč
V ceně jsou zahrnuty pro mužstva klobásy, pivo, nealko a volný vstup na
noční oldies zábavu s DJ Mirkem Komárkem.
Pro návštěvníky této akce je po celý den zajištěno bohaté
občerstvení. Uzená kýta, steaky, trampské cigáro, párek v rohlíku,
polévka, sekaná, uzená žebra. Pivo, víno, lihoviny a nealko.
Pro první 4 týmy budou připraveny krásné poháry, finanční
hotovost a hodnotné ceny. Ocenění budou také nejlepší hráč, střelec a
brankář turnaje.
Od 15:00 vystoupení mažoretek AMA Opava. 16:00 taneční
vystoupení ATRIA DANCE z Kravař.
Od 20:00 hodin bude hrát DJ Mirek Komárek
video projekce+laserová show
Srdečně Vás zvou pořadatelé

Futsalový klub Olympia 1984 Velké
Hoštice z.s.

SPORT

FOTBALISTÉ Z VELKÝCH HOŠTICE PŘIVÍTAJÍ PŘÁTELE Z
NĚMECKÉHO KLUBU SV BLAU WEIß 55 SCHORTEWITZ
Od čtvrtka 10. července až do neděle 13. července přivítají
fotbalisté Velkých Hoštic družební fotbalové mužstvo SV BLAU WEIß
SCHORTEWITZ.
Toto přátelství, které založily bratři Wagnertové v roce 1979, trvá
už 35 let a návštěvy jsou v pravidelných intervalech jeden rok u nás a
druhý rok u naších přátel v Německu. Toto přátelství bylo utuženo také
tím, že v roce 1980 při návštěvě v Německu tragicky zemřel při
fotbalovém utkání mezi oběma mužstvy velkohoštický fotbalista a rodák
pan Vilibald Novák, který má v Německu v areálu Schortewitzkého klubu
krásný pomník, a při každé návštěvě v Německu je uctěna památka s
položením květin.
Rovněž při návštěvě naších přátel z Německa v Hošticích není
opomenuta vzpomínka na pana Nováka a položení květin na jeho hrob.
Toto přátelství, které založili naši dědové a otcové, má už svou sílu
a tradici, proto se každoročně snažíme zapojit nové členy do přátelství, tak
aby mohlo dál pokračovat, proto také bylo při loňské návštěvě v
Schortewitz dohodnuto, že letos přijede také ,,A" mužstvo SV BLAU
WEIß SCHORTEWITZ, které chce u nás trávit přípravu na novou sezónu,
navázat nová přátelství a odehrát přátelské utkání s ,,A" mužstvem
Velkých Hoštic.
V sobotu 12. července je na programu od 13:30 hodin mezinárodní
turnaj tří mužstev mezi přáteli Velkých Hoštice, Německých Schortewitz a
družební obce z Polské Nedzy. Poté od 16:00 hodin odehrají již
zmiňované přátelské mezinárodní utkání ,,A" muži FK Velké Hoštice proti
SV BLAU WEIß SCHORTEWITZ.
Celý program okoření od 15-ti hodin až do večera kaskadérská
moto shov ADAMA PESCHELA. Po celou dobu je pro návštěvníky
zajištěno bohaté občerstvení.
připravil: Tomáš Vožník

SPORT
Program návštěvy hostů ze Schortewitz 10. -13. 7. 2014
Čtvrtek 10. 7. 2014
- 16h příjezd hostů na hřiště Velké Hoštice
-

19h položení květin na hrob pana Vilibalda Nováka
20h posezení na hřiště Velké Hoštice

Pátek 11. 7. 2014
- 10h prohlídka - věž Hlásky v Opavě
-

12h oběd v Restauraci U Tomáše v Opavě
14.30h prohlídka zámku Hradec nad Moravicí

-

20h grilování na hřišti Velké Hoštice s hudbou DJ Dominik

Sobota 12. 7. 2014
- dopoledne - individuální program
- 13:30h mezinárodní mini turnaj 6+1 hráči nad 35 let mezi přáteli z
Velkých Hoštic, německých Schortewitz a polské Nedzy
- 15:00h kaskadérská moto show Adama Peschela
- 16:00h mezinárodní přátelské utkání mezi ,,A" mužstvy FK Velké
-

Hoštice a SV Blau Weiß Schortewitz
19:00 posezení s grilováním a hudbou na hřišti Velké Hoštice
22:00 možnost sledovat utkání mistrovství světa ve fotbale 2014
o třetí a čtvrté místo na projekci v klubovně fotbalového klubu Velké
Hoštice

Neděle 13. 7. 2014
- 9:00h možnost posezení v zámecké vinárně ve Velkých Hošticích
- ??? rozloučení a odjezd přátel ze Schortewitz od zámku ve Velkých
Hošticích
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Týden čarodějů a čarodějnic.
Dne 23.4. jsme plněním čarodějnických úkolů s dětmi zakončili
týden čarodějů a čarodějnic. Akce byla spojena s pojídáním opečených
párků na čarodějnickém ohništi a diskotékou na školní zahradě. Všechny
děti dostaly čarodějnické osvědčení za splněné úkoly.

Koncert Pavla Nováka ml.
Dne 24.4. se děti zúčastnily koncertu Pavla Nováka v kině Mír v
Opavě
Seznámení s africkou kulturou.
Dne 25.4. naši mateřskou školu navštívili dva černoši z Afriky,
kteří dětem povídali o tom, jak žijí děti v Africe. Děti si poslechly hru na
africké bubny a s velkým zájmem si bubnování také vyzkoušely. Afričtí
kamarádi děti naučili jednoduchý tanec za doprovodu bubnů. Celá
mateřské škola ožila rytmy afrických bubnů.
Mobilní planetárium v mateřské škole
Dne 28.4. měly děti možnost pomocí velkého mobilního planetária
a prostřednictvím pohádky O měsíci navštívit vesmír. Měsíc v pohádce
potkal na svém putování za sluníčkem všechna znamení zvěrokruhu.
Návštěva Slezského divadla v Opavě
Dne 29.4. všechny děti navštívily Slezské divadlo v Opavě, kde
v podání baletní školičky shlédly pohádku „Sněhurka, zvířátka a osm
trpaslíků".
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Muzikoterapie v mateřské škole
Dne 30.4. děti shlédly netradiční pohádku "O víle". Pohádka byla
zaměřena na ekologii a muzikoterapii. Děti se seznámily se s různými
netradičními rytmickými nástroji na které si vyzkoušely zahrát.
Výlet za pohádkou
Dne 6.5. se uskutečnil výlet za pohádkou. Pohádka „Vodníci a
rusalky“, se odehrávala v krásném prostředí zámeckého parku na Hradci
nad Moravicí. Po skončení pohádky si děti mohly vyzkoušet různá lidová
řemesla a pohladit si domácí zvířata. Další pohádková zastávka byla na
zámku v Raduni, kde byla pro nás připravena prohlídka motivovaná
pohádkou. V krásném prostředí raduňského zámku děti poobědvaly řízek s
chlebem a pochutnaly si na sladkostech od maminky. Počasí nám přálo a
výlet se vydařil.
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Oslava svátku maminek
V květnu se konala již tradičně formu besídek na všech třídách
oslava svátku maminek. Děti maminkám předvedly nacvičený program a
předaly jako dárek svůj obrázek. Maminky a babičky dostaly malé
pohoštění. Děti z mateřské školy se také podílely svým vystoupením na
obecních oslavách Dne matek na sále.
Děti dětem
Dne 12.5. nás děti z 1. třídy základní školy pozvaly na pohádku "O
dvanácti měsíčkách"
Chválíme herecký um všech dětí a paní učitelku z 1. třídy za nácvik
pohádky, která se nám všem moc líbila.
Hra „na svatbu“.
Na závěr vzdělávacího tématu "Moje rodina" proběhla dne 22.5.
hra "Na svatbu". Během svatebního „obřadu“ bylo „oddáno“ 9 párů.
Následovala svatební hostina s ochutnávkou koláčků, různého cukroví a
svatebního dortu. Počasí nám přálo a tak se celá hra uskutečnila na
zahradě mateřské školy. Uskutečnil se i svatební průvod vesnicí do
místního kostela, kde jsme přivítali svatební páry a společně si zazpívali.
Díky všem zaměstnancům školy, kteří krásně vyzdobili školku a
díky maminkám, babičkám, které napekly svatební dort, zákusky, koláčky
a cukroví se akce vydařila. Na svatbě nechyběli ani svatební hosté z řad
rodičů, prarodičů a dalších příbuzných.
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Dětský den s lampiónovým průvodem a spaním v mateřské škole
Dne 30.5. ve večerních hodinách se děti se svými rodiči sešli pod
zámkem, kde nás letos přijeli pobavit dva klauni, kteří celou akci doplnili
veselými balónky a velkým bublifukem.
Po skončení programu následovala stezka odvahy s lampiony, na
jejímž konci čekal na děti „sladký“ poklad. Lampiónový průvod
pokračoval do mateřské školy, kde si nejstarší děti pochutnaly na
indiánské polévce, kterou si dopoledne uvařily.
Před spaním se uskutečnila módní přehlídka v pyžamku a nočních
košilkách. Následovala pohádka na dobrou noc a pohlazení paní učitelek.
Ráno všichni odcházeli s diplomem za statečnost - noc bez rodičů.
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Divadélko „Smíšek“.
Dne 3.6. si divadélko „Smíšek“ pro naše děti připravilo „O
ošklivém káčátku“.
Týden bezpečného chování na silnici
V prvním červnovém týdnu jsme si povídali o bezpečném chování
na silnici a navštívili jsme dopravní hřiště v Malých Hošticích. Děti
jezdily na kolech, koloběžkách a odrážedlech podle dopravních značek.
Procvičily si správné reakce na světelné signály semaforu jako cyklisté i
jako chodci. Děti využily ke hrám také dětského hřiště.
Následující den nás navštívil příslušník České policie z Kravař,
který besedoval s dětmi o bezpečném chování na silnici a dalších
nebezpečných situacích, které mohou děti potkat při pobytu venku bez
rodičů.
Pěší výlet s batůžkem
Krásné slunečné počasí koncem měsíce května vylákalo děti a
jejich učitelky na výlet s batůžkem do krásných míst v okolí zámku. Při
odpočinku se děti na zpáteční cestu do MŠ posilnily sladkostí, kterou měly
schovanou v batůžku.
Exkurze v akciové společnosti
Další den se děti zúčastnily exkurse v akciové společnosti (dříve
JZD), kde si prohlédly zemědělské stroje, dověděly se, k čemu se
používají a mohly si vyzkoušet, jak se v takovém stroji sedí a pracuje.
Dále navštívily stáj s koníky.
Týden letního sportování
Dne 11.6. se děti zúčastnily veselého sportování s mravenčí partou
(cvičitelky gymnastiky Špičková) u Vodníka Slámy ve Lhotě u Opavy.
V dalších dnech děti soutěžily v disciplínách: běh na 40 m (starší
děti), 20 m (nejmladší děti),
hod do dálky s tenisovým míčkem, v trojskoku, zdolávání překážkové
dráhy. Po ukončení byli všichni sportovci odměněni diplomem a sladkou
odměnou.
Výlet na kolech
Dne 16.6. se již tradičně uskutečnil výlet na kolech s dětmi a jejich
rodiči. Děti zvládly jízdu z Velkých Hoštic ke kravařskému zámku a ke
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kravařskému splavu. Na hřišti ve Velkých Hošticích jsme se posilnili
opečeným párkem a děti za zdolání dlouhé cesty dostaly diplom. Touto
akcí jsme společně s dětmi a rodiči ukončili školní rok.
Výlet do Arboreta
Dne 18.6. se uskutečnil výlet do Arboreta v Novém Dvoře. Děti
shlédly expozici exotických motýlů, prošly se krásným parkem až ke
zvířátkům. U rybníka děti krmily velké kapry a pozorovaly vodní želvu.
CO NÁS ČEKÁ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU?
Rozloučení s předškoláky a jejich rodiči proběhne dne 26.6.2014
Výsledky zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok
2014/2015.
Dne 7.5. proběhl v mateřské škole zápis dětí na školní rok
2014/2015. Děti byly přijímány na základě předem zveřejněných kritérií.
Ředitelka přijala 23 žádostí k umístění dětí do mateřské školy. K
předškolnímu vzdělávání bylo přijato 21 dětí, protože 21 dětí odchází do
1.třídy ZŠ. Ve školním roce 2014/2015 bude navštěvovat mateřskou školu
68 dětí dle stanovené kapacity v rejstříku škol.
Uzavření mateřské školy v době letních prázdnin
Po dohodě se zřizovatelem a rodiči bude Mateřská škola uzavřena
od 14.7.do 22.8.2014, provoz bude zahájen 25.8.2014.
Prosíme rodiče, aby docházku svého dítěte nahlásili k 1.9.2014 telefonem
(553 76 40 70) a to ve dnech 25.8. - 29.8.2014. Děkujeme.
Kolektiv mateřské školy Vám přeje mnoho slunečných dnů, klid a
pohodu, zdravý aktivní pohyb a též radost ze společných rodinných
prožitků v období blížících se prázdnin.
Děkujeme všem za spolupráci ve školním roce 2014/2015.
Alena Tkadlečková
ředitelka MŠ
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA V KVĚTNU A ČERVNU
Oprava: V minulém čísle občasníku byla nedopatřením uveřejněna
nesprávná informace o vítězích recitační soutěže – I. kategorii vyhrála
Beátka Prokšová.
Malý hudebník zazářil v Karviné
Žák 2. třídy Filip Nowak se na celostátní soutěži ve hře na
keybord v Karviné umístil ve své kategorii na skvělém 2. místě!
Blahopřejeme.
Čarodějnice
29. 4. jsme pálili čarodějnice. Pro děti v maskách čarodějnic,
čarodějů a strašidel připravili žáci 8. třídy na mnoha stanovištích zajímavé
čarodějné a strašidelné úkoly. Potom si mohli malí čarodějové zaskákat na
trampolíně, opéci špekáček a dostali pitíčko (zakoupilo SRPŠ). Také pro
rodiče bylo zajištěno bohaté občerstvení.
Děkujeme všem rodičům, kteří přinesli něco na zub, a všem učitelům,
kteří zajišťovali bezvadný průběh akce.

Malí čarodějové na jednom ze stanovišť.
Státní svátky 1. a 8. květen připadly letos na čtvrtek. Žáci tedy dostali na
oba pátky ředitelské volno.
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Výlet do ZOO
Staré známé pravidlo naší školy je: „Třída, která zvítězí ve sběru,
má den bez učení.“ Druháci a osmáci ten svůj den trávili v ZOO
v Ostravě. Za krásného počasí si prohlédli mimo jiné i nové zajímavé
pavilony.
Výměnný pobyt polských kamarádů
Tentokráte přijely v termínu 14. - 16. 5. polské děti k nám.
Absolvovaly následující program:
1. den: exkurze ve Slezské tvorbě Opava - výroba baněk a vánočních
ozdob, aquapark Kravaře.
2. den: exkurze do dolní oblasti Vítkovic - vysoká pec č. 1 a malý svět
techniky.
3. den: pohádka "O 12 měsíčkách" v podání 1. a 2. třídy, výroba soviček v
keramické dílně.
I když nám počasí mnoho nepřálo, dětem se moc líbilo. Poděkování p. uč.
Bogačovové a Straubovi za organizaci.

Děti při prohlídce vysoké pece č.1. ve výšce 50m.
Škola v přírodě 5. třída
Od 19. 5. do 23. 5 prožili žáci 5. ročníku týden v krásném horském
prostředí Jeseníků. Bydleli v penzionu Pod Sněhulákem v Lipové Lázních.
Dopoledne se krátce věnovali školní výuce a pak vyráželi za krásami
místní přírody. Podívali se do jeskyní Na Pomezí, svezli se lanovkou na
Šerák, navštívili Lázně Jeseník a poslední den si prohlédli Muzeum v
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Jeseníku. Během celého pobytu našlapali spoustu kilometrů a užili si
úžasného počasí. Dokonce byli kluci, Matěj a Kuba, tak šikovní, že našli „
kešky“. Chcete-li vědět něco více o této celosvětové hře, stačí se podívat
na www.geocaching.com. V pátek odpoledne se všichni opálení, unavení,
zdraví a spokojení vrátili domů.

Výlet 4. a 6. třídy
Čtvrťáci a šesťáci spolu s p. uč. Volfovou a Calábkovou strávili
dny v Jeseníkách. Byli ubytovaní v horském hotelu Figura a odtud
vyráželi na túry na Švýcárnu, Praděd, Petrovy kameny a do Karlovy
studánky. Zpestřením jim bylo i pár centimetrů sněhu, který na Ovčárně
ještě v polovině května napadl.
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Výlet 8. třídy
Žáci 8. třídy se letos 27. - 29. 5. utábořili v kempu v Rožnově p.
Radhoštěm. Odsud se také vydali na Pustevny a po hřebeni na Radhošť.
Po krátké přestávce je čekal krkolomný sedmikilometrový sestup zpět do
kempu. Počasí naštěstí vyšlo, jen těsně před cílem trošku zmokli. Kromě
pěší turistiky si děti spolu s p. uč. Straubem a Podstufkou užili i
sportovních her v areálu kempu.

Společné foto u sochy Radegasta.
Výlet 1. a 2. třídy
Naši nejmenší žáčci vyrazili se svými tř. učitelkami a p. uč.
Straubem na třídenní výlet do Štramberka do rekreačního areálu U
Kateřiny. Za nádherného počasí si užívali her a soutěží, které jim učitelé
připravili, a mimo to i „Malé olympijské hry“ organizované agenturou
Ouky douky. Ta dětem připravila jedno velké překvapení – provizorní
lanové centrum v lese, kde se malým veverkám vážně dařilo.
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Výlet 7. třídy
Také sedmáci navštívili kouzelné městečko Štramberk. Zde si
upekli vlastní štramberské uši, projeli se na čtyřkolkách a vyrazili do
Kopřivnice, kde je čekalo bloudění městem pomoci GPS, návštěva muzea
a hlavně nezapomenutelný seskok z obří houpačky.
Výlet 9. třídy
Svůj poslední výlet jako žáci základní školy trávili děváťáci
v Matičce Praze. Fotografie s hercem Pavlem Liškou jistě mluví za vše.
Náramně si to užili. Paní učitelka Calábková a p. uč. Vítek, kteří jeli
s mini, byli mile překvapeni znalostmi některých žáků o historii,
osobnostech a památkách našeho hlavního města. Jen tak dále.
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Výlet 3.třídy
Třeťáci spolu s p.uč. Holešovou a p. vychovatelkou Mrovcovou
strávili 2 dny v areálu Liščího mlýna ve Frenštátě p. R. Děti si užily
program s indiánskou tématikou a také jízdu na koni.
Den matek
Nejen, že si v květnu téměř všechny třídy užívaly super výlety, ale
v tomto měsíci také slavily svůj svátek naše nejdražší maminky. Děti z 1.
a 2. třídy pod vedením p. uč. Rybkové a Stanjurové předvedly v sále
pohostinství Vítek krásně ztvárněnou hudební pohádku O dvanácti
měsících. Potlesk mluvil za vše.
Zahradní párty
A máme tady další odměnu za výhru ve sběru papíru. Druháci,
kteří letos nedali jiným třídám šanci a vyhráli čtyři sběry z pěti, navštívili
svou paní učitelku přímo u ní doma v Chlebičově. Dorazili k ní pěšky.
V horkém počasí naskákali do bazénu, užívali si zahradní párty a zahráli
beach volejbal. Bylo to moc fajn.
Barča Gregořicová mistryní ČR ve stepu!
Žákyně 4. třídy Barča Gregořicová se 7.6. v Brně zúčastnila
mistrovství ČR ve stepu a se svojí taneční skupinou Puls vyhrála 1. místo!
Rovněž blahopřejeme!
Anetka Rathanová postupuje s mažoretkami na MS
Žákyně 6.třídy Aneta Rathanová se se svojí skupinou Mažoretky
Charlie Hradec n. Moravicí také zúčastnila mistrovství ČR v Náchodě a
v kategorii juniorky – formace Mix mini se umístila na krásném 4.místě,
což děvčatům zajistilo postup na srpnové mistrovství světa do Prahy.
Pozn.: o dalších skvělých úspěších našich žaček Dominiky Lisskové a
Beátky Prokšové se dočtete v samostatných článcích tohoto zpravodaje.
Piškvorkiáda – proběhla v úterý 10.6. odpoledne. Tentokrát se zúčastnili
žáci 8. a 9. třídy. Všichni se obávali, že výherce je již jasný, ale minulý
vítěz Tomáš Nguyen se umístil na 3. příčce, stříbro si odnesla Linda
Šumníková a vítězkou se stala Lucka Klemmová (všichni z 9.tř.). Všichni
soutěžící si odnesli sladkou odměnu, první 4 i malý hlavolam na památku.
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Sběr papíru
11. června se uskutečnil poslední sběr papíru v tomto školním roce.
Nasbírali jsme s pomocí rodičů 6000 kg.
Nejlepší třídy:
4. tř. 1 566 kg – 82 kg/žák,
2. tř. 1 406 kg – 67 kg/žák
1. tř. 975 kg – 51 kg/žák
Nejlepší jednotlivci:
1.Viktorka Heczková
1.Denis Chasák
3.Verča Tomíčková
3.Petra Hořínková
5.Roman Klásek

1.tř.
2.tř.
2.tř.
4.tř.
9.tř.

470kg
470kg
215kg
215kg
200kg

Děkujeme žákům a děkujeme rodičům a příbuzným, kteří je a školu
podpořili, především panu Heczkovi, který svým dětem dovezl téměř tunu
papíru. Naše škola byla díky aktivitě ve sběru papíru vyhodnocena jako druhá
nejlepší v okrese a dostala odměnu ve výši 8.000 Kč. Tyto peníze budou použity
k nákupu odměn a pomůcek pro děti.
Závěrečná klasifikační pedagogická rada proběhla v pondělí 23. 6. po
uzávěrce občasníku.
Poděkování
Děkuji rodičům druháků za výbornou spolupráci během celého školního
roku, za pomoc ve sběru papíru a hliníku, také za přípravu krásných kostýmů na
vystoupení. Jmenovitě děkuji Liboru Daňkovi za výrobu nádherných kulis
k pohádce. Velmi si vážím pomoci Vás všech - rodičů.
Petra Stanjurová
Prvňáčci
Ve školním roce 2014 - 2015 by mělo do školy nastoupit 23 prvňáčků. 20
z MŠ Velké Hoštice, 2 z Kravař a 1 z Chlebičova. Třídní učitelkou bude Mgr.
Jana Širancová.
Informace o příštím školním roce: Všichni žáci si zakoupí balíček sešitů pro
daný ročník přímo ve školním bufetu ve čtvrtek 28. srpna nebo v pondělí a úterý
1. a 2. Září 2014.
Školní rok 2014/15 začíná v pondělí 1. září v 8.00 před školou.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Změny a loučení
Na konci tohoto školního roku opustí řady našich učitelů Mgr. Šárka
Holešová, Mgr. Jana Čušková a Mgr. Karla Volfová, které byly na naší škole za
mateřské dovolené. Všem děkujeme za velmi dobrou práci, obětavost v práci se
žáky ve škole i při mimoškolních akcích a přejeme spokojenost na dalších
působištích.
Po MD se vrátí Mgr. Lenka Wenzelová, Mgr. Silvie Šnajdrová a Mgr.
Petra Čermáková.
Loučíme se se skvělou paní učitelkou Mgr. Pavlou Chovancovou, která
pracovala na naší škole po celou dobu svého profesního života. I jí děkujeme za
profesionální pedagogické schopnosti, obětavost, hezký přístup k dětem i
kolegům. Věřím, že děkujeme i za děti, které kdysi učila a z nichž jsou už dnes
rodiče dětí, které učila a jimž se věnovala v době nedávné a v současnosti. Do
dalšího života přejeme štěstí, zdraví, spokojenost a doufáme, že se za námi občas
zastaví.
Co nás ještě čeká? Po uzávěrce občasníku proběhly tyto akce:
-

koupání v Chlebičově (2. a 4. tř.- 23.6.)
Sportovní dětský den (24.6.)
výlet na Slezskoostravský hrad (8. tř- 24.6.)
noc s hvězdářem a mimoni, spaní ve škole (1. a 2. tř.- 25.6.)

Pěkné prázdniny, pěkné dovolené, hodně sluníčka, vody a hlavně odpočinku
rodičům i dětem přejí zaměstnanci školy a ředitel Mgr. Radovan Staněk.
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