ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané.
V minulých dnech se konaly volby do obecního
zastupitelstva a já bych rád touto cestou poděkoval všem těm
občanům, kteří se voleb zúčastnili. Oproti celostátnímu průměru i
oproti okolním obcím byla volební účast v naší obci poměrně
vysoká. Těší mne, že takovému množství občanů Velkých Hoštic
není lhostejné, co se v obci děje, a že se touto cestou podílíte na
chodu a řízení obce. Věřím, že Vámi nově zvolení zastupitelé se
budou snažit maximálně pracovat ve prospěch obce – a tím i nás
všech.
Roční období neúprosně směřuje k chladnému podzimu a
ještě chladnější zimě a v této souvislosti je třeba opět se připravit
na vše, co k těmto obdobím patří. Jako každý rok bych chtěl
opakovaně upozornit na dvě záležitosti: jednak bych rád apeloval
na všechny občany, aby se chovali zodpovědně a uvědomovali si,
že jen na nás všech záleží, jaké máme životní prostředí. Mnozí se
snaží ušetřit v zimě tím, že topí nekvalitními, ba někdy i přímo
zdravotně závadnými palivy. Uvědomte si, že my všichni – i naše
děti – dýcháme to, co spalujeme.
Tou druhou věcí je má každoroční prosba a žádost o
spolupráci. K zimě patří sníh a led a obě tyto věci mohou značně
znepříjemnit pohyb občanů v obci. Ačkoli to ukládá zákon, což
samozřejmě víme, není v silách obecního úřadu zajistit úklid všech
veřejných chodníků a prostranství. Proto se opět obracím na Vás,
vážení spoluobčané, abyste nám jako každoročně v tomto směru
pomohli a případný sníh si na chodníku u svých nemovitostí
uklidili, tak jak to zcela samozřejmě dělá naprostá většina z Vás.
Všem Vám jménem svým i jménem všech chodců velice děkuji.
Závěrem mi dovolte popřát Vám hezké podzimní dny a
klidný nástup zimy.
Ing. Alfons Pospiech
starosta obce

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO
Zasedání obecní zastupitelstva dne 24. 09. 2014
Schvaluje a bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti obecního úřadu za uplynulé období
2. Rozbor hospodaření Obce Velké Hoštice k datu 31.08.2014.
3. Úpravu rozpočtu – rozpočtové opatření Obce Velké Hoštice
č. V/2014.
4. Výsledek dílčího přezkoumání hospodaření Obce Velké Hoštice za
období leden – srpen 2014.
5. Žádost MŠ Velké Hoštice o navýšení rozpočtu o 50.000,-- Kč.
6. Na základě výsledků výběrového řízení na akci „ Snižování
prašnosti v obci Velké Hoštice“ ( dodávka samosběrného
zametacího stroje ) firmu SDO Technika s.r.o. z Šenova u Nového
Jičína a rovněž schvaluje pořadí dalších nabídek na tuto akci.
7. Na základě výsledků výběrového řízení a akci „ Oprava povrchu
vozovky na ul. Hřbitovní a na ul.Pekliska ve Velkých Hošticích“
firmu SILNICE MORAVA s.r.o. z Krnova a rovněž schvaluje
pořadí dalších nabídek na tuto akci.
8. Směnnou smlouvu č.1/2014 mezi Obcí Velké Hoštice a Ing.
Josefem Teuerem na směnu obecního pozemku parc.č. 724/3 v k.ú.
Velké Hoštice za pozemek Ing. Josefa Teuera parc.č. 696
v k.ú.Velké Hoštice.
9. Dohodu o zrušení a vzájemném vypořádání podílového
spoluvlastnictví mezi Obcí Velké Hoštice a paní Edeltraud
Hartošovou z Hněvošic na pozemky v k.ú. Velké Hoštice.
10. Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Velké Hoštice a
RWE GasNet, s.r.o. pro uložení plynovodní přípojky na obecním
pozemu parc.č. 186 ( ul. Nová ) v k.ú. Velké Hoštice pro rodinný
domek Mgr. Petra Michalčíka a rovněž schvaluje úplatu v částce
100,--kč/ lm2 plochy věcného břemene.
11. Výpověď Smlouvy č. 2/2005 o nájmu nebytových prostorů
v obecním objektu na Zámecké ulici čp. 69 mezi Obcí Velké
Hoštice a panem Radomírem Bittnerem, a to dohodou k datu
30.09.2014.
12. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy paní Terezie Wesselské na
užívání obecního bytu v obecním objektu na Zámecké ulici čp.
197, a to do 31.12.2019.
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13. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy pana Jana Benny na
užívání obecního bytu v obecním objektu na ulici Zámecké čp.
198, a to do 31.12.2015.
14. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy pana Lumíra Pavelka na
užívání obecního bytu v obecním objektu na ul. Zámecké čp. 74, a
to do 31.12.2015.
15. Žádost o poskytnutí slevy na el.energii pro nájemce obecních
prostorů v zámku Velké Hoštice pana Pavla Poštulky, a to ve výši
2.500,--Kč vzhledem k nutnosti vysoušení zdiva elektrickými
přímotopy.
16. Žádost občanů z ulice Kpt. Jaroše o opravu povrchu této místní
příjezdové komunikace.
17. Informace o nadcházejících volbách do zastupitelstva obce.
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Zemřel monsignore Josef Ryba
Dne 7.10.2014 v dopoledních hodinách zemřel čestný občan naší
obce Velké Hoštice, bývalý farář a děkan, žijící v Německu - pan
Msgr. Josef Ryba, který se letos v únoru dožil 100 let.
Pohřeb se konal v pátek 10.10.2014 ve 14:30 hodin v
Prosselsheimu v Německu.

Volby do zastupitelstva Obce Velké Hoštice - výsledky
Obec:
Voliči v seznamu:
Vydané obálky:
Volební účast v %:
Odevzdané obálky:
Platné hlasy:

Velké Hoštice
1469
878
59,77
878
6998

1. Šárka Černohorská
2. Vladimír Kováč
3. Mgr. Petr Michalčík

219 hlasů
186 hlasů
192 hlasů

KDU-ČSL
ODS
Pro občany
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4. Ing. Alfons Pospiech
5. Bc. Libor Pospiech
6. Mgr. Pavel Straub
7. Ing. Josef Stříbný
8. Ing. Josef Teuer
9. Robert Winkler

490 hlasů
213 hlasů
336 hlasů
176 hlasů
277 hlasů
277 hlasů

ODS
Sdružení nezávislých kandidátů

Pro občany
Za Velké Hoštice krásnější
Za Velké Hoštice krásnější
ODS

Obecní turnaj ve volejbale družstev
Obecní úřad ve Velkých Hošticích pořádá s sobotu dne 15.11.2014
od 8 hodin v tělocvičně ZŠ
TURNAJ VE VOLEJBALE DRUŽSTEV
Organizační pokyny:
- přihlášky přijímá do 13.11.2014 obecní úřad Velké Hoštice, tel. 553 764 062
- zápisné družstva - 200 Kč
- účastnit se mohou 10-ti členná družstva (i smíšená)
Podmínky startu:
- hráč nesmí být registrován v oddíle volejbalu
- hráč se narodil, bydlí nebo bydlel v naší obci
Občerstvení je zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé.
Ing. Alfons Pospiech v.r.
starosta obce

Setkání jubilantů
Vážená paní
Vážený pane
Obecní úřad Velké Hoštice Vás zve na přátelské setkání jubilantů
roku 2014, které se uskuteční ve čtvrtek dne 20.11.2014 od 16. hod v
zámecké restauraci Kastelán. Je pro Vás připraveno pohoštění a kulturní
program.
Ing. Alfons Pospiech v.r.
starosta obce

Robert Machoň v.r.
místostarosta obce
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Senior klub
Senior klub pořádá pro všechny naše spoluobčany v úterý 11.11.2014
koncert pana Jaroslava Málka "Od klasiků po současnost" vystoupení se
uskuteční na zámku v senior klubu od 17.hodin. Těšíme se na hojnou účast.
Senior klub pořádá tradiční výstavu betlémů. Výstavu v letošním roce
zahájíme v neděli 30.11.2014 od 14 hod slavnostním rozsvícením 1.adventní
svíce ve vestibulu našeho zámku, kde bude krátký program devatera děvčat,
zazpívají nám několik písní a pak se otevřou prostory vánoční výstavy. Zveme
všechny spoluobčany.
Kristina Nestrojová
Poděkování ČčK
ČčK Velké Hoštice děkuje všem, kteří podpořili sbírku pro Diakonii
Broumov.
Kristina Nestrojová
Poděkování občanům Obce Velké Hoštice
Dne 9.10.2014 obdržela Obec Velké Hoštice tento dopis od Sdružení
místních samospráv:
Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
děkujeme za vaši účast v petiční akci za záchranu pošt na venkově, která
pomohla uchránit až do dnešních dní střípek živého venkova - pošty. Jistě si
vzpomenete na závěr minulého roku, kdy akutně hrozilo, že vláda premiéra
Rusnoka přijme nařízení o minimálním počtu 2100 pošt, přímo ohrožující zbylých
více než 1100 poboček.
V této nelehké situaci jsme spustili celonárodní petici, která i díky
občanům Vaší obce spolu s dalšími 111 tisíci petentů vedla k zakomponování cíle
zachování poštovní sítě do programového prohlášení nové vlády.
Za to patří Vám i vašim spoluobčanům velké poděkování.
Po ukončení sběru podpisů se petiční výbor soustředil na vyjednávání se
zástupci parlamentu, ministry vlády i s premiérem Bohuslavem Sobotkou. Jak je
ale patrné z aktuálního dění, není stále vyhráno. Dá se očekávat, že o zachování
stávající pobočkové sítě České pošty budeme muset i nadále bojovat. Bez Vaší
pomoci by však již nemuselo být co ochraňovat.
Ukazuje se, že právě takové občanské iniciativy, jakou byla naše petice, mohou
být často rozhodující. Děkujeme Vám proto za vaši podporu, budeme potřebovat.
S přátelskými pozdravy
Jana Jurenčáková, Josef Čamra, Tomáš Chmela, Jan Sedláček
členové petičního výboru
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D E V A T E R O

Pěvecký a herecký amatérský soubor

Dobrý den, Velké Hoštice!
Prázdniny jsou dávno za námi, doufáme, že jste si je užili stejně jako my,
načerpali sílu pro dny, které přijdou.
Něco málo z toho, co jsme prožili: Akcí poslední byl 12. října koncert
PODZIMNÍ LADĚNÍ. Společný koncert Devatera, rodinné kapely LARISCH
BAND z Opavy a mladých muzikantů ze Žimrovic, kteří si říkají TAK RŮZNĚ.
Zazpívali jsme si i s panem sbormistrem Karlem Kosterou.
Děkujeme, že jste přišli v tak hojném počtu a těšíme se
na 3. ročník, kdy Vám opět představíme zajímavé hosty.

Koncert PODZIMNÍ LADĚNÍ zámek Velké Hoštice

5. 10. jsme se zúčastnili KONCERTU
LITURGICKÝCH SCHOL v Litultovicích,
zazpívali s dalšími 7 scholami, strávili moc
pěkné odpoledne v příjemném prostředí a
společenství farníků Litultovic a širokého
okolí.

Kostel sv. Bartoloměje Litultovice
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Vzpomínky na léto:
O víkendech se někteří z nás překonali a vyrazili do lesa na houby a hříbky. Při
táboráku k ukončení prázdnin jsme na chovatelské chatě v Pekliskách do
pozdních večerních hodin hráli a zpívali písničky o tom, jak mraky černé jdou
lidem nad hlavou, a co kdyby tady byla taková panenka, že na hradě Okoři světla
už nehoří, a co lidé o Dajáně říkají...
Chvály se skupinou v TV Noe

17. 11. 2014 se zúčastníme koncertu slovenské chválící skupiny eSPÉ

Devatero s veteránem Porsche pana Zbytovského při dožínkovém průvodu
Za celé Devatero pěkný podzim
Šárka Černohorská
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Velkohoštické dožínky
Po více jak půl století proběhly v naší obci dožínky, které organizovala
především společnost Hoštická a.s. za pomoci obecního úřadu Velké Hoštice a
také za velké pomoci všech spolků v obci. Již ve 13 hodin se scházeli členové
jednotlivých spolků ve firmě Hoštická a.s., kde probíhaly poslední úpravy a
zdobení kočárů a traktorů.
Dožínkový průvod vyšel ve 14 hod. z brány Hoštické a.s. po ulicích
Výhon, Mírová a Zámecká k zámku ve Velkých Hošticích. V čele průvodu šli
zahrádkáři s vozíkem a dožínkovým věncem poté stylově oblečené seniorky
s cepy a hned za nimi jela hudba na nízkém valníku taženým traktorem, který
řídíl p. M. Petzuch. Za hudbou šly jednotlivé spolky, furttisamimi, mladí
sportovci, hasiči, devatero, klub Olympia, myslivci, fotbalový klub všichni byli
oblečení do dresů, spolkových vycházkových obleků, ale i krojů, které si sami
pro tuto příležitost připravili – za to všem patří velký dík!

Kromě tohoto pestrého a krásného průvodu šel početný dav příznivců a
obyvatel naší obce. Poté jeli nazdobené historické traktory Porsche s p. Karlem
Zbytovským, Zetory 25 K i A, které řídili jejich majitelé p. Lukáš Tomíček a
Martin Černohorský, který vezl členy chovatelského spolku a také p. Robert
Vitásek. Mezi historickými traktory s nářadím jely také traktory domácí výroby
s p. Pavlem Benšem a p. Pavlem Štěbrou. Následoval starší traktor Zetor 7711,
sekačka JD a 2 traktory JD 6150 R. Průvod techniky ukončil moderní
samochodný postřikovač Tecnoma Laser 4240. Poslední traktory a postřikovač
řídili řidiči Hoštické a.s. V samém závěru průvodu jely kočáry tažené koňmi,
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které vezly soukromé zemědělce, starosty a zaměstnance Hoštické a.s. se svými
partnery. Před zámkem byly vystaveny historické pluhy, a jiné nářadí.
Seniorky Velkých Hoštic připravily ukázku ručního mlácení snopů
pomocí cepů a muži pak ukázku čištění obilí pomocí burdáku.
Následně byly předány dožínkové věnce zemědělským stařešinou p.
Alfonsem Kalužou p. Marku Petzuchovi, Pavlu Prokšovi, Erichu Kalužovi za
vzorně udržované obhospodařované pozemky, dobrou a včasnou sklizeň a Karlu
Zbytovskému za přípravu a poskytnutí historické techniky a také starostovi obce
Velké Hoštice Ing. Alfonsu Pospiechovi. Na závěr byl předán věnec ředitelovi
Hoštické a.s. Ing. Josefu Teuerovi.
Kulturní a krásnou atmosféru vytvořily Bolatické seniorky se svým
stylovým vystoupením. Příjemnou atmosféru dokreslila dechová hudba.
Na závěr patří poděkování všem účastníkům, seniorkám, spolku furttisami
i všem ostatním spolkům a obyvatelům Hoštic, kteří společně připravili příjemně
strávené odpoledne.
Moc bychom si přáli, aby toto nadšení pokračovalo i v dalších letech, a
Velkohoštické dožínky se ujaly a pokračovaly v nově obnovené tradici.

Z činnosti ČSCH
Dne 6.9. 2014 proběhla v areálu ČSCH první dětská výstava
domácích mazlíčků. Této výstavy se zúčastnilo okolo dvaceti dětí, které
si zde vystavily morčata, králíky, psy a také vodní želvy. Akce se povedla
a všechny děti byly oceněny.

.

Mladí vystavovatelé s diplomy
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V září a říjnu jsme také uspořádali první burzy. Tyto burzy se
velmi vydařily, přijelo hodně prodejců i kupců. Na druhou burzu přijeli i
prodejci z Polska a vzdálenějších vesnic.
Burzy budou dále probíhat vždy první neděli v měsíci od 8:00 do
11:00 a všichni jste srdečně zváni. Konají se v areálu ČSCH a všichni si
můžete přijít prodat nebo koupit krmiva, chovatelské potřeby,
zahrádkářské výpěstky a hospodářské přebytky.
V posledních dvou měsících jsme se zúčastnili okresní výstavy
v Opavě-Kylešovicích, kde z naší organizace vystavovalo 7 chovatelů.
Čestnou cenu zde získal Roman Klásek za králíky - Vídeňský modrý a za
drůbež - Barneveldka dvojlemovaná. Dále čestnou cenu získal Aleš Fiala
za drůbež - Vestfálská slepice.
Další výstava byla v polském Radlině, kde z naší organizace
vystavovali 4 chovatelé. Čestnou cenu zde získala Marie Černohorská za
drůbež - Vlaška stříbrokrká a Roman Klásek za králíky - Vídeňský modrý.
Poslední výstava v září byla Slezská výstava v Haťi, kde z naší
organizace vystavovalo 7 chovatelů. Čestnou cenu zde získala Marie
Černohorská za drůbež - Vlaška stříbrokrká.
Pro naše členy a rodinné příslušníky jsme uspořádali výlet do
Velkých Losin. Navštívili jsme Kouty nad Desnou, centrum Velkých
Losin a ve volném čase jsme využívali školní tělocvičnu.V neděli jsme
byli v bazénu v Bruntále. Všem účastníkům zájezdu se tento výlet líbil.
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Závěrem bychom Vás chtěli pozvat na tradiční vepřové hody, které
proběhnou 22.11. 2014. Tyto hody jsou tradičně spojeny s prodejem
zabíjačkových výrobků. Všichni jste srdečně zváni.
Za ZO ČSCH Roman Klásek

Vojenská ukázka u pevnosti Křižovatka
V sobotu 27. září připravili členové Klubu vojenské historie
Hlučínsko v areálu vojenského bunkru OP-S10 Křižovatka mezi Velkými
a Malými Hošticemi pro širokou veřejnost mezinárodní bojovou ukázku
nazvanou Peenemünde 1944. Více než tisícovka diváků mohla sledovat
nepovedený start rakety V2 a následný boj mezi německými a americkými
vojáky.
Maketu rakety vyráběli členové KVH Hlučínsko svépomocí téměř
2 měsíce a jedná se o jediný exemplář této smrtonosné zbraně v původní
velikosti na našem území. Každý, kdo kolem bunkru jen projížděl, si
tohoto čtrnáctimetrového černobílého kolosu nemohl nevšimnout.
Den před samotnou ukázkou se členové přítomných vojenských
klubů z ČR, Polska a Německa vydali na projížďku historickými
motocykly a džípy po blízkém okolí – jejich cesta směřovala přes
Chlebičov, Hněvošice, Kobeřice, Bolatice a Kravaře a skončila až o půl
osmé večer před velkohoštickým zámkem.

INFORMAČNÍ SERVIS
Kromě velmi zdařilé mezinárodní ukázky si mohli diváci
prohlédnout také samotnou pevnost, v jejíž útrobách nashromáždili
členové KVH Hlučínsko celou řadu dobových vojenských předmětů,
uniforem, zbraní, munice a bohaté fotodokumentace.
Milovníci vojenské techniky si přišli na své při komentované
dynamické ukázce. Velkému ohlasu se také těšila módní přehlídka
dobových kostýmů z 30. - 40. let minulého století, které předvedla děvčata
z Polska. V okolí bunkru byla po celý den k vidění výstava vojenské
techniky, zbraní, motocyklů, džípů a obrněného transportéru. K vynikající
atmosféře celého dne přispělo i krásné slunečné počasí.

Závěrem zbývá poděkovat hlavním organizátorům z KVH Hlučínsko
D. Pluschkemu, P. Wankemu, J. Vitáskovi, N. Křestanovi, K. Kotzianovi a
Automotoklubu Kravaře za skvěle připravenou akci, K. Himlerovi za precizní
výrobu makety rakety, dále obecním úřadům okolních obcí, hasičům z
Bolatic a také všem dalším sponzorům.
Připravil P. Straub

ZE ŽIVOTA DHS....
Milí spoluobčané, je zde říjen a s ním konec soutěžní části
hasičské sezóny 2014. Dovolte mi, abych se s Vámi podělil o závěrečné
hodnocení.
Soutěže
Moravskoslezský pohár
V září skončil cyklus soutěží Moravskoslezského poháru. Naše A
družstvo se umístilo na skvělém druhém místě s počtem bodů 233.
Družstvo B obsadilo celkově sedmou příčku se 172 body. Družstvo žen
skončilo na 5. místě se 108 body.
V sobotu 18.10. se v hněvošickém kulturním domě konalo slavnostní
vyhlášení, kde naši členové obdrželi odměny za své výkony. Gratulujeme.
Tabulka konečného pořadí MSP 2014 - muži
1. Hněvošice
268
2. Velké Hoštice
233
3. Sádek
229
4. Neplachovice
227
5. Svoboda
195
6. Bolatice
181
7. Velké Hoštice B
172
8. Milostovice
154
9. Kravaře
146
10. Služovice
144
Extraliga ČR
Uzavřel se také seriál soutěží Extraliga ČR. V této sezóně se nám
však nevedlo, proto jsme tento pro nás zajímavý, ale také velmi náročný
cyklus soutěží nedokončili. Snad se nám v příští rok bude dařit lépe.

ZE ŽIVOTA DHS....

Naše mládež
Opavská liga mladých hasičů 2014/2015
Mladší žáci:
Datum konání
7. 9. 2014
13. 9. 2014
20. 9. 2014
27. 9. 2014
4. 10. 2014

Místo konání
Borová
Hněvošice
Malé Hoštice
Lesní Albrechtice
Chvalíkovice

Naše umístění
4. místo
1. místo
3 .místo
2 .místo
1.místo

ZE ŽIVOTA DHS....
Starší žáci:
Datum konání
7. 9. 2014
13. 9. 2014
20. 9. 2014
27. 9. 2014
4. 10. 2014

Místo konání
Borová
Hněvošice
Malé Hoštice
Lesní Albrechtice
Chvalíkovice

Naše umístění
1. místo
1. místo
2 .místo
1 .místo
1.místo

Dne 11.10. se konalo okrskové kolo hry Plamen (branný závod) v Hněvošicích.
Obě družstva obsadila 2. místo.

Závěrem
Slavnostně se s letošní hasičskou sezónou rozloučíme 8. listopadu na
sále. Ale již teď mi dovolte, abych poděkoval touto cestou členům našeho
sboru, kteří za výše uvedenými výsledky a akcemi stojí. Děkuji za
všechnu Vaši práci, nadšení, podporu a obětavost.
Jan Mikolajský
starosta sboru

SPORT
Zadřený motor soupeře předčasně ukončil naděje Jana Midrly
Světový pohár KZ2 v italském Sarnu byl pro Jana Midrlu tečkou za
letošní velmi úspěšnou motokárovou sezonou. Český reprezentant a tovární
jezdec italské značky Birel po celý víkend míchal pořadím v nejužší světové
špičce, ale ve finále ho připravil o šance na úspěch technický problém na
motokáře před ním jedoucího Itala Dalèho. V kategorii KZ2 se v Sarnu sešla
mimořádně silná konkurence čítající 96 jezdců. Jan Midrla, který letos obhájil
titul mistra České republiky ve třídě KZ2, však od počátku ukazoval, že se již
stoprocentně etabloval v nejvyšších patrech evropského i světového kartingu. Už
v kvalifikaci zajel nejrychlejší čas ve své skupině a celkově obsadil deváté
místo. Své schopnosti i ambice demonstroval také v sobotních kvalifikačních
rozjížďkách, když si připsal jedno třetí a tři čtvrtá místa. V součtu to pro Honzu
znamenalo desáté místo absolutně, které jej poslalo na pátou pozici startovního
roštu předfinále.
Zatímco většina jezdců ze špičky nasadila nové obutí už na předfinále,
„Midi“ vsadil na nové gumy pouze na vnější straně a dvě pneumatiky si tak
ušetřil na samotné finále. Přesto se znovu držel ve vedoucí skupině a do cíle
předfinále dorazil na páté pozici. Do nedělního finále Honza odstartoval velmi
dobře a zařadil se na šesté
místo hned za letošního
mistra
Evropy
Itala
Dalèho. Radost českých
fanoušků však měla jen
krátké trvání. Na konci
dlouhé rovinky se náhle
zadřel motor motokáry
jeho soupeře a v rychlosti
160 km/h z toho byl
pořádný karambol. Ke
smůle českých barev tak
pro
Honzu
Midrlu
skončilo finále dřív, než
doopravdy začalo.
I přes tuto smůlu může
Honza (vpravo) během světového poháru v italském Sarnu.
být Honza a jeho tým se sezónou spokojen – na domácím poli se mu podařilo
ukořistit třetí titul mistra ČR (2011, 2013,2014), na mezinárodní scéně skončil
celkově pátý na ME a desátý na WSK Super Masters, sbíral
důležité
zkušenosti a ukázal, že do budoucna s ním musejí počítat ti nejlepší v Evropě a
na světě.
Nyní čeká Honzu zimní přestávka a příprava, do které určitě půjde
s velkým nasazením, aby se příští rok vrátil na závodní tratě ještě silnější. Držme
mu palce. Go Midi go!
z www.motokary.cz volně upravil P. Straub

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolního vzdělávání ve
školním roce 2014 – 2015:
podporujeme rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku
podporujeme dítě v jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji
vedeme děti k osvojování základních pravidel chování
podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte
vytváříme základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání
napomáháme vyrovnávat nerovnoměrný vývoj dětí před jejich vstupem do
základního vzdělávání
- poskytujeme speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími
potřebami
- vytváříme podmínky pro rozvoj nadaných dětí.

-

Organizace mateřské školy ve školním roce 2014/15
Provoz mateřské školy: od 6:30 do 16:00 hodin.
Rozdělení dětí do tří tříd:
I. třída
II. třída
III. třída

„Žabičky“
„Broučci“
„Motýlci“

12 nejmladších dětí ve věku 2,5 do 3 let
28 středních dětí ve věku od 3 do 5 let
28 nejstarších dětí ve věku od 5 do 7 let

Kapacita mateřské školy k 1. září 2014 (68 dětí) je naplněna.
Doplňkové programy (kroužky) – zajišťované externími lektory
Záměrem doplňkových programů školy je nabídnout možnost rozvinout dětský
talent či maximálně zabezpečit vzdělávací nabídku pro ty, kteří disponují
hlubšími schopnostmi k určitým činnostem. Základem je maximálně respektovat
potřeby dětí, jejich zájem o nabízenou činnost. V mateřské škole nabízíme tyto
kroužky:
Flétnička
Cíl: Hravou formou seznámit děti s hrou na zobcovou flétnu. Děti získávají
instrumentální dovednosti zábavnou formou a zároveň se celkově rozvíjí jejich
hudební schopnosti. Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením
správných návyků - postoje a držení hudebního nástroje a hlavně správného
dýchání.
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Tato aktivita probíhá pod vedením lektorky ze SVČ Kravaře jednou týdně v
odpoledních hodinách v I. třídě Žabiček. Přihlášených je 11 dětí.
Angličtina pro děti
Cíl: První seznámení dětí s angličtinou. Učení probíhá formou her, písní,
pohybových aktivit, obrázkových karet. Děti vybarvují, lepí obrázky
k probíranému tématu.
Tato aktivita probíhá pod vedením lektorky ze SVČ Kravaře v I. třídě Žabiček
jedou týdně v odpoledních hodinách. Přihlášených je 15 dětí.
Malé mažoretky
Cíl: Rozvíjí u dětí estetickou stránku pohybu, kultivovaný pohyb, rovné držení
těla, cit pro rytmus a hudbu ve spojení s pohybem.
Tato aktivita probíhá pod vedením trenérky ze SVČ Kravaře ve III. třídě Motýlků
jedou týdně v odpoledních hodinách . Přihlášených je 11 dětí.
Plavecká přípravka
Cíl: Seznámit děti s vodou pomocí her, odstranit strach z vody, naučit se ve vodě
orientovat, otužování.
Všechny činnosti vycházejí vždy z potřeb jednotlivých dětí, instruktoři plavání
přizpůsobují program složení dětí - dle věku i schopností.
Plavecký výcvik přihlášených dětí probíhá v Kravařích, plaveckou výuku
zajišťuje plavecká škola Hastrmánek, Ivo Chlebus, sídlo: Svobody 171/48,
Bolatice 747 23 pod vedením kvalifikovaných trenérů na základě smlouvy. Děti
dojíždějí na tuto aktivitu autobusem v doprovodu pedagogických pracovnic, které
vykonávají dohled po celou dobu výcviku. Plavecký výcvik probíhá jednou týdně
v dopoledních hodinách (10 lekcí). Přihlášených je 15 dětí.
Usměvavé lyžování
Cíl: Získávání základů lyžování, otužování vzduchem.
Kurz lyžování bude probíhat v Horní Lhotě na Vaňkově kopci pod vedením
kvalifikovaných trenérů. Děti budou dojíždět na tuto aktivitu autobusem v

doprovodu pedagogických pracovnic, které vykonávají dohled po celou dobu
výcviku.
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Usměvavé lyžování bude probíhat v týdenním kusu 2 hodiny denně. Přihlášených
je 12 dětí.
Doplňkové programy zajišťované učitelkami mateřské školy
Hry na počítači
Cíl: Formou výukových programů pro předškolní děti rozvíjet logické myšlení.
Předškoláček: "My se školy nebojíme"
Učitelky využívají doby odpoledního odpočinku ke kvalitní přípravě
předškolních dětí na vstup do základní školy.
Cíl: Připravit každé dítě nejstarší věkové skupiny na plynulý vstup do základní
školy, vést je k samostatnosti a to tak, aby dítě získalo poznatky, které odpovídají
vzdělávacím a životním potřebám předškolních dětí.
Uskutečněné akce:
Informativní schůze
Dne 10. září se pro rodiče uskutečnila informativní schůzka. Rodiče byli
seznámeni se Školním řádem, Školním vzdělávacím programem " Poznáváme
svět pro život", s organizací MŠ, hlavními úkoly vzdělávací práce a akcemi na
školní rok 2014-2015. Na schůzi vystoupila pracovnice Krajské hygienické
stanice, která seznámila rodiče s významem zdravého stravování dětí
předškolního věku, dále s hygienickými požadavky v mateřské škole.
Pěší výlet s batůžkem
Dne 9. září se starší děti vydaly s batůžkem na výlet za poznáním vzdálenějších
míst zámeckého parku.
Pohádka v mateřské škole
Dne 10. září nás navštívilo divadélko Smíšek s pohádkou „O ztracené panence“.
Výstava hroznového vína
Dne 15. září jsme navštívili na zámku ve Velkých Hošticích výstavu hroznového
vína.
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Podzimní polodenní výlet
Dne 29. září jsme navštívili Farmu Bellama v Holčovicích. V areálu firmy mohly
děti vidět expozici vycpaných zvířat z různých světadílů světa. Součástí areálu je
ZOO park, ve kterém děti viděly buvola indického, daňky, zubra, lamu, koně.
Počasí nám přálo a podzimní výlet se nám vydařil.

Drakiáda
Dne 10. října jsme uspořádali pro děti a jejich rodiče na letišti drakiádu. Na této
akci si mohli rodiče se svými dětmi v Pekliskách opéci donesené párky. Na závěr
tohoto krásného odpoledne na děti čekalo překvapení v podobě svítících

MATEŘSKÁ ŠKOLA
dýňových domečků broučků a motýlků, které vyrobili naši šikovní rodiče. Za
splnění menších úkolů dostaly děti malou odměnu.
Podzimníčci.
V měsíci říjnu přinášeli rodiče do MŠ podomníčky, které doma vyrobili
z přírodnin. Podzimníčky jsme si vyzdobili MŠ. Rodičům za to děkujeme.
Sběr papíru
Sběr papíru proběhl v mateřské škole v prvním říjnovém týdnu. Rodiče nasbírali
celkem 1082 kg papíru. Rodičům za to děkujeme a současně děkujeme i panu
Radkovi Ihnovi Maléřovi za odvoz do sběrny.
Pohádka v mateřské škole
Dne 9. října nás navštívilo divadélko Smíšek s ekologickou pohádkou.
Procházky podzimní přírodou
V maximální míře s dětmi využíváme krásného slunného podzimního počasí k
procházkám za poznáním podzimní přírody. Děti se učí vnímat podzimní přírodu
všemi smysly. Při sportování využíváme přírodního terénu k rozvoji fyzické
zdatnosti.
Alena Tkadlečková
ředitelka MŠ Velké Hoštice
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ZÁŘÍ A ŘÍJNU
Zahájení nového školního roku

Prvního září byl zahájen školní rok 2014/15 jako tradičně před
školou. V letošním školním roce jsme přivítali 22 malých prvňáčků a
mnoho nových žáků z Malých Hoštic, Kravař a také kluky z Chlebičova.
Věřím, že se u nás bude všem dětem líbit, zažijí mnoho legrace a
zábavy a že budou vzorně plnit své povinnosti.

POČTY ŽÁKŮ
TŘ.

TŘ. UČITEL

1.

GEBAUEROVÁ

22

6

16

19

2.

RYBKOVÁ

21

9

12

20

3.

STANJUROVÁ

22

7

15

22

4.

ŠNAJDROVÁ

19

11

8

19

5.

VÍTEK

19

11

8

18

6.

KOMÁRKOVÁ

21

12

9

11

4

5

7.

CALÁBKOVÁ

16

8

8

12

3

1

8.

VÍCHOVÁ

20

10

10

13

1

5

1

9.

STRAUB

21

7

14

9

6

5

1

CELKEM

181

81

100

143

15

17

5

1

1. - 5. celk

103

44

59

98

1

1

2

1

6. - 9. celk.

78

37

41

45

14

16

3

0

prům.1.-5.

20,6

8,8

11,8

20

0

0

0

0

prům.6.-9.

19,5

9,3

10,3

11

4

4

1

0

prům.CELK.

20,1

9

11,1

16

2

2

1

0

CELK.

hoši

dívky

VH

MH

CH

KR

OP

2

1

1

1
1
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Kajlovec – cesta kolem světa
Cyklisticko-branný adaptační kurz v kempu Kajlovec, který se
letos uskutečnil 9. – 12. září 2014, pořádáme každoročně již mnoho let,
aby se seznámili, poznali, spřátelili žáci z Chlebičova, z Malých a Velkých
Hoštic, kteří přicházejí do naší 6. třídy. (Zúčastnilo se 6 žáků
z Chlebičova, 2 žákyně z MH, 1 z Kravař a 29 žáků z VH).
Letos byl zaměřen na „Cestu kolem světa“. Obyvatelé jednotlivých
chatiček byli Japonci, Eskymáci, Číňané, Skotové atd., atd. a v průběhu
pobytu prováděli různé akce a soutěžili v disciplínách, které jim měly
přiblížit život jiných národů a ras a které je měly samozřejmě pobavit.
Všechno jsme stihli, všechno se povedlo až na počasí, které nás trápilostejně jako loni-ve čtvrtek a v pátek.
Veliké poděkování patří starostovi Obce Chlebičov panu I.
Novotnému a panu J. Poštulkovi, kteří umožnili přivezení zavazadel a
zásob na Kajlovec obecní dodávkou, každodenní dovoz obědů ze školní
jídelny a odvoz zavazadel po ukončení akce.
Další velké poděkování patří chlebičovským hasičům a panu A.
Gibesovi, který v pátek, když jsme v dešti nemohli odjet na kolech, třikrát
přijel a odvezl většinu žáků i kol zpět do školy. Díky patří také panu G.
Straubovi, který přijel s dodávkou a vozíkem a odvezl většinu kol,
rodičům, kteří přijeli s přívěsnými vozíky a část žáků také odvezli – panu
R. Pluškemu a panu Novákovi z VH, paní Fialové z MH a panu
Hořínkovi. (jednalo se o odvoz 41 lidí a kol!!).
Poděkování patří učitelům p. Vítkovi, p.Vítkové, kteří připravili
celý program a pomůcky, p. Straubovi, p, Komárkové, p. Malchárkové,
Lasákovi a Staňkovi, kteří dohlíželi, starali se, stavěli tratě, organizovali,
vyhodnocovali soutěže, připravovali snídaně, vařili a vařili a vařili čaj,
zajišťovali fotodokumentaci, dovoz potravin a nakonec i nouzový rozvoz
domů.
Paní Vítková a Malcharková nám pomáhaly i přesto, že jsou na
mateřské a musely si zařídit hlídání dvou malých dětí. Díky I.
Malchárkovi, který z celé akce připravil DVD pro všechny účastníky. Dík
patří i dětem, které se po celou dobu vzorně chovaly.
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Zeměpisný pořad o Indonésii
Ve čtvrtek 18.9. navštívili žáci vyššího stupně kino Mír v Opavě,
kde shlédli velmi zajímavý dokumentární film o Indonésii.
Školská rada 22.9.
Schválila Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 20132014 a seznámila se s plánem práce školy na školní rok 2014-2015.
V obvyklém složení se sešla naposledy, protože uplynuly 3 roky její
činnosti, a v příští školské radě již zasednou nově zvolení členové.
Děkujeme za práci a podporu zástupcům obce, rodičů a učitelů.
SBĚR PAPÍRU – středa 1. 10.
Díky spolupráci rodičů jsme nasbírali 3 kontejnery – celkem 11 100 kg.
Nejlepší třídy:
4.tř
2364 kg = 124,5 kg/žák
5.tř
1404 kg = 74 kg/žák

3.tř.
2.tř.

2422 kg = 111 kg/žák
1368 kg = 65 kg/žák
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Nejlepší jednotlivci:
1.Míša Říčná
2.Denis Chasák
2.Viktorka Heczková
3.Kamilka Niemynarzová
4.Martin Melecký
5.Kačka Daňková
6.Amálka Gebauerová
7.Roman Stanjura
8.Jonášek Přidal
9.Adam Prokš
10. Radana Gdulová

4.tř.
3.tř
2.tř.
3.tř.
3.tř.
3.tř.
4.tř.
9.tř.
2.tř
4.tř
5.tř

820 kg
400 kg
400 kg
335 kg
310 kg
240 kg
233 kg
230 kg
215 kg
210 kg
190 kg

Děkujeme nadšeným žákům a rodičům, kteří tak nejen pomáhají životnímu
prostředí, ale umožňují škole přispívat žákům na jízdné, soutěže, odměny
za úspěchy, vstupné na kulturní akce.
Cvičný požární poplach – pátek 3.10.
Provádíme každoročně dvakrát. Jednak, aby se zautomatizovala
činnost žáků a učitelů v případě požáru, a jednak proto, že na začátku
školního roku máme nové prvňáčky a nové žáky v 6. třídě, kteří zatím
takovým cvičením neprošli. Letos jsme po zaznění sirény zvládli ukázněně
a s přehledem opustit školu za 1 minutu a 10 vteřin.
Coca-Cola Cup

2. 10. jsme pořádali kvalifikační kolo Coca - Cola cupu ve fotbale.
Naši chlapci obsadili krásné 2. místo v konkurenci velkých opavských
škol jako jsou ZŠ Šrámkova, ZŠ Vrchní a ZŠ E. Beneše.
Velké poděkování p. učitelům Vítkovi a Straubovi, kteří turnaj
zorganizovali a také FK Velké Hoštice, který nám zapůjčil hřiště a zázemí.
Hráli: D. Glogar, O. Schaffartzik, R. Stanjura, M. Hřivnacký, J. Švéd, J.
Vlach, J. Bena, K. Ihn, J. Opuszinský, A. Mareta, Jakub a Jan Holleschovi,
J. Harasim, P. Pavelek.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Drakiáda – neděle 5.10.

Sluníčko svítilo, ale vítr, který nás soustavně sužuje, si zrovna toho
dne ani nefouk. Přesto se sešli nebo sletěli překrásní a dokonce i převelicí
draci. Po vyhodnocení, se předávaly ceny a občerstvovalo se v areálu
místních chovatelů. Děkujeme všem, kteří organizovali, kteří se s dětmi a
draky zapojili, maminkám, které předvedly a nabídly k ochutnání
výsledky svého kuchařské umění, a zvlášť děkujeme velkohoštickým
chovatelům, že nám, jako v minulých letech, poskytli zdarma svůj areál.

Vítězové se svými draky.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Plenární zasedání SPRŠ a třídní schůzky úterý 14.10.
Ředitel školy při společném zasedání seznámil rodiče s akcemi
školy v tomto školním roce, s hospodařením s penězi SRPŠ, v nichž jsou
zahrnuty i peníze za sběr, s akcemi v tomto školním roce. Také proběhla
volba členů – zástupců rodičů - do nové školské rady. Novými členy
devítičlenné školské rady se stali za rodiče: paní Alena Daňková, MVDr.
David Borunský a pan Libor Pospiech. Gratulujeme a přejeme úspěchy
v práci.
Na třídních schůzkách, které pak následovaly, se rodiče, mimo
jiné, seznámili s novým vybavením učeben a jejím využíváním.
Návštěva v Nedze

15.-17. října absolvovalo 17 dětí z vyššího stupně spolu s p.uč.
Víchovou a Straubem výměnný pobyt u našich polských kamarádů
v Nedze. Opět na ně čekal bohatý program – první den dopoledne si
vyzkoušeli výrobu gumových náramků, pak je profesionální cvičitelka
naučila hip-hopovou sestavu a před obědem zhlédli ukázku brazilské
capoeiry. Odpoledne je čekala prohlídka nově opraveného ratibořského
zámku a pak si všichni zaplavali v aquaparku. Ve čtvrtek absolvovali
celodenní výlet do Wroclawi. Zde byli nejdříve na exkurzi v botanické
zahradě, potom si s průvodcem prohlédli krásné historické centrum včetně
katedrály sv. Jana Křtitele a auly Wroclawské univerzity a náročný den
zakončili projížďkou lodí a návštěvou hrající fontány u stadionu století.

Děti v slavnostní aule Wroclawské univerzity.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Poslední den navštívili místní lesní školku, kde se dozvěděli něco o
pěstování malých stromků a životě v lese. Po toustovo-koblihové svačince
vyrazili k domovu a už teď se všichni těší , až na jaře přijedou naši polští
kamarádi k nám.
Dny vypnuté elektřiny – čtvrtek 16.10.
Když nefunguje topení, světlo, přístroje, jídelna, rozhodli jsme se
pro akce mimo školu. Některé třídy byly na interaktivních výstavách
v Obecním domě v Opavě, jiné v Městském muzeu v Hlučíně na expozici
chovu domácích zvířat od nejstarších dob nazvané „Když jsem já sloužil
to první léto…“ Žáci deváté třídy navštívili Střední školu hotelnictví a
služeb a Vyšší odbornou školu v Opavě, kde se nejprve v budově školy na
Husově ulici seznámili s obory, které se zde vyučují, poté si prohlédli
kadeřnický salón, v němž získávají praxi studenti a studentky oboru
kadeřník. Seznámení se školou zakončili v restauraci Terasa, kde si
pochutnali na slavnostním obědě, během něhož je obsluhovali učni oboru
kuchař – číšník. Paní mistrová žákům sdělila spoustu informací o tom, jak
by se měli u slavnostní tabule chovat. Cena obědu byla 120 Kč. SRPŠ
každému žáku přispěla 20 Kč.
Čtvrtek 23.10. – bylo ředitelské volno.
Projekt „Tady jsme doma“
Žáci první třídy se pod vedením paní učitelky Gebauerové a
Wenzelové zapojili do projektu „Tady jsme doma“. „Tady jsme doma –
Regionální folklor do škol“ je projektem prohlubujícím kulturní vnímání
dětí. Jeho hlavním cílem je začlenění regionální tradice lidové kultury zpět
do vyučování na základních školách. Projekt je zaštiťován Národním
ústavem lidové kultury ve Strážnici a vznikl v roce 2008.
CO PLÁNUJEME:
Po uzávěrce tohoto občasníku proběhl v pátek 24.10. DEN
ZDRAVÍ - žáci všech tříd se věnovali projektům týkajícím se zdraví
člověka a zdravé výživě. Týž den odpoledne proběhl LAMPIONOVÝ
VEČER A OHŇOSTROJ k státnímu svátku vzniku samostatné
Československé republiky 28. října 1918. Sraz byl v 17:30, lampionový
průvod, plnění úkolů na stezce odvahy, opékání špekáčků, bohaté
občerstvení a na závěr ohňostroj.
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PODZIMNÍ VEČÍREK - PÁTEK 14. 11. od 19 00
Srdečně zveme do zámeckého sklepa na dobré jídlo, svatomartinské
víno a rockovou hudbu z našich-vašich mladých let. Nebudete-li chtít,
nebo nebudete-li moci se zúčastnit, kupte alespoň symbolickou jednu
vstupenku.
Peníze získané z večírku jdou na naši „Adopci na dálku“ – 7000 Kč
na vzdělávání afrického děvčete Nalaguyi Teddy.
Na konci listopadu bude opět sběr papíru.
V prosinci absolvuje vyšší stupeň přednášku o Islandu, hodným dětem
příjde nadělit Mikuláš a zlobivé si odnese čert.
VÁNOČNÍ VÍDEŇ – PÁTEK 12. 12.
Tradiční předvánoční zájezd, cena 650 Kč, přihlášky u Mgr.
Markéty Víchové (dříve Bogačovové).
VÁNOČNÍ BESÍDKA a VÁNOČNÍ DÍLNIČKY budou předběžně
v úterý 16. prosince. Podrobnosti se včas dozvíte na plakátech ve škole.
Příjemný zbytek podzimu přeje za celou školu
Mgr. Radovan Staněk, ředitel
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