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Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané.
Konečně zavládlo definitivně jaro – a skončilo období nejrůznějších omezení.
Radost z obou těchto skutečností nám všem jistě poněkud kazí válka, která
vypukla tak blízko.
Ale přes všechnu solidaritu, kterou cítíme, bychom neměli zapomínat na běžný život, který se i v naší obci opět naplno rozjíždí.
Čekají nás mnohé tradiční akce – např. pálení čarodějnic, stavění máje apod.
To největší nás však čeká v červnu. Obecní úřad spolu s kulturní
komisí a za účasti všech složek
obce připravuje velkou oslavu významného výročí.
Je tomu 800 let, co se objevila
první zmínka o obci Velké Hoštice.
V roce 1222 olomoucký arcijáhen
Radoslav píše, že daroval klášteru
na Velehradě roční úrok ze svého
statku v Hošticích. Toto je první
písemná zmínka o naší obci, která
již musela v té době existovat.
Třídenní oslavy tohoto výročí
se budou konat poslední víkend
v červnu, program bude samozřejmě s předstihem zveřejněn –
a již teď jsou všichni občané a rodáci Velkých Hoštic srdečně zváni.
Doufám, že si užijete krásné jarní dny a že nás čeká slunečné a pohodové léto.
Všem to upřímně přeji.
Ing. Alfons Pospiech
starosta obce

2

zastupitelsvo obce
Zasedání obecního zastupitelstva ze dne 24. 3. 2022
OZ schvaluje a bere na vědomí:
1.
Zprávu o činnosti obecního úřadu za uplynulé období.
2.

Rozbor hospodaření obce Velké Hoštice za období leden – únor 2022.

3.

Finanční dar pro Ukrajinu ve výši 30.000 Kč, který bude zaslán na účet
církevní organizace Charita Česká republika – Charita pro Ukrajinu.

4.

Úpravu rozpočtu – rozpočtové opatření obce Velké Hoštice č. II/2022.

5.

Výroční zprávu o hospodaření Základní školy Velké Hoštice za rok 2021.

6.

Výroční zprávu o hospodaření Mateřské školy Velké Hoštice za rok
2021.

7.

Pořadí firem z výběrového řízení na akci „Snížení energetické náročnosti ZŠ Velké Hoštice“. Tuto akci bude realizovat firma Uchytil s.r.o. z Brna,
a to za vysoutěženou cenu 13.722.147,93 Kč vč. DPH a zastupitelstvo
zároveň pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.

8.

Pořadí firem z výběrového řízení na akci „Rekonstrukce povrchu místní
komunikace ul. Na Pile“. Tuto akci bude realizovat firma Silnice Morava
s.r.o. z Krnova, a to za vysoutěženou cenu 931.173,65 Kč vč. DPH a zastupitelstvo zároveň pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.

9.

Výše dotací jednotlivým spolkům na činnost a akce pro rok 2022.

10.

Směnnou smlouvu mezi obcí Velké Hoštice a SILGOR a.s. a pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy.

11.

Darovací smlouvu mezi Moravskoslezským krajem a obcí Velké Hoštice
na pozemky pod chodníky na Nádražní ulici.

12.

Výpověď smlouvy o výpůjčce pro Klub vojenské historie.

13.

Záměr nového výprosu o bunkr.

14.

Pořízení nových hracích prvků na dětská hřiště.

15.

Vyasfaltování povrchu cyklostezky do Kravař a pověřuje firmu jk grant
s.r.o. provedením výběrového řízení.

16.

Služební cestu starosty obce Ing. Alfonse Pospiecha do Slovinska.
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zastupitelsvo obce
17.

Přijetí dotace z Programu podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2022, jehož poskytovatelem je Moravskoslezský
kraj, k realizaci projektu: „Kulturní akce k 800. výročí založení obce Velké Hoštice“ a zároveň rozhodlo o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje k uvedenému projektu.

18.

Provedení výběrového řízení na projektovou dokumentaci cyklostezky
do Chlebičova a pověřuje firmu jk grant s.r.o. provedením výběrového
řízení.

19.

Výsadbu stromů z dotačního titulu 4/2021 NPŽP „Sázíme budoucnost“,
a to včetně udržitelnosti projektu obcí, která je rovněž žadatelem o dotaci. Výsadba bude provedena v termínu v souladu s danou výzvou,
na pozemcích p.č. 1166/1, v k.ú. Velké Hoštice. Zastupitelstvo vše
schválilo společně se souhlasem majitele pozemku s výsadbou.

20.

Záměr pronájmu nebytových prostor v 2. patře budovy parc. č. 68/2
v k. ú. Velké Hoštice v areálu na Zámecké ulici.

Obecní úřad ve spolupráci s Klubem žen
zve všechny maminky, babičky a prababičky

na oslavu

Dne matek,

která se uskuteční v neděli 15. 5. 2022 od 15 hodin v sále na Opavské ulici.
V kulturním programu vystoupí děti ze ZŠ a folklorní soubor Srubek
ze Štěpánkovic. Bude připraveno i malé občerstvení.
Na setkání s Vámi se těší zástupci OÚ.
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INFORMAČNÍ SERVIS
Přehled spolkových a obecních akcí konaných
v naší obci v květnu až červenci 2022
Datum
8.5.
15. 5.
4. 6.
18. – 19. 6.
24.-26. 6.
7. – 10. 7.
23. 7.

Akce
Jarní kolo hry Plamen mladých hasičů
Den matek
Dětský den
Místní všeobecná výstava drobného zvířectva
Oslavy 800 let obce
Návštěva z družební obce Schortewitz
Sportovní den

Pořadatel
DHS
Klub žen a OÚ
Furtisami
Chovatelé
OÚ
FK
OÚ

Vítání občánků

V neděli 10. dubna proběhlo v sále přístavby ZŠ tradiční vítání občánků.
V loňském roce se ve Velkých Hošticích narodilo 26 dětí, z toho 14 chlapečků
a 12 holčiček. Po krátkém kulturním vystoupení pěveckého kroužku I. stupně ZŠ
přivítal starosta obce Alfons Pospiech děti do svazku naší obce a rodičům byly
předány dárečky – květina, finanční částka a dečka s výšivkou. Na závěr se všichni
společně vyfotografovali.
Připravil P. Straub
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INFORMAČNÍ SERVIS
Oslavy 800 let výročí obce Velké Hoštice
Vážení spoluobčané,
naše obec slaví v letošním roce 800 let od první písemné zmínky. Vedení obce ve spolupráci s kulturní komisí pro vás připravuje třídenní oslavy, které se uskuteční během odpustového víkendu, a to od 24. 6. do 26. 6. 2022.
Vše bude probíhat v okolí zámku.
Během příprav jsme se snažili myslet na všechny věkové kategorie a již
nyní Vám chceme alespoň stručně přiblížit průběh oslav.
V pátek se mohou naši nejmenší těšit na vystoupení Míši Růžičkové.
Milovníci divadla si pro změnu přijdou na své u představení Dívčí válka v podání Divadla F. R. Čecha.
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INFORMAČNÍ SERVIS
Hlavní hvězdou bude slovenská skupina NO NAME, která vystoupí v zámeckém parku v sobotu večer.

V neděli v 10:00 vyjde od fotbalového hřiště za doprovodu kapely průvod ke kostelu sv. Jana Křtitele, kde v 10:30 začne slavnostní odpustová mše
svatá. V neděli odpoledne vystoupí u zámku například Panimámy, žáci z naší
Základní školy, děti z Mateřské školy a také Jakub Smolík s kapelou.
Pro děti bude během víkendu zajištěn bohatý doprovodný program.
Nebudou chybět skákací hrady, soutěže, vystoupení parkouristy a středověké
rytířské ležení v podání Strážců Guardians. Podrobný program zveřejníme
v průběhu května.
O bohaté občerstvení se postarají místní spolky.
Už teď se těšíme, až toto významné výročí naší obce společně s Vámi
oslavíme.
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INFORMAČNÍ SERVIS
Centrum pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o.p.s.

Osobní asistence z pohledu osobní asistentky – Práce je výzva i zábava
Posláním naší organizace je pomáhat osobám se zdravotním postižením a seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, potřebují pomoc a podporu, poradit, zapůjčit kompenzační pomůcku či aktivně
a smysluplně vyplnit svůj volný čas. Jednou z našich poskytovaných služeb je OSOBNÍ ASISTENCE. Jedná se o terénní sociální službu, kdy osobní
asistentky dochází do domácností klientů a tam jim pomáhají s činnostmi, které již nejsou – s ohledem na svůj věk a zdravotní stav, schopni
sami zvládat. Jedná se například o pomoc s oblékáním, osobní hygienou,
přesuny, přípravou stravy, zajištění nákupu a běžného úklidu domácnosti.
Kromě těchto základních sebeobslužných činností plní osobní asistentky
také roli blízké osoby, která naslouchá, aktivizuje a podporuje. Mít někoho, kdo provází a zpříjemňuje denní rutinu, je velmi důležité.
Na to, jak může vypadat osobní asistence, se podívejme očima naší
osobní asistenty:
„Představte si zaměstnání, které Vás natolik naplňuje, že Vás baví vstávat do práce a usmíváte se i během dne. Mám obrovské štěstí, že takovou
práci mohu vykonávat. Pracuji jako osobní asistentka Centra pro zdravotně
postižené. Práce osobní asistentky je velice různorodá a nuda opravdu nehrozí. Kromě běžných úkonů, jako je pomoc s osobní hygienou, podávání
stravy, donáška nákupu, úklid domácnosti, procházka či doprovod k lékaři,
mohou osobní asistentky zpestřit život svým klientům tím, že jim umožní
prožít přes nějakou smyslovou aktivitu příjemný zážitek. Podělím se s Vámi
o jeden nápad. Například do misky napustit vodu, přidat Jar a pomocí brčka
nafoukat veliké množství bublin a vyzvat dotyčného klienta, aby tyto bubliny praskal rukama nebo je dával do druhé misky. Lidé, kteří mají ztuhlé
ruce, je díky této aktivitě většinou dokáží na chvíli uvolnit. Tato aktivita je,
s trochou improvizace, vhodná také pro imobilní osoby.“
Je vhodné vyplňovat dny aktivitami, které nevyžadují přílišnou fyzickou námahu či dlouhodobé úsilí, ale hlavně radost. V každém ročním
období lze přiblížit nějakou aktivitu i lidem imobilním.
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INFORMAČNÍ SERVIS

Jak? Třeba tak, že na skládací stůl či podnos, jež se postaví stabilně
do postele daného člověka, položíme jeho oblíbené či známé předměty.
Pokud jsou venku opadané listy, kaštany či květiny můžeme použít i ty.
V zimě pak nasbíráme sníh do lavoru a hurá na stavbu sněhuláka. Život
je výzva a na osobních asistentkách je to, aby vnesly radost či zpestření
do těch 24 hodin, kdy aspoň část dne může člověk na lůžku prožít jiným
způsobem a být vytržen z nudy či deprese. Každý člověk se rád cítí užitečný a každý pozitivní zážitek je přínos vzájemně mezi lidmi.
Bližší informace o organizaci a nabízených službách naleznete na našich webových stránkách www.czp-msk.cz, telefonicky či osobně na pracovišti.
Kontakt: Detašované pracoviště OPAVA
Liptovská 21, 747 06 Opava 6
Telefon: +420/553 734 109
E-mail: czp.opava@czp-msk.cz
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INFORMAČNÍ SERVIS
Výsadba stromů
podél komunikace
do Chlebičova
Na začátku dubna bylo
odbornou firmou vysázeno
81 ovocných stromků po pravé straně silnice vedoucí z naší
obce do Chlebičova. Akce proběhla za podpory Státního fondu životního prostředí. Pro lepší
adaptaci byly u každého stromku uchyceny samozavlažovací
vaky, které naplnili z cisterny
poskytnuté Hoštickou a.s. naši
zaměstnanci.
Připravil P. Straub
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Co je v obci nového
Milí spoluobčané,
opět po dvou měsících mi dovolte v krátkosti
shrnout, co pracovního se
v naší obci událo.
Začátkem března dokončovali naši zaměstnanci
úklid po ořezech jmelí v zámeckém parku a také sami
provedli kácení a likvidaci
několika stromů silně napadených tímto parazitickým keřem. Dále provedli
menší opravy chodníků
v Pekliskách a na ulici Opavské. Také postavili pódium
na sále nad pohostinstvím
Vítek kvůli divadelnímu představení a oslavám Dne matek. Celý březen probíhal kontejnerový svoz keřů, větví, thují a dalšího bioodpadu ze zahrádek
občanů. Naši zaměstnanci provedli ořez keřů a zeleně po celé obci i v parku.
V dubnu byly
u vjezdů do obce
naistalovány cedule
připomínající osmisetleté jubileum
naší krásné vesnice.
V ZŠ bylo našimi zaměstnanci
provedeno dodatečné
zateplení
podkroví minerální
vatou.
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Větší akcí, která bude pokračovat až do května, je částečná výměna
obrub a dlažby v ulici Na Pile, kde posléze dojde k rekonstrukci asfaltového
povrchu. Prosíme tamní obyvatele o trpělivost a spolupráci.
Jaro o sobě
dává vědět každým dnem více
a více, a tak už
brzy začne pravidelná údržba
zeleně, kosení
příkop a sekání
travnatých ploch.
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Nové řetízkové houpačky
Na dětských hřištích v lokalitě Akátová a před areálem FK byly v dubnu
nainstalovány nové řetízkové houpačky z akátu i s dopadovou plochou. Nahradily loni odstraněné houpačky ze smrku, které již nevyhovovaly z hlediska
funkčnosti i bezpečnosti. Děti tak budou mít možnost si na hřištích opět více
zadovádět.

P. Straub, místostarosta
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VELKÉ HOŠTICE KDYSI A DNES
Milí spoluobčané,
přinášíme vám další dvojici fotografií zachycující totéž místo v proměnách času. Jde o dům čp. 40 na ulici Pekliska. Zde se v roce 1923 narodil uznávaný etnolog a tibetolog René Nebesky-Wojkowitz (29.6. 1923 – 9.7. 1959),
který působil na univerzitách v Berlíně a Vídni. Dům v popředí na starší fotografii již neexistuje, v domě za ním je dnes sídlo firmy SIAS Opava, s.r.o. První
fotografie je z roku 1966, druhá ze současnosti.

Připravil P. Straub
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Základní škola
Dá se říci, že v měsících březnu a dubnu se život na Základní škole Velké
Hoštice konečně vrátil do běžných kolejí – svědčí o tom množství nejrůznějších
akcí a soutěží, kterých se žáci zúčastnili.
Druhý lyžařský výcvik, určený tentokrát osmákům a zájemcům
z devátých tříd, proběhl od 28.2.do 4.3 opět na Ovčárně. Sněhové podmínky
byly vynikající a i počasí se zlepšilo, takže si všichni užili nezapomenutelný týden
na horách. Nechybělo lyžování, běžky, pěší turistika a spousty her a soutěží.

Nový kroužek volejbalu

8. března vyrazil náš nový volejbalový tým pod vedením p.uč. Smolky
odehrát přátelské utkání s týmem Kravař. Utkání proběhlo v Žimrovicích, kde
byl kravařský celek na soustředění. Jednalo se o poslední přípravné utkání před
vstupem do oficiální soutěže. V hoštickém týmu hrají pouze dívky z 6. a 7. tříd,
přestože soutěž mohou hrát žačky celého vyššího stupně. Děvčata ukázala velkou bojovnost a po solidním výkonu prohrála s favorizovaným soupeřem 4:7
na zkrácené sety.
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Základní škola
Hráčky si zaslouží velkou pochvalu, protože není vůbec jednoduché nastoupit ke svému prvnímu duelu a rovnou narazit na mnohem lepšího soupeře.
Cílem bylo pobavit se, nabrat cenné zkušenosti a naladit se na vstup do 1. soutěžního duelu okresního poháru.

Dne 5.4. 2022 se rozběhla soutěž okresního poháru žaček. Do této soutěže se přihlásilo 5 družstev: Kravaře A, Kravaře B, ZŠ Velké Hoštice, Kylešovice a favorizovaný Happy Sport Opava. V prvním utkání hoštický celek narazil
rovnou na toho nejtěžšího soupeře. Na utkání do Opavy odcestoval náš tým
v plné sestavě, která aktuálně čítá 16 dívek. V 1. setu nastoupila základní sestava, která dokázala držet krok s výrazně lepším týmem soupeře. Po bojovém výkonu nakonec první set skončil výsledkem 21:25 ve prospěch Opavy. V dalších
dvou dějstvích se nás začala chytat tréma a nezkušené holky se s ní nedokázaly
dostatečně poprat. Proto byla sestava často obměňována a výsledek dospěl
ke konečnému skóre 0:3 na sety.
Hráčky ovšem ukázaly především v 1. setu obrovskou bojovnost a určitě
je zde šance zabojovat o 1. vyhraný set v soutěži v odvetném duelu, který se
uskuteční po Velikonocích v domácí tělocvičně.
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Základní škola
MDŽ si děti

ve školní družině
připomněly
vlastnoručně zasazenou
a nazdobenou cibulkou narcisu, kterou
pak obdarovaly své
maminky.

Velká cena
ZOO Ostrava

Dne 23.3.2022
se naše dvě družstva
(složená z vybraných
žáků 7.A – Dodeková, Krayzel, Křempek, Borunský, König a 8.A a 9.B třídy – Měsíček, Straubová, Nováková, Straub, Moravec) zúčastnila soutěže Velká cena
ZOO v Ostravě (kategorie I. – žáci 6. a 7. třídy, kategorie II. – žáci 8. a 9. třídy).
Zejména naše starší družstvo dosáhlo pěkného výsledku, sice nakonec nepostoupilo do finále (kam postupuje vždy jen cca 10 nejlepších družstev z cca
150 přihlášených), ale přesto skončilo v popředí startovního pole na 30. místě. Děkujeme
žákům za reprezentaci školy a p.uč. Havlasovi
za jejich přípravu.

Úspěch na olympiádě
z angličtiny

10.3. se žačka 9.A Helena Dvořáková zúčastnila okresního kola olympiády v angličtině
v Opavě. V konkurenci 30 dětí z celého okresu
se umístila na vynikajícím 3. místě, ústní část
dokonce zvládla nejlépe ze všech! Heleně blahopřejeme a děkujeme p.uč. Lasákové a Straubovi za její přípravu.
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Základní škola
Lyžařské závody v Karlově

18. 3. odjelo 14 dětí spolu s p.uč. Straubem na lyžařské závody „O pohár
primátora Opavy“ do Karlova pod Pradědem. Letošního šestého ročníku se ve Ski
areálu Klobouk zúčastnilo přes 200 dětí z 12 škol, včetně jedné polské. S ohledem
na premiérový start na opravdu obtížné a zledovatělé trati si naše děti v konkurenci několika sportovních škol nevedly vůbec špatně – nejlépe se z dívek umístily
Linda Karli na 9. a Magda Gebauerová na 10. místě, z chlapců Richard Straub na 15.
a Robin Winkler na 17. místě. V povzbuzování u cíle jsme ovšem byli bezkonkurenčně nejlepší. Všem závodníkům patří veliký dík za bojovnost a odvahu postavit
se na opravdu prudkou sjezdovku. Počasí naštěstí přálo, a tak si děti užily poslední
letošní lyžování naplno a všichni se bez zranění vrátili domů.

Výstava Člověk a včely, hlučínská knihovna

V pátek 25. března vyrazili všichni prvňáci společně se svými třídními učitelkami vlakem do Hlučína. Po příjezdu do Hlučína je čekala krásná procházka
městem za nádherného slunečného počasí rovnou do Muzea Hlučínska. A protože zrovna začalo jaro a v prvouce se učili o včelách, včelaření, medu…, navštívili výstavu a zároveň edukační program Člověk a včely. Děti mohly vidět
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včelu medonosnou, její tělo, role včel v úlu, plástve, med, pyl, mateří kašičku,
propolis, různé druhy úlů, vyzkoušet si oblečení i práci včelaře.

Po splnění mnoha zajímavých úkolů je čekal příjemný odpočinek v hlučínské knihovně. Děti se dozvěděly, jak taková knihovna funguje, jak se starat
o knihy, jak krásné je být čtenářem, jak důležité je v našem životě čtení a co
krásného nám knihy přinášejí. Na závěr si všichni pochutnali na zmrzlině. Byl
to vydařený výlet.

Matematické soutěže

Na jaře se naši žáci tradičně účastní soutěže Matematická Pangea a Matematický klokan. Nejlepšími klokany jsou: kategorie Cvrček – Lukáš Novák (získal
63 bodů z max.90), kategorie Klokánek – Viktorie Hahnová a Ondřej Teichmann
(získali 76 bodů z max.120), kategorie Benjamín – David Sobek (získal 92 bodů
z max.120) a kategorie Kadet – Matěj Pika (získal 67 bodů z max. 120).
Online soutěže Pangea se zúčastnili všichni žáci 4.-9. ročníku, každý ročník soutěžil ve své kategorii a pěkného umístění v rámci celého kraje dosáhli:
Martin Štěbra (12. místo), Matěj Pika (14. místo) a Karolína Klemmová (11.
místo). Do celostátního kola nepostoupil nikdo.
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Vynášení Morany

4. 4. představili třeťáci ostatním třídám básničkami a písničkou jarní zvyk
vynášení Morany. Tento zvyk se připomíná dva týdny před Velikonocemi na tzv.
Smrtnou neděli. Po školní ukázce odešli žáci s p. uč. Matuštíkovou průvodem
vesnicí až k řece, kde zapálením a vhozením slámové figury oblečené v ženských šatech do vody vyhnali zimu a přivítali jaro.

Soutěž Bludiště

Žáci osmých a devátých tříd se 6. dubna zúčastnili natáčení soutěže Bludiště v budově České televize v Ostravě. Soutěžní tým byl složen z následujících žáků: Jakub Moravec, Natálie Dohnalová, Richard Straub (všichni z 9. tříd)
a Matěj Pika z 8.B. Naše družstvo excelovalo ve vědomostních, ale i sportovních disciplínách, avšak k postupu nám v závěru chybělo to pověstné štěstí.
Tým jeli podpořit ve velkém počtu žáci vyššího stupně, atmosféra byla úžasná.
V televizi se na díl s našimi žáky můžete těšit na začátku září.
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Velikonoční dílničky

7. dubna 2022 se ve škole po dvouleté odmlce uskutečnily Velikonoční dílničky. Dopoledne byly určeny pro školku, odpoledne pro veřejnost. Děti si vyrobily spoustu krásných velikonočních ozdob. Poděkování si zaslouží žákyně sedmých
a osmých tříd, které se o malé návštěvníky staraly: Natálie Janíková, Linda Karli,
Adél Hulová, Valerie Hahnová, Agáta Königová, Antonie Klímková, Lucie Nováková, Klára Mikolajská, Natálie Zedniková, Julie Schaffránková, Natálie Piková, Aneta
Kořínková, Adéla Exnerová a Lucie Kalužová – a samozřejmě paní učitelka Víchová.

Úspěch na biologické olympiádě

Biologická olympiáda je předmětová soutěž ve znalostech z přírodopisu
určená žákům ZŠ a víceletých gymnázií. Letos jsme na ni vyslali dva osmáky – Michala Metelku a Jolanu Tomíčkovou, tématem bylo „Přežít zimu“. Oba úspěšně
zvládli školní kolo a sepsali práci na téma Ptáci na krmítku. Tím si zajistili postup
do okresního kola v Opavě, kde je čekal test znalostí, poznávání 20 rostlin a 20
živočichů a laboratorní úkol. Jolaně děkujeme za přípravu a účast a Michalovi
gratulujeme ke krásnému 4. místu! Od 3. místa jej dělilo pouze 0.5 bodu, ale
i přesto máme velikou radost z úspěchu. Celkem se zúčastnilo 30 žáků.
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Předvelikonoční výlety prvňáků a druháků do Opavy

Jak si nejlépe užít poslední den školy před velikonočními prázdninami?
Jasně že výletem! A tak žáci I. B vyrazili ve středu 13.4. do Slezského zemského
muzea v Opavě. Nejen, že je tam přivítali dva statní sloni indičtí a mnoho dalších zvířat, ale i paní z muzea, která si pro děti připravila velikonoční program.
O Velikonocích, tradicích a zvycích se toho dozvěděli opravdu hodně.
Učili se některé méně známé koledy, řekli si o významu jednotlivých dní pašijového týdne, o vynášení zimy, ukázali si a vyzkoušeli pletení pomlázky a zdobení
kraslic. Paní, která program vedla, byla velmi mile překvapena znalostmi některých dětí právě o tomto krásném jarním a velikonočním čase.
A co by byl výlet do Opavy bez návštěvy velikonočních trhů na „dolňáku“?
Tady si děti pochutnaly na různých dobrůtkách a nakoupily drobné dárečky.

Rovněž žáci 2. třídy s p.uč. Volfovou si udělali podobný výlet do Opavy.
Prohlédli si Slezské muzeum a také navštívili velikonoční trhy. Tuto akci si děti
moc užily.
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Výsadba stromů a keřů
na školním pozemku

Žáci 8.A spolu s pány učiteli
Havlasem a Straubem si na vlastní
pěst vyzkoušeli, kolik práce dá zasadit strom či keř. Okolo školy vysadili
2 lípy a 3 magnólie. I když se u toho
někteří zapotili, nakonec byli nadšení z toho, že udělali dobrý skutek
pro přírodu.

Výlet družiny do Dolní
oblasti Vítkovic

14. 4. o velikonočních prázdninách jely děti ze šk. družiny s p.vych.
Mrovcovou a p. uč. Gebauerovou
na výlet do Malého světa techniky
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U6 v DOV v Ostravě. V U6 si vyzkoušely
vědu a techniku ve formě zábavy a moc
si prázdninový den užily.

Exkurze osmáků
na SPŠCH v Ostravě

Dne 13. a 20.4. se naši osmáci spolu s p.uč. Komárkovou zúčastnili exkurze
na Střední průmyslové škole chemické
Heyrovského v Ostravě. Úvodem dostali k zapůjčení bezpečnostní oděv a show
mohla začít. V chemické laboratoři byli
svědky mnoha ohnivých, výbušných,
kouzelnických a především zábavně –
naučných pokusů. Vše s údivem sledovali
a domů odjížděli s řadou nových znalostí.

Ukliďme Česko – Ukliďme Hoštice

22.4. jsme se v rámci Dne Země již po páté zapojili do akce Ukliďme Česko. Žáci vyššího stupně spolu s učiteli prošli celou vesnici a její okolí, včetně zá-
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meckého parku, areálu FK,
slepých ramen, cyklostezky, protipovodňové hráze,
Peklisk, hřbitova, nádraží
ČD, Akátové a vysbírali
také odpadky okolo silnice
do Chlebičova.
21. 4. se po dvou letech koronavirové přestávky konal běžný zápis dětí
do I. třídy. Na nové prvňáčky se už ve škole všichni těší.
30. 4. jsme v okolí školy pro děti a rodiče uspořádali Rej čarodějnic.
Čekají nás poslední dva měsíce letošního školního roku. Prioritou je samozřejmě vzdělání, ale pro žáky budou i v těchto měsících připraveny zajímavé
akce a zážitky.
Přejeme všem krásné a slunečné jaro.
Mgr. Renata Pospiechová
ředitelka školy
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MAŠKARNÍ KARNEVAL jsme i letos z důvodu celostátního opatření
proti šíření Covidu uspořádali 18. 2. jen v mateřské škole. Děti i paní učitelky
se převlékly do karnevalových masek a užily si krásné dopoledne s tancem
a soutěžemi. Děkujeme paní Jitce Vitáskové, která nám přispěla, stejně jako
každý rok, finanční částkou pro děti.

MASOPUSTNÍ PRŮVOD jsme letos poprvé zařadili v rámci tématu
„Masopust“ a v karnevalových maskách jsme navštívili místní obecní úřad
a základní školu.
NÁVŠTĚVA PŘEDŠKOLÁKŮ V 1. TŘÍDĚ se uskutečnila 8. 3. Naši nejstarší předškoláci se byli podívat v obou 1. třídách a seznámili se s tím, co všechno se děti za necelý školní rok naučily. Moc se jim ve škole líbilo.
DIVADÉLKO SMÍŠEK k nám přijelo 11. 3. s pohádkou „O víle Květničce“.
BESEDA S RODIČI na téma „Školní zralost“ s lektorkou Mgr. Zuzanou
Pavelovou se konala 14. 3. odpoledne. Na této besedě byly přítomny také
děti, které budou navštěvovat po prázdninách 1. třídu, paní ředitelka ze základní školy Mgr. Renata Pospiechová a paní učitelka Mgr. Eva Vítková, která
bude nové prvňáčky učit.
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EXKURZE VE FIRMĚ WJENZEK se uskutečnila v rámci tématu „Povolání“ 14. 3. Zúčastnily se jí děti ze třídy „Broučci“ a „Žabičky“. Děti se seznámily
s prací v malé strojírenské dílně naší vesnice. Děkujeme panu Martinu Štěpaníkovi, který nás ochotně provedl celým provozem.
NÁVŠTĚVA KNIHOVNY V KRAVAŘÍCH byla naplánována 16. 3. v rámci
„Měsíce knihy“. Se všemi dětmi jsme po dlouhé době vyrazili vlakem do Kravař a strávili v místní knihovně podnětné dopoledne.
VYNÁŠENÍ MORENY jsme zorganizovali při příležitosti nástupu jara
a „paní zimu“ jsme vyhodili do řeky Opavice.
NÁVŠTĚVA STATKU U PETZUCHOVÝCH A HŘEBČÍNA P. FIALY se uskutečnila 29. 3., kdy jsme si s dětmi povídali o zvířátkách na jaře. Děkujeme
rodině Petzuchových za možnost pozorovat živá zvířátka. Děkujeme panu Fialovi za prohlídku koňů a hříbátek.
DÍLNIČKY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE si pro nás připravily děti ze základní školy pod vedením paní učitelky Víchové. Děti s nadšením vyráběly různé velikonoční a jarní dekorace. Děkujeme za pozvání.
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VELIKONOČNÍ ZAJÍČEK navštívil děti ve středu 13. 4. na školní zahradě.
Děti mu zazpívaly, přednesly koledy a potom hledaly dobrotku, kterou jim
zajíček donesl. Nechybělo ani vymrskání děvčat našimi chlapci.

ZÁPIS DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

proběhne ve středu 4. 5. 2022 v době od 8:00 hodin do 15:30 hodin.
Pro děti, které budou mít pět let do zahájení povinné školní docházky
dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (§34, odst. 1).
Přednostně budou přijaty děti s trvalým pobytem ve Velkých Hošticích.
Kapacita MŠ Velké Hoštice je 68 dětí. Na základě udělené výjimky zřizovatele – Obce Velké Hoštice, se třídy I. a II. naplňují do počtu 28 dětí, třída
III. do počtu 12 dětí.
Počet volných míst pro školní rok 2022/2023 je cca 15 (počet se může
změnit – odklady školní docházky).
U žádosti dítěte se zdravotním postižením předloží rodiče u zápisu dítěte písemné vyjádření praktického lékaře nebo školského poradenského zařízení.
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K zápisu přineste rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce, vyplněnou žádost o přijetí potvrzenou pediatrem.
Žádost o přijetí dítěte si můžete vyzvednout od 11. 4. 2022 v MŠ, nebo
si ji stáhnout z internetových stránek MŠ https://msvelkehostice.cz/
Upozornění k zápisu: V den zápisu 4. 5. 2022 mají všechny podané žádosti k přijetí v době od 8:00 do 15:30 hod. stejnou váhu. V žádném případě nebude v den zápisu vytvořeno pořadí podaných žádostí s výhodou přijetí do MŠ.
Děti jsou řazeny podle data narození od nejstaršího k nejmladšímu.
Rozhodnutí o přijetí dítěte bude vyvěšeno v MŠ pod registračním číslem dítěte dne 25. 5. 2022 (do 30 dnů od podání žádosti).
Rozhodnutí o nepřijetí budou dne 25. 5. 2022 od 8:00 do 14:00 hod.
předány do vlastních rukou, zaslány datovou schránkou, nebo poštou
do vlastních rukou zákonným zástupcům.
KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
1) Povinné přijetí pětiletého až tříletého dítěte ze spádového obvodu.
2) Očkování dítěte jako zákonná podmínka přijetí k předškolnímu vzdělávání u dětí mladších pěti let
• §34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon),
• §50 zákona č. 258/2000 Sb. (o ochraně veřejného zdraví).
3) Věk dítěte (přednostně starší).
4) Sociální situace (přednostně – např. dítě samoživitelky, osiřelé dítě,
dítě, kterému hrozí sociální vyloučení v důsledku sociální situace apod.)
Individuální posouzení.
5) Děti mladší tří let nemají na přijetí do mateřské školy právní nárok.
Kritéria jsou zveřejněna od 11. 4. 2022 na webových stránkách a dveřích MŠ, na obecních stránkách, ve vývěsce a na úřední desce MŠ. Zákonný
zástupce s nimi bude seznámen dne 4. 5. 2022.
Na Vaše děti se těší celý kolektiv mateřské školy!
Krásné jarní dny Vám za mateřskou školu
přeje Lenka Prokšová, ředitelka MŠ
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Vážení spoluobčané, opět Vám přinášíme informace o naší činnosti.
Během jarních měsíců jsme dvakrát navštívili Ostravská divadla, viděli
jsme krásnou operu Rusalka a také moc hezký muzikál Rebeka.
21. 4. 2022 jsme měli velmi zajímavou přednášku bolatického cestovatele Jana Hanzlíka, který šel pěšky z Mexika do Kanady 154 dnů a ušel
celkem 4 286 km.

27. 4. se zástupci našeho senior klubu zúčastnili v Háji ve Slezsku soutěže Senior kvíz – jaro 2022.
Při stavění májky 30. 4. budeme prodávat již tradičně naše koláče
v hasičské zbrojnici.
Máme naplánovány zájezdy na 11. 5. do Karviné, kde si prohlédneme
Šikmý kostel a zámek Fryštát, zajedeme do lázní Darkov a snad se nám podaří vyjet na Ostravskou radniční věž.
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V neděli 29. 5. 2022 vyrazíme do Vlčnova na Jízdu králů, odjezd bude
v 5.00 hod. od hasičské zbrojnice. Cena zájezdu je 700 Kč, zájemci se mohou přihlásit na tel. 777 171 252 nebo na obecním úřadě. Přidejte se k nám,
s námi se nudit opravdu nebudete.
7. 6. pojedeme do Velké Polomi soutěžit v pétanque, a aby toho nebylo málo, 28. 6. 2022 budou v Kravařích krajské sportovní hry pro seniory,
kterých se také někteří naši zástupci zúčastní. Držte nám palce, ať se nám
daří.
Také se samozřejmě zapojíme do oslav výročí naší obce.
Příští schůzka bude 3. 5. 2022 od 16 hodin v klubovně seniorů.
Kristina Nestrojová

Klub žen
Vážení spoluobčané!
Děkujeme všem, kteří
jste přispěli ve sbírce pro
Diakonii Broumov a pomohli tak lidem z Ukrajiny v těžké životní situaci.
Z celého srdce jim přejeme
mnoho naděje na lepší budoucnost!
Velký úspěch zaznamenalo divadelní představení „Miláčku vydrž“, které u nás v březnu uvedli
ochotníci ze Štěpánkovic.
Sál se otřásal smíchem
a potleskem. Všichni obdi31

Klub žen
vovali výkony a nasazení herců – neprofesionálů. Ti naopak pochválili
diváky. Prý jste byli úžasní!

Panimamy v březnu uspořádaly malý koncert v domově Vesalius, v
dubnu vystoupily v Charitním domě na Kylešovské ulici v Opavě. Je pro
nás radostí vykouzlit úsměv na tvářích těch, jejichž život není vůbec lehký. Velký dík patří Tomášovi Teuerovi, který nám vždy ochotně zajišťuje
skvělý hudební doprovod. Děkujeme Tome!
Dopřály jsme si i výlet do Raduně a do ostravského divadla. Největšího povzbuzení se však dočkaly ty, které navštívily povznášející a překrásné velikonoční obřady v našem kostele. Po šmigrustu snad konečně
přijde pořádné jaro – vesno, jak se říkávalo. Vypadá to slibně, někteří už
začali vyhlížet rašící kobzole nebo sklízet první salátky. Nezanedbáváme
však ani přípravy na letní slavnosti, nakupujeme suroviny, nacvičujeme
nové písničky (hlavně ty naše) a těšíme se!
Krásné jaro přeje Klub žen
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furtisami
Srdečně vás zveme v sobotu 4. června na DĚTSKÝ DEN, letos se můžete
těšit na opravdový CIRKUS.
Začínáme ve 14 h slavnostím zahájením, ale klidně přijďte i později. Stanoviště budou pro vás nachystána do 18 h, poté bude následovat závěrečná
show.
Nebude chybět oblíbená minidiskotéka, tombola, skákací hrady, jiné
atrakce, DJ a bohaté občerstvení.
Součástí dětského dne bude pokus o zapsání do Guinessovy knihy rekordů v počtu nasazených červených nosů na jednom místě. Nevěříte? Přijďte se
přesvědčit!

Park Velké Hoštice

4.6.2022
Cirkusová show začne ve 14 hod a skončí v 18:30

Jste srdečně zváni k pokusu o zápis do Guinessovy knihy rekordů v počtu účastníků s klaunským nosem

Za FURTISAMI Lucie Vitásková
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zahrádkáři
Pro zahrádkáře začala již sezóna a práce je nadmíru nejenom na vlastních zahrádkách, ale i na pozemcích obecních. Již koncem měsíce února
několik členů provedlo základní úkony na vinici, a to odstranění letorostů
i z části stařiny tak, aby réva měla dva až tři mladé výhony, které jsou plodonosné a měly jen dostatečný počet pupenů. Příliš mnoho pupenů zahušťuje
porost a podporuje tak šíření houbových chorob. V nejbližších dnech bude
provedena okopávka vinice a odstranění plevelů.
Začátkem března provedla další skupina zahrádkářů řez švestek v aleji
do Chlebičova.

Bylo potřeba provést výchovný řez, tj. odstranění přebytečných a přehoustlých větví tak, aby stromy měly vzdušnou a prosvětlenou korunu. Dále
bylo nutno odstranit chrániče proti zvěři, protože se již zařezávaly do kmínků,
stejně jako úvazky ke kůlům. Rovněž kůly již přestaly plnit svou funkci, a proto byly odstraněny a připraveny pro další výsadbu v třešňové aleji.
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zahrádkáři
Na výroční schůzi jsme se zavázali, že zajistíme a provedeme výsadbu
60 ovocných stromů v třešňové aleji za vodárnou. S obcí bylo dohodnuto, že
zde vysadíme jablka, hrušně a třešně. Vše na vysokokmenech, pokud možno
na semenáčích a s cílem výsadby starých odrůd. Požadované stromky se nám
podařilo sehnat až v jihomoravské Olešnici, a tak jsme v polovině měsíce
března provedli výsadbu.

Pomocí techniky nám pan Sentenský vyvrtal díry a následně zahrádkáři
vysadili stromky vedle kůlu, opatřili je úvazky a chrániči proti okusu zvěří.
Závěrem byly stromky pomocí techniky Hoštické a.s. důkladně zality.
Předseda ZO ČZS Velké Hoštice Ing. Josef Teuer
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hasiči
Vážení spoluobčané, bratři hasiči, sestry hasičky.
Dovolte mi Vás opět krátce informovat o dění a plánech našeho sdružení
dobrovolných hasičů.
Plánovaný hasičský ples se neuskutečnil z důvodu restrikcí a omezení
souvisejících s pandemií.
Otevírání studánek – tradiční akce aktivních členů zásahové jednotky,
dětí a mládeže našeho sboru, se uskutečnila na velikonoční pondělí. Za zvuku
sirény se parta nadšených hasičů sejde přesně v 5:00 hodin. Poté se přesuneme k pohostinství na Opavskou ulici, kde otevřeme podzemní hasičskou nádrž.
Tato akce prověří zásahovou techniku, rozvineme hadicové vedení a provádíme první výstřik nového roku, kterým se také oficiálně zahajuje nová sezona.

Tradičně je to
vedeno
jako
námětové cvičení, v tomto
roce improvizovaně na budovu mateřské
školky.
Celá
akce se vydařila, zúčastnilo
se jí pět členů
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hasiči
zásahové jednotky, tři ženy, pět juniorů a čtyři děti. Děkuji všem zúčastněným a také naší člence Janě Šochové
Mikolajské za poskytnutí nezbytného
občerstvení. Snad nám, milí spoluobčané, prominete ranní vyrušení hlasitým tónem hasičské sirény. Děkujeme
za pochopení a také za to, že s námi
přivítáte Velikonoce.
V sobotu 30. dubna se uskuteční
ve spolupráci s obecním úřadem tradiční stavění máje u hasičské zbrojnice.
Akce začne v 17 hodin vztyčením máje
a jeho slavnostním vyzdobením, které provedou dívky našeho sboru pod
vedením Hanky Mikolajské. Bude připraven prodejní stánek s občerstvením
a posezení. Jste všichni srdečně zváni.
Dne 8. května v 9 hodin se uskuteční dětská hasičská soutěž, která je pořádána jako jarní okrskové kolo hry Plamen. Soutěž se bude konat na místním fotbalovém hřišti. Družstva dětí budou
soutěžit ve třech disciplínách – požárním útoku, štafetě dvojic a štafetě 4x60
metrů s překážkami. Naše dětská družstva se na toto usilovně připravují a trénují. Přijďte je prosím podpořit, zveme všechny naše fanoušky!
Velitel sboru a vedoucí dětských družstev plánují sportovní hasičské soustředění. Termín zatím nebyl stanoven, rodiče budou informováni skrze své
děti dopisem.
Soutěžní družstva mužů a juniorů se pravidelně připravují na zahájení
soutěží. Týmy jsou nově sestaveny, a tak jim budeme přát, aby sbírali zkušenosti a dařilo se jim. Navázat na předchozí velké úspěchy nebude snadné a jistě
to bude chvíli bolet. Ale kluci mají elán i skvělé zázemí, proto věříme, že výhry
a úspěchy se opět dostaví.
Děkujeme všem, že nám fandíte a podporujete nás. Děkuji za podporu
také obecnímu úřadu.
Za SDH a výbor Roman Winkler
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7. 5. 2022 od 10 hodin
Vás zveme na

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ

Prodejny BARVISSIMO Kravaře
Exhibice známých streetartových umělců Chemis a Prorok
Předváděcí akce a Workshopy dodavatelů Einhel, Wagner, Molotow a dalších…
Akční ZAVÁDĚCÍ CENY
Představení produktů privátní značky BARVISSIMO
Program pro děti - skákací hrady
& malování na obličej
• Občerstvení zajištěno
•
•
•
•
•





@Barvissim0

…kde se z řemesla stává umění

Bolatická 2045/39,
Kravaře - Kouty
747 21

barvissimo.cz

Chovatelé
Milí spoluobčané,
zimě už definitivně odzvonilo a nastal čas jarních prací na zahrádkách.
Mnozí z vás tak tráví mnoho času na svých zahrádkách, stejně jako členové
našeho spolku, kteří se již pravidelně scházejí na jarních brigádách v areálu.
Odklízíme zbylé spadané listí a větve, opravujeme rozkradené stojany na klece, natíráme chatu apod.
První dvě březnové soboty bylo na naší chatě rušno. 5. března jsme
pořádali zabíjačku v rámci spolku, které se zúčastnila většina chovatelů. Děkujeme řezníkovi, p. Trávníčkovi z Chlebičova, za ochotu a výborné výrobky.
Následující sobotu se konala výroční schůze za účasti zástupců obecního úřadu a jednotlivých spolků z Velkých Hoštic.
Poslední dubnovou neděli se na chatě v areálu Pekliska konala okresní
konference, na které proběhlo vyhlášení nejlepšího chovatele okresu Opava.
Výsledky budou zveřejněny v dalším čísle občasníku.
Jelikož je naše hlavní náplň práce spojená s chovatelstvím, tak i zde
jsou naši členové připraveni na první výstavy drobného zvířectva v nové sezoně, které proběhnou 21. – 22. května v nedalekých Kobeřicích a 18. – 19.
června v naší obci. Okresní výstava, která je vždy jedna za sezónu, proběhne
letos v září v Píšti.
Všem občanům přejí prosluněný a pohodový zbytek jara.
Za ČSCH Velké Hoštice Tomáš Teuer
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Jste srdečně zváni k pokusu o zápis do Guinessovy knihy rekordů v počtu účastníků s klaunským nosem

Cirkusová show začne ve 14 hod a skončí v 18:30

4.6.2022

Park Velké Hoštice

