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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
jako každoročně i letos je začátek kalendářního roku spojen se schvalováním
obecního rozpočtu. Náš rozpočet byl tentokrát zastupiteli schválen ve výši 53 miliónů
– tato částka je nebývale vysoká proto, že jsme téměř 25 miliónů ušetřili v minulých
letech na akce, které chystáme nebo již realizujeme. Jedná se o rekonstrukci školní
tělocvičny – ta již probíhá a měla by být podle plánů hotova v květnu tohoto roku. Tou
druhou akcí je pak výstavba nového společenského sálu, na kterou jsme ušetřili 20
miliónů korun a pro kterou je v těchto dnech chystána projektová dokumentace.
Další novou akcí je zřízení naučné stezky v lesíku pod zámkem, jejíž součástí bude
i lanové centrum pro děti i dospělé – předpokládané náklady jsou asi 2 milióny korun,
podařilo se nám získat dotaci v této výši.
V rozpočtu se samozřejmě jako každý rok počítá i s dalšími výdaji – provoz mateřské
a základní školy, chod obecního úřadu, údržba obecních komunikací a zeleně apod.
Pomalu končí plesová sezóna, jejímž vyvrcholením – troufám si tvrdit – je vždy náš
Obecní ples. I letos byl naprosto beznadějně vyprodán a mimořádně se vydařil.
Konaly se samozřejmě i další úspěšné plesy a v době, kdy píšu tento text, je před námi
ještě masopustní průvod spojený s pochováním basy. Jistě se tam opět sejde mnoho
občanů – a bude zase veselo.
Přeji Vám optimismus a úsměvy pro zbývající dny letošní zimy a radost z pomalu se
hlásícího jara.
Ing. Alfons Pospiech
Starosta obce
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INFORMAČNÍ SERVIS
Zasedání obecního zastupitelstva ze dne 14.2.2019
OZ schvaluje a bere na vědomí:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.

Zprávu o činnosti obecního úřadu za uplynulé období.
Rozbor hospodaření Obce Velké Hoštice za rok 2018.
Rozpočet Obce Velké Hoštice na rok 2019.
Rozpočet Sociálního fondu Obce Velké Hoštice na rok 2019.
Výsledek hospodaření ZŠ Velké Hoštice za rok 2018 ve výši
60.736,83 Kč a výroční zprávu o hospodaření ZŠ Velké Hoštice za rok
2018.
Výsledek hospodaření MŠ Velké Hoštice za rok 2018 ve výši
3.044,37 Kč a výroční zprávu o hospodaření MŠ Velké Hoštice za rok
2018.
Žádost ZŠ Velké Hoštice o příspěvek obce na lyžařský výcvik žáků,
a to ve výši 40.000,- Kč.
Smlouvy o poskytnutí účelových dotací jednotlivým spolkům z obce
Velké Hoštice na rok 2019.
Smlouvu mezi Obcí Velké Hoštice a panem Lukášem Juchelkou
o nájmu pozemku parc. č. 859/3 v k. ú. Velké Hoštice o výměře
7874m2 na dobu neurčitou za nájemné 4.000,- Kč měsíčně.
Směrnici Obce Velké Hoštice o poskytování cestovních náhrad, výši
stravného, výši sazeb základních náhrad za používání silničních
motorových vozidel.
Smlouvu o spolupráci mezi městem Opavou a Obcí Velké Hoštice při
údržbě cyklististické stezky č. 55 „Slezská magistrála“.
Inventarizační zprávu za rok 2018.
Výroční zprávu o poskytování informací za rok 2018.
Úpravu rozpočtu, rozpočtové opatření Obce Velké Hoštice č.
XI/2018.
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INFORMAČNÍ SERVIS
Zveřejnění úmrtního oznámení
Obecní úřad Velké Hoštice oznamuje všem občanům, že od 1.3.2019 je
možné na našich webových stránkách zveřejnit úmrtní oznámení.
Oznámení stačí přinést na obecní úřad, případně je zaslat emailem na
adresu borunska@hostice.cz.
Přehled pohybu obyvatel v obci Velké Hoštice
Počet obyvatel 1.1.2018
1859 z toho 31 cizinců
Přihlášeno k TP
37
Narozeno:
14 chlapců a 9 děvčat
23
Zemřelo:
10 mužů a 5 žen
15
Odhlášeno z TP
33
Stav obyvatel k 1.1.2019
1871 z toho 30 cizinců
Akce v obci březen - duben 2019
2.3.
Velkohoštický masopust
27.4. Jarní zábava s DJ M. Seidlem + Show Jakuba Štybara
30.4. Stavění máje
Termíny následujících akcí budou upřesněny:
Ochotnické divadlo
Jarní výstava
Vynášení moreny
Sběr šatstva pro charitu Broumov
Oprava povrchu na ulici Nová
Vážení občané,
naše obec Velké Hoštice usiluje o dotaci na opravu povrchu na ulici Nová.
Tato ulice se bude pravděpodobně ve 3. čtvrtletí roku 2019 kompletně
rekonstruovat a bude položen nový asfaltový koberec. Z tohoto důvodu nebude
možné v následujících letech do povrchu vozovky zasahovat.
Žádám vás proto, abyste provedli veškeré práce, které by mohly narušit
povrch této ulice v termínu do 30.6.2019. Po generální opravě silnice to již nebude
možné.
Děkuji za pochopení.
Ing. Alfons Pospiech, starosta
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INFORMAČNÍ SERVIS
Výjimečně štědrá výzva kotlíkových dotací je tady
Moravskoslezský a Ústecký kraj jsou nejznečištěnější oblasti naší republiky.
Opakovaně zde dochází k překračování povolených emisí znečištění, u nás
především v koncentracích polétavého prachu. Ze statistik jasně plyne přímá
souvislost mezi kvalitou ovzduší a lidským zdravím. Vdechování polétavého prachu
může způsobit astma, onemocnění dýchacích cest, plicní choroby včetně rakoviny,
poškození nenarozených dětí v průběhu těhotenství... Rizika související s jemným
prachem se podílejí v ČR na úmrtnosti 5 až 13 %.
Hlavním znečišťovatelem v obcích typu Velké Hoštice jsme my sami, resp.
naše lokální topeniště (chcete-li, tak kotle, kterými si topíme). A protože jsme to my
sami, tak my sami můžeme udělat nejvíc proto, abychom rizika plynoucí ze
znečištění minimalizovali.
Co se týká výběru vhodného způsobu vytápění, tak z hlediska lokálního
znečištění jsou problematické pouze kotle, které slouží ke spalování tuhých paliv.
Plynové kotle a elektrické způsoby vytápění (tepelná čerpadla, elektrokotle,
elektrické topné kabely, atd.) jsou z našeho pohledu naprosto vyhovující. Pokud
disponujete kotlem na tuhá paliva a uvažujete o jeho výměně za lokálně
ekologičtější zdroj, pak máte jedinečnou šanci financovat tuto výměnu v rámci
kotlíkových dotací.
Topíte-li kotlem na tuhá paliva I. nebo II. emisní třídy (nejstarší kotle,
zpravidla s datem výroby starším než rok 2000), pak dle Zákona o ochraně ovzduší
(201/2012 Sb.) tyto kotle nebudete moci od září 2022 využívat. Sankce za porušení
tohoto ustanovení jsou zákonem stanoveny až do výše 50 tis. Kč a mohou být
uplatňovány opakovaně až do doby sjednání nápravy.
V našem kraji existuje nemálo občanů, kteří by si kotel rádi vyměnili, ale nedisponují
dostatečnými prostředky. Všechny předchozí výzvy kotlíkových dotací byly
nastaveny tak, že si domácnosti musely výměnu kotle financovat z vlastních zdrojů
a až zpětně obdrželi část prostředků zpět. Nová a pravděpodobně poslední výzva
kotlíkových dotací přináší pro náš kraj přelomovou změnu. Prostředky budou
občanům v podobě bezúročné půjčky poskytnuty obcemi dopředu, občané si za ně
zafinancují výměnu kotle, popř. celé otopné soustavy, obdrží podporu v podobě
kotlíkové dotace a tuto použijí k navrácení peněz obci. Nutno podotknout, že ani
obce, které se zúčastní, nepřijdou zkrátka. Půjčky nebudou financovat z vlastních
zdrojů, ale obdrží na ně prostředky z programu kotlíkové dotace. Po úhradě půjčky
obyvateli si tyto prostředky mohou nechat a financovat z nich vlastní
environmentální projekty (výsadbu zeleně, zateplování, retenční nádrže atd.).
Jednoduše řečeno, každá výměna kotle bude uhrazena dvakrát, jednou občanům
a jednou obci - a ta je zase využije k prospěchu svých občanů.
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INFORMAČNÍ SERVIS
Představitelé obce Velké Hoštice mají samozřejmě obrovský zájem na tom, aby svým
občanům umožnili tento program využít a aby tito byli připraveni na rok 2022, kdy
používání neekologických kotlů bude tvrdě postihováno a sankciováno nemalými
pokutami. Obec bude mít snahu zajistit odborné poradenství a administraci celé
výměny zdroje vytápění.
Pokud uvažujete o výměně svého kotle, jste srdečně zváni k přednášce
a diskuzi k nové výzvě kotlíkové dotace, která se uskuteční 6. března 2019 v 18.00
v zasedací místnosti obecního úřadu.

BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA
Vážení spoluobčané,
ve spolupráci a za podpory ze strany Obce Velké Hoštice vznikla od úterý
26.2.2019 v naší obci bezplatná právní poradna. Tato poradna bude umístěna
a provozována vždy každé úterý od 17.00 do 18.00 v prostorách zasedací místnosti
zastupitelstva v budově obecního úřadu a je určena všem obyvatelům obce Velké
Hoštice.
Můžete se přijít diskrétně poradit o jakémkoliv právním problému – bude
Vám poskytnuto okamžité základní právní poradenství ve všech oblastech
obvyklého občanského života:
1) občanské právo (nájmy a podnájmy, spotřebitelská problematika…)
2) finanční právo (insolvence a tzv. osobní bankrot, exekuce…)
3) pracovní právo (pracovní smlouvy, ukončení pracovního poměru…)
4) rodinné právo (vyživovací povinnost, rozvod …)
5) základní sociální poradenství týkající se sociálních služeb a dávek
(po domluvě)
V případě složitějšího dotazu vyžadujícího větší časovou náročnost bude
připravena odpověď do následujícího termínu poradny, případně zaslána emailem,
či vyřízena telefonicky.
Z podstaty věci nelze tuto poradnu využít jako náhradu za advokátní službu,
ale bezplatně můžete svůj problém rozebrat s právníkem s několikaletou praxí jak
v soukromoprávní, tak i veřejné sféře, a poradit se rychle a efektivně, jak dále
postupovat.
Samozřejmostí je maximální diskrétnost a profesionalita.
Budu se na Vás těšit od úterý 5.3.2019 od 17.00 hodin, pak každý týden ve
stejném čase a místě.
Mgr. Petr Michalčík
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DEVATERO
Zdraví vás

D E V A T E R O

Tradiční vánoční koncert jinak. Originálně - po hošticku…
Přesně padesát šikovných nadšenců přijalo pozvání k nastudování skladeb různých
žánrů a tři měsíce věnovali intenzivnímu tréninku zpěvu, až dozráli do stádia, kdy se
mohli, někteří poprvé, postavit před publikum bohaté tak, že se do našeho krásného
kostela málem nevměstnalo.
Proběhl moc krásný koncert s názvem ANDĚLSKÉ GLORIA, a byla naplněna
představa o sboru znějícím radostně a zvučně na oslavu narození malého Ježíše.

Jménem Devatera děkuji i všem ostatním nejmenovaným za spoustu
neviditelné práce a všem sboristům za úsilí, odhodlání, trpělivost a nadšení pro
společnou věc!
Krásné Velikonoce, a radostný příchod jara
přeje za celé Devatero Šárka Černohorská
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KULTURNÍ KOMISE
Vánoční koncert „Andělské Gloria“
Druhý svátek vánoční na Štěpána proběhl všemi oblíbený vánoční koncert
v kostele sv. Jana Křtitele. Byl výjimečný tím, že vystoupil soubor Devatero s přáteli.
Mezi účinkujícími byli lidé, kteří v minulosti zpívali ve velkohoštické schole a mohli si
tak po několika letech společně zavzpomínat.
Děkujeme paní Šárce Černohorské za přípravu a realizaci tohoto koncertu,
díky kterému jsme opět prožili nádhernou vánoční atmosféru.

Královský ples
Závěr letošní plesové sezóny patřil v naší obci „Královskému plesu“, který byl
zároveň již jednadvacátým obecním. Hosty uvítali lokajové a každá dáma obdržela
orchidej. O zpestření programu se postarali zastupitelé obce se svými protějšky,
kteří nacvičili taneční vystoupení na téma „Popelka“. Velký potlesk patřil také žákům
naší základní školy. Ti pod vedením Bc. Rostislava Neuwirta z Tanečního
a sportovního klubu Opava předvedli, jak se má tančit waltz, samba a cha-cha.
Děkujeme sponzorům plesu, díky kterým byla velmi bohatá tombola.
Losovalo se rovných 100 cen a hlavní výhrou byl mobilní telefon.
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KULTURNÍ KOMISE

Zastupitelstvo obce s pořadateli plesu.

Další společenskou akcí, kterou připravuje kulturní komise, je Den matek.
Na sále Pohostinství Vítek tentokrát proběhne v neděli 19. 5. Srdečně tímto zveme
všechny maminky, babičky i prababičky, pro které bude připraven program a malé
občerstvení.
Za kulturní komisi Lenka Prokšová a Lucie Mar nková
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KLUB ŽEN
Milí spoluobčané!
Jako každý rok jsme počátkem roku uspořádali Tříkrálovou sbírku. Letos se
vybralo 84 513,- Kč! Z výsledku máme velkou radost. Vybraná částka je vyšší než
vloni díky vám, kteří jste přispěli, a samozřejmě díky obětavým koledníkům.
Slušelo to velkým i malým. Děkujeme !

Letošní masopust potěšil krásnými plesy, které se organizátorům velice
povedly. Také průvod masek a pochování basy je tradičně příležitostí pro všechny,
kteří se chtějí pobavit, samozřejmě i pro nás. Nastává však předvelikonoční období,
což je mimo jiné čas pro jarní úklid! Pokud máte nepotřebné oblečení či jiné věci,
chystáme opět sbírku pro chráněnou dílnu Charity Broumov v obecní garáži. Termín
včas upřesníme.
A to nejlepší nakonec. Zveme Vás na komedii Kočka v Oregonu, kterou
dne 30.3.2019 v 18.00 hod. na sále uvede ochotnické divadlo Pod zámkem z Kyjovic.
Vstupenky budou v předprodeji jako obvykle. Těšíme se!
Za Klub žen D. Rinková
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SENIOR KLUB
Máme za sebou teprve dva měsíce r. 2019 a náš senior klub pilně pracoval.
Výstavu betlémů jsme ukončili po Třech králích a ihned začaly přípravy na ples
zahrádkářů a náš seniorský večírek, který se letos nesl ve znamení retro stylu.
Večírek byl plně obsazen. Také jsme měli pozvány seniory z Chlebičova a Malých
Hoštic. Všem se u nás líbilo a my jsme na oplátku byli pozváni na jejich plesy, které
jsme také rádi navštívili. Na našem plese vystoupili spoluobčané, kteří nacvičují
country tance, a také malé mažoretky Elenka Machonová a Natálka Slaná, holčičky
jsou moc šikovné. Všem děkujeme za krásné zpestření večírku a zaslouženě jsme je
odměnili velkým potleskem. Na plese jsme měli bohatou tombolu, za kterou chci
poděkovat všem dárcům. Již tradičně nám hrála skupina Bratranci s naší Bětkou, jim
také moc děkujeme.
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SENIOR KLUB
Ještě před večírkem jsme měli přednášku o bylinkách, kterou vedl pan ing.
Steinbauer. Přednáška byla velice zajímavá a dozvěděli jsme se mnoho nového.
Za dva dny byla další přednáška, která měla název Bezpečný senior.
Tématem byla bezpečnost na cestách, bezpečná jízda na kole nebo autem, ale též na
cyklostezkách. Obě přednášky měly hojnou účast, dokonce přijely seniorky z Malých
Hoštic.
V pátek 15.2. jsme měli v naší klubovně přednášku studenta OU a člena
komise životního prostředí Denise Urbanského pod názvem „Kdo zpívá pod našimi
okny“. Bylo to moc zajímavé povídaní doplněné videoprojekcí s hlasy ptáků, kteří žijí
v naší vesnici a jejím okolí. Denisovi děkujeme za velice hodnotné povídání
a přejeme mu mnoho úspěchů v dalším studiu.
V sobotu 16.2. naše seniorky pomáhaly na dětském maškarním plese, a to
zajištěním bufetu.
Další naší akcí bude počítačový kurz, který se uskuteční v sobotu 9.3.
v Opavě a cena je 1000Kč. Zájemci se mohou přihlásit v našem klubu.
Na měsíc březen připravujeme další jarní výstavu. Pokud máte nějaké staré
dokumenty, knihy, dopisy, nebo třeba nádobí, nářadí a jste ochotni nám je zapůjčit,
oznamte to p. Nestrojové nebo členkám klubu. Zahájení bude upřesněno plakáty
a rozhlasem.
V měsíci dubnu budeme mít povídaní s p. Lilkou Prossovou o knihách
a o životě na vesnici, věcech vážných, ale i zábavných.
Další akcí na duben je sportovní odpoledne, budeme soutěžit s družstvem
seniorek z Malých Hoštic, tentokrát u nás. Termín také upřesníme.
Na smrtnou neděli budeme vynášet „MORENU“. Věříme, že letos bude lepší
počasí.
A tak vidíte, že se snažíme nezahálet i ve vyšším věku.
za Senior klub Kristina Nestrojová
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FURTISAMI
V měsíci lednu jsme ukončili naše taneční lekce pod vedením Martina
Svetlánského závěrečnou kolonou. Sál místního pohostinství jsme zútulnili, co to šlo.
Ve stylu 20.let jsme našim blízkým a sami sobě dokázali, že tančit se dá v každém
věku . Jde jen o to chtít. Skvělá hudba, bar plný dobrot a míchaných drinků, country
vystoupení i náš “clubdance“ umocnily skvělou zábavu a příjemně strávený večer.
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FURTISAMI

Pozvánka na Masopustní průvod
V sobotu 2. března 2019 se opět rozloučíme s plesovou sezónou naším
masopustním průvodem obcí. Začínáme u hasičské zbrojnice ve 14 hodin. Trasa
povede opět do Peklisk, pak ulicí Mírovou až k hřišti a zpátky. U zbrojnice
vyhodnotíme nejlepší masky a na závěr kolem 17h pochováme basu. Připraveno
bude občerstvení s typickými zimními nápoji a pochoutkami.
Budeme rádi, když přijdete v maskách, budete s námi plakat nad basou
Barborou, nebo se jen přijdete pobavit.
Bc. Lucie Vitásková
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Z ČINNOSTI ČSCH
Plány ČSCH na rok 2019
Vážení občané,
je tady opět nový rok - a s ním i nové plány našeho spolku. Jak je již tradicí,
i v letošním roce budou nadále probíhat burzy, které se konají vždy první neděli
v měsíci od 8:00 do 11:00 v areálu Pekliska. Dalšími termíny jsou 3. března a 7.
dubna.
Výroční schůze spolku ČSCH proběhne 9. března 2019, budou přítomni i přátelé
z polského Radlinu. Další, v podstatě největší akcí, je místní výstava drobného
zvířectva (králíků, holubů a drůbeže), která je naplánována na 8. – 9. června. První
zářijovou sobotu se můžete těšit na již v pořadí 6. dětskou výstavu domácích
mazlíčků a v půli listopadu na tradiční vepřové hody.
Zanedlouho začne po chladném zimním počasí další sezona výstav drobného
zvířectva, ve které nebude chybět ani zastoupení našich výborných chovatelů.
Chcete-li se i vy zapojit do chovu, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám poradíme
a s chovem pomůžeme.
Pokud vás zajímá více z činnosti spolku ČSCH, naleznete nás na stránkách
www.csch-velkehostice.cz, nebo na facebooku ČSCH Velké Hoštice.
Za ZO ČSCH Velké Hoš ce Tomáš Teuer
Inzerce
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ZE ŽIVOTA DHS
Vážení spoluobčané.
Dovolte mi, abych Vás stručně seznámil s činností sboru dobrovolných
hasičů za uplynuté období.
Sezonu 2018 jsme v listopadu ukončili večírkem na sále pohostinství Mire
na Opavské ul., kde jsme zhlédli krásná akční videa soutěžních družstev mužů, žen
i dětí z uplynulé sezóny, vzpomínali jsme úspěchy, ale i to, co se úplně nepovedlo.
Nový rok 2019 jsme 20. ledna zahájili výroční valnou hromadou v prostorách
zámecké restaurace Kastelán, kde jsme zhodnotili uplynulý rok, zvolilo se nové
vedení sboru a po krátké diskusi jsme se už soustředili na nadcházející rok a akce
s ním související. Jednou z nich byl hasičský ples konaný 26. ledna, který se, myslím
si, vydařil. Tančili jsme na písně v podání skupiny Golden Hits a všichni se dobře
bavili. Chvíli po půlnoci jsme losovali finále bohaté tomboly. Všem výhercům
blahopřejeme! Děkujeme všem, kteří svou pomocí přispěli k uskutečnění této
krásné akce.
Počátkem února se naši mladí hasiči vydali na intenzivní trénink do
atletického tunelu v Ostravě, kde se mohli věnovat všem disciplínám požárního
sportu.
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ZE ŽIVOTA DHS
A co nás čeká v nejbližší době? Blíží se termín soustředění mladých hasičů,
které se tento rok bude konat v termínu 12. – 14. 4. 2019 na chatě pod Smrkem
v obci Horní Lipová. Děti se těší, že si to užijí, zdokonalí své dovednosti a naučí se
spolupracovat v týmech. Jako každý rok na Velikonoční pondělí uspořádáme krátké
námětové cvičení pod pracovním názvem Otevírání studánek. Zvu všechny příznivce
a nadšené členy, dík kterým se z této akce stala pěkná tradice. Již v pět hodin ráno
budeme svoláni hasičskou sirénou, provedeme kontrolu podzemní nádrže před
pohostinstvím MIRE na Opavské ulici a vyzkoušíme funkčnost techniky. Tradičně
budeme stavět obecní májku a postaráme se o část občerstvení. V letošním roce se
budou soutěží účastnit tato družstva: muži A, muži B - junioři, ženy, děti v kategorii
starší a mladší. Všichni závodníci se už nemůžou dočkat, až se sezóna rozběhne.
Držte jim pěsti a přijďte je podpořit na soutěžích u nás nebo i v okolí. Jistě nám
neudělají ostudu a budou vzorně reprezentovat Velké Hoštice.
Zásahová jednotka zahájila svou činnost hned brzo ráno na Nový rok, kdy
jsme měli výjezd k požáru kontejneru na sběr použité elektroniky na ulici Nová. Díky
včasnému zásahu profesionální jednotky z HZS Opava a podpory vlastní výjezdové
jednotky se požár podařilo zvládnout. Členové zásahové jednotky se pravidelně
školí a procházejí výcvikem, ale přesto doufáme, že to byl jediný letošní výjezd.
Rád bych upozornil, že s jarními teplými paprsky sluníčka mnohé občany
napadne pálit suché trávy a klestí, což je častým důvodem požárů a úrazů. Chtěl bych
apelovat na všechny, aby se tohoto vyvarovali a raději využili sběrných nádob
a kontejnerů na bio odpad.
Přeji všem krásné a slunečné jarní měsíce.
Roman Winkler, starosta SDH
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FOTBALOVÝ KLUB
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás seznámil s našimi plány před
jarní částí sezóny. Tu jsme zahájili koncem ledna. V kádru mužstva došlo jen k malým
změnám – odešel David Kampík a přípravu s námi absolvuje Michal Jašek, který na
podzim působil v Chuchelné.
Zatím jsme odehráli tři přátelská utkání. S dorostenci SFC OPAVA „16“ jsme
zvítězili 6:4, hrálo se na umělé trávě v Kylešovicích, poté jsme hráli dvakrát
v Chlebičově, rovněž na umělé trávě. Velkým Heralticím jsme podlehli 3:5 a Malé
Hoštice jsme dokázali porazit 3:2.
Jarní část sezóny začínáme domácím zápasem se Strahovicemi v sobotu
23.3. v 15:00h a doufáme, že nás příjdete podpořit. Po podzimu jsme na čtvrtém
místě tabulky a věřím, že se v její první třetině udržíme i po celý zbytek sezóny.
Jiří Nowak, vedoucí mužstva
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OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

www. hos ce.cz

VEDENÍ FK SRDEČNĚ ZVE VŠECHNY ČLENY !

KLUBOVNA FOTBALOVÉHO KLUBU

VALNÁ HROMADA

V PÁTEK 15.3.2019 V 17:30 HODIN

FK VELKÉ HOŠTICE

FOTBALOVÝ KLUB

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Tříkrálová sbírka
se uskutečnila v prvním lednovém týdnu, děti se seznámily s tradicí Tří králů
a přivítaly nový rok ohňostrojem, přípitkem a koledováním.
Divadélko "Smíšek"
nás navštívilo 10. ledna s pohádkou "Hledání sněžného muže".
Bruslení v Buly aréně v Kravařích
jsme uspořádali 16. ledna v odpoledních hodinách s rodiči a jejich dětmi.
Lyžování na Vaňkově kopci
se zúčastnilo 13 přihlášených dětí v době od 21. - 25. ledna.
Velká zimní vycházka
se uskutečnila 29. ledna a děti na ni přinesly zvířátkům do zásypu kaštany a žaludy,
ptáčkům jsme společně zavěšovali lojové koule, za které děkujeme paní Jitce
Vitáskové.
Pohádku "O dvanácti měsíčkách"
zahrály dětem paní učitelky společně s dětmi ze třídy "Motýlků" v rámci tématu
"Zima". Po společném zhlédnutí nechyběla sladká buchtička.
Divadélko "Smíšek"
k nám přijelo14. února s pohádkou "O líném Honzovi".
Pohádkový maškarní karneval
pro všechny děti z obce jsme uspořádali v sobotu 16. února na sále místního
pohostinství. Děti přivítala Sněhurka a sedm trpaslíků a potom už následovalo
odpoledne plné písniček a tanečků s Kubulkou. Na závěr karnevalu byla přichystaná
bohatá tombola, na kterou se všechny děti těšily. Chtěli bychom tímto poděkovat
všem, kteří do naší bohaté tomboly přispěli. Byli to obecní úřad, pizzerie Damika,
firma SIAS, paní Pudová, paní Jitka Vitásková, p. G. Tomíčková, p. Jarkulišová,
P. Kubitza, p. Janíková, p. Knoppová, p. Petružela, p. Měsíčková, p. Valentová trafika, p. Machoňová, p. Kořistková, p. Cilečková, p. Ribková, p. Baroňová,
p. Olšáková, p. Stryjová, p. Nedělová, p. Černohorská, p. Lišková, p. Šochová,
p. Čaverová, p. Wenzelová, p. Večerková, p. Latoň, p. R. Stříbná - koberce, Sdružení
Hlučínska MAS, nejmenovaný dárce. Snad jsme na nikoho nezapomněli . Děkujeme
také ženám z Klubu seniorek za prodej občerstvení, rodičům - p. Nedělové,
p. Ribkové a p. Šochové za prodej zákusků, žákyni ZŠ Natálii Strnkové a Jakubovi
Grundzovi za pomoc v šatně, p. Martínkovi za fotografování karnevalu a ostatním
rodičům za pomoc při úklidu sálu. Také děkujeme malým mažoretkám - Natálce
Slané a Elence Machoňové za kulturní vystoupení.
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Karneval v mateřské škole
jsme pro děti uspořádali 19. února. Zatančit si tak mohly i ty děti, které se v sobotu
maškarního karnevalu nemohly zúčastnit.
Zápis dětí do MŠ Velké Hoštice pro školní rok 2019/2020
Dne 6. 5. 2019 se v době od 8:00 do 15:00 hod. uskuteční zápis dětí
k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2019/2020 v Mateřské škole, Pekliska 56,
Velké Hoštice.
Zákonní zástupci si donesou v den zápisu rodný list dítěte a svůj občanský průkaz
a potvrzenou žádost o přijetí dětským lékařem.
Za mateřskou školu Lenka Prokšová, ředitelka
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Leden
Po vánočních prázdninách se učitelé a žáci vrátili 3. 1. opět do školy. Celý leden
směřoval především k ukončení pololetí a s tím spojenému hodnocení prospěchu
a chování žáků.
3. a 4. ledna měli rodiče v rámci konzultačních hodin možnost informovat se na své
děti přímo u jednotlivých učitelů.
9. – 10. 1. se konal sběr papíru, kterého se žáci opět velice aktivně účastnili –
nasbírali jsme téměř 6,5 tuny! Všem sběračům touto cestou velmi děkujeme. Ti
nejlepší obdrželi malou odměnu.
10. 1. se žáci I. a II. třídy zúčastnili divadelního představení Broučci v Opavě.
12. 1. se konal I. školní ples – a byl velice úspěšný. V téměř vyprodaném sále se
rodiče, absolventi, učitelé, přátelé školy i další veřejnost pobavili u tance, mohli
vyhrát v tombole, občerstvili se a také zhlédli taneční vystoupení žáků naší školy.
Spokojení návštěvníci plesu při odchodu slibovali, že se opět za rok sejdeme – na II.
školním plese. Děkujeme touto cestou znovu všem sponzorům, kteří přispěli do
bohaté tomboly.

15. 1. jsme zažili nečekanou událost – v důsledku sněhové vánice a vichřice byla část
obce Velké Hoštice více než 12 hodin bez elektrického proudu, takže ve škole se
netopilo, nesvítilo – a paní ředitelka byla nucena vyhlásit volno pro žáky. Jistě byli
velice nešťastní, že se nemohli učit :-).
23. 1. učitelé a pedagogové školy na pedagogické radě zhodnotili prospěch
a chování žáků, známky byly uzavřeny – a vše směřovalo k vydání vysvědčení.
31. 1. si děti celé školy byly zabruslit v Buly aréně v Kravařích a po návratu do školy
jim pak byly vydány výpisy z vysvědčení.
I. pololetí skončilo.
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Přehled výsledků prospěchu:
Třída
I.
Samé jedničky
17

II.
14

III.
7

IV.
11

V.
6

Třída
VI. A VI.B
VII.A VII.B VIII.
IX.
Samé výborné
1
0
1
2
1
1
Vyznamenání
9
5
8
9
6
13
Únor
začal jednodenními pololetními prázdninami – 1. 2.
4. – 8. 2. se žáci 7. A třídy spolu s deváťáky vydali na lyžařský výcvik do Jeseníků.
Tentokrát se podívali na Ovčárnu a byli ubytováni v chatě Sabinka. Spolu se svými
instruktory – pany učiteli Straubem a Vítkem, paní učitelkou Wenzelovou
a zdravotnicí paní Schaffartzikovou si užili týden na svazích plných sněhu – a lyžovat
se naučil skutečně každý. Žáci si lyžování zpestřili výletem na Praděd, kde je zastihlo
opravdu nádherné slunečné počasí. Poslední večer pobytu je čekal tradiční
„maškarák“ a v závěru kurzu byli ti nejlepší v různých disciplínách a soutěžích
odměněni diplomy a cenami.
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7. 2. se žáci 1. – 3. tříd vydali do Ostravy do Loutkového divadla na představení
O hubaté Doře.
15. 2. navštívili žáci sedmých tříd s p. uč.
Víchovou a Müllerovou výstavu Titanic
v Brně. Prošli se po fiktivní palubě tohoto
plavidla, které i po více než sto letech
vyvolává vzrušení. Seznámili se s osudy
některých pasažérů a sami dostali lodní
lístek s údaji o některých z nich. Na závěr
zjistili, zda osoba, kterou byli, přežila.
Všem se výstava moc líbila.
22. 2. Absolvovali žáci druhé a šestých tříd
v rámci preventivního programu „Hasík“
přednášku s profesionálním hasičem
z HZS Opava.

24. 2. zpěváčci z pěveckého sboru I. stupně úspěšně vystoupili na Vítání občánků ve
Velkých Hošticích.
Hlavní očekávané události?
V březnu to budou lyžařské výcviky pro žáky 7. B a také pro žáky I. stupně.
No a samozřejmě jarní prázdniny. V dubnu čeká předškoláky zápis do první třídy.
Pěkné předjaří přeje všem
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Mgr. Renata Pospiechová
Ředitelka školy
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Hudební produkce:

hudba pro každého

DJ PŘEMEK

JARNÍ
APRÍLOVOU
ZÁBAVU

FK VELKÉ HOŠTICE

Hlavní sponzor akce:

V sále pohos nství
VÍTEK VELKÉ HOŠTICE
v sobotu 27.4.2019
od 19:30 hodin

INFORMAČNÍ SERVIS

pořádají

Spokojené, láskou a porozuměním
Spokojené, láskou a porozuměním
naplněné vánoční svátky,
naplněné vánoční svátky,
v novém roce všechno dobré,
v novém roce všechno dobré,
hodně štěstí, zdraví a úspěchu
hodně štěstí, zdraví a úspěchu

Vám přeje
Vám
přeje Hoštice
Obecní úřad
Velké
Průvod

Slavnostní pochování basy u Hasičské zbrojnice

14 – 16:30

17 hod

Občerstvení zajištěno, hudba a skvělá zábava…těšíme se na originální masky !

Hlaste se u členů spolku FURTISAMI.

Hledáme zájemce o zastávku průvodu – mohou to být rodiny, spolky, skupiny nadšenců, kdekoli na trase.

a dále po ulici Mírové k hřišti a zpět

– Trasa: od obecního úřadu do Peklisk, zpět k Hasičské zbrojnici

Zahájení u obecního úřadu

Obecní úřad Velké Hoštice

14 hod

PF
2019
PF 2019

19.4.2019
Michaela Pospiechová

