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ŠŤÁLKOVICKÝ
SIGNÁL

Úvodní slovo starosty

turních, sportovních či společenských akcích.

V

Náš MOb Hošťálkovice organizuje několik
kulturně-společenských akcí, které jsou ojedinělé a stojí za zmínku. Již nyní od 3. 4., kdy se
konala slavnostní vernisáž, probíhá v Restauraci u Konvičky v 1. NP (v KD) výstava „Od Petřkovické venuše k Dolní oblasti Vítkovic“ k 750.
výročí založení města Ostravy a 640 let od první
písemné zmínky o Hošťálkovicích. Ta pochází
z roku 1377 a jedná se o nejstarší německy psanou listinu o dělení Opavska, kde jsou prvně
Hošťálkovice zmíněny. Tato výstava bude probíhat do 28. 4.
V dubnu (24.4.) nás ještě čeká jednání Zastupitelstva MOb Hošťálkovice, které bude mít jako
hlavní bod jednání „Severní spoj“. Jelikož si myslím, že je tato stavba významného charakteru
a výrazně může ovlivnit život v Hošťálkovicích,
proto svolávám toto veřejné jednání do sálu KD,
kde se chceme touto problematikou zabývat přímo s Vámi – širokou veřejností. Účast na jednání
přislíbili JUDr. Lukáš Semerák, radní za oblast
dopravy a Ing. Martin Chovanec, náměstek ředitele Dopravního podniku, a.s.
Další zajímavou akcí hlavně pro děti bude první
„Hošťálkovická pouť“, která bude v sobotu 24.
6. ve sportovním areálu. Připravujeme „hravé
dopoledne“ pro děti a samozřejmě kolotoče,
stánky a vše, co k takové pouti patří... 
Zcela výjimečnou událostí bude u nás 5. 8. diamantová svatba manželů Ingeborg a Ervína
Šofrových, kteří oslaví neuvěřitelných 60 let
na společné cestě životem! Je mi nesmírnou ctí,

ážení a milí
občané,
dostává se k Vám
první číslo hošťálkovických
novin
s netradičním, ale
pro nás s příznačným názvem – Hošťálkovický signál.
A to nejen kvůli naší dominantě hošťálkovického vysílače, který nás proslavil až za hranicemi
našeho regionu, ale i proto, že chceme vysílat
„pozitivní signály“ do našich domácností. 
Již král Šalamoun tvrdil, že „radostným srdcem
zkrásní tvář“. Proto i my bychom chtěli zkrášlet
Vaše tváře, potažmo i „tvář“ Hošťálkovic.
Věříme, že toto periodikum si najde své
místo na (hošťálkovickém) „světě“, a že hlavně
přinese patřičné informace do každé domácnosti. Věříme, že to také přispěje ke zlepšení
komunikace ze strany úřadu a naší samosprávy
s našimi občany. Protože víme, že i když tuto
funkci dobře plní naše hošťálkovická televize
(HTV), tak většina našich obyvatel nemá možnost si tento kanál naladit.
Rádi bychom Vás zde informovali o provedených či plánovaných investicích, o přijatých
usneseních jak rady, tak zastupitelstva, o projednávaných záležitostech, o tom, co plánujeme
a o tom, co se právě u nás v Hošťálkovicích děje.
Ať už to budou nejrůznější zajímavosti ze života
Hošťálkovic, z její historie, tak i informace o kul-

Co letos připravujeme?

že jsme jako MOb Hošťálkovice byli osloveni s žádostí o uspořádání této významné životní události.
Pozvánky na další akce naleznete na našem
webu www.hostalkovice.cz v sekci „Akce v Hošťálkovicích“, kde naleznete termíny plánovaných akcí v Hošťálkovicích od všech našich
místních složek a sdružení.
Krom toho na hlavní stránce v pravé části naleznete modré tlačítko „Rezervovat“, kterým
si můžete u nás zarezervovat různé kulturní či
sportovní aktivity. V minulosti to byla rezervace
jen KD, ale nyní jsme to rozšířili i na víceúčelové hřiště (pro tenis, basket, házenou,…), tréninkové hřiště s umělým povrchem a fotbalové
hřiště, takže Vás zvu k venkovním sportovním
aktivitám.

Investiční plány
V investičních plánech máme zahrnutou
rekonstrukci školních toalet a nových šaten. Celkový objem rekonstrukce je plánován ve výši 2,3
mil. Nyní probíhá výběrové řízení. Vítěze budeme znát až po uzávěrce našich novin. Realizace
bude probíhat během letních prázdnin.
Jelikož se navyšovala kapacita školní vývařovny z 300 na 350 jídel denně, tak nám hygiena
stanovila požadavek na navýšení kapacity konvektomatu. Oslovili jsme tedy MMO a na dálku
musím ještě jednou poděkovat paní náměstkyni
primátora doc. Ing. Ivetě Vozňákové, Ph.D., která nám v tomhle vyšla vstříc. Pro náš městský
obvod nad rámec pomohla prosadit uvolnění finančních prostředků ve výši 521 398,- Kč na nákup a instalaci zcela nového konvektomatu (ještě
jsme měli v jednání odkup staršího z jiné školy).
pokračování na str. 2
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ošťálkovické školy - základní i mateřská
- prošly za posledních několik let nebývalými změnami. Některé změny jsou viditelné
již na první pohled, jiné mohou zůstat trochu
ukryty. Pojďme tedy ty skryté poodhalit, a ty viditelné si připomenout.
Na počátku bylo slovo… A lidé počali skládat ze slov věty, a pokládali si otázky. Dnes se
nejčastěji ptáme: „Za kolik?”
Finance investované do naší mateřské
a základní školy rozhodně nejsou zanedbatelné.
V posledních letech se konečně začalo dohánět
to, o co bylo školství v Hošťálkovicích ochuzeno. Něco se řešilo za 5 minut dvanáct, něco už
hodně po dvanácté. Ale nabralo to rychlý spád
- zahrada mateřské školy, revitalizace budovy
mateřské školy, nový plot před školou a školkou, revitalizace budovy základní školy a nový

sportovní areál - to vše za mnoho miliónů korun (financováno z evropských fondů, dotací
Magistrátu města Ostravy i financí Městského
obvodu Hošťálkovice). Dnes je celý komplex
k nepoznání a lidem, kteří k nám jezdí, se velmi líbí. A není se co divit, za krásného počasí
máme Ostravu jako na dlani, vzadu lemovanou
panoramaty Beskyd.
Pohledu z venčí je však ukryté to, co se
ukrývá uvnitř. V mateřské škole se v posledních
letech modernizovalo také uvnitř. Počínaje novými podlahovými krytinami v obou odděleních,
výměnou nábytku ve třídách, novým nábytkem
v šatnách a konečně rekonstrukcí sociálních zařízení, které proběhlo minulé léto. V dalších etapách plánujeme vyměnit podlahy na chodbách
a schodištích a renovovat vnitřní dveře.
Tytéž úpravy byly provedeny také ve školní

družině, podlahy a nábytek pamatovaly mnohé.
V družině však máme tvůrčí děti i vychovatele, takže estetické proměny družiny probíhají neustále.
Prostory základní školy jsou nesrovnatelně rozsáhlejší, a proto veškeré úpravy probíhají
postupně. Rok co rok byla upravena vždy jedna
a další třída. Začali jsme na nižším stupni, aby
vždy noví prvňáčci přišli do nové třídy. A stejně pokračujeme i s třídami na druhém stupni.
Kompletně byly vyměněny lavice, aby mohly
být nastaveny dle výšky žáků. Na nový nábytek
ještě třídy na vyšším stupni čekají. Z nákladnějších akcí zmiňme kompletní výměnu osvětlení
a přestavbu kotelny na úspornější vytápění.
V současné době je nutné čerpat finance z různých projektů, dotací a grantů. Naše škola úspěšně čerpala finance z těchto zdrojů na venkovní
pokračování na str. 2
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Výzva občanům
V krátkosti si dovolím ještě trochu moralizovat. V poslední době se nám hromadí stížnosti, které mají jednoho společného jmenovatele
– špatné sousedské a mezilidské vztahy, závist
a netoleranci. Většina z nich je založena na nějaké historické křivdě, která byla někomu způsobena a ten to pak „vrací“ dál.
Všemi podněty a stížnostmi se pečlivě zabývám, ale žel nelze uspokojivě vyhovět všem,
ač bych třeba rád. Navíc minulost již nezměníme, ale změnit můžeme pouze naši přítomnost
a tím i ovlivnit naší budoucnost. Apoštol Matouš k tomu říká: „Každé království rozdělené
samo proti sobě zpustne a žádné město nebo
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dům rozdělený proti sobě neobstojí.“ Proto pokud máme společně změnit „tvář“ Hošťálkovic,
musíme začít každý sám u sebe. Především
v takových drobnostech jako jsou parkování
na místech tomu určených, v ořezávání dřevin,
které přerůstají k sousedům nebo neobtěžování
sousedů „nezdravým“ kouřem, hlukem apod.
Můj poslední apel je na to, abychom nebyli lhostejní jeden k druhému a k věcem „společným“. Protože vandalismus a rozkrádání
„obecního“ majetku nás stojí ročně desítky
tisíc korun vynaložených i z Vašich kapes. Jen
mimochodem - posledně nám byl ukraden popelník, který byl před KD – nyní tak budeme instalovat popelníky přímo na sloupy, na pevno;

dále se nám po zimě ztratily čtyři posypové nádoby; připravujeme opravu poničeného altánku na Vyhlídce, dětského hřiště, atd.
Děkuji za Vaše pochopení a věřím, že společnými silami naše úsilí bude zúročeno ve prospěch nás všech. 
Závěrem bych chtěl připomenout, že jsou
před námi Velikonoční svátky, které jsou pro
mnohé „svátky jara“, ale především jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, oslavou
zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
Přeji Vám, aby poselství Velikonoc rezonovalo ve Vašich domovech co nejdéle, přeji Vám
mnoho krásných a poklidných chvil v našich
krásných Hošťálkovicích. 
Váš Jiří Jureček

To tedy rozhodně ne. Stále si ponechává určité
osobní kouzlo, duch školy zůstal zachován také
díky historickým pomůckám, které zdobí chodby školy. Však bude mít také škola příští rok 80
let, tak se třeba přijďte podívat.
Výše uvedené změny by nebyly nic platné
samy o sobě, neboť školu školou nedělá nové
okno ani sebemodernější technika, ale lidé, kteří se dennodenně podílejí na procesu, pro který
byly školy postaveny. Proces vzdělání a častěji
také výchovy není neměnný, ale mění se každým
dnem, každou novou situací. A tak učitel večer
ulehá v očekávání, co přinese další nový den.
A hošťálkovičtí učitelé se s každou novou situací
vypořádavají, jak nejlépe umějí. Také proto naše
škola začíná být známá svou nadstandartní péčí
o žáky, kteří zvýšenou péči potřebují. Dětem ze
sociálně obtížného prostředí se snažíme pomoci např. financováním obědů nadací Obědy pro
děti. Všem za to patří velký dík.
Ukončíme-li malý vhled do minulosti posledních několika let, zaměříme nyní pozornost
na současnost a blízkou budoucnost. Vzhledem

k již zmiňovanému vybudování sportovního
areálu a vzhledem k dlouhodobé spolupráci s Atletickou školkou SSK Vítkovice jsme od tohoto
školního roku otevřeli na naší škole atletický
program, který podporuje sportovní přípravu
dětí od školky přes celou dobu povinné školní
docházky (v současné době pro žáky 1. až 6. třídy). V rámci výuky mají žáci volitelný předmět
Atletika, takže mimo odpolední tréninky trénují
také v rámci výuky. Od 2. třídy atleti co 14 dní
cvičí ve škole pod dohledem fyzioterapeuta, což
je v rámci škol ojedinělá záležitost. Od nového
roku probíhá atletický program ve spolupráci
s nově vzniklým Atletickým klubem Hošťálkovice, s úzkou spoluprací s atletikou SSK Vítkovice.
Starší děti tak mohou startovat jako registrovaní
atleti na atletických závodech pod záštitou Českého atletického svazu. Věříme, že díky tomu
udržíme děti delší dobu u sportu na úkor často
nesmyslného trávení času před obrazovkami počítačů, tabletů a mobilů.
Držte nám pěsti!
Mgr. Radim Šink, ředitel školy

Pokračování článku Quo vadis, školo?

učebnu, tabletovou učebnu, vybavili jsme učebnu
přírodovědných předmětů vybavením, které bychom z jiných zdrojů nepořídili (např. digitální
mikroskop napojený na velkou interaktivní tabuli).
Navíc všechny třídy jsou vybaveny audiovizuální
technikou - dataprojektorem a reproduktory. Díky
dotacím jsme obnovili vyučování ve školních dílnách, abychom snad pomohli zabránit současným
anomáliím, kdy se zjišťuje, že čím dál více mužů má
doma obě ruce levé...
Největší bolestí školy jsou stále sociální zařízení. Jejich výměnu očekává již několik generací žáků, ale teprve ti současní se dočkají. Toto
léto konečně dojde k rekonstrukci všech toalet
ve škole. Navíc budou na žáky v novém školním
roce čekat také nové šatny, ve kterých budou mít
žáci vlastní skříňky. Z nejhoršího tedy budeme
venku, což ale neznamená, že by již nebylo co vylepšovat. Sisyfovskou kuličku v podobě dalších
prací koulíme do kopce dál. Ale dost už toho,
myslím, že to stačí. Jen ještě dovolte závěrem podotknout, že škola nebyla předělána na moderní
tuctovou budovu, jakých najdeme všude plno.

Pozvánka na jednání
Zastupitelstvo městského obvodu Hošťálkovice se bude konat dne 24. 4. 2017 v 17:00 hodin v sále kulturního domu.
Hlavním tématem bude „Severní spoj“ za přítomnosti radního MMO JUDr. Lukáše Semeráka (Ostravak) a náměstka ředitele DPO a.s.
Ing. Martina Chovance (dokumenty budou k nahlédnutí v sále už od 16:30 hodin).

MATIČKA 2017 – festival školních družin
V

letošním roce převzala Základní a Mateřská škola Hošťálkovice záštitu a pořadatelství nad krajským setkáním školních družin,
které pořádá naše vychovatelka Simona Kupcová Jánská již dvanáctým rokem.
Akce pod názvem Přehlídkový festival školních
družin MATIČKA 2017 se koná za finančního
přispění Statutárního města Ostravy a proběhne 29. 5. 2017 v DK Akord.
Žáci zde mají možnost prezentovat um a dovednosti získané ve školních družinách či v zájmových kroužcích pracujících při školních
družinách základních škol.

Každoročně na festivalu okolo 200 účinkujících ve věkové skupině od 6 do 12 let prezentuje zájmové útvary z oblasti taneční, pěvecké,
hudební, dramatické či sportovní (aerobic
a gymnastika).
Mnohým rodičům z řad diváků nabízí festival
možnost rozšíření povědomí o možnosti využití
zájmových útvarů pracujících při školních družinách základních škol. Pro školní družiny je to
významná forma prezentace jejich práce. Samotní účinkující mají možnost nejen ukázat to
nejlepší, čemu se celý školní rok věnovali v rámci školní družiny či kroužku, zároveň zpravidla

na tomto festivalu pěkným způsobem zakončují celoroční činnost svých zájmových útvarů.
Festival je nesoutěžní a tak každoročně
rozdává spoustu radosti (včetně medailí a pohárů) těm, kteří se nebojí vystoupit na pódiu
velkého kulturního domu.
V letošním roce bude naši školu na festivalu
zastupovat tanečně-pohybový kroužek Hopík,
pracující při naší školní družině.
Akce je veřejná, a tak jistě můžete přijít žáky své
školy podpořit i vy.
Těšíme se na vás
Bc. Simona Kupcová Jánská
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Z usnesení rady - starosty / Leden - únor 2017
1. Charita Hlučín

skytla společnost Kernbach s.r.o.

V roce 2016 využívalo služeb Charity Hlučín 5
občanů městského obvodu. Jelikož jsou s výkonem této služby v našem obvodě dobré zkušenosti, souhlasil starosta s prodloužením smlouvy na rok 2017. Výše příspěvku ve výši 25 korun
za klienta na hodinu zůstává beze změny.

5. Instalace DZ - Křižovatka ulic Žleby
a Hrušková

2. Sál kulturního domu - Kulturní dům
Starosta projednal a souhlasí s žádosti paní Konečné o dlouhodobé pronájmy sálu kulturního
domu za účelem tréninků lektorů tanečního
kurzu a za účelem navazujícího tanečního kurzu pro dospělé.

3. Povodňový plán - Foto Odry a Opavy
V závěru roku starosta projednal a odsouhlasil
aktualizaci Povodňového plánu městského obvodu Hošťálkovice na roky 2017-2020 ve složení: starosta, zaměstnance provozního úseku,
tajemníka, zaměstnance stavebního úseku
a velitele hasičů.

4. Celoroční údržba zařízení - Kulturní
dům, Úřad, Bytové domy
Na základě vypsané veřejné zakázky malého
rozsahu týkající se celoroční údržby plynových, vodoinstalačních a sanitárních zařízení
v objektech městského obvodu Hošťálkovice
byla vybrána nejvhodnější nabídka, kterou po-

Z důvodu špatné přehlednosti na křižovatce
ulic Žleby a Hrušková vydal Dopravní inspektorát města Ostravy souhlasné stanovisko s instalací dopravního zrcadla, které se již podařilo
realizovat.

6. Komise k projednávání přestupků Úřad
Starosta projednal a odsouhlasil zřízení zvláštního orgánu městského obvodu. Jedná se
o komisi k projednávání přestupků. Komise se
skládá z předsedkyně Mgr. Leony Gierc a dvou
členů Ing. Josefa Hykla a Květoslavy Vojířové.

7. Hrazení jízdného - Úřad
V roce 2009 bylo schváleno usnesení, kterým bylo
zaměstnancům úřadu městského obvodu hrazeno jízdné ve výši 50% jízdního tarifu. Jelikož
všichni zaměstnanci mohou v rámci pracovní náplně dojíždět na úřady města Ostravy, na školení,
semináře či konference služebním vozidlem, rozhodl starosta původní usnesení zrušit.

8. Knihovní fond - Knihovna
Knihovna města Ostravy zažádala i tento rok
o účelovou neinvestiční dotaci pro potřeby
knihovny v Hošťálkovicích ve výši 10 000 ko-

run. Starosta žádost projednal a odsouhlasil.
Dotace bude použita na doplnění knihovního
fondu o aktuální literaturu všech žánrů pro dospělé, děti a mládež a také pro rozšíření výběru
knih k úspěšné literární soutěži Lovci perel. Část
příspěvku poputuje na rozvoj literárně-tvůrčích schopností dětí a mládeže prostřednictvím
knihovnických lekcí, výtvarných dílen a soutěží.

9. Restaurace KD - Kulturní dům
Od konce minulého roku nemá restaurace,
kuchyně a přilehlé prostory svého nájemce.
Starosta odsouhlasil zveřejnit záměr pronájmu
a provozování těchto prostor od 1.3. kvůli žádosti složek využít zázemí restaurace pro plesy.
Na základě výběrového řízení starosta nakonec
rozhodl o uzavření nájemní smlouvy se společností Zdravá vařečka - školní jídelna – vývařovna, s. r. o. ze Slezské Ostravy. Restaurace je již
v těchto dnech v provozu a HTV pro Vás připravuje reportáž s novými provozovateli.

10. Jmenování velitele JSDH
Starosta projednal žádost o jmenování nového
velitele jednotky SDH. Z důvodu odstoupení
z této funkce panem Jířím Šoferem byl na návrh SDH jmenován velitelem jednotky pan David Sýkora.
Vypracovala: Lucie Pudichová

Vítání občánků narozených v roce 2016
V

sobotu 18. 2. 2017 jsme přivítali mezi nové
hošťálkovické občánky děti, které se narodily v roce 2016. Nově narozených dětí bylo deset,
z nich devět kluků a jedna holčička. Samotného
slavnostního aktu vítání se z důvodu nemoci zúčastnilo jen šest dětí se svými příbuznými.
Všem přítomným zahrály a zazpívaly děti naší
základní školy pod vedením p. učitele Višnic-

kého. Starosta Hošťálkovic Jiří Jureček přivítal
naše nejmenší občánky slovy: „Vítám Vás, milé
děti, mezi občany naší malé, ale milé vísky Hošťálkovice, ve které, věřím, že budete prožívat své
radostné dětství i šťastné životy v dospělosti. Vyrůstejte v lásce a bezpečí pro radost svých rodičů,
prarodičů a nás všech. Ať je Vaše životní cesta
posázená samými růžovými poupaty. A také pro-

sím nezapomínejte na svou rodnou obec, na Hošťálkovice, které se z Vašich úspěchů budou těšit
společně s Vašimi nejbližšími.“
Na památku děti obdržely pamětní list, keramickou drobnost s logem Hošťálkovic, knížku
Hlučínských písní a drobný finanční příspěvek.
Rodiče se pak podepsali do pamětní knihy našeho městského obvodu.
(redakce)
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Něco málo o dění ve škole
O

d školního roku 2016/17 máme v naší
škole rozšířenou výuku tělesné výchovy se
zaměřením na atletiku. To však neznamená, že
naši žáci nemají jinou možnost sebeuplatnění.
Ve škole pracují tradiční kroužky - angličtina
pro prvňáky a druháky, pěvecký, přírodovědný,
keramický a kroužek deskových her. Od minulého
školního roku pracuje ve škole kroužek kytarový
a nově i taneční kroužek Hopík, jehož členové už
mají za sebou i první veřejné vystoupení.
Pro nadšené čtenáře máme ve škole poměrně slušně vybavenou knihovnu s pravidelnou výpůjční dobou. Jako volitelný předmět vyučujeme
čtenářské dílny, a tak je knihovna dost využívána.
Žákům se snažíme připravovat různé akce:
kulturní – návštěvy divadelních či filmových
představení, výstav, vzdělávací – besedy, přednášky i sportovní – soutěže, plavecký a lyžařský kurz.
V tomto školním roce jsme již několikrát využili
nabídku Světa techniky Ostrava a navštívili jsme
s žáky edukativní programy. Pořady se žákům
i pedagogům líbí, velmi přínosné jsou i pro výuku.
Navíc je dle zájmu a času spojujeme s prohlídkou

expozic Velkého světa techniky. Další velmi povedenou akcí, která byla pro žáky velkým zážitkem
i zkušeností byl projekt SZŠ a VOZŠ Ostrava
s názvem „To dám“. Během ní si žáci 2. stupně
mohli prakticky vyzkoušet poskytování první pomoci. Nyní se žáci 1. stupně nejvíc těší na školu
v přírodě, která je čeká v červnu.
V soutěžích jsme v tomto školním roce
zaznamenali několik úspěchů. Například v 7.
ročníku soutěže Technické dovednosti žáků
základních škol. Žáci měli letos za úkol vyrobit
motyčku. Naši školu reprezentovali Jakub Kříž,
Ondřej Cymorek, Krystian Bartošík a David
Boháč z 9. třídy. Nejlepší byl Jakub Kříž, který se umístil na vynikajícím 3. místě. V okresním kole ve šplhu družstvo mladších děvčat
vybojovalo stříbrné medaile. Družstvo soutěžilo ve složení: Natálie Posmyková, Sabina
Tomečková, Adriana Svobodová a Monika Kaczmarzová. Další soutěže jsou ještě před námi.
Chystáme se na okresní kolo Pythagoriády, kde
nás budou reprezentovat Marek Fukan, Ondřej
Kučera, Sabina Tomečková a Tomáš Tomeček.

Natálka Posmyková se pilně připravuje na Anglického slavíka, stejně jako Veronika Vyklická
a Jakub Kříž na Pěvecký meeting 2017. Čtvrtá
třída se zapojila do celoostravské soutěže Hledej pramen vody a poctivě plní úkoly, které
po nich pořadatelé požadují.
Několik soutěží jsme si uspořádali ve škole sami. Již podruhé proběhla taneční soutěž,
v níž zvítězily Anna Jurečková a Nikol Fialová.
Premiérově se odehrál turnaj ve stolním tenisu,
v něm byl nejlepší z žáků Ondřej Kučera a mezi
pedagogy Bc. Marek Šinal.
Naši žáci se zapojili i do soutěží literárních
nebo výtvarných, a přestože se se svými díly neumístili na předních místech, myslíme si, že jejich
práce stojí za uveřejnění. Uvedené básničky, na
str. 7 jsme spolu s dalšími (celkem 12 prací) posílali do soutěže O nejhezčí básničku na téma „Zdál
se mi sen…“ (soutěž pořádaly Ostravské výstavy,
a.s.). Obrázek na zadní straně nakreslila Nikol
Harbistová z VIII. třídy pro soutěž Svět techniky
očima dětí (soutěž pořádal Svět techniky Ostrava).
Mgr. Hana Demlová

Školní jídelna

V naší jídelně se snažíme zaměřovat na popularizaci zdravého stravování. Pro děti v mateřských
školách připravujeme různé pomazánky luštěninové, rybí, tvarohové, špenátové, drožďové.
Při přípravě obědů a svačinek používáme především čerstvé a kvalitní suroviny. Jednou z našich hlavních zásad je nepoužívat polotovary
jako např. instantní omáčky, polévky, bramborové kaše v prášku. Zakládáme si na zdravé
stravě, která je pro nás prioritní.
Do skladby jídelníčků zařazujeme potraviny, které děti až tak často neznají. Jako přílohu dáváme například bulgur, kuskus, pohanku, cizrnu,
jasmínovou rýží, rýži basmati. Přestože je nově
zařazená surovina zpočátku ne vždy přijata kladně, postupně se situace mění, strávníci si pomalu
zvykají na novou chuť a velmi často se stává, že
tato surovina časem patří mezi oblíbené.
Z dalších surovin bych zmínila rýžové, jáhelné
nebo pohankové vločky, dále červenou čočku,
fazole adzuki, fazole mungo a podobně. Ryby

nakupujeme pouze kvalitní bez přídavku vody.
Na dochucení pokrmů používáme čerstvé bylinky (tymián, bazalka), také sušené bylinky
jako je medvědí česnek.
Je jasné, že mezi oblíbená jídla patří houskový
knedlík, omáčky, krupicová kaše, smažený řízek.
Obědy se připravují podle norem pro školní stravování. Velikost porce je dána věkem žáka a samozřejmostí je dodržování hygienických pravidel.
O všechny strávníky se stará šestičlenný kolektiv.
Pokud by někdo z občanů projevil zájem o odběr obědů, může kontaktovat vedoucí školní jídelny, která mu podá další informace. Cena obědu je
65,- Kč a zahrnuje polévku, hlavní jídlo včetně salátu a pokud je na jídelníčku, tak taky ovoce, jogurt.
Závěrem chci jménem celého kolektivu
školní kuchyně popřát všem našim strávníkům
spokojenost. Budeme se i nadále snažit, aby
Vám v naší školní jídelně co nejvíce chutnalo.
Vedoucí školní jídelny: Iveta Kudelová
Telefon: 595 693 005, jídelna@zsvyhledy.cz

Š

kolní jídelna je součástí organizace Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hošťálkovice. V současné době vaříme pro žáky základní
školy Hošťálkovice, děti z mateřské školy Hošťálkovice, mateřské školy Lhotka a základní
školy Lhotka, dále zaměstnance škol a cizí
strávníky. Kapacita naší jídelny je 350 jídel denně. Stanovenou kapacitu úspěšně naplňujeme.
Jako školní jídelna jsme zařazeni do projektu
Ovoce do škol, který je organizován s finanční
podporou Evropské unie. Cílem tohoto projektu je, aby děti dostávaly zdarma dvakrát
měsíčně balíček ovoce. Dále jsme zapojení
do projektu Škola plná zdraví. Tento projekt vytvořila společnost Bonduelle ve spolupráci se
Společností pro výživu. Cílem je zvyšování přijmu a následné obliby zeleniny u dětí jak v syrovém, tak i tepelně opracovaném stavu.

Atletika v Hošťálkovicích
V

prosinci 2016 byl v Hošťálkovicích založen
nový atletický klub. Nebyl však založen
na zelené louce, ale na základě několikaleté
práce s malými dětmi v rámci projektu Atletická školka SSK Vítkovice, kterou vede místní
trenérka Zuzana Uhrová. Základy atletiky jsou
vštěpovány dětem od 4 let (a často i mladším),
ti první však již poměrně odrostli „školkovým
tretrám“, přesto u atletiky rádi zůstávají. Aby
tedy s atletikou mohly pokračovat také starší
děti, musely se jim pro to vytvořit podmínky.
Díky realizaci výstavby nového sportovního

areálu a díky podpoře Atletického klubu SSK Vítkovice vznikl Atletický klub Hošťálkovice, z. s., který se
na počátku roku 2017 stal členem Českého atletického svazu. Záměrem klubu je poskytnout sportovní
přípravu zaměřenou na atletické disciplíny dětem
od 4 let počínaje a povinnou školní docházkou konče (alespoň prozatím), proto klub také spolupracuje
s místní základní školou na atletickém programu.
V současné době jsou do soutěží přihlášeny kategorie
mladších žáků a žákyň (ročníky 2004 a 2005). Mladší
atleti se účastní závodů atletických školek, které bývají
pravidelně také v Hošťálkovicích (letos 4. května).

Nyní má klub přes 60 členů. Zakládajícími členy jsou Zuzana Uhrová, Radim Šink a Martin Věžník. V rámci atletického programu je do spolupráce
zapojena také fyzioterapeutka Jiřina Jurečková.
Vzhledem k tomu, že nejbližší atletické
kluby pro kategorii žactva jsou SSK Vítkovice,
Atletika Poruba a TJ Sokol Opava, chtěli bychom nabídnout možnost věnovat se atletice
také mladým sportovcům z blízkého okolí Hlučínska. V současné době nabíráme nové atlety
narozené v roce 2004, 2005 a 2006.
Radim Šink, předseda AK Hošťálkovice, z. s.
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Mateřská škola
N

ěkterá přátelství trvají již od útlého dětství.
Tady, v Hošťálkovicích, se mnohá přátelství
začínají utvářet v mateřské škole, která zde stojí
38 let a většina místních obyvatel ji navštěvovala.
Kromě zvelebování prostředí mateřské školy se také snažíme o kulturní rozvoj našich dětí.
Každý měsíc proto u nás v MŠ probíhají různé
akce, např.: divadla, besedy, kouzelnická představení, Mikulášská nadílka, karnevaly, pečení
vánočního cukroví, vynášení Mořeny, čarodějnický rej, hledání velikonočního zajíčka aj.
Dne 13. 12. mateřskou školu navštívili pracovníci Českého červeného kříže Ostrava a snažili
se děti naučit základy zdravovědy. Děti si mohly
vyzkoušet ošetřit pomocí obvazového materiálu plyšového kamaráda, asistovaly při operaci
plyšového medvídka, podívaly se, jak vypadají
rentgenové snímky lidské kostry a spousty dalších zajímavých činností. Největší atrakcí pro děti
byla samozřejmě sanitka, kterou zdravotníci ČČK
přijeli. Děti měly možnost si sanitku prohlédnout
nejen zvenčí, ale také si naši malí zvědavci mohli
sanitku prohlédnout zevnitř. Následně zdravotníci předvedli, jak se nakládá zraněný člověk na nosítka při převozu do nemocnice. Při této činnosti
pracovníkům ČČK dělaly figuranty paní učitelky
obou tříd. Na závěr této akce děti obdržely dárečky v podobě reflexních přívěsků, omalovánek, klíčenek i drobných sladkostí.
Tato akce proběhla pod vedením Mgr. Michaely Slovákové, která se k Záchrannému
týmu ČČK Ostrava dostala již na škole. Aktuálně pracuje v Krizovém centru Ostrava, ale práce v Záchranném týmu je pro ni i nadále vášní
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a koníčkem. Poprosila jsem Míšu, aby nám tuto
akci trochu přiblížila a pověděla nám, co se ji
na této práci nevíce líbí. „Záchranný tým Ostrava do školek jezdí většinou na žádost školek
v rámci nějakých výjimečných dní (Den Zdraví,
Den ČČK apod.), ale jednou ročně okolo Mikuláše se snažíme sami dělat dobré skutky a vyhledáváme místa, kde můžeme dělat radost. Loni to
byla zrovna Vaše školička. Já sama návštěvy dětí
zbožňuju, protože mám pocit, že mě děti opravdu vnímají, chtějí sdílet vše, co je napadá a když
obvazují medvídkům ťapičky, tak je to prostě
úžasná podívaná. Je to taková ta práce, ze které
neodjíždíš unavená, ale nabitá energií.“
I nadále se budeme snažit dětem přichystat
co nejzajímavější akce. Do konce školního roku
máme pro děti nachystaná tři divadelní představení, hledání velikonočního zajíčka, čarodějnický rej, výlet do Světa techniky v Dolní oblasti
Vítkovic s edukačním programem „Jak se staví
město“, besídku pro rodiče či loučení se školáky.
V MŠ dětem nabízíme také zájmové kroužky, které mohou navštěvovat v odpoledních hodinách. V letošním roce se jedná o taneční kroužek, který probíhá každý čtvrtek pod vedením
lektorky Markéty Parmové, a o atletický kroužek, který probíhá každou středu ve spolupráci
se základní školou v Hošťálkovicích. Kroužek
vede Mgr. Radim Šink a Ing. Zuzana Uhrová.
Sezónně také probíhá lyžařský a plavecký výcvik, na který mohou rodiče děti přihlásit.
V následujícím školním roce 2017/2018
by měly ve školce také probíhat lekce anglického jazyka, které nejsou pro děti limitovány
věkem. Mohou se tedy přihlásit nejen děti ze
třídy „Lištičky“, kde nalezneme děti ve věku
od 4 do 7 let, ale také děti ze třídy „Zajíčci“,

které navštěvují děti od 2 do 4 let.
Věříme, že se dětem v naší školce líbí,
a i nadále se budeme snažit o nevyšší spokojenost nejen dětí, ale také rodičů.
Bc. Tereza Vojtková, učitelka MŠ
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překážkový běh
Děti opět pojedou S kolem Dětský
Hošťálkovice
kolem Hošťálkovic
V
v tomto roce podpoří další podnikatelé z obce.
Bezpečná realizace akce se však také neobejde bez shovívavosti občanů, protože v den
závodu neparkují auta na komunikacích a akceptují omezený provoz v celé dolní části Hošťálkovic. Nelze opomenout, že díky rodičům,
podílejících se na přípravě a organizaci závodu,
si děti mohou užít atmosféru opravdového cyklistického závodu. Zázemí pro naše malé i velké
závodníky nám již několik let poskytuje Hospůdka na Lipce.

Z činnosti sboru
dobrovolných hasičů

V

S

polek rodičů 20.5.2017 opět pořádá již tradiční cyklistický závod S kolem kolem Hošťálkovic.
Na startu trati, která vede dolní části Hošťálkovic, se zpravidla sejde až 80 dětí ve věku
od 3 do 15 let. Každý účastník závodu obdrží
startovní číslo na kolo v designu závodu, medaili, diplom a drobné občerstvení. První tři
místa každé kategorie jsou oceněna trofejemi,
věcnými cenami a tričky s logem závodu.
Závod je pořádán za podpory Úřadu městského obvodu Hošťálkovice, Statutárního města
Ostrava a ve spolupráci s Městskou policií Ostrava. Loni se nám podařilo navázat sponzorskou
spolupráci s Cyklo Jureček a věříme, že závod

sobotu 10. června 2017 se od 14.00 konají otevřené závody pro všechny děti od 6
do 15 let. Na trati bude čekat mnoho překážek, které prověří fyzickou zdatnost. Pokud
budou nějaké překážky nad sílu závodníka,
místo zdolání překážky odcvičí stanovené cviky a přičtou se mu nějaké vteřinky. Těšíme se
na malé i velké hrdiny a hrdinky. Pořádá Atletický klub Hošťálkovice.
(redakce)

S kolem kolem Hošťálkovic se u dětí těší
veliké oblibě! Příjďte v květnu podpořit hošťálkovické závodníky.
Spolek rodičů ZŠ a MŠ Hošťálkovice

elkou letošní událostí byla valná hromada
okrsku č.1 okresního sdružení hasičů Ostrava. Do tohoto okrsku spolu s našim sborem
dobrovolných hasičů spadají sbory Mariánských Hor, Nové Vsi, Petřkovic a Přívozu. Hlavním bodem byla zpráva o činnosti okrsku.
Pro nadcházející období nás čekají dvě
velké akce. Dne 30. dubna se uskuteční pálení
čarodějnic – tradiční průvod bude zakončen
posezením u hasičské zbrojnice. Dne 14. května si pak připomeneme oslavy svátku sv. Floriána – patrona hasičů, v rámci této akce projde
průvod od hřbitova ke kostelu Všech Svatých,
kde proběhne slavnostní mše svatá. Poté bude
připraveno posezení v hasičské zbrojnici.
Z činnosti mládeže
V rámci vzdělávacího systému mladých hasičů dne 30. března 2017 proběhly zkoušky pro získání odznaků odbornosti. Od 2. dubna 2017 pak
začínají objíždět hasičské soutěže. Na 22. duben
hasičská mládež plánuje sběr druhotných surovin – železo a papír. Koncem dubna ještě v rámci splnění volnočasových aktivit úklid lesa. Dne
27. května se uskuteční ve sportovním areálu
soutěž TFA Mladého hasiče, která je obdobou
železného hasiče pro děti.
(redakce)

Senioři informují

K
Olympijský běh letos také v Hošťálkovicích

Z

apojte se do jedné z největších běžeckých
akcí, která se uskuteční ve středu 21. června 2017 na mnoha místech v České republice.
Předpokládá se celková účast okolo 70 000 běžců. Jedním z nich můžete být i Vy, a to přímo
v Hošťálkovicích. Jubilejní 30. ročník, dnes na-

zvaný T-Mobile Olympijský běh 2017, pořádá
Atletický klub Hošťálkovice. Registrace přes
oficiální stránky www.olympijskybeh.cz, kde
naleznete také mapu trasy.
(redakce)

lub seniorů v Hoštálkovicích, pravidelně
navštěvuje 35 členek. Dne 4. 2. uspořádal
společenský ples, kterého se zúčastnilo bezmála 130 návštěvníků. Přijely se k nám pobavit i spřátelené kluby z Petřkovic, Bobrovníků,
Krásného Pole, Poruby a další. Všichni byli
velmi spokojeni, jak s občerstvením, hudbou,
tombolou, ale hlavně s příjemnou atmosférou.
Naše členky se na oplátku podívají 28. 4. do
KD Petřkovice, kde tamní klub připravil Jarní
posezení. Tímto bychom chtěli pozvat i ostatní
seniory z Hoštálkovic, pojďte se s námi pobavit!
V květnu se vypravíme na zájezd na Jesenicko.
Navštívíme zámek Jánský vrch v Javorníku,
který se nachází téměř u hranic s Polskem.
(redakce)
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Knihovna města Ostravy – pobočka Hošťálkovice
O
d října 2016 se knihovna zapojila do celorepublikové soutěže Lovci perel, v níž
mohou děti aktivně rozvíjet své čtenářské dovednosti a za každou přečtenou knihu získat
perlu. Jejich snaha pak bude v průběhu roku
pravidelně odměňována. Do soutěže se prozatím zapsalo 37 dětí.
Minulý kalendářní rok 2016 knihovna zakončila úspěšnou Vánoční dílnou, kterou reali-

Historická rýma
Eliška Honusová, Lukáš Glumbík,
Jakub Kříž, IX. třída
Zdál se mi sen,
ve kterém jsem létal jen,
rychle jsem vzlétl k nebi,
pak po hlavě spadl k zemi,
náhle se mi promítá před očima
jaro, léto, podzim, zima,
krásně se to tady vyjímá,
ale NÉ …KÝCH…postihla mě rýma!
Znenadání slunce se zatmí,
přede mnou tvor velký, statný,
dinosaurus to jest býti,
sežrat mě asi bude chtíti,
hbitě se mu vyhnu,
vlevo do jeskyně vběhnu,
na stěně malůvky jsou ….KÝCH….,
čípak asi budou?
Najednou přišel šok!
Zjistil jsem jaký je rok!
Ocitl jsem se ve stodole,
kde Leo da Vinci jezdil na kole,
bohužel jel velmi rychle,
narazil do zdi ….KÝCH….
a z kola byla krychle.
Z okna vidím Máchu na skále,
jak uklouzl a měl namále,
došel jsem k němu
a tázavě se zeptal:
„ Co to píšeš?“
„Nějaký červen.“ ….KÝCH….
nebo co to žbleptal.
Nyní už doma jsem
v naší chaloupce za lesem
to byl ale divný sen,
….KÝCH…., rýma zůstala jen.

Snění
Tereza Pampuriková, VI. třída
Stále častěji utíkám do svého snění,
schovávám se tím před realitou denní.
Schovávám se za své sny,
jedině tak přežívám všechny dny.
Utíkám do své krásné pohádky
a nevím, jak najít cestu nazpátky.
Zpátky nohama na pevnou půdu,
i když vím, že do snů utíkat stále budu.

zovala ve spolupráci s místním Klubem důchodců. Dílny se tentokrát zúčastnilo více než 40 dětí.
Od ledna 2017 se uskutečnila již spousta
různorodých akcí. Děti luštily kvízy týkající se
pohádkových bytostí, bezpečnějšího Internetu,
nebo vyráběly magické panenky strachu. V týdnu od 27. 2. do 4. 3. proběhl Týden prvňáčků,
v rámci něhož se mohli žáci prvních tříd registrovat do knihovny na rok zdarma. Knihovnice

MLADÍ HASIČI
– DĚTI Z HOŠŤÁLKOVIC
Pořádají v sobotu 22. 4. 2017 od 8.00
SBĚR STARÉHO ŽELEZA A PAPÍRU.
Prosíme o nachystání těchto surovin před
plot, budeme je postupně sbírat pomocí
traktoru, nákladního a osobního automobilu, které poskytne p. Marian Černota a hasiči. Vybraná částka bude použita na výbavu
a chod našich mladých hasičů - DĚTÍ.

DĚKUJEME
MLADÍ HASIČI HOŠŤÁLKOVICE

Svozový den pro BIO popelnice
zůstává stejný

S

e začátkem dubna přešel v Ostravě svoz zeleně z BIO popelnic ze zimního do letního
režimu. Nádoby budou opět vyprazdňovány
ve čtrnáctidenním intervalu. OZO Ostrava tímto
ujišťuje občany všech městských obvodů, že termíny zůstávají stejné jako v uplynulém období.
Termín svozu zeleně v Městském obvodu Hošťálkovice:
PONDĚLÍ – lichý týden

v převleku Jitřenky a Večernice pasovaly letos
celkem 11 dětí na čtenáře knih.
Na duben plánujeme tvořivou dílnu s velikonoční tematikou a kvíz ke Dni Země. V následujících měsících se můžete těšit na další
kreativní dílny, kde si vyrobíme plstěné mýdlo
či lapače snů. Chybět nebudou ani oblíbené
soutěže a vědomostní kvízy.
Martina Hlubková, knihovna Hošťálkovice

Plesová sezona
P

lesovou sezónu zahájily v našem městském
obvodě děti. Skupinka místních občanů pod
záštitou Úřadu městského obvodu připravili pro
děti maškarní ples plný her, tance a zábavy. Týden
na to se pobavili i dospělí na vyprodaném plese
místního Sboru dobrovolných hasičů. Skvělou
hudbu a pití zpestřilo taneční vystoupení. I druhý
ročník obecního plesu sklidil úspěch. Lákavé ceny
v tombole a příjemná kapela, při které se hosté
bavili do ranních hodin. Možnost pobavit se měli
i senioři na již tradičním plese, který má na starosti Klub seniorů. V rámci dobrých vztahů ples
navštívily také kluby okolních obcí. Bujaré plesové veselí pokračovalo Školním plesem, za kterým
stojí Spolek rodičů a Základní a mateřská škola.
Výborné občerstvení a zábavu doplnilo opět taneční vystoupení. Děti se mohly vyřádit na dalším
maškarním plese, jenž uspořádala TJ Sokol odbor
Sport pro všechny a občanské sdružení Torali.
Odpoledne provázely hry, odměny, písničky a tanec. Posledního plesu se zhostila TJ Sokol, která
zorganizovala maškarní ples i pro dospělé. Samozřejmostí byla promenáda masek a odměna těm
nejpovedenějším. Na plesové veselí si tak musíme
počkat do příštího roku.
(redakce)

Seznam plánovaných akcí v městském obvodu
Hošťálkovice duben-červen 2017
Datum

Čas
Od
03.-28.4. 12:00

23.04.
24.04.
28.04.
30.04.
07.05.
11.05.
14.05.
14.05.
20.05.
27.05.
04.06.
02.06.
10.06.
17.06.
19.06.
21.06.
24.06.

Do
21:00

16:00
17:00

18:00

16:30
07:00
08:25
16:30
08:00

18:30
19:00

17:00

19:00

18:30

14:00
16:00
18:00
10:00

19:00
22:00

Akce

Místo

Pořádající

Výstava k výročí 750 let
založení Ostravy a 640 let
první písemné zmínky
o Hošťálkovicích
Hošťálkovice - Třebovice
Zastupitelstvo MOb
Stavění máje
Pálení čarodějnic
Hošťálkovice - Rychvald
Zájezd Javorník
Sv. Florián
Hošťálkovice - Klimkovice
S kolem kolem Hošťálkovic
Závody v požárním sportu
Hošťálkovice - Muglinov
Kácení máje
Dětský překážkový běh
Letní Gala taneční školy
Zastupitelstvo MOb
T-Mobile olympijský běh
Hošťálkovická pouť

Rest. U Konvičky
1. NP

SMO a MOb
Hošťálkovice

Sportovní areál
KD Hošťálkovice
Sportovní areál
Sportovní areál
Sportovní areál

TJ Sokol
MOb
TJ Sokol
SDH
TJ Sokol
Klub seniorů
Kostel Všech svatých SDH
Sportovní areál
TJ Sokol
ul. Lipka
Spolek rodičů ZŠ
Sportovní areál
SDH
Sportovní areál
TJ Sokol
Sportovní areál
TJ Sokol
Sportovní areál
AK Hošťálkovice
KD Hošťálkovice TŠ Štefi
KD Hošťálkovice (zas. míst.) MOb
Sportovní areál
AK Hošťálkovice
Sportovní areál
MOb + Říms.far.
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Nakreslila: Nikol Harbistová, 8. třída

Vynikáš v kreslení,
malování nebo v tvorbě
koláží?
Jsi kreativní, máš fantazii
a originální nápady?
Je ti 3 až 15 let.

Úkolem je vytvořit obraz nebo koláž na téma

Co musíš udělat, abys vyhrál?
Zvol si výtvarnou techniku. Rozmysli si, o čem bude tvé dílo vyprávět, pak se pusť do díla.
Do konce května 2017 doruč své dílo panu řediteli ZŠ a MŠ Hošťálkovice nebo na Úřad
městského obvodu Hošťálkovice. Můžeš se zapojit i ve skupině.

„U Konvičky“
„U Konvičky“ je nový název znovu otevřené restaurace v našem
Kulturním domě. Jsme moc rádi ,že se podařilo najít nájemce lépe
řečeno nájemkyni pro náš K.D. Od 6. 3. se můžete přijít najíst třeba
na nedělní oběd i s dětmi. Restaurace je totiž nekuřácká. Na čepu je
Ostravar12%. Jídelníček je opravdu pestrý a vybere si určitě každý.
www.zdrava-varecka.cz/restaurace-u-konvicky

Jak bude projekt hodnocen?
Výtvarná díla budou hodnocena podle následujících kritérií.
1. Originalita námětu, zajímavost pojetí
2. Kvalita zpracování
3. Splnění formálních požadavků
Odevzdaný projekt musí splňovat následující náležitosti:
¾ formát prací je B2 (70 x 50 cm)
¾ jeden autor může do soutěže zaslat 1 dílo
¾ autor musí dodržet stanovené téma
¾ na zadní stranu díla přilepte štítek s těmito údaji
x název díla
x příjmení a jméno autora (autorů)
x datum narození, třída
x adresa, e-mail, telefon

„Budete-li mít zájem inzerovat a tímto finančně
podpořit vydávání Hošťálkovického signálu,
kontaktujte nás prosím na:
signal@hostalkovice.ostrava.cz“
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