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Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané.
Jako každý rok, tak i letos s nastávajícím novým kalendářním rokem bylo třeba sestavit, zpracovat, prodiskutovat a následně schválit nový obecní rozpočet.
Na posledním zasedání obecního zastupitelstva byl tedy schválen rozpočet na rok
2020, kdy naše obec bude hospodařit s asi 50 milióny korun.
Jednou z největších investičních akcí by letos měla být oprava ulice Nová, zde
ovšem počítáme také se státní dotací. Částečně z dotací budeme také hradit rekonstrukci dětských hřišť v obci a rozšíření lanového centra i pro menší děti. Dále
chystáme – opět s přispěním dotací – zavedení klimatizace do budov mateřské
i základní školy a celkovou generální rekonstrukci elektřiny v celé budově základní
školy, ta stávající je téměř 60 let stará.
Ale protože nejen prací živ je člověk – jistě jste zaznamenali celou řadu akcí, které
obec přímo pořádá nebo se na nich podílí. Chtěl bych zmínit především již tradiční obecní ples, o který je vždy nebývalý zájem a který se letos opět velmi vydařil.
Jsem přesvědčen o tom, že výzdoba sálu byla jedinečná, a věřím, že se přítomní
dobře pobavili. Období plesů máme již ovšem za sebou – bylo ukončeno rovněž
již tradičním masopustním průvodem a pochováním basy, vše organizovali především členové spolku Furtisami.
Uspořádání a organizace jakékoli akce vždy stojí mnoho času a já všem zúčastněným za jejich úsilí děkuji.
Po nepříliš chladné zimě se blíží jaro a s ním samozřejmě práce na obecní zeleni
i na zahrádkách našich spoluobčanů. S jarem jsou spojeny oslavy Velikonoc a pak
se již bude vztyčovat tradiční májka na naší návsi.
Přeji všem občanům Velkých Hoštic příjemné prosluněné jarní dny a radost z naděje, kterou každé jaro s sebou přináší.
Ing. Alfons Pospiech
Starosta obce
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INFORMAČNÍ SERVIS
Zasedání obecního zastupitelstva ze dne 16. 12. 2019
OZ schvaluje a bere na vědomí:
1.
Proplacení 2. etapy revitalizace lipové aleje firmě Arboristoteles.
2.
Rozbor hospodaření Obce Velké Hoštice za období leden – listopad 2019.
3.
Úpravu rozpočtu, rozpočtové opatření Obce Velké Hoštice č. XIII/2019.
4.
Pravidla rozpočtového provizoria Obce Velké Hoštice na rok 2020.
5.
Závazné ukazatele pro příjemce neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce Velké Hoštice na rok 2020 (pro Základní školu a Mateřskou školu Velké Hoštice).
6.
Střednědobý výhled rozpočtu obce Velké Hoštice na období 2021 / 2022.
7.
Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Velké Hoštice na období
2021/2022.
8.
Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Velké Hoštice na období
2021 – 2022.
9.
Rozpočet Základní školy Velké Hoštice na rok 2020.
10. Rozpočet Mateřské školy Velké Hoštice na rok 2020.
11. Darovací smlouvy na péči o postižené děti.
12. Změnu č. 2 přílohy č. 4 Vnitřní organizační směrnice pro odepisování
dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro obec Velké Hoštice - Odpisový plán pro obec Velké Hoštice pro rok 2019.
13. Plán odpisů pro Obec Velké Hoštice na rok 2020.
14. Plán odpisů pro Mateřskou a Základní školu Velké Hoštice na rok 2020.
15. Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Velké Hoštice
v roce 2019.
16. Obecně závaznou vyhlášku Obce Velké Hoštice č. 5/2019 o místním poplatku ze psů.
17. Obecně závaznou vyhlášku Obce Velké Hoštice č. 6/2019 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
18. Cenový návrh firmy Marius Pedersen na zajištění svozu komunálního
odpadu na rok 2020.
19. Dodatek ke smlouvě o dílo na zajištění svozu veškerého odpadu na rok
2020 mezi Obcí Velké Hoštice a firmou Marius – Pedersen.
20. Mimořádné odměny pro zastupitelstvo Obce Velké Hoštice.
21. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. 8800090001 mezi Obcí
Velké Hoštice a Gasnet, s.r.o. na zřízení přípojky plynu na ulici Slezské
ve Velkých Hošticích, parcela č. 780/8.
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22.
23.
24.
25.
26.

Záměr provést rekonstrukci veřejného bezdrátového rozhlasu s ohledem na dotační možnosti pro Obec Velké Hoštice.
Nákup parního čističe od firmy Clear World s.r.o. za nabídnutou cenu
37.805,- Kč.
Zprávu o činnosti obecního úřadu za uplynulé období.
Úpravu rozpočtu, rozpočtové opatření Obce Velké Hoštice č. X/2019,
XI/2019, XII/2019.
Cenu vodného a stočného pro rok 2020.

OZ neschvaluje:
1.
Nabídku právní ochrany a právní asistence pro obec a zastupitelstvo
obce Velké Hoštice od firmy D.A.S.
2.
Nabídku firmy Neogenia s.r.o. na zavedení mobilního rozhlasu v naší obci.
3.
Žádost o prodej nebo dlouhodobý pronájem obecní budovy č. 69 na
Zámecké ulici.

Zasedání obecního zastupiteLstva ze dne 13. 2. 2020
OZ schvaluje a bere na vědomí:
1.
Rozbor hospodaření Obce Velké Hoštice za rok 2019.
2.
Rozpočet Obce Velké Hoštice na rok 2020.
3.
Rozpočet Sociálního fondu Obce Velké Hoštice na rok 2020.
4.
Výroční zprávu o hospodaření ZŠ Velké Hoštice za rok 2019.
5.
Účetní závěrku ZŠ Velké Hoštice, p. o., za rok 2019 a výsledek hospodaření za rok 2019 ve výši 0,- Kč.
6.
Výroční zprávu o hospodaření MŠ za rok 2019.
7.
Účetní závěrku MŠ Velké Hoštice, p. o., za rok 2019 a výsledek hospodaření za rok 2019 ve výši 32.062,71 Kč.
8.
Žádost MŠ Velké Hoštice na rozdělení hospodářského výsledku
za rok 2019 ve výši 32.062,71 Kč, a to 25.600,- Kč do fondu odměn
a 6.462,71 Kč do fondu rezerv.
9.
Inventarizační zprávu za rok 2019.
10. Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi Obcí Velké
Hoštice a žadateli o kotlíkové dotace.
11. Smlouvy o poskytnutí účelových dotací jednotlivým spolkům z Obce
Velké Hoštice na rok 2020.
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12.
13.

14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva s platností od 1.3.2020.
Smlouvu o budoucí smlouvě mezi Obcí Velké Hoštice a ČEZ Distribuce,
a.s. na zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-128017908/VB/003, Velké Hoštice, Zámecká, D2, rozšíření KNN za úhradu
100,- Kč/1m + DPH.
Na základě výsledku výběrového řízení na 2. etapu lanového centra
v lesoparku firmu UNIPARK s.r.o. z Brna a současně schvaluje smlouvu
o dílo na tuto akci mezi Obcí Velké Hoštice a firmou UNIPARK s.r.o.
Podání žádosti o dotaci v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje
venkova, Ministerstva pro místní rozvoj (DT117D8210H) – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku na akci „Rekonstrukce dětských hřišť v obci Velké Hoštice“.
Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu nemovitosti č. 012010 mezi Ing. Peřinkou, Charitou Opava a Obcí Velké Hoštice.
Projektový záměr na vybudování nového bezdrátového rozhlasu v obci
Velké Hoštice.
Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci elektroinstalace
v ZŠ Velké Hoštice projektantem p. Kamilem Krátkým.
Smlouvu o návratné finanční výpomoci mezi Obcí Velké Hoštice a Sborem dobrovolných hasičů Velké Hoštice ve výši 200.000,- Kč na předfinancování oslav 120 let založení jednotky SDH ve Velkých Hošticích.
Smlouvu o dílo mezi Obcí Velké Hoštice a Mgr. Danielem Klosem
na zhotovení pomníku sv. Floriana ve Velkých Hošticích za celkovou
cenu 160.000,- Kč.
Žádost SDH Velké Hoštice o úpravu prostoru u fotbalového hřiště pod
zámkem (parc.č.709/1) a zakoupení uzamykatelného kontejneru.
Komisi pro výběrové řízení na dokončení nástavby nad spojovací chodbou ZŠ Velké Hoštice ve složení: Ing. Alfons Pospiech, Bc. Libor Pospiech, Mgr. Pavel Straub, David Pluschke.
Dohodu o ukončení nájemní smlouvy mezi Obcí Velké Hoštice a panem Lukášem Abrahamčíkem na nebytové prostory, tzv. „Garáž“, na pozemku parc.
č. 2/6 a části pozemku parc. č. 2/4 v k.ú. Velké Hoštice k datu 29.2. 2020.
Záměr Obce Velké Hoštice pronajmout od 1. 5. 2020 tento majetek:
nebytové prostory ,tzv. „Garáž“, na pozemku parc. č. 2/6 a části pozemku parc. č. 2/4 v k.ú. Velké Hoštice o velikosti 60 m2 dle zákresu, který
tvoří nedílnou součást tohoto záměru.
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25.
26.
27.
28.
29.

Výroční zprávu o poskytování informací za rok 2019.
Komisi pro vyhodnocení nabídek výběrového řízení na Rekonstrukci povrchu místní komunikace ul. Nová ve Velkých Hošticích ve složení: Ing. Alfons Pospiech, Bc. Libor Pospiech, Roman Winkler, Ing. David Benek.
Zprávu o činnosti obecního úřadu za uplynulé období.
Cenovou nabídku firmy Arboristoteles na ošetření stromů od jmelí
včetně průřezu v zámeckém parku s tím, že realizace bude koncem letošního roku a po upřesnění rozsahu zásahu.
Žádost p. Kamila Teuera o změnu územního plánu obce Velké Hoštice
z důvodu změny využití územní plochy orná půda na plochu pro fotovoltaickou elektrárnu.

Přehled počtu obyvatel v obci Velké Hoštice v roce 2019
Narozeno:
12 chlapců a 8 děvčat
Zemřelo:
11 mužů a 11 žen
Počet obyvatel k 31. 12. 2019

Celkem
20
22
1851 z toho 14 cizinců

Slavilo se 100. výročí vzniku Hlučínska
U příležitosti 100. výročí Hlučínska uspořádalo Sdružení obcí
Hlučínska 3. února 2020 v kulturním domě v Dolním Benešově
slavnostní sněm spojený s oslavou
tohoto významného výročí.
Celé oslavy se od samotného
počátku nesly v regionálním duchu.
Hosty už při příchodu vítal folklorní soubor Srubek ze Štěpánkovic.
Po slavnostním zahájení a přípitku mohli hosté zhlédnout krátký film Muzea
Hlučínska s názvem „Hlučínské století“ poukazující na klíčové události uplynulých 100 let. Následovalo vystoupení Bolatických seniorek, které opět vtipnou
6
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formou připomněly specifické hlučínské nářečí. O zhodnocení Prajzské z hlediska sociologického se postarala svým vstupem doc. PhDr. Helena Kubátová,
Ph.D. z Univerzity Palackého v Olomouci, která zde před několika lety prováděla
výzkum na téma „Mezigenerační proměny způsobu života na Hlučínsku“.
Významnou součástí programu bylo rovněž ocenění osobností pamětní
medailí Cypriána Lelka za osvětovou a kulturní činnost za přínos pro rozvoj
Hlučínska. Toto ocenění ze strany Sdružení obcí Hlučínska letos získali paní
Ludmila Jařabová, pan Arnošt Obrusník, Ing. Josef Barták, pan Josef Zawadský a manželé Jaroslava a Karel Klemensovi.
Pamětní list za spolupráci za přínos pro rozvoj Hlučínska se rozhodlo Sdružení obcí Hlučínska udělit doc. Mgr. Jiřímu Siostrzonkovi, Ph.D., Mgr. Radimovi
Lokočovi, Ph.D., PhDr. Jiřímu Neminářovi, doc. PhDr. Heleně Kubátové, Ph.D.,
Mgr. Adriánovi Czernikovi, panu Pavlovi Kocurovi, panu Rostislavu Pečinkovi
a organizacím Muzeu Hlučínska, Místní akční skupině Hlučínsko a Euroregionu
Silesia - CZ. Pamětní list byl rovněž udělen Moravskoslezskému kraji a polským
gminám Kietrz, Krzanowice, Krzyżanowice a Pietrowice Wielkie.
Založení Gymnázia Josefa Kainara, které letos rovněž slaví 100. výročí
svého vzniku, krátce připomněla jeho ředitelka PhDr. Charlotta Grenarová.
Část programu byla vyhrazena také pro zdravice hostů. K narozeninám
Hlučínsku popřáli např. předseda Českomoravské konfederace odborových
svazů pan Josef Středula, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. et
Mgr. Lukáš Curylo nebo děkan Hlučínského děkanátu Mgr. Pavel Kuchař.
O příjemný kulturní zážitek se svým vystoupením postaraly také folklorní soubory Vlašanky z Bohuslavic, Karmašnice z Kravař a sbor Gymnázia
Josefa Kainara Hlučín. Zlatým hřebem se na samotný závěr oficiálního programu stalo vystoupení harmonikářky Hany Koskové z Bohuslavic. K závěrečné volné zábavě zahrála jako vždy výborně kapela Dolbend.
Poděkování patří moderátorovi akce doc. Mgr. Jiřímu Siostrzonkovi,
Ph.D., Muzeu Hlučínska, Kulturnímu domu Dolní Benešov, Gastrocentru Slezské univerzity v Opavě, Vřes Caffé s.r.o., Bc. Janovi Waloschkovi a Pivovaru
Avar za zajištění občerstvení, účinkujícím souborům a všem, kteří se nějakým
způsobem podíleli na přípravách a průběhu oslav.
Lenka Osmančíková
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Centrum pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o.p.s.
Kompenzační pomůcky – způsob, jak překonávat bariéry
Kompenzační pomůcky lze bez nadsázky označit jako malé zázraky.
Zdravotně postiženým a seniorům pomáhají překonávat bariéry, usnadňují
jim zapojení se do běžného života a umožňují jim věnovat se svým zálibám.
Rovněž mohou být cenným pomocníkem v průběhu rekonvalescence po úrazu. Mnohdy stačí zlomená noha, abychom byli „vyřazeni z běžného provozu“.
Způsoby získání kompenzační pomůcky jsou různé, záleží na Vaší situaci, zda ji potřebujete pouze pro dočasné použití nebo dlouhodobě. V případě, že potřebujete kompenzační pomůcku na dočasné použití, např. než si
zajistíte poukaz od odborného lékaře či v případě úrazu, jeví se jako nejvýhodnější zapůjčení kompenzační pomůcky na nezbytnou dobu.
V praxi zapůjčení probíhá tak, že si telefonicky nebo osobní návštěvou
v úřední hodiny u sociálního pracovníka ověříte, zda je požadovaná pomůcka
na skladě příslušného pracoviště. Pokud ano, domluvíte se na termínu a způsobu převzetí. Udělejte si chvíli čas, protože odpovědný pracovník s Vámi vytvoří smlouvu, na základě které Vám pomůcku zapůjčí. Potřebujete pouze
občanský průkaz a dostatečný obnos na zálohu – ceník Vám sdělí pracovník
či je také uveden na webových stránkách organizace.
Pokud není ve Vašich možnostech doprava pomůcky, odpovědný pracovník po domluvě zajistí její přepravu až do místa Vašeho bydliště. V případě, že se jedná o složitější pomůcku, pracovník ji na místě složí a vysvětlí
Vám, jak s pomůckou zacházet. V případě, že už pomůcku nepotřebujete,
domluví si s Vámi odpovědný pracovník termín, kdy provede demontáž a odvoz pomůcky. Při vracení pomůcky proběhne i závěrečné vyúčtování doby
pronájmu.
Kontakt: DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ OPAVA
Liptovská 21, 747 06 Opava 6
Telefon: 553 734 10
E-mail: czp.opava@czp-msk.cz
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Základní škola
LEDEN 2020
Po odpočinku o vánočních prázdninách se žáci i učitelé v pondělí 6. 1.
vrátili opět do školy. To nejdůležitější, co všechny čekalo, bylo ukončení I. pololetí – uzavření klasifikace, zhodnocení chování.
Ale uskutečnila se samozřejmě i řada jiných akcí.
7. a 8. 1. se konaly konzultační hodiny pro rodiče – ti měli možnost se
po dohodě s příslušným vyučujícím dostavit do školy a získat informace o svých
dětech. Mnozí toho využili.
11. 1. jsme zorganizovali již II. školní ples – výsledek předčil naše očekávání. Vstupenky se vyprodaly velmi rychle, sponzoři tomboly z řad rodičů
se také nezdráhali a ochotně přispěli. Ples byl vyzdoben výrobky našich žáků
a s pomocí učitelů a zaměstnanců školy se sál proměnil v krásný slavnostní
prostor – a už se mohlo tančit, bavit se, jíst a pít, prostě plesat.
V kulturním
představení vystoupili tanečníci z řad
našich žáků a sklidili
zasloužený potlesk.
Nálada byla výborná
a ples se opět velmi
vydařil. Už teď se těšíme na ten příští –
bude se konat 9. 1.
2021.
Ještě jednou
děkujeme
všem,
kdo se podíleli
na přípravě plesu –
a velký dík také patří všem sponzorům, byli to především rodiče našich žáků.
Výtěžek plesu bude samozřejmě věnován ve prospěch našich žáků.
V pondělí 13.1. byl z důvodu opravy celý střed obce bez elektřiny, tudíž
nemohla probíhat výuka v budově školy. Místo toho jsme jeli do Buly arény
v Kravařích, kde se děti vydováděly na ledové ploše.
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Základní škola
Ve dnech 13. – 17. 1. se měl konat lyžařský výcvik v Tošovicích pro žáky
I. stupně. Bohužel počasí si opět postavilo hlavu a stejně jako vloni musel být
tento výcvik pro nedostatek sněhu zrušen. Žáci byli zklamaní. Snad to vyjde
příští rok. Nevíte někdo, kdy bude sníh?
15. – 16. 1. jsme sbírali papír – tentokrát jsme nasbírali 5878 kg! Děkujeme všem, kdo jste se sběru zúčastnili, pomáháte tak naší škole a jejím žákům.
20. – 24. 1. se uskutečnil I. lyžařský výcvik pro žáky 7. A a další zájemce
z II. stupně. Praděd je jistota, tam sníh prostě v zimě je, takže lyžařský výcvik
byl úspěšný, žáci si to užili, nikdo se vážně nezranil a snad děti získaly vztah
k zimním sportům. Učitelům, kteří se na týden proměnili v lyžařské instruktory
a po večerech ještě bavili děti, patří dík. Byli to paní Wenzelová a páni Straub
a Vítek.
V pátek 24. 1. se konala pololetní pedagogická rada – byla uzavřena klasifikace za I. pololetí a zhodnoceno chování žáků. Podrobnější výsledky žáků
naší školy v I. pololetí najdou zájemci na webových stránkách naší školy, jednotliví rodiče byli samozřejmě seznámeni s prospěchem svých dětí na výpisech
z vysvědčení. Vcelku se dá konstatovat, že jsou naši žáci úspěšní – nebo se alespoň snaží, a také snaha se cení. Pochopitelně se najdou jednotlivci, kterým
na prospěchu a vědomostech nezáleží a mají i problémy s kázní nebo chováním
obecně – ale rozhodně to neplatí o většině žáků, kteří navštěvují naši školu.
Letos nezvykle brzy, už koncem ledna, se 53 žáků 5. až 8. tříd zúčastnilo školního kola matematické soutěže Pythagoriáda. Úspěšným řešitelem se
stává ten, kdo z 15 úkolů správně vypočítá nejméně 10. Nejlepším řešitelem
byl David Sobek z 5. třídy, který získal 13,5 b a Matěj Pika z 6.B, který získal 11
bodů. Okresní kolo soutěže proběhne koncem března. Děkujeme všem zúčastněným a blahopřejeme úspěšným řešitelům.
30. 1. bylo vydáno pololetní vysvědčení, v naší škole tedy výpisy z vysvědčení a následující den, v pátek 31. 1. zůstaly děti doma – měly pololetní
prázdniny.

ÚNOR 2020
Na pololetní prázdniny navazovaly v naší oblasti hned týdenní jarní
prázdniny, takže se všichni do školy vrátili v pondělí 10. 2.
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Základní škola
A hned v týdnu 10. – 14. 2. se
uskutečnil II. lyžařský
výcvik pro žáky 7. B
a zájemce z ostatních tříd II. stupně,
a protože se opět
jelo na Ovčárnu pod
Pradědem, tak se samozřejmě lyžovalo,
protože tam sníh je
i v této mírné zimě.
Děti dokonce zažily
díky hurikánu Sabine pravou horskou vánici – za 2 dny připadlo 30 cm sněhu.
Všichni také zvládli vycházku na Praděd, který tentokrát ukázal, jak umí být nevlídný – přesto je neodradila ani vichřice, mlha a teplota -8 °C.
Lyžařský výcvik se opět vydařil, učitelé – instruktoři byli spokojeni a děti
také, ostatně po návratu se ptaly, proč není „lyžák“ dva týdny.
12.2. si zadováděly děti z družiny v tělocvičně. Paní
vychovatelky pro ně
připravily maškarní
rej se soutěžemi.
14. 2. přijelo
do školy pojízdné
planetárium a žáci
z I. stupně a také děti
z místní mateřské
školy se seznámili
s děním na obloze,
pozorovali
hvězdy
a dozvěděli se mnohé o tom, jak to na nebi a mezi hvězdami a planetami funguje. Naučný pořad se dětem velmi líbil.
12

Základní škola
17. 2. 2020 se konalo okrskové kolo recitační soutěže na Zámku Kravaře.
Naši školu reprezentovalo několik žáků od 2. po 8. třídu. Přestože byla konkurence silná a žádný z našich žáků nepostoupil do krajského kola, povedlo se Elen
Říčné (2. tř.) a Mathiasi Antlovi (7. tř.) získat za svůj skvělý výkon ocenění poroty.
V úterý 18. 2. 2020 se žáci nižšího stupně zúčastnili badmintonového
turnaje školních družin v Opavě. Úspěšná byla Anetka Dodeková, která vybojovala v kategorii 4.-5. tříd 2. místo.

Po uzávěrce Občasníku
V úterý 25. 2. se děti z I. stupně chystají na oslavu konce masopustu.
Chtěli bychom zavést novou tradici a opakovat tuto akci každý rok. Místní seniorky přijdou do školy přímo před zraky dětí napéct koblihy, děti si vyrobí masky
a půjdou v průvodu obcí. Mimo jiné se chystají navštívit na obecním úřadě
pana starostu.

Ostatní
V současné době zjišťujeme zájem dětí ze škol v Chlebičově a Malých
Hošticích o přestup do naší školy v 6. třídě. Také už chystáme zápis nových
prvňáčků – uskuteční se 16. 4. v 16:00 hodin.
Rodiče žáků 6. tříd ve spolupráci se svými dětmi vybírají v těchto dnech,
kterému druhému cizímu jazyku se budou žáci učit – na výběr letos mají ze tří
jazyků – němčina, ruština, španělština.
Žáci 9. třídy se pilně připravují na přijímací zkoušky na střední školy.
Uskuteční se jistě mnoho zajímavých akcí, o kterých budeme informovat
v příštím Občasníku.
Závěrem přeji všem žákům, zaměstnancům školy, rodičům, ale i ostatním občanům naší obce pěkné a optimistické jarní dny. Snad sluníčko, zeleň
a pučící příroda dodají všem energii a radost.
Mgr. Renata Pospiechová
ředitelka školy
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Mateřská škola
Tříkrálová sbírka byla uskutečněna v prvním lednovém týdnu, děti se
seznámily s tradicí Tří králů a přivítaly nový rok ohňostrojem, přípitkem a koledováním.
Divadélko „Smíšek“ nás navštívilo 8. ledna s „Doktorskou pohádkou“.
„Zoubkové víly“ nás navštívily 13. ledna, seznámily děti s tím, kolik mají
mléčných zubů, kolikrát mají navštívit zubní lékařku či jak správně čistit zoubky
i s praktickou ukázkou. Tento program byl financován z projektu MAS Hlučínsko
(Místní akční skupina).
Interaktivní divadlo s výukou anglického jazyka přijelo do naší mateřské
školy 14. ledna.
Divadlo Šternberk nám do mateřské školy přijelo zahrát tři maňáskové
pohádky 23. ledna.
Maškarní karneval „Na křídlech“ jsme pro všechny děti uspořádali
v sobotu 25. ledna na sále místního pohostinství. Děti přivítaly víly krátkým
tanečkem a motýl Emanuel slavnostně zahájil karneval. Potom už následovalo odpoledne
plné
tanečků,
písniček a soutěží s papouškem
a dráčkem. Na závěr karnevalu byla
připravená bohatá
tombola, na kterou se všechny děti
moc těšily. Chtěli bychom tímto
poděkovat všem,
kteří do naší tomboly přispěli. Byl
to obecní úřad,
p. Pudová, p. Jitka Vitásková, p. G. Tomíčková, p. Wenzelová, p. J. Vožník, p. Harasimová, p. A. Machoňová, p. Nováková, p. Slana, p. Kořistková, p. Wajdová,
p. Knoppová, p. Čaverová, p. Ribková, p. Hulvová, p. Baroňová, p. Michalčíková,
p. Šochová, p. Mikolajská, p. Jarkulišová, p. Běláčková, p. Stryja, p. Večerková,
14

Mateřská škola
p. Valentová, p. Řehulková. Děkujeme také ženám z Klubu seniorek za prodej
občerstvení, rodičům – p. Šochové a p. Ribkové za prodej zákusků, manželům
Gabriele a Petrovi Tomíčkovi za pomoc v šatně, panu Martínkovi za fotografování akce a ostatním rodičům za pomoc při úklidu sálu.
Vzdělávací pořad „Život má mnoho podob“ byl pro děti přichystán
na 28. ledna. Děti byly seznámeny s tím, jak žijí lidé s handicapem, zahrály si
nové hry a povozily se na invalidním vozíku. Tento projekt zprostředkovala a financovala MAS Hlučínsko (místní akční skupina).
Divadlo loutek v Ostravě jsme navštívili ve čtvrtek 30. ledna, zhlédli jsme
pohádku „Hrnečku, vař“.
Divadélko „Smíšek“
přijelo 10. 2. s pohádkou
„Pasáček vepřů“.
Místní
muzikanti
k nám zavítali 11. 2. v rámci
masopustního veselí a seznámili naše děti se skutečnými hudebními nástroji,
zahráli nám několik písní, děti
si s nimi společně nejen zazpívaly, ale i zatančily a moc se jím
to líbilo. Děkujeme panu Hoffschneiderovi, panu Wittasskovi
a panu Ihnovi za kulturní zážitek.
Lyžování na Vaňkově
kopci se zúčastnilo 7 přihlášených dětí v době od 17. – 21.
ledna.  
Za mateřskou školu
Lenka Prošková, ředitelka
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Kultura
Vánoční koncert
V neděli 29.12.2019 proběhl tradiční vánoční koncert v kostele sv. Jana
Křtitele. V naší obci měl premiéru pěvecký sbor Proměny z Prostějova, jehož
členové byli z farního kostela a z celé naší obce nadšeni.

Děkujeme všem, kteří na koncert přišli a společně s námi prožili nádhernou vánoční atmosféru.

Černo-bílý ples
V
polovině
února se konal 22.
obecní ples. Během
večera
vystoupil
mistr České republiky v moderní magii
Ondřej Sládek, který byl zároveň semifinalistou soutěže Česko-Slovensko
má talent.
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Kultura
Na plese hrála skupina Tango a o půlnoci se šťastní výherci tomboly
mohli radovat z krásných cen. Děkujeme tímto všem sponzorům, kteří darovali do tomboly hodnotné ceny. Hlavní výhrou byl wellness pobyt pro dvě
osoby v Jeseníkách na tři dny.
Zatímco letošní plesová sezóna někde ještě pokračuje, my už myslíme na příští rok a na 23. obecní ples již máme objednanou kapelu Mistral
a opět se můžete těšit na tématický večer.
Kulturní komise ve spolupráci s Klubem žen opět připravuje Den matek, který v letošním roce proběhne v neděli 17. května v sále Pohostinství
Vítek. Srdečně tímto zveme všechny maminky, babičky i prababičky, pro
které bude připraven program a malé občerstvení.
Za kulturní komisi Lucie Martínková

Senior klub
Letošní rok jsme začali ukončením tradiční výstavy betlémů a přípravou na náš seniorský ples. Jako každým rokem byl náš ples hojně navštíven
našimi členy a také hosty z Malých Hoštic a Chlebičova. Tombola byla bohatá
a všem se setkání líbilo. Na oplátku jsme byli pozváni do Chlebičova a Malých
Hoštic, abychom se podívali, jak se baví místní senioři.
Předsedkyně Senior klubu Kristina Nestrojová a místostarosta Libor Pospiech se zúčastnili Setkání u kulatého stolu v Dolním Benešově. Hlavním programem byla oslava 100let od připojení Hlučínska k Československu. Všechny
přítomné senior kluby představily svou činnost a přislíbily účast na workshopu,
který se bude konat 10. září 2020, pravděpodobně v Dolním Benešově.
Od února jsme zahájili relaxační cvičení pro seniory. Kdo má chuť si
s námi zacvičit, může přijít každou středu od 16 hod. do Senior klubu na zámku.
7. března 2020 pojede několik našich členů do Prahy na muzikál Muž
se železnou maskou.
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Senior klub
Podařilo se nám zajistit přednášku s videoprojekcí o Opavě, kterou povede Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D. Přednáška je zdarma a proběhne
7. dubna 2020 od 16.30 v Senior klubu. Jste všichni srdečně zváni.
Spolu s Obecním úřadem Velké Hoštice organizujeme zájezd do Litovelského Pomoraví. Zájezd se uskuteční 22. dubna 2020. Odjezd pro
předem přihlášené účastníky je v 7.30 od hasičské zbrojnice. Dopravu,
oběd a průvodce hradí Obecní úřad, je nutné se předem přihlásit na OÚ
nebo u paní Kristiny Nestrojové.
Dvě naše seniorky byly pozvány do MŠ Kravaře, aby děti ze třídy
Motýlků seznámily s masopustními
tradicemi, povyprávěly jim něco
o Hlučínsku a především dětem ukázaly, jak se vyrábí
pravé
hlučínské
„kreple“
neboli
koblížky.
Seniorky dětem
předvedly
celý proces výroby koblížků. Děti
viděly, jak se zadělává kynuté těsto, pozorovaly kvásek a těsto mikroskopem, sledovaly smažení a plnění
koblížků marmeládou a hlavně si pak pochutnaly na výtečných koblížcích.
Za odměnu děti velkohoštickým seniorkám zazpívaly písničku O koblížkovi. Největším poděkováním byly ale především usměvavé tváře dětí upatlané od marmelády a jejich spokojená bříška.
Jak vidíte, náš Senior klub vyvíjí stále bohatou činnost a není čas zahálet.
Za Senior klub
Kristina Nestrojová
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Klub žen
Milí spoluobčané!
Děkujeme Vám všem za vstřícný přístup k Tříkrálové sbírce, která proběhla 4. ledna. Letos byla vybrána opět vyšší částka než vloni, a to 88 888 Kč
a zúčastnilo se víc koledníků. Tři děti z Velkých Hoštic byly dokonce vylosovány a obdržely stavebnice při představení pro koledníky v kině Mír. Dárky
však nejsou důležité. Jsme pyšné za vzácnou soudržnost celé obce i za to, že
se u nás zapojuje tolik mládeže. Ve skupinkách bylo i víc králů než tři, ale to
vůbec nevadilo. Nezanedbatelným přínosem celé akce je, že děti jsou vedeny
k pomoci potřebným. Není to úžasné?

Upozorňujeme všechny, že ve dnech 2. a 3. dubna od 15.00 do 18.00
hodin se bude v obecní garáži konat sbírka ošacení a nepotřebných věcí pro
Diakonii Broumov. Prosíme, abyste donesli věci zabalené v uzavřených obalech. Určitě se pro ně najde využití, což jistě sami chcete. Navíc je to také
forma pomoci. Vaše věci přinesou práci lidem, kteří je třídí v chráněné dílně.
Zvažte, zda to není lepší, než je nezabalené vhodit do kontejneru naproti obchodu, kde je ničí vlhkost. Děkujeme.
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Klub žen
Společně s Vámi se těšíme na divadelní představení souboru ŠAMU Štítina, které se uskuteční na sále 24. dubna. A protože se všichni rádi smějeme,
tak to tentokrát bude opravdu veselá komedie nazvaná „Když se zhasne“.
Na
závěr
bychom
rády
poděkovaly
organizátorům
masopustního
průvodu s pochováním basy. Velký
dík patří také účinkujícím a všem,
kteří
připravili
program i výborné
pohoštění. Uvědomujeme si, že to
dalo hodně práce
(samozřejmě k ní patří i úklid), ale stálo to za to. Vždyť kdo se zúčastnil, ten se
bavil. Zkrátka nepřišli ani diváci, protože letošní masky byly bezkonkurenční.
Přejeme hodně dobrých nápadů a elánu!
Za klub žen D. Rinková
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Furtisami
Malé ohlédnutí za „Masopustem v novém kabátě“
Tradiční masopustní veselí jsme chtěli trochu ozvláštnit a změnit, proto jsme se rozhodli jej nazvat „v novém kabátě“. Začali jsme v 15h srazem
všech masek u zámku. Mile nás překvapil zvědavý zástup místních i přespolních, v maskách i bez. Na první zastávce u obecního úřadu nás přijal starosta s manželkou a masopustní průvod nám slavnostně povolil. Na dalších
zastávkách, u Mikolajských, Kalužů a Hájků, nás čekalo bohatě nachystané
občerstvení, skvělé koláčky, Boží milosti, koblížky, jednohubky a nechyběly
nejrůznější druhy alkoholických nápojů.

Průvod jsme zakončili v nově zrekonstruované hale Hoštické a.s., která dříve sloužila jako kravín. Ve vyhřátém prostoru bylo nachystáno tradiční
masopustní občerstvení, koláče, guláš, játra na topince, jitrnice, uzená žebra
atd. Atmosféru kravína vylepšilo osvětlení a hudba DJ Dominika Stříbného.
Ocenili jsme nejlepší masky. Šampaňské dostaly především rodiny, které si
daly velkou práci s vymýšlením a výrobou masek – byli to Ballarinovi, Stříbní,
Hallerovi, Piernikovi a paní Mikešová. Dalším zpestřením, kterému předcházelo dětské minidisco, byly soutěže v pojídání kreplí a pití piva. Během první
21

soutěže se snědlo
úctyhodných 100
koblih. Nejrychleji
vypil tuplák piva Lukáš Ballarin. Závěr
programu patřil tradičnímu pochování
basy Barbory, které
by mělo znamenat
začátek
postního
období.

Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří přišli v maskách. Děkujeme
také všem rodinám, u kterých jsme se mohli s průvodem zastavit. Děkujeme
všem, kteří se postarali o to, abychom mohli masopustní odpoledne strávit
v kryté hale kravína, zejména vedení Hoštické a.s. Děkujeme také obecnímu
úřadu za technické a sociální zajištění akce.
Za FURTISAMI Bc. Lucie Vitásková
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hASIČI
Rok 2020 je pro nás, hasiče, opravdu významný - ve Velkých Hošticích
si připomeneme výročí 120 let od založení dobrovolného hasičského sboru.
Letošní jubilejní rok jsme zahájili 12.1. výroční
valnou hromadou,
kde se volbami
potvrdilo vedení
sboru a složení
výkonného výboru. Byl navržen
celoroční program
činnosti DHS, který se ponese v duchu oslav 120 let.
Následující víkend 18.1. jsme uspořádali tradiční hasičský ples, který se
opět vydařil. K tanci a poslechu hrála místní hudební skupina Bratranci, losovala
se bohatá tombola a všichni
se výborně bavili. Jsme velmi
rádi, že sál byl plně obsazen.
Už se těšíme na další.
V letošním roce nás
čekají tyto akce:
23.2. se zúčastníme výroční valné hromady okrsku,
kde se bude volit nové vedení a členové výkonného výboru.
Od 2. do 5.4. se bude konat soustředění žákovských družstev, tentokrát na Valašsku. Děti budou pilně trénovat a připravovat se na nadcházející sezonu. Také navštíví místní pamětihodnosti a seznámí se s životem v jiné
části naší krásné Moravy.
13.dubna o velikonočním pondělku v 5:00 proběhne tradiční námětové cvičení - „otvírání studánek“.
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hASIČI
30.4. postavíme na návsi máj, opět ve spolupráci s OÚ a senior klubem.
2.5. se koná dětská hasičská soutěž O putovní pohár starosty obce
Velké Hoštice na místním fotbalovém hřišti.
V neděli 3.5. pořádáme setkání zástav sborů z Kravař, Koutů, Dvořiska
a Velkých Hoštic. Bude sloužena mše svatá v místním kostele sv. Jana Křtitele na památku sv. Floriána a za živé a zemřelé hasiče zúčastněných sborů.
Je to akce s mnohaletou tradicí, jejíhož pořadatelství se střídavě ujímají
všechny zmíněné sbory.
V neděli 7. června proběhnou hlavní oslavy výročí 120 let od založení
Dobrovolného hasičského sboru ve Velkých Hošticích. Podrobný program
zveřejníme v příštím čísle občasníku. Zatím jen prozradíme, že se můžete
těšit na bohatý kulturní program s hasičskou tématikou.
Také bychom chtěli ve spolupráci s místním senior klubem připravit
v zámku hasičskou výstavu.
Od května do října se naše hasičská družstva budou účastnit různých
soutěží a závodů ať už v Extralize, Moravskoslezském poháru či jiných pohárových soutěžích. Tomuto nyní předchází zimní příprava.
Blíží se jaro a s tím spojené úklidy zahrádek, polí a remízků. Chceme touto
cestou opět upozornit, abyste při těchto pracech dbali zvýšené opatrnosti a vyvarovali se použití otevřených ohňů, pálení klestí, suché trávy a pod. Toto je totiž jedno z největších rizik a častých důvodů, proč vznikají požáry i úrazy. Každé
pálení musí být ze zákona nahlášeno na nejbližší stanici profesionálních hasičů,
případně na linku 150. Jinak se vystavujete riziku uložení pokuty nebo správního
řízení. Raději požádejte obecní úřad o přistavení kontejnerů do blízkosti vašich
domovů, kam shrabané listí, klestí a trávu můžete uložit a zlikvidovat. Ve spolupráci s firmou Marius Pedersen, která zajišťuje svoz nejen komunálního odpadu,
vám bude formou hnědých popelnic na bioodpad a také ostatním způsobem zajištěna likvidace přebytků ze zahrad. V letošním roce je také nově zaveden zpětný odběr použitého oleje, a to jak z motorových strojů, tak i fritovacích a jiných
kuchyňských tuků. Více informací si vyžádejte u pracovníků OÚ.
Na shledanou při konání kulturních
a společenských akcí se těší hasiči z Velkých Hoštic
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V sobotu 23. listopadu 2019 proběhl pod záštitou Obce Velké Hoštice
tradiční volejbalový turnaj družstev. Letos se přihlásilo celkem sedm týmů:
OBECNÍ ÚŘAD, OBICOM, MÁMY A MY, ZAHRÁDKÁŘI, HASIČI, CHILLI PAPRIČKY a DEVATERO. Týmy se utkaly v rámci dvou skupin. Po utkáních ve skupinách následovala semifinálová utkání týmu Obecní úřad s týmem Mámy
a my - do finále postoupil tým Mámy a my. Druhý semifinálový zápas sehrál
tým Zahrádkářů spolu s Obicomem - do finále postoupil Obicom. Před finálovým utkáním sehrály týmy Obecního úřadu a Zahrádkařů zápas o bronzovou příčku, kterou
nakonec vybojovali
Zahrádkáři.
Zlatým hřebem celého turnaje bylo
finálové
utkání,
kdy o konečném
umístění rozhodoval doslova každý
míč. Po vzácně vyrovnaném zápase
konečné první místo obsadilo poprvé
v historii družstvo
Mámy a my.
Závěrečné pořadí turnaje: 1. Mámy a my 2. Obicom 3. Zahrádkáři
4. Obecní úřad 5. Hasiči 6. Devatero 7. Chilli papričky. Pro první tři týmy
byly připraveny poháry, finanční odměna (i pro čtvrtý tým) a upomínkové
předměty. Diplomy pak obdržela všechna zúčastněná družstva.
Poslední sportovní akcí minulého roku byl turnaj ve stolním tenise
jednotlivců, který se uskutečnil 28. prosince 2019 premiérově v nástavbě
tělocvičny základní školy. Celkem se do turnaje přihlásilo 11 hráčů, kteří
utvořili jednu společnou skupinu. Po všech odehraných zápasech bylo konečné pořadí toto: 1. Matyščák, 2. Tomíček, 3. Petzuch, 4. Jeremias a dále
M. Gregořica, M. Moravec, P. Pospiech, A. Šumník, M. Pluške, A. Simon,
F. Potrusil. Pro první tři umístěné byly připraveny poháry a finanční od25
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měna (1.- 4.) spolu s upomínkovými předměty obce. Všichni hráči obdrželi
diplomy a chlapci pak malou pozornost.
Závěrem bych rád poděkoval sportovcům, kteří se již pravidelně
účastní jednotlivých turnajů, divákům, kteří vždy vytvoří příjemnou diváckou atmosféru, a v neposlední řadě také celé sportovní komisi za organizaci
a zdárný průběh těchto turnajů.
za sportovní komisi Libor Pospiech

Chovatelé
Vážení občané,
není tomu dávno, co jsme slavili nový rok, a už je tu konec února. Jelikož
letošní zima byla ve znamení spíše jarního počasí, neotáleli jsme a pokračovali
v pracech okolo chovatelské chaty. Koncem ledna jsme začali s ořezávkou topolů,
které se nacházejí v blízkosti chaty a které nám dělají starost už několik let. Jeden
z topolů jsme již pokáceli a další bude potřeba skácet pomocí speciální techniky.
Plán akcí pro letošní rok je podobný jako v minulých letech. Každou první
neděli v měsíci se v areálu ČSCh konají chovatelské trhy, vždy od 8:00 do 11:00.
Naše výroční schůze proběhne 7. března 2020 za přítomnosti hostů z polského
Radlinu a představitelů obecních spolků.
Největší akcí, kterou pravidelně pořádáme, je již dobře známá místní
výstava drobného zvířectva (králíků, holubů a drůbeže) Letos se uskuteční
ve dnech 20. a 21. června 2020 v areálu Pekliska. Po několikaletém nezdaru počasí je letošní výstava domácích mazlíčků naplánována na 16. května.
Na tuto akci jsou zvány především děti se svými domácími zvířátky! Po posledních listopadových vepřových hodech, kam vás přišlo opravdu mnoho, jsme se
rozhodli v zabíjačce pokračovat. Letos je naplánována na 21. listopadu 2020.
Řada našich členů se již připravuje na novou sezonu výstav, kde budou
prezentovat své chovy domácích zvířat. 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 Hoštice Tomáš Teuer
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Zdarma do všech domácností v obci

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO.

Místo:
tělocvična Základní školy ve Velkých Hošticích od 9:00 hodin
Startovné: 300 Kč za tým
Hrací systém: podle počtu přihlášených týmů a podle pravidel florbalu
kteří bydlí, bydleli nebo jsou narozeni ve Velkých Hošticích
Hráči:
Přihlášení: u p. Libora Pospiecha, telefonicky 602 567 667 nebo na
email : libor.pospiech@seznam.cz - nejpozději do čtvrtku 5.3. 2020 !

