1

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
léto nám pomalu končí – a s ním i čas dovolených, oddechu, grilování, setkávání – prostě všeho, co k létu neodmyslitelně patří. Doufám, že jste si všeho
užili podle svých představ a nálady a že k pěknému létu přispěly i obecní akce.
V červnu to byla oslava patrona našeho kostela – sv. Jana Kř tele – tedy odpust, který se opět velice vydařil a byl Vámi hojně navš ven. V červnu jsme
také otevřeli v parku naučnou stezku a lanové minicentrum – a je třeba říci, že
tyto atrakce se staly velice oblíbenými nejen našimi občany, ale i lidmi z okolí.
V polovině července se konala tradiční sportovní slavnost, akce, na kterou se
těší a připravují fotbalové týmy nadšenců z celé vesnice. I tentokrát nebyla
nouze o drama cké chvíle při sportovních utkáních a mnozí z vás jste přišli
když ne sami hrát, tak aspoň povzbuzovat, případně vychutnat dobré občerstvení a pobavení.
V září nás čekají dožínky spojené s Výstavou hroznů a vinobraním, doufám, že
účast občanů bude opět hojná a všichni si společně vychutnáme pěkné chvíle
v dobré společnos s dobrou zábavou a dobrým pochutnáním.
S létem také skončila práce na naší letošní největší inves ční akci – rekonstrukci tělocvičny. Na hodiny tělocviku v ní se již teď jistě těší žáci naší školy,
ale sportování si zde jistě užijí i členové různých spolků a složek. Pevně věřím,
že tělocvična bude sloužit ke spokojenos všem, kdo budou mít zájem.
Vždy, když něco končí – jako teď pomalu končí léto, něco jiného začíná – nyní
podzim. I ten může být hezký, barevný, pestrý. I podzim je možno si vychutnat.
Přeji Vám, abyste si po pěkném létu užili hezký podzim.
Ing. Alfons Pospiech
Starosta obce
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INFORMAČNÍ SERVIS
ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ZE DNE 22.8.2019
OZ schvaluje a bere na vědomí:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.

11.

12.

Zprávu o činnos obecního úřadu za uplynulé období.
Rozbor hospodaření Obce Velké Hoš ce za období leden – červenec
2019.
Úpravu rozpočtu - rozpočtové opatření Obce Velké Hoš ce č.
VII/2019.
Úpravu rozpočtu - rozpočtové opatření Obce Velké Hoš ce č. VI/2019.
Poskytnu finančního daru ve výši 200.000 Kč farnímu úřadu ve Velkých Hoš cích a současně i darovací smlouvu mezi Obcí Velké Hoš ce
a farním úřadem Velké Hoš ce.
Uvedení stavby pod názvem „Lesopark ve Velkých Hoš cích“ do provozu k datu 23.8.2019.
Obecně závaznou vyhlášku obce Velké Hoš ce č.1/2019, kterou se
zrušují obecně závazné vyhlášky č. 2/2001, 3/2002, 3/2010, 5/2013
a 2/2016.
Obecně závaznou vyhlášku Obce Velké Hoš ce č.2/2019 o regulaci
hlučných činnos v obci Velké Hoš ce.
Program č. 1/2019 o poskytnu návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce pro předfinancování výměn zdrojů tepla v rámci tzv. kotlíkových dotací.
Výzvu č. 1/2019 k předkládání žádos na zajištění předfinancování
výměn nevyhovujících kotlů v rámci programu na podporu výměny
nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech (Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva).
Znění žádos o poskytnu návratné finanční výpomoci z rozpočtu
obce dle Výzvy č. 1/2019 k předkládání žádos na zajištění předfinancování výměn nevyhovujících kotlů (Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva).
Znění smlouvy o poskytnu návratné finanční výpomoci z rozpočtu
obce na základě „Programu č. 1/2019 pro poskytnu návratné finanční výpomoci pro předfinancování výměn zdrojů tepla v rámci tzv.
kotlíkových dotací“.
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13.
14.

15.

16.
17.

Provedení nového výběrového řízení na koupi nového traktoru pro
potřebu Obce Velké Hoš ce.
Provedení ošetření zámecké lipové aleje firmou Arboristoteles
ve dvou etapách, přičemž v první etapě budou provedeny práce
ve výši do 200.000 Kč bez DPH.
Změnu dosavadní funkce neuvolněného místostarosty Obce Velké
Hoš ce na uvolněnou funkci místostarosty Obce Velké Hoš ce s platnos od 1.10.2019.
Informaci o neposkytnu dotace na nový asfaltový povrch pro ulici Nová
a rovněž i na projektovou dokumentaci pro stavbu kulturního sálu.
Oznámení o výpovědi nájemní smlouvy od paní Hildegardy Lehocké
na byt č. 4 v Domě s pečovatelskou službou k 31.10.2019 a současně
bere na vědomí, že tento byt bude přidělen dle pořadníku manželskému páru Josefu a Ludmile Chodurovým.

Neschvaluje:
1.

Žádost Hřebčína HF Velké Hoš ce o dotaci ve výši 5.000,- Kč na náklady spojené s účas na jezdeckých závodech.

POZVÁNKA
Přijměte prosím pozvání Obecního úřadu ve Velkých Hoš cích
na přátelské posezení občanů 75 let a starších, které se uskuteční
ve čtvrtek dne 23.10.2019 v 16 hodin
v zámecké restauraci Kastelán.
Je připravený krátký kulturní program,
menší občerstvení a společné foto.
Na Vaši účast se těší:
Bc. Libor Pospiech
místostarosta

Ing. Alfons Pospiech
starosta
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MS BORKA VELKÉ HOŠTICE
MS Borka Velké Hoš ce z.s. pořádá 28.9.2019 od 8:00 na myslivecké chatě
podzimní zkoušky loveckých psů.
19.10.2019 pořádá na myslivecké chatě od 8:00 lov se sokolníky a gulášové
hody. Výdej gulášů začíná od 11:00 hodin.
Radim Halfar, předseda

FURTISAMI
Prázdninové měsíce trávíme všichni odpočinkově a různě odjíždíme na dovolené. Poslední prázdninový týden stráví naše dě na příměstském táboře
tentokrát pod vedením ta nků. Na programu mají výlet do Prahy, výuku tenisu či paddleboardu a v neposlední řadě bude jejich cílem připravit Stezku
odvahy, kterou pořádáme netradičně poslední sobotu v srpnu.
Letos tedy v sobotu 31. srpna od 19:00 se zámecký park promění ve strašidelný
a osvětlovat jej budou svícny a světýlka a sem tam se objeví nějaká neznámá
stvoření. Úkolem dě i jejich rodičů bude projít parkem až k cíli, kde je bude čekat malá odměna u bílé paní. V případě deš vého počasí procházku přesouváme
na zámek. Nebude chybět bohaté občerstvení. Všichni jste srdečně zváni.
Lucie Vitásková

JEDENÁCTÝ ROČNÍK FESTIVALU KULTURY
A HLUČÍNSKÝCH ŘEMESEL JE ZA NÁMI
Mírové náměs v Hlučíně hos lo již pojedenácté Fes val kultury a hlučínských
řemesel. V neděli 7. července se zde již tradičně představily folklorní a taneční
soubory a kapely z celého Hlučínska. V rámci bohatého programu se představily kapely Hasičská dechová hudba Bola ce, Hlučíňanka, Slezská kapela a Dolbend, folklorní soubor Vlašanky a taneční soubory Bola cké seniorky, Vřes,
Slunečnice, Bobři, seniorky ze Závady a mažoretky MK Ballerisimo Hlučín.
Součás fes valu byl jako každoročně jarmark řemesel. Letos si návštěvníci mohli zakoupit paličkované výrobky, keramiku, skleněné vitráže, bižute5
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rii, pletené a ručně šité dekorační předměty, výrobky pletené z papíru apod.
Ochutnat mohli např. domácí kozí sýry, bramboráky, regionální pivo a samozřejmě hlučínské koláče.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách a průběhu fes valu, všem
účinkujícím za prezentaci toho nejlepšího z hlučínské kultury, prodejcům
za prezentaci svých výrobků, městu Hlučín a Sport a kultuře Hlučín za pomoc
při přípravách i při samotné koordinaci fes valu, obci Vřesina za zapůjčení
prodejních stánků a samozřejmě Moravskoslezskému kraji za finanční podporu celé akce. Za rok opět na viděnou!
Lenka Osmančíková

POMOC A PODPORA PRO SENIORY A OSOBY
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Centrum pro zdravotně pos žené Moravskoslezského kraje o.p.s. poskytuje
na Opavsku sociální služby určené osobám se zdravotním pos žením, seniorům a osobám o ně pečujícím.
Naši poradenš pracovníci v rámci PORADNY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM vám mohou bezplatně pomoci se zorientovat v systému sociálního
zabezpečení, s vyřízením potřebných dávek, příspěvků a slev či vybrat vhodnou
kompenzační pomůcku. Jsme tady pro Vás také v případě, že potřebujete pomoci v péči o svou osobu (pomoc při oblékání, přemisťování, osobní hygieně,
…) či ak vně vyplnit svůj volný čas – k tomu slouží služba OSOBNÍ ASISTENCE.
V rámci služby INDIVIDUÁLNÍ BEZBARIÉROVÉ DOPRAVY pak zajišťujeme dopravu a to jak klasickými vozidly, tak vozidlem speciálně upraveným pro vozíčkáře.
V rámci PŮJČOVNY KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK si pak můžete zapůjčit například mechanický vozík, toaletní nástavec, schodolez a další.
Kontaktní údaje:
DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ OPAVA
Liptovská 21, 747 06 Opava 6
Telefon: 553 734 109
E-mail: czp.opava@czp-msk.cz

6

VÝSTAVA HROZNŮ A DOŽÍNKY 2019
V letošním roce pořádá Hoš cká a.s. ve spolupráci s Obcí Velké Hoš ce, zemědělci hospodařícími na katastru obce a místními spolky dne 14. září 2019
již 6. Velkohoš cké dožínky. Stejně jako v minulos , tak i letos vyjde dožínkový průvod z bran
Hoš cké
a.s.
ve 13,30h a projde
jako obvykle po ulicích Výhon, Mírová
a Zámecká k místnímu zámku. Kromě
předávání dožínkových ky ček zemědělcům, starostovi
a panu faráři budou
oceněni také bývalí zaměstnanci JZD
Velké Hoš ce, kteří
případně pracovali
i v následnických firmách a dosáhli věku 80 let. I v letošním roce zástupci obce
ocení 4 naše spoluobčany, kteří se v minulos ak vně zapojovali do spolkové
činnos a přispěli tak k propagaci obce. Mimo to se můžeme těšit na vystoupení dě z mateřské školy a žáků základní školy. Vystoupí také místní
country skupina, uvidíme řezbářskou show či profesionální folklorní soubor
a cimbálovou muziku Kunovjan z Uherského Hradiště. Moderátorem dožínek
bude jako v minulos Lucie Mar nková a jednotlivá ocenění budou předávat
a uvádět zástupci spolku Fur sami. Ve večerních hodinách nám k tanci bude
hrát skupina Bratranci. Zároveň chci touto formou oslovit a požádat občany
na ulicích Výhon, Mírová a Zámecká (kde povede průvod), aby vyzdobili okolí
svého bydliště. Tak jako v minulos pracovníci Hoš cké a.s. rozvezou kukuřici
před Vaše nemovitos .
Výstava hroznů Slezska se koná letos již po čtyřiadvacáté a stejně jako v minulos bude i letos zahájena v pátek 13.9. a přístupná pro veřejnost bude
v sobotu 14.9. od 13 do 19 hodin a v neděli 15.9. od 11 hod do 18 hodin.
za pořadatele Ing. Josef Teuer
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STATISTICKÉ ÚDAJE O OBCI VELKÉ HOŠTICE
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KNIHOVNA VELKÉ HOŠTICE
Od září dochází ke změně půjčovní doby v místní knihovně: lichý týden středa
14:00 – 15:00, sudý týden středa 17:00 – 18:00.
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SENIOR KLUB
Náš senior klub nezahálí ani o prázdninách. Hned 7.7. jsme se zúčastnili Fesvalu hlučínských řemesel a kultury, kde jsme prodávali koláče. Jako vždy
nám koláče pochyběly. Naše seniorky pekly i prodávaly koláče také na křtu
hříbat.
Ve dnech 8. a 9. 7. jsme organizovali dva nádherné zájezdy. Jeden byl do Karlovy Studánky s výšlapem na Praděd, poté jsme jeli na Uhlířský vrch v Bruntále. Druhý zájezd byl do Tonaku Nový Jičín, prohlédli jsme si zámek Kunín
a navš vili Záchrannou stanici v Bartošovicích. Tento zájezd pořádal Krajský
úřad, náš Obecní úřad přispěl na každého účastníka 200 Kč. Zájezd byl pro
všechny zúčastněné zdarma, za což bychom touto cestou rádi poděkovali.

V těchto dnech už se připravujeme na naše Hoš cké dožínky. Jako každým
rokem sbíráme obilí a vyrábíme dožínkový věnec a další výzdobu. Pomoc při
přípravě dožínek je zároveň součás našeho poděkování za umožnění pečení
koláčů v prostorách Hoš cké a.s. Bez této pomoci bychom naše koláče prezentovat nemohli.
Jak vidíte, náš senior klub stále vyvíjí bohatou činnost a není čas pro nudu.
Kris na Nestrojová, předsedkyně
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SPORT
NÁVŠTĚVA SCHORTEWITZ
Ve dnech 11. – 14. 7. se sportovní a fotbaloví nadšenci a členové jejich rodin
i další zástupci naší obce vydali na návštěvu přátel do družební obce Schortewitz v Německu. Přátelství, která pojí mnohé občany z obou vesnic, trvá
již neskutečných 40 let. A takové výročí je třeba oslavit! Obec Schortewitz
se také stala družební obcí Velkých Hoš c – takže naši občané byli očekáváni
také delegací zastupitelů Schortewitz v čele s tamějším starostou.
Přátelé z Schortewitz připravili opět bohatý program. Po vzájemném uvítání
po příjezdu ve čtvrtek vpodvečer se všichni rozešli na ubytování do hos telských rodin a pak se opět sešli na místním hřiš ke společné zábavě. Byla také
uctěna památka pana Vilibalda Nováka, který při první návštěvě Schortewitz
před 40 lety přímo na hřiš zemřel.

V pátek se konal společný výlet do města Halle a tam exkurze v tradiční čokoládovně. Pak byl připraven společný oběd na lodi a po návratu do Schortewitz projížďka obcí spojená s její prohlídkou.
V sobotu setkání vyvrcholilo vzájemným fotbalovým utkáním, ve kterém zvítězili domácí – ale o vítězství ani tak nešlo, především se všichni výborně
bavili a těšili ze vzájemné společnos .

13

SPORT
V průběhu návštěvy byly také předány dárky – jednak se obdarovaly fotbalové kluby obou vesnic, vždyť fotbalem to všechno před těmi 40 lety začalo. A protože přátelství obyvatel Schortewitz a Velkých Hoš c přerostlo
i na obecní úroveň, starostové obou obcí – pánové Mar n Rausch a Alfons
Pospiech – měli také připraven dárek a předali zástupcům sportovních klubů
speciálně vyrobené plakety.
V neděli se po společném výborném obědě bylo třeba rozloučit. Ovšem ne
na dlouho – v příš m roce se přátelé z Schortewitz vydají do Velkých Hoš c.
Je třeba říci, že tato 40 let trvající družba, která přerostla v mnohá osobní
přátelství a které nebrání ani jazyková bariéra ani značná vzdálenost, je ojedinělá a obdivuhodná skutečnost, která nemá v širokém okolí - a možná ani
v rámci republiky – obdoby.
Rozhodně se všichni zúčastnění těší na další setkání.
Mgr. Renata Pospiechová

OHLÉDNUTÍ ZA CHOVATELSKÝM DNEM HŘEBČÍNA HF
Dne 10.8. 2019 proběhl v naší obci v areálu Hoš cké a.s. již 13. ročník tradičního chovatelského dne Hřebčína HF Velké Hoš ce. Celou akci zahájila v 9.30
hodin 16. Národní výstava plemene český sportovní pony a bylo na ní předvedeno 67 poníků v 13 kategoriích. Celkovým šampiónem výstavy se stala
dvouletá klisna Daisy po 2362 Oswald HF z Dorotky HF po 1524 Orion z chovu
a v majetku Ladislava Menšíka. Letos taktéž zástupci SCHČSP a ASCHK ČR
vyhodno li nejmladší vystavovatele, kterými byli Tereza Svobodová, Denisa
Mrkwová a Johana Stehnová.
Ve 12 hodin se uskutečnil tradiční a zároveň pomyslný „Křest hříbat“, kterého se letos zúčastnilo 8 hříbat, z toho 5 z Hřebčína HF Velké Hoš ce a tři
od spřízněných chovatelů. Následoval rej kočárů obcí , který zahájil 10. ročník Memoriálu Lojzy Fialy, který byl zároveň 5. kolem Alkapet vozatajského
poháru svazu chovatelů českého sportovního pony, kde se startovalo ve čtyřech kategoriích - jednospřeží do 18 let, jednospřeží nad 18 let, dvojspřeží
do 18 let a dvojspřeží nad 18 let. Z našich závodníků se nejlépe dařilo Kami14
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le Niemynarzové, která v kategorii jednospřeží do 18 let a také v kategorii
dvojspřeží do 18 let obsadila krásné druhé místo!
Kategorii dvojspřeží nad 18 let i soutěž jednospřeží nad 18let ovládl Aleš Fiala
startující za Hřebčín HF Kravaře.

Aleš Fiala s Kamilou Niemynarzovou s vítěznou trofejí.

Tato akce probíhala stejně tak jako následující Trans Prajz těžký tah na travnatém kolbiš a tohoto divácky velmi zajímavého závodu se zúčastnili Pavel
Rajchl se Zábřehu u Dolního Benešova s Davidem Janošem z Kravař se svými
koňmi, kdy to mistři svého oboru předvedli velkému množství přihlížejících
diváků nejen těžký tah, ale také ovladatelnost v kládě, která mnohé nadchla.
V 19:30 následovala tradiční tombola, kde se losovalo o 72 cen, a ve 21 hodin
začala večerní zábava s ostravskou kapelou CACTUS, která končila v neděli
ve 2 hodiny ráno. Pořadatelé by touto cestou chtěli poděkovat Obci Velké
Hoš ce, Hoš cké a.s., všem sponzorům, podporovatelům a návštěvníkům
za náklonnost při organizování této náročné a divácky velmi populární akce,
která se stala již tradiční událos tohoto typu v rámci celé České republiky.
Aleš Fiala, spolumajitel Hřebčína HF
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
PÁTÝ SUCHÝ ROK aneb KAUZA HRABOŠ
Milí spoluobčané, v minulém čísle Občasníku jsem se vám snažil přiblížit
současný žalostný stav naší krajiny a jedním z popsaných problémů bylo
právě sucho a neschopnost krajiny zadržet vodu. Od posledního vydání se
i přes vydatné květnové deště intenzita sucha prohloubila. Letošní červenec se stal na Zemi vůbec nejteplejším měsícem v historii měření, která
sahá do roku 1880. V červenci byla situace na Opavsku a Ostravsku jedna
z nejhorších v republice. Například na Bruntálsku hlásí zemědělci extrémní poškození plodin suchem se ztrátou výnosů nad 40 %. Vláda také mezim schválila návrh novely vodního zákona, díky které bude moci stát lépe
zvládat kri cké stavy sucha a úřadům dovolí větší regulaci odběru vody.
Na úrovni krajů tak vzniknou Komise pro zvládání sucha, jejichž úkolem
bude monitorovat stav sucha v okresech a vydávat patřičná opatření, například pro omezení odběru vody některému z podniků. Ministerstva začala
významně podporovat ekologické projekty zaměřující se na výsadbu a péči
o dřeviny, tvorbu či obnovu tůní a mokřadů nebo zakládaní remízků a stromořadí. Právě to jsou důležitá opatření, kterými sebe i krajinu připravíme
na klima cké změny. Vše nasvědčuje tomu, že jsme vykročili správnou nohou vpřed…
A ejhle! Jako blesk z čistého nebe se v médiích objevila zpráva, že Ministerstvo zemědělství a Ústřední kontrolní ústav zemědělský povolili po dobu
4 měsíců plošnou aplikaci roden cidu Stutox II. rozhozem na polích. Tento toxický jed k likvidaci hraboše mohli zemědělci podle návrhu plošně
rozmisťovat nejenom na zemědělské půdě, ale také například v ovocných
sadech, vinicích, a dokonce v remízcích a polních příkopech, tedy přesně
v místech útočiště polních druhů ptáků. Kalamita přemnoženého hraboše
podle farmářů místy dosahuje až 5 síc děr na jeden hektar půdy, přičemž
škody zemědělský svaz odhaduje až na jednu miliardu korun. Aplikace jedu
tak ve volné krajině dostala zelenou.
Fakt, že stavy populací hrabošů dosahují vysokých čísel, víme už od podzimu 2018. Již v květnu tohoto roku se vědělo, že počty hrabošů v letních měsících dosáhnou populačního maxima. Tyto údaje bedlivě sleduje Ústřední
kontrolní ústav zemědělský, který dále informuje Ministerstvo zemědělství.
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Proč se tedy vysoké stavy hrabošů nezačaly regulovat již dříve? Letošní
přemnožení hraboše se vesměs neliší od těch předchozích z hlediska počtu jedinců na hektar, ale liší se m, že se hraboši díky počasí na počátku
letošního roku přemnožili už na jaře, a nikoliv až na podzim, jak to většinou
bývá. Významně tomu napomáhá současné intenzivní sucho a také mnohohektarová pole monokultur. Přemnožení hraboši se tak ocitli přesně v době
probíhající sklizně plodin. Právě to je důvodem tak obrovských škod. Nutno dodat, že Ministerstvo zemědělství povolilo plošnou aplikaci jedu bez
předchozí diskuze s Ministerstvem životního prostředí. Fatální chyba, prý
komunikační!
Proč tedy máme hrabošů plná pole? U drobných hlodavců se setkáváme s významným fenoménem ve změnách početnos jejich populace, tzv. cyklickou
populační dynamikou. Změny v početnos hrabošů se mění zhruba každé 2-4
roky, kdy na počátku se na poli často vyskytuje pouze 1 hraboš na 1–2 hektary
půdy, v populačním maximu pak až 2000 jedinců na 1 hektar půdy. Následně
lze předpokládat tzv. krach populace, kdy se v prostředí najednou vyskytuje
tak velké množství hrabošů, že je krajina není schopna kapacitně zvládnout.
Hraboši vyčerpají potravní nabídku, vlivem neustálého množení a křížení jsou
ohroženi gene ckými odchylkami, šíří se mezi nimi nemoci, a populace se
tak dostane do fáze prudkého početního pádu a zhrou se. Takové schéma je
běžné, známé a opakující se. V době gradace populace do obrovských čísel je
tak plošné hubení hraboše neúčelné a zbytečné.
Má tak hraboš v krajině pouze funkci „škůdce“? Nikoliv, hraboš je to ž velmi významnou součás potravního řetězce mnohých predátorů a mto
radikálním zásahem pro hrabošům by se mohly přerušit důležité potravní vazby v krajině. Jako jeden z nejpočetnějších hlodavců je kořis mnoha
druhů ptáků, například poštolek, káňat, sýčků, volavek a dalších, ale také
mnoha druhů savců. Plošná aplikace jedu v krajině je vážným ohrožením
mnoha živočichů včetně psů, koček a dě . Přiotráveného hraboše může
snadno chy t predátor, kterému tak rovněž hrozí otrava. Žádný ze zemědělců zcela jistě nezajis kompletní sběr otrávených hrabošů z polí a remízů. Proto je aplikace jedu rozhozem po krajině velmi nebezpečná a v rozporu se zákonem o ochraně přírody a krajiny! Argumenty zemědělců jsou
však pochopitelné. Místo použi jedu ale existují i jiná řešení, která lze dě17

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
lat průběžně a hlavně preven vně. Například hluboká orba, podpora predátorů hrabošů, umisťování berliček pro dravce, udržování nízké vegetace
v příkopech a na mezích v době gradace a postupná změna monokulturní
krajiny na pestrou. Je to přirozené a dlouhodobé řešení, na rozdíl od jedu.
Posuďte sami, vídáte tato opatření kolem sebe? Když jsem zjišťoval, jak
je to s těmito opatřeními v našem okolí, zůstal jsem v šoku. Jedno z mysliveckých sdružení dokonce musí PLATIT zemědělcům, aby si mohlo zřídit
biopásy. Za necelé 3 hektary více než 18 síc korun ročně! Pla si tak osivo
i obdělání půdy. Při pomyšlení, že zemědělci by měli s myslivci intenzivně
spolupracovat a zakládání biopásů by mělo být pro zemědělce samozřejmos , jsou toto šokující prak ky.
Během 72 hodin se tak strhla mediální lavina v kauze hraboš. Lidé volali
a psali na ministerstva i kontrolní úřady a sdíleli příspěvky na sociálních
sí ch. Vše pro zastavení plošné aplikace jedu. Tlak veřejnos , odborníků
a Ministerstva pro ŽP byl natolik velký, že ministr zemědělství zrušil povolení k plošné aplikaci jedu. Lidé dokázali, že pokud se sjedno , mají neuvěřitelnou sílu a další jedy v krajině nechtějí. V současné době je možné
jed umisťovat pouze přímo do děr tak, aby se zamezilo jeho styku s jinými
živočichy. Přemnožené hraboše teď čeká přirozený populační pád. Na česká
pole se nyní slétají stovky čápů, kteří se u nás zastavili na hos nu před dalekou cestou do Afriky. Co by se stalo nejen s čápy, kdyby již aplikace jedu
proběhla, si vůbec nedovedu představit. Jedno je však jisté, příroda si se
vším dokáže poradit sama.
Podpořit krajinu můžete i VY! Podepište pe ci pro ministra zemědělství
a zapojte se společně se 40 000 občany do boje o zdravější krajinu. Pe ci
můžete podepsat na webových stránkách České společnos ornitologické
nebo na Obecním úřadě ve Velkých Hoš cích do podpisových archů.

PETICE VRAŤME ŽIVOT DO KRAJINY!
h ps://birdlife.cz/pe ce-za-krajinu/
za komisi pro ŽP Bc. Denis Urbanský
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NOVÉ OCHRANNÉ PRVKY NA OKNECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Na světě uhyne po srážce s čirou nebo zrcadlící se výplní více než miliarda
ptáků ročně. Kolik ptáků se takto zabije u nás, přesně nevíme, odhady se
však pohybují okolo 1 milionu.
Skla a jim podobné materiály jsou tak jednou z nejčastějších příčin úhynu
ptáků. Ptáci totiž nedovedou rozlišit, co je skutečnost a co je její zrcadlový
obraz. Do zrcadlové plochy tak ptáci zamíří v přesvědčení, že letí do bezpečí zeleně coby na „strom“ či z důvodu vyhnání „soka“ vlastně záměrně.
Nejnebezpečnější plochy jsou v zásadě zrcadlící výplně a čirá skla v místech, kde je velký pohyb ptáků. Kritickým místem jsou průhledy v domech
a místa v blízkosti zeleně. Umístění budovy naší základní školy je toho
patřičným příkladem. Škola stojí přesně na rozhraní volné zemědělské
krajiny a souvislého porostu zámeckého parku. Proto na budově dochází
velmi často ke střetu ptáků se skly oken. Ne nadarmo děti školní družiny
zavedly v blízkosti školy „ptačí hřbitov“. Podle zaměstnanců školy ke srážkám dochází i několikrát týdně.
Rozhodl jsem se tedy kontaktovat paní ředitelku s návrhem na zkušební
lepší zabezpečení oken. Ví se, že jedna silueta dravce na skleněné ploše
je překonaný, nefunkční způsob zabezpečení. Proto jsme se s paní ředitelkou společně domluvili na nákupu speciálních snímatelných UV nálepek,
které mají u nás i v zahraniční výborné reference.
Nálepky jsou na první pohled průhledné a nijak neomezují průnik světla
do místností budovy, ptáci je však vidí v ostře fialové barvě v UV spektru,
které lidské oko není schopné vnímat. Ochranné prvky budou umístěny
na okna před začátkem školního roku a všichni doufáme, že to bude investice, kterou zachráníme nejeden ptačí život. Účinnost nálepek budeme monitorovat.
za komisi pro ŽP Bc. Denis Urbanský
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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás informoval o činnos Dobrovolného hasičského sboru
za uplynulé období.
Léto je pro nás hasiče a především soutěžní družstva doba hlavní sezony. Družstva se účastní soutěží na různých úrovních v rámci našeho kraje nebo i celé
České republiky. Úspěchy střídají menší nezdary, ale celkově si vedeme velmi
dobře. V tabulkách níže je zobrazen průběžný výsledek jednotlivých týmů. Proza mní umístnění družstva mužů v extralize je velmi pěkné 7. místo!
Dě mají prázdninovou přestávku, ale už 31. srpna se nám všem předvedou
na soutěži, která se bude konat u nás ve Velkých Hoš cích! Bude se závodit
O pohár ředitele krajského sdružení hasičů MSK. Sjedou se k nám všichni
vítězové okresních soutěží v kraji v obou kategoriích - starší i mladší žáci. Dě
budou soupeřit ve dvou disciplínách - štafetě 4 x 60 metrů a požárním útoku.
Očekává se účast 40 družstev, včetně dvou našich. Věříme, že se jim povede
velmi pěkný výsledek. Přijďte je podpořit i Vy!
Tabulka průběžného pořadí v závodech extraligy a MSP

Další soutěž, která se bude pořádat u nás v obci, je tradiční Hoš cký pohár.
Tato akce se uskuteční v sobotu 5. října 2019 na hřiš FK Velké Hoš ce.
Soutěž je velmi oblíbená všemi družstvy z celé České republiky i ze Slovenska. V pořádání soutěže se každý druhý rok střídáme s hasiči z Babic, kde se
jmenuje October Cup. V předloňském roce se u nás tohoto klání zúčastnilo
20
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bezmála 140 družstev mužů a žen.
Aby všechna družstva s hla odzávodit v jeden soutěžní
den, stojí to hodně
sil, a to hlavně kluků z pořadatelské
čety. Je nutno zkrát čas na přípravu
každého družstva
a co nejvíce zrychlit průběh soutěže.
Jste opět všichni srdečně zváni a doufám, že nám pomůžete vytvořit pořádnou soutěžní atmosféru. Bohaté občerstvení bude zajištěno jak pro soutěžící, tak i pro Vás.
Letošní horké počasí nám do obce přineslo hned několik požárů. Jednalo se
hlavně o vzplanu suchého kles a trávy a také strniště. Díky rychlé reakci
místních občanů, kteří tuto skutečnost včas nahlásili na sňovou linku 150,
byly požáry velmi rychle uhašeny profesionálními jednotkami z Opavy. Bohužel naše zásahová jednotka zrovna v tuto dobu neměla k dispozici zásahový
vůz, který byl v opravě, a v druhém případě jsme byli na operačním středisku
odhlášení z důvodu účas na soutěži extraligy. V tomto případě nás operační
důstojník nevyzve k zásahu!
Děkuji všem všímavým spoluobčanům. Jsem rád, že Vám není lhostejná bezpečnost celé obce.
Všem Vám přeji krásné poslední prázdninové dny a těším se na shledanou
na soutěžích či jiných společenských událostech v obci.
Roman Winkler, starosta DHS
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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás v krátkosti informoval o tom, jak vlastně fungují
dobrovolní hasiči a naše výjezdová jednotka zde v obci. Pro tyto potřeby
budeme vycházet ze zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění
pozdějších předpisů a také z vyhlášky 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany.
Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce je ze zákona (o požární ochraně) povinen zřídit starosta obce. Proto je třeba rozlišit sbor dobrovolných
hasičů (občanský spolek – v naší obci DHS) a jednotku sboru dobrovolných hasičů (JSDH - zásahová činnost při mimořádných událostech).
Sbor dobrovolných hasičů (SDH) má svého starostu a členy, kteří platí členské příspěvky, zajišťují různé společenské a kulturní akce, vedou
mladé hasiče k všestrannosti a disciplíně a také provádějí činnost spojenou s požárním sportem. Právě v požárním sportu reprezentují hasiči naši
obec na vrcholové úrovni v rámci celé České republiky již mnoho let.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (JSDH) má starostou jmenovaného velitele jednotky, který zajišťuje akceschopnost jednotky dle zákona o požární ochraně a dle vyhlášky o organizaci a činnos jednotek požární ochrany.
Zajištěn je početní stav členů jednotky, jejich odborná způsobilost, odborná
příprava a také technické prostředky včetně dopravního automobilu.
Jednotka požární ochrany (JPO) je do Kategorie (I. až VI.) zařazena dle
Plošného pokrytí území ČR jednotkami požární ochrany. Tento dokument
vydává hejtman kraje pro každý kraj svým nařízením.
JSDH Obce Velké Hoštice je zařazena do kategorie JPO V. To znamená, že
jednotka je prioritně určena pro zásah v katastru svého zřizovatele (katastr obce Velké Hoštice). Za hranice katastru se s výjezdem jednotky počítá
při mimořádné události většího rozsahu v jiné okolní obci.
Vyhlášení poplachu členům jednotky je v současné době (na celém území
Moravskoslezského kraje) zajišťováno zasláním hlasové zprávy a voláním
na jejich mobilní telefony. Tak se o události dozví všichni členové jednotky bez ohledu na jejich bydliště. Spuštění požárního poplachu prostřednictvím sirény v dnešní době není potřeba. Důležité je, aby občan místo
spuštění sirény vytočil tísňovou linku a přivolal pomoc.
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Členové JSDH jsou ve většině případů zároveň členové SDH, takže kromě
činností v jednotce se stejní lidé zapojují i do aktivit sboru. Stejně tak je
dopravní automobil ve výbavě jednotky užíván členy sboru pro přepravu
členů reprezentujících Obec Velké Hoštice v požárním sportu.
Pokud je zásahové vozidlo mimo obec (účast na soutěži nebo výcvik jednotky), na Krajském operačním a informačním středisku Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (KOPIS HZS MSK) se provede
odhlášení akceschopnosti jednotky k případnému výjezdu k události.
Ing. Aleš Martinek, velitel JSDH Velké Hoštice

Hasičš dorostenci letos poprvé zkoušejí stěs v mužské kategorii
závodů Moravskoslezského poháru.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Ať se nám to líbí nebo ne, prázdniny neúprosně končí a blíží se začátek
nového školního roku. Vyučování stejně jako na všech školách začíná v pondělí 2. 9. 2019 v 8:30 shromážděním před budovou školy a uvítáním nových
prvňáčků.
Rodiče našich nových žáčků I. třídy upozorňujeme, že kornouty (tuby) pro
dě mohou nosit do školy ve čtvrtek 29. 8. od 15:00 do 18:00 nebo v pátek
30. 8. od 8:00 do 12:00.
Co nás v novém školním roce čeká? Především výuka – tedy učení, vzdělávání, ale také samozřejmě mnoho jiných ak vit a akcí. V září to bude například
adaptační kurz na Kajlovci, kterého se zúčastní žáci 6. tříd, tedy i naši nově
dojíždějící žáci.

Velkou pozitivní změnou je skutečnost, že po roce poněkud improvizované výuky tělocviku budeme mít opět k dispozici tělocvičnu – a to tělocvičnu zcela zrekonstruovanou s nově vybudovaným zázemím. V ta24
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kové tělocvičně se to bude cvičit a sportovat! Velké poděkování za ni
patří Obecnímu úřadu, který rekonstrukci připravil a finančně zabezpečil,
a dále všem, kteří na ní pracovali – byla to především firma Dafesta pana
Libora Daňka. Děkujeme za výborně odvedenou práci. Poděkování patří
také panům učitelům Straubovi a Vítkovi, kteří pomáhali při vybavování
tělocvičny vším, co bylo třeba.
V příštím školním roce bude ve škole opět o jednu třídu více, tedy celkem
12 tříd:
Třída
třídní učitel
I.
Mgr. Silvie Šnajdrová
II.
Mgr. Jana Gebauerová
III.
Mgr. Eva Vítková
IV.
Mgr. Andrea Malcharková
V.
Mgr. Karla Volfová
VI.A
Mgr. Pavel Straub
VI.B
Mgr. Oto Vítek
VII.A
Mgr. Jana Čušková
VII.B
Mgr. Lenka Lasáková
VIII.A
Mgr. Soňa Calábková
VIII.B
Mgr. Markéta Víchová
IX.
Mgr. Lenka Wenzelová
Ve škole budou dále vyučovat tři učitelé bez třídnictví, dvě vychovatelky
v družině a samozřejmě pracovat správní zaměstnanci.
Věřím, že po dnech plných zábavy, odpočinku, her, slunce a všeho, co k létu
patří, se s chu opět všichni pus me do povinnos všedních školních dnů.
Když se to ž člověk do něčeho pus s chu , tak mu pak vše jde lépe.
Těším se na setkání se všemi kolegy, zaměstnanci – a především žáky naší
školy.
Mgr. Renata Pospiechová
ředitelka školy
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DEVATERO
Milí spoluobčané, léto dozrálo, čas dovolených a velkých prázdnin je pryč a nám
nezbývá než se vrá t do zajetých kolejí. Pro některé
bylo léto pohádkou, jiní už
se nemohou dočkat, až se
ochladí a horko vystřídá
barevný podzimní vítr.
Jak jsme si léto užili my?
Část z nás oblékla skautské kroje, sbalila krosny, jako každým rokem odjela
na tábor, tentokrát na REJVÍZ. 14 dní dobrodružství, poznávání, smíchu, ale
taky sebezapření, drillu a námahy, někdy až na hranice možnos .
I další týden se nesl ve znamení přátelství, ale taky
duchovního povzbuzení. Pozdrav Vám přinášíme z Bosny
a Hercegoviny, kde jsme se
zúčastnili festlivalu MLADIFEST 2019. Proběhl jubilejní 30. ročník setkání nejen
mladých rodin, ale poutníků
všech věkových kategorií 80
zemí světa.
Neustále trénujeme a nacvičujeme nové skladby a těšíme se, že můžeme
zkrášlovat liturgii hrou a zpěvem, ať už na nedělních mších, nebo svatbách,
kam vyjíždíme do celého opavského i hlučínského děkanátu.
SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA TYTO PŘIPRAVOVANÉ AKCE:
Koncert schol děkanátu Hlučín
OLDŘIŠOV
5. 10.
Setkání schol děkanátu Opava
LITULTOVICE 6. 10.
Setkání chrámových sborů Hlučínska
HNĚVOŠICE 13.10.
Babí léto plné pohody a porozumění
Vám za celé Devatero přeje Šárka Černohorská
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