Občasník obce Velké Hoš�ce

obec Velké Hoštice
Leden – Únor 2022

www.hos�ce.cz

Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané.
Zima pomalu končí – a s ní například i plesová sezona. I když jsme si letos ze
známých důvodů neužili žádné plesy, konec masopustu jsme přece jen oslavili
– v neděli 27. 2. naší obcí opět prošel masopustní průvod. Věřím, že přispěl
k dobré náladě a přinesl naději, že v příštím období bude lépe.
Začátek nového roku je spojen mimo jiné se schválením obecního rozpočtu.
Naše obec v loňském roce skončila hospodaření s rekordním přebytkem 35
miliónů korun – a do roku 2022 vstupujeme s rozpočtem 72 miliónů, což je
nejvyšší rozpočet v historii Velkých Hoštic.
Peníze samozřejmě budou účelně vynakládány na plánované investiční
i ostatní akce. Investiční akce budou ale hrazeny nejen z obecních prostředků, na téměř všechny se nám podařilo sehnat dotace, takže budeme čerpat
i z dotačních titulů.
Z investičních akcí bych zmínil především tu největší – měla by být zrealizována generální rekonstrukce celé elektroinstalace v místní základní škole, protože ta stávající je ještě původní, tedy 60 let stará – a samozřejmě dnešním
požadavkům nevyhovuje. Souběžně s touto akcí budou ve škole instalovány
venkovní žaluzie do oken tříd, což povede k celkovému zlepšení klimatu při
vyučování našich dětí. Zároveň bude také modernizován již nefunkční školní
rozhlas.
Dále letos plánujeme vybavit klubovnu seniorů a ostatní výstavní prostory v zámku. Bude proveden ořez stromů v zámeckém parku a okolí zámku.
Plánujeme rekonstrukci asfaltového povrchu ulice Na Pile. Spolupodílíme se
na přípravě zřízení cyklostezky z naší obce do obce Chlebičov. Bude zakoupeno nové komunální vozidlo pro potřeby obce.
A především chystáme oslavy velkého výročí naší obce – 800 let od první písemné zmínky o Velkých Hošticích chceme s Vámi všemi oslavit koncem června.
Vážení spoluobčané, přeji Vám všem poklidné a optimistické jarní dny.
Těším se na setkání s Vámi na nějaké obecní akci.
Ing. Alfons Pospiech
starosta obce
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zastupitelsvo obce
Zasedání obecního zastupitelstva ze dne 16. 12. 2021
OZ schvaluje a bere na vědomí:
1.
Rozbor hospodaření Obce Velké Hoštice za období leden – listopad
2021.
2.
Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2022.
3.
Rozpočet Základní školy Velké Hoštice na rok 2022.
4.
Rozpočet Mateřské školy Velké Hoštice na rok 2022.
5.
Plán odpisů obce Velké Hoštice na rok 2022.
6.
Cenový návrh firmy Marius Pedersen a.s. na zajištění svozu komunálního odpadu na rok 2022.
7.
Výši místního poplatku za svoz PDO v roce 2022 na 650,00 Kč/1 osoba a termín výběru místních poplatků do 31. 5. 2022.
8.
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství.
9.
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, kterou se ruší některé obecně
závazné vyhlášky obce Velké Hoštice.
10. Kupní smlouvu mezi obcí Velké Hoštice a Opavskou lesní a.s. na odkup pozemků parc. č. 739, lesní pozemek o výměře 2497 m2, k.ú.
Velké Hoštice a parc.č. 740 m2, lesní pozemek o výměře 10921 m2,
k.ú. Velké Hoštice za částku 250 000,00 Kč a pověřuje starostu obce
Velké Hoštice k podpisu této kupní smlouvy.
11. Záměr na pronájem smuteční síně ve Velkých Hošticích, na ulici
Hřbitovní čp. 366, parc.č. 454/13.
12. Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 13, ul. Zámecká čp. 197
na dobu neurčitou.
13. Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3, ul. Zámecká čp. 198
do 31. 12. 2022.
14. Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1 ul. Zámecká čp. 74
do 31. 12. 2022.
15. Pojmenování zámeckého parku na „Zámecký park hraběte Chorynského“.
16. Plán zasedání zastupitelstva obce Velké Hoštice na rok 2022.
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17.
18.
19.

Dodavatele Mirka Zacpala, Sportovní 567/32, 747 32 Hať jako
zhotovitele akce „Ošetření stromů – k.ú. Velké Hoštice“ za cenu
394 823,00 Kč vč. DPH a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
Dodavatele SSKT s.r.o., Hlína 67, 664 91 Hlína, jako dodavatele nového komunálního vozu za cenu 839 000,00 Kč bez DPH a pověřuje
starostu obce k podpisu smlouvy.
Zprávu o činnosti obecního úřadu za uplynulé období.

OZ neschvaluje:
20. Návrh na doplnění programu zasedání zastupitelstva obce o bod
odvolání místostarosty obce.

Zasedání obecního zastupitelstva ze dne 10. 2. 2022
OZ schvaluje a bere na vědomí:
1.
Rozbor hospodaření Obce Velké Hoštice za období leden – prosinec
2021.
2.
Rozpočet Obce Velké Hoštice na rok 2022.
3.
Rozpočet Sociálního fondu obce na rok 2022.
4.
Inventarizační zprávu za rok 2021.
5.
Provedení výběrového řízení Ing. Jiřím Knoppem a Příkazní smlouvu
mezi obcí Velké Hoštice a Ing. Jiřím Knoppem na projekt „Rekonstrukce povrchu komunikace ulice Na Pile“.
6.
Pořízení projektové dokumentace na cyklostezku Velké Hoštice –
Chlebičov, která bude financována oběma obcemi rovným podílem
50 %.
7.
Provedení výběrového řízení firmou jk grant s.r.o. na rekonstrukci
elektroinstalace ZŠ Velké Hoštice včetně školního rozhlasu, zednických a malířských prací a schvaluje Příkazní smlouvu mezi obcí Velké
Hoštice a firmou jk grant s.r.o.
8.
Zpracování Strategického plánu obce Velké Hoštice na období let
2023-2026.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Pronájem nebytových prostor v areálu Zámecká 68 od 1. 3. 2022
na dobu neurčitou za cenu 3.200 Kč/měsíčně a pověřuje starostu
obce podpisem smlouvy.
Výsadbu stromů vpravo podél silnice do Chlebičova, financovanou
z dotačního titulu.
Provést vyasfaltování cyklostezky od protipovodňové hráze až k začátku golfového hřiště.
Navýšení neinvestičního příspěvku pro ZŠ Velké Hoštice o 60.000 Kč
na pořádání lyžařského výcviku s tím, že nevyčerpané finanční prostředky budou použity na školní výlety žáků.
Finanční dar ve výši 10.000 Kč Nadačnímu fondu Pavla Novotného
a zároveň schvaluje uzavření darovací smlouvy.
Nákup ovocných stromů pro dosadbu třešňové aleje za vodárnou.
Proplacení dotisku 100 kusů obrazové přílohy k almanachu SDH Velké Hoštice.  
Zprávu o činnosti obecního úřadu za uplynulé období.

OZ neschvaluje:
17. Odvolání místostarosty obce z funkce.
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INFORMAČNÍ SERVIS
Přehled o počtu obyvatel v obci
Velké Hoštice v roce 2021

Narozeno: 26 (z toho 12 chlapců a 14 děvčat)
Zemřelo: 11
Počet obyvatel k 31. 12. 2021: 1855

Výběr poplatků za svoz PDO a za psy
Obecní úřad bude vybírat poplatky za svoz odpadu a za psy v termínu
od 7. 3. 2022 do 18. 3. 2022 v pracovní době OÚ.
Poplatek byl pro letošní rok stanoven Obecně závaznou vyhláškou
na 650 Kč na jednoho občana, který má v obci trvalý pobyt. Místní poplatek za psa činí 200 Kč.

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2022 v obci Velké Hoštice
V rámci Tříkrálové sbírky bylo v letošním roce vybráno v naší obci
41 730 Kč. Děkujeme všem dárcům za štědrost. Obecní úřad Velké Hoštice
chce touto cestou poděkovat paní Kristině Nestrojové, která každoročně
v naší obci Tříkrálovou sbírku pomáhá organizovat.

Informace ohledně výstavby sportovní haly
Obecní úřad informuje občany především z dolní části obce, že zastupitelstvo obce Velké Hoštice v současné době o výstavbě nové sportovní
haly neuvažuje.

Informace rodičům dětí narozených v roce 2021

Obecní úřad Velké Hoštice pořádá v neděli 10. 4. 2022 od 15:00 hod.
Vítání občánků narozených v roce 2021 s trvalým pobytem v naší obci.
Vzhledem k vyššímu počtu narozených dětí proběhne Vítání občánků v přístavbě Základní školy ve Velkých Hošticích (vchod po železném schodišti
za školním bytem).
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Problém spalování tuhých odpadů
Vážení spoluobčané,
dovolte nám několik slov k problému spalování komunálního odpadu v zimním období. I přes
rozsáhlou plynofikaci českých obcí patří tuhá paliva
stále k široce využívanému zdroji energie. Přispívá
k tomu nejen jejich dostupnost, zvláště na venkově,
ale i značný nárůst cen elektřiny a plynu v posledních měsících.
Tato paliva jsou tradičně spalována v kotlech s ručním přikládáním, které samy o sobě vykazují poměrně vysoké emise. Pokud se k tomuto přidá i lidský faktor v podobě
přiložení nesprávného množství paliva, které neodpovídá zhruba dvouhodinovému cyklu přikládání, případně se spaluje vlhké palivo či příměs odpadů a navíc je
přiškrcen přívod vzduchu, pak může docházet k násobnému nárůstu emisí. Podle
pracovníků Výzkumného energetického centra Vysoké školy báňské Technické
univerzity Ostrava může starý nebo nekvalitně spalující kotel za topnou sezónu
vypustit do ovzduší i stovky kilogramů prachu. To se podepisuje na čistotě ovzduší a kvalitě života v dané lokalitě.
Domácí topeniště přispívají celou třetinou emisí ke znečištění ovzduší v našem kraji. Tuhými palivy topí zhruba 63 tisíc domácností. Dle emisních bilancí
ČHMÚ bylo v roce 2010 z domácností v Moravskoslezském kraji vypuštěno více
než jeden milion tun tuhých znečišťujících látek.
Praxe ukazuje, že často dochází ke spoluspalování komunálních odpadů
různého složení, a naše obec není v tomto směru výjimkou. Ruku na srdce – kdo
z nás nezažil tuto situaci: během dne či večer chceme vyvětrat, avšak po otevření
okna je často cítit nepříjemný zápach, takže si paradoxně do bytu pustíme horší
vzduch, než tam původně byl. Navíc spalování nepředpisového paliva se vyznačuje zvýšenou produkcí emisí prachu, ale zejména plynných znečišťujících látek,
které mohou mít závažné zdravotní důsledky pro obyvatelstvo.
Proto žádáme všechny spoluobčany – buďte ohleduplní k okolí i životnímu
prostředí a nepalte doma odpady. Děkujeme!
Za OÚ Mgr. P. Straub, místostarosta
8

INFORMAČNÍ SERVIS
Nová webová stránka „Smraďoši.cz“
Přestože v posledních letech byla možnost čerpat výhodné dotace
na výměnu kotlů, stále vidíme, že někteří spoluobčané i nadále bezohledně
otravují ovzduší ostatním.
S blížícím se termínem zákazu používání kotlů nižších emisních tříd tak
Statutární město Opava ve spolupráci odborů životního prostředí a informatiky vytvořilo webovou stránku „Smraďoši.cz“. Mapová aplikace na adrese www.smradosi.cz umožňuje upozornit na obtěžující kouř a zápach
z komínů. Na mapě lze označit nemovitost neúměrně znečišťující ovzduší
a obtěžující okolí spalinami z komína. Volitelné je zde umístění fotografie
zachycující kouř vycházející z daného komínu.
Upozornění na nesprávné provozování kotle či krbu pomocí mapové
aplikace „Smraďoši.cz“ je uživatelsky jednoduché, anonymní a časově nenáročné a pro pracovníky ochrany ovzduší bude vodítkem, kam směrovat
preventivní, osvětovou i kontrolní činnost a v případě prokázaného porušení
zákona i sankční postih.

Povinné výměny kotlů 1. a 2. emisní třídy do 31.8. 2022
Odbor životního prostředí Magistrátu města Opavy připomíná, že podle
zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší se od 1.9.2022 nebudou moci provozovat kotle na tuhá paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300
kW, které nebudou splňovat nejméně 3. emisní třídu, dle normy ČSN 303-5.
Provozovatel, který bude provozovat kotle 1. nebo 2. emisní třídy
po 1.9.2022, riskuje pokutu do výše 50 000 Kč. Hlavním cílem výměny kotlů
je zlepšení kvality ovzduší ve městech a obcích.
Při výměně kotlů mohou občané využít vyhlašovaných dotačních programů jednak z Operačního programu Životního prostředí nebo z programu Nová zelená úsporám. Jako nové zdroje budou podporována tepelná
čerpadla, automatické i ruční kotle na biomasu a pravděpodobně i kondenzační kotle na zemní plyn.
Kontakty a bližší informace naleznete na internetových stránkách
MMO, případně volejte na telefonní číslo 553 756 836 nebo 605 283 793
na úsek ochrany ovzduší.
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Co je v obci nového
Milí spoluobčané,
dva měsíce utekly jako voda, a tak mi dovolte shrnout, co se v obci
událo v rovině pracovní.
Velkou část ledna strávili naši pracovníci uvnitř hlavní budovy zámku,
kde nejdříve provedli výmalbu stěn a stropů krajní místnosti v 1. NP. Poté
odstranili část dřevěné rampy, která zmenšovala prostor místnosti, a opravili výstavní panely, na kterých jsou zvětšené fotografie z historie naší obce.
Na závěr byl položen nový zátěžový koberec.
Do skladových prostor na Zámecké ulici, které v loňském roce opravili
a vybavili, přemístili naši pracovníci nářadí a materiál, který byl doposud
uskladněn v garážích u ZŠ.
V únoru pokračovali v zámku opravou stěn a výmalbou místnosti klubu seniorů a poté se vrhli na výmalbu celého zámeckého schodiště. Odborná firma provedla demontáž starého a instalaci a zprovoznění nového
obecního rozhlasu. Naši pracovníci poté rozebrali recyklovatelné částí starého rozhlasu. Práci jim také přidělal silný vítr, který se přehnal přes naše
území a zanechal po sobě několik vyvrácených a polámaných stromů.
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Koncem února začala odborná firma další etapu ořezu jmelí ze
stromů v zámeckém parku, kterých
je zde bohužel napadeno velké
množství.
Naši pracovníci zajistili odvoz
větví. Část lanové atrakce v lanovém
centru byla překotvena z uschlého
stromu na nový kůl. Armování a betonáž patek pro jeho ukotvení provedli rovněž naši pracovníci. Pohyb
po atrakci je tak opět bezpečný.
Na konci února se naši pracovníci postarali o přípravu posezení před bývalou hospodou Garáž,
kde proběhl závěr masopustu a pochování basy.
P. Straub, místostarosta
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Životní prostředí
MRTVÉ DŘEVO PLNÉ ŽIVOTA

V současném uspěchaném světě je jednou z možností, jak odbourat stres
a načerpat novou energii, vydat se na procházku do lesa. Je vědecky dokázáno, že procházka v lese podporuje tvorbu omlazujících hormonů v lidském těle,
ba dokonce kontakt se zvířaty aktivuje náš imunitní systém a „hormon lásky“ –
oxytocin. Právě ten podněcuje vznik příjemných pocitů a navozuje pečovatelské
a ochranitelské chování u mužů i u žen. Vliv lesa na lidské zdraví byl předmětem
mnoha studií, které přinesly velmi zajímavé výsledky. Pokud bydlíte v blízkosti
zeleně, pak je ze statistického hlediska riziko, že onemocníte nějakou civilizační
chorobou, podstatně nižší než u obyvatel měst, kteří nemají zeleň na dosah. Rovněž byl prokázán pozitivní vliv zeleně na léčbu duševních chorob, jako je úzkost
nebo deprese. Děti vyrůstající v blízkosti lesa významněji rozvíjejí svou kreativitu,
kladný vztah k přírodě i sebeúctu. Pozitivních aspektů lesa na lidské zdraví je však
daleko více. Kdo ale léčí lesy? Proč se z nich ztrácí biodiverzita a život?
Téměř 34 % území České republiky pokrývají lesy. Z toho 73 % jsou lesy
jehličnaté, 26 % lesy listnaté a 1 % zaujímají holiny. Chcete-li však vyrazit do tajemného a hustého hvozdu jako z pohádky, nebudete to mít úplně jednoduché.
Takových lesů je u nás coby prstů na jedné ruce napočítal, a navíc jsou chráněné
kategoriemi územní ochrany. Označit je můžeme jako lesy „divoké“, které nám
poskytují obrázek, jak vypadaly pralesní porosty na našem území před mnoha
staletími. Nejčastěji tak vyrazíte do lesa „uklizeného“, kde zem pokrývá jen mech
a spadané listí. A tak přání spatřit sovu vyhlížející z dutiny starého stromu může
být pro člověka docela velkým oříškem. Říkáte si proč? Jelikož mnoho takových
přirozených úkrytů, jako jsou dutiny ve starých stromech, tlející kmeny na zemi
nebo hromada spadaných větví, v českých lesích nenajdete.
Lesní ekosystém je uzavřeným celkem, kde žít pro každého živočicha
a rostlinu znamená být na sobě vzájemně závislý. Jde o důmyslně provázaný
systém založený na přírodních procesech, jehož významnou součástí je také
člověk. Tak například jeden velký vzrostlý listnatý strom vyprodukuje za jeden
den tolik kyslíku, kolik spotřebuje za stejnou dobu k dýchání 50 lidí.
Les funguje také jako houba, nasává vodu a pomalu ji i uvolňuje. Jeho
význam pro krajinu tak známe, přesto není současný stav našich lesů dobrý.
Vedle sucha a holosečného kácení ohrožují naše porosty umělé smrkové
monokultury a nedostatek ponechaných starých stromů a tlejícího dřeva.
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Proč je ponechané dřevo tak důležité?
Tlející dřevo napomáhá svou zásaditou
reakcí
neutralizovat
lesní půdu, ovlivňuje
půdní vlhkost a množství a kvalitu organismů podílejících se
na destruktivních procesech. Studie dokládají, že pouhé ponechání větví ve smrkovém porostu se podílí až 40 % na omezení
ztráty živin a nadměrného okyselování půdy. Mrtvé dřevo je významný zdroj živin
pro lesní ekosystémy a poskytuje biotop symbiotickým a dusík vázajícím bakteriím.
Součástí padlých kmenů a torz jsou také houby, které se svým podhoubím podílejí na zachytávání živin, které by jinak srážky odplavily. Padlé kmeny vytváří určité
mikroklima se stabilnějšími podmínkami, na kterých mohou vyrůstat nové mladé
stromky. Příkladem může být obnova smrku ztepilého, jehož přirozená obnova je
v horských lesích převážně vázána na mrtvé dřevo, které vytváří důležitý substrát
pro klíčení a odrůstání semenáčků některých jehličnatých dřevin. Právě chůdovité
kořeny smrku jsou typickým znakem přirozeného vývoje lesa na odumřelé vrstvě
ležícího dřeva. Staré odumřelé dřevo se rovněž vyznačuje ohromnou schopností
vázat vodu, kdy zastoupení vody k sušině může být až o 230 % vyšší. Na tlející dřevo
je v různé fázi rozkladu vázaná asi jedna třetina evropské fauny a flóry. Odumírající
stromy jim slouží jako místo k životu, zdroj potravy nebo úkrytu. Není proto překvapením, že v souvislosti s vymizením mrtvého dřeva z lesů dochází k drastickému
úbytku celé řady ptáků, savců, rostlin, hub i lišejníků.
Víme tedy, že mrtvé dřevo je nedílnou součásti lesa živého. Je jeho podstatnou složkou, která uzavírá přirozený cyklus živin v našich lesích. Tlející stromy
a padlé kmeny tvoří zdroj potravy a úkrytu pro mnoho živočišných druhů, z nichž
některé jsou na mrtvém dřevě zcela závislé. Prosím, neničme jim jejich domov.
Neničme tak bohatý a krásný habitat, jakým přirozené lesy jsou. Právě mrtvé dřevo je základem lesa živého. (volně převzatý autorský článek časopisu Biologeek,
1. číslo, PřF OSU)
Bc. Denis Urbanský, člen komise ŽP
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LEDEN

V průběhu měsíce ledna se hlavním motivem veškeré činnosti samozřejmě
stalo blížící se pololetí – a s ním uzavírání klasifikace a hodnocení chování žáků.
Krátce po návratu všech z vánočních prázdnin se ve škole konaly konzultační hodiny pro rodiče, a to ve dnech 4. a 5. 1. Rodiče si mohli přímo u jednotlivých učitelů zjistit, jak na tom jsou jejich děti s prospěchem, příp. s chováním
krátce před pololetním hodnocením.
25. 1. 2022 zasedala pololetní pedagogická rada, na které bylo především zhodnoceno chování a klasifikace žáků školy. Na základě tohoto hodnocení pak byla psána pololetní vysvědčení.
25. a 26. 1. jsme uskutečnili sběr papíru – děkujeme všem žákům, kteří
se zapojili. Celkově jsme nasbírali 3410 kg. Nejlepší sběrači byli jako vždy odměněni, nejlepší třídy také. Za sběr rovněž děkujeme rodičům, protože jsou to
hlavně oni, kdo papír doma hromadí a pak jej přivezou do školy.
Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situace ve škole se bohužel
ke konci pololetí nemohly uskutečnit plánované akce – návštěva kina a bruslení. A tak si děti užily v pondělí 31. 1. jen společnosti svých spolužáků ze tříd,
nemusely se ten den učit – a byl jim vydán výpis vysvědčení s pololetními výsledky. Přehled klasifikace školy za 1. pololetí najdete na konci příspěvku.

ÚNOR

Hned 1. 2. se žáci obou 7. tříd přímo ve škole zúčastnili přednášky o sexuální výchově. Akce byla pořádána ve spolupráci s MAP.
V pátek 4. 2. se konaly jednodenní pololetní prázdniny.
Ve středu 9. 2. se ve škole konalo školní kolo recitační soutěže. Zúčastnilo
se neuvěřitelných 52 recitátorů, kteří soutěžili ve čtyřech kategoriích. Čtyřčlenná
porota v čele s ředitelkou školy to měla s vybíráním vítězů a určováním pořadí
velmi těžké, protože recitátoři se hodně snažili a mnozí byli opravdu dobří. Nakonec byly výsledky následující: v 1. kategorii zvítězila Viktorie Koutecká, ve druhé
Julie Koutecká, ve třetí Alžběta Borunská a ve čtvrté Julie Schaffránková.
10. 2. proběhl 1. ročník školního piškvorkového turnaje, kterého se
zúčastnilo celkem 60 žáků z páté až deváté třídy. Došlo na zajímavé souboje,
z nichž některé měly překvapivé vítěze.
14
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Pořadí: 1. David Sobek, 7. tř.
2. Mikuláš Konečný, 7. tř.

3. Matěj Pika, 8. tř.
4. Nela Jurczyková, 9. tř.

14. 2. se pak konalo okrskové kolo recitační soutěže v Rytířském sále
zámku v Kravařích. Konkurence byla veliká, neboť se do soutěže zapojily školy
z blízkého okolí (ZŠ Kravaře – Kouty, ZŠ Bolatice, ZŠ Štítina aj.). Z našich žáků
do něj postoupili vítězové jednotlivých kategorií – a měli jsme velký úspěch. Cenu
poroty získala žákyně
5. třídy Julie
Koutecká,
do okresního
kola pak postoupily žákyně Alžběta Borunská
z 6. A a Julie
Schaffránková z 8.B. Blahopřejeme!
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Obě dívky budou naši školu reprezentovat v Opavě 18.3. Za organizaci
celé soutěže, přípravu žáků i doprovod děkujeme paní učitelce Calábkové.
16. 2. se děti 1. tříd opět ve škole zúčastnily akce Prima pokusy, následující den se tato akce konala pro děti 2. a 3. třídy. Žáci se hravou formou přiměřenou jejich věku seznámili se základy přírodních věd.
16. 2. se děti ze školní družiny vydaly ke krmelci do Černého lesíka. Lesním zvířátkům zanesly kaštany, jablka, mrkev, sušené pečivo a lójové koule,
které v lesíku rozmístily. Za ně děti děkují paní Vitáskové, která je kazdoročně
do školní družiny daruje.

Ve dnech 14. – 18. 2. se žáci 7. tříd zúčastnili lyžařského kurzu v Jeseníkách na Pradědu. Kurz proběhl po dvou letech – v minulosti mu bránil Covid.
Žáci si užili zimních radovánek, naučili se lyžovat nebo se v lyžování zdokonalili, na programu bylo i běžkování, pěší výšlap na Praděd, odborná přednáška horské služby, soutěže i závěrečný maškarní karneval. Dětem se pobyt
na horách moc líbil, všichni si odnesli hromadu zážitků a ti nejlepší i ceny a diplomy za své výkony. Všichni – žáci i instruktoři – se pak v pořádku vrátili domů.
16

Základní škola

18. 2. se žáci 6. tříd vydali spolu se svými třídními učiteli do Brna. Na programu byla jednak odložená návštěva muzea Anthropos – toto muzeum je zaměřeno na pravěk, který žáci letos probírají v dějepise. Dále se žáci vydali do olympijského parku, protože v těchto dnech sportovní fanoušci žijí olympiádou.
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Na místě se setkali s některými českými olympioniky – např. s našimi hokejistkami, ale také si mohli přímo sami vyzkoušet některé olympijské disciplíny
– brusle, běžky, skoky na lyžích a jiné. Zdarma měli k zapůjčení sportovní vybavení. Během akce dostali svačinu v podobě jogurtu a čoko tyčinky, aby mohli
nabrat sílu na další program.
Celá akce byla zakončena rozdáním medailí, diplomů a společnou fotografií. Výlet se velice vydařil a žáci se vrátili nadšeni.
Ve dnech 21. – 25. si žáci užili jarní prázdniny.
A hned po návratu do školy – 28. 2. odjeli na lyžařský kurz žáci letošních
8. tříd spolu s některými deváťáky, protože vloni kvůli Covidu na hory nemohli.
Končí nám testování, brzy začíná jaro – a my doufáme v normální život
žáků i zaměstnanců v průběhu následujících měsíců.

Poděkování

Ráda bych touto cestou poděkovala obecnímu zastupitelstvu a starostovi
obce Velké Hoštice za schválení peněžního příspěvku pro žáky naší školy na lyžařský kurz. Každému žáku bylo obcí přispěno částkou 1500,- Kč (částka byla
oproti minulým letům vzhledem ke zvýšeným nákladům navýšena).
Velice Vám všem za naše děti děkuji.
Přeji všem pěkné a klidné nastávající jarní dny.
Mgr. Renata Pospiechová
ředitelka školy
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Neomluvená

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.
Divadlo Smíšek k nám přijelo 7. ledna s pohádkou „Eskymácká víla“.
Wellness den v mateřské škole jsme pro děti zorganizovali 14. ledna. Děti měly možnost pohybovat se v prostorách celé MŠ, čekalo je cvičení plosky nohou, relaxační cvičení s balančními pomůckami ve dvojicích
za doprovodu relaxační hudby, seznámení s bylinkami pro přípravu čaje
s omalovánkou bylinek a samotná příprava čajového sáčku s nabíráním bylinek. Dětem se tato akce velice líbila.

Zoubkové víly nás navštívily v pondělí 31. ledna. Seznámily děti s tím,
proč vzniká zubní kaz a jak mu předejít. Potom následoval nácvik správného
20
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čištění zoubků s kartáčkem, který si děti odnesly domů. Tato akce byla hrazena Místní akční skupinou Hlučínsko.

Omezený provoz v naší MŠ ve dnech 31. 1. – 4. 2. 2022 byl z důvodu
velké nemocnosti zaměstnanců.
Mimořádné ředitelské volno od 7.2. do 15. 2. 2022 jsme udělili na doporučení Krajské hygienické stanice a po dohodě se zřizovatelem z důvodu
stále se zhoršující epidemiologické situace v mateřské škole.
Děkujeme všem rodičům za pochopení a vstřícnost v této nelehké
situaci.
Děkujeme také rodičům a rodinným příslušníkům za starý papír, kterého se nasbíralo 195 kg. Peníze za tento sběr použijeme na výtvarný materiál
pro děti.
Za mateřskou školu Lenka Prošková, ředitelka
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Klub žen
Vyhlídky na první pololetí Klubu Žen

Máme tady předjaří a v našem klubu plánujeme aktivity, které by byly
prospěšné všem občanům. Tříkrálová sbírka pro Charitu ČR byla první letošní akcí, kterou jsme pořádaly. Zorganizovala ji naše členka paní Kristina
Nestrojová a jsme za to vděčny. Formou kasiček se vybralo 41730 Kč, což
není málo, všem dárcům moc děkujeme. Příští rok se chceme vrátit k tradici koledování. Těšíme se už teď na naše koledníky!
Ke konci března (přesný termín včas oznámíme) bychom měli pořádat
divadlo. Účast přislíbili ochotníci ze Štěpánkovic, kteří si připravili komedii
se zápletkou a slibným názvem „Miláčku vydrž!“. Vstupenky se budou prodávat jako obvykle v obchodě p. Vitáskové a u členek Klubu žen. V dubnu
uskutečníme sběr šatstva. Prosíme, dávejte věci do pevných pytlů, nebo
krabic. Pytle určené na plasty nebo papíry se trhají a věci určené k dalšímu
použití se znehodnocují. Prosíme mimo jiné o přikrývky, povlečení, záclony.
Pokud
bude na sále
oslava
Dne
matek, určitě
se na ní chceme
organizačně podílet.
Na obecních
akcích budeme
letos tradičně
smažit langoše,
také se zúčastníme Hlučínských slavností.
Náš Klub
žen však není
jen o práci.
Rády si vyrazíme na společnou večeři, za kulturou či do přírody.
D. Rinková
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ZDRAVOTNÍ PORADENSTVÍ - PSYCHOLOGIE
„Někdy je kolem nás noc a tma, ale i v noci svítí hvězdy.”
DOSTALI JSTE SE DO SITUACE, KDY NEVÍTE JAK DÁLE?
LÉKAŘI VÁM NEBO VAŠEMU NEJBLIŽŠÍMU SDĚLILI
ŠPATNOU ZPRÁVU?

Pokud řešíte nepříjemnou situaci a nevíte si rady,
můžeme Vám nabídnout konzultaci se zkušeným
terapeutem. Objednejte se na individuální
konzultaci. Konzultace jsou pro Vás ZDARMA.
Konzultaci si prosím rezervujte:
tel. č. 724 394 667
email: info@centrum-zivota.cz
přímo v kavárně Centra života
Konzultace probíhají osobně nebo on-line.

Terapeut: Mgr. Martina Křepelka

Vlastní zkušenost s nemocí v roce 1989
a léčbou mě přivedla blíž k sobě a lidem

CentrumZivotaNFPN
www.centrum-zivota.cz
NadacePN
www.nfpavlanovotneho.cz

senior klub
Začátkem ledna jsme měli první schůzku v letošním roce. Dohodli jsme
se na programu, který se bude nejvíc odvíjet od výročí naší vesnice.
Mimo to už máme naplánované návštěvy divadla v Ostravě. 20. 2. 2022
jsme byli v Divadle Jiřího Myrona na představení West Side Story a 6. 3. 2022
zamíříme do Divadla Antonína Dvořáka na klasické představení Rusalka.

Od našich sousedů z Chlebičova jsme dostali velice hezkou kulturní nabídku – byli jsme s jejich občany pozváni do Slezského divadla v Opavě na nádherné představení Mamzelle Nitouche. Za toto pozvání chci poděkovat paní
starostce z Chlebičova Ing. Zuzaně Kašné.
V této době už máme naplánovaný zájezd do Vlčnova na Jízdu králů. Termín bude v příštím Občasníku upřesněn. Také plánujeme zájezd do Arboreta
Nový Dvůr a okolí. Nápadů na akce máme mnoho a věříme, že se nám všechny
podaří zrealizovat.
Po schůzce jsme pomohli vystěhovat náš Senior klub, aby mohli obecní pracovníci všechny prostory zámku postupně vymalovat. Všem moc děkuji
za pomoc a aktivní účast.
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Příští schůzka bude 1. 3. 2022 od 16.00 hod v klubovně seniorů.
Kristina Nestrojová, předsedkyně
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Chovatelé
Vážení občané,
s nástupem nového roku jsme začali s přípravami na novou chovatelskou sezónu. Od ledna se rozrůstají chovy králíků a první týden v únoru jsme
spustili líheň na drůbež, která je dostupná i široké veřejnosti.
S postupným rozvolňováním se i u nás v obci začínají pořádat různé
akce. První akcí, které jsme se zúčastnili, byl již tradiční masopustní průvod,
na kterém jsme prodávali zabijačkové speciality. Průvod se uskutečnil v neděli 27.2.2022.
Dne 5. března se spolek ČSCH rozhodl uspořádat soukromou zabijačku,
u které se všichni pobavíme, popijem, zazpíváme a pošmakujem.
Další březnovou sobotu, 12.3., se uskuteční výroční členská schůze,
na které budou přítomni i zástupci ostatních spolků a obecního úřadu.
V červnu nás čekají dvě velké akce. Jak už mnozí z vás víte, je v plánu
obecní slavnost u příležitosti výročí 800 let od první písemné zmínky o Velkých Hošticích, která se uskuteční o víkendu 25. a 26. června. Je téměř naší
povinností zúčastnit se této významné události, na které budeme prezentovat vámi oblíbené bramborové placky.
Týden před obecní slavností, tj. 18. a 19. června, pořádáme Místní výstavu drobného zvířectva (králíků, drůbeže a holubů). Oba dny bude k dispozici občerstvení a reprodukovaná hudba. V neděli zakončíme výstavu věcnou
tombolou. Na tuto akci jste všichni srdečně zváni.
Závěrem mi dovolte informovat vás o situaci, která se přihodila. Neznámí pachatelé z našeho areálu odcizili železné T stojany, které vyrvali ze země
a nejspíše odvezli do šrotu. Vše bylo oznámeno policii k náležitému vyšetření. Zároveň děkuji všem občanům, kteří se chovají ukázněně a ohleduplně
k cizímu majetku.
Za ČSCh Ing. Tomáš Teuer
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Chovatelská a sportovní sezóna 2021
v Hřebčíně HF Velké Hoštice

Vážení čtenáři, dovolte nám, vzhledem k velké časové zaneprázdněnosti během sezóny, malé ohlédnutí za tím, co se v našem hřebčíně loni událo.
Sezóna na chovatelské scéně začala 20.2. 2021 v Zemském hřebčinci
v Písku, kde byli z hřebčína HF dva hřebci. V teplokrevném předvýběru pro
plemennou knihu českého teplokrevníka byl předvybrán hřebec Mugáno novojický HF a v letošním roce bude ustájen v Hřebčíně HF v Životicích u Nového Jičína, kde bude působit v inseminaci čerstvým spermatem a taktéž
bude připravován pro skokové chovatelské soutěže. Druhým hřebcem, který
byl předvybrán pro plemeno českého sportovního pony, byl hřebec Coudy
z chovu Veroniky Mochové, který byl po úspěšném absolvování zkoušek výkonnosti zakoupen do Hřebčína HF a v roce 2022 bude ve Velkých Hošticích
působit v přirozené plemenitbě a bude připravován do vozatajských soutěží.
Očekávané porody našich březích klisen nám rozšířily počty koní o 7
hříbat.
Tradiční akcí v naší obci je chovatelský den, jehož 15. ročník proběhl
14.8.2021.
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Chovatelé
Součástí tohoto dne byla i 19. národní výstava plemene Český sportovní pony a naši poníci si v celorepublikové konkurenci vedli velice dobře, když
ve 12 kategoriích naši koně 6x zvítězili, 4x byli druzí a 6x obsadili třetí místo.
V první polovině roku nás velmi pěkně reprezentovala Kamila Niemynarzová s koňmi Oswald HF a Staksom, kdy cílila k MČR, ale bohužel úraz
plány jezdkyně změnil.
Velkou radost nám udělali vozatajové, kteří na celorepublikovém vozatajském poháru svazu chovatelů českého sportovního pony obsadili ve finále
velmi dobrá umístění. V kategorii dvojspřeží do 18 let obsadila 3. místo Anežka Bravencová, 8.místo Kamila Niemynarzová a 10. místo Adéla Štenclová.
V kategorii dvojspřeží nad 18 let se umístila na 2. místě Monika Jašková, 3.
místo obsadil Luboš Fiala, 5. Vladan Dušek a 7. místo zaznamenal Ondřej
Lazecký. V kategorii jednospřeží do 18 let se umístila Laura Denerová na 8.
místě. V kategorii jednospřeží nad 18 let se umístila Monika Jašková na 5.
místě a Bára Petzuchová na místě šestém.
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Chovatelé
Při této příležitosti je na místě velmi poděkovat zástupcům a zaměstnancům obce Velké Hoštice, kteří nám pomáhali udržovat tréninkový drezurní obdélník vybudovaný na louce u Černého lesíku, na kterém se naše koně
připravovali a na kterém také byli připravováni koně Danken a Damien pro
reprezentaci naší republiky na vozatajském MS ve francouzské Normandii,
konkrétně v národním hřebčíně Haras Le Pin, kde vozataj Aleš Fiala s přísedící
Monikou Jaškovou obsadili 30. místo.

Sezónu 2021 jsme zakončili 30. října Hubertovou jízdou, která měla
u zúčastněných pozitivní ohlasy, kterým samozřejmě napomohlo nádherné
počasí, které nás doprovázelo po celou dobu jízdy.
Na závěr je nezbytné velice poděkovat zástupcům obce, všem sponzorům a podporovatelům, rodičům dětí a rodinám našich členů a sportovců
za velkou podporu a trpělivost v roce 2021.
Za tým Hřebčína HF Velké Hoštice Aleš Fiala
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furtisami
Masopustní veselí v minulosti ukončovalo období radovánek, tanečních
zábav a karnevalů. Lidé se převlékali za zvířata či jiné masky, protože věřili, že
přijmou jejich moc a vlastnosti. Masky představovaly plodnost i smrtelnost.
Starší masky poukazovaly na úctu k přírodě, ty novější reagovaly na aktuální
situaci a znamenaly jistou vzpouru vůči uspořádanému životu. Průvod masek
měl způsobit chaos, nepořádek, a jeho cílem bylo vytančit děvčata. Chodilo se
od domu k domu a nesmělo se nikoho vynechat.
Dnes je doba úplně jiná, mnoho akcí letos ani loni neproběhlo, přesto
věříme, že dodržování tradic má svůj smysl a v této pohnuté době nám jejich
dodržování dělá radost.
Po roční pauze jsme o poslední únorové neděli mohli uspořádat tradiční
masopustní průvod masek se závěrečným pochováním basy. Počasí nám hrálo
do karet, a tak nám ve 13h průvod masek povolil starosta obce a my jsme se

mohli vydat po domluvených zastaveních. Nechyběl tancechtivý medvěd, vedený zkušeným medvědářem, hejtman, bezejmenný voják, pan farář, slamák,
kominík, cikánka, kněžny, muži převlečení za ženy a ženy převlečené za muže
a jiné nejrůznější zvířecí masky a muzika.
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furtisami
Děkujeme přihlášeným rodinám za nachystané bohaté občerstvení, a to
Mikolajským, Kalužům, Teuerům, Hájkům, myslivcům, Lence Wenzelové a spol.
a rodině Hahnové a Holešové.
Na závěr jsme se všichni sešli u zámku na slavnostním pochování basy,
kde bylo přichystáno bohaté občerstvení. Před slavnostním ukončením jsme
ocenili všechny dětské masky, a k tomu tři nejlepší rodinné masky: Star wars,
policistka a vězeň a dinosaurus a krotitel.

Děkujeme obecními úřadu za spolupráci při pořádání akce a všem zúčastněným za to, že jste se přišli podívat a pobavit se s námi.
4. června 2022 plánujeme uspořádat náš dětský den. Držme si palce,
aby vše proběhlo, jak máme v plánu. O podrobnějším programu vás budeme
informovat v příštím vydání občasníku.
Za FURTISAMI Lucie Vitásková
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nohejbal
Memoriál Víti Pospiecha

V sobotu 26. února proběhl v tělocvičně naší ZŠ první ročník Memoriálu Vítězslava Pospiecha v nohejbalu. Zúčastnilo se jej celkem 8 tříčlenných týmů z okolních obcí.
Nejdříve se týmy utkaly každý s každým a 4 nejlepší postoupily do dalších bojů. Z vítězství se nakonec radoval jediný domácí tým JOJ ve složení Jan Vožník, Ondřej Pospiech a Jan Stavař, který ve finále porazil Vřesinu 1 2:0. Účastníci si odnesli diplomy, ceny i poháry a krásný putovní pohár
zůstal pro tentokrát doma.

Konečné pořadí turnaje:

1. JOJ
2. Vřesina 1
3. Bolatice
4. Vřesina 2
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5. Kravaře
6. Štěpánkovice
7. Štítina
8. Krásné Pole

Připravili O. Pospiech a P. Straub

hasiči
Vážení spoluobčané, hasiči.
Nový rok jsme nezahájili podle našich představ. Plánovaný hasičský
ples musel byt zrušen z důvodu restrikcí spojených s probíhající pandemií
a šířením viru Omikron. Velmi nás to mrzí, ale riziko nákazy bylo velmi vysoké.
Dne 30.12. byla naše zásahová jednotka povolána k výjezdu jako technická pomoc při odstranění nebezpečného stavu v bytovém domě na ulici
Kapitána Jaroše 320. Po příjezdu na místo události zde již operovala jednotka
profesionálních hasičů z Opavy. Naštěstí nebylo potřeba zásahu a původně
nebezpečná situace pominula ještě před příjezdem na místo. Po krátkém zdržení a nahlášení se veliteli zásahu jsme byli odesláni zpět na základnu. Zásahové vozidlo a vybavení bylo opět uvedeno do pohotovosti.

Program roku 2022:

• Velikonoční pondělí – námětové cvičení „Otevírání studánek“ v 05:00,
jsou zváni všichni aktivní členové a hasičský dorost i děti.
• Jarní kolo Okrskového kola hry Plamen se uskuteční v naší obci v termínu 7.5.2022
• Účast na oslavách 800 let výročí založení obce. V pátek stánek s občerstvením s jídlem u zámku. Sobota den otevřených dveří hasičské
zbrojnice a výstavka fotografií a dobového hasičského vybavení.
V neděli v den Hoštického odpustu účast vlajkové čety ve slavnostním
průvodu a na mši svaté.
• Soutěže žákovských, ženských a mužských družstev na různých pohárových soutěžích a účast dle níže uvedených kalendářů.
22. ročník Opavské ligy mládeže – 2021/2022
O pohár Miroslavy Ptášníkové
30.04.2022 Těškovice
14.05.2022 Kylešovice
04.06.2022 Slavkov
11.06.2022 Štěpánkovice
18.06.2022 Bolatice
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hasiči
Plán soutěží 2022 – Extraliga ČR v PÚ a Moravskoslezský pohár v PÚ
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hasiči
Soutěžní družstva se připravují na trénincích v tělocvičně naší základní školy a někteří členové individuální kondiční přípravou.

Zásahová jednotka byla pro letošní rok dovybavena dalším zásahovým oblekem, novým lezeckým vybavením pro zdolávání a jištění při zásahu ve výškách, odvlhčovačem a sálavým topidlem pro zajištění v chladných
nepříznivých podmínkách.
Máme v plánu rozšířit zásahovou jednotku o 3 mladší členy našeho
sboru, kteří projdou kurzem a přípravou v Ústřední hasičské škole v Jánských Lázních.
Věřím, že snižující se počty nakažených a ustupující pandemie uvede nejen naši krásnou obec a celou společnost opět do pohody a s blížícím se jarem
a teplým počasím se nám všem bude opět hezky spolupracovat a dařit.
Přeji nám všem klidné předjaří a pohodu v přípravě na blížící se Velikonoce.
Za výbor SDH Velké Hoštice Roman Winkler
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Obec Velké Hoštice zásadně odsuzuje
bezprecedentní útok Ruska na Ukrajinu
a podporuje statečný boj ukrajinského lidu
za suverenitu své země. Máme historickou zkušenost
s napadením ruskými vojsky, proto je třeba Rusku
v jeho aktivitách bránit všemi prostředky.
Obecní úřad Velké Hoštice přispěje na pomoc Ukrajině
prostřednictvím finančního daru.
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