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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané.
Rok 2019 se neodvra telně chýlí ke konci. Ještě nás všechny čekají kouzelné
svátky – Vánoce, radost u stromečků v kruhu nejbližších, poté veselé silvestrovské oslavy a pak tu již máme nový rok 2020.
K Vánocům patří stromečky – a ten náš letošní strom na návsi se skutečně vydařil. Máme také velice pěkný a netradiční adventní věnec, jehož svíce se budou postupně rozsvěcovat. Je potěšitelné, kolik se vás přišlo podívat
na rozsvícení té první svíce, na výstavu betlémů, podíleli jste se na dílničkách
a vyslechli si písničky v podání našich větších i menších dě .
Když končí starý rok, je zvykem bilancovat. V uplynulém roce se nám mnohé
podařilo – z těch větších akcí bych jmenoval zřízení naučné stezky v lesoparku
a lanového centra, které budeme ještě rozšiřovat. Dokončili jsme rekonstrukci
tělocvičny i jejího zázemí. Začali jsme revitalizovat lipovou alej v parku. Po několika letech čekání máme konečně zabezpečený přejezd se závorami na silnici do Chlebičova.
V příš m roce máme pochopitelně mnoho plánů, především ale chceme,
abyste byli jako občané Velkých Hoš c se životem v naší obci spokojeni. Uděláme pro to maximum.
Co se týká obecního rozpočtu, již několik let hospodaříme s přebytkem, nejinak by tomu mělo být i v příš m roce.
Závěrem bych chtěl – jako každý rok – požádat všechny občany, aby nám opět
pomohli v případě sněhové kalamity s odklízením sněhu z chodníků. Není
v silách našich zaměstnanců uklidit sníh na všech plochách. Všem vám, kteří
ochotně pomáháte, děkuji.
Přeji všem občanům Velkých Hoš c pokojné Vánoce naplněné pohodou a splněním všech přání.
V novém roce pak přeji především zdraví, ale také nezbytné štěs a spokojenost.
Ing. Alfons Pospiech
Starosta obce
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INFORMAČNÍ SERVIS
UZAVŘENÍ OBECNÍHO ÚŘADU PŘES SVÁTKY
Obecní úřad Velké Hoš ce bude v období od 23.12.2019 - 05.01.2020
pro veřejnost uzavřen. Znovu se otevře v pondělí 6.1.2020.

ORDINAČNÍ HODINY MUDR. PLUSCHKOVÉ
Paní MUDr. Pluschková během vánočních svátků neordinuje. Zástup
MUDr. Milena Tomšů bude ordinovat pouze v Opavě a to následovně:
27.12.2019
9:00 - 13:00
30.12.2019
9:00 - 13:00
31.12.2019
zavřeno
2.1.2019
9:00 - 13:00
Kolek v ordinace paní MUDr. Pluschkové vám přeje krásné proži svátků.

ZMĚNA CEN VODNÉHO A STOČNÉHO
Na základě usnesení představenstva akciové společnos SmVaK byly
v souladu s platnou legisla vou schváleny nové ceny vodného a stočného
s účinnos od 1. ledna 2020 takto:
Voda pitná (vodné)
41,10 Kč/m3 (bez DPH) 47,27 Kč (vč. 15% DPH)
Voda odvedená (stočné) 36,51 Kč/m3 (bez DPH) 41,99 Kč (vč. 15% DPH)
Nové ceny budou uplatněny vůči našim odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2020, popřípadě bude postupováno dle
uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.

NABÍDKA VOLNÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA
Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. vyhlašují výběrové řízení na pracovní pozici strojník vodohospodářského zařízení
v čis rně odpadních vod ve Velkých Hoš cích. Jedná se o práci vhodnou pro
důchodce, který je technicky zdatný a zdravotně způsobilý tuto činnost vykonávat.
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INFORMAČNÍ SERVIS
Pracovní úvazek je 12,5 h týdně. Finanční ohodnocení 110 Kč na hodinu. Bližší informace je možné získat na úřední desce obce, nebo na internetových stránkách www.smvak.cz v sekci nabídka volných pracovních míst.
Zaměstnanec bude v ČOV VELKÉ HOŠTICE vykonávat zejména tyto činnos :
• provozování ČOV prostřednictvím řídicího systému
• provozování hrubého předčištění, mechanického a biologického čištění
• provozování kalového hospodářství
• odběry vzorků, údržba a úklid objektů a venkovních prostorů
• opravy a údržba zařízení, objektů a staveb

MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2020
Zastupitelstvo obce Velké Hoš ce na svém zasedání 16.12.2019 schválilo novou výši místního poplatku za svoz PDO na rok 2020.
Poplatek na jednoho občana, který má v obci trvalý pobyt, činí 600 Kč,
tj. 50 Kč/ měsíc.
Místní poplatek za psa činí i nadále 200 Kč.
Výběr poplatků bude probíhat v pracovní době Obecního úřad
od 10.2.2020 do 21.2.2020.
Ing. Tereza Borunská

VÝZVA RODIČŮM DĚTÍ NAROZENÝCH V ROCE 2019
Obecní úřad Velké Hoš ce (sportovní a sociální komise) pořádá dne
1.3.2020 tradiční Vítání občanů narozených v roce 2019 s trvalým pobytem
v naší obci.
Dle platné legisla vy prosíme rodiče, kteří mají zájem se vítání občánků zúčastnit, o vyplnění krátkého dotazníku. Ten naleznete na další straně,
příp. je připraven k vyzvednu na obecním úřadě, nebo ke stažení na obecních stránkách www.hos ce.cz. Tento dotazník je nutno odevzdat na obecním úřadě do konce ledna 2020.
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INFORMAČNÍ SERVIS
DOTAZNÍK K VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ ZA ROK 2019
Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození dítěte:
Rodné číslo dítěte:
(vyplnění údaje je dobrovolné)
Trvalý pobyt dítěte:

Jméno a příjmení rodičů:
(alespoň jednoho z nich)
Kontaktní adresa rodičů:
(alespoň jednoho z nich)

Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů, svým podpisem vyjadřuji souhlas se zpracováním a vedením mých osobních údajů a osobních údajů mého dítěte v elektronické
databázi Obecního úřadu Velké Hoš ce.
Obec Velké Hoš ce prohlašuje, že tyto údaje použije pouze pro svoji
potřebu evidence obyvatel.
Dále svým podpisem uděluji souhlas, aby byly fotografie pořízené
na této akci zveřejněné na obecních stránkách Obce Velké Hoš ce a v obecním zpravodaji (jak v štěné tak elektronické verzi).
Dne …………………………......

……………....………………………
podpis
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INFORMAČNÍ SERVIS
SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ
Obecní zastupitelstvo Vás srdečně zve na symbolické ukončení starého
roku a přivítání roku nového - silvestrovský ohňostroj, který bude odpálen 30
minut po silvestrovské půlnoci v okolí zámku. Je zajištěno drobné občerstvení.

TERMÍNY PLESŮ V ROCE 2020
Ples ZŠ
Hasičský bál
Ples zahrádkářů na zámku
Dětský maškarní ples MŠ
Společenský večer (Senior klub)
Obecní ples

11.1.2020
18.1.2020
24.1.2020
25.1.2020
31.1.2020
15.2.2020
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INFORMAČNÍ SERVIS
KOTLÍKOVÉ DOTACE!
Dovolujeme si Vám oznámit, že Obec Velké Hoš ce pro zjednodušení
a urychlení administra vy ohledně vyřizování žádos o poskytnu návratné
finanční výpomoci našim občanům (resp. vlastníkům nemovitos s nevyhovujícími kotly) uspořádá v průběhu měsíce ledna 2020 informa vní schůzku pro
všechny zájemce, kde budete moci zároveň i za asistence zaměstnanců úřadu
vyplnit a podat předmětnou žádost. O přesném datu schůzky budete informováni na webových stránkách obce, dále pak obecním rozhlasem a na vývěsní desce
obce. Stále však pla i dřívější informace, že máte-li zájem podat žádost dříve než
v lednu 2020, můžete tak učinit prostřednictvím obecního úřadu (paní Irena S borská) již nyní. Lednová schůzka je koncipována jako snaha o pomoc občanům
se sepsáním žádos a přípravou podkladů potřebných k podání této žádos .
Žádost můžete zkonzultovat také v bezplatné právní poradně, která
i v roce 2020 bude občanům k dispozici každé úterý od 17.00 do 18.00 v zasedací místnos Obecního úřadu.
Při této příležitos mi také dovolte, abych Vám svým jménem popřál
příjemné vánoční svátky a šťastný vstup do nového roku 2020!
Mgr. Petr Michalčík

PROSBA O POMOC PŘI ÚKLIDU SNĚHU
S koncem roku je spojena zima a vše, co k ní patří. Chtěli bychom vás touto
cestou požádat o pomoc a ohleduplnost při odklízení sněhu, případně odstranění
námraz a zajištění posypů.
Pokud napadne sníh, prosíme všechny vlastníky automobilů, aby v této situaci
neparkovali svá vozidla před domy na místních komunikacích a chodnících a nebránili
tak plynulému průjezdu naší odklízecí techniky. V případě, že budou někde zaparkovaná vozidla na komunikacích, odklízecí technika na ulici buď nevjede vůbec (ul.
Smetanova, ul. Na Pile, část ul. Bezručova), nebo neodklidí danou část ulice.
Dále prosíme občany, aby tající sníh neházeli z chodníků zpět na odklízenou
komunikaci. Může dojít k situaci, kdy v noci bude mrznout a vznikne tak nečekané
náledí.
Děkujeme za pochopení.
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VELKOHOŠTICKÝ ADVENT
V neděli 1. prosince proběhl na zámku a v jeho okolí za velké účas
již 2. ročník Velkohoš ckého adventu. Po požehnání nového věnce, který je
letos kolem celé kašny, jsme rozsví li 1. adventní svíci.

Pro dě byly v prostorách zámku připraveny dílničky pod vedením
Mgr. Markéty Víchové z místní základní školy a v 1. patře byla zahájena Výstava betlémů, kterou organizuje Klub seniorů. O výborné občerstvení se postarali místní myslivci, chovatelé, Klub seniorů a Fur sami.
Na pódiu během odpoledne vystoupily dě z mateřské a základní školy
(pěvecký sbor pod vedením paní učitelky Calábkové) a o příjemný adventní
podvečer se postaralo Devatero.
Návštěvníci měli na zámku také možnost si zakoupit výrobky od místních občanů.
Velké poděkování patří manželům Nowakovým ze Slezské ulice za nádherný vánoční strom, na který letos byly nakoupeny nové vánoční ozdoby.
Na místě lidé dostávali jmelí pro štěs , které nám pomohli svázat místní se8

VELKOHOŠTICKÝ ADVENT
nioři. Klub seniorek napekl perníčky a dě z mateřské školy pomohly s výzdobou výtvarnými pracemi.

Dě z MŠ všem krásně zazpívaly.
O výrobu adventních svíček se letos postarali pánové Ervín Směja, Jan
Kubitza a Miroslav Gebauer, kterým chceme mto poděkovat. Děkujeme nejen kulturní komisi, ale i všem, kteří se podíleli jakýmkoli způsobem na přípravě tohoto příjemného adventního odpoledne. Jsme rádi, že jsme si tento
den všichni užili, a doufáme, že se příš rok společně všichni zase setkáme.
Závěrem bychom Vás rádi pozvali na Vánoční koncert pěveckého sboru Proměny z Prostějova, který se letos uskuteční v neděli 29. prosince
v 16:00 hod. v kostele sv. Jana Kř tele.
Těšíme se na Vás!
Za kulturní komisi Lenka Prokšová a Lucie Mar nková
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Také v listopadu a prosinci to ve škole „žilo“, uskutečnilo se mnoho akcí
– ale pochopitelně se žáci také většinou se zvýšeným úsilím věnovali ukončení
I. čtvrtle .
Tady je přehled toho nejdůležitějšího ze života naší školy:

LISTOPAD
3. 11. se dě ze školní družiny spolu s vychovatelkami i rodiči vypravily
do Slezského divadla, kde zhlédly představení Královna koloběžka.
13. 11. se vybraní žáci 8. a 9. tříd pod vedením pana učitele Havlase zúčastnili v ZOO Ostrava Soutěže mladých zoologů. Přestože k postupu do další fáze
bylo tentokrát vzhledem k vysoké konkurenci (postupuje jen 10 družstev) daleko, děkujeme za reprezentaci naší školy. Nejlépe dopadlo ve své kategorii mladé
družstvo z 8.B, které skončilo cca v polovině startovního pole. Věříme, že nabyté
zkušenos využijí žáci nejenom v dalších kolech této populární soutěže.
14. 11. se pro žáky 6. a 7. tříd konal ve škole animační program „Proč se
učit německy?“, který měl žáky mo vovat ke studiu tohoto jazyka.
Ve stejný den se konala Čtvrtletní pedagogická rada, na které byl především hodnocen prospěch a chování žáků. V 16:00 se rodiče sešli na shromáždění v respiriu, kde je ředitelka školy informovala o probíhajícím školním roce.
Poté se rodiče rozešli do jednotlivých tříd na třídní schůzky. Účast rodičů byla
velmi vysoká – děkujeme všem, kteří přišli.
Protože významný svátek – 17. listopad, spojený letos s 30. výročím Sametové revoluce, připadl na neděli, dostali žáci jako dárek v pátek 15. 11. tzv.
ředitelské volno, mohli si tedy užít prodlouženého víkendu. Pedagogové školy
se v onen pátek zúčastnili ve škole školení na téma Autorita učitele.
22. 11. se žáci celého II. stupně v Opavě v Loutkovém divadle zúčastnili zeměpisného pořadu „Expedice Borneo“ a po jeho skončení někteří získali
ve vědomostním kvízu zajímavé ceny.
V průběhu měsíce listopadu se žáci 9. třídy formou prezentací seznámili
s některými středními školami, dě z mateřské školy si v naší škole vyzkoušely
práci s keramikou a vypálily slunečnice v keramické peci – a koncem měsíce se
už pomalu začaly chystat Mikuláš a Vánoce.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
PROSINEC
Tento měsíc je samozřejmě věnován především očekávání nejkrásnějších
svátků v roce. Škola je svátečně vyzdobena, jednotlivé třídy také – to vše přispívá
ke slavnostní náladě.
1.12.
jsme
založili novou tradici – vánoční dílničky
se konaly v přízemí
zámku u příležitos
rozsvícení I. adventní svíce a obecního
stromečku. Dílničky s žáky připravila
paní učitelka Víchová
a měly velký úspěch. Na této obecní akci, která byla navš vena stovkami občanů,
také vystoupil s velkým úspěchem pěvecký sbor II. stupně pod vedením paní učitelky Calábkové – a navodil již skutečně vánoční atmosféru, např. písněmi Halelujá
nebo Půlnoční.
5. 12. se
ve škole konala mikulášská nadílka. Žáci 9.
třídy v podobě Mikuláše, andělů a čertů
navštěvovali jednotlivé třídy a dě , které
byly hodné, dostaly
figurku čerta z vánočkového těsta.
6. 12. se škola zcela vyprázdnila, všichni žáci odjeli. Dě 1. – 7. třídy jely
do opavského Cinestaru na pohádku Ledové království 2. Žáci 8.B v Opavě v Obecním domě absolvovali naučný program Baroko. A žáci 8.A a 9. třídy odjeli do Olomouce a tam se vzdělali u naučných programů ve středisku Pevnost poznání a také
navš vili vánoční trhy.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
11. 12. se žáci
6. tříd spolu se svými
třídními učiteli vydali
do Brna do muzea
pravěku
Anthropos, kde absolvovali
výukový program,
a poté navš vili brněnské vánoční trhy
v centru města.

PO UZÁVĚRCE OBČASNÍKU:
12. 12. odpoledne se konal v naší tělocvičně florbalový turnaj pro zájemce z II. stupně.
13. 12. se zaměstnanci školy setkali na vánočním večírku v restauraci
U krbu v Opavě.
14. 12. se konal vánoční zájezd do Wroclawi.
17. 12. se žáci 5. třídy vydali do Planetária v Ostravě.
20. 12. jsme byli před Vánocemi naposledy ve škole. Třídy uspořádaly vánoční besídky a celá škola se pobavila i vzdělala u 3D představení „Korálový útes“.
Poté máme vánoční prázdniny a ve škole se sejdeme opět v pondělí
6. ledna 2020.
Přeji všem našim žákům, všem kolegům a zaměstnancům školy, všem rodičům i všem občanům Velkých Hoš c krásné Vánoce plné rados a v novém roce
jen pěkné dny.
Mgr. Renata Pospiechová
Ředitelka ZŠ Velké Hoš ce
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
USKUTEČNĚNÉ AKCE:
EXKURZE VE SLEZSKÉ TVORBĚ se uskutečnila 5. 11. v dopoledních hodinách
se všemi dětmi. Dě si v dílničce namalovaly baňku, nejstarší dě ze třídy
„Motýlci“ byly na exkurzi ve výrobě, dě ze třídy „Žabičky“ a „Broučci“ navš vily Slezské muzeum.
DIVADÉLKO „SMÍŠEK“ nás navš vilo 7. 11. s pohádkou „Čert a Káča“.
PŘEDNÁŠKA Mgr. Zuzany Pavelové z Centra Srdce v Opavě na téma „Školní
zralost“ se konala 12. 11. v odpoledních hodinách. Zúčastnili se rodiče s dětmi ze třídy „Motýlci“.
„MÉĎA ZDRAVOTNÍK“ byla akce pro dě ,
kterou nám zprostředkovala MAS Hlučínsko. Dě si se zdravotníky mohly ovázat
obvazem ruku svému medvídkovi či panence a seznámily se s prací zdravotníků.
BESEDA S RODIČI na téma „Logopedické
vady řeči“ s Mgr. Zuzanou Justelovou se
konala 21. 11.
„MALÝ BADATEL“ byla další akce pro dě ze sdružení MAS Hlučínsko. Všechny dě se seznámily s m, jak se dělají různé pokusy s octem, jedlou sodou,
potravinářskými barvami apod.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
VELKOHOŠTICKÝ ADVENT se konal 1. 12. v prostoru před zámkem a naše
dě zde vystoupily se svým programem s vánočními písněmi.
DIVADÉLKO „SMÍŠEK“ k nám přijelo s pohádkou „Dva Mrazíci“.
VÁNOČNÍ TVOŘENÍ S RODIČI jsme připravili pro rodiče a jejich dě na pondělí
2. 12. odpoledne. Mohli si vyrobit vánoční dekoraci či nazdobit perníček a zároveň si mohli pochutnat na dobrotkách, které maminky napekly, či na vánočním
punči.
ADVENTNÍ VÝSTAVU NA ZÁMKU jsme navš vili v úterý 3. 12., zhlédli jsme
krásnou výzdobu, betlémy z různých materiálů i výkresy, kterými jsme na výstavu přispěli.
KERAMICKOU DÍLNU v základní škole navš vily nejstarší dě ze třídy „Motýlci“ 26.
11. Děkujeme paní učitelce Víchové za čas, který dětem věnovala při výrobě kapříka.
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA v mateřské škole se konala 5. prosince v dopoledních
hodinách. Dě navš vil Mikuláš, čer a andělé ze základní školy, dě mu společně přednesly pár básniček a zazpívaly písníčky. Mikuláš dě obdaroval balíčkem
a společně jsme se vyfo li.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
VÝHRA VE VÝTVARNÉ SOUTĚŽI
na Zemědělské škole v Opavě a krásné 3. místo. Získaly ji dě s p. učitelkami
ze třídy „Motýlci“ za vánoční přání.
CO NÁS JEŠTĚ ČEKÁ DO VÁNOC?
• výlet do Malých Hoš c na výstavu betléma
• návštěva kina Mír, kde zhlédneme program „Vánoční nadělení“
• jóga pro rodiče dě 17. 12. od 16:00
• vánoční den u stromečku 18. 12.
Kolek v mateřské školy přeje všem příjemné proži vánočních svátků v rodinném kruhu a v roce 2020 hodně zdraví, štěs a pohody. Děkujeme všem
za pomoc a spolupráci v roce 2019.
Lenka Prokšová,ředitelka mateřské školy
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SENIOR KLUB
Stalo se už tradicí, že náš Senior klub pořádá výstavu betlémů v prostorách hoš ckého zámku. Naši výstavu můžete navš vit každou neděli od 13.00
hodin Těšíme se a věříme, že Vás potěší a zaujme.
Zúčastnily
jsme se společně
s ženami z Kravař
mezinárodní akce
Rok na Vsi, která
se konala v Polsku
v obci Nowa Wies
Gluczycka, kde nám
ukazovali, jak se připravují tradiční polské vánoční pokrmy
- pirohy plněné různými náplněmi. Náš
klub přivezl už uvařené sladké kynuté knedlíky a bramborové knedlíky plněné uzeninou. Všechno jsme tam společně ochutnaly.
V našem klubu jsme také přivítali sv. Mikuláše. Každý náš člen dostal malý dárek, strávili jsme tak
hezké odpoledne.
Několik našich členek zhlédlo
v opavském divadle
představení Mamzelle Nitouche, které se všem velmi
líbilo.
Na pozvání
pana senátora Jiřího Pospíšila jsme
byli také v Praze.
Prohlédli jsme si
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SENIOR KLUB
prostory senátu a také Soví Mlýny a vilu pana Wericha. Nechybělo společné foto.
Hned po vánočních svátcích 27.12.2019 od 14 hod půjdeme na vycházku krmit lesní zvěř. Po vycházce bude zajištěno občerstvení. Na tuto akci zveme také ostatní občany a hlavně dě .
Jak vidíte, náš Senior klub stále vyvíjí bohatou činnost a není čas pro
nudu.
Kris na Nestrojová, předsedkyně

DUCHOVNÍ OKÉNKO
Vážení a milí spoluobčané,
když usedám k počítači, abych napsal pár řádků, nemohu se ubránit
myšlence na všechny zastřelené a zraněné ve Fakultní nemocnici v Ostravě
- Porubě. Vždyť mezi zabitými nebo zraněnými mohl být každý z nás, a zároveň nás křesťany napadá myšlenka z Písma svatého, „Neznáte dne ani hodiny, kdy Pán přijde“, nebo nějaký šílený střelec. Jsme tedy připraveni, jsme
v milos posvěcující, abychom v očistci nesetrvali příliš dlouho? Jak tedy získat onu milost posvěcující? Jistě si vzpomeneme na hodiny náboženství, kdy
nám bylo řečeno: „Pamatuj každý den na modlitbu, každou neděli na mši sv.
a na pravidelnou přítomnost u sv. zpovědi, nejlépe každý měsíc“. Ano, to jsou
jedinečné prostředky pro každou nečekanou situaci.
Prožíváme adventní dobu, advent znamená příchod a toto období nás
vybízí, abychom se připravili na svátky narození Ježíše Krista. Samotné narození Spasitele se vymyká našim představám, vědě a všem diskusím. Tím více
potřebujeme duchovní přípravu, která spočívá v modlitbě, pokání, sebezapření a mnoha dalších nutných duchovních skutečnostech, abychom přijali
narozeného Krista, který nám ukazuje smysl a jistotu našeho života.
Přeji požehnané proži adventu a radostnou oslavu Vánoc.
P.ThLic. Radovan Hradil, Th.D.
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SETKÁNÍ SENIORŮ A JUBILANTŮ
SETKÁNÍ SENIORŮ NAD 75 LET
23. 10. 2019 proběhlo
v restauraci Kastelán tradiční
setkání našich seniorů nad
75 let s představiteli obce.
Téměř šest desítek přítomných nejdříve přivítal starosta obce Alfons Pospiech.
Poté jim zazpívaly dě
z místní školy pod vedením
p.uč. Vítkové a Malcharkové a také Panimamy, které
k písním přidaly i v pné mluvené slovo. Následovala společná fotografie na zámeckých schodech a poté již příjemné posezení s malým pohoštěním.

SETKÁNÍ JUBILANTŮ
Ve středu 20. 11. 2019
proběhlo na zámku setkání našich seniorů jubilantů
s představiteli obce. Starosta
a místostarosta obce popřáli všem přítomným především zdraví a předali ky čku
a malý dárek. Následoval
kulturní program v podání
členů Devatera, pohoštění
a společná fotografie.
připravil P. Straub

PODĚKOVÁNÍ RESTAURACI KASTELÁN VELKÉ HOŠTICE
Obecní úřad Velké Hoš ce mto děkuje restauraci Kastelán ve Velkých
Hoš cích za bezplatné pohoštění pro naše občany u příležitos setkání s jubilanty za rok 2019 a setkání s občany staršími 75 let.
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KLUB ŽEN
Milí spoluobčané!
V této adventní
době bych chtěla ještě
zavzpomínat na zábavné
listopadové odpoledne
se Zuzanou Bubílkovou,
jejíž svižné fórky a veselé komentáře rozesmály
8.11. plně obsazený sál
pohos nství. Také my
jsme se ve spolupráci
s obcí snažily, aby vám
nic nechybělo. Myslím, že dobrotkám, které napekly naše členky, se nedalo odolat.
Už se těšíme na příš rok, protože pro vás zase něco chystáme!
Začátkem adventu jsme si dopřály odměnu za celoroční práci a vypravily se do Brna. Zhlédly jsme některé pamě hodnos , například monumentální
kostel svatého Jakuba Staršího či radnici s brněnským drakem a na trzích jsme
si užily předvánoční atmosféry i nákupů. Večer jsme navš vily Janáčkovo divadlo a vyposlechly pohodový vánoční koncert Václava Hybše, jehož hostem
byla Kateřina Brožová. Mezi velké zážitky patřila účast na nedělní mši svaté
v katedrále sv. Petra a Pavla, jejíž atmosféru umocnilo přestavení dospělých
připravujících se ke křtu svatému. Po příjezdu jsme si ještě užily magické adventní pohody u našeho zámku a pokochaly se betlémy i úžasným rozsvíceným
stromem. Letos to máme na jedničku s hvězdičkou.
Tříkrálová sbírka pro Charitu proběhne v sobotu 4. ledna 2020 v naší režii
a v tradičním duchu. Hlavní koordinátorkou celé akce je jako každoročně paní Krista
Nestrojová, u které nechť se přihlasí všichni zájemci o koledování. V každé kolednické skupince musí být alespoň jeden dospělý vedoucí. Vedoucí skupin obdrží
v klubovně zámku (termín bude upřesněn) potřebné informace, mapky a kostýmy
- vlastní kreace jsou vítány. Všechny koledníky čekají odměny! Podpořte dobrou
věc a krásnou tradici!
Klub žen Vám přeje pohodové proži vánočních svátků a do nového roku
2020 všechno dobré, zdraví, Boží požehnání a mnoho splněných přání!
Za Klub žen D. Rinková
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DEVATERO
Vánoce zaklepaly na dveře a my vám přicházíme přát, ať jsou pro vás těmi
opravdovými svátky klidu a pohody, prožité v rados z narození Ježíše v kruhu
vašich rodin a přátel.
10. 11. 2019
Koncert PODZIMNÍ LADĚNÍ na sále
Pohos nství Vítek
se moc vyvedl, potěšili jsme spoustu
místních i přespolních diváků. Velmi
děkujeme všem,
kteří se na akci podíleli! Obecnímu
Podzimní ladění Velké Hoš ce
úřadu, Panimamám, maminkám
i babičkám, které napekly tu velkou spoustu dobrot, i všem ostatním, kteří přispěli k tomu, že jsme mohli prožít tak pěkný večer.
Na 1. Adventní neděli jsme zazpívali při zámku na Velkohoš ckém ADVENTU, máme radost, že celá akce měla tak velký úspěch!
2. Adventní neděli jsme strávili v Chlebičově, kam jsme byli pozváni udělat Adventní koncert. Pohoda, skvěle naladěné publikum a srdečnost hos telů
umocnili krásnou atmosféru večera.

Vystoupení na Velkohoš ckém adventu
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DEVATERO
27. 12. 2019 jste všichni srdečně zváni na
ŽIVÝ BETLÉM s kolíbáním Ježíška
v 16:30 hodin pod naším zámkem

Šťastné Vánoce vám za celé Devatero přeje Šárka Černohorská
inzerce

Naše služby:

Kontakt:

- fyzioterapie

Mgr. Ondřej Smolka
Slezská 342, Velké Hoštice
Email: o.smolka@seznam.cz

- masáže
- elektroléčba
- taping

Tel.: 723 091 579

www.fyzio-s.cz
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FURTISAMI
Fur sami se na závěr
roku podíleli na krásné akci
Velkohoš cký advent. Při třeskuté zimě jsme ve stánku
prodávali hlavně teplé nápoje
k zahřá . Díky bohatému programu a veliké návštěvnos
lidí jsme veškerý náš sor ment několikrát vyprodali.
Nutno dodat, že atmosféra
byla výborná.
Do konce roku nás čeká vánoční večírek a silvestrovský pochod. První akcí
v roce 2020, kterou bychom chtěli uspořádat trochu v jiném duchu, bude Masopustní pochod. Neustále ladíme detaily a nic není defini vní, proto jediné, co mohu prozradit, je magické datum 22.2.2020 odpoledne. Bližší informace zveřejníme brzy.
Za náš spolek přeji všem příjemně strávené vánoční svátky plné domácí pohody bez stresu mít vše dokonale nachystané, do nového roku 2020 hlavně potřebné
zdraví, štěs a lásku. Těšíme se setkání při dalších obecních akcích.
Za FURTISAMI Bc. Lucie Vitásková

KLUB VOJENSKÉ HISTORIE HLUČÍNSKO Z.S.
KLUB VOJENSKÉ HISTORIE HLUČÍNSKO Z.S.
Rádi bychom poděkovali všem občanům naší i okolních obcí za podporu,
kterou i nadále projevujete našemu spolku při snaze zmapovat život vojáků Hlučínska sloužících v německé armádě, a přejeme všem krásné vánoční svátky a nový
rok plný úspěchů.
Doufáme, že se v novém roce se všemi uvidíme nejen na připravované podzimní akci klubu. Více informací o akci Vám poskytneme v dalších číslech zpravodaje nebo na našich stránkách h p://kvh-hlucinsko.webnode.cz či facebooku „Klub
vojenské historie Hlučínsko - Hultschiner Ländchen z.s.“
Za KVH David Pluschke
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HASIČI
Vážení spoluobčané.
Dovolte mi, abych
Vás v závěru roku 2019
informoval o práci sboru dobrovolných hasičů
za uplynulé období u nás
v obci.
Soutěžní
sezona
už definitivně skončila.
Ukončili jsme ji večírkem
v sále zámecké restaurace Kastelán. Účast byla
hojná a jako tradičně jsme měli možnost si připomenout některé zajímavé okamžiky z celé sezony zajímavými videoklipy, které si připravila
jednotlivá družstva. Ale i přesto se našim klukům nechtělo hodit hodiny tréninku za hlavu, a tak se letos vydali ještě jednou na soutěžní klání
„O vánočního kapra SDH Kuřim“, které se uskutečnilo po uzávěrce tohoto
čísla občasníku v sobotu 14. prosince.
Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě akcí a práci pro sbor v průběhu
celého roku.
Také jsme zřídili novou webovou stránku - na www.hos ckypohar.cz najdete spoustu zajímavých článků, fotek, videí a jiných informací i sta s k o našem sboru a soutěžních
družstvech. Web je stále ve výstavbě, takže se
můžete těšit na přibývající zajímavos .
23.11. se naše
soutěžní družstva žen
a mužů zúčastnila
slavnostního vyhlášení výsledků Moravskoslezského poháru
v Kobeřicích. Děvča23

HASIČI
ta skončila s trochou
smůly stejně jako loni
na čtvrtém a muži
na celkovém šestém
místě.
Příš rok 2020
je pro náš Dobrovolný hasičský sbor velmi
významný.
Oslavíme to ž
výročí 120 let od založení hasičského hnu
u nás ve Velkých Hoš cích. Oslavy budou probíhat v průběhu celého roku.
Začneme připomínkou na výroční valné hromadě, která se koná 12.1.
2020. Hned týden nato - 18.1. - to bude hasičský ples v sále pohos nství
Vítek. K tanci bude hrát místní hudební kapela Bratranci. Předprodej vstupenek byl zahájen a jsou ke koupi u paní Rity Borunské.
3 .5. bude sloužena mše svatá v našem kostele sv. Jana Kř tele za živé
a zemřelé hasiče okrsku Velké Hoš ce - Kravaře.
Hlavní oslavy proběhnou 7.6. 2020 setkáním zástav a mší svatou
za živé a zemřelé hasiče z Velkých Hoš c. Bude následovat průvod s pohoštěním. V odpoledních hodinách pak proběhnou ukázky zásahu a techniky
HZS ČR, a to jak historické, tak i soudobé, kterou využívají profesionální
i dobrovolní hasiči. Více informací o dalším doprovodném programu zveřejníme aktuálně před samotnou akcí. Již nyní jsou všichni příznivci zváni.
Přeji Vám všem klidný adventní čas a přípravy na vánoční svátky. Ty
ať jsou pro všechny pokud možno klidné a pohodové. Do nového roku přeji
všem zdraví, štěs , lásku a úspěchy. Nám všem ať se vyhnou jakékoliv úrazy,
nehody, požáry či jiné nemilé událos .
Na shledanou v jubilejním roce 2020 se těší výbor DHS Velké Hoš ce.
Roman Winkler, starosta sboru
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
ZAHÁJENÍ SBĚRU JEDLÝCH OLEJŮ A TUKŮ Z DOMÁCNOSTÍ
Od 1. ledna 2020 mají obce povinnost (vyhláška č. 210/2018 Sb., kterou se
mění vyhláška o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek
komunálních odpadů č. 321/2014 Sb.) zajis t celoročně místa pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků (kat. č. 200125). Novela dále upřesňuje, že jedlé
oleje a tuky nesmí být soustřeďovány společně s jinými biologicky rozložitelnými
odpady a že tuto povinnost nelze splnit formou systému komunitního kompostování.
Jedlý olej z fritéz nebo přebytečný olej z pánve v žádném případě nepatří
do výlevky. Pokud tento olej skončí ve výlevce (ať už ve dřezu nebo v toaletě)
a následně v odpadních trubkách, ve studené vodě se srazí, přilepí se na stěny,
chytají se na něj různé nečistoty a postupně trubky ucpává. Kromě toho poškozuje kanalizační potrubí a zhoršuje funkci čis ren odpadních vod.
Jedlé oleje a tuky jsou navíc využitelným odpadem, který se dá s úspěchem recyklovat a dále použít v různých oborech. Vytříděné oleje a tuky prochází
různými stupni úpravy podle způsobu jejich dalšího použi . Upravená komodita
slouží jako složka pro výrobu biopaliv nebo jako náhrada ropných maziv pro stavební a lesní mechanizaci, využi najde i jako zdroj energie pro výrobu elektřiny
a tepla.
K uskladňování použitých jedlých olejů a tuků se doporučují uzavíratelné
plastové obaly, nejlépe PET lahve, které jsou pevné a zároveň se snadno zavírají.
Zcela nevhodné jsou igelitové sáčky či papírové obaly.
Místem k odkládání jedlých olejů a tuků bude ve Velkých Hoš cích stodola vedle Obecního úřadu, ve které budou proza m umístěny 2 sběrné nádoby
o objemu 120 litrů. Nádoby budou občanům zpřístupněny jeden den v týdnu,
přičemž konkrétní termín bude ještě stanoven a vyhlášen.
Použité oleje a tuky vhazujte do nádoby pouze v řádně uzavřených plastových obalech. Je zakázáno tuk nebo oleje do této nádoby volně vylévat!
DO NÁDOBY PATŘÍ:
DO NÁDOBY NEPATŘÍ:
• použité oleje a tuky z domácnos
• technické oleje (převodové,
např. fritovací olej, olej po smažení
tlumičové, motorové)
• maziva a kapaliny
• ztužené jedlé tuky
• ostatní odpady
Ing. David Benek, předseda Kontrolního výboru
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FOTBAL
VE FOTBALOVÉM DERBY OPĚT ÚSPĚŠNĚJŠÍ DOLŇÁCI!
Dlouho očekávané utkání mezi mladými muži z horní a spodní čás
Hoš c se odehrálo 26. října na hřiš pod zámkem. Horňáci zaspali ihned
po úvodním hvizdu a inkasovali několik branek. Rychlé góly poznamenaly
průběh hry a reprezentan horní čás obce se nemohli dostat do tempa.
Pěkné počasí přitáhlo slušný počet diváků, kteří snahu o srovnání viděli až
v druhém poločase. Náskok z první půle však v lepší formě hrající celek dolňáků uhájil a s přehledem zvítězil 10:5. Po utkání hráči společně poobědvali
guláš na „hradě“ a poseděli u piva.

Tře vítězství v řadě zajis lo chlapcům zespoda srovnání série zápasů
na 4:4. V příš m roce musí horňáci zabrat, jinak budou diváci svědky nevídaného obratu.
M. Kaluža a P. Straub
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