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Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané.
Léto vstupuje do své poslední fáze.
Ze známých důvodů bylo letos poněkud jiné – příliš se necestovalo, nekonaly se
tradiční ani jiné společenské, kulturní ani sportovní akce. Přesto doufám, že jste si
léto v rámci možností užili.
Konec prázdnin přinesl do naší obce bohužel už přímo koronavirus – bylo přes
dvacet nakažených, obecní úřad musel být uzavřen a o naší obci se mluvilo prakticky ve všech zpravodajstvích. O takovou „slávu“ samozřejmě nikdo nestál.
Jsem rád, že průběh onemocnění byl u většiny nakažených jen mírný. Těší mne
také, že občané naší vesnice s pochopením přijali určitá omezení běžného života
– znovu dodržovali hygienická pravidla a chránili tím zdraví své i svých blízkých.
Jedině disciplína a opatrnost totiž mohou zabránit šíření této nechutné choroby –
a o to by nám všem mělo jít nejvíce.
Já sám jsem byl koronavirem přímo zasažen, byl jsem pozitivně testován.
Pevně věřím, že se situace v naší obci zlepší, postupně bude počet nakažených
klesat až k nule – a život v naší krásné vesnici se dostane opět do běžných kolejí.
Přesto nabádám k opatrnosti a děkuji všem, kdo dodržují daná pravidla – děláte
to pro sebe i své okolí.
Jistě budeme vývoj situace kolem koronaviru stále sledovat – nejen v naší obci,
ale i v celé republice.
Ale s blížícím se podzimem snad nezapomeneme ani na radost ze života – k té
patří normální život, děti se vrátí do škol, příroda se začne barvit, pominou vedra
a příjemné klima bude lákat k procházkám.
Větších akcí se zřejmě jen tak nedočkáme, ale užijte si těch pěkných obyčejných
chvil v kruhu svých blízkých – a hlavně, zůstaňte všichni zdraví.
Přeji tedy všem pevné zdraví, nutnou trpělivost, schopnost radovat se a užívat si
život se vším, co s sebou přináší.
Ing. Alfons Pospiech
starosta obce
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INFORMAČNÍ SERVIS
Zasedání obecního zastupitelstva ze dne 30.6.2020
OZ schvaluje a bere na vědomí:
1.
Rozbor hospodaření Obce Velké Hoštice za období leden – květen 2020.
2.

Úpravu rozpočtu, rozpočtové opatření Obce Velké Hoštice č. III/2020.

3.

Účetní závěrku Obce Velké Hoštice k 31. 12. 2019 bez výhrad a připomínek.

4.

Výsledek hospodaření Obce Velké Hoštice za rok 2019 ve výši
9 044 796,17Kč.

5.

Celoroční hospodaření Obce Velké Hoštice za rok 2019 a zároveň schvaluje Závěrečný účet Obce Velké Hoštice za rok 2019, bez výhrad.

6.

Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Velké Hoštice za rok
2019.

7.

Nový záměr Obce Velké Hoštice pronajmout nebytové prostory budovy
bez č.p. na obecním pozemku parc. č. 2/6 včetně části pozemku parc. č.
2/4 v k. ú. Velké Hoštice.

8.

Zakoupení nové traktorové sekačky na travnaté porosty. Výběr konkrétního typu sekačky bude schválen na příštím jednání zastupitelstva.

9.

Na základě poptávkového řízení na dodání a montáž herních prvků pro
dětská hřiště firmu TEWIKO systems, s.r.o. a současně schvaluje i uzavření smlouvy mezi Obcí Velké Hoštice a firmou TEWIKO systems, s.r.o.
na tuto akci.

10.

Na základě poptávkového řízení na zpracování „Digitálního povodňového plánu Obce Velké Hoštice“ firmu Crisis consulting, s.r.o. a současně schvaluje i uzavření smlouvy mezi Obcí Velké Hoštice a firmou Crisis
consulting, s.r.o. na tuto akci.

11.

Zrušení provedeného výběrového řízení na „Rekonstrukci plynové kotelny v ZŠ Velké Hoštice“.

12.

Provedení nového výběrového řízení na „Rekonstrukci plynové kotelny v ZŠ Velké Hoštice“ v nejbližším možném termínu. Výběrové řízení
bude zadáno prostřednictvím firmy JK grant, s.r.o. Ing. Jiřího Knoppa,
případně firmou EKO-RIA. Výběrovou komisi budou tvořit všichni zastupitelé Obce Velké Hoštice.
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13.

Zařazení území obce Velké Hoštice do území působnosti Místní akční
skupiny Hlučínsko, z.s. na programové období 2021–2027.

14.

Snížení nájemného paní Magdě Bitomské za nebytové prostory, ve kterých
provozuje masáže a pedikúru, ve výši 2 419,00 Kč, za období červenec –
září 2020 v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v důsledku koronaviru na území ČR (usnesení vlády č. 194 ze dne 12.3.2020), jako náhradu
za období, kdy musela být pozastavena její podnikatelská činnost.

15.

Snížení nájemného panu Pavlu Poštulkovi za nebytové prostory, ve kterých provozuje restauraci, ve výši 30 000,00 Kč, za období červenec – září
2020 v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v důsledku koronaviru na území ČR (usnesení vlády č. 194 ze dne 12.3.2020), jako náhradu
za období, kdy musela být pozastavena jeho podnikatelská činnost.

16.

Snížení nájemného panu Petru Stříbnému za nebytové prostory, ve kterých provozuje restauraci, ve výši 14 163,00 Kč, za období červenec – září
2020 v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v důsledku koronaviru na území ČR (usnesení vlády č. 194 ze dne 12.3.2020), jako náhradu
za období, kdy musela být pozastavena jeho podnikatelská činnost.

17.

Snížení nájemného panu Aleši Karlimu za nebytové prostory, ve kterých
provozuje restauraci, ve výši 14 163,00 Kč, za období červenec – září
2020 v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v důsledku koronaviru na území ČR (usnesení vlády č. 194 ze dne 12.3.2020), jako náhradu
za období, kdy musela být pozastavena jeho podnikatelská činnost.

18.

Zakoupení kladivového mulčovače MKLP 145 od firmy Agrozem Opava
s.r.o. dle cenové nabídky.

19.

Zakoupení velkokapacitního stanu od firmy Bohemiaflex – CS dle cenové nabídky.

20.

Nákup elektrocentrály od firmy Alda Opava s.r.o. typu Grizzli dle cenové nabídky.

21.

Dohodu o ukončení pronájmu mezi Obcí Velké Hoštice a Charitou Opava k 30. 9. 2020 v areálu Zámecká ve Velkých Hošticích.

22.

Zprávu o činnosti obecního úřadu za uplynulé období.

23.

Informace o stavu probíhající změny č. 1 Územního plánu Obce Velké Hoštice.
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24.

Informaci o uzavření Dohody o poskytnutí dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu na „Lesopark ve Velkých Hošticích“ ve výši
1.936.000 Kč.

25.

Záměr vyhotovit pamětní desku (památník) obětem bombardování
za 2. světové války v domě manželů Schaffartzikových na ulici Mírové.

26.

Informaci o vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva pro
místní rozvoj ČR na „Rekonstrukci povrchu místní komunikace ulice
Nová v obci Velké Hoštice“ ve výši 1.117.295 Kč.

27.

Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska
za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska za rok 2019 ze strany
Moravskoslezského kraje a včetně Zprávy Kontrolní a revizní komise při
Sdružení obcí Hlučínska o výsledku kontroly hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska za rok 2019.

28.

Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska – západ za rok
2019 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí
mikroregionu Hlučínska – západ za rok 2019 ze strany Moravskoslezského kraje a Zprávy Kontrolní a revizní komise při Svazku obcí mikroregionu Hlučínska – západ o výsledku kontroly hospodaření Svazku obcí
mikroregionu Hlučínska – západ za rok 2019.

OZ neschvaluje:
1.
Žádost paní Karmen Magerové o provedení změny parcely č. 454/66
v k.ú. Velké Hoštice z dosavadní plochy veřejného prostranství na plochu pro bydlení (změna územního plánu obce).
2.

Žádost o poskytnutí finanční podpory pro Linku bezpečí, z.s.

3.

Pořízení nové kapličky sv. Barbory a Františka dle návrhu pana Roberta
Winklera z rozpočtu obce Velké Hoštice.
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Zasedání obecního zastupitelstva ze dne 27.7.2020
OZ schvaluje a bere na vědomí:
1.
Rozbor hospodaření Obce Velké Hoštice za období leden – červen 2020.
2.

Úpravu rozpočtu, rozpočtové opatření Obce Velké Hoštice č. IV/2020.

3.

Změnu č.1 přílohy č. 4 Vnitřní organizační směrnice pro odepisování
dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro Obec Velké Hoštice - Odpisový plán Obce Velké Hoštice pro rok 2020.

4.

Dohodu o ukončení smlouvy o pronájmu pozemku č.1/2015 ze dne 4.6.
2015 mezi Obcí Velké Hoštice a Charitou Opava k 30.9. 2020.

5.

Dohodu o ukončení smlouvy o pronájmu nebytových prostor č.1/2012 ze
dne 18.12. 2012 mezi Obcí Velké Hoštice a Charitou Opava k 30.9. 2020.

6.

Na základě výběrového řízení na realizaci akce „Rekonstrukce kotelny základní školy v Obci Velké Hoštice“ pořadí firem dle dodaných cenových
nabídek a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy s vybranou firmou.
Dále schvaluje pana Pavla Kotáska jako technický dozor na této akci.

7.

Výpověď nájemní smlouvy o umístění a provozování kontejnerů na sběr
oděvů, obuvi a textilu ze dne 11.3. 2014 uzavřenou mezi Obcí Velké
Hoštice a firmou TextilEko, a.s.

8.

Na základě poptávkového řízení zakoupení samojízdné sekačky Kubota
G 23 HD od firmy PROPARK, s.r.o. Opava za cenu 395 562 Kč bez DPH.

9.

Přístavbu rodinného domku paní Karmen Magerové na pozemku parc.č.
454/7 v k.ú. Velké Hoštice, ale pouze v rozsahu stanoveném v územním
plánu Obce Velké Hoštice (tj. na ploše určené k bydlení).

10.

Poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Obce Velké Hoštice ve výši
50 000 Kč panu Robertu Winklerovi na stavbu památníku Chorynským.

11.

Zprávu o činnosti obecního úřadu za uplynulé období.
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Oznámení o zrušení plánovaných
kulturních a společenských akcí
Vážení spoluobčané,
z důvodu koronavirové nákazy v naší obci byly po dohodě s pořadateli
zrušeny všechny kulturně-společenské akce na území naší obce, a to minimálně do konce září (Dožínky, Výstava hroznů Slezska, vojenská ukázka, setkání
seniorů). Doufáme, že nejpozději v říjnu se život v naší krásné vesnici vrátí
do normálních kolejí. Děkujeme za pochopení a přejeme všem pevné zdraví.

Nákup elektrocentrály
Naše obec nechává v současné době zpracovávat nový digitální povodňový plán obce, který bude z 85% hrazen ze státních dotací – ze Státního fondu životního prostředí. Ze stejného zdroje financí mohla naše obec
v souvislosti s novým digitálním povodňovým plánem pro obec zakoupit
i výkonnou elektrocentrálu. Ve schváleném rozpočtu dotací bylo na elektrocentrálu plánováno 133 100 Kč vč. DPH, přičemž dotace činí 85% z této
částky (tj. 113 135 Kč) a obec ze svého rozpočtu zaplatí zbývající část.
Proto jsme se rozhodli novou elektrocentrálu zakoupit, a to nejen pro
případ výpadku elektrického proudu při nějakých obecních katastrofách, ale
můžeme ji použít i pro různé pracovní účely či společenské akce v přírodě.
V současné době je již elektrocentrála zakoupena a umístěna v našem skladě.
Projekt „Digitální povodňový plán obce Velké Hoštice“ spolu s nákupem nové elektrocentrály byl realizován za přispění prostředků státního
rozpočtu ČR, z programu Státního fondu životního prostředí.
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Ing. A. Pospiech, starosta
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Rozšíření lanového centra a dětských průlezek v parku
V srpnu probíhaly v zámeckém parku práce na rozšíření lanového centra a také byly do prostoru nad tenisovými kurty instalovány nové průlezky
pro děti. Od září by měly být obě atrakce přístupné veřejnosti. Doufáme, že
tak přispějí ke zdravému pohybu hlavně dětí a mládeže.
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P. Straub, zastupitel obce
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Starostové mikroregionu Hlučínskazápad diskutovali se zástupci kraje
nad průběhem nouzového stavu
V pondělí 15. června 2020 se konalo 4. zasedání Sněmu starostů mikroregionu Hlučínska-západ. Jedním z bodů programu jednání byla také diskuse a zhodnocení průběhu nouzového stavu vyhlášeného v polovině března
2020 v souvislosti s pandemií Covid-19. Nouzový stav, karanténa a omezení
pohybu ovlivnily život každého z nás a také práci nejen starostů obcí.
Vyhlášení nouzového stavu je jedním z nástrojů krizového řízení. Právě tím se v mikroregionu dlouhodobě zabýváme – připomeňme si projekt
„Společné přípravy
orgánů krizového
řízení obcí mikroregionu
Hlučínska-západ“, který
se konal v dubnu
minulého
roku.
Rozhodli jsme se
proto oslovit Fakultu bezpečnostního
inženýrství Vysoké
školy báňské Technické
univerzity
Ostrava a oddělení krizového řízení
kanceláře hejtmana Moravskoslezského kraje s žádostí o spolupráci. Naše myšlenka vyhodnotit praktický průběh nouzového stavu v obcích mikroregionu a předat si
navzájem své poznatky se setkala s velmi kladnou odezvou. Dnes již můžeme říci, že náš mikroregion byl prvním v Moravskoslezském kraji, který se
rozhodl akci tohoto typu realizovat.
Teoretická a legislativní východiska společně s průběhem nouzového
stavu v rámci celé České republiky starostům osvětlil doc. Ing. Vilém Ada10
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mec, Ph.D. z Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava. Následován příspěvkem Michala Hlaváče za krizový štáb ORP Kravaře, kde mapoval nejdůležitější kroky krizového štábu ORP s dopadem na obce. Zároveň
vymezil nedostatky, na základě nichž stanovil doporučení do budoucna,
pokud by se měla situace opakovat. Na jeho vystoupení plynule navázal vedoucí oddělení krizového řízení z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
Ing. Tomáš Zuber s Ing. Danuší Kratochvílovou, Ph.D.
Hovořilo se o roli krizového štábu Moravskoslezského kraje, krajské
hygienické stanice a dalších orgánů. Přítomni obdrželi zpětnou vazbu na své
dotazy, dočkali se také přímé reakce na nedostatky, které vymezil Michal
Hlaváč za krizový štáb ORP Kravaře společně s příslibem, že s informacemi,
které zde zazněly, se bude dále pracovat.
Starostové obcí mikroregionu ocenili činnost krizových štábů kraje
i ORP, zejména pak práci Michala Hlaváče, který především právě se starosty řešil praktické úkoly vyplývající z nařízení vlády, a to po celou dobu
nouzového stavu, kterému patřilo i jejich poděkování. I zaměstnanci mikroregionu se snažili obcím v této složité situaci být co nejvíce nápomocni –
mimo jiné poskytovali odpovědi na nejrůznější praktické i teoretické dotazy
na dopady nouzového stavu.
Jsme velice rádi, že se nám podařilo naši prvotní myšlenku o zhodnocení nouzového stavu v mikroregionu realizovat. Již nyní můžeme říci, že
jsou jen pozitivní. Na úplný závěr nám dovolte poděkovat všem zúčastněným a hostům.

Mgr. David Adamec
Tajemník Svazku obcí mikroregionu Hlučínska-západ
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Dožínky
Vážení spoluobčané,
po zvážení současné situace okolo nákazy coronavirem v naší vesnici
jsme se ve vedení Hoštické a.s. spolu se starostou obce dohodli, že v letošním roce dožínky neuspořádáme, a to z důvodu velkého pohybu lidí
na této akci a možnosti dalšího šíření Covidu 19. Nezbývá, než se s touto
skutečností smířit a zavzpomínat na minulé ročníky můžeme u přiložené
fotografie.

Přeji nám všem brzké ukončení tohoto nepříznivého stavu.
Ing. Josef Teuer
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Základní škola
V červnu skončil školní
rok 2019/2020 – školní rok, jaký
nemá v dějinách obdoby. S výsledky II. pololetí se můžete seznámit v přiložené tabulce.
I když si žáci a učitelé během
jara a začátku léta užili školy jen
sporadicky, přece jen se všichni radovali z nastávajících prázdnin.
Během nich se ve škole
pochopitelně uklízelo, malovalo, vylepšovalo. Z větších akcí
v rámci školy je třeba zmínit
generální rekonstrukci kotelny,
která ji po několika desetiletích
provozu již nutně potřebovala. Rekonstrukce by měla být
ukončena během září. Nadále
probíhaly přípravné práce pro
instalaci klimatizace, která by se
měla začít realizovat po etapách
od příštího kalendářního roku.
Koncem prázdnin se
do školy již také dostavili učitelé
a začali chystat třídy a prostory
přímo pro výuku. Bylo třeba připravit jednu novou třídu, protože počet tříd od nového školního
roku bude o jednu třídu vyšší,
než tomu bylo vloni.
V příštím školním roce bude
školu navštěvovat 238 žáků ve 13
třídách – na I. stupni bude po jedné třídě, na II. stupni vždy po dvou.
13

Základní škola
Složení pedagogického sboru:
Ředitelka
Mgr. Renata Pospiechová
Vedoucí učitelka I. stupně
Mgr. Petra Stanjurová
Vedoucí učitel II. stupně
Mgr. Pavel Straub
Třída	Třídní učitel
I.
Mgr. Karla Volfová
II.
Mgr. Silvie Šnajdrová
III.
Mgr. Jana Gebauerová
IV.
Mgr. Eva Vítková
V.
Mgr. Andrea Malcharková
VI.A Mgr. Jana Mravíková
VI. B Mgr. Lenka Wenzelová

Třída	Třídní učitel
VII.A Mgr. Pavel Straub
VII.B Mgr. Oto Vítek
VIII.A Mgr. Jana Čušková
VIII.B Mgr. Lenka Lasáková
IX. A Mgr. Soňa Calábková
IX. B Mgr. Markéta Víchová

Učitelé bez třídnictví: Mgr. Tomáš Havlas, Mgr. Alžběta Křížová, Mgr. Žaneta Riedlová
Vychovatelky školní družiny: Jana Müllerová (vedoucí družiny), Bohumila
Mrovcová, Mgr. Marie Vítečková
Ve škole dále působí dvě asistentky pedagoga.
O školu se starají paní školnice a dvě paní uklízečky, ve školní jídelně pracují
dvě kuchařky.
Nový školní rok, který doufejme bude již normální, běžný, zahájíme v úterý
1. 9. 2020.
Pochopitelně budeme při zahájení vyučování i v jeho průběhu maximálně
dbát na všechna doporučení a dodržovat hygienická pravidla, abychom se v maximální míře vyhnuli nebezpečí případné nákazy Covidem-19.
O všech podrobnostech provozu školy jsou zákonní zástupci, žáci i zaměstnanci školy informováni především prostřednictvím webových stránek školy, ale
také jinými způsoby a cestami.
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Základní škola

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi proběhne letošní začátek
školního roku poněkud odlišně, než jsme byli zvyklí.
Školní rok bude zahájen 1. 9. 2020 v 8:00 – a to v jednotlivých třídách
s třídními učiteli.
Jediná výjimka:
I. třída zahájí školní rok 1. 9. 2020 v 10:00 – za účasti rodičů, příp. dalších
rodinných příslušníků nových prvňáčků.
Přeji všem žákům naší školy, aby se jim nový školní rok vydařil, aby se dozvěděli něco nového, aby se naučili něco zajímavého, ale aby si také užili společnost kamarádů a spolužáků.
Všem rodičům přeji, aby byli s výukou na naší škole co nejvíce spokojeni.
Zaměstnancům přeji příjemné plnění pracovních povinností a pocit smysluplné práce.
Občanům Velkých Hoštic přeji pěkné a klidné dny nastávajícího podzimu.
Mgr. Renata Pospiechová
ředitelka školy
15

senior Klub
Náš senior klub se scházel také o prázdninách. Na hřišti jsme si opekli
párky, poseděli jsme a pobavili se. Schůzka se všem líbila.
První veřejná akce, které jsme se zúčastnili, byl tradiční Festival kultury a řemesel v Hlučíně dne 12.7. Zde jsme prodávali koláče, kterých bylo
jako vždy málo.
Kristína Nestrojová se 14. 7. 2020 zúčastnila okresního setkání
vedoucích Senior klubů na zámku v Kravařích. Setkání vedli ing. Pavel Gluc a pan Radim Holeček, představitelé kraje. Setkání bylo velice
zajímavé a dozvěděli jsme se hodně nových námětů na další akce pro
seniory.
17. 7. 2020 jsme opět pekli koláče na sportovní odpoledne pro Obecní úřad Velké Hoštice. Akce byla po zpřísnění nařízení vlády na poslední
chvíli zrušena, proto jsme si koláče rozprodaly mezi sebou, aby se nám alespoň pokryly náklady.
V srpnu byla naplánována venkovní akce u zámku Velké Hoštice.
Protože celý den pršelo, schůzku jsme nakonec měli v zámecké restauraci
a pan Karli nám připravil topinky, na kterých si pochutnalo asi 40 členů
Senior klubu.
Ve středu 12.8. 2020 jsme vyjeli na kolech a auty nebo vlakem do Kravař na komentovanou prohlídku kravařského zámku. Ta byla velice zajímavá
a poučná, dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí. Po prohlídce jsme si zašli
do restaurace Damika na občerstvení a spokojeni z vydařeného dne jsme
se vraceli domů.
Další naše akce, sportovní seniorské odpoledne v Malých Hošticích,
byla vzhledem ke koronavirové situaci zrušena.
S postupným obnovováním provozu divadel se nám podařilo sehnat
vstupenky do Národního divadla v Ostravě na galapředstavení „Muž,
který sázel stromy“. Představení se hraje v neděli 6.9.2020 a začátek je
v 16 hodin. Odjezd autobusu bude ve 14.30 od Hasičské zbrojnice. Cena
vstupenky včetně jízdného činí 300 Kč, zájemci se mohou hlásit na tel.
777171252. V divadle jsou zajištěna veškerá bezpečnostní a hygienická
opatření, nařízená vládou.
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senior Klub
Rovněž původně zrušený zájezd do litovelského Pomoraví, který byl
přeložený z jara na podzim, se uskuteční ve dnech 16. a 17. 9. 2020. Odjezd bude v 8:00 od Hasičské zbrojnice. Zájemci se mohou hlásit na OÚ nebo
na tel. 777171252.
Schůzky seniorů budou vždy každé 1. úterý v měsíci od 16 hodin. Všichni jste srdečně zváni do naší klubovny na zámku.
1.10. je mezinárodní Den seniorů. Touto cestou bych chtěla popřát
všem seniorům v naší obci především hodně zdraví, pohody a Božího požehnání do dalších let.
Věřím, že letošní trochu zvláštní prázdniny jste všichni přečkali v pohodě a ve zdraví. Všem přeji příjemné prožití podzimních dnů.
Kristina Nestrojová, předsedkyně
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chovatelé
Letošní prázdniny byly na výstavy velmi chudé z důvodu pandemie koronaviru, a tak se naši členové zúčastnili pouze místní výstavy v Hradci nad
Moravicí ve dnech 8. a 9. srpna. Zde získali čestnou cenu Ondřej Borunský
– Novozélandský červený (králík), Roman Klásek – Vídeňský modrý (králík),
Zdrobnělá Velsumka rezavě koroptví (drůbež), Maria Kollariková – Český stavák modrý bělohrotý (holub) a Český stavák žlutý rovný (holub).

Roman Klásek s Ondřejem Borunským

V dalších podzimních měsících už nás čekají jen Celostátní výstava mláďat
v Přerově, Výstava Moravy a Slezska taktéž v Přerově a okresní výstava v Hati.
Jak již bylo oznámeno vedením obce, veškeré obecní akce jsou do konce září zrušeny. Tato opatření se dotkla i naší akce - Výstavy mazlíčků. V jednání je uspořádat tuto výstavu v náhradním termínu, a to 3. a 4. října. Na tuto
výstavu jsou zvány (nejen) děti, které zde mohou vystavovat své domácí mazlíčky (psa, kočku, morče, želvu, papouška atd.). Všichni vystavovatelé dostanou drobnou cenu. O přesném termínu konání akce budete včas informováni
prostřednictvím plakátů.
Přejeme všem občanům pevné zdraví a pohodový zbytek léta.
					
Za místní ZO ČSCH Tomáš Teuer
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Zahrádkáři
Vážení zahrádkáři a spoluobčané,
letošní rok je zcela výjimečný po všech stránkách. Po řadě suchých let, kdy
jsme si zvykli na teplé a suché léto, nám v tomto roce v květnu a červnu spadlo
nezvykle velké množství srážek. Za zmínění období napršelo 339 mm srážek, což
jsou 2/3 ročního průměru. Nejen pro nás zahrádkáře je to dobrá zpráva, protože
voda je základem života. Jak jistě všichni vnímáme, nejenom půdní zásoby vody,
ale i podzemní vody nám v nedávné minulosti výrazně ubývalo. Zásoby vody se
nám sice vrátily k normálům, ale její nadbytek přinesl zahrádkářům nejednu starost. Rychle se šířila plíseň bramborová, plíseň na okurkách, na rajčatech apod.
Je dobré si připomenout, jaké jsou staré a jednoduché zásahy, které šíření
omezí, aniž bychom použili chemii (i když v letošním roce je již pravděpodobně
pozdě). V období rychlého rozvoje chorob u brambor je nutné okamžitě odstranit bramborovou nať, aby se choroba, která se zachytí na listech a dále pak prorůstá přes stvol až k bramborám, dále nešířila. Brambory totiž v tuto dobu končí
vegetaci, a pokud choroba napadne hlízy, tak nám následně v půdě nebo později
v bedýnce hnijí. Velmi podobná situace je u rajčat. I zde je nutné odstraňovat napadené listy. Ihned při začátku napadení listu je nutné je odstranit, a to postupně
i v následujícím období, aby nedocházelo k prorůstání plísně přes stvol do plodů
rajčat. Takto se dají rajčata zachránit a dál pak plodí zdravé plody.
Jak jste již byli informováni ze stránek obce, v letošním roce se z důvodu
šíření coronaviru v naší obci nebude konat tradiční výstava hroznů Slezska. Výstava, která měla mezi pěstiteli a zahrádkáři velký ohlas, by se uskutečnila již po pětadvacáté…
Mnoho radosti za zahrádky a pěstitelských úspěchů přeje
Ing. Teuer Josef
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Hasiči
Vážení spoluobčané.
Svůj příspěvek ze života našeho sboru tentokrát začnu velmi
smutnou zprávou.
Dne 10. 8. 2020 nás nečekaně opustil náš dlouholetý člen
a starosta sboru, pan Jan Mikolajský. Dobrovolní hasiči ve Velkých
Hošticích - to byl jeho celý život.
Hasičem byl už jako dítě, v mládí
jako aktivní sportovec, později jako
rozhodčí, trenér, velitel, jednatel
a nakonec starosta našeho sboru,
v jehož čele stál 17 let. Hasičem byl
tělem, duší i srdcem. Nevzpomenu
si, zda kdy chyběl na nějaké společenské nebo sportovní akci našeho
sboru. Jeho rukama prošlo mnoho
ze současných členů, které vedl,
formoval a vychovával. Byl jedním ze zakladatelů krásné tradice, které se
v Hošticích říká „Otevírání studánek“. Do posledních dnů se stále účastnil
jednání a zajímal se o to, jak se bude náš sbor vyvíjet dále. Celá jeho rodina
- manželka, děti i vnoučata, jsou členy DHS a všichni jsou velmi aktivní. Dá
se říci, že hoštickým hasičům obětoval všechno. Jeho nečekaným odchodem končí jedna velká éra. Jan Mikolajský byl muž velkého srdce, měl rád
život, lidi, humor a dechovku. Rád si zazpíval, rád se smál, byl vždy ochotný
pomoci každému, a to okamžitě a nezištně. Dožil se 67 let a svůj život naplnil vrchovatě, protože vše, co dělal, dělal poctivě, opravdově a s láskou.
Vše, pro co se rozhodl, vždy dotáhl do konce.
Chtěl bych tímto poděkovat manželce paní Hedvice Mikolajské , že ho
v jeho životě, práci a zálibě podporovala. Největší dík patří jemu samému.
Za všechno, co pro nás hasiče i obec vykonal a o co vše se zodpovědně staral. Bude nám všem jistě moc chybět. Nikdy na něj nezapomeneme…
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Hasiči

Na poslední cestě doprovodili Jana Mikolajského v důstojném smutečním
průvodu desítky našich členů i hasičů z okolních sborů.

Ze sportu
Naše sportovní družstva se dle vývoje situace s COVID - 19 a dle možností
účastní hasičských soutěží. Dětem - žákovským družstvům se zatím soutěžní
sezona nerozběhla. Plánované soustředění mladých hasičů se na jaře odložilo
a díky současné situaci v obci je bohužel odložen i druhý termín. Další možné
datum konání je v jednání a doufáme, že se soustředění nakonec uskuteční.
Ženské družstvo se zúčastnilo zatím jen jedné soutěže Moravskoslezského poháru v Borové, kde se s časem 18:13s umístnilo na 2. příčce. Další
soutěže MSP byly rozhodnutím rady bez náhrady zrušeny.
Muži se účastní soutěží Extraligy ČR a různých pohárových soutěží.
V prvním kole MSP, které se konalo v Mošnově, zvítězili na trati 2B s časem
13:91s v osobním rekordu. V MSL na téže soutěži vybojovali 6. místo s časem 14:29s. Tyto dva časy na počátku byly předzvěstí velmi slibné sezony.
Bohužel obě hasičské ligy byly u nás v kraji také zrušeny.
Kluci si proto musí vystačit „pouze“ s Extraligou, což je soutěž nejvyšší, a kde se jim zatím daří a jsou na průběžném 2. místě s pětibodovou
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ztrátou na vedoucí tým. Zde je několik jejich výsledků z posledních závodů:
1. místo extraliga v Olšovci s časem 16:44s, 1. místo v pohárové soutěži
obce Sazovice u Zlína – čas 16:03s a rekord trati, extraliga v Letohradu Kunčice - 1. místo za čas 15:99s, opět rekord trati, extraliga Plumlov – 1. místo
za čas 16:28s, pohárová soutěž obce Zahnašovice - 4. místo za čas 16:89s,
extraliga Letohrad Orlice - po drobném zaváhání 12. místo za čas 16:68s.

Členové mužského týmu na tréninku.

Jak sami vidíte, extraligu mají naši kluci parádně rozběhlou, a tak jim
budeme dále držet palce, aby to dotáhli co nejvýš, jak se říká „na bednu“.
A také v dalších pohárových soutěžích jim přejeme jen ta nejlepší umístnění.
Zájemci o záznamy výkonů našich borců se mohou podívat na webové stránky hasičské televize www.firetv.cz do sekce „archiv“.
Dále pokračujeme v přípravách na oslavy 120 let od založení hasičského sboru u nás v obci. Termín je stanoven na sobotu 17.10.2020. Po dohodě s naším panem farářem bude v 11:00 sloužena mše svatá za živé a zemřelé hasiče, členy DHS Velké Hoštice a za jejich rodiny s prosbou zdraví
a pomoci v dalších letech a činnosti. Po mši bude vysvěcena socha sv. Floriana u hasičské zbrojnice. Vzhledem k současné situaci v naší obci a celém
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regionu jsme se rozhodli oslavy omezit pouze na účast místních členů sboru, představitelů obce a zástupců polské družební obce Nedza, bez účasti
okolních sborů. Program oslav bude proto také zkrácen, abychom co nejvíce eliminovali riziko šíření nákazy. Nicméně jako zpestření celé akce máme
pro zájemce naplánován vyhlídkový let horkovzdušným balonem (viz info
za tímto příspěvkem). Budeme doufat, že mezitím nevzniknou další karanténní opatření a že se naše plánovaná akce uskuteční.
Po horkých letních dnech nás dne 18. 8. v obci trochu překvapily krátké silné srážky, které se prohnaly vesnicí. Velká spousta vody, kterou kanalizace nepobrala, se prohnala celou obcí. Naštěstí nezpůsobila žádné velké škody. Jako jedna z mála budov byla vytopena hasičská zbrojnice. Díky
rychlému zásahu několika členů se podařilo vodu z přízemí rychle odčerpat
a prostory uklidit. Děkuji všem, kdo se přidali k úklidu hasičárny.
Letní dny se nám pomalu krátí a s nimi i období prázdnin. Bohužel
nám všem v obci zkomplikovala život situace okolo šíření nemoci Covid-19.
Rád bych touto cestou popřál všem, kdo se s tímto potýkají, aby se co nejdříve uzdravili. Snad se nám tyto nelehké dny v obci podaří rychle zvládnout a nevzniknou žádné komplikace. Přál bych nám všem, aby se mediální zprávy o naší vesnici co nejdříve opět týkaly úspěchů v rovině kulturní
a sportovní činnosti našich spolků a občanů.
Za DHS Roman Winkler, starosta

Let horkovzdušným balonem
Společnost HABALON nabízí exklusivní slevu pro
let horkovzdušným balonem, který se uskuteční pro
DHS Velké Hoštice 17.10.2020, v den oslav výročí 120
let od založení dobrovolných hasičů v obci.
Cena letenky je 3149 Kč/os, při zakoupení dvou
letenek je cena 2999 Kč/os.
V případě zájmu kontaktujte jednatele společnosti HaBalon, pana Tomáše Habána, na tel. 608800009.
Více o cenách na www.habalon.cz
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Fotbal
Naše A mužstvo mužů působící v I.B třídě skupině A, která je řízena Moravskoslezským krajským fotbalovým svazem, již rozehrálo mistrovská utkání.
Chtěl bych zde upozornit na změnu hracího dne domácích zápasů – na přání
hráčů je to neděle v 10 hodin dopoledne.
Rozpis domácích zápasů:
ZÁPASY FK Velké Hoštice – H Ř I Š T Ě V E L K É H O Š T I C E
Neděle
6.9.
FK Velké Hoštice – Krásné Loučky
Neděle
20.9.
FK Velké Hoštice – Velké Heraltice
Neděle
4.10.
FK Velké Hoštice – Vítkov
Neděle 18.10.
FK Velké Hoštice – Chomýž
Neděle
1.11.
FK Velké Hoštice – Krnov „B“
Neděle
8.11.
FK Velké Hoštice – Město Albrechtice

10.00 hod.
10.00 hod.
10.00 hod.
10.00 hod.
10.00 hod.
10.00 hod.

Družstvo mužů před zápasem s Jindřichovem.

Dále se můžete přijít podívat do areálu FK na zápasy SFC Opava „B“ (hraje
Moravskoslezskou divizi).
ZÁPASY SFC Opava - Divize – H Ř I Š T Ě V E L K É H O Š T I C E
Neděle 13. 9.
SFC Opava B – MFK Vítkovice
10.15 hod.
Neděle 27. 9.
SFC Opava B – 1.BFK Frýdlant n. O.
10.15 hod.
Neděle 11. 10.
SFC Opava B – FK Bospor Bohumín
10.15 hod.
Neděle 25. 10.
SFC Opava B – MFK Havířov
10.15 hod.
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Dále zveřejňujeme rozpis zápasů MINIžáků, a to starší a mladší přípravky.
ZÁPASY FK Velké Hoštice – starší přípravka (ročník 2010 a mladší)
Úterý
1. 9.
Kobeřice – FK Velké Hoštice
17.00 hod.
Středa
9.9.
FK Velké Hoštice – Chuchelná
17.00 hod.
Středa
16.9.
FK Velké Hoštice – Bolatice
16.30 hod.
Čtvrtek
17.9.
Štěpánkovice - FK Velké Hoštice
16.30 hod.
Středa
30.9.
FK Velké Hoštice – Mokré Lazce
16.30 hod.
Pátek
2.10.
Hněvošice – FK Velké Hoštice
16.00 hod.
Středa 14.10.
FK Velké Hoštice – Kravaře
15.30 hod.
Středa 28.10.
FK Velké Hoštice – Chlebičov
14.30 hod.
ZÁPASY FK Velké Hoštice – mladší přípravka (ročník 2012 a mladší)
Pondělí 31. 8.
Kylešovice “A“ – FK Velké Hoštice
16.30 hod.
Pátek
4.9.
FK Velké Hoštice – Pustá Polom
17.00 hod.
Středa
16.9.
Komárov – FK Velké Hoštice
16.30 hod.
Pátek
18.9.
FK Velké Hoštice – Kylešovice „B“
16.30 hod.
Pátek
25.9.
FK Velké Hoštice – Budišov n/B
16.30 hod.
Středa
7.10.
Štítina – FK Velké Hoštice
16.00 hod.
Pátek
9.10.
FK Velké Hoštice – Slavkov
10.00 hod.
Pondělí 19.10.
Hradec n/M – FK Velké Hoštice
15.30 hod.
Pátek
23.10.
FK Velké Hoštice – Slavia Opava
14.30 hod.

Nábor žáků probíhá každé pondělí a středu
v době tréninků od 17 do 18 hod. na hřišti FK.
Přijďte si zasportovat! Hlaste se u trenérů.
Jan Směja, předseda FK
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Slovo trenéra

Vážení příznivci velkohoštického fotbalu, dovolte mi jako trenérovi
několik slov v tomto zpravodaji. Začátkem července jsem dostal nabídku
od pánů Pluschkeho a Směji vést hoštické „A“ mužstvo. Po krátkém zvažování jsem jejich nabídku přijal.
Přípravu jsme začali 14.7. Scházíme se 2x týdně v solidním počtu,
takže tréninky mají smysl i řád. Odehráli jsme 3 přípravné zápasy, jejichž
výsledky byly:
Velké Hoštice – Darkovice
2 : 1 (góly Czerný, J. Jaroš)
Velké Hoštice – Chuchelná
1 : 2 (gól J. Jaroš)
Velké Hoštice – štěpánkovice 1 : 2 (gól Pfleger)
Všechny přípravné zápasy byly vyrovnané, ale bohužel jsme neproměňovali svoje šance. Naopak soupeř trestal naše chyby. Hlavně zápas se
Štěpánkovicemi měl opravdu vysokou úroveň.
Do podzimní části soutěže jsme vstoupili nepříliš šťastně zápasem
v Hlavnici, kde jsme po špatném výkonu prohráli 0 : 4. Neproměnili jsme
některé šance a také nedali penaltu.
V prvním domácím zápase 23.8. jsme hostili daleký Jindřichov. První
poločas byl vyrovnaný, my i soupeř jsme vstřelili po jednom gólu. V druhé
půli jsme však ukázali jasnou převahu, kterou jsme korunovali třemi vstřelenými brankami. Chtěl bych vyzdvihnout výborný výkon celého mužstva.
Velké Hoštice – Jindřichov
4 : 1 (pol. 1 : 1)
góly: J. Jaroš 2x, Pavelek, Pfleger
Věříme, že se nám bude dařit i v dalších zápasech podzimu, a doufáme, že nám diváci hlavně v domácích zápasech zachovají přízeň a přijdou
nás povzbudit.
					
Aleš Watzlawik
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Furtisami
V pátek 3. července nás bylo po dlouhé době opět vidět v zámeckém
parku. Oblečeni do různých pohádkových a strašidelných kostýmů jsme spojili
dětský den a stezku odvahy v jednu akci pod názvem Velkohoštická tajenka.
Děti měly za úkol projít park a na připravených stanovištích vyzvědět nápovědu nebo písmenko, které si pak mohly vepsat do připravené tajenky. Letos se
děti nemusely vůbec bát, důležité bylo doplnit všechna písmenka tajenky, aby
mohly dostat slíbenou odměnu. Všichni přítomní mohli zhlédnout Zlou královnu s ,,obr trpaslíkem“, Karkulku a vlka s myslivcem, vodní víly, vodníky, piráty
s pokladem, Sultána a jeho harém, Harryho Pottera v Hogwarts, Bílou paní
a Luciferovo peklíčko s váhami, které ukazovaly, kdo do pekla opravdu patří :).

Rozdali jsme necelých 300 odměn. Celý páteční večer jsme si užili také
my, neboť naplánovat a uspořádat tuto akci nám zabralo opravdu málo času
ve srovnání s dětským dnem. Děkujeme všem našim příznivcům za přízeň
i za finanční dary ve formě dobrovolného vstupného.
Těšíme se na viděnou na nějaké z dalších akcí.
Za FURTISAMI Bc. Lucie Vitásková
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Rehabilitační
skupinové
cvičení
Cvičení je vhodné: jako kompenzace jednostranné
pracovní zátěže, při chronických bolestech šíje
nebo beder, jako prevence bolestí zad.
Využíváme vedle vlastního těla i pomůcky,
pružné gumy a míče.
KDE:

Sál Základní školy, Zámecká 207, Velké Hoštice 747 31

KDY:

Pondělí - Skupina 1 (menší obtížnost)
16:30-17:25 (21.9.-21.12.2020)
Pondělí - Skupina 2 (větší obtížnost)
17:30-18:25 (21.9.-21.12.2020)

Platba: cena za lekci je 80 Kč, je možné zakoupit předplatné v hodnotě
880 Kč (11 lekcí, ale k dispozici máte 13 termínů) nebo platit jednotlivé
lekce na místě.
Maximální počet účastníků jedné lekce je 15. Přihlašovat se můžete
mailem na: o.smolka@seznam.cz nebo telefonicky na 723 091 579.
Tyto a další informace o nás naleznete také na www.fyzio-s.cz.
Těší se na Vás fyzioterapeuti
Mgr. Ondřej Smolka a Mgr. Lucie Smolková
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