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Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané.
Pomalu končí rok 2020 – pro mnohé z nás asi nejpodivnější rok v životě. Ze
známých důvodů se musel život na celém světě, tedy i v České republice –
a také ve Velkých Hošticích – omezit.
Bilance tohoto roku z hlediska obecních akcí by byla nutně chudší než v uplynulých letech.
V současné době nám chybí mnohé – citelně především kontakt s ostatními
občany, přáteli, někdy i příbuznými.
Vždyť i ten krásný vánoční stromek na návsi byl rozsvícen osaměle, romantický adventní věnec před zámkem obdivují jen jednotlivci, vánoční koncert
v našem skvostném kostele byl zrušen, silvestrovský ohňostroj se neuskuteční.
Ale v současné době si asi všichni uvědomujeme, že jakákoli akce, jakákoli
aktivita, prostě cokoli bledne ve srovnání s úsilím o zachování zdraví.
Chtěl bych touto cestou znovu apelovat na všechny – dodržujte prosím nařízená opatření. Nemusíme všem rozumět, asi ani některá nechápeme – ale
zkusme být zodpovědní a ohleduplní k ostatním. Zásada 3xR platí a je rozumná – nosme ROUŠKY, dodržujme ROZESTUPY a myjme nebo dezinfikujme si RUCE.
Vážení spoluobčané, jsou před námi nejkrásnější svátky v roce – Vánoce.
Letos budou možná komornější, ale o to víc mohou být pěkné. Můžeme je
totiž strávit v kruhu rodiny, s těmi, které máme rádi a na kterých nám záleží.
Přeji Vám tedy pokojné a spokojené Vánoce.
V novém roce 2021 pak především pevné zdraví, ale také optimismus a elán.
Doufám, že se všichni brzy setkáme na nějaké obecní akci.
Takže – na shledanou v lepších časech.
Ing. Alfons Pospiech
starosta obce
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INFORMAČNÍ SERVIS
Zasedání obecního zastupitelstva ze dne 10.12. 2020
OZ schvaluje a bere na vědomí:
1.
Zprávu o činnosti obecního úřadu za uplynulé období.
2.
Rozbor hospodaření Obce Velké Hoštice za období leden – listopad 2020.
3.
Úpravu rozpočtu, rozpočtové opatření Obce Velké Hoštice č. X/2020.
4.
Pravidla rozpočtového provizoria Obce Velké Hoštice na rok 2021.
5.
Rozpočet Základní školy Velké Hoštice na rok 2021.
6.
Rozpočet Mateřské školy Velké Hoštice na rok 2021.
7.
Tři darovací smlouvy mezi Obcí Velké Hoštice a rodiči postižených  dětí
na částku 12.000 Kč.
8.
Přidělení finančního daru Farnímu úřadu Velké Hoštice ve výši 200 000 Kč
a zároveň darovací smlouvu mezi Obcí Velké Hoštice a Farním úřadem
Velké Hoštice.
9.
Uvedení stavby pod názvem Socha sv. Floriána do užívání.
10. Změnu v čl. 2. bodu 1 pravidel pro přidělování účelových dotací z rozpočtu Obce Velké Hoštice pro rok 2021 takto: „Žádosti pro rok 2021 se
podávají do 31.3. 2021 z důvodu koronavirové epidemie“.
11. Cenový návrh firmy Marius Pedersen, a.s. na zajištění svozu komunálního odpadu na rok 2021.
12. Dodatky ke smlouvám o dílo o zajištění sběru komunálního odpadu s firmou Marius Pedersen a.s. v roce 2021.
13. Výši místního poplatku za svoz PDO v roce 2021 na 600 Kč/1 osobu a termín výběru místních poplatků do 31. 3. 2021.
14. Obecně závaznou vyhlášku Obce Velké Hoštice č. 2/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
15. Neuvolněným členům zastupitelstva obce měsíční odměny od 1.1. 2021
za výkon funkce.
16. Dohodu o ukončení nájmu pozemku mezi Obcí Velké Hoštice a paní Ingrid
Valentovou k 31.12. 2020, na část pozemku parc.č. 120 o výměře 30 m2.
17. Smlouvu o pronájmu části pozemku parc.č. 120 o výměře 30 m2 mezi
Obcí Velké Hoštice a paní Pavlou Jankovskou za 6 000 Kč ročně.
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18.
19.
20.

21.
22.

23.

Nový předseda finančního výboru bude zvolen na příštím jednání zastupitelstva obce.
Rozšíření počtu členů finančního výboru na 5 členů.
Záměr směny obecních pozemků p. č. 1119/5, 1119/6 a 1140/8 o výměře 996 m2  za pozemky pana Petra Nováka parc. č. 1140/41 a 1140/46
o výměře 492 m2  s tím, že rozdíl ve výměrách bude finančně vyrovnán,
a to částkou 25 Kč za m2, což činí 12 300 Kč.
Plán zasedání obecního zastupitelstva na rok 2021.
Na základě výsledků výběrového řízení na výměnu osobního výtahu
v Domě s pečovatelskou službou firmu HV Výtahy s.r.o. z Opavy, současně schvaluje i pořadí firem ve výběrovém řízení a schvaluje uzavření
smlouvy mezi Obcí Velké Hoštice a firmou HV Výtahy s.r.o. Opava.
Změnu cen vodného a stočného pro rok 2021.  
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Poděkování
Obec Velké Hoštice chce touto cestou poděkovat Suverénnímu řádu
Maltézských rytířů – Českému velkopřevorství za dodání vánočního stromu.
Naše poděkování patří také panu Luboši Fialovi, který se postaral o přepravu a umístění vánočního stromu v centru obce.

Vánoční koncert, silvestrovský ohňostroj
Vážení občané, s politováním vám musíme oznámit, že z důvodu epidemie
koronaviru se letos neuskuteční oblíbený vánoční koncert v místním kostele sv.
Jana Křtitele. Ze stejného důvodu jsme se rozhodli, že neproběhne ani silvestrovský ohňostroj, abychom zamezili většímu shlukování lidí. Děkujeme za pochopení.

Uzavření obecního úřadu přes svátky
Obecní úřad Velké Hoštice bude v období od 23.12.2020  do 3.1.2020
pro veřejnost uzavřen. Znovu se otevře v pondělí 4.1.2021.

Změny cen vodného a stočného
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti SmVaK byly
v souladu s platnou legislativou schváleny nové ceny vodného a stočného
s účinností od 1. ledna 2021 takto:
Voda pitná (vodné)
43,52 Kč/m3 (bez DPH) 47,87 Kč (vč.10% DPH)
Voda odvedená (stočné) 38,66 Kč/m3 (bez DPH) 42,53 Kč (vč.10% DPH)
Nové ceny budou uplatněny vůči odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2021, popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.

Místní poplatky v roce 2021
Zastupitelstvo obce Velké Hoštice na svém zasedání 10.12. 2020
schválilo výši místního poplatku za svoz PDO na rok 2021. Ten bude činit
za jednoho občana, který má v obci trvalý pobyt, 600 Kč (tj. 50 Kč/měsíc).
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Místní poplatek za psa činí i nadále 200 Kč.
Výběr poplatků bude v příštím roce probíhat v pracovní době Obecního úřadu. O termínu budete včas informováni.

Tříkrálová sbírka
Naše obec se také
v příštím roce zapojí do Tříkrálové sbírky.
Koledování bude probíhat tak, aby odpovídalo všem vládním nařízením, která budou
v lednu platná, a bylo
bezpečné pro všechny
účastníky. V Obci Velké Hoštice proběhne
Tříkrálová sbírka v sobotu 9. 1. 2020.
Své příspěvky ale můžete posílat také na bankovní účet Charity,
který byl spuštěn v druhé polovině prosince. Číslo Tříkrálového účtu je
66008822/0800, VS pro Opavsko 77708012.
Předem děkujeme všem dárcům.

Výzva rodičům dětí narozených v roce 2020
Obecní úřad Velké Hoštice by chtěl také v příštím roce uspořádat tradiční Vítání občánků narozených v roce 2020 s trvalým pobytem v naší obci.
Dle platné legislativy prosíme rodiče, kteří mají zájem se vítání občánků zúčastnit, o vyplnění krátkého dotazníku. Ten je připraven k vyzvednutí na obecním úřadě, případně je ke stažení na obecních stránkách
www.hostice.cz. Dotazník prosím odevzdejte na obecním úřadě do konce
ledna 2021.
Termín Vítání občánků bude upřesněn s ohledem na vývoj koronavirové epidemie.
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Aktuální informace o nakládání s odpady
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás v krátkosti informoval o připravovaných změnách
v oblasti nakládání s odpady v České republice. Dne 1.12. 2020 byl Poslaneckou sněmovnou schválen nový zákon o odpadech, jehož účinnost je stanovena
od 1.1. 2021 (musí ale ještě vyjít ve Sbírce zákonů), a který vychází z aktuální
legislativy EU. Nová odpadová legislativa výrazně zpřísní nakládání s odpady,
přičemž základní myšlenkou je odpady více recyklovat nebo energeticky využívat a méně skládkovat (v současné době se v ČR skládkuje polovina komunálních odpadů). Na skládku bude od 1.1. 2030 zakázáno ukládání využitelných
odpadů, které nebudou splňovat přísná kritéria stanovená zákonem. Ke splnění takového ambiciózního cíle by mělo přispět především podstatné zlepšení
třídění komunálního odpadu.
Obec bude mít povinnost zajistit, aby odděleně soustřeďované recyklovatelné složky komunálního odpadu tvořily v letech 2025-29 alespoň 60%, v letech
2030-34 alespoň 65% a po roce 2035 alespoň 70% z celkového množství komunálních odpadů, kterých bude obec v daném kalendářním roce původcem. Podle
dat z roku 2019 se to ČR dařilo pouze z 41%, takže laťka je nastavena celkem
vysoko. Plnění těchto cílů bude samozřejmě vyžadovat vznik nových zpracovatelských kapacit, které v tuto chvíli nejsou k dispozici. Je potřeba si také uvědomit,
že recyklace nebude zadarmo, takže se můžeme připravit na zdražování.
V souladu s evropskými recyklačními cíli nový zákon o odpadech zavede
postupné zvyšování poplatku za ukládání využitelných a recyklovatelných odpadů na skládky, a to ze současných 500 Kč za tunu uloženého komunálního
odpadu na 800 Kč v roce 2021, na 1000 Kč v roce 2023, na 1500 Kč v roce 2025
a v roce 2029 až na 1850 Kč. Za zvyšováním poplatku stojí zase motivace pro
odklonění využitelných a recyklovatelných materiálů ze skládek a nastartování
recyklačního průmyslu.
Nový zákon o odpadech zavádí k podpoře třídění v obcích tzv. třídicí slevu.
Na třídicí slevu dosáhnou všechny obce a bude pouze na nich, jak dlouho tuto slevu
budou v daném roce čerpat. Třídicí sleva bude vztažena k množství odpadů uložených na skládky za rok a obyvatele. Množství těchto odpadů se bude sledovat v kg
na obyvatele, přičemž toto množství se bude každoročně snižovat (viz tabulka níže).
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Tabulka 1
Rok

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Množství odpadu
na obyvatele v kg

200

190

180

170

160

150

140

130

120

Zatím ale není úplně jasné, které odpady budou do výpočtu zahrnuty (prováděcí vyhlášky se teprve připravují). Nicméně pro představu uvádím, že za rok
2019 občané naší obce vyprodukovali 345,29 tun směsného komunálního odpadu (černé popelnice) a 34,10 tun objemného odpadu, tedy celkem 379,39 tun.
Pokud toto číslo vydělíme 1.837 obyvateli obce, vyjde nám produkce 206,53 kg/
osoba. Takže jsme o 6,53 kg/osoba nad limitem v tabulce.
Pro rok 2021 se bude kalkulovat s množstvím odpadu ve výši 200 kg na obyvatele. Počet obyvatel naší obce byl k 1.1. 2020 - 1.837 (dle statistiky ČSÚ). Součin
těchto čísel dává 367,40 tun. Podle zákona se na toto množství bude vztahovat
třídící sleva a poplatek 500 Kč/t bude obci fakturován do výše tohoto množství.
Pokud bude množství vyšší, bude už obci fakturováno 800 Kč/t. V dalších letech
se pak budou tyto poplatky za ukládání odpadů na skládku zvyšovat.
Tabulka 2 – Sazba poplatku za ukládání odpadů na skládku
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

2030
a dále

Využitelné
odpady v Kč/t

800

900

1000 1250 1500 1600 1700 1800 1850

1850

Zbytkové
odpady v Kč/t

500

500

500

800

Rok

500

500

600

600

700

700

Vzhledem k výše uvedeným základním informacím bude žádoucí i nadále
zvyšovat úroveň třídění komunálních odpadů v naší obci, přičemž ve srovnání
s okolními obcemi na tom nejsme vůbec špatně. Příští rok budou odpady určitě
patřit k hodně diskutovaným tématům, takže doufám, že přesnější informace
Vám budu moci sdělit už v dalším čísle našeho Občasníku.
Jménem Kontrolního výboru zastupitelstva obce Velké Hoštice Vám, vážení spoluobčané, přeji krásné Vánoce a do nového roku hlavně zdraví!
Ing. David Benek, předseda Kontrolního výboru
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Duchovní okénko
Nacházíme se v období třetího týdne adventu, což je pro nás příležitost příjmout smysl čekání a využít tento čas k obnově našeho nitra. Proto
bych se spolu s vámi chtěl zamyslet nad obsahem tohoto liturgického období (adventu) a také nad skutečností naší víry.
Advent pochází z latinského adventus = příchod nebo opětovný návrat. V našem běžném pojetí se jedná o období čtyř neděl, kdy se připravujeme na příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. V době adventu při bohoslužbách nebo duchovních obnovách se zpívá starodávný chorální zpěv ze
14. století „Ejhle Hospodin přijde a všichni svatí jeho s ním, a bude v den
onen světlo velké aleluja…“ A než příjde, je zapotřebí čekat tak, jak to činil
izraelský národ.
Položme si otázku: Očekává dnešní člověk Spasitele? Jako odpověď
můžeme říci, že mnoha lidem dnešního světa je z hlediska jejich zájmů Bůh
naprosto cizí. Zdánlivě Ho nepotřebují – žijí, jako by neexistoval, a co hůře,
jako by byl překážkou, kterou je třeba odstranit, abychom se mohli realizovat. Buďme upřímní: i někteří věřící se nechávají zlákat různými chimérami
a svádět scestnými naukami. Je tedy nanejvýš potřebné, abychom očekávali Toho pravého Spasitele. A proto je zde advent, abychom se připravili
na toto veliké tajemství Kristova příchodu (modlitbou, pokáním, četbou
písma, povzbuzením nejbližších nebo také poctivou prací atd.).
Úkolem nás křesťanů je tedy šířit svědectví vlastního života, onu
pravdu Vánoc, kterou Ježíš narozený v chudobě jeslí velmi názorně představil. On přichází nabídnout všem radost a mír, které jedině mohou naplnit
očekávání naší lidské duše.
Přeji vám všem požehnaný závěr adventu, radost z narození Ježíše
Krista, pravé štěstí, pokoj do vašich rodin a potřebné zdraví.
P. Mgr. Radovan Hradil, Th.D.
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mateřská škola
USKUTEČNĚNÉ AKCE

DEN STROMŮ byla společná akce, kterou jsme naplánovali na 6. 11.
v rámci tématu „Podzim“. Na školní zahradě jsme společně s dětmi zasadili
hrušku „Vendelínku“, o kterou se budeme společně starat a ze které snad brzy
sklidíme první úrodu. Zároveň jsme zhotovili vyvýšený záhon, do kterého děti
donesly z domova v pytlíčku zeminu ze své zahrady.
SVATOMARTINSKÁ OSLAVA
se uskutečnila 11. 11. na školní zahradě u příležitosti svátku sv. Martina. S tímto svátkem jsme děti
nejprve seznámili, napekli jsme svatomartinské rohlíčky, děti si vyrobily
husičky z papíru a vyvrcholením celé
akce byl skutečný bílý kůň se sv. Martinem v sedle, který přijel i se dvěma
hříbátky na školní zahradu.  Všechny
děti, které se nebály, se na konících
povozily. Tímto bychom chtěli moc
poděkovat panu Fialovi, který nám
všechno umožnil. Zároveň také děkujeme paní Monice Jaškové, Sylvě Denerové, Viktorce Petzuchové
a Lauře Denerové za práci s koňmi.
Dětem se tato akce moc líbila.
ZAHÁJENÍ ADVENTU jsme tentokrát pojali trochu jinak. Se všemi dětmi
jsme se shromáždili ve třídě „Motýlků“ a společným povídáním, básněmi a písněmi zahájili slavnostně Advent.
DIVADÉLKO „SMÍŠEK“ k nám po menší přestávce přijelo 1. 12. s pohádkou „Zatoulaná sněhová vločka“.
STAROČESKÉ VÁNOCE agentury V. Dobrodinské  byla  akce pro děti, která je seznámila s tím, že kdysi lidé tyto svátky slavili trochu jinak než dnes.  
Společně jsme si vyrobili „polaz“ ze sušeného ovoce, kterým si dříve lidé vyzdobovali své chaloupky. Samozřejmě nechybělo společné zpívání koled.
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mateřská škola
BESEDA S KOUZELNOU BABIČKOU se konala  3. 12. za přítomnosti všech
dětí ve třídě „Motýlků“. Kouzelná babička svatého Mikuláše děti seznámila
s tímto populárním svátkem.
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA se konala 4. 12. v dopoledních hodinách.  Děti
navštívil Mikuláš, čert a dva andělé, za které děkujeme Adamovi a Beátce Prokšovým a našim dvěma studentkám -  Alžbětě Wesselské a Natálce Stuchlíkové, které u nás vykonávají praxi.  Děti byly Mikulášem obdarovány, společně
jim přednesly básničky a zazpívaly písničky, které se pro ně naučily.

VÁNOČNÍ DEN U STROMEČKU proběhl po uzavírce tohoto čísla zpravodaje ve  středu 16. 12.
Děkujeme paní Zálohové za vánoční stromeček pro děti ze třídy Broučci, panu Řehulkovi za výtvarný materiál pro děti, panu Valentovi za materiál
k vánočnímu tvoření, paní Knoppové za omalovánky pro děti a velké díky
všem, kteří jakýmkoliv způsobem podpořili předškolní vzdělávání v MŠ.
Kolektiv mateřské školy přeje všem klidné a pohodové prožití vánočních svátků v rodinném kruhu a v roce 2021 hodně zdraví, štěstí a pohody.
Děkujeme všem za pomoc a spolupráci v roce 2020 
Lenka Prokšová, ředitelka MŠ
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Základní škola
Listopad a prosinec

Světové šíření koronaviru i nadále ovlivňuje život nás všech v nejrůznějších oblastech - a týká se také naší školy.
Od poloviny října se žáci opět přesunuli domů na distanční výuku, která
rozhodně nemůže plnohodnotně nahradit výuku ve škole. Způsob této výuky
znamená zvýšené úsilí učitelů, ale také nutnost aktivní spolupráce rodičů – zejména menších dětí.
Chtěla bych touto cestou znovu poděkovat všem rodičům, kteří zvláštnost situace pochopili a snažili se svým dětem vyučování co nejvíce usnadnit.
Děkuji také za spolupráci se školou.
Zároveň bych chtěla poděkovat i učitelům – neměli to v této zvláštní
době lehké.
Myslím, že jediným kladem výuky na dálku je skutečnost, že se všichni
velice těší na návrat do školy – děti, učitelé i rodiče.
V listopadu se do školy nejprve vrátily děti z I. a II. třídy, žáci IX. tříd a pak
i ostatní – přičemž žáci 2. stupně mají zatím střídavou výuku. Snažíme se tedy
učit, ale ostatní akce jsou omezeny nebo zrušeny.
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Základní škola
Začátkem prosince jsme ve škole alespoň v omezené míře oslavili Mikuláše, ale jen zvlášť v jednotlivých třídách.
Před Vánocemi se ve třídách také chystají vánoční besídky – ale opět jen
v rámci tříd, v úzkém kruhu.
Pevně věříme, že se i po Vánocích opět sejdeme ve škole. Blíží se pololetí, je třeba bilancovat a hodnotit. Rok 2020 byl pro žáky, učitele i rodiče velice
náročný.
Doufejme, že všichni prožijeme krásné Vánoce, odpočineme si a plni sil
se v lednu opět sejdeme.
Přeji všem – učitelům, ostatním zaměstnancům, žákům i jejich rodičům
a blízkým klidné a spokojené Vánoce, v novém roce pak především zdraví, ale
také radost a optimismus.
Mgr. Renata Pospiechová, ředitelka ZŠ Velké Hoštice

Klub žen
Milí spoluobčané!
S blížícím se koncem roku nezbývá než rekapitulovat. Rok 2020 začal
velmi dobře. V lednu se v Tříkrálové sbírce podařilo vybrat rekordní částku.
Přivítaly jsme dvě nové členky, Panimamy svým vystoupením potěšily klienty domova Versalius v Opavě. V únoru jsme si po pěší túře užily saunu v  Raduni i bezstarostný masopust. Pak se plány začaly jeden po druhém hroutit.
Kvůli opatřením proti šíření koronaviru se nemohlo uskutečnit březnové
představení divadla ŠAMU Štítina, ani Den matek v květnu.
Jakmile to bylo možné, vydávaly jsme se poznávat krásy blízkého okolí pěšky, na kole či vlakem, utužovaly jsme náš malý kolektiv při smažení
vajíček nebo opékání v přírodě, vídaly jsme se při úklidu kostela. V červenci
jsme zabodovaly s langošema na jarmarku v Hlučíně, bohužel v naší obci se
letní akce nemohly konat. V září jsme si dopřály výlet do Prahy, v říjnu nás
čekaly horské túry v Jeseníkách.
13

Klub žen

Zorganizovaly jsme sbírku pro Diakonii Broumov, která se setkala
s velkým ohlasem. Vystoupení Iva Jahelky naplánované na listopad však
překazila staronová vládní opatření (moc jsme se těšily, doufejme, že to příští rok vyjde). A protože se neuskutečnilo setkání seniorů a jubilantů, chtěly
bychom všem pogratulovat i poděkovat. Mimo jiné i naší obětavé člence
Kristě Nestrojové, která na podzim taky slavila jubileum. Všechno nejlepší,
mnoho Božího požehnání, optimismu a pevného zdraví!
Přenádherný adventní věnec před zámkem nás vybízí k prožívání adventní doby. Je klidnější než jindy, což vede k zamyšlení, že letošní rok nám
mnohé vzal, ale taky něco dal.    
Na začátek ledna plánujeme Tříkrálovou sbírku (viz informační servis
v tomto vydání občasníku). Pokud to bude možné, chtěly bychom samozřejmě v této krásné tradici pokračovat.
Přejeme požehnané vánoční svátky a v novém roce Boží požehnání,
štěstí a zdraví!
Za klub žen D. Rinková
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senior klub
Milí spoluobčané,
pomalu se blíží konec roku a náš Senior klub se v letošním roce scházel opravdu málo. Ne proto, že bychom neměli program. Ba naopak - všechny akce, které jsme měli v plánu, jsme byli nuceni zrušit.
Návštěvy divadla, zájezdy, přednášky o zdraví, cestování a historii, výstavy a další… zkrátka celá naše bohatá činnost byla v tomto roce omezena.
Na naše členy jsme ale nezapomněli, všechny jsme navštívili s malým
dárkem a přáním poklidné adventní doby.
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem aktivním členům a Obecnímu úřadu za spolupráci, Hoštické a.s. za umožnění napečení koláčů v jejich
prostorech. Přeji všem hlavně zdraví a pevné nervy v této nelehké době.
Doufám, že se v roce 2021 budeme opět scházet a budeme pokračovat
v naší činnosti.
Pokud situace dovolí, proběhnou schůzky seniorů každé 1. úterý
v měsíci od 16 hodin. Všichni jste do naší klubovny na zámku srdečně zváni.
Věřím, že jste letošní trochu zvláštní dobu všichni přečkali v pohodě
a ve zdraví. Všem přeji klidné a spokojené prožití vánočních svátků, Boží
požehnání, zdraví a ať je v novém roce líp.
Kristina Nestrojová

jsou oslavou narozeKrista a každý rok si
áme vlastně jeho naOd Kristova narození
náš letopočet. Oslavě
předchází čtyřtýdenní
ekávání a půstu zvaent, který Vánocům
a slouží jako přípravnost. Čtyři adventní
vají někdy označovány
ako železná, bronzová,
zlatá, což nemá nic
s křesťanskou tradiistě komerční význam.
den adventu se nazývá
(24. prosince). Štědrý
svátkem pokory, úcty
osti. Na štědrý den se
trojí vánoční stromek
dají k tradiční štědročeři. Večeře ještě spadá

Vánoce

Tradice, zvyky

ve svém jablku nalezne pěticípou „hvězdičku“ ze zdravých
Slavení vánočních svátků je jadérek, v příštím roce ho čeká
spojeno s mnoha tradicemi a zvy- 15zdraví a štěstí. Zvyk lití oloky. Vánoční cukroví a jeho pečení

sv. Klimenta v Praze.
ní barvy vánočních ozd
červené, zelené a zlaté.
Červená symbolizu
Ježíše, která byla prolita
ukřižování, zatímco
symbolizuje věčný živo
jména symbolizovaný
nany, které neztrácí s
v zimě. Zlato je barva
s Vánocemi, jako jede
darů tří králů, zlato z
bolizuje královský pů
žíše. Velice silnou tra
tradice koledování, kte
v českých zemích až do
věku a ještě v nedávné d
tento zvyk součástí př
venkovského prostředí.
níci obcházeli stavení,
písně a za přání všeho
dostávali od hospodářů
ku. Hlavní dobou ko

Devatero
Vážení a milí,
jsou tady Vánoce a s nimi konečně důvod Vás za Devatero pozdravit
a popřát do těchto svátečních dnů hlavně hodně síly. Čerpejte ji ze svých
rodin, od svých přátel a radujte se z maličkostí, které Vás obklopují a pomalu se stávají ve zmatku doby neviditelnými.
Požehnání od Toho, který se narodil ve chlévě a byl položen do jeslí,
ať Vás provází v každém dni, který přijde. Ať je takový den prožitý ve zdraví
a s klidem v duši.

Foto: Velký vánoční koncert Andělské Gloria prosinec 2018.

Moc se těšíme, až Vás zase jednou budeme moci potěšit svým zpěvem, jakmile bude situace pro společnost příznivější. Ať už to bude v čase
Velikonoc nebo při jiné příležitosti. Kdo by nechtěl čekat a rád by si poslechl
ze záznamu pár skladeb z našich uplynulých vystoupení, má možnost zhlédnout videa na YouTube na našem kanále Devatero Velké Hoštice.
Na zpěv jsme rozhodně nezanevřeli, jen jako spousta z Vás objevujeme nové možnosti, a když spolu nemůžeme trávit čas na zkouškách, chodíme v malých skupinkách po horách, kde si zpíváme do kroku.
Klidné prožití Vánoc a do nového roku 2021 jen to nejlepší Vám za celé
Devatero přeje
Šárka Černohorská
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Hasiči
Bratři hasiči, sestry hasičky, vážení spoluobčané.
Úvodem mého příspěvku mi dovolte popřát Vám krásný a šťastný
předvánoční čas, snad plný očekávání a pozitivních pocitů   z blížících se
Vánoc a svátků radosti a štěstí.
Změna  v trvajících restrikcích a uvolnění, které přišly na začátku adventu, nám všem jistě o něco více pozvedla náladu. Bohužel i tak stále trvá
nouzový stav a omezení shromažďování.
Nemohl se tak
uskutečnit náš tradiční večírek k ukončení
sezóny.   Co se nám ale
povedlo, je dokončení pomníku sv. Floriána. Je sice v současné
době zakryt bedněním,
ale můžeme se těšit, že
až restrikce pominou,
budeme   opravdu slavit, světit a odhalovat
pěkný sochařský kousek, který náš společný
veřejný prostor obohatí a ještě o něco více
zkrášlí.
Letošní rok se neúprosně blíží ke svému
konci a všichni očekáváPři instalaci sochy pomáhali
me nový rok 2021. Snad
i ti nejmenší členové. 
bude v naději na lepší zítřky bez restrikcí
a omezení. Asi se ještě na začátku roku budeme muset omezit? Pravděpodobně nebudeme moct uskutečnit naši tradiční výroční schůzi a hasičský
ples. Pokud bude stávající situace s přírůstky onemocnění a systém celostátního hlídání nákazy tzv. PES pokračovat v současném trendu, můžeme
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Hasiči
téměř s jistotou říct, že tyto dvě naše výrazné akce v měsíci lednu nebudou.
V případě, že by se situace změnila, budete ihned informováni. A tak  Vás
všechny prosím, abyste se snažili dbát všech bezpečnostních opatření a doporučení i používání ochranných a desinfekčních pomůcek. Protože zatím
nemáme žádný  jiný alespoň trochu  účinný systém. Záleží na nás všech, kdy
se situace zlepší, uklidní a pominou restrikce.
Těžko se v tomto roce cokoliv plánuje.  I pro příští rok nemáme zatím
přesné konkrétní plány. Ale mohu  Vám sdělit, že stále chceme uskutečnit
oslavy 120 let od založení našeho DHS. Připravujeme knihu o historii našeho hasičského hnutí v obci od jeho počátků až po dnešní dny. Souhrn všeho
zajímavého včetně fotodokumentace. Těšíme se, až se s Vámi se všemi opět
budeme moci potkat.
Určitě budeme dále připraveni k zásahům a také pomoci bližním
v nouzi. Děti ani soutěžní družstva mužů a žen se nemohou potkávat na tréninku ani v tělocvičně při kondiční přípravě. O to více se těšíme, až skončí
zima a budeme moci opět závodit a sbírat úspěchy v soutěžích a reprezentovat naši obec.
Chci Vám do příštích dnů popřát mnoho klidu, rodinné pohody a radosti. Požehnané svátky vánoční. V novém roce nám všem přeji vytrvalost,
odhodlání a naději, že virus a šíření nákazy zastavíme. A v neposlední řadě
také hodně potřebné zdraví, štěstí a lásku.
S přáním všeho dobrého
Roman Winkler, starosta sboru
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Hřebčín HF
Úspěch Gentlemana IV ve světovém žebříčku!

Obrovská radost zavládla tento podzim v Hřebčíně HF Životice u NJ,
Kravaře a Velké Hoštice!
Náš plemeník GENTLEMAN IV byl vyhlášen 18. nejlepším plemeníkem
světa v kategorii všestrannosti a jeho syn TRITON FONTAINE (z matky po Nightko) je v individuálním světovém žebříčku všestrannosti na 7. místě.
Tato skvělá
informace,
která nemá na české
úrovni
obdoby,
byla zveřejněna
Hřebčínem HF Velké Hoštice na facebookových stránkách hřebčína 17.
listopadu,
aniž
bychom věděli, že
za 10 dnů dvanáctiletá dcera Gentlemana IV Une
Sauterelle  v sedle s francouzským jezdcem Wilfridem Prud Hommem zvítězí
v Barceloně v rámci Christmas tour 2020 v rozeskakování na úrovni 140cm!
Tohoto světového hřebce jsme do ČR dovezli v lednu 2019 z Haras de
Ciercée z Normandie ve Francii a ihned v jeho první sezoně zapustil 20 klisen.
Po narození několika potomků jsme ihned věděli, že to byla skvělá volba, což
potvrdil zájem o sperma Gentlemana IV i v letošním roce, kdy připustil 28 klisen, a z toho 3 potomci by se měli na jaře narodit v Hřebčíně HF Velké Hoštice
a 2 hříbata v Hřebčíně HF Životice u NJ.
Přesto, že  Gentleman IV by měl oslavit v roce 2021 své 27. narozeniny,
neustále nás překvapuje skvělou kondicí a neuvěřitelným temperamentem.
Přejeme mu hodně zdraví a spousty skvělých potomků, kteří dělají skvělou
reklamu naší zemi na světových soutěžích.
Za tým Hřebčína HF Aleš Fiala, spolumajitel
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