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Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané.
Ocitli jsme se všichni spolu v situaci, kterou nikdo z nás nečekal a nebyl na ni připraven.
V důsledku šíření koronaviru došlo v celé společnosti k rozsáhlým opatřením, která se dotkla každého z nás.
Chtěl bych všem občanům naší obce znovu připomenout, že je důsledně třeba dodržovat všechna nařízená opatření. Noste prosím na veřejnosti roušky, dodržujte
zákaz shromažďování, buďte disciplinovaní – je to v zájmu nás všech.
Příslušné úřady neposkytují obcím žádné oficiální a potvrzené informace, přesto
je nám známo, že i ve Velkých Hošticích jsou občané s pozitivními testy na koronavirus. Apeluji touto cestou na tyto naše spoluobčany – dodržujte prosím důsledně karanténu i všechna další nutná opatření. Pokud potřebujete jakoukoli
pomoc obecního úřadu (s odvozem odpadu, dopravou, nákupy, rouškami apod.)
– neváhejte se na nás obrátit, samozřejmě veškerou potřebnou pomoc v rámci
našich možností poskytneme.
Také občané – senioři: pokud i Vy potřebujete s čímkoli pomoci, ozvěte se nám,
jsme tu i pro Vás.
A teď bych chtěl děkovat.
Obecním „šičkám“ a „poskytovatelkám“ roušek děkuji na další stránce tohoto
Občasníku.
Zde bych chtěl poděkovat všem občanům, kteří se chovají zodpovědně, solidárně
a ohleduplně. Děkuji Vám za to, že svým chováním neohrožujete druhé a že díky
Vám jsme blíže normální době.
Vážení spoluobčané, život nás všech se v poslední době hodně změnil. Vydržte.
Čerpejte sílu z probouzející se přírody, ze společnosti svých blízkých a z naděje, že
se brzy šíření této pandemie zastaví.
Ing. Alfons Pospiech
Starosta obce
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INFORMAČNÍ SERVIS
Zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23. 4. 2020
OZ schvaluje a bere na vědomí:
1.
Rozbor hospodaření Obce Velké Hoštice za období leden - březen 2020.
2.

Na základě výsledku výběrového řízení na akci „Rekonstrukce povrchu
místní komunikace ul. Nová v obci Velké Hoštice“ firmu Silnice Morava
s.r.o. z Krnova, současně schvaluje i pořadí firem ve výběrovém řízení
a schvaluje uzavření smlouvy mezi Obcí Velké Hoštice a firmou Silnice
Morava s.r.o.

3.

Na základě výsledku výběrového řízení na akci „Rozšíření a nástavba
tělocvičny při Základní škole Velké Hoštice – skladové prostory“ firmu
Dafesta s.r.o. z Velkých Hoštic, současně schvaluje i pořadí firem ve výběrovém řízení a schvaluje uzavření smlouvy mezi Obcí Velké Hoštice
a firmou Dafesta s.r.o.

4.

Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

5.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 2. 2020 na akci „Lesopark
ve Velkých Hošticích – rozšíření lanové atrakce“ mezi Obcí Velké Hoštice a firmou Unipark s.r.o.

6.

Realizaci projektu „Zvýšení kvality odborného vzdělávání v Základní
škole Velké Hoštice“ a souhlasí s provedením technického zhodnocení
budovy ZŠ Velké Hoštice.

7.

Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ke stavbě „PREL, Velké
Hoštice – Nádražní, Plynovod, číslo stavby: 8800088177“ mezi Obcí
Velké Hoštice (vlastník pozemku parc. č. 186) a firmou Gasnet, s.r.o.

8.

Zprávu o činnosti obecního úřadu za uplynulé období.

9.

Zprávu o připravovaných investičních akcích.

10.

Žádosti restaurací „Kastelán“ a „Na zámečku“ o odpuštění nájmu
v obecních prostorách v souvislosti se současným nouzovým stavem.

11.

Informace o připravované stavbě pomníku hraběti Chorynskému.
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INFORMAČNÍ SERVIS
Připravované investiční akce
V letošním roce máme v plánu uskutečnit několik akcí, které bychom
chtěli realizovat především z přislíbených dotací.
Jedná se o opravu asfaltového povrchu ulice Nová, která by se měla
uskutečnit v letních měsících – za částku cca 2 mil. Kč (70 % z toho hradí
státní dotace).
Dále se zpracovává projekt na rozšíření lanového centra v prostoru
parku pod zámkem, které bude navazovat na stávající atrakci pro děti –
za částku rovněž cca 2 milióny korun. Na tuto akci bychom mohli získat až
100% dotaci.
Také máme v plánu rozšířit a o další hrací prvky obohatit naše dětská
hřiště, a to především to u zámku.
V plánu je i dokončení nadstavby nad spojovací chodbou ZŠ, a to o místnost skladu, navazující na již fungující víceúčelové společenské prostory.
Z dotací bychom chtěli také pořídit nový aktualizovaný protipovodňový plán obce a také nový bezdrátový rozhlas, protože ten stávající již pomalu dosluhuje.
Pevně věříme, že se nám podaří tyto akce letos realizovat, jen máme
obavy, aby v rámci koronavirové nákazy a následných ekonomických ztrát
naše vláda nezačala s úspornými programy tím, že uzavře dotace pro města
a obce.
Průběžně se také i nadále pracuje na projektové dokumentaci pro
nový společenský sál, který bychom chtěli začít stavět také ještě v letošním
roce. Vše je ale závislé na povolení všech zainteresovaných organizací.
Ing. Alfons Pospiech, starosta obce
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INFORMAČNÍ SERVIS
Poděkování za roušky
Rád bych na tomto místě poděkoval. Nacházíme se v nelehkém období a někteří z nás jsou unaveni a cítíme se omezeni, doba na nás dopadá.
Ale i v tomto období je možné nalézt něco pozitivního: ochotu pomoci.
Hned poté, co se objevilo nařízení zahalovat si obličej a nosit roušky,
našly se v naší obci nezištné „šičky“, které bez jakéhokoli nároku na odměnu ochotně našily roušky a zdarma je poskytly obecnímu úřadu, aby je
rozdal potřebným.
Bohužel ne všechny tyto ochotné ženy uvedly své jméno – děkuji
tedy všem anonymním poskytovatelkám roušek, ale také těm konkrétním
(v abecedním pořadí): paní Holečkové, paní Petruželové, paní Pchalkové
a členům rodiny Ryplovy, paní Sentenské a vychovatelkám školní družiny
místní ZŠ.
Ještě jednou velice děkuji, vážím si Vaší nezištné pomoci.
Ing. Alfons Pospiech, starosta obce

Starší obecní kroniky
Vážení spoluobčané,
obracím se na Vás s velkou prosbou, s žádostí ohledně obecních kronik.
V naší obci máme kroniky vypracované v posledním období, ale bohužel vůbec nemáme k dispozici žádné kroniky z doby předválečné, kroniky
z období II. světové války a ani z období poválečného.
Proto bych Vás chtěl požádat o jakékoli informace - pokud něco
o těchto kronikách víte, pokud je Vám známo, kdo je v tomto období psal,
zda je vůbec někdo psal, pokud máte nějaké písemné informace o těchto
obdobích ohledně naší obce, pokud víte, zda uvedená období byla nějak
historicky zdokumentována – poskytněte nám prosím tyto informace.
Za jakékoli informace Vám budu velice vděčen a velice Vám děkuji.
Ing. Alfons Pospiech, starosta obce
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INFORMAČNÍ SERVIS
OBECNÍ OSLAVA DNE MATEK
Milí spoluobčané,
letos se neuskuteční obecní oslava Dne matek, tak jak jsme zvyklí,
z důvodu bezpečnostních opatření proti šíření koronaviru. Buďme obezřetní,
dávejme na sebe pozor, dělejme všechno proto, aby se vrátilo vše co nejdříve
do normálu, ať můžeme společně začít v naší obci zase slavit.
Alespoň prostřednictvím Občasníku přejeme maminkám, babičkám
a prababičkám k jejich svátku všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví a ať jim
jejich děti, vnoučata a pravnoučata dělají jenom samou radost. Už se všichni
těšíme, až budeme zase společně slavit tradici DNE MATEK v sále.

Přeji vám krásné jarní dny plné slunce.
za kulturní komisi Lenka Prokšová
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INFORMAČNÍ SERVIS
Oznámení o přesunu konání akce
Vážení spoluobčané,
Jarní zábava FK s DJ M. Seidlem, která se měla konat 18. 4. 2020 v sále
Pohostinství Vítek na Opavské ulici, se přesouvá na podzim, a to na sobotu
24. 10. 2020 od 19:30 hodin. Budeme se na Vás těšit.
				
za pořadatele Tomáš Vožník

Oznámení SMVAK o snížení sazby DPH od 1. 5. 2020
Na základě zákona č. 256/2019 Sb. dochází s účinností od 1. 5. 2020
k přeřazení dodávek pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod
do 2. snížené sazby DPH, tedy na 10 %.
Cena v Kč/m3
Voda pitná (vodné)
41,10 Kč/m3 (bez DPH)
45,21Kč (vč. 10% DPH)
3
Voda odvedená (stočné) 36,51 Kč/m (bez DPH)
40,16Kč (vč. 10% DPH)
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
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životní prostředí
Vážení občané,
v průběhu minulých dní bylo vysazeno na území naší obce
prvních
41 ks
nových stromů.
Osadili jsme volné plochy u fotbalového hřiště,
v zámeckém parku, u hřiště pod
zámkem, na území bývalé skládky
a u bunkru. Další výsadba proběhne
v podzimních měsících.

Výsadba u cyklostezky v parku

Vysazené stromy:
Platan
3 ks
Bříza
3 ks
Dub
3 ks
Borovice
6 ks
Jeřáb ptačí
11 ks
Javor kulovitý
11 ks
Třešeň
4 ks
V zámeckém parku také připravujeme zkušební pás květné louky
o rozměrech 30x3m obsahující přibližně 50 druhů lučních květin.
Doufáme, že s novou výsadbou
v obci budete spokojeni, i nadále
budeme mapovat plochy vhodné
k osázení.
Za KŽP David Pluschke
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Základní škola
Příspěvek za Základní školu Velké Hoštice bude tentokrát stručnější –
vyplývá to ze situace, která nastala a která všechny zpočátku zaskočila. Šíření
koronaviru uzavřelo 11. 3. všechny školy v České republice, tedy i tu naši.
Co se stihlo do té doby?

Druháci v masopustních maskách

ÚNOR
25. 2. se na I. stupni slavil konec masopustu. Žáci i učitelé si oblékli
masopustní masky, které si připravili doma a ve škole je dotvořili, povykládali si o zvycích a tradicích, které se k tomuto období vážou. Velice ochotné
hoštické seniorky s dětmi nasmažily přímo ve škole koblihy - kreple, na kterých si všichni společně pochutnali. Masopustní průvod se vydal nejprve
k domu s pečovatelskou službou a odtud k obecnímu úřadu, kde si děti
zazpívaly s panem starostou. Návštěva v mateřské škole byla o něco kratší,
protože nám počasí nepřálo. Ale i tak se celá akce, která se uskutečnila
v rámci projektu „Tady jsme doma - Regionální folklor do škol“, všem moc
líbila a příští rok se určitě uskuteční znovu.
27. 2. se v Opavě konalo okresní kolo Olympiády v angličtině, kterého
se zúčastnila žákyně VII.A Nela Jurczyková – a skončila v konkurenci 29 žáků
9

Základní škola
základních škol z celého okresu na vynikajícím 6. místě. Gratulujeme a děkujeme p. uč. Straubovi za přípravu.

BŘEZEN
1.3. se v zasedací síni Obecního
úřadu Velké Hoštice
uskutečnilo Vítání občánků, na kterém vystoupili naši žáci – děti
z pěveckého sboru I.
stupně pod vedením
paní učitelek Malcharkové a Vítkové.
Vystoupení se velice
líbilo, všem zúčastněným děkujeme.
6. 3. žáci II. stupně, konkrétně 7., 8. a 9. tříd zhlédli v kině Cinestar
Opava filmový dokument V síti – a následně se ještě ve škole vrátili k téma-
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Základní škola
tu filmu: nebezpečí internetu a sociálních sítí vůbec. Žáci byli filmem velice
zasaženi a k tématu měli hodně co říci. Učitelé i rodiče si ještě více uvědomili, jak nebezpečné mohou sociální sítě být. V současné situaci bohužel toto
téma trochu zapadlo, ale rozhodně se k němu budeme ve škole znovu a znovu vracet.
V sobotu 7.3. navštívily děti z družiny s paními vychovatelkami také
opavské kino Cinestar, aby zde zhlédly dobrodružný film Dolittle.
9. 3. se pro žáky naší školy uskutečnily dva hudební pořady s odlišným
zaměřením. Pro 1. stupeň byl přichystán výchovně vzdělávací pořad s názvem
„Průřez klasickou hudbou v moderním pojetí“, kdy měli posluchači možnost
srovnávat skladby známých skladatelů a sami se také zapojit do snazšího doprovodu. Žáci 8. a 9. ročníku se v odpoledních hodinách seznámili s vývojem rapu, kterým je provedl profesionální umělec. Měli možnost dozvědět
se nejen informace z historie, ale také nejčastější prvky aktuálních umělců.
Zavěrem se dobrovolníci z řad žáků pokusili o jednoduchý zvukový doprovod
do rytmu. Pro žáky 6. tříd bylo naplánováno divadelní představení, které se
již bohužel neuskutečnilo.
Březen je měsíc knih. Proto naše škola nezahálela a pokusila se žáky
nalákat na „knižní šifru“. O co se jedná? Cílem žáků bylo uhodnout pomocí
indicií název knihy. 1. stupeň měl uhodnout 15 knih, žáci na druhém stupni
jich měli o něco více - 20. Tuto soutěž zorganizovala paní učitelka Mravíková, která každé ráno přidávala na nástěnku jednu, dvě nebo tři indicie, které
měly pomoct žákům k jejich vyluštění. Bohužel, ustanovení vlády o uzavření škol nám neumožnilo tuto šifru dohrát a prozatím tedy nemáme vítěze.
Pro odvážné a bystré „dešifrovatele“ ale máme dobrou zprávu - žáci ji budou moct znovu absolvovat, a to v měsíci květnu. Více informací se dozvíte
na stránkách školy.
A pak přišla středa 11. 3. – a škola se uzavřela.
V současné době se vyučuje „na dálku“. Žáci v jednotlivých třídách se
zapojují do výuky několika možnými způsoby, podle výběru učitelů jednotlivých předmětů. Informace o způsobu výuky jsou zveřejňovány na webových
stránkách školy.
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Základní škola
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem rodičům, kteří se do výuky
spolu se svými dětmi zapojili – jsou to zejména rodiče mladších dětí. Poděkování patří také těm rodičům, kteří dohlížejí při výuce na své starší děti
– i to je často nezbytné.
Je třeba si uvědomit, že toto období uzavření škol neznamená prázdniny. Žáci se prostě učí jinou formou, nevyučují se všechny předměty, nechodí se do školy – ale vyučování probíhá. Máme ve škole samozřejmě žáky
pilnější i ty méně pilné, máme žáky, kteří se „na dálku“ učí ochotně a pravidelně, ale i žáky, kteří se snaží sem tam vynechat nebo se neučí naplno.
Bude jim to ovšem v budoucnosti chybět.
Samozřejmě že v nelehké situaci se ocitli žáci 9. třídy – ti se vzdáleně
připravují na přijímací zkoušky.
V současné době se již jedná o tom, že by se alespoň některé děti
mohly v květnu do školy vrátit. Podmínky se ještě upřesňují a rodiče budeme včas informovat. Jedná se také o způsobu konání přijímacích zkoušek.
Zápis do I. třídy již probíhá – také na dálku. Veškeré informace jsou
zveřejněny na webových stránkách školy – děkuji všem rodičům za vstřícnost při tomto způsobu zápisu. Snad se brzy setkáme i osobně.
Rodičům i žákům školy bych chtěla popřát hodně trpělivosti. Vydržte,
situace se určitě znormalizuje, dospělí se vrátí do práce a děti do školy.
Troufám si říci, že se většina žáků už do školy těší. A věřte, že i my
učitelé se těšíme na Vás.
Ještě jednou děkuji všem rodičům za pomoc a pochopení, děkuji všem
žákům, kteří se teď doma učí – a v neposlední řadě děkuji i učitelům, věřte,
že to teď nemají vůbec lehké.
Na shledanou v lepších časech.
Mgr. Renata Pospiechová
ředitelka školy
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Mateřská škola
E X KU R Z E
ve firmě Wjenzek
se konala 20. 2.,
děti si prohlédly
prostředí zámečnické dílny v rámci
tématu „Povolání
a řemesla“. Děkujeme zaměstnancům za umožnění
exkurze.
KRMENÍ
PTÁČKŮ jsme uskutečnili 27. 2. V zámeckém parku jsme
zavěšovali na stromy a keře lojové
koule a semínka,
které nám věnovala
paní Jitka Vitásková,
děkujeme.
MAGIC REVUE byla kouzelnická show, kterou nám předvedli umělci
Kellnerovi z Frýdku Místku dne 4. 3. Toto vystoupení se dětem moc líbilo.
EXKURZE V KRAVAŘSKÉ KNIHOVNĚ se konala 11. 3., děti se seznámily s prostředím knihovny a besedovaly s paní knihovnicí o knížkách a pohádkových postavách.
TŘÍDNÍ SCHŮZKY U „ŽABIČEK“ proběhly 11. 3. v odpoledních hodinách
s dětmi a jejich rodiči. Rodiče se mohli podívat, jak se jejich děti zapojují
do kolektivu, jak spolupracují s učitelkou a jak zvládají činnosti přiměřené
jejich věku. Rodiče také využili individuální konzultace s učitelkami.
DIVADÉLKO „SMÍŠEK“ nás navštívilo 12. 3. s pohádkou „Otvírání studánek“.
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Mateřská škola
KERAMICKOU DÍLNU v ZŠ navštívily děti ze třídy „Motýlci“ 13. 3., kde si
pod vedením paní učitelky Víchové vyrobily jarní květinku, prohlédly si prostředí dílny a keramickou pec. Děkujeme paní učitelce Víchové.
ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO
ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 bude probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve čtvrtek 14. 5. 2020 z důvodu mimořádného opatření COVID – 19.
Postup při podávání žádosti, kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu
vzdělávání a potřebné formuláře si mohou rodiče stáhnout z webových stránek mateřské školy www.materska-skolka-velke-hostice.webnode.cz, nebo
vyzvednout osobně v MŠ v prostoru k tomu určenému (po tel. domluvě
na čísle 737 139 393).
Vyplněnou žádost o přijetí je možné doručit od 2. 5. do 14. 5. 2020.
Nutné přiložit:
- kopie občanského průkazu zákonného  zástupce
- kopie rodného listu dítěte
- kopie očkovacího průkazu dítěte
- čestné prohlášení o očkování dítěte
Rozhodnutí o přijetí dítěte pod registračním číslem bude vyvěšeno
na hlavních dveřích MŠ a na webových stránkách MŠ ve čtvrtek 28. 5. 2020
(do 30 dnů ode dne zápisu).
Rozhodnutí o nepřijetí budou dne 28. 5. 2020 od 8:00 do 14:00 hod.
předána do vlastních rukou, zaslána datovou schránkou, nebo poštou
do vlastních rukou zákonným zástupcům.
Počet volných míst pro školní rok 2020/2021 je cca 19 (může se změnit – odklady školní docházky).
Kritéria jsou zveřejněna od 8. 4. 2020 na webových stránkách a dveřích
MŠ, na obecních stránkách, ve vývěsce a na úřední desce MŠ.
Lenka Prokšová
ředitelka mateřské školy
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senior Klub
Milí spoluobčané,
v důsledku koronavirové pandemie se náš senior klub nemůže scházet,
takže si jen občas zavoláme a tím se snažíme neohrožovat naše zdraví. Všechny akce - naše zájezdy a výlety, které jsme měli naplánované, se uskuteční
nejspíš až na podzim. Přeji všem pevné zdraví a mnoho sil v této nelehké
situaci. Těšíme se, až se budete moci znovu setkávat a účastnit se našich
kulturních akcí.
Kristina Nestrojová

Chovatelé
Milí spoluobčané,
nacházíme se v nelehké situaci pro všechny z nás, kdy musíme čelit
celosvětové nákaze. Opatření, vydané vládou ČR, se dotýká i akcí chovatelů, především výstav. První letošní výstava, plánovaná na 1. května v Kobeřicích, byla zrušena.
Co se týče místních akcí, tak Výstava domácích mazlíčků se přesouvá
z 16. května na 29. srpna! Místní výstava drobného zvířectva je prozatím
v nezměněném termínu, a to ve dnech 20. a 21. června 2020.
V březnu proběhla výroční schůze ČSCh, které se zúčastnili i představitelé dalších spolků a zástupci obce. Všem přítomným patří velké díky
za podporu a spolupráci s naším spolkem!
I přes nouzový stav se naši členové ochotně zapojují do prací kolem
chaty, připravují zvířata na sezónu atd. Máte-li zájem o líhnutí hrabavé či
vodní drůbeže, jsou vám, občanům, k dispozici dvě líhně. Pro více informací
kontaktujte p. Bensche na ulici Výhon.
Za ČSCH Velké Hoštice Tomáš Teuer
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Furtisami
Jaro je pro nás obdobím velkých příprav, tvoření a chystání na dětský
den. Pořádání této akce, která má velký ohlas v celém okrese, je pro nás každým rokem velkou výzvou, ale také závazkem. Přípravy znamenají nekonečné
hodiny práce na kulisách a vymýšlení scénáře.
Letos poprvé to takto není. Kvůli koronaviru trávíme všichni volné chvíle jen s rodinami. Dětský den proto přesouváme na příští rok 2021. Nemáme z toho radost, na druhou stranu máme možnost se zamyslet nad jinými,
mnohem důležitějšími věcmi.
Co jsme letos před koronavirem stihli?
Dětský
den jsme ladili
během mrazivého
víkendu
na přelomu února a března, kdy
jsme se všichni
sjeli na chatu
v Kunčicích pod
Kralickým Sněžníkem. Většina
z nás vzala lyže
a ocenila lyžování v malém
Děti na svahu
lyžařském areálu, kde zrovna
slavili Den československo-sovětského přátelství a pivo se dalo koupit za 5
Kčs. Pionýrky rozdávaly zdarma pirožky, a k tomu hrály ruské hity. Bezvadný
víkend jsme si všichni užili a doufáme, že alespoň Stezku odvahy, naplánovánou na poslední srpnový víkend, letos uspořádáme.
Prozatím vám všem přeji hlavně hodně zdraví a životní optimismus. Pozitivní mysl je důležitá. Sledujte nás na našem fb, vymýšlíme formu náhrady
dětského dne v této koronavirové době.
Za FURTISAMI Bc. Lucie Vitásková
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hASIČI
Bratři hasiči a sestry hasičky, milí spoluobčané.
Tak jako všichni obyvatelé ČR, i my v Hošticích se potýkáme s opatřeními
v souvislosti s nákazou zvanou COVID - 19. Nezbývá, než se s tím smířit a v rámci prevence a zachování zdraví se omezit i v našich hasičských aktivitách.
Jednou z našich prvních akcí mělo být tzv. „Otvírání studánek“. Tradičně se na Velikonoční pondělí scházíme ve zbrojnici, po zaznění tónu hasičské
sirény, už v pět hodin ráno. I tak jsem ale nemohl nechat v tichosti sirénu,
která nakonec zazněla jako připomínka této mnohaleté tradice. Snad to nikoho nepohoršilo a těch 30 sekund nebylo na obtíž.
Bohužel se v souvislosti s COVID - 19 také neuskuteční několik původně
plánovaných akcí na začátku měsíce května: jedná se o veřejné stavění májky,
dětskou hasičskou soutěž, Svatofloriánské setkání zástav a mši svatou za živé
a zemřelé hasiče DHS Velké Hoštice, Kravaře, Kouty a Dvořisko.
Jsou zrušeny veškeré soutěže dětí a mládeže a další pohárové i jiné
soutěže pořádané v rámci Okresního sdružení hasičů ČMS ČR i jinými okolními sbory. Dětské soustředění, které se mělo uskutečnit na začátku měsíce
dubna, bylo prozatím přesunuto a termín je stanoven na poslední prázdninový týden. Snad už budou všechny restrikce uvolněny a děti se budou moct
připravit na podzimní kolo soutěží. Neprobíhají žádné organizované tréninky
dětí ani dospělých družstev.
Plánované oslavy 120 let od vzniku Hasičského hnutí v naší obci
Tuto akci bychom rádi uskutečnili v plném rozsahu, bohužel jistě ne v plánovaném termínu 7. 6. 2020. Výstavba pomníku sv. Floriána a oslavy jsou podporovány ze strany Obecního úřadu Velké Hoštice a také žádáme o evropskou
dotaci z programu Euroregionu. Proto se domnívám, že si akce zasluhuje uskutečnit v co možná největším rozsahu. Nejpravděpodobnější termín je začátkem
října, přesné datum zveřejníme v některém z dalších čísel Občasníku.
Zásahová jednotka našeho sboru má za sebou první ostrý výjezd, a to
k dohašení ohnisek, které se rozhořely téměř týden poté, co objednaná firma
společnosti ČEZ prováděla „klestění“ pod vedením vysokého napětí v části
katastru zvaném Šlamovníky. Na pěti místech, kde původně probíhalo pálení
klestí a zbyly tam hromady žhavého popela, došlo k jejich opětovnému roz17

hASIČI
hoření. Celý zásah proběhl ve spolupráci s profesionální jednotkou z Opavy.
Na místo požáru byly operačním důstojníkem vyslány dvě cisterny a naše zásahové vozidlo se čtyřmi členy. Zásah trval asi hodinu. V současném suchém
počasí a za silného větru, který v ten den panoval, hrozilo, že se žhavé uhlíky
rozšíří na již tak zdecimované okolí a do blízkého lesa. Práce, které kolem
studánek firma provedla, jsou opravdu tristní a současný stav tohoto jinak
krásného koutu naší obce je opravdu neutěšený. Věřím, že příslušné orgány
vše řádně prošetří a prováděcí firma si toto řádění a ničení přírody zodpoví.

Závěrem bych rád všem zodpovědným a všímavým občanů poděkoval
za to, že jim není lhostejné, jak vypadá naše obec a její okolí, že mi občas zavolají a upozorní na nějaký doutnající zbytek ohniště, případně sami zakročí
a preventivně jej uhasí. Opět upozorňuji na vypalování suché trávy a zakládání ohnišť. Sucho, které jarní krajinu trápí, je velmi nebezpečné a hrozí vznik
požárů. Vzhledem k přetrvávajícímu nouzovému stavu by postihy za případné požáry byly o to větší.
Přeji Vám všem hezké jarní chvíle v nynější nelehké době a budu se
těšit na jakoukoliv nejbližší povolenou veřejnou akci u nás v obci.
Roman Winkler
starosta DHS Velké Hoštice
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Učitelé a zaměstnanci ZŠ Velké Hoštice za rouškou
(pokračování na další straně)
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