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Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané.
Letošní zvláštní rok vstoupil do podzimu. Procházky naším pěkným parkem jsou jedna
z mála aktivit, které nám vzhledem ke stále sílícím opatřením zbývají. Zpříjemnit by ji mělo
i rozšíření našeho malého lanového centra, které bylo ukončeno a slavnostně otevřeno.
Bohužel si děti nových atrakcí moc neužily – po dlouhodobých deštích se rozvodnily řeky
a také naši obec postihla v uplynulých dnech povodeň. Máme naštěstí velice účinnou
ochranu – hráz, která opět prokázala svou funkčnost, takže se větší množství vody naštěstí nedostalo přímo do vesnice a občané dolního konce obce si tak mohli oddechnout,
přímo zaplaveni nebyli.
Pole, louky, cyklostezka a park ale nezůstaly ušetřeny – park včetně zmíněného lanového
centra se ocitl zcela pod vodou a v následujícím období bude třeba vyčíslit škody a začít s jejich odstraňováním. Mnozí se již byli v parku projít a viděli, že je poměrně dost poničen.
Přestože se přímo voda z řeky většinou domům v obci vyhnula, přesto byli občané vystaveni nepříjemnostem se zaplavením sklepů, zahrad apod.
Chtěl bych zdůraznit, že naprosto příkladně a obětavě se v tomto složitém čase zachovali
členové našeho Dobrovolného sboru hasičů. Prokázali, že jejich činnost je v případě podobných událostí neocenitelná. Ve spolupráci s vedením obce i s pracovníky Povodí Odry
se přímo podíleli na odčerpávání vody, hlídkovali ve dne v noci a sledovali stav stoupající
vody apod. Byli k dispozici všude, kde jich bylo potřeba.
Naši hasiči v tomto roce slaví 120 let od založení místního sboru a chystali se toto výročí
patřičně oslavit. Bohužel vzhledem k situaci s koronavirem se jejich oslava nemohla konat.
Chtěl bych jim tedy alespoň touto cestou dodatečně poblahopřát k významnému jubileu –
a zároveň jménem občanů naší obce poděkovat za práci, kterou vykonali v době povodní.
Vážení spoluobčané, rád bych byl v této nelehké době poslem dobrých zpráv. Alespoň
bych tedy ještě uvedl, že kromě dokončení rozšíření lanového centra i rozšíření dětského
hřiště u zámku byla také dokončena generální rekonstrukce školní kotelny.
Mnoho dalších akcí, zejména kulturních, sportovních nebo společenských muselo být
zrušeno.
Nezbývá než věřit v návrat normálních časů – a dodržovat proto všechna potřebná
nařízení, která se neustále zpřísňují.
Přeji Vám všem pokud možno pěkné podzimní dny.
Ing. Alfons Pospiech
starosta obce
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INFORMAČNÍ SERVIS
Zasedání obecního zastupitelstva ze dne 15.10.2020
OZ schvaluje a bere na vědomí:
1.
Rozbor hospodaření Obce Velké Hoštice za období leden – září 2020.
2.
Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření Obce Velké Hoštice
za rok 2020.
3.
Smlouvu o vypořádání technického zhodnocení mezi Obcí Velké Hoštice
a Charitou Opava.
4.
Smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Obce Velké Hoštice
mezi Obcí Velké Hoštice a panem Robertem Winklerem ve výši 50 000 Kč.
5.
Uvedení stavby pod názvem Lesopark Velké Hoštice 2 do provozu
od 16.10. 2020.
6.
Uvedení stavby pod názvem Dětské hřiště v parku do provozu od 16.10.2020.
7.
Plán inventur na rok 2020.
8.
Mimořádnou odměnu ve výši 10.000 Kč panu Davidu Pluschkemu za bezplatnou obnovu a údržbu pevnosti Křižovatka a za iniciativní řešení problémů po dobu koronavirové krize.
9.
Mimořádnou odměnu ve výši 50.000 Kč pro Ing. Alfonse Pospiecha
za získávání dotací na investiční akce obce, za aktivní účast v mnoha
sdruženích (SOH – člen rady, SOH – Západ, MAS, MAP, Euroregion Silesia), za řešení využití kotlíkových dotací.
10. Provedení nového výtahu v Domě s pečovatelskou službou Velké Hoštice
dle výběrového řízení, které připraví a provede Ing. David Benek.
11. Záměr zpracovat projektovou dokumentaci na celkovou rekonstrukci
elektroinstalace v budově Základní školy Velké Hoštice.
12. Provedení výběrového řízení na nový bezdrátový rozhlas v obci.
13. Zásobování Chlebičova a Pustých Jakartic pitnou vodou variantou dočasného přívodu pitné vody pomocí suchovodu.
14. Žádost o ukončení nájemní smlouvy na část obecního pozemku parc.
č. 120 na výměře 30 m2 dohodou k 31. 12. 2020.
15. Záměr pronajmout, nebo propachtovat část obecního pozemku parc.
č. 120 o výměře 30 m2 s podmínkou, že tato část pozemku musí i nadále
sloužit k provozování novinového stánku (trafiky).
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INFORMAČNÍ SERVIS
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Možnost směny pozemků mezi Obcí Velké Hoštice a společností Silgor
a.s. v k.ú. Velké Hoštice.
Výrobu a instalaci pamětní desky k uctění obětí bombardování na konci
2. světové války před nemovitostí paní Chamrádové na ulici Mírové.
Odvolání místostarosty obce Bc. Libora Pospiecha z funkce uvolněného
místostarosty, a to k datu 30. 11. 2020.
Zvolení Mgr. Pavla Strauba na post neuvolněného místostarosty obce
od 1.12. 2020.
Rozšíření obecního úřadu o nové pracovní místo úředníka a vyhlášení
výběrového řízení na dobu neurčitou a na plný úvazek na tuto novou
pracovní sílu.
Zprávu o činnosti obecního úřadu za uplynulé období.
Informace o dosadbě lipové aleje včetně frézování pařezů.

OZ neschvaluje:
1.
Mimořádnou odměnu ve výši 10.000 Kč Mgr. Pavlovi Straubovi za celoroční přípravu občasníku obce, za pořizování fotodokumentace z obecních akcí a za přípravu obecního kalendáře.
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INFORMAČNÍ SERVIS
Projekt Lesopark Velké Hoštice - II. etapa
V roce 2019 jsme otevřeli I. etapu dětské atrakce - lanové centrum
pro děti. Protože tato atrakce se setkala nejen u našich dětí, ale i u dětí z širokého okolí s velkým ohlasem, rozhodli jsme se v letošním roce zrealizovat
i II. etapu, rozšiřující tu stávající o další prvky.
Celková hodnota II. etapy včetně přípravných a projekčních prací činila 2.074.322 Kč a získali jsme na ni dotaci ve výši 1.936.000 Kč. Dotace byla
poskytnuta z Ministerstva zemědělství z Programu rozvoje venkova a byla
spolufinancována Evropskou unií.
Celou výrobu a montáž lanového centra provedla na základě výběrového řízení firma Unipark s.r.o. z Brna. Věříme, že se dětem bude líbit celé
zprovozněné lanové centrum.

Projekt

LESOPARK VE VELKÝCH HOŠTICÍCH
je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je rozšíření stávajících herních prvků hřiště, za účelem zvyšování environmentálních a společenských
funkcí lesa.

EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova
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INFORMAČNÍ SERVIS
Digitální povodňový plán pro naši obec
Naše obec měla již poněkud zastaralý povodňový plán, proto jsme
se rozhodli nechat vypracovat nový, digitální povodňový plán, a to z dotací
MŽP z Operačního programu Životního prostředí.
S novým povodňovým plánem v hodnotě 166.980 Kč jsme současně
z těchto dotací zakoupili novou elektrocentrálu v hodnotě 142.082 Kč. Celkem jsme získali dotace ve výši 85%, což činí 277.695 Kč. Povodňový plán
zpracovala firma CRISIS CONSULTING, s.r.o. z Uherského Hradiště.
Jeho existenci jsme ocenili při nedávno skončených povodních, především při metodickém vedení a využití všech aktualizovaných kontaktů.

sběr nepotřebného oblečení
Žádáme občany, aby pytle s použitým oblečením již neodkládali u bývalé prodejny průmyslového zboží. Obec Velké Hoštice ukončila smlouvu
se společností, která kontejnery na použitý oděv v naší obci provozovala.
Kontejnery nebyly touto společností pravidelně odváženy, a to ani po našich urgencích.
Ve spolupráci s Klubem žen pro vás zajišťujeme 2x ročně sběr šatstva
a dalších věcí z domácností pro Diakonii Broumov. Pokud bude zájem, jsou
členky z Klubu žen ochotny domluvit tento sběr častěji.
Tímto jim chceme poděkovat za jejich práci.
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Základní škola
Září

Současná zvláštní epidemiologická situace ovlivnila i začátek školního roku.
Vyučování sice začalo jako ve všech českých školách v úterý 1. září, ale
za určitých opatření. Nekonalo se shromáždění všech žáků a zaměstnanců školy. Třídní učitelé přivítali své žáky odděleně ve třídách, ředitelka a jedna učitelka
byly v té době v karanténě, 1. třída měla časově oddělený začátek vyučování.

Prvňáčci během svého uvítání ve škole s třídní učitelkou K. Volfovou

V souladu s pokyny Ministerstva školství byla zavedena i další opatření,
která by měla minimalizovat možnost šíření koronaviru. Žáci používají odlišné
vchody do školy, byl zaveden mimořádný režim přestávek, výdej obědů je organizován podle zvláštního časového rozvrhu, povinné je nošení roušek ve společných prostorách apod.
Přesto to zpočátku vypadalo vcelku optimisticky a vyučování se rozběhlo. Žáci 6. ročníků odjeli 8. 9. na kolech na čtyřdenní adaptační kurz na Kajlovec,
aby se blíže poznali navzájem i se svými novými učiteli. Program kurzu připravili
a zorganizovali třídní učitelé, počasí přálo a všichni se vrátili velice spokojeni.
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Základní škola

Už během září ale odpadala spousta naplánovaných akcí ve škole i mimo
ni a situace s nákazou se stále zhoršovala.
23. a 24. září jsme ještě stihli zorganizovat sběr papíru – bohužel na odměny nejlepším sběračům už nebyl čas. Budou si muset počkat. Přesto velice
děkujeme všem, kdo se do sběru zapojili a pomohli tak škole.
30. 9. se konalo zasedání Školské rady.

Říjen

5. 10. se 7. třídy zúčastnily ve školní tělocvičně animačního programu
„Nehulíme – kreslíme“, který vedl ilustrátor dětských knih Adolf Dudek. Dětem
se svižný program velmi líbil.
Situace s nákazou koronavirem se začala bohužel zhoršovat nejen v celé
republice, ale také ve škole, a to přesto, že se už vyučovalo na II. stupni v rouškách, byl zakázán zpěv na celé škole a výuka tělocviku probíhá jen venku.
Ve snaze zpomalit nebo zastavit šíření nemoci se Ministerstvo školství rozhodlo s účinností od pondělí 12. 10. pro zavedení střídavé výuky. Této skutečnosti
byl přizpůsoben rozvrh a bylo rozhodnuto, že v naší škole se bude střídat prezenční a distanční výuka šestých a osmých tříd v jednom týdnu a pak sedmých
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Základní škola
a devátých. Toto opatření ale nemělo dlouhého trvání – vydrželo jen dva dny
a pak přišel pokyn, že od středy 14. 10. přecházejí všechny školy v ČR opět
na distanční výuku.

A tak se žáci zdržují doma a opět jsou vyučování různými formami on-line.
Je třeba zdůraznit, že distanční výuka je povinná stejně jako výuka prezenční.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem rodičům, kteří jsou v současné
situaci ve zvýšené míře pomocníky svých dětí. Bez spolupráce rodičů se školou
by se stávající situace nedala zvládnout. Děkujeme.
Podzimní prázdniny byly prodlouženy – budou trvat celý týden okolo
státního svátku 28. 10.
Do školy by se žáci i učitelé měli vrátit v pondělí 2.11. Pevně věříme, že
tomu tak bude, protože sebedokonalejší technika nenahradí lidský kontakt.
Přejme si navzájem hodně trpělivosti a optimismu.
Mgr. Renata Pospiechová
ředitelka školy
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mateřská škola
Základní cíle mateřské školy při zabezpečování
předškolní vzdělávání ve školním roce 2020 - 2021

• podporujeme rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku
• podporujeme dítě v jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji
• vedeme děti k osvojování základních pravidel chování
• podporujeme získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte
• vytváříme základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání
• napomáháme vyrovnávat nerovnoměrný vývoj dětí před jejich vstupem
do základního vzdělávání
• poskytujeme speciální pedagogickou péči dětem s podpůrným opatřením
• vytváříme podmínky pro rozvoj nadaných dětí

Organizace mateřské školy
ve školním roce 2020/2021

Provoz mateřské školy: od 6:30 do 16:00 hodin.
Rozdělení dětí do tří tříd:
1. třída „Žabičky“ – 12 nejmladších dětí
2. třída „Broučci“ – 22 středních dětí + 6 nejstarších dětí – povinné předškolní vzdělávání
3. třída „Motýlci“ – 28 nejstarších dětí (8 dětí s odkladem a 20 dětí povinné předškolní vzdělávání)
V letošním školním roce, díky mimořádným opatřením z důvodu koronavirové nákazy, byly zrušeny kroužky s externími lektory (plavání, Němčina,
Angličtina, Povídaní, to je hraní – logopedie, gymnastika Špičková).
V únoru je naplánováno lyžování na Vaňkově kopci - zda se to uskuteční,
bude záležet na situaci, organizátoři nás budou včas informovat.
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mateřská škola
USKUTEČNĚNÉ AKCE

Divadélko „Smíšek“ přijelo 10. 9. s pohádkou „Malá luční pohádka“.
Projektový den se konal 18. 9. ve třídě „Motýlci“, děti se aktivně účastnily vzdělávacího pořadu „Zvířátka ze ZOO“.
Beseda s MUDr. Bártkovou proběhla 21. 9. ve třídě „Motýlci“ (hygienické návyky, jak je důležité být zdravý).
Projekt MAS (Místní akční skupina) s výukovou lekcí na téma „Malý mulař“ k nám s paní lektorkou zavítal 21. 9. Děti se seznámily hravou formou se
stavbou kostela a kdysi používaným pojmem „mulař“.

Projektový den se konal 22. 9. ve třídě „Žabičky“ a „Broučci“. Děti se
aktivně účastnily vzdělávacího pořadu „Zdravík a zvířátka v kouzelném lese“.
Pěší výlet s batůžky jsme naplánovali na 24. 9. Za pěkného podzimního
počasí jsme vyrazili ke splavu.
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Cvičení na zahradě pod názvem celoročního projektu „Se sokolem do života“ jsme uspořádali 25. 9. se všemi dětmi.
Skotačení s Verčou byl zábavný pořad slečny Veroniky s názvem „Vítáme
podzim“, uskutečnil se 2. 10.
Divadélko „Smíšek“ k nám přijelo 8. 10. s pohádkou „Jak dědek s babkou
měnili“.
Vycházka s pouštěním draka na místním letišti byla naplánovaná na 8. 10.
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mateřská škola
Vycházka za zdravím do blízkého okolí Velkých Hoštic s batůžky se zdravou svačinkou proběhla 9. 10.

Podzimníčci. V měsíci říjnu rodiče přinášeli do MŠ doma vyrobené podzimníčky z přírodnin, kterými jsme si vyzdobili MŠ a za které jim tímto děkujeme.

Poděkování

Vzhledem k mimořádnému opatření z důvodu výskytu COVID–19 nákazy
v naší obci jsme v letošním roce od 1. 9. – 2. 10. 2020 nepouštěli rodiče do prostor mateřské školy a děti jsme přebírali u dveří.
Všem moc děkujeme za pochopení a spolupráci.

Upozornění

Mateřská škola bude uzavřena od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2020
Provoz bude zahájen v pondělí 4. 1. 2021.
Krásný zbytek podzimu Vám za celou mateřskou školu přeje
Lenka Prokšová
ředitelka MŠ
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senior Klub
Náš Senior klub se po prázdninách sešel pouze v měsíci září. Další
schůzky jsme byli nuceni, kvůli nařízení vlády ČR proti šíření epidemie COVID-19, zrušit. Stejně tak se zrušilo konání všech akcí, které byly naplánovány na podzim 2020.
Ještě v září jsme stihli dva zájezdy do litovelského Pomoraví, kde jsme
si prohlédli jiný kraj, a dozvěděli se mnoho zajímavého o tamním životě.
Za tyto zájezdy děkujeme OÚ Velké Hoštice, který je celé financoval.

Pokud se současná situace uvolní, budou schůzky seniorů probíhat
každé 1. úterý v měsíci od 16 hod. Do naší klubovny na zámku jste všichni
srdečně zváni.
Věřím, že letošní zvláštní podzimní dobu jste všichni přečkali v pohodě a ve zdraví a totéž Vám přeji i pro zbytek podzimních dnů.
Kristina Nestrojová, předsedkyně
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Klub žen
Vážení a milí spoluobčané,
děkujeme všem, kteří jste se zúčastnili sbírky pro Diakonii Broumov.
Vzhledem k tomu, že se sešla ohromná spousta věcí, zvažujeme, že v příštím roce uspořádáme sbírku častěji. Pro další zpracování ve chráněné dílně
je u nás vždy vše pečlivě zabalené a nezničené skladováním. Pracovníci diakonie za to vyjádřili vděčnost a skutečně velký dík!
Vzhledem k vládním opatřením bylo zrušeno vystoupení Ivo Jahelky,
které se mělo konat na sále 17. října tohoto roku. Moc nás to mrzí, ale pevně věříme, že si vystoupení užijeme napřesrok.

Začátkem října jsme prožily dlouho plánovaný víkend v Jeseníkách.
Bylo moc hezky, dokonce vyšlo i počasí. Krásné vzpomínky jsou zapotřebí,
protože po našem návratu byla vyhlášena přísná opatření proti šíření viru
a ještě přišla velká voda. Držíme všem palce, aby to zvládli, a hlavně buďme
zdraví!
Za klub žen D. Rinková
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chovatelé
Období léta máme definitivně za sebou a nastal podzim s typicky chladným, deštivým počasím. I přes tuto skutečnost chovatelé nelení a neustále se
zapojují do činnosti spolku i do chovu drobného zvířectva.
V posledních dvou měsících se i přes nepříznivě vyvíjející se pandemii
koronaviru uskutečnilo několik výstav. Ve dnech 19. a 20. září proběhla Celostátní výstava drobného zvířectva v Přerově. Z našich členů zde vystavoval
Roman Klásek: králíky – Vídeňské modré, slepice – Velsumky zdrobnělé a Zuzana Szejutová: slepice Vyandotky zdrobnělé.

Další výstavou, konanou v Přerově 3. – 4. 10., byla Výstava Moravy
a Slezska. Z této výstavy si odneslo cenu několik našich členů. Maria Kollariková získala čestnou cenu za Vyandotky zdrobnělé a Japonky a pohár za Vlašky zdrobnělé žluté. Pan František Stanke obdržel čestnou cenu za Českého
staváka červeného a za Koburského skřivana. Velmi úspěšný byl i Milan Trombik, který dostal dva poháry za holuby Gigant a Moravský Pštros.
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chovatelé
Ve stejném termínu jako Výstava Moravy a Slezska proběhla v našem
areálu ČSCH již tradiční Dětská výstava. Letos nám počasí opravdu přálo
a účast i přes vládní opatření byla hojná. Sešlo se zde na 25 mladých chovatelů domácích mazlíčků. K vidění byli papoušci, křečci, morčata, králíčci, psi,
kočky a další. Každé dítě obdrželo za svého mazlíčka medaili a pamětní list
se sladkou odměnou. Na závěr proběhla i dětská tombola. Děkujeme všem,
kteří přispěli svou pomocí, především Obecnímu úřadu Velké Hoštice za poskytnutí finančního daru.

V následujícím měsíci nás čekají tradiční vepřové hody spojené s prodejem výrobků. Uskuteční se v areálu ČSCH dne 21. listopadu 2020. Konání
této akce je podmíněno uvolněním vládních nařízení. Bližší informace budou
zveřejněny prostřednictvím plakátů.
Za ČSCH Ing. Tomáš Teuer
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Zahrádkáři
Virus Covid-19 v letošním roce pořádně zatočil se životem lidí na celém světě
a nevyhnul se ani našemu spolku. Za poslední období dvou měsíců byla zrušena výstava hroznů Slezska i podzimní večírek. Těsně před dalšími opatřeními vyhlášenými vládou jsme stačili uspořádat v sobotu 3. října jednodenní zájezd do Olomouce
na výstavu „Podzimní Flora Olomouc“. Zde jsme mohli obdivovat nádhernou hlavní
expozici, která byla věnována krásným a zdravým rostlinám a plodům. Potěšila nás
pestrá přehlídka tradičního českého ovoce, běžné i méně známé zeleniny a pestrobarevné podzimní květiny doprovázené gastronomickým festivalem OLIMA a zahradnickými trhy. Také naše organizace byla v expozici ÚS ČZS Opava zastoupena
26 odrůdami vinné révy pěstitele Ing. Josefa Teuera, za což obdržel čestné uznání.
Tentokráte byla výstava s výrazně nižším zájmem občanů, a proto jsme se při prohlídce a nákupech nemuseli tlačit. V odpoledních hodinách jsme se ještě přesunuli
do Štramberku, kde nás čekal předseda MAS Lašsko p. Dalibor Kvita.

Komentovaná prohlídka Štramberku se vinula v trochu netradičním duchu,
kdy jsme prošli nejdříve okolím, prohlédli si starý lom s pozůstatky zkamenělin
a krásným výhledem na Štramberk a Kopřivnici z vyvýšeniny nad botanickou zahradou si užívali podzimního sluníčka. Sluneční stezka nás pak přivedla do města
až k slavné Štramberské Trúbě.
Krásné prožití zbytku roku přeje výbor zahrádkářů.
Ing. Josef Teuer, předseda
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Hasiči
Bratři hasiči, sestry hasičky, vážení spoluobčané.
Těžko se v dnešní době plné zákazů, omezení a nařízení vydaných vládou ČR hledají pozitivní a povzbudivá slova.
Předně bych Vám všem chtěl upřímně popřát pokud možno klidný
a pohodový podzimní čas. Ať každý z nás má dostatek času na různé sezonní aktivity a třeba klid k práci na své zahrádce. V posledních týdnech
sice počasí úplně nepřálo, ale věřím, že ještě nastane to pravé „podzimní
ladění“, plné barev a vůní. Využijme tohoto času k načerpání energie a síly
pro dlouhé chladné zimní období.
Vzhledem k pokročilému vývoji
pandemie Covid-19 v celé naší jinak
krásné zemi jsme museli opět upustit od realizace oslav 120 let založení našeho dobrovolného hasičského
sboru. Dlouhé měsíce se na to připravujeme, plánujeme a chystáme. Ale
realita nám prostě nedovolí. Předem
avizovaná akce se nakonec smrskla
do sobotní mše svaté, která se uskutečnila dle plánu 17.10. v 11 hodin
v našem kostele sv. Jana Křtitele. Byla
sloužena za živé a zemřelé členy místního sdružení hasičů a dále věnována
s prosbou o ochranu a pomoc všem
občanům i celé naší zemi v boji s pandemií koronaviru. Díky omezením se
mše zúčastnila pouze vlajková četa
a několik našich členů v celkovém počtu 6 osob. Především chci poděkovat panu faráři P. ThLic. Mgr. Radovanu Hradilovi, Ph.D. za jeho upřímná
a povzbudivá slova v kázání o podstatě a významu slova „dobrovolnost“,
ve spojení s oslavou světce Ignáce z Loyoly. Děkuji všem, kteří se jakkoliv
zapojili do příprav oslav, za jejich energii a vytrvalost, za velmi obětavou
práci, kterou momentálně nemůžeme zúročit. Ale věřím, že se nám nakonec všechno podaří uskutečnit dle plánů. Až skončí epidemie.
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Hasiči
I přes všelijaká omezení se finalizuje realizace pomníku sv. Floriána
u hasičské zbrojnice. Socha je prakticky hotová a také podstavec připraven
na osazení. Vzhledem k tomu, že neproběhne oficiální část, bude socha
zabedněna a počkáme s jejím odhalením až na chvíli slavného posvěcení.
Snad to bude v jarním měsíci květnu o svátku tohoto našeho patrona.

Po vytrvalých deštích se dne 14.10. v našem katastru dostala hladina
spodních vod a tok řeky Opavy až k hranici naší obce. Dík naší protipovodňové hrázi se velká voda nedostala blíže obydlím, ale i tak se stékající dešťovka ve spodní části obce vylila uvnitř a vystoupila z uzavřené kanalizace.
Zpětná klapka v hrázi zamezila jejímu odtékání do přirozené vodoteče místního potoka „Čeplice“. Na konci ulice Mírová u hřiště směrem na Kravaře
se postupně vytvořila laguna, která měla v nejhlubším místě bezmála metr.
Na výzvu starosty obce Ing. Pospiecha jsme vyrazili s čerpadly do této části
obce a začali vodu čerpat. Postupně jsem nasadili všechna čtyři čerpadla
(Heron, dvě plovoucí zn. Honda a zásahový stroj PS 12) a dokonce jsme
použili i veterána v našich službách - motorovou stříkačku PS 16.
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Hasiči

Ta byla znovu zprovozněna obětavou prací členů Františka Winklera, Kamila Nevřely a Aleše Sentenského. Posledně jmenovanému patří dík
za to, že se dovezla až k velké vodě a opravdu po několik hodin pomáhala
snižovat hladinu laguny, která by se jinak dostala do zahrad a ohrozila blízká
obydlí. Sám si považuji za čest, že jsem po dlouhém odpočinku při její první
akci slíznul „křest“ a plnou dávku vody z výtlakového hrdla. Příjemné osvěžení, i když ne úplně čistou vodou. :-)
Členové zásahové jednotky, kteří se postupně sjížděli k zásahu a pomoci občanům naší obce, ve spolupráci se zaměstnanci obce naplnili bezmála dvě stovky pytlů písku, z nichž polovina byla instalována, aby zabránila
vniknutí vody na soukromé pozemky. Ostatní sloužily jako záloha v případě,
že by hladina za protipovodňovou hrází stoupala výše a bylo nutné hráz
výškově upravit. Čerpání vody probíhalo od ranní osmé až do večerní dvaadvacáté hodiny. Bylo rozvinuto celkem 600 metrů hadic, aby se voda mohla z Mírové čerpadly dopravit za protipovodňovou hráz. Celý zásah se pro22

Hasiči
táhl až do dalšího dne. Po celou noc jsme drželi dvoučlenné hlídky, střídali
se po dvou hodinách a monitorovali stav hladiny řeky Opavy, která rozlila
své koryto až k některým našim domovům. Naštěstí se už hladina dále nezvedala, ale naopak klesala. Takže 3. stupeň povodňové aktivity, který byl
vyhlášen v Opavě, u nás nenastal. Několikrát se ve středu 14.10. scházela
povodňová komice na obecním úřadu pod vedením starosty obce a koordinovala celý postup, monitorovala vývoj výše proti proudu řeky Opavy
a jejího pravostranného přítoku řeky Moravice. Druhý den se ještě na asi
dvě hodiny rozběhly motory čerpadel a po vyhodnocení situace, že se výrazně nedaří snížit hladinu vzniklé laguny, která již více neklesala, ale ani
nestoupala, bylo rozhodnuto o přerušení zásahu. Čerpadla jsme odvezli
zpět do hasičské zbrojnice, kde se na nich provedl servis, aby byla v případě
potřeby opět plně funkční k dalším zásahům. Hadice zůstaly v pohotovosti
na místě. Asi i díky tomu, že ve vyšších partiích Jeseníků nepršelo, ale sněžilo, se voda už více nezvedala.
Chci jmenovitě poděkovat těmto členů jednotky:
V prvním sledu jsme u vody byli ve složení: Ing. Aleš Martinek - velitel
zásahové jednotky, Mgr. Pavel Straub, Martin Nevřela a já.
Děkuji také Hance Mikolajské, která se postarala o svačinu na posilnění, našemu hospodáři Františku Winklerovi, který to vše kontroloval a jistil nás v záloze.
Dále pak přišli z práce na pomoc tito členové: Aleš Sentenský, Daniel
Pospiech, Lukáš Pluške, Adam Nevřela, David Mikolajský, Přemysl Sentenský, Filip Pírek.
Všem děkuji za jejich nasazení a pomoc. Děkuji obecním pracovníkům
za pomoc. Panu starostovi a ochotným sousedům, kteří nám připravili teplý
čaj a kávu. Myslím, že jsme všichni rádi, že když jde o něco důležitého, umíme spolupracovat a vzájemně si pomáhat. Určitě se nám to do budoucna
vyplatí.
Ještě jednou všem krásné podzimní dny plné pohody a odpočinku.
Roman Winkler, starosta DHS
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Slovo sochaře k plastice sv. Floriána

Sv. Florián - velmi rozšířený motiv světce a patrona snad všech hasičů v české a moravské kotlině. Každý
sbor, každá obec má svého Floriána.
Některá zdařilého, jiná zase spíše naivního, ale z 99 % se jedná o až zprofanovanou typickou ikonografii římského vojáka s praporcem, hasícího
vědrem dům či kostel. Touto cestou
jsem se nechtěl vydat. Mým cílem
bylo vytvořit sochu, jež sice bude respektovat dané atributy (praporec,
vědro, přilbice), avšak svou stylizací
nebude zapadat do klasického vnímání sochy daného světce.
Plastika se tedy odvíjí od barokního tvarosloví (sokl s vloženými erby),
přechází k naprosto zjednodušené siluetě římského vojáka a opět se vrací
v plnoplastické podobě praporce, jenž je řešen dynamicky tak, aby připomínal
jak plameny, tak vodní živel. Na přední a zadní části soklu jsou umístěny z pohledových stran menší desky s reliéfním motivem, vycházející z mapy Velkých
Hoštic a partnerského polského městečka Nedza. Sv. Florián tak bdí nejen nad
jedním domem či kostelem, ale nad celou obcí.
Celkově by plastika měla působit tak trochu mystickým dojmem, podobně jako když v podzimním sychravém ránu vidíte barokní sochu zahalenou
v mlžném oparu. Vnímáte pouze siluetu, bez zbytečných detailů, očištěnou
na jádro vnímání podstaty. Snad se dílo podařilo, ale to již posoudí jiní.
Mgr. Daniel Klose, autor plastiky
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