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Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané.
Již více než rok se všichni potýkáme s pandemií koronaviru a se všemi jejími následky. Jsme již všichni pochopitelně vyčerpaní opatřeními, která je
třeba dodržovat, a vším, co omezuje náš život.
Naprosto to chápu. Přesto nezbývá, než vydržet.
Snad se brzy dočkáme výrazného snížení počtu nakažených a spolu s proočkováním většiny z nás nastane opět normální život.
Společenský a sportovní život v obci v současné době v podstatě neexistuje. Velikonoční svátky jsme si připomněli alespoň ozdobeným keřem
na návsi a slavnostními bohoslužbami v místním kostele, žádné jiné akce
se nekonaly.
V naší obci se samozřejmě ale život nezastavil, co se týká pracovních aktivit. Upravujeme veřejná prostranství, chystáme investiční akce, proběhl
sběr velkoobjemového odpadu, upravujeme zakoupené prostory v bývalé
Charitě apod.
Počasí se zatím také netváří příliš optimisticky, ale jisté je, že jaro přijde.
Tak se zatím aspoň radujte z pučící přírody a počkáme si na nějaké společné obecní akce.
Přeji všem nezbytnou trpělivost a potřebný optimismus.
Ing. Alfons Pospiech
starosta obce
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INFORMAČNÍ SERVIS
Zasedání obecního zastupitelstva ze dne 15. 4. 2021
OZ schvaluje a bere na vědomí:
1.
Rozbor hospodaření obce Velké Hoštice za období leden – březen 2021.
2.
Úprava rozpočtu – rozpočtové opatření č. II/2021.
3.
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velké Hoštice
za rok 2020.
4.
Smlouvu č. 16/2021 o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši
150.000 Kč.
5.
Smlouvu č. 17/2021 o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši
150.000 Kč.
6.
Protokol o provedení veřejnosprávní kontroly za rok 2020 u příspěvkové organizace ZŠ Velké Hoštice.
7.
Protokol o provedení veřejnosprávní kontroly za rok 2020 u příspěvkové organizace MŠ Velké Hoštice.
8.
Smlouvy o poskytnutí účelových dotací jednotlivým spolkům z obce
Velké Hoštice na rok 2021.
9.
Žádost o prominutí nájemného nebytových prostor v objektu Mateřské školy Velké Hoštice za 1. čtvrtletí 2021 v souvislosti s koronavirovou pandemií.
10. Žádosti o prominutí nájemného nebytových prostor v budově zámku ve Velkých Hošticích za 1. čtvrtletí 2021 v souvislosti s koronavirovou pandemií.
11. Výpověď nájemní smlouvy na nebytové prostory ve 3. NP obecního
úřadu – místnost č. 3.01 firmě Kemilux.
12. Na základě výsledku výběrového řízení firmu Vašežaluzie.cz, s.r.o.
z Hlučína na provedení venkovních žaluzií na okna v Mateřské škole
Velké Hoštice a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy s touto firmou. Současně schvaluje i pořadí firem ve výběrovém řízení.
13. Záměr provést instalaci venkovních žaluzií v objektu Základní školy
Velké Hoštice, a to u oken z východní strany hlavní budovy školy.    
14. Záměr provést zateplení půdních prostor v hlavní budově Základní školy
Velké Hoštice pro zlepšení tepelně technických podmínek v objektu školy.
15. Záměr pořídit varovný informační systém (bezdrátový rozhlas) pro obec Velké Hoštice dle zpracované projektové dokumentace pro výběrové řízení.
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INFORMAČNÍ SERVIS
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Darovací smlouvu mezi Statutárním městem Opava a Obcí Velké Hoštice na bezplatný převod vlastnického práva k cyklistické stezce č. 55 „Slezská magistrála
Krnov – Opava – Velké Hoštice“ v katastrálním území obce Velké Hoštice.
Vypracování obecně závazné vyhlášky o regulaci používání zábavní
pyrotechniky v obci Velké Hoštice.
Na základě žádosti Okresního soudu v Opavě doporučit pro místa přísedících u soudu stávající přísedící.
Záměr pronájmu nebytových prostor ve správní budově v obecním
areálu na ulici Zámecké č. p. 68.
Zprávu o činnosti obecního úřadu za uplynulé období.
Informace o požadavku vrácení poměrné části dotace od MMR
do státního rozpočtu za neprovedené stavby rodinných domů na ulici
Akátové v rámci investiční akce „28TI Velké Hoštice“.

OZ neschvaluje:
22. Žádost obce Chlebičov o odprodej části katastrálního území obce Velké
Hoštice o rozloze 15 ha obci Chlebičov.
23. Žádost Nadačního fondu Pavla Novotného na poskytnutí finančního daru.

Výběr poplatků za svoz PDO a za psy
Obecní úřad oznamuje, že od 19. května 2021 budou vybírány poplatky
za svoz domovního odpadu a za psy. Platby bude možné provést až do konce
měsíce května v zasedací místního Obecního úřadu v provozních hodinách.
Vzhledem k trvajícím krizovým opatřením vlády žádáme všechny občany, aby zachovávali při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2
metry a aby používali respirátor. Zároveň prosíme všechny, aby z technických
důvodů nechodili platit tyto poplatky dříve než v uvedené datum. Děkujeme.

Očkování psů proti vzteklině
Ve středu 9.6. 2021 od 16:00 do 17:00 hodin proběhne v garáži
u Obecního úřadu očkování psů proti vzteklině a celkové očkování psů.
Očkovací průkazy s sebou.
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INFORMAČNÍ SERVIS
Konec ptačí chřipky v naší obci
Obecní úřad oznamuje, že Krajská veterinární správa ukončila ochranná opatření vydaná v souvislosti s výskytem ptačí chřipky v naší obci. Volný
pohyb drůbeže je již povolen.

Upozornění na odstávku elektřiny
Společnost ČEZ Distribuce oznamuje, že dne 10.5. 2021 v době od 7:30
do 16:30 hodin dojde v části naší obce k přerušení dodávky elektřiny.
Plánovaná odstávka zahrnuje tyto ulice a č.p.:
9. května: č. p. 109, 184, 185, 188, 218, 222, 229, 230, 231, 297, 306, 309, 310, 382
Nádražní: č. p. 205, 223, 228, 436
Opavská: č. p. 199, 200, 201, 203, 204, 295, 307, 427, 429, 430, 475
Slezská: č. p. 322-344
Zámecká: č. p. 84, 354, 481

Pronájem obecních budov
Obecní úřad oznamuje, že stále trvá záměr pronájmu obecní budovy
(bývalého pohostinství Garáž) vedle zámku a nově také záměr pronájmu
nebytových prostor v budově č.p. 68 na ulici Zámecké. Bližší informace poskytneme zájemcům na OÚ.

Výzva pejskařům
Žádáme všechny majitele psů, aby při venčení a procházkách po obci
a také v zámeckém parku uklízeli výkaly svých čtyřnohých miláčků. Není
příjemné, když ostatní chodci, cyklisté, návštěvníci či rodiny s dětmi a kočárky musí kličkovat mezi psími exkrementy. Okolí našich domovů máme
společné, tak o něj dbejme! Děkujeme.
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INFORMAČNÍ SERVIS
Co je v obci nového
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v krátkosti informoval
o aktivitách obecních pracovníků v uplynulých dvou měsících.
V březnu pokračovaly úpravy vnitřních prostor v budově č.p. 68 na Zámecké ulici – odbornou firmou byla provedena výměna střešních oken
a také byly položeny nové zátěžové koberce v podkroví. Naši pracovníci
provedli opravu omítek a výmalbu místností, nábytkem byla zařízena malá
kuchyňka. Celé 1.NP je tedy připraveno k pronájmu, jehož záměr schválilo
na svém dubnovém zasedání zastupitelstvo obce.

Výmalba podkroví v budově na Zámecké ulici

Dále ve dvou technických místnostech provedli naši pracovníci nové
podlahy včetně epoxidového nátěru, takže je již brzy budou moci začít používat jako sklady, garáže a dílny pro opravy obecní techniky.
Kromě prací uvnitř budov se naši pracovníci pohybovali také na čerstvém vzduchu. V zámeckém parku (u dřevěného mostku přes strouhu a u lanového centra) byla opravena část chodníků poškozená říjnovými povodněmi. V celé obci provedli naši pracovníci ořez keřů a byly pokáceny zbylé
uschlé topoly okolo Mlýnské strouhy směrem na Kravaře a také uschlé břízy
v parčíku u chlebičovské zastávky.
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INFORMAČNÍ SERVIS
Na různých místech v obci byly odfrézovány pařezy a naši pracovníci
odstranili zbytky kořenů a navezli zeminu do vzniklých děr. Od konce dubna budete opět potkávat naše pracovníky na sekacích traktorech při údržbě
travnatých ploch. V jarních měsících máme v plánu výsadbu zeleně, úpravu
okolí bývalé skládky v Pekliskách, opravu chodníků v parku a mnoho dalšího.
						
P. Straub, místostarosta

Oprava povrchu stezky v parku

Ořez keřů před areálem FK
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Virtuálně v elektrárně
Virtuální exkurze
v elektrárnách: Díky obřímu
zájmu připravil ČEZ nové studio i program
V době covidové distanční výuky se staly virtuální výpravy do nejstřeženějších prostor Česka doslova hitem, energetici je proto ještě vylepšili a nabízejí show, jaká tu ještě nebyla! Elektrárny Skupiny ČEZ mohou nyní zájemci
navštívit ze speciálního interaktivního TV studia. Během virtuálního výletu
do jaderných elektráren Dukovany a Temelín nebo k zeleným obnovitelným
zdrojům čekají účastníky unikátní pokusy, praktické ukázky a soutěže o ceny.
Prohlídky „Virtuálně v elektrárně“ absolvovalo z pohodlí domova už přes 31
tisíc školáků i dospělých zájemců.

Proč nosí jaderníci žluté kombinézy? Kolik nožiček má chladicí věž? A jak dlouhý je list větrné elektrárny? To je jen drobná ochutnávka bohatého energetického menu, který začali ve virtuálním televizním studiu ČEZ servírovat
profesionální moderátoři, zkušení elektrárenští průvodci a experti na telefonu. Zbrusu nový formát exkurzí do ekologických energetických provozů
oživuje distanční výuku na školách a zpestřuje lidem jednotvárné dny bez
zábavy.
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Virtuálně v elektrárně
Na co ještě se mohou účastníci vylepšeného formátu
on-line prohlídek elektráren těšit? Špičková technika
interaktivního TV studia umožňuje propojit unikátní 3D modely, animace
a videa ze zákulisí. Další novinkou jsou fyzikální pokusy, originální rekvizity
dovezené přímo z elektráren a prostor pro divácké dotazy. Někteří z virtuální
show neodejdou s prázdnou, mají totiž možnost vyhrát v soutěžích o ceny.
„Hosté se s námi podívají i tam, kam se při běžných exkurzích nedostanou.
Hravou a názornou formou jim ukážeme, jak se rodí bezemisní energie a kam
se ubírá moderní energetika 21. století. Doufám, že v létě budeme moci naše
infocentra a elektrárny znovu otevřít, aby si u nás naši virtuální návštěvníci
získané znalosti ověřili. On-line prohlídky ale v určité podobě plánujeme zachovat i nadále,“ říká Kateřina Bartůšková.
Zájem o on-line prohlídky je obrovský, od jejich spuštění na konci loňského
roku se k do elektráren virtuálně podívalo už přes 31 tisíc návštěvníků. „A to
nemluvím o pozitivních ohlasech, kterých přišlo nepočítaně. Tohle všechno
nás přivedlo na myšlenku posunout hranice ještě o kousek dál a nabídnout
lidem v této nelehké době zážitek, na který opravdu nezapomenou. Vymysleli
jsme pro ně program, který je ještě rozmanitější, interaktivnější a zábavnější.
Těší nás, že touto cestou pomáháme studentům i učitelům zpestřit distanční
výuku a umožňujeme lidem alespoň virtuálně cestovat. Věříme, že je zbrusu
nová podoba našeho on-line bádání v zákulisí elektráren nabije nejen poznáním, ale i pozitivní energií,“ vysvětluje vedoucí infocenter Skupiny ČEZ Kateřina Bartůšková.
Účast na prohlídkách bezemisních elektráren si zájemci zajistí jednoduše
na webu www.virtualnevelektrarne.cz. On-line přenos z televizního studia
bude probíhat až do konce školního roku. Na každý všední den je vypsáno
až 8 termínů hodinových exkurzí – dopoledne pro školy, odpoledne i pro veřejnost. Připojení probíhá přes platformu MS Teams. Všechny exkurze jsou
zdarma.
Projekt „Virtuálně v elektrárně“ doplňuje pestrou nabídku vzdělávacích aktivit, které Skupina ČEZ nabízí dětem i učitelům navzdory epidemii. V on-line
prostředí například pokračují interaktivní besedy Energie – budoucnost lidstva, týdně také přibývají novinky a zajímavosti na vzdělávacím portálu www.
svetenergie.cz
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Velké Hoštice kdysi a dnes
Milí spoluobčané,
přinášíme vám další dvojice fotografií zachycující totéž místo v proměnách času. Jedná se o statek (dnes dům č.p. 174) na Mírové ulici. První
fotografie je z roku 1926, druhá ze současnosti.
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Velké Hoštice kdysi a dnes
Druhá dvojice fotografií zachycuje statek Konečných (Dombkových)
na Zámecké ulici č.p. 75, který zde stál už okolo roku 1860. Černobílá fotografie zachycuje statek ve 30. letech minulého století, vpravo je špýchar (sloužil
ke skladování obilí, hrachu a jiných produktů) a za ním výměnek. Na fotografii ze současnosti výměnek stále stojí, špýchar byl v roce 1956 zbourán
a nahrazen menší přístavbou.

Připravil P. Straub
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mateřská škola
MAŠKARNÍ KARNEVAL jsme letos z důvodu celostátního opatření proti
šíření  Covidu uspořádali 18. 2. jen v mateřské škole. Děti i paní učitelky se převlékly do karnevalových masek a užily si krásné dopoledne s tancem a soutěžemi.
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mateřská škola
Od 1. března do 9. dubna 2021 byla z důvodu vládního nařízení mateřská škola uzavřena. Předškolní děti se však i nadále distančně vzdělávaly.
Rádi bychom rodičům poděkovaly za jejich aktivní účast a spolupráci při
distančním vzdělávání svých dětí. Ještě jednou velké díky všem!

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
ředitelka MŠ Velké Hoštice, okres
Opava, příspěvková organizace, oznamuje
na základě zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
že osobní zápis dětí do mateřské školy pro
školní rok 2021/2022 proběhne ve středu
5. 5. 2021 v době od 8:00 hodin do 15:30
hodin.
Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace proběhne zápis následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy (ID Datové schránky: qu8k3re),
2. e-mailem (ms.hostice@tiscali.cz) s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý email),
3. poštou (MŠ Velké Hoštice, okres Opava, příspěvková organizace, Pekliska 56, 747 31),
4. osobním podáním při dodržení všech aktuálních epidemiologických
opatření – 5. 5. 2021 (jeden zákonný zástupce a bez přítomnosti dětí).
Organizace zápisu dle metodického doporučení MŠMT umožňuje
i distanční průběh zápisu, a to v době od 2. do 16. května 2021 (výše uvedenými body 1-3).
U žádosti dítěte se zdravotním postižením předloží rodiče u zápisu písemné vyjádření praktického lékaře nebo školského poradenského zařízení
(důležité – snižují se počty dětí ve třídě).
K zápisu přineste rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce, vyplněnou žádost o přijetí potvrzenou pediatrem.
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mateřská škola
Upozornění k zápisu: V den zápisu 5. 5. 2021 mají všechny podané
žádosti k přijetí v době od 8:00 do 15:30 hod. stejnou váhu. V žádném případě nebude v den zápisu vytvořeno pořadí podaných žádostí s výhodou
přijetí do MŠ.
Rozhodnutí o přijetí dítěte bude vyvěšeno v MŠ pod registračním
číslem dítěte dne 1. 6. 2021 (do 30 dnů od podání žádosti).
Rozhodnutí o nepřijetí budou dne 1. 6. 2021 od 8:00 do 14:00 hod.
předány do vlastních rukou, zaslány datovou schránkou, nebo poštou
do vlastních rukou zákonným zástupcům.
Potřebné tiskopisy jsou dostupné na webových stránkách https://materska-skolka-velke-hostice.webnode.cz/ (popřípadě si je můžete po telefonické domluvě vyzvednout v MŠ).
Tiskopisy: Žádost o přijetí dítěte potvrzená lékařem a kopie rodného listu a občanský průkaz zákonného zástupce. (Každý tiskopis je nutné
podepsat zákonným zástupcem.)
Na Vaše děti se těší celý kolektiv mateřské školy!

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ
K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Ředitelka Mateřské školy Velké Hoštice, okres Opava, příspěvková organizace, (dále jen mateřská škola) stanovuje následující kritéria, podle nichž
bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm.
b) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole. Kapacita MŠ je 68 dětí.
O přijetí dítěte rozhodne ředitelka MŠ dle organizačních a kapacitních
možností mateřské školy. Počet volných míst pro školní rok 2021/2022 je
asi 30 (počet se může změnit – odklady školní docházky).
Dle školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní
vzdělávání povinné (§ 34, odst. 1).
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mateřská škola
Přednostní přijetí se pro školní rok 2021/2022 vztahuje na děti, které dosáhnou věku nejméně 3 roky k 31. 8.2021, a to do výše povoleného
počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku (§ 34, odst. 3).
Kritéria pro přijetí:
1) Dítě s trvalým pobytem ve Velkých Hošticích, které dosáhne k 31. 8. 2021  5 let                                                                        
2) Dítě s trvalým pobytem ve Velkých Hošticích, které dosáhne k 31. 8. 2021  4 let                                                                                                
3) Dítě s trvalým pobytem ve Velkých Hošticích, které dosáhne k 31. 8. 2021  3 let                                                                                            
Věk dítěte (přednostně starší)
Očkování dítěte jako zákonná podmínka přijetí k předškolnímu vzdělávání u dětí mladších pěti let.
• § 34, odst. 5 zákona č 561/2004 Sb. (školský zákon),
• § 50 zákona č. 258/2000 Sb. (o ochraně veřejného zdraví).
Sociální situace (přednostně – např. dítě samoživitelky, osiřelé dítě, dítě,
kterému hrozí sociální vyloučení v důsledku sociální situace apod.) Individuální posouzení.
Kritéria jsou zveřejněna od 8. 4. 2021 na webových stránkách a dveřích MŠ, na obecních stránkách, ve vývěsce a na úřední desce MŠ.
Zákonný zástupce s nimi bude seznámen při osobním podání žádosti
dne 5. 5. 2021.
Lenka Prošková, ředitelka MŠ
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Březen a duben 2021
Zatímco v lednu a únoru byli ve škole přítomni alespoň někteří žáci,
od 1. 3. 2021 došlo nařízením vlády k uzavření celé školy a všechny děti přešly na distanční výuku. S tímto způsobem výuky už samozřejmě mají učitelé,
žáci i jejich rodiče zkušenosti, nikdy ale takto nelze nahradit výuku prezenční,
natož společenské vazby a kontakty mezi dětmi. Vyhlášený přísný nouzový
stav v podstatě znamenal, že děti mají sedět doma u počítače a občas se
mohou projít venku. Tato situace doléhá nejen na dospělé, ale děti přímo
vyčerpává – ty potřebují pohyb, společnost kamarádů a radost ze života.
Přes vyhlášený nouzový stav se začátkem března uskutečnil sběr starého papíru, což mnozí rodiče uvítali. Děkujeme všem, kdo se sběru zúčastnili, pomáháte tím nejen životnímu prostředí, ale finančně také škole.
Tentokrát jsme nasbírali celkem 6298 kg a nejlepší byla 2. třída, kde děti
nasbíraly 1240 kg.
Zde je nejlepších 10 sběračů:
1.	Klaudie Jarošová
2.		 566
2.	Tereza Matuštíková
3.		 487
3.	Laura Lissková
6.B		 358
4. Antonín Kašný
1.
297
5. Jakub Krayzel
6.A
240
6. Eliška Přidalová
6.B
216
7. Maxim Michalčík
1.
180
8. Šimon Herudek
2.
180
9. Jasmína Pavlenková
1.
154
10. Robin Winkler
7.B
150
Jako vždy hodláme nejlepší sběrače – žáky školy odměnit, ale k tomu
je potřeba, aby se děti vrátily do školy.
Prevence je důležitá i v této „covidové“ době, proto výchovná poradkyně Mgr. Wenzelová připravila pro žáky devátých tříd besedu s paní
por. Bc. Welnovou, která pracuje na oddělení prevence Policie ČR. Beseda
na téma trestní zodpovědnost proběhla 26. 3. v on-line prostoru. Žáci se
dozvěděli spoustu důležitých informací a odpovědí na otázky, které mohli
paní preventistce pokládat.
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Měsíc březen je tradičně věnován knihám. Ani my ve škole jsme nezaháleli a uspořádali již druhý ročník oblíbené Knižní šifry. Žákům byly každý
den zobrazeny indicie, podle nichž měli uhádnout knihu. Žáci na 1. stupni
se snažili vyluštit celkem 15 knih, žáci na druhém stupni jich museli objevit
celkem 20. Ačkoli byly některé šifry obtížné, podařilo se Jindřišce Kramné
z 5. třídy uhádnout celkem 14 knih, čímž se stala celkovou vítězkou prvního stupně. Jen o jednu knihu méně objevil Ondřej Šoch, taktéž z 5. třídy.
Celkovou vítězkou na 2. stupni se stala Magdaléna Gebauerová z 6.A , která
uhádla 15 knih, Matěj Pika ze 7.B s počtem 12 uhádnutých knih se umístil
na místě druhém. Vítězové budou obdarováni peněžní poukázkou do knihkupectví Luxor, všichni zúčastnění si taktéž zasloužili drobné dary.
Začátek dubna se kryl s termínem velikonočních prázdnin – i když to
byly opět prázdniny poznamenané epidemií Covidu. Vzhledem k Velikonocům
uskutečnili někteří učitelé se svými žáky alespoň nějakou připomínku těchto
svátků online – přes počítače. Žáci tak malovali nebo kreslili vajíčka, vyráběli
kraslice z papíru – a mohli se se svými výrobky pochlubit na internetu.
Od 1. 4. také začalo zveřejňování klasifikace žáků 5. – 9. tříd prostřednictvím elektronických žákovských knížek v systému Škola Online. Rodiče
tak mají možnost po připojení do systému pravidelně kontrolovat výsledky
svých dětí. Učitelé zadali známky zpětně za celé pololetí a zkušební verze
bude probíhat až do konce školního roku. Od září již budou všichni s tímto
způsobem hodnocení seznámeni a bude se v něm pokračovat.
8. dubna se konala čtvrtletní pedagogická rada – bylo zhodnoceno
chování žáků a provedena klasifikace. Jednotliví třídní učitelé pak s výsledky seznámili rodiče žáků – většinou písemně. Téměř všichni učitelé zaznamenali u žáků únavu a postupnou rezignaci, výuka prostřednictvím internetu přestává žáky motivovat.
12. 4. se nálada všech zlepšila: žáci se začali vracet do školy. Nastoupily děti z I. stupně, a to v tzv. rotační výuce – tedy týden ve škole, týden výuka doma. Děti mohly nastoupit do školy za splnění tří podmínek – nesmějí
vykazovat příznaky onemocnění, musejí dvakrát týdně podstoupit testování a po celou dobu výuky musejí mít chráněny dýchací cesty chirurgickou
rouškou, příp. respirátorem. Je třeba říci, že přes tato vesměs nepříjemná
opatření nastoupily do školy v podstatě všechny děti.
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Druháci s p. uč. Šnajdrovou během rotační výuky

Testování braly děti sportovně – menší mohly mít u sebe své rodiče
a jejich testování probíhá v tělocvičně, starší žáci (3. – 5. třída) zvládají testování sami ve třídách za pomoci svých paní učitelek a školních zdravotníků. Stát dodal do školy testy na výtěr z nosu, škola zakoupila testy ze slin
– děti si mohou vybrat.
Třídy se střídají v cyklu – jeden týden jsou ve škole přítomny 1. a 3.
třída, další týden se dostaví žáci 2., 4. a 5. třídy. Ve škole samozřejmě dodržujeme všechna předepsaná opatření.
Radost dětí z příchodu do školy byla nezměrná, do školy se velice těšily.
Žáci na II. stupni mají možnost docházet na výuku do školy ke skupinové výuce v počtu maximálně šesti dětí, což využívají jednak paní učitelky
v 9. třídách k přípravě na přijímací zkoušky, ale také někteří další kolegové.
Jako každoročně i letos jsme se zapojili do oslav Dne Země. Žáci 7.A
s p. uč. Straubem sbírali v pátek 23.4. odpadky v zámeckém parku, okolo
areálu FK a u nádraží ČD.  
Mimo to byla v posledním dubnovém týdnu pro žáky 6., 7. a 8. tříd připravena interaktivní procházka, na které na ně čekaly různé úkoly. Cesta podle mapy
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byla pro některé oříškem, ale k pokladu, ukrytému na konci cesty, došli nakonec
všichni. Na začátku dostala každá skupina pytel na odpadky, které cestou sbírali.

Žáci 7.A při sběru odpadků

Téměř všichni zaměstnanci školy již byli proočkováni proti Covidu.
Pevně věříme, že se ještě do konce školního roku všichni setkáme.
Na shledanou ve škole.
Mgr. Renata Pospiechová, ředitelka ZŠ Velké Hoštice
19

Myslivci
Vážení spoluobčané,
jménem mysliveckého spolku Borka Velké Hoštice si Vás dovoluji pozvat na svod loveckých psů a výstavu trofejí v termínu 26. – 27. 6. 2021.
Tyto akce každoročně pořádá Okresní myslivecký spolek Opava a v letošním roce se uskuteční v naší obci. Svod loveckých psů se bude konat
v sobotu 26. 6. od 8 hodin v areálu myslivecké chaty. Jedná se o přehlídku
štěňat a mladých psů loveckých plemen. Návštěvníci budou mít možnost
poznat i méně známé rasy psů, které se využívají v myslivosti. Svým charakterem tato akce připomíná výstavu psů.
Přehlídka trofejí bude probíhat jak v sobotu (9 - 17 hod.), tak i v neděli (9 – 12 hod.) v prostorách zámku. K vidění budou trofeje zvěře, která byla
ulovena v minulém roce v okrese Opava. Vstupné je dobrovolné.

Ilustrační foto

K doplnění myslivecké atmosféry přispěje také zvěřinové občerstvení,
které bude k dispozici jak na myslivecké chatě, tak v prostorách zámecké
restaurace, dále vystoupení mysliveckých trubačů a drobný prodej.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Za MS Borka Daniel Nestroj

20

Chovatelé
Vážení občané,
uplynulé období nebylo nikterak lehké pro žádného z nás. Nepřetržitý
nouzový stav, zákaz nočního vycházení, zavřené obchody, stovky mrtvých.
To je jen krátký výčet deprimujících zpráv z našeho každodenního života.
Ovšem ani tato neutuchající epidemie není jediným problémem, který
v posledních dvou měsících naši chovatelé řešili.  Jak je již známo, v naší
obci se vyskytla i „ptačí pandemie“, tzv. ptačí chřipka. Bohužel tento typ
viru napadl chov našeho člena, který rázem přišel o své cenné výstavní kusy
drůbeže. Avšak díky disciplinovanosti onoho chovatele, který vše ihned
ohlásil veterinární správě, se nákaza nerozšířila do dalších chovů. Děkujeme také všem občanům, kteří v průběhu veterinárních opatření zamezili
kontaktu svých chovů s volně žijícím ptactvem.
Činnost našeho spolku je závislá především na kulturních akcích,
které jsou však stále zakázány! Členové teď sice mají plno práce se svými
chovy, kdy líhnou kuřata, rodí králíky a připravují se na výstavní sezónu,
nicméně vyvstává otázka, zda v letošním roce vůbec nějaké výstavy budou.
V naší obci máme Místní výstavu drobného zvířectva naplánovanou
na 19. – 21. června 2021. Termín potvrdíme bezprostředně před výstavou
prostřednictvím rozhlasu, na obecním facebooku, webových stránkách
obce a také vylepením plakátů.
Věřím, že tato nelehká doba zanedlouho skončí. Pokud máte zájem
o chov králíků, holubů či drůbeže, neváhejte nás kontaktovat! Kdy jindy
začít s chovem než právě teď, v době, kdy trávíme volný čas převážně v domácím prostředí.
Za Český svaz chovatelů Tomáš Teuer
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rybáři
Vážení spoluobčané,
přestože počasí rybářům zatím moc nepřálo, i tak jste mohli u „Staré
Opy“ některé vidět či potkat. Ti více pozorní si jistě všimli, že se v této oblasti velice daří bobrům, kteří úplně zničili nebo poškodili celou řadu vzrostlých stromů. Z tohoto důvodu jsme v rámci brigády přistoupili k ochraně
kmenů stromů pletivem a doufáme, že to zabrání dalšímu ničení stromů.
Neochráněných stromů je však ještě hodně a pletiva málo, tak pokud někomu z vás doma nějaké přebývá, budeme rádi, když nám ho k tomuto účelu
poskytnete. Kontaktovat můžete pana A. Kouteckého na tel. 774 346 842.

Dále bych vás chtěl informovat o opravě odtoku a navýšení břehu levé
části ramen „Staré Opy“. Po tuto dobu bude kolísat hladina vody a bude zde
zvýšený pohyb pracovních strojů. Tyto popovodňové úpravy jsou nutné,
proto vás žádáme o pochopení.
S přáním pěkných jarních dnů     
Adam Koutecký, zástupce hospodáře MO
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AMATÉRSKÝ HUDEBNÍ SPOLEK

VÁS V RÁMCI ODPUSTOVÝCH SLAVNOSTÍ
SRDEČNĚ ZVE NA

27. ČERVNA 2021, 16 : 00
MÍSTO KONÁNÍ BUDE UPŘESNĚNO DLE AKTUÁLNÍ SITUACE

Zahrádkáři
Letos se nám jaro probouzí velice pomalu a také nástup jarních prací má časový posun. Tradičně je zahajujeme řezem vinné révy, kterou jsme
s týdenním zpožděním provedli až 24. února. Běžně minulé roky jsme ještě
v měsíci březnu vykonávali okopávku vinice a řezy ovocných stromů, ale letos
je již citelný posun. Řez a povolení úvazků švestek v aleji do Chlebičova jsme
měli v plánu koncem měsíce března, ale nakonec tuto činnost posuneme až
na poslední čtvrtinu měsíce dubna. Rovněž okopávku vinice, sběr a vyvezení
plevelů včetně úklidu plochy vinice jsme přesunuli do tohoto termínu.

Letošní rok je poměrně chladný a deštivý, a tak i práce na zahrádkách
se dostávají do skluzu. Určitě si příroda poradí s opožděným nástupem a vše
dohoní. Jen pro nás milovníky jarního grilování v přírodě nejsou ty nejlepší
podmínky, a proto Vám všem přeji mnoho krásných a teplých dnů a večerů.
Ing. Teuer Josef, předseda ZO ČZS Velké Hoštice
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