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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané.
Čas neskutečně letí – ocitáme se v polovině roku 2019.
S pololetím je možno bilancovat - a my můžeme s radostí konstatovat, že dvě
největší investiční akce – oprava tělocvičny a zřízení lanového centra – se
podařilo úspěšně dokončit. Žáci školy i všichni sportovní nadšenci budou moci
od září nově opravenou tělocvičnu využívat. Lanové centrum s naučnou
stezkou v lesoparku bylo slavnostně otevřeno v sobotu 22. 6. – a je k dispozici
především mládeži k pobavení i procvičení tělesných schopností.
S polovinou roku je tady léto – každoroční čas dovolených, zahradních oslav,
grilování, procházek, práce na zahrádkách i lenošení na slunci. Věřím, že si
všeho užijete dosyta a ke své spokojenosti. Doufám také, že se hojně
zúčastníte akcí, které pro všechny občany naše obec a jednotlivé spolky
v létě chystají – oslav odpustu, karnevalů, sportovní slavnosti apod.
Přeji Vám pro nastávající letní dny příjemné chvilky osvěžení v přátelské
společnosti a pěknou dovolenou kdekoli podle Vašich představ – a pak šťastný
návrat domů, do našich pěkných Velkých Hoštic.
Ing. Alfons Pospiech
Starosta obce
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INFORMAČNÍ SERVIS
Zasedání obecního zastupitelstva ze dne 13.6.2019
OZ schvaluje a bere na vědomí:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

Zprávu o činnosti obecního úřadu za uplynulé období.
Rozbor hospodaření Obce Velké Hoštice za období leden – květen
2019.
Úpravu rozpočtu - rozpočtové opatření č. V/2019.
Celoroční hospodaření Obce Velké Hoštice za rok 2018 a zároveň
schvaluje Závěrečný účet Obce Velké Hoštice za rok 2018 bez
výhrad.
Žádost o navýšení neinvestičního příspěvku pro ZŠ Velké Hoštice ve
výši 70.000 Kč na dovybavení tělocvičny ZŠ.
Na základě výběrového řízení pro zpracování projektové
dokumentace na akci "Přístavba obecního sálu Velké Hoštice"
projektanta Ing. Jiřího Šafránka a zároveň schvaluje Smlouvu mezi
Obcí Velké Hoštice a panem Ing. Jiřím Šafránkem na zpracování
projektové dokumentace na akci "Přístavba obecního sálu Velké
Hoštice".
Komisi pro výběrové řízení na koupi nového obecního traktoru ve
složení: Ing. Josef Teuer, p. David Pluschke, Mgr. Pavel Straub, Ing.
David Benek a Ing. Alfons Pospiech.
Zpracování projektové dokumentace na výměnu plynových kotlů
a veškerého souvisejícího zařízení v ZŠ Velké Hoštice a v budově
zámku Velké Hoštice.
Žádost mysliveckého sdružení BORKA na zřízení vodovodní přípojky
a vodovodní šachtice na obecních pozemcích parc. č. 560/1 a
556/1.
Zakoupení technického a skladového areálu na ulici Zámecká č. 68
od pana Ing. Peřinky za částku 6.500.000 Kč.
Smlouvu o pronájmu části obecního pozemku parc. č. 3/1 o výměře
cca 50 m² panu Pavlu Poštulkovi za částku 12.000 Kč /rok pro
venkovní posezení hostů restaurace "Na zámečku".
Informace o realizovaných a přípravových investičních akcích v obci.
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INFORMAČNÍ SERVIS
Mimořádné zasedání obecního zastupitelstva ze dne 31.5.2019
OZ schvaluje a bere na vědomí:
1.
2.

Dodatek č. 1. ke smlouvě na akci "Rozšíření a nástavba tělocvičny při ZŠ
Velké Hoštice - I.etapa".
Úprava rozpočtu, rozpočtové opatření Obce Velké Hoštice č. IV./2019.

Volby do Evropského parlamentu
Ve dnech 24.-25.5. 2019 se (nejen) v naší obci konaly Volby do Evropského
parlamentu. Z celkového počtu 1307 se voleb zúčastnilo 308 voličů, vyjádřeno
v procentech: 23,57%. Platné hlasy (307 hlasů) byly rozděleny následovně:
Číslo strany
1
2
3
5
6
7
9
10
11
12
19
24
25
26
27
28
30
31
32
34
37
39
40

Název strany
Klub angažovaných nestraníků
Strana nezávislos ČR
CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI
Občanská demokra cká strana
ANO, vytrollíme europarlament
ČSSD
KSČM
Koalice DSSS a NF
SPR - Republ.str. Čsl. M.Sládka
Koalice Rozumní, ND
PRO Zdraví a Sport
HLAS
Koalice Svobodní, RČ
Koalice STAN, TOP 09
Česká pirátská strana
Svob.a př.dem. -T.Okamaru (SPD)
ANO 2011
Agrární demokra cká strana
Moravané
Demokra cká strana zelených
Evropa společně
Křesť.demokr.unie - Čs.str.lid.
Alterna va pro Česk.rep.2017
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Počet hlasů celkem
1
5
4
29
8
13
40
1
1
4
1
5
2
13
26
22
98
1
1
2
5
24
1

Počet hlasů v %
0,32
1,62
1,30
9,44
2,60
4,23
13,2
0,32
0,32
1,30
0,32
1,62
0,65
4,23
8,46
7,16
31,92
0,32
0,32
0,65
1,62
7,81
0,32

INFORMAČNÍ SERVIS
EKO KOM
Stejně jako v předchozích letech Vám přinášíme přehled o množství odpadu,
který naše obec vytřídila a předala k využití v roce 2018.
V roce 2018 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů,
nápojových kartonů a dalších komodit v rámci tříděného sběru a využití odpadů
v systému EKO-KOM uspořeno 20,6 mil. GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik
v průměru spotřebuje za rok více než 316 tisíc domácností. V případě tolik
diskutovaného globálního oteplování přispěl systém tříděného sběru a využití
odpadů EKO-KOM ke snížení emisí o 879 010 tun CO2 ekvivalentu.

Projekt Rodinné pasy
Stěžejní myšlenkou tohoto projektu je prostřednicích výhod a slev umožnit
rodinám větší zapojení do kulturních, sportovních, zábavních a dalších aktivit, které
jinak mohou být pro rodiny finančně náročné. Projekt je založen na systému
poskytování slev rodinám z Moravskoslezského kraje s alespoň jedním dítětem do
18 let, včetně rodin neúplných, náhradních či rodin tvořených partnerským svazkem
bez složení manželského slibu. Účast na projektu a využívání slev je pro rodiny díky
podpoře Moravskoslezského kraje bezplatná a slevy mohou využít napříč celou
republikou, podle zapojených poskytovatelů. Slevy je možné využívat na produkty
i služby z oblasti kultury, cestovního ruchu, stravování, zdravotnictví apod.
Informace o projektu s možností on-line registrace jsou na adrese:
www. rodinnepasy.cz.
(Leták s dalšími informacemi k pasům najdete na další straně občasníku.)
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INFORMAČNÍ SERVIS
Stacionář
Obecní úřad Velké Hoštice ve spolupráci se Senior klubem by rád zřídil
Stacionář pro seniory. Stacionář by byl otevřen od 4.9. 2019 každou středu od 15:00
na zámku v DPS. Členky Senior klubu by na každé setkání připravily krátký odpolední
program a malou svačinku. Bude také zajištěn bezbariérový vstup. Případní zájemci
o stacionář se mohou hlásit na obecním úřadě do 28.8.2019.
Lesopark s lanovým centrem
Dne 22.6.2019 proběhlo slavnostní otevření lesoparku s lanovým centrem.
Na jeho realizaci se obci podařilo získat dotaci z Ministerstva zemědělství.
V lanovém centru jsou mimo jiné nainstalovány 4 bezpečnostní kamery, které mají
zajistit bezpečnost provozu, a taktéž mají sloužit jako ochrana proti vandalům.
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INFORMAČNÍ SERVIS
Vážení spoluobčané, bratři a sestry,
když čtete tento krátký článek, tak děti, které se v průběhu školního roku
připravovaly na I. svaté přijímání, mají vše již za sebou.
Doufám, že to nebyla jen formalita, ale opravdové vnímání přítomného Krista
v Nejsvětější svátosti.
Je na místě se zamyslet nad významem Eucharistie v našem životě. Tedy
svátost oltářní je živý Pán Ježíš pod způsobami chleba a vína. Byl to Pán Ježíš, který
ustanovil tuto svátost a předal tento úkol apoštolům a jejich nástupcům, aby konali
až do skonání světa.
Toto poslání přešlo na nástupce apoštolů (biskupy), kteří světí kněze a ti mají
pověření vysluhovat tuto svátost každodenně.
Moje krátké zamyšlení směřuje ke kněžství. Svěcení kněží je svátost, ve které
se uděluje vzkládáním rukou a modlitbou biskupa duchovní moc a Boží milost
k jejímu náležitému užívání. Opět Pán Ježíš ustanovil presbytery Sk 14,22, aby tak
činili až na konec země. Je důležité, abychom se za nová kněžská a řeholní povolání
modlili a povzbuzovali mladé muže k tomuto povolání. Nebude-li kněz, nebude také
svaté přijímání, tak jak jsem to řekl rodičům při posledním setkání.
Drazí bratři a sestry, přeji Vám krásné prázdniny a dovolené s požehnáním
Otce i Syna a Ducha svatého.
P. ThDr. Radovan H r a d i l

Jubileum našeho pana faráře
Letos si připomeneme významné životní a pracovní jubileum našeho pana
faráře P. ThDr. Radovana Hradila – 25. výročí kněžského svěcení. Pan farář přijal
kněžské svěcení v Olomouci 18. června 1994 a po několika místech pastýřského
působení se stal v létě 2007 farářem ve Velkých Hošticích – a také Malých Hošticích
a Chlebičově.
Toto významné jubileum je samozřejmě důvodem k radosti
a oslavě. K blahopřání se připojili kněží v rámci konference, která se konala v naší
obci 30. 5., ke gratulacím se připojuje celá diecéze a samozřejmě
i představitelé obce.
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INFORMAČNÍ SERVIS

Rád bych využil této příležitosti a popřál panu faráři do let budoucích vše
dobré, radost z pastýřského působení a smysl naplnění duchovní práce. Není jistě
lehké v dnešní době materiálního nadbytku a požitků všeho druhu zprostředkovávat
duchovno a hodnoty, které po staletí formují člověka. Pan farář se při mších svatých
a své pastýřské misi právě o toto snaží – a za to mu patří naše poděkování. Přeji mu
jménem svým i jménem zastupitelů obce, aby nacházel odezvu své práce,
každodenní uspokojení a radost z - někdy i malých - úspěchů. Zároveň bych mu rád
popřál, ať mu Bůh popřeje hodně zdraví – protože to je pro jeho poslání nezbytné.
Ing. Alfons Pospiech
Starosta obce
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INFORMAČNÍ SERVIS
Provoz zrekonstruované tělocvičny ZŠ od 2.9. 2019
Oznamujeme všem zájemcům o užívání tělocvičny, že při sestavování
nového rozpisu se bude vycházet z rozvrhu, který platil ve školním roce 2017/18
a podle kterého užívali někteří tělocvičnu až do listopadu 2018.
Všichni zájemci musí nejpozději do 15.8. 2019 potvrdit panu
P. Straubovi na tel. 605 764 630, zda budou tělocvičnu i nadále užívat v daném
termínu, jinak bude jejich čas nabídnut dalším spolkům a občanům. Noví zájemci
o užívání tělocvičny musí nahlásit své požadavky do téhož data.
Základní škola dále oznamuje, že hledá 2 osoby (nejlépe důchodce) na pozici
správce tělocvičny. Zájemci nechť se hlásí na obecním úřadě nebo u ředitelky ZŠ
Mgr. Pospiechové na tel. č. 732 619 659.

Inzerce

10

KULTURNÍ KOMISE
Odpustový víkend
V měsíci červnu neslaví svůj svátek pouze děti, ale také všichni oslavujeme
svátek sv. Jana Křtitele, patrona našeho kostela. Odpust se sice nesl ve znamení
proměnlivého počasí, ale i tak měl program celého svátečního víkendu hojnou účast.
V pátek se v letním kině promítal film Pračlověk, animovaný snímek pro děti
i dospělé. V sobotu proběhlo slavnostní otevření lesoparku s lanovým centrem
v zámeckém parku, které sice provázelo deštivé počasí, ale i tak se u nové atrakce
vytvořil zástup dětí.

Starosta ing. Pospiech přestříhává pásku při otevření nového lesoparku.

O další sobotní program se postarala minidiskotéka pro děti a večerní
odpustová zábava pro dospělé. Neděle začala slavnostní mší svatou, která byla
sloužena jako poděkování za 25 let od vysvěcení našeho pana faráře ThDr. Radovana
Hradila. Odpoledne pak proběhla tradiční buchtyáda s jedenácti vzorky, kterou
vyhrála paní Helena Nováková. Dále vystoupili s bohatým programem žáci ZŠ a byla
otevřena putovní výstava "Jak se žilo na Hlučínsku". K poslechu a tanci zahrála
oblíbená skupina Bratranci.
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KULTURNÍ KOMISE
Samozřejmě děkujeme místním
spolkům, zejména spolku
Furtisami, Klubu žen a seniorkám
za zajištění bohatého občerstvení.
Doufáme, že i příští odpustová
slavnost bude stejně úspěšná
a vydařená jako ta letošní.
Za kulturní komisi
Lada Pospiechová
Vítězky buchtyády.

Obecní oslava Dne matek
Letos jsme opět nezapomněli na naše maminky, babičky a prababičky
a připravili jsme pro ně ve spolupráci s Klubem žen program na Den matek. V sále
pohostinství na Opavské ulici vystoupily 19. května děti z místní mateřské a základní
školy a na závěr zahrál na akordeon pan Tomáš Teuer. Pro všechny bylo připraveno
i malé pohoštění. Toto velmi příjemné odpoledne bylo poděkováním všem, kteří
pečují o svoji rodinu, mají ji rádi a starají se o ni.
Za obec Velké Hoštice děkujeme také členkám z Klubu žen za to, že se na této
akci každým rokem aktivně podílejí.

Za kulturní komisi Lenka Prokšová a Lucie Martínková
12
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
UVIDÍME JEŠTĚ KOROPTEV? aneb PÁR SLOV O STAVU NAŠÍ KRAJINY
I když se může zdát, že je naše krajina zdravá a pestrá, trápí ji problémy
jako je ztráta rozmanitosti, intenzivní sucho, kůrovec, obohacování půdy
chemickými koktejly nebo scelování polí do velkých půdních bloků. Krajina je
dynamický systém, který utváří jak přírodní procesy, tak činnost člověka.
V naší republice, podobně jako v jiných zemích, však zašel vliv člověka příliš
daleko, a tak se nám krajina rychle a významně mění před očima.
Že děláme něco špatně, příroda dává vědět na každém kroku. Úrodná česká
ornice stéká při vydatných deštích z našich polí a zanáší koryta řek
a potoků. Trápí nás dlouhodobé sucho, kdy zhutnělá zemědělská půda bez
organické hmoty nedokáže vstřebávat srážky a zadržet tak vodu v krajině.
Vodní erozí je v Česku ohroženo až 67 % zemědělské půdy, proto pokud
nastanou vydatné deště, čelíme stále častějším povodním. Příkladem
z našeho okolí byly přívalové deště v roce 2016, které způsobily splav ornice
z polí v okolí Oldřišova a Hněvošic. Obcemi se prohnala půlmetrová vlna
bahna a vody, která v Oldřišově zaplavila celé fotbalové hřiště. V České
republice máme největší zemědělské půdní bloky ze všech evropských zemí.
Tato skutečnost pramení z 50. let minulého století, kdy v průběhu
socialistické kolektivizace došlo k zániku malých soukromých zemědělců
a zemědělská produkce byla soustředěna do státních družstev. Z krajiny, která
byla tvořena mozaikou drobných políček vzájemně oddělených remízky,
alejemi nebo polními cestami, postupně vznikaly velké lány polí bez života.
K získání větší zemědělské plochy lidé záměrně vysušovali mokřady,
narovnávali koryta řek a zasypali poslední potoky a stroužky. S technickým
pokrokem si zemědělci nakoupili výkonnější stroje, a aby se jim pole snáze
obhospodařovala, vykáceli remízky a rozorali meze. To vše pro lepší
obslužnost zemědělských strojů a větší produkci – zisk.
Produktivita zemědělství, co se týče hektarových výnosů, totiž nebyla nikdy
tak velká jako dnes. Bohužel, česká krajina trpí vinou příliš intenzivního
hospodaření a dokud své názory a způsob hospodaření nezmění velké
zemědělské koncerny, bude krajina trpět i nadále.
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
POLNÍ PTÁCI SI ZALOUŽÍ NAŠI POZORNOST
Přestože je zemědělské hospodaření společně s klimatickými
změnami tou hlavní příčinou současného stavu krajiny, není možné vinu
svalovat pouze na samotné zemědělce. Zemědělská krajina byla vždy na
okraji zájmu státní ochrany přírody a snahou zemědělců je produkce potravin
s co nejmenšími náklady, což jde, bohužel, často proti přirozenému prostředí
volně žijících živočichů a rostlin. Až se vstupem do EU jsme získali možnost
celoplošných programů na podporu biodiverzity zemědělské krajiny, které
nám ukázaly, že i běžné druhy, u kterých bychom to vůbec nečekali, se nám
mohou z krajiny postupně vytrácet.
Z krajiny nám nyní významně mizí motýli a další opylovači, není
snadné spatřit zajíce a dříve běžným ptákům, jako je sýček nebo chocholouš,
hrozí, že u nás brzy zcela vyhynou. Za posledních 36 let ubylo v české krajině
30 % polních ptáků a v rámci všech evropských zemí nám ubylo alarmujících
57 % ptáků zemědělské krajiny. Odhaduje se, že stavy koroptve polní v ČR,
coby ikonického druhu zemědělské krajiny, jsou nyní na pouhých 1,5 %
historicky doložitelného maxima! Ptákům jednoznačně ubyly hnízdní
příležitosti i jejich přirozené prostředí a současně čelí významnému snížení
potravní nabídky, která je způsobena změnami v osevních postupech,
pěstováním jedné plodiny na sousedních polích a nadměrným používáním
herbicidů a insekticidů, které mají neblahé dopady na životní prostředí.
Studie zaměřené na výskyt hmyzu nám ukazují, že od 90. let minulého století
jsme v Evropě přišli o zhruba polovinu všech denních a nočních motýlů a včel.
Přitom 80 % planě rostoucích rostlin je opylováno právě hmyzem a 60 %
ptačích druhů je vázáno na hmyz jako na hlavní zdroj potravy. Důkazem je, že
za masivní úhyn včelstev v okolí Šenova na Ostravsku skutečně může
chemický postřik řepky na poli soukromého zemědělce, jak bylo potvrzeno
Krajskou veterinární správou v červnu 2019. Navíc pravidelné monitorování
Českého hydrometeorologického ústavu ukazuje, že ve více než polovině
podzemních vod se vyskytují pesticidy.
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Zmíněná řepka je v současnosti velmi řešeným tématem. Podle
českého statistického úřadu se osevní plocha řepky olejné poprvé od roku
2015 snížila o téměř 5 % na 12,5 %. I nadále se však držíme na přední příčce
v rámci největšího množství půdních ploch osetých řepkou v EU, přičemž
konkurovat nám může pouze Estonsko. Samotná řepka, coby zemědělská
plodina, však není problémem pro krajinu. Tím je způsob jejího pěstování.
Řepka nám totiž velmi často vytváří rozsáhlé monokultury na několika
stovkách hektarů i v rámci sousedních polí, které jsou velmi náročné na živiny
i chemické postřiky, a to obvykle i několik let po sobě. V tom spočívá její zátěž
pro krajinu. A pokud se podíváme na naše hospodářské lesy, zjistíme, že je
trápí tentýž problém – monokultury, které tvoří stejnověké porosty smrku
rostoucí v pravidelných rozestupech jako figurky na šachovnici. Nutno říci, že
kůrovec je přirozenou součástí také zdravých lesů. Suchem oslabené smrkové
porosty a nevhodný způsob hospodaření však přispěly k jeho masivnímu
přemnožení. Řešením je podobně jako na poli druhově pestrý porost –
v tomto případě smíšený les s hlavní dominancí buku a jedle.
Na ptáky je tak vyvíjen tlak ze všech stran a jejich velký úbytek velmi
souvisí se způsobem, s jakým o naši krajinu pečujeme. Ptáci jsou významná
bioindikační skupina, tedy skupina, která nás svou početností a rozšířením
dokáže informovat o stavu naší přírody. Ministerstvo zemědělství omezí od
roku 2020 velikost ploch monokultur na 30 hektarů. Toto nařízení bude platit
na erozně ohrožených půdních plochách, kdy budou zemědělci nuceni velká
pole rozčlenit pomocí biopásů nebo pícnin, případně na poli pěstovat více
druhů plodin. Nařízení však lze různými způsoby obejít a ve výsledku neplatí
plošně pro celé území naší republiky. Další možností pro podporu zemědělské
krajiny jsou agroenvironmentální opatření nebo tzv. ozelenění (greening). Zda
tyto nástroje přispějí k pozastavení úbytku druhové diverzity, však ukáže až
čas. Jak ale ukazují aktuální výsledky monitoringu běžných druhů ptáků,
negativní vývoj početnosti se sice zpomalil, ale rozhodně nezastavil.
Pokračování v dalším čísle občasníku.
za Komisi pro ŽP Denis Urbanský
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KLUB ŽEN
Vážení spoluobčané,
květnová oslava Dne matek se musela obejít bez vystoupení spolku Panimamy,
protože většina z nás se z úspěšného zájezdu Zahrádkářů vrátila téhož dne ráno
(pohoštění jsme však zvládly bezproblémově). O to více si vážíme krásné odpustové
mše svaté, na které jsme si mohly spolu s ostatními zazpívat s Devaterem. Zkoušek
bylo hodně, ale všem, kteří se jich zúčastnili, v uších znějí povznášející melodie
i texty.
Náš odpust i dětský den jako každoročně přilákal mnoho lidí. Kouzelné
odpoledne určené pro nejmenší uteklo jako sen, naštěstí nám ho bude celé léto
připomínat okřídlený jednorožec, jakého nemají nikde na světě. Vypadá jako živý,
ale je to ruční výroba! Na odpustu se o zábavu postaraly vesměs naše šikovné děti.
Děkujeme všem za obě nádherné akce! My jsme se snažily nasytit hladové, ale
někdy se tvořila pořádná fronta. Prosíme o pochopení a ať vám naše langoše stále
chutnají!
Nové lanové centrum nám mohou všichni závidět, je opravdu bombastické. My
starší jsme vděční, že se v parku po letech usídlili čápi, kteří sem vždy neodmyslitelně
patřili. Snad se jim tu bude líbit, i přes hlučnější letní dny. Bez dětského dne
a odpustu si u nás léto neumíme představit!
Po svatém Duchu jsme si letos usmažily vajíčka a oživily tak starou tradici.
Věřte, že vaječina chutná nejlépe v přírodě.

Za klub žen D. Rinková
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SENIOR KLUB
Ve dnech 28. - 30.5. náš klub uspořádal zájezd pro své členy do východních
Čech, Broumovska a okolí. Navštívili jsme klášter Broumov, zámek Opočno, Staré
Hrady, Dětenice.

Někteří vytrvalci vyšli až na hrad Trosky, odkud byl nádherný výhled na
okolní krajinu. Ubytovaní jsme byli v Motelu Charli ve vesnici Kováč. Viděli jsme
nádherné zámky a krásnou krajinu východních Čech. Unaveni a plni zážitků jsme se
vraceli domů.
Hned druhý den jsme pekli koláče na dětský den, kde jsme jako vždy
pomáhali s občerstvením.
Sportovní odpoledne mezi družstvy seniorů z Velkých a Malých Hoštic se
uskutečnilo v úterý 4.6. Ani vedro nás neodradilo. Po velmi vyrovnaném souboji
vyhrálo naše družstvo. Bylo to moc hezké odpoledne a všichni se dobře bavili.
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SENIOR KLUB

Další naše akce byla návštěva divadla Jiřího Myrona v Ostravě. I když známe
představení Romeo a Julie, všem se velmi líbilo. Druhý den jsme byli v Opavském
loutkovém divadle na programu pro seniory pod názvem LUVENES URBI. Krásně
připravené a moc hezké odpoledne.
Již tradičně byl náš klub 17.6. smažit vajíčka. Prostory nám poskytl ČSCH
v Pekliskách. Moc děkujeme.
A co nás čeká v následujícím období? Budeme opět péct koláče na náš
Hoštický odpust a také na festival Hlučínské kultury. Dále připravujeme zájezdy pro
všechny seniory naší obce. První zájezd je naplánován ve spolupráci s OÚ Velké
Hoštice a Moravskoslezským krajským úřadem na 8.7. do Karlovy studánky a Vrbna
pod Pradědem a 9.7. do Nového Jičína (výroba klobouků Tonak, zámek Kunín
a záchranná stanice Bartošovice). Zájemci se mohou hlásit na OÚ nebo u Kristiny
Nestrojové do 4.7.
Jak můžete vidět, náš Senior klub stále vyvíjí bohatou činnost.
Kristina Nestrojová, předsedkyně klubu
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FURTISAMI
Velké Hoštice se 1. června proměnily ve sladký Žužuland
První červnový víkend jsme se pokusili přenést návštěvníky dětského dne do
země plné sladkostí. Královna Žužu uspořádala slavnost, při které se ochutnával
nový exkluzivní zákusek, jehož vůně přilákala děti z planety Disco při jejich cestování
za dobrodružstvím na ojedinělém jednorožci. Všechny skvěle tančící děti přijaly
pozvání královny a zapojily se do všeobecného dění.
Tímto jsme ve 14h zahájili náš dětský den pod názvem Žužu odpoledne. Na
startu dostali všichni náramek, na který po splnění jednotlivých úkolů na
stanovištích obdrželi různé odznáčky pohádkových postaviček. Park se opravdu
proměnil v zemi sladkostí, všude možně na děti i dospělé čekaly barevné kulisy, které
jsme od prvních jarních dnů pracně vytvářeli a natírali.
Na závěr jsme děti nechtěli nechat odletět na svou planetu. Výměnou jsme
se museli naučit zatančit jejich disco dance. A mohly začít oslavy tradičním
konfetovým ohňostrojem spojené s premiérou vyhazování duhových barev a náš
neodmyslitelný club dance, který si s námi zatančily snad všechny děti.
Opět jsme se snažili posunout „laťku“ z minulých let o něco výš – troufnu si
říct, že se nám to povedlo výběrem barevného kostýmu. Vše krásně zrůžovělo.
Oproti loňskému ročníku jsme se dohodli na jednodušším tématu, který bude pro
dětského i dospělého diváka zajímavý. Jsme rádi, když si od nás lidé odnášejí i něco
navíc. Kromě získané věcné odměny, sladkostí a nějakých hraček ze stanovišť
a tomboly i pocit, že se dobře pobavili, že viděli něco netradičního a že jsou zvědaví,
co si připravíme příští rok, protože se chtějí vrátit. Jsme šťastní za každý uspořádaný
ročník a děkuji všem „Furtisamím“ za pocit přátelství a radosti z vytváření něčeho
parádního pro nás i
ostatní. A to je ten
pravý důvod, proč se
každoročně do
příprav vrháme
s nadšením. Stejně
nadšeně se do příprav
vrhají i naše děti,
které nám letos
s vytvářením kulis
opravdu pomohly.
Snad jim za pár let
budeme moci tuto
štafetu pořádání
dětských dnů předat.
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Děkuji OÚ Velké Hoštice, který nás celé roky ochotně podporuje, sponzorům za
jejich důležitou přízeň, spolkům za jejich nadšenou spoluúčast na občerstvení,
členům spolku Furtisami a v nemalé míře mnoha dobrovolníkům, kteří nám letos
pomohli s občerstvením a organizací. Také patří velké díky všem občanům Hoštic,
kteří tolerují hluk, nepořádek a omezenou dopravu v obci, aniž by vznesli jedinou
stížnost.
Jsem ráda, že jsem z Velkých Hoštic!
Bc. Lucie Vitásková
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Z ČINNOSTI ZAHRÁDKÁŘŮ
Ve dnech 17. a 18. května uspořádali zahrádkáři Velké Hoštice zájezd do
Rakouska a Německa. Původní záměr byla návštěva proslulé Hitlerovy pevnosti
Kehlsteinhaus, u nás známého pod názvem Orlí hnízdo. I když během zájezdu jsme
měli nádherné počasí, nebylo možné toto místo navštívit z důvodu sněhu a náledí,
které ve vyšších polohách stále panovalo. Jako náhrada nám posloužila zajímavá
prohlídka solných dolů v Berchtesgadenu s výkladem v českém jazyce a návštěva
malé rodinné firmy zabývající se výrobou pálenek a likéru. K výrobě likéru používají
kořeny alpského hořce, na který má tato rodina jako jediná v Německu povolení.
Poté jsme se autobusem přesunuli k nedalekému jezeru Königssee, kde byla
projížďka po jezeře, a odtud řada účastníků zájezdu využila krátkou a nenáročnou
p ro c h á z ku k j eze r u
Obersee.
Druhý den jsme
navštívili Salzburg a jeho
nejvýznamnější
historické památky jako
katedrálu sv. Ruperta,
prošli jsme kolem
Františkánského
kláštera, universitního
centra, Großes
Festspielhausu, rodného
domu W. A .Mozarta,
radnice a řady dalších
významných památek. Odpoledne jsme jeli autobusem kolem Wolfgangsee do
Hallstattu. I tady nás čekala prohlídka tohoto malebného alpského městečka na
okraji stejnojmenného jezera.
Zahrádkáři se činili nejenom prohlídkami památek, ale v květnu a červnu
měli 2 brigády na obecní vinici. Zde se okopávalo, vynášely se plevele, čistily se
kmínky, zalamovaly se zálistky a jalové výhony, provlékaly se a vyvazovaly letorosty.
Také proběhla brigáda ve švestkové aleji do Chlebičova. Na švestkách se
odstraňovaly výmladky a čistily se kmínky. A stejně jako v minulých letech se
zahradkáři připravují na výstavu hroznů Slezska, která se letos koná ve dnech 13.15.září.
Ing. Josef Teuer
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Okénko ČSCH
Léto udeřilo v plné síle, a s ním i období venkovních akcí. Letošní sezona byla
zahájena první květnový víkend výstavou drobného zvířectva v Kobeřicích, odkud si
přivezli dva naši členové čestné ceny – A. Fiala za Vestfálskou slepici a M.
Černohorský za králíka Aljašku.
Další významnou akcí se stala naše již tradiční místní výstava, která proběhla
dne 8. - 9. června. Celkem se zde představilo 63 vystavovatelů, z toho 11 místních.
K vidění bylo na 117 kusů králíků, 129 ks drůbeže a 122 ks holubů, což je o něco méně
než vloni, avšak počasí nám na rozdíl od předchozích let opravdu přálo. Čestné ceny
obdrželi F. Stanke za holuby Český Stavák sedl. žl., P. Možnár za papouška Žako Kongo
a E. Kašný za Papouška senegalského. Pohár Šampion výstavy za králíka vybojoval
M. Černohorský.

V teplých slunečních dnech bylo v průběhu celé výstavy k mání občerstvení
s našimi skvělými bramborovými plackami a čepovaným pivem. Jistě si mnozí z vás
všimli i částečně zrekonstruovaných prostor chovatelské chaty a přilehlých toalet,
které dotvářejí lepší atmosféru našeho zázemí. V neděli na konci výstavy proběhla
bohatá tombola. Ceny jsou nadále k vyzvednutí u p. Bensche na ulici Výhon do
31.7.2019. Závěrem této akce děkujeme všem sponzorům za poskytnutí finančních
i věcných darů.
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Poslední konanou akcí byla výstava v Kravařích, kde získal čestnou cenu
pouze M. Černohorský za králíka Aljašku. Další výstavy, které chceme v rámci okresu
Opava obsadit, jsou první červencový víkend v Chlebičově a dále v Holasovicích,
v Hradci n. Mor., ve Slavkově a v Markvartovicích, konané v srpnu.
První zářijovou sobotu – 7.9.2019 proběhne výstava domácích mazlíčků
určená široké veřejnosti vystavovatelů. Pokud se chcete se svým zvířátkem
pochlubit i vy, doneste jej v průběhu dopoledne do areálu Pekliska.
Přejeme vám mnoho prosluněných dní v nastávajících prázdninových
měsících.
za ČSCH Velké Hoštice Tomáš Teuer
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HŘEBČÍN HF VELKÉ HOŠTICE
Úspěchy K. Niemynarzové
Letošní jezdeckou sezónu 2019 zahájila talentovaná zástupkyně Hřebčína
HF Velké Hoštice Kamila Niemynarzova ve Frenštátě pod Radhoštěm 27.4., kdy
absolvovala čtyři bezchybné parkúry s koňmi Ebro HF a Oliver HF. S Ebrem se jí
dokonce podařilo zvítězit v 32 členném poli ve stupni ZP. S Oliverem HF dále Kamila
absolvovala závody v Opavě (12.5.), Mladeči (19.5.), Polkovicích (2.6.) a následně
16.6. opět v Opavě korunovala svou zvládnutou kvalifikaci na MČR ve Zduchovicích
krásným 4. místem se známkou za styl 8,4 bodů, přičemž rámcově zdolává úroveň SP,
která má výšku 100cm!

Kamile se daří i ve vozatajském sportu, kdy po dvou kolech Alkapet VP
SCHČSP ji v kategoriích jednospřežní i dvojspřeží do 18 let patří průběžné druhé
místo. Zástupci Hřebčína HF Velké Hoštice věří, že i ve zbytku sezóny bude Kamila
úspěšně reprezentovat náš hřebčín a obec Velké Hoštice.
Aleš Fiala, spolumajitel hřebčína HF
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Milí spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás seznámil s činností SDH za uplynulé období.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC a STAVĚNÍ MÁJE
Jsem rád, že se nám letos podařilo se ZŠ Velké Hoštice a seniorkami domluvit
tuto společnou akci.
Děti měly v pondělí 30. dubna připraveny v parku čarodějnické úkoly,
následoval krátký čarodějnický tanec u zbrojnice a vlastní stavění májky. I přes
nestálý apríl nám přálo počasí a sluníčko vykouklo v pravý čas, tak vše dobře dopadlo
a snad mohu upřímně říct, že se tato akce velmi vydařila.
Chtěl bych touto cestou poděkovat organizátorům za přípravu a zajištění,
které se všem účastníkům líbilo. Těším se na další spolupráci.
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NAŠE MLÁDEŽ
OKRESNÍ LIGA MLÁDEŽE 2018/2019
Starší žáci:

Poř.

Družstvo

body

1.

Kravaře

76

2.

Svoboda

70

3.

Velké Hoš ce

67

4.

Hněvošice

62

5.

Kyjovice

45

CELKOVÉ VÝSLEDKY
Mladší žáci:

Poř.

Družstvo

body

1.

Hněvošice A

83

2.

Bola ce

79

3.

Kravaře A

72

4.

Velké Hoš ce

62

5.

Chvalíkovice

62
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Obě družstva postoupila na soutěž O pohár starosty Okresního sdružení
Opava, která se konalo 22. 6. 2019 v Kyjovicích po uzávěrce toho čísla.
ŽÁKOVSKÁ SOUTĚŽ 30. 8. 2019 na hřišti FK
V sobotu 30. srpna budeme pořádat soutěž O pohár ředitele Krajského
sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.
DRUŽSTVA ŽEN A MUŽŮ
Naplno se našim družstvům rozběhla soutěžní sezóna. Všechna družstva
pilně trénují, aby výkony na soutěžích byly co nejlepší.
NAŠE ŽENY
Ženský tým se účastní soutěží Moravskoslezského poháru a má za sebou již
několik soutěží. Na Svobodě obsadily ženy 5. místo, z Hněvošic si přivezly 1. místo,
z Vávrovic 5. místo a v Chlebičově si vybojovaly body za 6. místo. Nejlepší dosažený
čas je 17,93s. Průběžně jsou tak v MSP na 4. místě, kdy na bronzový stupínek ztrácejí
pouze jeden bod.

Tereza Volná, Veronika Peterková, Michaela Kukelková, Linda Šumníková, Michaela
Mušálková a Aneta Šimečková.
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NAŠI MUŽI
Začali soutěží MSP ve Vávrovicích. Hned se povedl skvělý čas a rekord tratě
16,39s. Bylo z toho samozřejmě 1. místo!
V neděli jeli kluci do Laviček na Žďárskou ligu porovnat své síly s družstvy
republikového formátu. S malým prostřikem a časem 17,35s (16:61) obsadili 6.
místo. Zúčastnili se Třebíčské ligy, kde s časem 16,46s vybojovali skvělé 1. místo.
Družstvu se nepodařilo poskládat kompletně z hoštických, a tak se doplňují svými
kamarády z republiky. Důležité je, že se daří a že to klape.

NAŠI JUNIOŘI
V letošním roce se podařilo složit tým juniorů, který bude objíždět soutěže
MSP a pohárové soutěže. Věřím, že se jim pod vedením Aleše Sentenského podaří
rychle navázat na výkony ostatních družstev a také budou skvěle reprezentovat
Velké Hoštice.
Děkuji všem členům družstev za jejich odhodlání a výkony a přeji jim úspěch.
Vám spoluobčanům přeji krásné letní dny, příjemný čas dovolených a letních
radovánek.
Roman Winkler, starosta sboru
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PROJEKTOVÉ DNY
s názvem "Od písmene ke knize" se konaly 10. 4. ve třídě "Broučci" a 29. 4. ve třídě
"Motýlci". Děti se seznámily s tím, kdo je spisovatel, ilustrátor a tiskař, a vyrobily si
vlastní knížku s pohádkou.
DIVADLO "LETADLO"
k nám přijelo 26. 4. s ekologicky zaměřenou pohádkou "Putování s ledním
medvědem".
TÝDEN ČARODĚJŮ A ČARODĚJNIC
jsme v mateřské škole zakončili rejem čarodějů a čarodějnic na školní zahradě. Děti
plnily čarodějnické úkoly, poznávaly čarodějné bylinky a pochutnávaly si na
opékaných párcích, které jim moc chutnaly.
VÝSLEDKY ZÁPISU DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Dne 6. 5. 2019 proběhl v mateřské škole zápis dětí na školní rok 2019/2020. Děti byly
přijímány na základě předem zveřejněných kritérií. Ředitelka přijala 32 žádostí
k umístění dětí do mateřské školy. 19 dětí bylo přijato k předškolnímu vzdělávání do
MŠ Velké Hošice a 13 dětí nebylo přijato. K 31. 8. 2019 ukončuje předškolní
vzdělávání 19 dětí, z toho 1 dítě ukončí vzdělávání v naší MŠ z důvodu přijetí dítěte
do MŠ v místě trvalého bydliště. Ve školním roce 2019/2020 bude navštěvovat
mateřskou školu 68 dětí dle stanovené kapacity v rejstříku škol.
BESÍDKY KE DNI MATEK
proběhly v měsíci květnu ve třídách. Nejstarší děti ze třídy "Motýlků" vystoupily také
na obecních oslavách v neděli 19. května, součástí programu byla i módní přehlídka.
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DIVADÉLKO ŠTERNBERK
přijelo za dětmi se třemi maňáskovými pohádkami 22. 5.
ZÁMECKÉHO DOPOLEDNE V KRAVAŘSKÉM ZÁMKU
se zúčastnily všechny děti v pondělí 27. 5. Na děti čekalo dopoledne plné zajímavých
činností nejen v prostorách zámku, ale i v exteriérech.
DEN DĚTÍ
jsme prožili na školní zahradě s překvapením v podobě nových "vozítek", hudbou,
pohybem a pouštěním bublinek z bublinkovače, ale i programem s názvem
"Kouzlení s klaunem", které se dětem moc líbilo. Domů se vracely ještě s malými
dárky.
DIVADÉLKO "SMÍŠEK"
přijelo 3. 6. s "Indiánskou pohádkou".

KLAUN HUGO
připravil dětem zábavný podvečer v zámeckém parku v pátek 7. 6. Děti potom čekal
průvod s lampionky s hledáním pokladu a nejstarší děti, které odcházejí do základní
školy, ještě čekalo spaní v mateřské škole bez maminek a tatínků.
NÁVŠTĚVA DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ V MALÝCH HOŠTICÍCH
se uskutečnila 14. 6. a zúčastnily se jí nejstarší děti ze třídy "Motýlků". Vyzkoušely si
jízdu na koloběžce či kole dle dopravních značek a signalizace na semaforech, se
kterými se seznámily v průběhu celého týdne, kdy si povídaly o cestování a dopravě.
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VÝLET S GYMNASTIKOU ŠPIČKOVÁ
se konal pro všechny děti ve Lhotě u Opavy u "Vodníka Slámy". Děti si ve
dvouhodinovém programu zacvičily s lektorkami gymnastiky, následovala
procházka po areálu mlýna a studený oběd v přírodě v podobě řízku a chleba, který
jim moc chutnal.
CO NÁS ČEKÁ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU?
- EXKURZE V MÍSTNÍ HASIČSKÉ ZBROJNICI
- SLAVNOSTNÍ ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY
DĚKUJEME
rodičům za vzornou celoroční spolupráci a přejeme hodně slunečných dnů
a příjemně strávenou dovolenou.
Lenka Prokšová
ředitelka MŠ
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Také poslední čtvrtletí letošního školního roku bylo a je věnováno našemu hlavnímu
cíli – výuce, vyučování. Přesto se v květnu a červnu ve škole konalo mnoho
zajímavých akcí, o některých z nich níže:
Květen 2019
Hned 1. května bylo volno – státní svátek, 8. 5. také – k tomu dva dny volna pro žáky,
takže si opět všichni mohli odpočinout.
7. 5. se žáci osmé třídy v rámci akce Trh pracovních příležitostí, která se konala na
Stavebním učilišti v Opavě, seznámili se studijními obory, které tato škola nabízí.
17. 5. dvě družstva našich žáků - jedno ve složení: Aneta Fojtíková, Lenka Borunská,
Barbora Blahetková, Martin Domanský a Mikuláš Laci a druhé ve složení: Michaela
Zajíčková, Robin Winkler, Valerie Hahnová, Veronika Mikolajská, Nataly Střelcová
reprezentovala po mnoha letech naši školu v okresním kole soutěže Mladý
zdravotník, která proběhla v Opavě. Přestože všichni podali dobrý výkon a prokázali
dobré znalosti v oblasti poskytování první pomoci a zdravovědy, na stupně vítězů
nedosáhli.
Téhož dne se další dvě družstva: Vincent Mašín, Filip Exner, Adriana Kovářová,
Zuzana Nováková a Lucie Kalužová, Jakub Krayzel, Erik Křempek, Bára Piskláková
zúčastnila dopravní soutěže, jejíž okresní kolo proběhlo v Malých Hošticích. Soutěž
se skládala z pěti disciplín – jízda zručnosti, jízda podle dopravních předpisů,
orientace na mapě, znalosti první pomoci a testu znalostí dopravních předpisů.
I této soutěže se zástupci naší školy zúčastnili po mnoha letech.
19. 5. vystoupily děti naší školy jako každoročně na obecní oslavě Dne matek.
Vystoupení se velmi líbilo.
20. 5. navštívily děti školní družiny psí útulek v Opavě, kde si prohlédly opuštěné psy
a kočky. Děti jim přinesly pamlsky a dárečky.
22. 5. jeli žáci II. stupně spolu s p.uč. Víchovou a Straubem na exkurzi do vodní
elektrárny v Dlouhých Stráních – a přestože jim počasí nepřálo, byl to pro všechny
zúčastněné velmi zajímavý zážitek.
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24. 5. reprezentovali žáci naši školu v In – line biatlonu, který pro základní školy
pořádalo Středisko volného času v Opavě. Mezi opavskými školami se v kategorii
sedmých tříd družstvo děvčat ve složení Tina Karli, Julie Hyrlíková a Kristýna
Večerková umístilo na 1. místě, družstvo chlapců – Denis Chasák, Vojta Mikolajský,
Martin Domanský skončilo na 3. místě. Osmačky – Valerie Winklerová, Amálie
Gebauerová, Tereza Tesařová obsadily 3. místo. Žáci deváté třídy – Lukáš Wolf,
Arnošt Kurka a Petr Pospiech se umístili na 4. místě a děvčata Simona Sedláčková,
Natálie Strnková a Karolína Říčná skončily na 2. místě.
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31. 5. se ve škole neučilo, vždyť následující den byl Den dětí. Učitelé si pro žáky
připravili vědomostní soutěž Pevnost Boyard a smíšená družstva žáků z různých tříd
zaplnila prakticky celé okolí školy i přilehlý park. Byla to velmi zdařilá oslava, za jejíž
zorganizování patří dík všem učitelům – hlavně p. Čuškové a Wenzelové.

Červen 2019
Tento měsíc je ve znamení zvýšené píle
žáků, protože se uzavírají známky.
2. 6. se tanečníci a tanečnice kroužku latinskoamerických a standardních tanců při naší škole
zúčastnili soutěže O POHÁR TSK OPAVA 2019,
která proběhla v Hotelu Belarie v Hradci nad
Moravicí. Tanečníci soutěžili v 11 vypsaných
kategoriích (pro páry i jednotlivce). V nich se do
semifinálových a finálových kol dostala řada
našich žáků. Nejlepších umístění pak dosáhl pár
Matěj Hájek s Dianou Gaardbo ze 7.A, kteří
v kategoriích junioři páry standard, junioři páry
latina a kombinace šesti obsadili vždy 3. místo.
Mladá tanečnice Elen Machoňová z 1. třídy
dokonce svou kategorii děti sólo start vyhrála!
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5. 6. se ve školní družině konaly koloběžkové závody. Děti jely v parku určenou trasu
na čas a nejlepší byly oceněny.
6. 6. v rámci hodiny Výchova k občanství absolvovali žáci deváté třídy přednášku
o lidovém kroji Opavského Slezska.
6. 6. se zúčastnilo 10 dětí ze školní družiny sportovní soutěže Olympiáda školních
družin v Chuchelné. Soutěžili v běhu na 50 m, skoku do písku, plížení na čas, hodu
granátem, překážkovém běhu a ve štafetách. Z 9 družin se umístili na 5. místě.
16. 6. – velký den pro věřící žáky III. třídy – absolvovali První svaté přijímání
v místním kostele.
17. 6. byly uzavřeny známky.
18. 6. navštívili žáci IV. třídy dopravní hřiště v Malých Hošticích a zopakovali si zásady
bezpečnosti silničního provozu.
20. 6. se konala závěrečná pedagogická rada – byly zhodnoceny uzavřené známky,
prospěch a chování všech žáků. Podrobný přehled prospěchu tříd za druhé pololetí
tohoto školního roku naleznete na konci příspěvku.
Červen je také měsíc výletů – na ty vyrazily všechny třídy:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.A
VI.B
VII.A
VII.B
VIII.
IX.

třída
třída
třída
třída
třída

Beskydy – Liščí mlýny
Beskydy – Liščí mlýny
Olomouc
Příbor
Olomouc
Rýmařov
Rýmařov
Beskydy – Trojanovice
Frenštát pod Radhoštěm
Rožnov pod Radhoštěm
Praha
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24. a 25. 6. se konal poslední sběr papíru v tomto školním roce. Opět děkujeme všem
sběračům, velmi tím pomáháte nejen škole, ale i životnímu prostředí.
Poslední týden školního vyučování byl tradičně věnován úklidu tříd, odevzdávání
učebnic, stěhování všeho druhu a také různým aktivitám jednotlivých tříd.
V pátek 28. 6. jsme rozdali vysvědčení – a teď už hurá na prázdniny!
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří jakkoli pomáháte nebo alespoň
fandíte naší škole.
Přeji všem dětem krásné prázdniny a všem dospělým klidné léto k zotavení.
Snad vyjde počasí a Vy všichni si užijete společně prožívané chvíle – rodiče i děti.
Mgr. Renata Pospiechová
Ředitelka ZŠ Velké Hoštice
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PF
2019
PF 2019

Spokojené, láskou a porozuměním
Spokojené, láskou a porozuměním
naplněné vánoční svátky,
naplněné vánoční svátky,
v novém roce všechno dobré,
v novém roce všechno dobré,
hodně štěstí, zdraví a úspěchu
hodně štěstí, zdraví a úspěchu
Vám přeje
Vám
přeje Hoštice
Obecní úřad
Velké
Obecní úřad Velké Hoštice

20.8.2019
Michaela Pospiechová

