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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané.
Podzim je tady – sice zatím nezvykle teplý, ale jinak se vším, co k němu patří.
Jděte se projít do našeho pěkného parku – září barvami.
Práce v obci samozřejmě s podzimem nekončí. Právě v parku zrovna probíhá
I. etapa revitalizace lipové aleje, provádí ji speciální arboretová firma. Alej je
již stará a mnohé stromy nemocné, je třeba ji uchovat v plné kráse pro naše
potomky.
Definitivně jsme ukončili rekonstrukci tělocvičny, která již slouží svému účelu.
Byla dokončena dlažba chodníků na ulici Nová. Asfaltování této ulice je závislé na získání dotace, pokud ji získáme, na jaře se bude asfaltovat.
V současné době se také aktivně podílíme na přípravě získávání dotací z programu „Kotlíkové dotace“, zapojuje se do něj asi 30 velkohoštických občanů.
Samozřejmostí je údržba obecní zeleně, úklid obecních ploch apod.
Chystáme také tradiční podzimní akce, například setkání se seniory v našem
zámku, oslavu jubilantů a jiné.
V polovině listopadu si připomeneme 30. výročí pádu komunismu a obnovení
demokracie v naší zemi. I ve Velkých Hošticích se před třiceti lety děly zajímavé věci – viz příspěvek dále. Rád bych zde zdůraznil, že přes všechny potíže,
které s sebou demokracie přináší, je rozhodně co slavit. Zavzpomínejte i Vy.
A hlavně – nezapomínejte.
V naší obci nechystáme speciální oslavu tohoto výročí. Ale rozhodně se chystám přímo 17. 11. do Opavy, kde se bude konat vzpomínková demonstrace.
Pokud máte chuť a čas, přidejte se – ať nás u transparentu s nápisem „Velké
Hoštice“ stojí více.
Svobody, kterou tehdejší události přinesly, si nikdy nepřestanu vážit.
Ing. Alfons Pospiech
Starosta obce
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INFORMAČNÍ SERVIS
ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ZE DNE 10.10.2019
OZ schvaluje a bere na vědomí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

Zprávu o činnosti obecního úřadu za uplynulé období.
Rozbor hospodaření Obce Velké Hoštice za období leden – září 2019.
Úpravu rozpočtu – rozpočtové opatření Obce Velké Hoštice č. IX/2019.
Žádost MS BORKA Velké Hoštice, z.s. o přidělení dotace ve výši 5.000 Kč
na pořádání podzimních zkoušek a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace na 5.000 Kč.
Obecně závaznou vyhlášku Obce Velké Hoštice č.3/2019, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Velké
Hoštice.
Obecně závaznou vyhlášku Obce Velké Hoštice č.4/2019 o nočním
klidu.
Smlouvu č. 03881961 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky na akci „Podpora výměny kotlů v obci
Velké Hoštice, okres Opava“ ve výši 5 420 000,00 Kč.
Žádost o uvolnění finančních prostředků ze Státního fondu životního
prostředí České republiky na akci „Podpora výměny kotlů v obci Velké
Hoštice, okres Opava“ ve výši 3 020 000,00 Kč.
Smlouvu č. 1/2019 o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi Obcí
Velké Hoštice a panem Mgr. Petrem Michalčíkem na výměnu zdroje
tepla ve výši 150 000,00 Kč.
Na základě výsledků výběrového řízení nákup nového obecního traktoru od firmy DFH s.r.o. Slavičín, za částku 1.929.250 Kč včetně DPH
a současně schvaluje i smlouvu na nákup tohoto traktoru mezi Obcí
Velké Hoštice a výše uvedenou firmou DFH, s.r.o. Zastupitelstvo obce
rovněž schvaluje celkové pořadí všech firem na nákup traktoru v provedeném výběrovém řízení dle cenové nabídky.
Plán inventur na rok 2019.
Zpracování žádosti o dotace na digitální povodňový plán obce.
Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků vodovodů
provozně souvisejících č. 978/DPS/OP/V/2019 mezi Obcí Velké Hoštice
a SmVaK a.s. Ostrava.
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14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Kupní smlouvu mezi Ing. Janem Peřinkou st. a Obcí Velké Hoštice
na nemovitosti – stavba bez č.p., jiná stavba na pozemku parc. č. 68/7,
stavba bez č.p., jiná stavba na pozemku parc. č. 68/8 za kupní cenu
1 460 403,00 Kč.
Kupní smlouvu mezi Ing. Janem Peřinkou st. a obcí Velké Hoštice
na nemovitosti – pozemek parc.č. 64/1 o výměře 93 m2, pozemek
parc.č.  7 o výměře 130 m2, pozemek parc.č. 68/2 o výměře 735 m2,
pozemek parc.č. 68/10 o výměře 281 m2, stavba bez č.p. na pozemku
parc.č. 68/11 za kupní cenu 4 951 999,00 Kč.
Kupní smlouvu mezi Ing. Janem Peřinkou ml. a obcí Velké Hoštice
na nemovitost – pozemek parc. č. 68/11 o výměře 228 m2 za kupní
cenu 87 598,00 Kč.
Smlouvu o způsobu úhrady kupní ceny č. 198/2019/2367/BO mezi Československou obchodní bankou a.s., Ing. Janem Peřinkou st. jako prodávajícím a Obcí Velké Hoštice jako kupujícím.
Záměr zřídit rozšíření stávajícího lanového centra v lesoparku za předpokladu získání státní dotace.
Zakoupení čistícího stroje ROTOWASH R45 na podlahy od firmy Clearworld.
Rozhodnutí č. 03881961 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky na akci „Podpora výměny
kotlů v obci Velké Hoštice, okres Opava“.
Výroční zprávu o činnosti Základní školy Velké Hoštice za období
2018 – 2019.
Výroční zprávu o činnosti Mateřské školy Velké Hoštice za období
2018 – 2019.

Neschvaluje:
1.
2.

Žádost Obce Chlebičov o postoupení části katastru Obce Velké Hoštice
pro Obec Chlebičov.
Prodloužení Městské hromadné dopravy z Opavy do obce Velké Hoštice přes Malé Hoštice.
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DOPRAVNÍ UZAVÍRKA
Oznamujeme občanům, že v době od 11.11. do 19.11. 2019 včetně
dojde k úplné uzavírce ulice Nádražní v místě železničního přejezdu. Důvodem je oprava železničního přejezdu na trati Opava – Hlučín. Objízdná trasa
povede přes Pusté Jakartice a Chlebičov.
Pro zajištění plynulého provozu OÚ Velké Hoštice ve spolupráci s Policií
ČR umístí na ulicích Pekliska, Kpt. Jaroše a Nová (dolní část) značky ZÁKAZ
ZASTAVENÍ. Žádáme všechny řidiče, aby tyto značky respektovali.

NOVÁ SMUTEČNÍ VÝVĚSKA
Obecní úřad zřídil novou
smuteční vývěsku, která je umístěna u obchodu paní Jitky Vitáskové.
Stávající smuteční vývěska zůstává
na svém místě (roh ulic Pekliska
a Opavská).

BEZPLATNÁ PRÁVNÍ
PORADNA
Vážení spoluobčané,
již nějakou dobu funguje
v naší obci právní poradna, kde
máte možnost bezplatně konzultovat své právní problémy, které plynou
z běžného občanského života. Za dobu fungování této poradny již část občanů obce využila tuto možnost a diskrétně probrala své problémy s právníkem
v rámci obecného poradenství, věřím, že ke své spokojenosti.
Dostanete-li se do situace, kdy se budete chtít poradit o svém právním
problému, můžete využít poradnu vždy každé ÚTERÝ od 17:00 do 18:00 hod.,
a to v místnosti obecního úřadu, kde se konají veřejná zasedání zastupitelů.
Nemusíte se objednávat předem, stačí přijít.
Mgr. Petr Michalčík
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Představitelé obce Velké Hoštice a kulturní komise naší obce
ve spolupráci s Klubem žen
Vás srdečně zvou na

Setkání jubilantů
které se uskuteční

ve středu 20. listopadu 2019 v 16:00 hodin
v zámecké restauraci Kastelán.

Bude pro Vás připraveno pohoštění a krátký kulturní
program.
Na Vaši účast se těší pořadatelé.
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STACIONÁŘ
Obecní úřad Velké Hoštice ve spolupráci se Senior klubem zřídil v obci
Stacionář pro seniory.  Stacionář je otevřen každou středu od 15:00 v zámku
v DPS. Členky Senior klubu zajistí na každé setkání krátký odpolední program
a svačinku. Případní zájemci o stacionář se mohou hlásit u paní Kristiny Nestrojové na tel. 777 171 252 nebo na obecním úřadě.

KOTLÍKOVÉ DOTACE
Vážení zájemci o kotlíkové dotace!
Jak jistě víte, výměnu kotlů na tuhá paliva lze v současné době ve spolupráci s OÚ předfinancovat bezplatnou návratnou finanční výpomocí ze strany obce. Pro usnadnění zde uvádíme, co musí zájemci splňovat:
1) Především byste již měli mít ve svých rukou uzavřenou a podepsanou
smlouvu o poskytnutí kotlíkové dotace (zpět z krajského úřadu s podpisem hejtmana kraje, či osoby jej zastupující). Až v tento okamžik má
smysl jít žádat o finanční výpomoc na naši obec.
2) Pokud již tuto smlouvu máte k dispozici, pak neváhejte kontaktovat
paní Irenu Stiborskou na tel. 723439552, kde si domluvíte schůzku,
a tato pracovnice Vám pomůže s vyplněním a podáním žádosti.
V případě potřeby veškeré informace o této finanční výpomoci a podmínkách její žádosti dohledáte na webových stránkách obce www.hostice.cz
v levé záložce „úřad obce“ a podzáložce „kotlíkové dotace“.
Mgr. Petr Michalčík

OZNÁMENÍ ZÁJEMCŮM
Kulturní komise při OÚ prosí všechny, kteří mají zájem prodávat své výrobky na velkohoštickém adventu, aby se do 15. listopadu přihlásili na obecním úřadě, kde jim budou poskytnuty podrobnosti. Děkujeme.
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ROK 1989 VE VELKÝCH HOŠTICÍCH
SAMETOVÁ REVOLUCE A VELKÉ HOŠTICE
Před 30 lety proběhlo v našem státě nenásilné předání moci známé proto pod názvem Sametová revoluce. Vyvrcholilo tím napětí, které ve společnosti stále vzrůstalo, a nespokojenost s režimem, která stoupala – přesto nikdo
nečekal, že se komunisté vzdají tak rychle, tak bezmocně a tak snadno.
17. 11. 1989 se po demonstraci zbití studenti v Praze obrátili na známé
herce, ti oslovili disidenty – a začali informovat širší veřejnost. V Praze se konaly
demonstrace každý podvečer a přicházelo stále více lidí.
My na venkově jsme měli zpočátku jen málo informací. Je třeba si uvědomit, že internet neexistoval, telefonní spojení bylo vzácné a oficiální zprávy
v televizi, rozhlase nebo novinách dlouho mlčely. O tom, co se v Praze děje,
jsme se dozvídali ze zpráv na rušených a zakázaných stanicích Svobodná Evropa
a Hlas Ameriky, případně od příbuzných nebo známých z ciziny.
Pomalu začala plát jiskřička naděje, že se snad režim změní, ale jistota to
nebyla. A vládl všudypřítomný strach. Nikdo nevěřil, že se komunisté vzdají bez
boje. Báli jsme se. A nevěřili jeden druhému, to bylo v té době normální. Na veřejnosti se o ničem nemluvilo, ani ve Velkých Hošticích ne. Když pak byla vyhlášena generální stávka a televize začala vysílat přímý přenos miliónové demonstrace
na Letné v Praze (25. 11.), nedýchali jsme dojetím a překvapením před televizí. A ti odvážnější začali nosit na oblečení trikolóru, aby dali najevo svůj postoj.
A byla to zpočátku jen hrstka občanů. Strach byl všudypřítomný, i když na něj
dnes mnozí zapomněli. Byl také posílen faktem, že předvečer oné velké pražské
demonstrace se přímo v naší vesnici objevila nákladní auta s ozbrojenými milicionáři, kteří byli připravení táhnout na Prahu. Jenže pak rozkaz kdosi odvolal.
Dění ve společnosti nabíralo na obrátkách, ale v naší obci stejně jako
v mnoha jiných byl klid.
Až měsíc poté, co bylo v Praze založeno Václavem Havlem a ostatními
Občanské fórum, se Velké Hoštice zapojily také.
Připomeňme si tehdejší události:
Odpoledne 18. 12. 1989 jsme s manželem dospěli k jednoznačnému rozhodnutí – jdeme do toho. Není na co čekat. Měli jsme malé děti a položili si –
pro nás – zásadní otázku: Jak jim jednou odpovíme, až se zeptají, co jsme dělali
my v době Sametové revoluce?
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Obešli jsme pár přátel nebo známých, u kterých jsme doufali, že jim můžeme věřit. Svěřili jsme se jim se záměrem založit u nás v obci Občanské fórum.
Nespletli jsme se. Šli do toho s námi. A většina se pak stala mluvčími OF.
Večer jsme napsali plakáty – ručně, jak jinak, tehdy. Bylo jich šest. Roznesli
jsme je za tmy po vsi a čekali, jaký bude výsledek. Doufali jsme, že přijde aspoň
deset, možná i dvacet lidí.  Přišlo 130. Absolutně jsme se nemohli vejít do knihovny mezi regály s knihami.
Sken originálu
plakátu, který manželé
Pospiechovi vytvořili.
Knihovna se tehdy nacházela v přízemí
v zámku vpravo. První schůze OF se konala
vlevo v sále – bylo zcela
nabito. Mnozí se asi ještě pamatujete. A všichni
přítomní se spontánně podepsali do zřizovací listiny OF Velké Hoštice.
OF Velké Hoštice svolali a založili manželé Renata a Alfons Pospiechovi.
Mluvčími byli zvoleni Petr Borunský, Pavla Chovancová, Marcela Nowaková,
Josef Teuer a Robert Winkler.
Byla vyslovena podpora stávkujícím studentům a podpořena kandidatura
Václava Havla na prezidenta republiky. Ale především se občanům rozvázal jazyk
a mohli svobodně sdělit, co měli léta na srdci – bylo slyšet hodně kritiky na stávající
režim a vládnoucí poměry, tvrdě byla kritizována činnost místního národního výboru – pro připomenutí: v čele MNV tehdy stáli soudruzi z Chlebičova (předseda
i tajemník), protože Velké Hoštice a Chlebičov byly tehdy sloučeny v jednu obec.
II. schůze OF Velké Hoštice se konala v sále místního pohostinství 8. 1.
1990 a zúčastnilo se více než 200 lidí. Oceňme odvahu tehdejších představitelů
sloučené obce – zúčastnili se také. Atmosféra byla tehdy místy velmi vypjatá,
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ale přesto vládlo dnes již nepřenosné nadšení způsobené vydechnutím. Z lidí
jako by spadl strach – a začali mluvit. Byly přijaty tyto požadavky, které občany
nejvíce trápily a měly tedy být přednostně a urychleně řešeny:
• co nejrychlejší rozdělení obcí Velké Hoštice a Chlebičov na dvě samostatné obce
• přejmenování ulic Fučíkova (dnes Zámecká) a Vítězného února (dnes Nová)
• řešení dokončení výstavby nákupního střediska v centru obce: stavba prodejny se jevila jako neúčelná, špatně provedený projekt i vykonávané práce apod.
• zřízení alespoň jedné telefonní budky v obci
• požadavek zřízení ordinace obvodního lékaře alespoň jednou týdně přímo v obci
• nesouhlas s výukou občanské výchovy na místní základní škole zástupkyní
ředitele, která byla komunistkou
• podat stížnost proti zamýšlené stavbě spalovny v Komárově (obavy ze znečištění životního prostředí)
• zřízení zastávky vlaku u Ostroje.
III. schůze OF se konala 30. 1. 1990 opět na sále a dostavilo se asi 160 občanů. Na tuto schůzi se opět dostavili i představitelé obce – tentokrát z řad občanů Velkých Hoštic – a projevili zásadní nesouhlas s rozdělením obce, s jakoukoli
úpravou stavěné prodejny, zamítli stížnost na spalovnu v Komárově jako neopodstatněnou. Funkcionáři MNV ovšem zapomněli, že lidé se nadechli znovuzískané
svobody, takže jejich vystoupení vzbudilo odpor a nesouhlas. Vyslechli si mnohé.
Na svých požadavcích občané trvali a z řad mluvčích OF byli vybráni ti,
kteří měli za požadavky konkrétně bojovat. A byly přidány další:
• zamezit trvalému znečišťování komunikací povozy JZD (pro připomínku:
naše družstvo tehdy patřilo pod JZD Kateřinky a o nějakých ohledech k životnímu prostředí nemohlo být řeči)
• skoncovat s ničením ovzduší i přírody přečerpáváním čpavku na místním nádraží (vy, kteří bydlíte poblíž – pamatujete na ten zápach? a pak na spálené
rostliny na zahrádkách?)
• vyřešit katastrofický stav stáje na Opavské ulici při vjezdu do obce
• znovu postavit kamenný kříž u bunkru před tratí směrem na Malé Hoštice
(kříž byl soudruhy odstraněn u příležitosti oprav bunkru)
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IV. schůze OF se konala 21. 3. 1990.
Obsahem této schůze byla především příprava kandidátky do komunálních voleb. Za OF kandidovali: Ing. Alfons Pospiech, Petr Borunský, Vladimír Kováč, Robert Winkler, Theodora Rinková, Jan Mikolajský, Ing. Josef Štefek, František Jaroš, Marcela Nowaková. V podzimních obecních volbách nebyl zvolen
ani jeden člen KSČ.
Celá situace v době vzniku a fungování OF ve Velkých Hošticích byla hodně napjatá, padlo mnoho výhrůžek, konalo se mnoho provokací ze strany těch,
kteří přicházeli o moc, došlo i k fyzickému napadení. Jen boj o skříňku pro OF
byl dramatický i dlouhý. Veškeré materiály byly psány ručně, plakáty neustále
kdosi strhával apod.
Nicméně tak jako v celé ČR i ve Velkých Hošticích se lidé dokázali semknout a stát za svým. Atmosféra tehdejší doby se nedá přenést ani vysvětlit.
Z lidí spadl strach a sálalo z nich nadšení z toho, že se dožili převratu.
Dnes často na dobu budování socialismu již zapomínáme, nebo si ji někteří
idealizují. Lidská paměť je rozporuplná a často krátkozraká. Slýchám názory, že
bylo líp. Nebylo.
Slýchám názory, že komunismus je dobrá myšlenka, jen byl špatně proveden. V žádném případě – komunismus je špatný už jako myšlenka. Nepřináší žádnou rovnost lidí, ta ostatně neexistuje a ani existovat nemá. Nejsme si všichni rovní,
každý je individuální bytost. Každý je člověkem sám o sobě. A na člověka komunismus absolutně nemyslel ani nemyslí. Přinesl spoustu zla, lidského neštěstí, bezpráví a nespravedlnosti. Zakořenil v lidech nedůvěru jednoho ke druhému, neúctu
k lidem i jejich majetku. Bude trvat dlouho, ne jen jednu generaci, než se odstraní
křivdy a pokřivenost v myšlení, kterou bývalý režim po sobě zanechal.
Ale vykročili jsme správným směrem.
Demokracie má mnoho chyb, všichni je vidíme a často i kritizujeme. Ale přináší
lidem svobodu myšlení i jednání. Je jen a jen na nás, jak s ní naložíme. Mysleme na to.
Připomínáme si 30. výročí listopadových událostí. A je co slavit. Svoboda,
která nám byla tehdy navrácena, je jednou z nejdražších hodnot. Nedejme si
ji vzít.
Mgr. Renata Pospiechová
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Nový školní rok se
již zcela rozběhl a ve škole se žáci i děti věnují především tomu hlavnímu
– výuce. Nicméně s vyučováním souvisejí i další
akce a činnosti, níže uvádíme jejich stručný výčet.

ZÁŘÍ
Nový školní rok byl zahájen v pondělí 2. 9. slavnostním shromážděním
žáků a učitelů i nových prvňáčků a jejich rodičů, a to v důsledku nepříznivého
počasí ve školním respiriu. Po uvítání všech přítomných a projevu paní ředitelky se všichni rozešli do tříd. Samozřejmě nejdůležitější byl tento den pro nové
žáčky I. třídy, které letos vede paní učitelka Silvie Šnajdrová.
Ve třídě ke všem ještě krátce promluvila paní ředitelka, pak se s žáčky
rozloučila paní ředitelka mateřské školy – a pak slavnostní atmosféru umocnil
malými dárky pan starosta a vše vyvrcholilo kornouty, které dětem rozdala třídní učitelka. A pak už jim to začalo…
3. – 6. 9. se na Kajlovci konal již tradiční adaptační kurz pro žáky 6. tříd. Letos
máme opět dvě šesté třídy, do kterých přišli nově dojíždějící žáci – a aby se všichni navzájem lépe poznali, aby se seznámili
s učiteli – právě k tomu
slouží adaptační kurz.
Byl tematicky zaměřen
na život rytířů a šlechtičen a žáci si při něm užili
spoustu zábavy, soutěží,
klání, ale i odpočinku.
Vše zorganizovali noví
třídní učitelé 6. tříd –
pan učitel Straub a pan
12

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
učitel Vítek, pomáhala jim paní vychovatelka Mrovcová. K utužení sportovní zdatnosti žáků přispěl fakt, že cestu tam i zpět (Velké Hoštice – Kajlovec) urazili žáci na kolech.  
14. 9. se žáci pěveckého sboru I. stupně se svými učitelkami p. Malcharkovou a Vítkovou představili s krátkým, ale velice zdařilým vystoupením
na obecních dožínkách.  Poté zatančili žáci II. stupně, členové kroužku společenských tanců – i ti sklidili zasloužený potlesk.
25. a 26. 9. se ve škole sbíral starý papír – tentokrát to bylo téměř 6 a půl
tuny. Všichni sběrači pomáhají škole, děkujeme!
V průběhu září se již zcela rozjel provoz v nově rekonstruované tělocvičně – cvičí
a sportují nejen žáci školy, ale také členové různých obecních složek, oddílů, nebo prostě skupiny přátel. Nově škola také organizuje pronájem sálu v nástavbě nad tělocvičnou.

ŘÍJEN
V říjnu začala pracovat většina kroužků – a nabídka je opět široká, viz seznam:
Nižší stupeň a družina
Název kroužku
keramika 2. tř.
keramika 4. tř.
taneční
keramika 1. tř.
keramika 3. tř.
taneční TSK – Opava
pěvecký 1.-4. tř.
flétna 1. tř.
flétna 2. tř.
flétna 3. tř.
flétna 4. tř.
badminton a ringo
lego
zumba
dramatický 1.-5. tř.
němčina
zdravotní

Den
pondělí lichý týd.
pondělí sudý týd.
pondělí sudý týd.
úterý
čtvrtek sudý týd.
úterý
úterý
čtvrtek
pátek
čtvrtek
pondělí
středa
čtvrtek
pátek
dle domluvy
pondělí
dle domluvy
13

Hodina
12.00 – 13.00
13.00 – 14.00
13.45 – 15.00
12.00 – 12.45
12.45 – 13.30
14.00 – 15.00
12.45 – 13.30
11.50 – 12.35
11.50 – 12.35
15.00 – 15.45
15.00 – 16.00
12.45 – 13.30
13.45 – 14.35
14.00 – 15.15
15.00 – 15.45

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vyšší stupeň
Název
Psaní všemi deseti
Florbal
Pěvecký sbor
Příprava na př. zkoušky z ČJ
Logický kroužek
Zdravotní kroužek
Výtvarný kroužek
Chemický kroužek
Stolní tenis

Vyučující
Mgr. Lasáková
Mgr. Vítek
Mgr. Calábková
Mgr. Calábková
Mgr. Čušková
Mgr. Vítek
Mgr. Wenzelová
Mgr. Víchová
Mgr. Havlas
Mgr. Vítek

Den
Út + St
Čt
Pá
St
St

Hodina
13:45 – 14:30
13:45 – 14:30
13:45 – 14:30
7:15 – 7:55
14:00

1x měsíčně
dle potřeby
1x měsíčně
St

13:30 – 14:15

2. 10. poprvé po prázdninách zasedal Školní parlament, bude se scházet vždy
první středu v měsíci.
3. 10. celý II. stupeň zhlédl v kině Mír v Opavě zeměpisný pořad o Kolumbii.
10. 10. se konalo zasedání Školské rady pod vedením p. učitelky Markéty Víchové. Hlavním tématem programu bylo schválení Výroční zprávy školy.
15. 10. navštívily školu děti z místní mateřské školky, aby si vyzkoušely práci v keramické dílně. Dětem se práce
s hlínou velmi líbila a své výrobky si pak mohly odnést domů.
16. 10. 2019 proběhla ve ŠD
drakiáda. Počasí nám přálo, draci létali a děti strávily
v Pekliskách slunečné odpoledne s pěknými zážitky. Děkujeme p. vych. Mrovcové, rodičům
a prarodičům dětí za pomoc.
V říjnu proběhla v družině výtvarná soutěž na téma Podzimní strašidlo. Děti vyrobily z přírodnin spoustu strašidýlek, která byla vystavena ve vestibulu. Vyhodnocení soutěže proběhlo po uzávěrce tohoto čísla.
14

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Po uzávěrce tohoto Občasníku:
23. 10. děti z pěveckého sboru I. stupně zazpívají seniorům na jejich každoročním setkání v místním zámku.
24. 10. se žáci 9. třídy zúčastní Veletrhu povolání ve sportovní hale v Opavě.
25. 10. bude na školní zahradě uspořádán lampiónový večer s průvodem, stezkou odvahy, opékáním špekáčků i ohňostrojem.
Pondělí 28. 10. je státním svátkem a následující dva dny máme podzimní
prázdniny.
Počty žáků ve třídách v tomto školním roce:
Počet
dětí
1.
20
2.
17
3.
14
4.
16
5.
26
6.A
18
6.B
17
7.A
17
7.B
17
8.A
21
8.B
21
9.
16
CELKEM 220
Třída

Třídní učitel/učitelka
Mgr. Silvie Šnajdrová
Mgr. Jana Gebauerová
Mgr. Eva Vítková
Mgr. Andrea Malcharková
Mgr. Karla Volfová
Mgr. Pavel Straub
Mgr. Oto Vítek
Mgr. Jana Čušková
Mgr. Lenka Lasáková
Mgr. Soňa Calábková
Mgr. Markéta Víchová
Mgr. Lenka Wenzelová

Počty dětí ve školní družině
v tomto školním roce:
1. třída
2. třída
3. třída
4. třída
5. třída

celkem chlapci dívky
19
11
8
14
5
9
11
6
5
11
7
4
3
2
1
58
31
27

Rozdělení dle vychovatelek:
Odd.
1.
2.
3.

Vychovatelka
Žáků
Jana Müllerová
22
Bohumila Mrovcová
22
Mgr. Marie Vítečková 14

Děkuji všem učitelům a ostatním pracovníkům, kteří se podílejí na organizování nejrůznějších školních akcí. Také děkuji žákům, kteří naši školu reprezentují kulturními vystoupeními na různých obecních akcích.
Všem přeji hodně energie do dalších podzimních dnů a úspěšné zakončení 1. čtvrtletí ve škole.
Mgr. Renata Pospiechová
ředitelka školy
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
ZÁKLADNÍ CÍLE MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ
PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019-2020
•
•
•
•
•
•
•
•

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 2019/2020
Provoz mateřské školy: od 6:30 do 16:00 hodin.
Rozdělení dětí do tří tříd:
1. třída „Žabičky“ – 12 nejmladších dětí
2. třída „Broučci“ – 28  středních dětí
3. třída „Motýlci“ – 28  nejstarších dětí

V MATEŘSKÉ ŠKOLE NABÍZÍME DĚTEM TYTO KROUŽKY:
Doplňkové aktivity v mateřské škole zajišťované externími lektory probíhají jednou týdně v odpoledních hodinách.
Rodiče svým dětem vybrali tyto kroužky:
Angličtina – zábavnou formou seznamuje děti s anglickým jazykem pomocí
her, písní a pohybových aktivit. Přihlášeno je 10 dětí.
Plavecká přípravka „Hastrmánek“ – program pomáhá zbavit se strachu z vody
a získat předplavecké dovednosti (cyklus 10 lekcí v Plavecké škole v Kravařích
je organizován každé pondělí v dopoledních hodinách), přihlášeno je 26 dětí.
Němčina – zábavnou formou seznamuje děti s německým jazykem, kroužek
navštěvuje 14 dětí.
16

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Usměvavé lyžování – bude probíhat v zimním měsíci na Vaňkově kopci, je
přihlášeno  14 dětí.
Gymnastika Špičková – sportovní průprava pod vedením kvalifikovaných trenérů – posilování, zpevňování, správné držení těla, cvičení podle hudby, základní gymnastické prvky, kroužek navštěvuje 16 dětí.
Povídání, to je hraní – logopedického kroužku se zúčastňuje 8 dětí.

USKUTEČNĚNÉ AKCE:
Divadélko „Smíšek“ přijelo 13. 9. s pohádkou „Malované zpívánky“.
Dožínky byly první akcí, které se zúčastnily naše nejstarší děti ze třídy „Motýlci“ spolu s dětmi z 1. třídy. Se svým programem vystoupily v úplně nových
krojích v sobotu 14. 9.

Výstavu hroznového vína na místním zámku jsme navštívili v pondělí 16. 9.
a pochutnali jsme si na hroznovém vínu. Děkujeme.
Informativní schůze pro rodiče proběhla 19. 9., rodiče se seznámili s provozem, školním řádem a školním vzdělávacím programem.
17

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Pěší výlet s batůžky jsme naplánovali
na 25. 9. za krásného
podzimního počasí
do blízkého okolí.
Přednáška psycholožky Lenky Bínové z Brna se konala
26. 9. a byly zaměřena na adaptační potíže při nástupu dětí
do mateřské školy.
Interaktivní divadlo doplněno anglickým jazykem děti navštívily 8. 10.
Divadélko „Smíšek“ nás navštívilo 9. 10. s pohádkou „Podzimní strašáci“.
Návštěva keramické dílny v základní škole se uskutečnila v úterý 15. 10. s našimi nejstaršími dětmi, které si pod vedením paní učitelky Víchové vyrobily
krásnou slunečnici. Děkujeme paní Víchové za čas, který dětem věnovala.
Pouštění draků proběhlo ve středu 16. 10. v dopoledních hodinách na místním letišti.
Podzimníčci – v měsíci říjnu rodiče přinášeli do MŠ doma vyrobené podzimníčky z přírodnin, kterými jsme si vyzdobili MŠ a za které jim tímto děkujeme.

UPOZORNĚNÍ:
Mateřská škola bude uzavřena od 23. 12. 2019 do 3. 1. 2020
Provoz bude zahájen v pondělí 6. 1. 2020.
Krásný zbytek podzimu Vám za celou mateřskou školu přeje
Lenka Prokšová, ředitelka MŠ
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rémií

Nyní s P

2 000 Kč

NECHTE SVÉ STAVEBKO ZDRAVĚ RŮST
Nyní s Prémií 2 000 Kč a zhodnocením 3,76 % ročně
Detailní podmínky a platnost akce Prémie 2 000 Kč naleznete na www.modrapyramida.cz.
Modrá pyramida si vyhrazuje právo akci kdykoliv ukončit.

Nyní získáte při založení 2 smluv o stavebním spoření BONUS – roční dálniční známku ZDARMA.
Tato nabídka platí pouze u daného poradce níže.
Zuzana Kancnerová, obchodní manažer
tel.: 777 722 053
e-mail: Zuzana.Kancnerova@mpss.cz

modrapyramida.cz

6. VELKOHOŠTICKÉ DOŽÍNKY
Již od pátku 13. září se naše obec zdobila a připravovala na dožínkový
průvod, který vyjel z bran Hoštické a.s. v sobotu 14. září o půl druhé odpoledne. Tradičně v čele průvodu táhli zahrádkáři na vozíku dožínkový věnec, pak
následoval automobilový veterán se starostou a chotí, poté jel koňský povoz
s předsedou a agronomem Hoštické a.s. a dále pak povozy se zemědělci a významnými hosty dodavatelů a odběratelů. Do průvodu se již tradičně zapojily
téměř všechny místní spolky. Nejdříve na ponících jely členky Hřebčína HF
a poté mládež Fotbalového klubu, členky Klubu žen, členové Dobrovolného
hasičského sboru, Devatera, členové Seniorklubu, členové Furtisami a členové Fotbalového klubu. Členové Českého svazu chovatelů cestovali na povozu
taženém traktorem. Za nimi jela historická zemědělská technika ze čtyřicátých a padesátých let minulého století a průvod končil mohutnými traktory
reprezentujícími současnou nejmodernější techniku.
U
zámku nás vítala
a jednotlivě přicházející představovala moderátorka Lucie
Martínková.
Na
kruhovém
pódiu vystoupily děti naší
mateřské školy,
základní školy,
místní Country
skupina, obdivoCelé odpoledne zpestřila řezbářská show
vali jsme zajímavou řezbářskou
show a na závěr vystoupil vynikající profesionální folklorní soubor Kunovjan
se stejnojmennou  cimbálovou muzikou. Program obohatili několika vkusnými a krásnými vstupy členové spolku Furtisami, kteří také předávali kytičky
a pamětní medaile zemědělcům hospodařícím na území obce Velké Hoštice,
významným dodavatelům a odběratelům.
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6. VELKOHOŠTICKÉ DOŽÍNKY
Mezi jinými vystoupeními pak poděkoval předseda a agronom Hoštické
a.s. bývalým členům družstva, kteří se dožili 80 a více let, popřál jim mnoho
zdraví do dalších let a předal pamětní list, kytičku a láhev vína. Mezi dalšími
vstupy pak předal starosta obce spolu s předsedou Hoštické a.s. ocenění Fajn
roba a Fajn chlop spolu s taškou obce a lahví vína 4 občanům a poděkoval jim
za příkladnou a dlouholetou činnost ve spolcích.

Ocenění bývalí členové družstva

Chci poděkovat všem, kteří se aktivně zapojili do příprav i vlastního
průběhu dožínek. Poděkování patří občanům, kteří krásně vyzdobili své okolí, kudy procházel průvod. Poděkování patří všem spolkům, které připravily
své stánky plné dobrot jak k jídlu, tak k pití. Poděkování patří členům spolku Furtisami, kteří obohatili program výtečnými vstupy a zejména patří dík
za skvělé uvádění p. Romanu Dvořákovi, Liboru Daňkovi, Davidu Šupíkovi,
Lucii Štěbrové a dalším, kteří spolupracovali na programu a podíleli se na náročné přípravě. Zvláštní poděkování patří také paní Lucii Martinkové za skvělé moderování a uvádění jednotlivých vystupujících.
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Ing. Josef Teuer

SENIOR KLUB
Náš Senior klub po prázdninách opět pilně pracuje. S plným nasazením
jsme se zúčastnili hoštických dožínek. Napekly jsme koláče a pomáhaly s dožínkovou výzdobou.

Uspořádali jsme krásný zájezd na poutní místa ve Zlatých Horách – známé MariaHilf. Měli jsme tam objednanou mši svatou. Po mši svaté nám pan
farář povykládal celou historii tohoto
překrásného poutního místa. Bylo to
opravdu velice zajímavé a dojemné.
Po obědě, který byl
ve městě Jeseník,
nás pan řidič zavezl
až do Priessnitzových lázní, kde jsme
si prohlédli krásnou
lázeňskou budovu.
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SENIOR KLUB
Zúčastnili jsme se seniorské soutěže v petanque, která se konala ve Velké
Polomi. I když to nikdo z nás nikdy nehrál, přesto jsme postoupili do finále.
Soutěž vyhráli manželé, kteří tuto hru hrají už dlouho.
Také jsme zavařovali jablka, která budeme používat jako nádivku do koláčů. Chtěla bych poděkovat všem, kteří nám jablka darovali.
Přihlásili jsme se do krajské soutěže Senior kvíz, která se bude konat
v Oticích u Opavy. Držte nám palce.
Pomalu budeme připravovat výstavu betlémů – začneme pečením perníků. Advent začíná 1.12.2019, kdy také zahájíme tuto výstavu.
Jak vidíte, náš Senior klub stále vyvíjí bohatou činnost.   
Kristina Nestrojová, předsedkyně

DUCHOVNÍ OKÉNKO
Vážení spoluobčané,
zahájili jsme školní rok na základních a středních školách, někde to bylo se
mší svatou, ale vždy to byl projev ředitele školy nebo představitelů obcí a měst.
Vzpomínky našich babiček a prababiček na školu jsou různé, ale velmi často je vzpomenuta výuka náboženství, což bylo naprosto běžné a samozřejmé.
V současné době jsme v situaci, kdy není zájem – zvláště ve vyšších
ročnících, chybí kněží, máme nedostatek katechetů a katechetek a mohl bych
pokračovat, co vše nám schází. Samozřejmě, že kořeny všech těchto problémů jsou v rodinách a společnost tyto hodnoty nepodporuje, zvlášť na těch
nejvyšších místech.
Přeji rodičům, učitelům, studentům a žákům především Boží požehnání, trpělivost a odvahu začít v rodinách se modlit a navštěvovat nedělní
bohoslužby, aby naše kostely byly navštěvovány radostnými tvářemi, neboť
všichni jsme stvořeni k Jeho službě a chvále.
P. ThLic. Radovan Hradil, Th.D.
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ZAHRÁDKÁŘI

Zahrádkáři spolu s dalšími spolky před dožínkovým průvodem

Stejně jako v minulých letech i letos pořádala ZO ČZS Velké Hoštice výstavu
hroznů Slezska – tentokrát již po čtyřiadvacáté. Tradičně proběhlo otevření výstavy v pátek 13.9. 2019 v 18 hod. Po přivítání hostů, sponzorů a pěstitelů jsme
se všichni přesunuli do sklepů restaurace Na zámečku. Nejdříve probíhala degustace vín rodinného vinařství Škrobák z Čejkovic. Ing. Martin Škrobák, jeden ze
spoluvlastníků tohoto vinařství, nám představil kolekci 8 skvělých přívlastkových
odrůdových vín. Vyzkoušeli jsme Frankovku 2018 Klaret kabinet, Hibernal 2018
PS, Rulandské šedé 2018 PS, Tramín 2017 VH, Pinot Gris 2018 Orange, Zweigeltrebe rosé 2018 Frizante, Dorfelder 2018 PS a 3sekt 2017 Non Dosage.
Poté došlo k předávání ocenění, které navrhla hodnotící komise ve složení
Ing. Petr Ploch, Ing. Daniel Plaček a MVDr. Stanislav Šmaidler. Komise tentokrát hodnotila kvalitu a krásu hroznů. Na prvním místě se umístil přítel Petr Janík ze ZO ČZS
Opava Zahradní za odrůdu Arkadia, na druhé místo komise navrhla přítele Miroslava
Přasličáka ze ZO ČZS Krnov za odrůdu Nové století a třetí se umístil přítel Miroslav
Kořený ze ZO ČZS Opava Otická s odrůdou Aivaz. Protože mezi nádhernými hrozny
bylo těžké vybírat, komise se rozhodla ocenit ještě čtvrté a páté místo. Čtvrtý skončil
p. Eduard Gabzdyl ze ZO ČZS Rychvald s odrůdou Krasavica a pátý Ing. Libor Dudek ze
ZO ČZS Kozmice. V kategorii organizací získala 1. místo ZO ČZS Píšť, 2. místo komise
udělila místní organizaci Velké Hoštice a třetí se umístila ZO ČZS Kozmice.
Po předání cen vystoupila místní Country skupina s tancem. Po celý zbytek
večera hrála k poslechu i tanci cimbálová muzika Háj pod vedením Pavla Vašíčka. Pro
veřejnost byla výstava přístupná v sobotu 14.9. a v neděli 15.9. 2019. V sobotu souběžně s výstavou probíhaly i 6. velkohoštické dožínky s bohatým kulturním programem. V neděli od 14 hodin vystoupila před zámkem dětská cimbálová muzika Háj.
Ing. Josef Teuer
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OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO.

Místo: tělocvična Základní školy ve Velkých Hošticích od 9:00 hodin
Startovné: 50 Kč / hráč
Hrací systém: podle počtu přihlášených a podle pravidel stolního tenisu
Hráči: kteří bydlí, bydleli nebo jsou narozeni ve Velkých Hošticích
Přihlášení: u L. Pospiecha telefonicky 602 567 667 nebo
email : libor.pospiech@seznam.cz nejpozději do čtvrtku 26.12.2019

CHOVATELÉ
Po prázdninové odmlce, kdy naši chovatelé intenzivně pracovali
na svých domácích chovech, vám přinášíme další noviny z dění spolku.
První zářijovou
sobotu se uskutečnila
tradiční výstava domácích mazlíčků, která
byla z důvodu nepřízně
počasí na návštěvnost
chudší. K vidění byly
rybičky, želvy, králíci,
ptáčci a spoustu jiných
mazlíčků. Na závěr děti
za svůj chov a výstavu
dostaly diplomy a sladkost.
Druhý
víkend
v září jsme se prezentovali na místních Velkohoštických
dožínkách. Zúčastnili jsme
se průvodu a u zámku
prodávali vyhlášené
bramborové placky.
Následující víkend se část našich členů vydala na podzimní
soustředění do vesničky Mezina u Slezské Harty. Během tří společně strávených dní na chatě jsme
se odreagovali od každodenních starostí.
S příchodem podzimu, který je letos ve znamení babího léta, pracujeme na úklidu kolem chaty, především spadaného listí. Poděkování patří pracovníkům obecního úřadu, kteří se celou sezónu starali o naši zeleň kolem
chaty. V následujícím měsíci máme pro vás připraveny zabijačkové hody, které se uskuteční ve dnech 15.-16. 11. v areálu Pekliska. K zakoupení tak budou
různé masné výrobky vč. teplého jídla.
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CHOVATELÉ
VÝSLEDKY Z VÝSTAV
Na přelomu srpna a září proběhla místní výstava v Opavě-Kylešovicích.
Z našich chovatelů zde získali čestnou cenu Roman Klásek za kolekci Vídeňský modrý a Marie Černohorská za kolekci Aljašek. Další výstava byla okresní, kterou letos pořádala obec Píšť. Zde vystavovali P. Možnár, O. Borunský,
A. Fiala, F. Stanke, M. Neborovský, M. a M. Černohorští a R. Klásek. Čestnou
cenu za Českého staváka žlutého dostal M. Neborovský, za kolekci Aljašek
M. Černohorský a za kolekci Vídeňských modrých R. Klásek.
Druhý zářijový víkend jsme vystavovali hned na dvou výstavách, a to
u přátel v polském Radlinu, kde dostal čestnou cenu Martin Černohorský
za kolekci Aljašek a na celostátní výstavě mladých králíků v Přerově. 21.-22. 9.
proběhla Slezská výstava v Hati s čestnou cenou pro Marii a Martina Černohorské a Romana Kláska.
Poslední akce s naší účastí byla v polském Zakrzowě. Dvě čestné ceny si
odvezl P. Bench za Činčilu a Leghornky bílé. Martin Černohorský získal pohár
za nejlepší kolekci a Šampiona v plemenu Aljaška. Marie Černohorská vybojovala vicemistra rovněž za plemeno Aljaška.
Výstavní sezónu ukončíme účastí na Celostátní výstavě CHOVATEL
v Lysé nad Labem ve dnech 15.-16. listopadu a na výstavě MORAVIA ve dnech
7.-8. prosince v Brně.
Za ČSCh Tomáš Teuer
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DEVATERO
Schola s názvem Devatero funguje od roku 2012. Devět máme oblíbených
písní. Devět je nástrojů, na které hráváme. Přibližně v devíti se scházíme týden co
týden, ale pochopili jsme, že mnohem větší sílu máme, když jsme posilněni našimi přáteli muzikanty z okolí. Zvykli jsme si na sebe při zkouškách pro společné
koncerty, při vystoupeních s muzikálem Mojžíš, kterých jsme odehráli celkem 7.
Stále nás přibývá, byli bychom však rádi, kdyby se naše řady rozšiřovaly
taky v kategorii dorostu, což se bohužel neděje. Nezbývá tedy, než aby se členky
naší scholy vdaly a zajistily přírůstky po svém. Letos jsme zpívaly na dvou krásných svatbách těch z nás, které se rozhodly postavit rodinu na první místo.

Koncert schol v Oldřišově

Tento komentář slyšeli všichni, kteří přišli 5. 10. na KONCERT SCHOL
do Oldřišova. Pořádal ho tamní Obecní a Farní úřad ve spolupráci se  Sdružením obcí Hlučínska. Kostel byl plný k prasknutí, účastnila se i spousta představitelů obcí a kněží farností.
Pod záštitou Sdružení obcí Hlučínska se konala i další akce – SETKÁNÍ CHRÁMOVÝCH SBORŮ HLUČÍNSKA v Hněvošicích. Obě akce se těší obrovské účasti jak
z řad sborů, tak diváků. Na obou koncertech vystupovalo 10 uskupení, což je možné maximum účastníků. Akce bývají vždy  skvěle organizačně zvládnuté, od zvučení, osvětlení a komentátory, po občerstvení všech účinkujících a hostů.  
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DEVATERO
Náš příležitostný sbor vystoupil v počtu 25 členů a podle potlesku se může
velmi radovat z toho, jak se líbil. Pan Herbert Pavera neopomenul několikrát poznamenat, že je velká škoda, že nefunguje jako sbor stálý, protože jeho úroveň je
vysoká a svým zpěvem ladí uším i duši.

Setkání chrámových sborů Hněvošice

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA TYTO PŘIPRAVOVANÉ AKCE:
Neděle 10. 11. 2019 – 8. ročník PODZIMNÍHO LADĚNÍ – koncert s názvem
Ve jménu Ježíš (evangelizační pásmo).
1.12. 2019 vystoupení na obecní akci Rozsvícení stromu
8.12.2019 koncert při 2. Adventní neděli v KD v Chlebičově
Krásný podzimní čas i poklidnou dobu adventní
Vám za celé Devatero přeje Šárka Černohorská
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FURTISAMI
STEZKA ODVAHY
Poslední akcí letošního roku, kterou pořádáme každoročně, se stala
stezka odvahy. Za slunečného počasí jsme 31. srpna přichystali tajemnou
procházku nasvíceným parkem plným strašidelných postav. Odměna pro odvážné děti čekala na zámku u bílé paní. Strašidel se sešlo požehnaně, a proto
dětem i některým dospělým nebylo do smíchu.

DOŽÍNKY
Aktivně jsme se účastnili i místních dožínek. Ať už v průvodu, hereckými či pěveckými vystoupeními na kruhu, což nám je blízké, nebo také domácími specialitami a nápoji ve stánku.

PODZIMNÍ CHATA
Tradicí se nám stalo podzimní soustředění na horách. O víkendu 18.20. října jsme se sjeli na chatu Beskýdek v Beskydech. Čekala nás pěkná chata
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FURTISAMI
s výhledem na Lysou Horu, na kterou jsme vystoupali za krásného sobotního
odpoledne. Ne všem Furtisamím se šlo dobře. Někteří měli ve stoupání krizi
a dětem ukápla i slza. Ale výhled stál za to a věřím, že se tam brzy opět vydáme. Na programu soustředění kromě výšlapu bylo také stanovení data a tématu příštího dětského dne. Téma zatím neprozradíme, ale můžete si rezervovat poslední sobotu v květnu, která je k Mezinárodnímu dni dětí nejblíže.
30. května 2020 vás srdečně zveme na dětský den Furtisami, který zkusíme
opět udělat výjimečným a nezapomenutelným.

DALŠÍ AKCE V PŘÍŠTÍM ROCE
Tradiční masopustní veselí vychází na magické datum 22. 2. 2020
a chtěli bychom jej uspořádat trochu v jiném duchu. Bližší informace se dozvíte příště. Stezka odvahy bude 29.8. 2020.

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych poděkovat všem našim členům za aktivní účast na našich
i obecních akcích, kterých bylo v letošním roce opravdu hodně. Je vidět, že
v Hošticích to žije!
Přeji vám příjemně strávené podzimní dny.
Za Furtisami Lucie Vitásková
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HASIČI
Bratři Hasiči, Hasičky, spoluobčané.
Letošní soutěžní sezona  našich družstev je u konce a je na místě Vás seznámit s výsledky. Celkově se družstvům v letošní roce opět dařilo a rád bych tímto
všechny pochválil a poděkoval za jejich snahu a vzornou reprezentaci naší obce.
Vrcholem celé sezony bylo konání velmi prestižní akce pod názvem
Hoštický pohár 2019. Soutěž se uskutečnila 5. října u nás na fotbalovém hřišti  za účasti 130 družstev mužů a žen z celé České republiky, ale i Slovenska.
Naši kluci jako pořádající startovali první a nasadili výborný čas 14:12s. Ten
vydržel jako vedoucí až do startovního čísla 14., kdy šli na start muži z SDH
Nevcehle.  Sedlo jim to parádně stejně jako našim klukům a výsledkem byl
shodný čas 14:12s. Rozhodl nakonec rychlejší sestřik na pravém proudu, který měli hasiči z Nevcechle o jednu setinu vteřiny lepší. Třetím v pořadí bylo
družstvo mužů z SDH Stachovice s časem 14:27s.  

První 3 družstva mužů

Naše ženy v nabité konkurenci 38 družstev skončily na pěkném 8. místě.  Celý den už od rána až do setmění se povedl. A i když počasí nepřálo, tak
si myslím, že si to všichni užili. Děkuji všem soutěžním družstvům, ale i členům,
že se postarali o zdárný průběh a zvládli obsloužit takové množství soutěžících.
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HASIČI
Také děkuji fanouškům,
kteří se nenechali odradit
špatným počasím a přišli
podpořit jak výkony soutěžících, tak i ochutnat
dobroty, které jsme už
tradičně připravili.

EXTRALIGA ČR V PÚ

Konečné pořadí letošního seriálu Extraligy – muži
Poř.
1
2
3
4
5
6
7
8

Družstvo
Nevcehle
Prchalov
Mladoňovice
Renmotor Jinolice
Pasohlávky
Trnava
Velké Hoštice
Hrabůvka

Okres
JI
NJ
TR
JC
BO
TR
OP
PR

Bodů
151
122
119
114
113
94
87
83

Naše
soutěžní
družstvo mužů  se nakonec v silné konkurenci Extraligy ČR umístilo na vynikajícím 7. místě. Děkujeme!

MORAVSKOSLEZSKÝ POHÁR
Soutěžní týmy se také
účastnily soutěží Moravskoslezského poháru, kde
družstvo mužů A zapsalo nakonec 6. místo, muži B (junioři ve své první sezoně) místo
dvaadvacáté a ženy v konečném pořadí velmi pěkné,
i když nepopulární 4. místo.  
Děkuji všem za snahu a jejich
výkony v celé letošní sezoně.

ŽÁKOVSKÁ DRUŽSTVA
Naši mladší a starší žáci byli ještě před vypuknutím nového podzimního
kola na soustředění v Horní Lipové, kde si to také krásně užili a pilně se připravovali a trénovali.  Byla zahájena nová sezona okresní ligy mládeže 2019/2020,
ve které jsou momentálně mladší žáci na 4. místě a starší na 7. místě. Podzimní
kolo už skončilo a děti se připravují pod vedením trenérů v tělocvičně.
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HASIČI
Sezóna 2019
je téměř u konce
a našim družstvům
už zbývá pouze
účast na soutěži v Širokém Dole
pod názvem Lenin
cup.   Soutěž se
nese v recesistickém duchu  k výročí VŘSR. Zajímavé
foto si můžete prohlédnout v odkazu
http://memorialsirokydul.cz/

Soustředění mladších a starších žáků v Horní Lipové

V měsíci září jsme se zúčastnili tradičních dožínkových slavností

Ohlédnutí za letoškem proběhne na večírku 15. 11. v zámecké restauraci Kastelán.
Děkuji všem družstvům a členů a těším se brzy na viděnou.
Roman Winkler, starosta DHS
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MYSLIVCI
V sobotu 28. září 2019 proběhly ve Velkých Hošticích historicky první podzimní zkoušky lovecky
upotřebitelných psů. Ty se konaly
ve spolupráci s OMS Ostrava za hojné účasti 26 psů. Z Mysliveckého
sdružení Borka splnili tyto zkoušky
dva naši členové.
Další úspěšnou akcí, kterou
jsme na podzim uspořádali, byly
již tradiční Gulášové hody spojené
s lovem se sokolníky. V nabídce bylo
pět druhů gulášů a další občerstvení. Děkujeme všem, kteří se daných
akcí zúčastnili a těšíme se na příště.
Za MS Borka Radim Halfar
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
VÍTE, ČÍM A JAK SPRÁVNĚ PŘIKRMOVAT PTÁKY?
Nejčastější dobou, kdy je dobré začít s přikrmováním, je podzim, ideálně začátek listopadu. Teploty klesají a nabídka potravy se snižuje. Při větších
mrazech můžeme ptákům krmením takřka zachránit život. Odměnou je možnost pozorovat jedinečné divadlo, ve kterém se nám zblízka předvedou nejen
běžní obyvatelé přilehlého parku či zahrady, ale i druhy, které po zbytek roku
žijí skrytě nebo je u nás lze zastihnout výhradně v zimě.
Pokud se budeme držet několika zásad, můžeme našim ptákům přikrmováním významně pomoci. Doporučuje se krmit pouze od listopadu do konce
března, po zbytek roku si ptáci potravu snadno najdou sami. V posledních letech
však přibývá názorů, které díky zhoršené potravní nabídce v naší krajině, společně s nevhodným hospodařením, podporují celoroční přikrmování. Musíme mít
také na paměti, že umístěním krmítka na svou zahradu či balkon (i parapet okna)
na sebe bereme velkou zodpovědnost. Ptáci tvoří tukové zásoby především
v druhé části dne. Při rozhodování, kde se před nocí nakrmit, počítají pravděpodobně také s naším krmítkem, a pokud v něm bude potrava chybět, může být již
pozdě shánět ji někde jinde. Pokud se tedy rozhodneme ptáky přikrmovat, měli
bychom to dělat pravidelně a poskytovat stále přibližně stejné množství potravy.

VYBERTE SPRÁVNÉ KRMÍTKO
Nejběžnějším způsobem přikrmování ptáků je sypání potravy na klasická
dřevěná krmítka. Dřevo je určitě vhodnější materiál než např. kov, který namrzá
a klouže, můžeme ale použít i krmítka plastová. Nejdůležitější je, aby na něm
potrava byla chráněna před vlhkostí – krmivo zvlhlé deštěm nebo sněhem se
rychle kazí. Ptáci jsou v době nouze schopní spořádat i zkažené krmivo, to jim
pak ale působí závažné trávicí potíže a může vést až k jejich úhynu. V místech,
kam nechodíme denně, jako jsou zahrádky u chat a chalup, je výhodné samonásypné krmítko. Při dostatečné velikosti zajistí, že zde bude stále dostatek
potravy i po několik týdnů. Kdo nemá zahradu, může krmítko umístit na balkon
nebo parapet. Je-li krytý, nemusí mít takové krmítko ani vlastní stříšku – stačí
jednoduchý dřevěný tác. Pozor ale na skleněné plochy, jako jsou okna a dveře
– krmítko by na balkoně mělo být umístěno přímo u nich, nikoliv třeba na zábradlí dva metry od skla. Ptákům by tak hrozilo, že do skla narazí a zabijí se.
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
ČÍM KRMIT
Potrava u nás přezimujících opeřenců je převážně rostlinná a tvoří
ji různá semena, jádra, bobule a jiné plody.  Většina ptáků běžně navštěvujících krmítka nejlépe přijímá slunečnicová semena. Vrabci nebo hrdličky uvítají na krmítku také obilná zrna jako oves, proso a pšenici. Zakoupit
můžeme také již namíchané směsi krmení pro přezimující ptáky označované jako krmivo pro venkovní ptactvo či zimní směs. Obsahují někdy kromě zmíněných semen a obilí také luštěniny a kukuřici. Když ponecháme
na podzim několik jablek na stromě, budou nám za ně vděční kosi a kvíčaly,
a budeme-li mít štěstí, dočkáme se i malého hejna pestrých severských
návštěvníku – brkoslavů. Strakapoudy, sýkory či brhlíky nejlépe pohostíme
tukovou směsí, kterou můžeme zakoupit v podobě lojových koulí. Ještě
levnější a zábavnější, hlavně pro děti, může být zhotovení závěsného tukového krmítka vlastními silami.
Na krmítku se v žádném případě nesmíme zbavovat kuchyňských
zbytků, jako jsou všechna slaná, kořeněná, přepálená, uzená nebo zkažená
jídla. Ptákům způsobují těžké zažívací potíže a leckdy i smrt. Z naší kuchyně
ale můžeme použít ovesné vločky, strouhanku (z nesoleného pečiva), strouhanou mrkev, pro kosy a kvíčaly také vařenou rýži či vařené brambory.

PÉČE O KRMÍTKO
Krmítka je také nutné pravidelně čistit, protože jsou místem možného
přenosu nakažlivých onemocnění. K šíření nákaz může docházet relativně
snadno a ptáci na následky nemoci pak hynou. Běžným onemocněním je
např. trichomonóza, která v posledních letech decimovala populace pěvců,
především zvonků. Napadení jedinci jsou apatičtí, působí „rozcuchaným“
dojmem. Posedávají na krmítku, ale nemohou polykat potravu. Uvidíte-li
nemocného ptáka na svém krmítku, vyhoďte veškerou potravu na krmítku i pod ním a místo vydezinfikujte. Po opláchnutí nechte krmítko řádně
vyschnout a alespoň na dva týdny krmení přerušte. Sami se nákazy obávat
nemusíte.
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
PRAVIDLA PRO SPRÁVNÉ PŘIKRMOVÁNÍ
• Krmíme od listopadu do března.
• Množství potravy přizpůsobujeme aktuálnímu počasí. Více krmiva podáváme za mrazů a vysoké sněhové pokrývky.
• Krmítko umístíme alespoň 1,5 m nad zemí a dva metry od nejbližších stromů či keřů, na kterých by mohli číhat predátoři.
• Potrava musí být vždy chráněna před sněhem a deštěm.
• Krmení pravidelně doplňujeme a krmítko čistíme od trusu a slupek.
• Nikdy nekrmíme plesnivým či jinak zkaženým krmivem. Vhodné potraviny
z naší kuchyně, jako je vařená rýže, maso nebo lůj, nesmějí být kořeněné,
solené, uzené, přepálené apod.
• Pozor na velké skleněné plochy v blízkosti krmítka. Ptáci do nich mohou
narážet a vážně se poranit či zabít.
• Lojové koule a tukové směsi vždy věšíme na stinná místa, na slunci se mohou roztavit či žluknout.
• Čím rozmanitější potravu v krmítku nabídneme, tím více druhů pak můžeme pozorovat.

(zdroj: volně převzato z článků ČSO a Ekolist)
Přeji Vám mnoho zážitků při pozorování ptáků na krmítku!
Za komisi pro ŽP Denis Urbanský
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21.11.2019

u LIBORA POSPIECHA na TEL. 602 567 667 nebo libor.pospiech@seznam.cz

NA VAŠI ÚČAST SE TĚŠÍ POŘADATELÉ

OBCI A NEJSOU REGISTROVANÝMI HRÁČI VOLEJBALU.

TURNAJE SE MOHOU ZÚČASTNIT OBČANÉ, KTEŘÍ ŽIJÍ, ŽILI NEBO SE NARODILI V NAŠÍ

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

PODMÍNKY ÚČASTI:

9:00 hodin

TĚLOCVIČNA ZŠ VELKÉ HOŠTICE

200 Kč ZA DRUŽSTVO (max. 10 hráčů, i smíšené)

Do

ZAČÁTEK TURNAJE:

MÍSTO KONÁNÍ:

STARTOVNÉ:

PŘIHLÁŠKY:

TURNAJ VE VOLEJBALE

pořádá v sobotu 23.11.2019
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