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Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané.
máme za sebou dva měsíce nového roku, který bohužel nezačal příliš šťastně. Stále nás všechny omezují epidemiologická a hygienická opatření a v určitých oblastech život zcela ustal.
Přesto ale samozřejmě vedení obce pracuje a pokračují činnosti, které jsou
nyní možné.
Obecní zastupitelstvo schválilo rozpočet pro rok 2021 – a to ve výši 60,5
miliónů korun. Díky úsporám v minulých letech se skutečně podařilo nashromáždit takto vysokou částku, díky níž budeme moci uskutečnit některé
připravované investiční akce.
Tou největší a asi i nejočekávanější je výstavba nového kulturního sálu.
V současné době se k této akci dokončuje projektová dokumentace.
V plánu je dále celková rekonstrukce elektroinstalace v místní základní škole, dále je dokončena projektová dokumentace k instalaci vzduchotechniky
v mateřské škole. Byl také již vybrán dodavatel na nový výtah do Domu
s pečovatelskou službou v našem zámku. Plánujeme i rekonstrukci kotelny
v zámku a instalaci vzduchotechniky v základní škole.
Plánů je tedy hodně – a doufáme, že se když ne všechny, tak alespoň většinu
podaří uskutečnit.
Pomalu končí letošní zima, která s sebou po mnoha letech přinesla i sníh
a mráz, což mnohé potěšilo. Co nás všechny naopak netěší, je situace s šířením Covidu, jak jsem již předeslal výše.
Vážení spoluobčané, chtěl bych Vás znovu vyzvat k dodržování všech nařízených opatření. Vím, že již mnohým vadí, vím, že některá asi považujete
za nesmyslná, ale obávám se, že jiná cesta k zastavení pandemie není.
Přál bych si, abyste zůstali trpěliví. Přeji Vám všem, ať zůstanete zdraví.
A také ať si zachováte optimismus a naději, že bude lépe.
Já v to pevně věřím.
Ing. Alfons Pospiech
starosta obce
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Zasedání obecního zastupitelstva ze dne 11.2. 2021
OZ schvaluje a bere na vědomí:
1.
Rozbor hospodaření obce Velké Hoštice k 31. 12. 2020.
2.
Rozpočet obce Velké Hoštice na rok 2021.
3.
Rozpočet Sociálního fondu obce Velké Hoštice na rok 2021.
4.
Výroční zprávu o hospodaření ZŠ Velké Hoštice za rok 2020.
Zakoupení myčky nádobí do výdejny stravy v ZŠ Velké Hoštice dle cenové nabídky.
5.
6.
Výroční zprávu o hospodaření MŠ za rok 2020.
7.
Inventarizační zprávu za rok 2020.
8.
Zrušení výběrového řízení na akci „Vzduchotechnika MŠ Velké Hoštice“.
9.
Záměr vyhlášení výběrového řízení na instalaci nových žaluzií do budovy
MŠ Velké Hoštice.
10. Nového předsedu finančního výboru Ing. Josefa Teuera.
11. Doplnění finančního výboru o členku paní Lenku Prokšovou.
12. Doplnění finančního výboru o členku paní Zdeňku Hruškovou.
13. Bezúplatný převod pozemků parc.č. 1165 a parc. č. 775 v k. ú. Velké Hoštice od Státního pozemkového úřadu do vlastnictví obce Velké Hoštice.
14. Smlouvu o dílo mezi obcí Velké Hoštice a panem Mirkem Zacpalem – Arboristoteles na revitalizaci zámeckého parku.
15. Dohodu o výběru poplatků a předávání dokladů mezi obcí Velké Hoštice
a firmou Marius Pedersen, a.s.
16. Využívání prostor 3. NP zámku ve Velkých Hošticích spolkem Furtisami.
17. Vydávání obecního občasníku ve formátu A5 a celobarevně.
18. Úpravu směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
19. Zapojení naší obce Velké Hoštice do akce „Vlajka pro Tibet“.
20. Nákup nové sněhové radlice od firmy Agrozem Opava za 24.990 Kč bez DPH.
21. Zprávu o činnosti obecního úřadu za uplynulé období.
22. Informace o připravovaných investičních akcích v obci.
OZ neschvaluje:
1.
Prodej budovy a pozemku na ulici Zámecká čp. 69 ve Velkých Hošticích.
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Přehled o počtu obyvatel naší obce v roce 2020
Narozeno:
Zemřelo:
Počet obyvatel k 31.12. 2020:

19 (z toho 9 chlapců a 10 děvčat)
21
1857

Informace k výběru poplatků za popelnice
Vážení spoluobčané, na základě Dodatku č. 1 k obecně závazné vyhlášce obce Velké Hoštice č. 2/2020 o výběru poplatků za svoz PDO a za psy
pro rok 2021 budou platby probíhat až po ukončení nouzového stavu
a zmírnění vládních opatření souvisejících s koronavirem. Přesný termín –
nejdříve v 2. polovině měsíce března – bude včas upřesněn a zveřejněn.
Děkujeme za pochopení.

Poděkování
Touto cestou bych chtěla velice poděkovat paní, která dne 10. února
našla mou čipovou kartu a osobně mi ji donesla domů. Bohužel jsem neměla možnost jí poděkovat osobně. Jsem moc ráda, že dobří lidé stále existují,
zvláště v této nelehké době.
Lucie A., Velké Hoštice

Tříkrálová sbírka – poděkování
Vážený pane starosto,
ráda bych Vám poděkovala za podporu letošní mimořádné Tříkrálové
sbírky. Díky ochotě a štědrosti mnoha dobrých lidí, díky tvořivosti mnoha
dobrovolníků, díky dobré spolupráci s mnoha obcemi je nakonec výsledek
Tříkrálové sbírky velmi potěšitelný.
Prosím, tlumočte naše poděkování občanům Vaší obce. Podpora byla
– s ohledem na letošní nepříznivé okolnosti – úctyhodná a my si toho velice
vážíme. Vybraná částka na Opavsku činí k dnešnímu dni 1 637 235 Kč.
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Jsme rádi, že budeme moci z částky, která nám ze sbírky připadne, podpořit naše terénní služby a přestavbu sociálně terapeutické dílny Radost pro
lidi s mentálním postižením a chronickým duševním onemocněním.
Výtěžky v jednotlivých obcích jsou letos zkreslené tím, že mnozí občané přispěli
do sbírky online nebo využili možnost přispět do statické pokladničky mimo svou obec.
Marie Hanušová
Koordinátorka Tříkrálové sbírky

Veřejná sbírka na rekonstrukci Skautského domu v Opavě
Milí rodiče a přátelé,
jistě víte, že skaut není pouhý kroužek. Je to životní styl. Pomáhá lidem každého věku získávat nové zkušenosti a přátele, propojuje generace
a umožňuje zůstat ve styku s přírodou. Zájemců o skauting přibývá, což je
zcela určitě dobrá zpráva. Tento nárůst však přináší i jisté komplikace.
Obracíme se na Vás s prosbou o pomoc při financování rekonstrukce
Skautského domu v Opavě, kde se ke schůzkám schází i děti z Vaší obce. Během
týdne se tam v rámci aktivit jednotlivých oddílů vystřídá více než 250 dětí, o víkendech zde pak probíhají výpravy s přespáním, workshopy či vzdělávací akce.
Kapacitně zkrátka Skautský dům ve své současné podobě přestal dostačovat.
Celková rekonstrukce, jejíž součástí jsou nové klubovny, hygienická
zařízení, požární schodiště a bezbariérový přístup, je vyčíslena na 14 milionů korun. Z projektu IROP a ITI Ostravsko dostaneme 11 400 000 Kč. Zbývajících 2 600 000 Kč musíme získat jiným způsobem.
Bez Vaší finanční pomoci to nezvládneme. V případě zájmu Vám rádi
vystavíme potvrzení o daru pro odpočet z daňového základu (odpočitatelná částka je pro fyzické osoby 1000 Kč).
Pokud máte zájem o podrobnější informace, obraťte se, prosím,
na nás (orj.opava@skaut.cz), rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.
Předem děkujeme za jakoukoliv pomoc.
Transparentní účet sbírky: 2201843396/2010
Mgr. Petr Tesař
předseda okresní rady Junáka v Opavě
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BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA.
SČÍTÁNÍ ZAČÍNÁ 27. BŘEZNA 2021.
Průběh sčítání

nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR.
Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu
na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost
a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby
omezené ve svéprávnosti a podobně provádí
sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník
nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká
i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik,
s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů.

Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem
o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021
má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo
se nesečte online, má zákonnou povinnost
od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat
listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací
komisaři.

Kontaktní místa

Vzhledem k současné epidemické situaci připravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou
a hlavní hygieničkou České republiky distribuci
a sběr listinných formulářů, při kterých dojde
k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi
sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce
formulářů do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených
poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace
doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů.
V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude
možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat
na cca 800 kontaktních místech České pošty
(vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma.
Kontaktní místa budou provozována za zvýšených hygienických požadavků.

Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybraných pobočkách České pošty a všech krajských
správách Českého statistického úřadu. Poskytují
široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také
místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listinné formuláře.
Ochrana dat
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní
údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými
právními předpisy a používány jsou maximálně
zabezpečené informační systémy.
Přínos sčítání

Koho se sčítání týká

Výsledky jsou široce využitelné například při přípravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury
nebo plánování lepší dostupnosti služeb. Informace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost
veřejné správy, podnikatelské záměry i směřování výzkumných či vědeckých pracovišť a v konečném důsledku ovlivňují život každého z nás.

Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby,
které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt

Podrobnější informace naleznete na webu
www.scitani.cz.
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Občasník celobarevně
Milí spoluobčané a čtenáři našeho zpravodaje, jak jste již zaregistrovali, od tohoto čísla bude Občasník vycházet celobarevně. Tento krok
schválilo na návrh redakce zastupitelstvo obce. Vyniknou tím především
fotografie, ale i grafika.
							
za redakci P. Straub

Zábavní pyrotechnika vs. domácí a divoká zvířata
Vážení spoluobčané,
jak jste již určitě zrakově či sluchově zaznamenali, rozmohl se nám
v obci takový nešvar, a to odpalování ohňostrojů a rachejtlí v pozdních večerních hodinách a v době nočního klidu. Není týdne, který by se alespoň jednou obešel bez hlasitých odpalů pyrotechniky. Ohňostroje vyvolávají napříč
společností smíšené pocity. Jedni tuto aktivitu vítají jako nevšední zábavu,
druzí ji vnímají negativně z mnoha různých příčin. A tak se nabízí otázka, jaký
vliv mají ohňostroje na volně žijící živočichy nebo domácí zvířata?
Protože se ohňostroje odehrávají zpravidla za tmy, jejich bezprostřední vliv na volně žijící zvířata je těžko pozorovatelný, o čemž svědčí omezené
množství výzkumů. Při ohňostrojích dochází k silným zvukovým a světelným
efektům, které jsou spojovány se sníženou viditelností, uvolněním toxických
látek do ovzduší a vznikem zvukové vlny, která má svou intenzitou prostorově
daleký dosah. Právě silný akustický efekt způsobuje pocit strachu u všech zvířat, a to domácích, volně žijících nebo hospodářských. Víme, že ptáci reagují
jak na akustické, tak vizuální stimuly, přičemž zvukový efekt vyvolává silnější
reakci než vizuální. Zajímavé je, že ptáci dokážou vnímat zřejmě i tlakovou
vlnu výbuchů po jednotlivých odpalech. Ptačí tělo tak okamžitě začne v reakci na stresovou situaci produkovat fyziologické odpovědi jako jsou zvýšený
srdeční rytmus, produkce stresových hormonů, zvýšená pozornost, úzkost,
strach, únikové reakce nebo panika. Tyto reakce je možné u ptáků pozorovat
ve vzdálenostech stovek metrů až kilometrů od místa odpalu ohňostroje.
Doslova průlomovou je nizozemská ornitologická studie, která sledovala
vliv novoročních ohňostrojů na pohyb ptáků za pomoci radarové techniky. Vý8
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sledky byly zcela jednoznačné. Vlivem ohňostrojů došlo k masivnímu rozpohybování ptáků v širokém okolí. K nejmasivnějším pohybům došlo bezprostředně
v prvních minutách Nového roku, společně s odpalováním ohňostrojů. Ptáci přitom vylétávali mnohem výše (až stovky metrů) než při běžných lokálních přeletech. Snížení letové aktivity nastalo až 90 minut po půlnoci. Za tuto dobu mohli
ptáci uletět mnoho kilometrů a strávit ve vzduchu i více než 30 minut, což může
mít zvláště za nepříznivých klimatických podmínek závažné negativní důsledky
končící i absolutním vyčerpáním a smrtí opeřence. V zimě a při vydatnějších
mrazech je pro ptáky nejdůležitější získat si energetické rezervy. Brzy ráno tak
prakticky ihned vyrážejí hledat potravu, aby si doplnili energii spotřebovanou
na přečkání mrazivé noci. Odpoledne si ptáci vytvářejí nové energetické rezervy,
které jim umožní úspěšně přečkat další noc. A nyní si představte situaci, kdy je taková sýkora v noci vyrušena petardou. Okamžitě se u ní aktivují obranné reflexy
útěku, paniky a stresu, za které se platí čím jiným než energií. A i když se podaří
zvířeti dostat do bezpečí, nezbude mu žádná energie na přežití do dalšího rána.
Z uvedeného je zřejmé, že pořádání ohňostrojů a pyrotechnických zábav má zásadní negativní vliv na ptáky. Kvůli ohňostrojům mohou ptáci opouštět úkryty, hnízda s mláďaty, může docházet ke kolizím s překážkami. Rizika
způsobená ohňostroji jsou umocněna zpravidla noční dobou, kdy se ptáci
hůře orientují v prostoru. Vymezit období, kdy by negativní vliv ohňostrojů
na ptáky nehrozil, prakticky nelze. V průběhu roku jsou ptáci neustále více či
méně zatíženi svými energeticky náročnými biologickými potřebami (hnízdění, zimování, migrace nebo pelichání). Nežádoucím způsobem tak ohňostroje na ptáky působí VŽDY. Podobné reakce můžeme pozorovat také u dalších
druhů živočichů – nejlépe však u našich domácích mazlíčků. Majitelé psů
a koček nebo hospodářských zvířat dobře vědí, jaký stres a strach jejich zvířectvu ohňostroje způsobují.
Proto jsem vyzval naše zastupitele, aby prodiskutovali můj návrh Obecně
závazné vyhlášky o regulaci pyrotechniky v naší obci, která by zakazovala používání pyrotechniky na území obce mimo novoroční oslavy a s výjimkou pro dětskou pyrotechniku typu F1. Podobné vyhlášky jsou v platnosti již v mnoha obcích
a jsou ku prospěchu přírodě i obyvatelům. Věřím, že se při přečtení tohoto článku
zamyslíte, jestli Vám opravdu stojí za to utrácet peníze za tak nesmyslnou a nebezpečnou zábavu. Kvůli pár rachejtlím mohou přijít zbytečně o život desítky ži9
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vočichů. A tak Vás vyzývám, kupte si místo pyrotechniky raději něco užitečného.
Věřím, že vyhláška vyjde po dubnovém zastupitelstvu v platnost a najde podporu
i mezi Vámi občany. Pokud také chcete vyjádřit svůj názor a vyhlášku podpořit,
neváhejte kontaktovat mě, komisi pro ŽP nebo přímo Vašeho zastupitele!
(volně převzato ze článku: P. Jaška, J. Sikora & V. Sychrová, 2019: Vliv
zábavní pyrotechniky a ohňostrojů na ptáky, časopis Ochrana přírody (6), pozměněno a doplněno o osobní komentáře)
					
Bc. Denis Urbanský, člen komise ŽP

Co je v obci nového
Milí spoluobčané, jak jste již mnozí zaregistrovali, stal jsem se od 1.12.
2020 místostarostou obce. Každé 2 měsíce bych se s Vámi rád podělil o to, co
se u nás v obci událo, co je nového, co plánujeme, co se povedlo i nepovedlo.
V prosinci obecní pracovníci dokončili výmalbu vstupních prostor
a chodby v zámku, opravili propadlý chodník z žulových kostek v zámeckém parku, předláždili zvlněnou dlažbu u kabin FK, osadili pamětní ceduli
obětem bombardování na Mírové ulici, sváželi větve po ořezu jmelí v parku
a také začali s úpravami interiéru v budovách na Zámecké ulici.
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V lednu
bylo ve spolupráci s Hoštickou a.s. odbagrováno bahno
a nánosy z části
Mlýnské
strouhy v zámeckém parku
a také z koryta
potoka Čeplice tekoucího
za protipovodňovou
hrází
pod areálem FK. Tomu předcházel prořez keřů a kácení stromů v těsné blízkosti toku našimi pracovníky.
Ti se také spolu s místními živnostníky podíleli na rekonstrukci schodiště v budově OÚ a na výmalbě vstupních prostor. V druhé polovině ledna
bylo odbornou firmou provedeno kácení a ořez několika stromů na zahradě
MŠ, naši pracovníci posléze provedli odvoz kmenů a větví a postarali se
o celkový úklid zahrady.
Únorové mrazy jsme využili k tomu, abychom technikou odvezli ze
zámeckého parku hromady větví po ořezu jmelí, kterým je bohužel napadeno velké množství krásných stromů. Obecní pracovníci se také podíleli
na odklízení sněhu z komunikací, zastávek veřejné dopravy a chodníků jak
pomocí techniky, tak i ručně. Děkujeme všem občanům, kteří rovněž přiložili ruku k dílu a odklízeli sníh z chodníků před svými domy.
V areálu bývalé charity na Zámecké ulici, který obec získala do svého
vlastnictví, nás čeká ještě mnoho práce. Zatím naši pracovníci provádějí
opravu a výmalbu zdí ve dvou technických místnostech, kde by v budoucnu
měla být dílna a zázemí pro sekací traktory a další techniku. V administrativní části objektu plánujeme provést rovněž výmalbu místností, výměnu
střešních oken, která jsou v havarijním stavu, a také opravu podlah.
						
P. Straub, místostarosta
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Velké Hoštice kdysi a dnes
Milí spoluobčané, protože od dokončení obsáhlé knihy o historii naší
obce uběhlo už 10 let, rozhodli jsme se, že na stránkách Občasníku budeme
zveřejňovat historické fotografie budov, ulic (ale třeba i našich předků) a jejich současnou podobu, pokud ještě existují, aby si každý mohl porovnat či
zavzpomínat, jak dané místo vypadalo kdysi a jak vypadá dnes. Pokud máte
doma zajímavou historickou fotografii, neváhejte se o ni podělit s ostatními
a kontaktujte místostarostu obce P. Strauba.
Jako první dvojici přinášíme na následující straně fotky mateřské školy, která byla dokončena v srpnu 1981. Stavba nové budovy školky, která
slouží svému účelu dodnes, trvala 3 roky a v takzvané akci Z na ní občané
Velkých Hoštic odpracovali 30.000 brigádnických hodin. Poslední velká rekonstrukce budovy proběhla v letech 2008-10. Oba snímky dělí 35 let, první je z ledna 1986, druhý z ledna 2021.
připravil P. Straub
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Velké Hoštice kdysi a dnes
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mateřská škola
Tříkrálová sbírka byla uskutečněna v prvním lednovém týdnu, děti
se seznámily s tradicí Tří králů a přivítaly nový rok ohňostrojem, přípitkem a koledováním.

Krmení zvířátek a ptáčků jsme naplánovali v době, kdy nám v polovině ledna trochu nasněžilo a přimrzlo. Vydali jsme se do nedalekého lesíka
a nasypali jsme zvířátkům kaštany, které děti na podzim nasbíraly. Zavěsili jsme
také lojové koule, za které jako každoročně děkujeme paní Jitce Vitáskové, která nám je věnovala.
Zimní olympiáda proběhla v mateřské škole v rámci tématu „Zima je
tu, děti“. Společně jsme ji slavnostně zahájili, cvičili na velké překážkové dráze,
bobovali v Pekliskách, krasobruslili a lyžovali v herně na koberci. Tuto akci jsme
zase slavnostně ukončili pozdravem i hymnou pro vítěze s diplomy, medailemi
a banánovým koktejlem.
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mateřská škola

Za mateřskou školu Lenka Prošková, ředitelka
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Základní škola
Leden a únor
S příchodem nového roku se bohužel situace v našem státě vzhledem
k šíření Covidu nelepší, takže se nenaplnila očekávání nás všech – do školy se
bohužel nevrátili všichni žáci, povoleno to mají jen žáčci I. a II. třídy. Všichni
ostatní se učí distančně.
Tato neradostná situace, která trvá již dlouho a stále nemá konce, s sebou samozřejmě nese i zákaz všech mimoškolních akcí a aktivit. Děti se učí přes
počítač a jedinou radostí asi byl fakt, že letos nasněžilo a mrzlo, takže si děti
mohly užít zimních radovánek. Děti z družiny chodily bobovat do parku a také
zašly do Černého leska zanést zvířátkům ke krmelci dobroty.

Koncem ledna proběhlo pololetí, vysvědčení (tedy opisy) dostali do rukou ale jen žáci I. a II. tříd, ostatní byli informováni o prospěchu i chování, ale
výpisy obdrží až po návratu do školy.
V únoru jsme také měli jarní prázdniny – a ty právě připadly na období skutečné zimy, takže žáci naštěstí mohli vyrazit ven a trochu se vyřádit
na sněhu a ledu.
16

Základní škola
Téměř neštěstím je trvající distanční výuka pro žáky IX. tříd, kteří se
na dálku připravují na přijímací zkoušky na střední školy. Postupně nosí do školy přihlášky k potvrzení – a měli by být prvními, kdo se do škol vrátí. Kdy to
ovšem bude, nikdo neví.
V únoru vyráběly děti v družině masky a měly i maškarní den se soutěžemi. Také proběhl turnaj stolních her. Děti hrály pexeso, Člověče, nezlob se
a piškvorky.

Nejlepší byli odměněni cenami a diplomy. Do družiny byl zakoupen krásný velký koberec a molitanové kostky.
Do školy začínají přicházet přihlášky dětí z okolních obcí – jde o žáky 5.
tříd, kteří se k nám hlásí na II. stupeň. Zájem rodičů těchto dětí o výuku na naší
škole nás samozřejmě těší. Děti se mohou hlásit do konce února, pak uvidíme,
zda budeme mít v příštím školním roce jednu šestou třídu, nebo dvě.
Ve škole chystáme velkou změnu – tzv. elektronické žákovské knížky pro
žáky 5. – 9. tříd. Zkušební provoz bude spuštěn od dubna, tedy v posledním
čtvrtletí, naostro pak přejdeme k tomuto způsobu hodnocení od nového školního roku. Znamená to, že rodiče budou mít přesný přehled o klasifikaci svých
dětí, což jistě uvítají.
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Základní škola
A jsou i další dobré zprávy: paní učitelka Mravíková připravila pro děti
opět na dálku soutěž Knižní šifra a děti se již začínají zapojovat, velice často
soutěží celé rodiny.
Také se snažíme využít školy bez dětí k různým drobným opravám. Obecní pracovníci provedli vystěhování většiny kabinetů, aby se zde mohly opravit
původní již nevyhovující podlahy a položit nová krytina, v některých kabinetech bylo nutné provést výmalbu. Tímto děkujeme obecnímu úřadu za pomoc.

Původní podlaha po stržení linolea v kabinetu zeměpisu.

Kabinet fyziky stále skrývá mnoho pomůcek,
které jsou už více než 50 let staré.
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Základní škola
A na závěr – ředitelka školy byla u příležitosti Dne učitelů oceněna Krajským
úřadem v kategorii „Ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost.“

Přeji všem trpělivost, té je teď mimořádně třeba.
A snad na shledanou někdy ve škole. Na všechny žáky se již všichni skutečně velice těšíme.
Mgr. Renata Pospiechová, ředitelka ZŠ Velké Hoštice
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Duchovní okénko
Vážení spoluobčané,
vstoupili jsme do liturgické doby, kterou nazýváme dobou postní připravuje nás na slavení Velikonoc, jež jsou srdcem a středem celého liturgického roku.
Možná máme pokušení se do půstu vůbec nepouštět. Mnozí si řeknou: stejně je tolik restrikcí, zákazů, téměř deprese a já si mám ještě něco
odříct? V Písmu svatém najdeme text, který nás k danému rozhodnutí povzbuzuje: Ježíš jim řekl: „Můj pokrm je, abych konal vůli toho, který mě
poslal, a abych dokonal dílo.“ Jan 4,34. Z textu vyplývá, že právě ponoření
se do Božích věcí v nás probouzí velkou sílu a dává nám nadpřirozenou lehkost života. Je nutné zdůraznit, že i s tímto vědomím a vnitřní silou nejsme
imunní vůči těžkostem, obtížím, nemocem apod.
Postní doba nás také vyzývá k obrácení. Tento lidský úkon obsahuje
pokorný vstup do Ježíšovy školy a vnímání Jeho slov. „Kdo chce jít za mnou,
ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následuje
mě.“ (Mk 8,34). Církev
opakuje s pedagogickou
moudrostí, že obrácení
je především Boží milost, dar, který otevírá
srdce pro nekonečnou
dobrotu Boha. Obrátit
se tedy znamená nechat se uchvátit Ježíšem
(srov. Flp 3,12) a s Ním
se „vrátit“ k Otci.
Za těchto předpokladů můžeme opravdově prožít svátky velikonoční
v plné vnitřní radosti i přes všechna omezení a těžkosti.
Přeji Vám Boží požehnání, hodně trpělivosti a pevné zdraví.
P. Mgr. Radovan Hradil, Th.D.
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Klub žen
Milí spoluobčané,
ze srdce děkujeme Vám všem za příspěvky v Tříkrálové sbírce, která
letos bohužel proběhla bez koledování. Ve Velkých Hošticích se i tak vybralo 38 451 Kč, což není zanedbatelná částka. Poděkování pro všechny zaslala
koordinátorka sbírky, paní Marie Hanušová z Charity Opava. Budou podpořeny terénní služby, které pečují o klienty v domácím prostředí, a také přestavba sociálně terapeutické dílny Radost pro lidi s mentálním postižením
a chronickým duševním onemocněním.
Letopočet na dveřích jsme si museli přepsat sami, ale pevně doufáme, že to v příštím roce opět udělají naši koledníci. Myslím, že nám všem
chyběli! Oželeli jsme také plesy i masopustní průvod, který nás vždy tolik
stmelil. Těšíme se alespoň z loňských fotek a věříme, že bude lépe!

Blíží se Velikonoce a s nimi jaro i naděje. Zachovejte nám přízeň. Hned
jak to půjde, zase něco naplánujeme!
Za Klub žen D. Rinková
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Furtisami
Vzhledem k vážné společenské situaci již delší dobu nepořádáme
žádné společenské akce. Loni jsme doufali, že dětský den 2020, který neproběhl, bude jediný. Bohužel se tak nestane. S velkou pravděpodobností
budeme muset zrušit i letošní ročník.
Zůstáváme v kontaktu alespoň online a snažíme se vymyslet aktivity
pro Vaše ratolesti v omezeném rozsahu. Současná doba si žádá velkou kreativitu a věříme, že se nám povede zase něco zábavného vymyslet. O případné hře vás budeme informovat.
Přejeme vám všem hodně pevné zdraví!
Za Furtisami Bc. Lucie Vitásková

senior klub
Milí spoluobčané,
máme už skoro dva měsíce roku 2021 za sebou, ale situace s pandemií se pořád nelepší. Jsme stále omezováni v pohybu a setkávání, stále se
nemůžeme scházet a pořádat různé akce… Máme od minulého roku nakoupené vstupenky na dva muzikály do Prahy, ale divadla stále nehrají.
Nezbývá nám nic jiného (pokud nám to zdraví a počasí dovolí) než vyjít každý den alespoň na chvíli do okolí naší krásné vesnice a projít si třeba
nové ulice. Nebo si zavzpomínat na naše předky a připravit pro naše děti
a vnoučata alespoň stručný rodokmen.
Připojuji malý návod, jak začít (viz další strana).
Doufám, že jste všichni zdraví. Přeji všem hlavně zdraví, pevné nervy
a rodinnou pohodu v této nelehké době.
Až nám to situace dovolí, budou schůzky seniorů vždy každé první
úterý v měsíci od 16 hodin, jste všichni zváni do naší klubovny na zámku.
Kristina Nestrojová, předsedkyně
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senior klub
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Chovatelé
Milí spoluobčané,
je tomu skoro rok od doby, co nás zasáhla pandemie, která má konec
stále v nedohlednu. Byl to náročný rok pro nás všechny. Nejen z hlediska
ekonomického, ale také sociálního. Lidé se přestávali stýkat, což mělo dopad i na spolky a sdružení. Většina akcí, které jsme pro vás za poslední rok
chystali, nevyšla. I po mnoha nezdarech však stále plánujeme další akce.
Od 6. března 2021 chceme opět pořádat chovatelské burzy, které už mají
v naši obci určitou tradici. Konat se budou každou první neděli v měsíci
od 8 do 11 hod. v areálu ČSCh. V sobotu 13. března 2021 proběhne výroční
členská schůze spolku na naší chatě.
Další plánované akce pro první dekádu tohoto roku jsou výstava mazlíčků v měsíci květnu a Místní výstava drobného zvířectva ve dnech 19. –
21. června 2021. Všechny tyto akce budou včas potvrzeny prostřednictvím
rozhlasu a billboardů.
K činnosti chovatelů patři především chov zvířat, jak vyplývá z názvu
spolku. A právě období ledna – března je pro všechny chovatele čas příprav
na novou sezonu. Především však obdobím, kdy rozšiřují své chovy o nespočet mladých králíků, slepic a holubů. V současné době máme v provozu
dvě líhně na kuřata. Obě jsou k dispozici i pro širokou veřejnost po telefonické domluvě s p. Benschem na tel. čísle 608310250.
Za ČSCH Tomáš Teuer
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rybáři
„Petrův zdar“ – tímto pozdravem zdraví rybáři, tak bych vás chtěl
pozdravit i já a napsat pár slov – jak se říká – „od vody“.
Náš spolek sice sídlí v nedalekých Kravařích, sdružuje ale rybáře ze
širokého okolí, takže i rybáře naší obce Velké Hoštice. Nedávno jsme získali
do užívání rybářský revír 471142 Ramena Velké Hoštice, který se nachází
v dolní části naší obce a byl bývalým správcem dosti zanedbáván. Myslím si
však, že si tento kus nádherné přírody zaslouží lepší péči, a doufám, že se
nám zde podaří vytvořit rybářský revír, který bude na vysoké úrovni.
Zvolili jsme proto zástupce našeho spolku, pana Adama Kouteckého,
který je opravdu schopným koordinátorem akcí konaných na tomto revíru. Nebudu vyjmenovávat všechno, co už se zde vykonalo, ale jednu akci
bych zmínit
chtěl, a tou je
vybagrování
přítoků a malého Ramene,
ve kterých byl
nashromážděn letitý sediment.
T u t o
akci nám financovala
obec
Velké Hoštice,
za což velice
děkujeme. Za poskytnutí pomoci chceme poděkovat také Hoštické a.s. Byli
bychom rádi, kdybychom se na spolupráci mohli těšit i v budoucnu.
Závěrem bych vás chtěl všechny povzbudit a udělit jednu radu v této
nelehké době. Zajděte si do přírody, třeba k té naší „Staré Opě“, sundejte si
roušku a nadechněte se.
Tak zase někdy „Petrův zdar“
René Klemm, jednatel MO ČRS
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Hasiči
Vážení spoluobčané.
Rád bych Vás informoval o činnosti sboru za uplynulé období. Stále
není vzhledem k omezením možné, aby probíhala běžná sportovní příprava
na novou sezónu. Členové našich družstev se tedy dle svých možností připravují individuálně (kondiční tréninky a výběhy).
Zásahové družstvo je připraveno kdykoliv na vyžádání a podle potřeby vyrazit ku pomoci. Tak se i stalo 18. ledna 2021 ve 12:57, když jsme byli
operačním střediskem vyzvání k účasti na likvidaci požáru nízké budovy.
Jednalo se o objekt bývalé nádražní budovy ČD na ulici Nádražní. K události
a výjezdu na zásah se dostavili tito členové zásahové jednotky: Aleš Sentenský, Přemek Sentenský, Martin Winkler, Roman Winkler – velitel. V záloze
Petr Winkler, Daniel Pospiech. Také se jako podpora týmu na hasičárnu dostavil Robert Winkler, bývalý starosta DHS, Rudolf Sentenský, bývalý strojník, a hospodář sboru František Winkler.

Po příjezdu na místo události zde již velmi krátce operovali hasiči
z HZS Opava a SDH Kravaře. Poté ještě dorazila jednotka z SDH Kylešovice
a nakonec přijeli i dva hasičské vozy SŽDC Ostrava. Na místo dorazil také
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Hasiči
vyšetřovatel a zástupci policie ČR. Z objektu se valil hustý černý kouř. Došlo k zahoření uskladněného materiálu v místnosti bývalé výdejny jízdenek.
K požáru došlo zaviněním cizí osoby (požár byl pravděpodobně založen přes
rozbité okno), přesná příčina však dosud není známa. Hasiči z HZS Opava
odstranili mříž a vstoupili do budovy oknem. Provedli rychlou likvidaci požáru, poté ještě termokamerou zjišťovali případná další skrytá ohniska. Lokalizace a likvidace tohoto poměrně malého ohniska požáru zabrala asi 30
minut. Následně byla celá budova odvětrána od zplodin hoření.
Naše účast na tomto zásahu byla pouze podpůrná. Velitel naší zásahové jednotky po příjezdu kontaktoval majitele objektu, který díky tomu
rychle přispěchal a objekt zpřístupnil. I když jsme se přímého zásahu nezúčastnili, tak jsme opět dokázali, že
jsme připraveni. Děkuji všem členům
za jejich obětavost a rychlou účast.
Stále pracujeme na dokončení
knihy o historii a současnosti našeho
sboru, tato bude vydána v jarních
měsících. Děkuji také zastupitelům
a panu starostovi za vstřícné jednání a příslib, že tisk bude financován
z letošního obecního rozpočtu. Jako
malou ochutnávku zde otiskujeme
její obálku.
Na konci roku 2020 jsme zakoupili plechový kontejner, který
chceme upravit na sklad cvičebního
materiálu a osadit v prostoru tréninkového hřiště pod zámkem. Je
v plánu provedení terénních úprav
u tréninkového hřiště, stavební úprava náběhu a základny a také vytvoření
nového zpevněného travnatého pásu. Také bychom rádi do podkladu položili kabeláž a základové patky pro osazení terčů a časomíry proto, abychom
zjednodušili a zrychlili přípravu na tréninky našich soutěžních družstev,
ulehčili našim trenérům, hlavně dětí a mládeže, protože je vždy velmi ná27

Hasiči
ročné všechno nachystat, naložit do auta a převézt na místo. Hlavně to vše
povede snad k ještě lepší přípravě na soutěže. A pokud situace s nákazou
COVID-19 dovolí a budou letos pořádány soutěže, doufáme, že se to zúročí
v podobě dobrých výsledků všech družstev.

Foto naší zásahové jednotky: Zleva stojící Lukáš Pluške, Marek Vitásek,
velitel Aleš Martinek, David Mikolajský, Daniel Pospiech, Jiří Winkler. Zleva
klečící Přemek Sentenský, starosta Roman Winkler, Martin Nevřela, Adam
Nevřela, Aleš Sentenský, Pavel Straub. Chybí Martin Winkler a Petr Winkler.
Milí spoluobčané, závěrem nám přeji všem pevné zdraví a hlavně sílu
v boji proti Covidu.
Roman Winkler, starosta DHS
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