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Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané,
ocitáme se v polovině roku 2020 – a řekněme si, že to zatím byl rok s nečekanou
a nezvyklou zkušeností. Prošli jsme si všichni časem, který nemá v dějinách naší
obce, ale ani celého státu obdoby.
Korovinarová pandemie zasáhla v podstatě celý svět.
V rámci života naší obce s sebou karanténa a záležitosti s ní spojené přinesla
naprosté ochromení života ve všech oblastech – a pochopitelně i v oblasti společenského, kulturního a sportovního života naší vesnice.
V současné době se situace uklidnila a život se pomalu vrací do normálu.
Mnoho plánovaných a očekávaných akcí bylo zrušeno. Některé z nich se budeme
ve spolupráci se složkami snažit nahradit v jiných termínech, především na podzim a v zimě. V létě se již můžete těšit na každoroční sportovní slavnost.
Možná mnohé z nás přiměla nevšední situace více se zamyslet nad skutečnými
hodnotami života. Snad jsme si uvědomili neskutečnou hodnotu zdraví i života
jako takového. Snad jsme si také uvědomili, že žijeme ve velmi spokojené a šťastné době, že se máme v podstatě velmi dobře. Bylo by pěkné, kdyby si lidé více
začali vážit hodnot, které jsou opravdové – a těmi je nejen zdraví, ale také mezilidské vztahy, rodina, přátelství.
Byl bych rád, kdyby zkušenost, kterou máme za sebou, náš život obohatila a přiměla nás k zamyšlení – zdraví je nedocenitelné, nedá se koupit. A život stojí za to
žít – tak ho opět naplno žijme.
Přeji Vám všem klidné a příjemné letní dny bez jakýchkoli omezení.
Ing. Alfons Pospiech
starosta obce
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Rekonstrukce povrchu ulice Nová
V
minulých
letech byla na ulici Nová prováděna
oprava vodovodu,
a to ve dvou etapách. Po ukončení
těchto oprav bylo
nutno povrch upravit, proto jsme nechali
vypracovat
projekt včetně rozpočtu na tuto úpravu a bylo vyřízeno stavební povolení. Rovněž bylo požádáno o dotaci na tuto akci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Bohužel jsme
v minulém roce s žádostí neuspěli, ale v tomto roce nám byla přidělena
dotace ve výši 70% z celkových nákladů. Do výběrového řízení se přihlásilo více firem a díky tomu se projekční částku celé akce ve výši více než
2 000 000 Kč podařilo vysoutěžit na konečných cca 1 600 000 Kč.
Ve výběrovém řízení zvítězila firma Silnice Morava, která celou rekonstrukci ulice Nová provedla.
Díky této rekonstrukci máme v obci opět další opravenou ulici, čímž
se zlepší úroveň bydlení občanů nejen v této lokalitě.
Ing. Alfons Pospiech, starosta
Projekt
„Rekonstrukce povrchu místní komunikace ul. Nová v obci Velké Hoštice“
byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR
z programu Ministerstva pro místní rozvoj.
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Přestěhování pergoly v areálu základní školy
V červnu došlo
k přestěhování dřevěné pergoly ze zahrady
základní školy do prostranství před její hlavní vchod. Vzhledem
k přípravě prostoru
k výstavbě obecního sálu bylo nutno
přestěhovat pergolu,
kterou žáci školy vyuPřevoz pergoly nakladačem z původního místa.
žívají k výuce během
pěkného počasí. Stěhování předcházelo vydláždění zpevněné plochy ze zámkové dlažby, na níž se
měla pergola přemístit, a přestěhování kovového přístřešku pro jízdní kola, který překážel na trase přesunu. Tuto přípravu zajistili obecní pracovníci. Celá akce
nebyla vůbec jednoduchá. Po různých variantách řešení, které vždy narazily
na nějaký problém, bylo po několika domluvách s p. Lukášem Řeháčkem a p. Janem Vožníkem na místě samém rozhodnuto, že se pergola přestěhuje vcelku
po vyztužení a ukotvení na ramenu nakladače z Hoštické a.s. Takto ukotvena
byla nakladačem, bravurně řízeným p. Řeháčkem,
bez sebemenšího dalšího
zásahu, např. ořezu větví,
demontáží dopravního
značení apod., bezpečně
a bez poškození dopravena na své nové místo.
Velký dík patří všem, kteří se na celé akci podíleli,
a upřímně, ani já jsem
nevěřil, že tato proběhne
Pergola na svém novém místě před školou.
tak hladce.
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Nová atrakce Velkých Hoštic – ,,Obecní drak“
Hlavní rekvizitou dětského dne,
pořádaného
spolkem Furtisami v roce
2016, se stal drak.
Bohužel, ani spolek
Furtisami, ani nikdo
jiný neměl využití
pro tuto krásnou pohádkovou postavu
a vyhodit by jej byla
Očista draka před jeho převozem.
škoda. Tak v pokoji odpočíval a čekal
na svoji příležitost těch pár let ve stodole manželů Prokšových na Zámecké
ulici. Slovo dalo slovo a na světě byl nápad vytvořit z něj malou atrakci naší
vesnice – „Obecního
draka“. Pan Ervín Směja vyrobil stylové mříže do všech výklenků
pod zámeckou terasou restaurace Kastelán, obecní pracovníci
provedli vystěhování
a úklid místa, Veronika Tomíčková pak
nakreslila portrét draka na informační taDrak ve své nové sluji.
buli. Drak se po řádné
koupeli, kdy jsme z něj
smyli letitý prach, přestěhoval na traktorové vlečce do své nové „sluje“.
Výborný nápad, a podle hesla „za málo peněz, hodně muziky“ se podařilo
něco, co nejednomu z nás udělá radost. A o to přece jde.
					
Bc. Libor Pospiech, místostarosta
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Projekt MAP II dává dětem možnost nahlédnout
pod pokličku řady činností i profesí
Vyzkoušet si, jaké je to být (malým) badatelem, profesionálním řemeslníkem, bezpečnostním inženýrem, zdravotníkem nebo třeba výrobcem
jogurtu? Muzeum ve školách a školkách, exkurze po zajímavých lokalitách
na Hlučínsku či do firem v celém kraji? To všechno a mnohem více si děti
a žáci ze základních a mateřských škol na Hlučínsku mají možnost vyzkoušet
a zažít díky projektům Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko východ
II a Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko západ II (zkráceně MAP II).
V rámci MAP II se realizuje několik desítek aktivit (projektů) převážně pro děti a žáky či učitele, ale také rodiče. Nejzajímavější z nich bychom
Vám tímto rádi přiblížili. V těchto dnech se více než kdy jindy ukazuje, jak je
důležité dbát na zdraví a zdravý životní styl. Toho jsme si v MAP II vědomi,
a proto jsme na podzim minulého roku postupně spustili několik spřízněných aktivit pro mateřské školy. Ve spolupráci s Českým červeným křížem
Opava pořádáme vzdělávací program Méďa zdravotník na hřišti, kde si děti
interaktivní a hravou formou osvojí zásady první pomoci a nacvičí si způsoby ošetření, a to i včetně masáže srdce na figuríně. Během podzimních
a zimních měsíců navštívila s programem Pes přítel člověka každou školku
paní Šárka Blokeschová spolu se svými fenkami, které mají složeny canisterapeutické zkoušky.
V MŠ ve Velkých Hošticích již byly realizovány tyto vzdělávací pořady:
11. 10. 2019, Pes přítel člověka – canisterapie pro děti, rozhovory,
interaktivní hry, správné chování ke psům, ukázka výcviku psů
14. 11. 2019, Méďa zdravotník – děti si se zdravotníky mohly ovázat obvazem ruku svému medvídkovi či panence a seznámily se s prací zdravotníků.
29. 11. 2019, Malý badatel – děti se seznámily s tím, jak se dělají různé pokusy s octem, jedlou sodou a potravinářskými barvami. Měly možnost
si i některé pokusy vyzkoušet.
13. 01. 2020, Zoubková víla – děti se seznámily s tím, kolik mají mléčných zubů, jak často mají navštěvovat svého zubního lékaře, jak si správně
čistit zuby i s praktickou ukázkou, a dostaly domů dárky od zoubkové víly.
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28. 01. 2020, Život má mnoho podob – vzdělávací program pro děti,
děti byly seznámeny s tím, jak žijí lidé s handicapem, a to pomocí interaktivních her i jízdy na invalidním elektrickém vozíku.

Děti z MŠ Velké Hoštice během pořadu „Život má mnoho podob“.

Od nového školního roku chystáme v každé mateřince polytechnické odpoledne rovněž pro rodiče s dětmi. Děti ve školkách a žáci prvních
stupňů ZŠ dále zažili interaktivní a vizuálně atraktivní Science show aneb
zábavné divadlo fyziky a chemie, díky němuž mohli mladí diváci snadněji
pochopit podstatu a příčiny řady překvapivých fyzikálních jevů.
Také díky zapojení místní komunity, především díky stolaři panu Brunovi Fabiánovi z Oldřišova, obdržely na přelomu roku všechny mateřské
školy zapojené v projektu MAP II dětský pracovní ponk včetně svěráků
a boxu s nářadím. Ponky do školek jsou prvním krokem a dílčí aktivitou
(mikro)projektu s názvem Malí bajslíři zaměřeného na rozvoj technického
myšlení, kreativity a fantazie.
A protože jsme na „Prajzské“, nezapomínáme ani na téma regionální
identity. Koncem loňského léta byl vyhotoven Vlastivědný kufřík, který obdržela každá základní škola na Hlučínsku a jehož ústředním motivem jsou
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prameny. Účelem je představit žákům spektrum různorodých pramenů,
resp. autentických substitutů z Hlučínska a jejich prostřednictvím zpřítomnit minulost interaktivní formou.
Na podzim letošního roku pak budou mít místní učitelé možnost prohloubit své jazykové dovednosti v kurzech prajzštiny, které povede známá
regionální spisovatelka paní Eva Tvrdá.
Projekty MAP II navazují na předchozí dvouleté MAP I – tyto projekty
realizuje v našem regionu Místní akční skupina Hlučínsko a jsou financované z prostředků Evropské unie. Informace o projektu a kompletní přehled
(katalog) všech aktivit naleznete na www.mashlucinsko.cz/projekty-a-vyzvy/map-mistni-akcni-plan-ii/ či na Facebookovém profilu Místní akční skupina Hlučínsko z.s. – Mapy II. Jste-li pravidelným divákem TV Hlučínsko, pak
Vám jistě neunikly reportáže z našich akcí. Přestože nám současná doba
nepřeje, těšíme se, až budeme moci od nového školního roku opět spustit
všechny naplánované akce a aktivity!
Za tým MAP II Hana Paverová
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SLOVO PANA FARÁŘE
Vážení spoluobčané,
jistě si všichni uvědomujeme, že prožíváme zvláštní historickou chvíli,
moment, který je v dějinách světa zcela nový.
Celý svět je napaden mikroskopickými škůdci a my jsme se uchýlili
do úkrytu: jeden před druhým, abychom se nenakazili.
Uvědomujeme si, že neřízená, mnohdy velmi chaotická globalizace
může být velmi nebezpečná a škodlivá pro národy, pro naše zdraví a velmi
nebezpečná pro naši duši! Přece duše je mnohem důležitější než tělo, i když
v současném světě tento pohled příliš nepozorujeme.
Pán Ježíš nám v evangeliu připomíná: „Nebojte se těch, kdo zabíjejí
tělo, duši zabít nemohou. Spíše se bojte toho, který může zahubit v pekle
duši i tělo.“ (Mt 10,28)
Z této pandemie bychom si mohli vzít toto poučení: samozřejmě, že
je také naší povinností pečovat o zdraví tělesné, ale mnohem důležitější je
chránit se před vlivem hříchu a pokušení ke zlému. Proto je dnešní chvíle
nanejvýš vhodná, abychom se obrátili o pomoc k Matce Boží a modlili se...
opět Kristus Pán připomíná vzácná slova: „ ...beze mne nemůžete dělat nic.“
(Jan 15,5)
Člověk v dnešním globalizovaném světě si myslí, že může dělat všechno, že ho už nic nepřekvapí. Vždyť poslední pandemie byla před sto lety (španělská chřipka 1918-1920). A najednou je zde něco, co člověka technicky vybaveného zceIa překvapilo a zaskočilo ve všech směrech života.
Závěrem Vám chci poděkovat za všechny aktivity v době našeho omezení, ale také Vás povzbudit, abychom se s důvěrou obraceli k Pánu Bohu,
především Jemu důvěřovali a v maximální možné míře šířili dobro.
Přeji všem klidné a příjemné prázdniny a čas dovolených.
Váš
P. ThLic. Radovan Hradil, Th.D.
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Základní škola
Vzhledem ke korovinarové situaci se
během celého dubna
žáci do školy nedostali.
Výuka probíhala stále
na dálku.
Ve škole byl udržován základní provoz
– a aby byla situace alespoň trochu veselejší,
začali jsme s nátěrem
šaten – natírají se barevně – hned to vypadá radostněji. Nátěr šaten bude dokončen o prázdninách.
Barvami ožila také jídelna – byla vymalována, byly zakoupeny nové ubrusy
– a jídelna opravdu „prokoukla“.
Od
25.
května
mohly
do školy konečně
opět nastoupit
děti. V souladu
s nařízeními Ministerstva školství
a s nutností dodržování všech hygienických opatření
byla připravena
výuka pro žáky I.
stupně. Příprava
vyžadovala skutečně značné úsilí – třídy jen pro 15 dětí, maximálně dvě třídy
na poschodí, použití různých vchodů a východů, organizace přestávek, vyčlenění
WC, zabezpečení výdeje obědů, opakovaná dezinfekce všeho, čeho se děti dotknou, ale také dětí samotných. Pečlivá příprava se vyplatila – a do školy nastoupilo 75% dětí. Bylo až dojemné sledovat, s jakou radostí se děti v rouškách vítaly
po tak dlouhé době s kamarády i s učiteli.
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V prostorách školy byla také znovu zahájena výuka náboženství – příprava
dětí na První svaté příjímání.
Koncem května tedy škola opět ožila dětskými hlásky – a od 8. 6. se po rozhodnutí pana ministra mohli do školy vrátit i žáci II. stupně.
Opět samozřejmě v přesně vymezeném režimu – různé vchody, minimalizace kontaktu mezi třídami i s žáky I. stupně, maximálně 15 dětí ve skupině, čestná prohlášení, roušky, dezinfekce… apod. Pro žáky byl připraven speciální režim
výuky – dvě hodiny denně ve speciálních učebnách. A také žáci II. stupně přišli
do školy v hojném počtu – 74%.
Děti z obou stupňů, které zůstaly z jakýchkoli důvodů doma, samozřejmě
pokračovaly ve výuce na dálku.
21. 6. se v místním kostele konalo První svaté přijímání pro děti ze 3. třídy
pod vedením pana
faráře dr. Radovana Hradila. Jak to
dětem při této slavnostní příležitosti
slušelo,
můžete
sami posoudit z následující fotografie.
Poslední
červnový týden se
do školy mohly vydat všechny děti,
bezpečnostní opatření byla trochu
zmírněna.
Třídní
učitelé pro děti připravili pestrý program – procházky, jednodenní výlety, rafty…,
odevzdaly se učebnice, ještě jsme stihli i sběr papíru.
Vysvědčení bylo žákům vydáno v pátek 26. 9. – opět podle zvláštních
pravidel a s určitými omezeními. Žákům 9. třídy bylo vysvědčení již tradičně
předáno na Obecním úřadě Velké Hoštice za přítomnosti pana starosty a ředitelky školy.
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Žáci 6.A se svým vyučujícím

Skončil školní rok, jaký nemá v historii školství ČR obdoby.
Všichni – učitelé, zaměstnanci školy, rodiče i žáci – jsme se museli zorientovat ve zcela nové situaci, přizpůsobit se nezvyklým požadavkům, smířit se s daným stavem věcí a snažit se udržet si nadhled, dobrou náladu a nepropadnout
beznaději a přehnanému strachu.
Děkuji svým kolegům učitelům, i ostatním zaměstnancům školy, že to vše
zvládli. Nebylo to jednoduché.
Děkuji rodičům, kteří se zhostili neobvyklých rolí rádců při výuce, či téměř
učitelů svých dětí. I pro Vás byla situace komplikovaná a velmi náročná.
Děkuji dětem, které nepřestaly celou dobu karantény být i žáky.
Hledejme na všem něco dobrého, pozitivního – rodiny byly více spolu,
uvědomili jsme si nesmírnou cenu zdraví, někteří se možná zamysleli nad hodnotami života vůbec.
A ještě jeden pozitivní, téměř zázračný dopad tato doba měla – děti se
začaly skutečně těšit do školy. Snad jim to vydrží do září.
Přeji Vám všem hezké prázdniny – a nám všem, aby se nic podobného už
neopakovalo.
Mgr. Renata Pospiechová
ředitelka školy
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Mateřská škola
UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
MŠ jsme z důvodu celorepublikové karantény – prevence šíření korona viru Covid-19 byli nuceni uzavřít v době od 17. 3. 2020 do 24. 5. 2020.
Provoz MŠ byl obnoven 25. 5. 2020 v omezeném počtu dětí s čestným prohlášením, měřením teploty při vstupu a předáváním dítěte u hlavních dveří.
VÝSLEDKY ZÁPISU DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Dne 14. 5. 2020 proběhl v mateřské škole zápis dětí pro školní rok
2020/2021, z důvodu mimořádných opatření tentokrát bez přítomnosti
dětí. Děti byly přijímány na základě předem zveřejněných kritérií. Ředitelka přijala 35 žádostí k umístění dětí do mateřské školy. 21 dětí bylo přijato k předškolnímu vzdělávání do MŠ Velké Hošice a 14 dětí nebylo přijato
(z toho 3 děti z Kravař a 1 dítě mladší tří let). K 31. 8. 2020 ukončuje předškolní vzdělávání 21 dětí, z toho 1 dítě ukončí vzdělávání v naší MŠ z důvodu stěhování a 1 dítě bude navštěvovat MŠ v Opavě. 19 dětí odchází do ZŠ.
Ve školním roce 2020/2021 bude navštěvovat mateřskou školu 68 dětí dle
stanovené kapacity v rejstříku škol.
DEN DĚTÍ jsme s přítomnými dětmi oslavili promítáním pohádek
z diaprojektoru, diskotékou na školní zahradě, pečením lahodných palačinek na zahradě a malým dárkem.
SLAVNOSTNÍ ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY proběhlo po uzávěrce
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tohoto vydání zpravodaje v úterý 23. 6. v 15 hodin v mateřské škole za přítomnosti rodičů dětí a personálu mateřské školy.
UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY – LETNÍ PRÁZDNINY
Po dohodě se zřizovatelem a rodiči bude Mateřská škola uzavřena
v době od 13. 7. do 21. 8. 2020. Provoz bude zahájen 24. 8. 2020.
Prosíme rodiče, nahlaste docházku svého dítěte k 1. 9. 2020 telefonem (553 764 070), a to ve dnech 24.8. – 31. 8. 2020.
DĚKUJEME rodičům za vzornou celoroční spolupráci a přejeme hodně slunečných dnů, klid a pohodu, zdravý aktivní pohyb a také radost ze
společných rodinných prožitků v období blížících se prázdnin.
Lenka Prokšová
ředitelka mateřské školy

senior Klub
Vážení spoluobčané. Po skončení pandemie se pomalu začínáme vracet do normálního života. Začátkem června se členové našeho senior klubu
sešli v Pekliskách na chovatelské chatě u příležitosti smažení vajec. Přišlo nás
hodně a všichni se dobře bavili, už nám všem pravidelná setkávání chyběla.
Tímto děkujeme chovatelům za propůjčení chaty.
Další setkání máme naplánováno na 7.7.2020 v 16.00 hod na hřišti FK,
kde si opečeme párky a také si zasoutěžíme.
První naše veřejná akce bude v Hlučíně 12.7. 2020, kam jsme byli pozváni na Festival Hlučínské kultury. Budeme zde již tradičně prodávat naše
Hoštické koláče. Všechny akce, naše zájezdy, výlety, návštěvy divadel, které
jsme měli naplánované, se uskuteční nejspíše až na podzim.
Přeji všem pevné zdraví a mnoho sil a doufám, že se všichni budeme
opět setkávat na našich schůzkách a účastnit se kulturních akcí v obci.
Kristina Nestrojová, předsedkyně
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klub žen
Vážení spoluobčané,
letošní jaro nebylo jako ta předešlá, přesto jsme našly důvody k radosti. Oželely jsme divadlo, ale sbírka pro Diakonii Broumov byla díky vám velmi
úspěšná. O Velikonocích jsme musely zůstat doma, ale o to více jsme vděčny,
že se znovu můžeme zúčastňovat mší svatých v našem kostele (a taky jej
společně uklidit). Místo dětského dne jsme luštily úkoly (jak vidíte, daly nám
zabrat), abychom zjistily souřadnice a našly pohádkový vodní bar. Povedlo se
a krásně jsme si to užily.

Obdivujeme se členům spolku FURTISAMI, kteří vše vymysleli a vytvořili
ve volném čase zcela nezištně. Děkujeme za jejich každodenní nasazení při doplňování zásob a údržbě zničených cedulek. Jsme přesvědčeny, že tato akce přinesla dětem a dospělým nejen zábavu s poučením, ale i respekt k hoštické přírodě.
Škoda, přeškoda, že byla ukončena. Ještě jednou velké díky organizátorům!
A pokud se vám stýská po langoších, nezoufejte. V neděli dne 12. července 2020 přijeďte do Hlučína, kde se bude od 14.00 hodin konat Festival kultury
a hlučínských řemesel. Vstup je zdarma. Můžete se těšit na soubory z celého
Hlučínska a na jarmark regionálních výrobků a řemesel. A samozřejmě na naše
vynikající domácí langoše! My se taky těšíme – snad brzy i u nás!
Za klub žen D. Rinková
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chovatelé
Milí spoluobčané,
nejhorší období snad máme za sebou a s postupným rozvolňováním
opatření se pomalu vracejí i obecní akce. V naší vesnici jsme otevřeli dvířka
k akcím jako první my, chovatelé. Ve dnech 20. a 21. června jsme uspořádali
již tradiční místní chovatelskou výstavu drobného zvířectva, které se zúčastnilo na 57 vystavovatelů, tentokrát bez přátel z Polska. Bylo zde k vidění 134
králíků, 40 voliér drůbeže, 20 voliér holubů a 33 voliér exotického ptactva.
Jak už bývá zvykem, ani letos nám bohužel počasí nepřálo. I přes tuto nepřízeň byl každý host vítán a mohl si zde zakoupit vyhlášené bramborové placky,
či si dopřát čepované pivo.

Jelikož se jednalo o první letošní výstavu drobného zvířectva, dali si
chovatelé opravdu záležet. Čestnou cenu získal Roman Klásek za králíky Vídeňské modré. Pohár za nejlepšího holuba získal p. František Stanke. Všem
vystavovatelům děkujeme a přejeme mnoho úspěchů na dalších výstavách.
Rovněž děkujeme všem sponzorům, především Obecnímu úřadu Velké Hoštice, za věcné ceny do tomboly, která proběhla na konci výstavy.
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chovatelé
Další naší plánovanou akcí je výstava domácích mazlíčků, která je určena především dětem.
Uskuteční se na přelomu
srpna a září 2020 a termín ještě bude upřesněn
na plakátech.
Závěrem
děkuji
také všem, kteří pomáhali s přípravou výstavy
a také s výstavbou nového skladu, který nám
bude na dalších několik let sloužit k uskladnění veškerých klecí.
Za ČSCH Tomáš Teuer

Zahrádkáři
Vážení spoluobčané,
letošní situace, která nastala okolo šíření koronaviru covid-19, silně ovlivnila
činnost naší organizace. Během pandemie jsme dosadili stromořadí švestek podél
cesty na Chlebičov a několikrát je zalévali. U dříve vysazených stromků byl proveden výchovný řez a také jsme na vinici u školy dvakrát provedli okopávku, provedli
jsme zimní řez, později vylámaní fazochů, čištění kmínků a nezbytný postřik.
Dva původně plánované zájezdy jsme museli zrušit. První z nich – dvoudenní zájezd do Kroměříže na prohlídku a návštěvu jarní výstavy Floria – jsme
nahradili ihned po větším uvolnění vládních opatření ve dnech 12. a 13. června
zájezdem do Mikulova, Čejkovic a Slavkova. Zájezd byl koncipován jako exkurze
po historii a pamětihodnostech jižní Moravy. V Mikulově jsme navštívili zámek
a Ditrichsteinskou hrobku a vyslechli si zajímavý výklad o historii zámku, historii
Mikulova i o rodové hrobce Ditrichsteinů.
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Zahrádkáři

Po obědě a následné volné prohlídce města, Svatého kopečku a zahrad
s oranžerií jsme se přesunuli do Čejkovic k ubytování a večernímu programu.
Od 17 hodin nás degustátor Karel Michna provedl sklepy a současně se zajímavým výkladem jsme okusili celkem 8 vzorků vín z produkce Čejkovické a.s. Večer
jsme příjemně strávili u vínka a poslechu vynikající cimbálové muziky Podluží pod
vedením skvělého primáše Petra Kostky. Tato cimbálovka nás svým výjimečným
vystoupením vtáhla do zpěvu i tance. Spolu s cimbálovkou si také zahrál a zazpíval náš Tomáš. Celý večer měl jen jednu chybu, a to tu, že podle vládních nařízení jsme museli zábavu ukončit po 23. hodině, jinak bychom zcela jistě vydrželi
do pozdní noci. Ráno po snídani nás autobus dovezl do Slavkova u Brna, kde nás
čekala prohlídka zámku a místního chrámu Vzkříšení Páně. Při prohlídce zámku
jsme díky opatřením byli rozděleni do dvou skupin. Zámek postavil a zveleboval
rod Kouniců a nyní je velmi dobře udržován městem Slavkov. Stejně výtečně je
udržován chrám Vzkříšení Páně, uvnitř s nádhernými reliéfy. Odpoledne po obědě nás čekal poslední cíl našeho zájezdu, a to prohlídku Mohyly Míru s výkladem
o bojích na bojišti Tří císařů v okolí Brna a Slavkova. Jménem výboru musím poděkovat všem účastníkům za skvělou kázeň a vytvoření výborné nálady.
Josef Teuer
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Rehabilitační
skupinové
cvičení
Cvičení je vhodné: jako kompenzace jednostranné
pracovní zátěže, při chronických bolestech šíje
nebo beder, jako prevence bolestí zad.
Využíváme vedle vlastního těla i pomůcky,
pružné gumy a míče.
KDE:

Sál Základní školy, Zámecká 207, Velké Hoštice 747 31

KDY:

Pondělí - Skupina 1 (menší obtížnost)
16:30-17:30 (21.9.-21.12.2020)
Pondělí - Skupina 2 (větší obtížnost)
17:30-18:30 (21.9.-21.12.2020)

Platba: cena za lekci je 80 Kč, je možné zakoupit předplatné v hodnotě 880 Kč
(11 lekcí, ale k dispozici máte 13 termínů) nebo platit jednotlivé lekce
na místě.
Maximální počet účastníků jedné lekce je 15. Přihlašovat se můžete
mailem na: o.smolka@seznam.cz nebo telefonicky na 723 091 579.
Tyto a další informace o nás naleznete také na www.fyzio-s.cz.
Těší se na Vás fyzioterapeuti
Mgr. Ondřej Smolka a Mgr. Lucie Smolková

Hasiči
Vážení spoluobčané.
Dovolte, abych Vás
krátce informoval o dění
v hasičském sdružení
u nás v obci.
Naše činnost se
díky situaci okolo covid-19 také omezila.
Z naplánovaných akcí se
po dohodě s OÚ uskutečnilo stavění máje, tentokrát ale bez diváků. Máj
byla v úzkém kruhu aktivních členů a zástupců
obce postavena za pomoci hydraulické ruky
firmy Winro. Celý květen
nám pak ve středu obce
připomínala nástup jara
a doby hojnosti.
Oslavy 120 let
od založení Dobrovolného hasičského sboru
v naší obci si připomeneme 17. října. Původní
termín musel být přesunut na podzim, ale pevně věřím, že i přesto si tuto
významnou událost společně užijeme. S tím souvisí také výstavba pomníku
svatého Floriána, který bude slavnostně odhalen až v termínu oslav.
Sportování a soutěžení je po zmírnění omezení opět možné. Našim
dětem již ale jarní sezona nezačne a budou si muset počkat až na její
podzimní část. Naši muži a ženy se budou účastnit omezeného počtu soutěží Extraligy a Moravskoslezského poháru. Vzhledem k tomu, že nebylo
možné se společně připravovat, jsme zvědaví, kolik soutěžního umění jim
zůstalo, jak se říká „pod kůží“, a jak jsou z loňského roku sehraní. Budeme
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Hasiči

všem našim družstvům držet palce, ať se jim podaří vyběhat co nejlepší
výsledky.
Dětem končí zvláštní školní rok a nám všem se blíží čas letních radovánek a odpočinku. Chtěl bych Vám touto cestou popřát klidné léto bez úrazů,
nehod a jiných nepříjemností. Ale i přes to Vám připomenu, že v případě
potřeby lze volat krizové číslo 150, kde bude vždy připraven Hasič, který
Vám ve Vaší nouzi pomůže. Samozřejmě i další krizová čísla, i to univerzální
– 112. Záchranné složky tu jsou pro Vás vždy připraveny, čtyřiadvacet hodin
denně, sedm dní v týdnu. Přejme si, abychom jejich pomoc potřebovali co
nejméně.
Krásné léto a brzy na nějaké společné kulturní akci v obci na viděnou.
za DHS Roman Winkler, starosta sboru
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Fotbal
Milí příznivci sportu.
Dovolte mi, abych vás informoval o aktuálním dění v našem spolku.
Fotbalový klub Velké Hoštice má v současné době tři družstva, která hrají
mistrovské soutěže. Konkrétně se jedná o dvě mládežnická družstva a jedno družstvo mužů. Máme družstvo starší přípravky, které hraje okresní
soutěž (1+5), to vede Milan Čavera, a družstvo mladší přípravky (1+4) pod
vedením Lumíra Mušíka. Utkání našich mládežnických celků jsou navštěvována diváky, převážně rodiči, příbuznými a vrstevníky hráčů.
V červnu tohoto roku ukončilo pro nedostatek hráčů činnost družstvo
dorostu, které hrálo pod vedením Martina Stankeho a Martina Heidera
okresní soutěž (1+10) v soutěžích, které řídí Okresní fotbalový svaz Opava.
Naše A mužstvo mužů působí v I.B třídě skupině A, která je řízena
Moravskoslezským krajským fotbalovým svazem. Mistrovská utkání našeho
A mužstva navštěvuje v průměru okolo sta diváků. Upozorňujeme na změnu hracího dne domácích zápasů – dle přání hráčů budou vždy v neděli v 10
hodin. Nová sezóna začíná 16. srpna 2020.
Dále máme družstvo žen, které pořádá pravidelně jednou týdně cvičení pro ženy v místní tělocvičně, v létě pak jeho členky provozují převážně
cykloturistiku.
V současnosti probíhají jednání s SFC Opava o možnosti odehrání
mistrovských utkání jejich B mužstva (které hraje Moravskoslezskou divizi)
na našem hřišti.
Závěrem bych chtěl pozvat občany na tradiční karnevalovou zábavu
se skupinou DRIVE, která se uskuteční 1. srpna 2020 v našem areálu.
Jan Směja, předseda FK
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Tenisový klub Velké Hoštice
Jak už bývá zvykem, první polovina června patří tenisovému turnaji.
A protože se loňský „uzavřený“ (tzn. jen pro členy Tenisového klubu Velké Hoštice) osvědčil, pokračovalo se v této tradici i letos. Turnaj se odehrál v sobotu 6.
června a sešlo se stejně jako před rokem 13 členů (jen pro zajímavost – v současnosti má TK 40 členů, z toho 31 aktivních, tzn. mají zaplaceny příspěvky).
Pro všechny hráče bylo zajištěno pohoštění (trampské cigáro s chlebem
a hořčicí, koláčky, nealko, káva a pivo).
Počasí nám přálo, kurty byly vzorně připraveny a nic nebránilo tomu,
abychom předvedli něco z tenisového umu. V základní části odehrál každý
účastník pět zápasů, pokaždé s jiným (vylosovaným) spoluhráčem a také proti
jinému (vylosovanému) soupeři. Hrálo se dle předem daných propozic tenisového turnaje čtyřher losovaných dvojic, a to na jeden set (6 vítězných gamů),
v případě stavu 5:5 se hrál tie break, vítěz dostal bonusový bod. O umístění
hráčů po základní skupině rozhodoval počet bodů, v případně rovnosti bodů
pak skóre – viz tabulka.

Fotbalový klub Velké Hoštice pořádá v sobotu 1.8.2020 od 20 hodin

MEGA LETNÍ ZÁBAVU s kapelou

DRIVE

tradiční jedinečou

& 10 let s DRIVE
DJ BALUU

Noční překvapení

AREÁL FK VELKÉ HOŠTICE

VSTUPNÉ 100 KČ

SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ
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Tenisový klub Velké Hoštice
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jméno
Vinárek René
Godovský Jiří
Hartmann Jan
Stříbný Marcel
Benek David
Matyščák Rosťa
Nardelli Libor
Sypták Oldřich

Body
35
35
33
31
29
27
24
21

Skóre
+ 29
+ 19

Hráči, kteří se umístili
na 1. až 4. místě, si následně
vylosovali své spoluhráče pro
play-off z hráčů, kteří se umístili
na 5. až 8. místě.

Semifinálové utkání: Godovský, Sypták – Hartmann, Matysčák
			
Vinárek, Nardelli – Stříbný, Benek		

6:4
0:6

Celkovým vítězem se stala překvapivě, ale zaslouženě, dvojice Stříbný
Marcel a Benek David, která ve finále porazila Godovského se Syptákem 6:1.
Třetí se nakonec umístili Hartmann s Matyščákem.

Turnaj se odehrál v přátelské atmosféře a nad očekávání splnil svůj cíl,
kterým bylo strávit příjemné sportovní dopoledne, zasportovat si, rozptýlit se
a pobavit. Ještě jednou blahopřeji vítězům a již nyní se můžeme těšit na příští
tenisový turnaj.
					
za TK Rostislav Matyščák
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Furtisami
FURTISAMI v květnu a červnu
Zajímavá myšlenka se zrodila v hlavě jedné z našich rodin v době, kdy jsme
se ještě nemohli scházet. Vymysleli pro děti jednoduché úkoly, které se nacházely v zámeckém parku, a po jejich vyluštění mohly jednotlivé rodiny najít zaslouženou odměnu u Studánek. Ukázalo se, že je to super nápad a že by mohl bavit více
lidí. Proto se zrodila myšlenka Vodního baru Furtisami, kdy se po vyluštění 16
úkolů, s využitím moderní aplikace, zobrazilo místo na mapě, které skýtalo
malé občerstvení.
Vzhledem k tomu,
že příchozí návštěvníci,
kterých neustále přibývalo, plašili tamní zvěř,
existenci Vodního baru
jsme ukončili po měsíci
fungování.
Na přelomu
května a června
jsme
uspořádali
,,výjezdní zasedání“
ve Velkých Bílovicích s plánovanou
ochutnávkou vín
v rodinném vinařství Spěvák. Kromě
vína jsme zvládli celodenní cyklovýlet
kolem Lednice a Janova hradu.
Na pátek 3. července 2020 plánujeme malou stezku odvahy. Vzhledem
k pozdnímu západu slunce půjde spíše o večerní procházku parkem spojenou
s luštěním tajenky. Bližší informace najdete na přiloženém plakátu.
Příjemné prosluněné dny přeje za Furtisami Bc. Lucie Vitásková
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Těším se na Vás, děti!

Jsem moc zvědavý, kdo
mě najde! A navíc se mě
všichni budete určitě
bát!!!

V parku Velkých Hoštic, dne 3. 7. 2020 od 19 hod. Jen do toho!

Najdete draka a vyluštíte tajenku? Zvládnete to?

Velkohoštická Tajenka
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Zdarma do všech domácností v obci

13.7.2020

Skákací hrad

PRO DĚTI:

Bramborové placky, hranolky, steaky, opékané klobásy, pivo, limo, alko, koláče, káva.

BOHATÉ OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO :

13:00 hodin

HŘIŠTĚ FOTBALOVÉHO KLUBU VELKÉ HOŠTICE

HRÁČI Z VELKÝCH HOŠTIC)

NA OBECNÍM ÚŘADĚ VELKÉ HOŠTICE , LOSOVÁNÍ

400 Kč ZA TÝM (POUZE

DO

ZAČÁTEK TURNAJE:

MÍSTO KONÁNÍ:

STARTOVNÉ:

PŘIHLÁŠKY:

TURNAJ V MALÉ KOPANÉ:
13.7.2020 v 17 hodin

NA OÚ

VELKOHOŠTICKÉ
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE

POŘÁDÁ V SOBOTU 18.7.2020

OBEC VELKÉ HOŠTICE

