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Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané.
Tak se s nástupem léta zdá, že tu nejhorší koronavirovou kalamitu máme
za sebou – a spolu s tím i opatření, která nás všechny omezovala a činila
náš život v mnoha ohledech nepříjemným.
O nás Češích se tvrdí, že jsme mistři v nedodržování opatření. Přesto jsem
přesvědčen, že většina z vás dodržovala, co bylo nutné – a já všem zodpovědným děkuji.
Spolu s uvolňováním opatření se také konečně vrací k normálnímu statutu
společenský a sportovní život v obci, byť občas v omezené míře.
Byl tedy již opět oslaven Den dětí – a účast byla jako vždy hojná. Chovatelé konali tradiční výstavu drobného zvířectva, počasí jim přálo a lidé se
rádi sešli. Hasiči mohli se zpožděním oslavit významné výročí svého založení a u té příležitosti byla odhalena nová socha sv. Floriana u hasičské
zbrojnice. Stane se jistě novou dominantou centra obce.
Začátkem července bude pro změnu své výročí založení oslavovat fotbalový klub – také v omezené míře, ale přece jen se konečně slavit bude.
V omezené míře se také chystají oslavy odpustu a v červenci plánujeme
sportovní slavnost.
Na všechny oslavy jste samozřejmě srdečně vítáni.
Vážení občané, doufám, že si nadcházející léto užijete, že si odpočinete
a strávíte příjemné chvíle – ať už kdekoli.
Přeji všem občanům Velkých Hoštic pěkné letní dny plné slunce. Zůstaňte
optimisty, čekají nás lepší časy.
Ing. Alfons Pospiech
starosta obce
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Zasedání obecního zastupitelstva ze dne 17. 6. 2021
OZ schvaluje a bere na vědomí:
1.
Program 18. zasedání zastupitelstva Obce Velké Hoštice 2021.
2.
Rozbor hospodaření Obce Velké Hoštice za období leden – květen 2021.
3.
Úprava rozpočtu - rozpočtové opatření č. V/2021.
4.
Účetní závěrku Obce Velké Hoštice na rok 2020 a výsledek hospodaření za rok 2020 ve výši +9 077 528,51 Kč.
5.
Závěrečný účet Obce Velké Hoštice za rok 2020 bez výhrad.
6.
Žádost o prominutí nájemného nájemníkům v obecních nebytových
prostorách, kteří nemohli vykonávat svou činnost v souvislosti s uzavřením provozovny z důvodu vládního nařízení o šíření koronaviru
na území ČR, za období duben – květen 2021.
7.
Poskytnutí návratné finanční výpomoci Základní škole Velké Hoštice
ve výši 1 615 000 Kč na předfinancování projektu „Rozvoj odborného
vzdělávání na ZŠ Velké Hoštice I“ – multimediální učebna a smlouvu
o poskytnutí investiční návratné finanční výpomoci č. 1/2021.
8.
Poskytnutí investičního transferu ve výši 85 000 Kč Základní škole Velké Hoštice na dofinancování projektu „Rozvoj odborného vzdělávání
na ZŠ Velké Hoštice I“ – multimediální učebna.
9.
Poskytnutí návratné finanční výpomoci Základní škole Velké Hoštice
ve výši 1 615 000,00 Kč na předfinancování projektu „Rozvoj odborného vzdělávání na ZŠ Velké Hoštice II“ – modernizace učebny dílen a smlouvu o poskytnutí investiční návratné finanční výpomoci č.
2/2021.
10. Poskytnutí investičního transferu ve výši 85 000 Kč Základní škole Velké Hoštice na dofinancování projektu „Rozvoj odborného vzdělávání
na ZŠ Velké Hoštice I“ – modernizace učebny dílen.
11. Dodatky č. 1 k „Programu č. 1/2019 o poskytnutí návratné finanční
výpomoci z rozpočtu Obce Velké Hoštice pro předfinancování výměn
zdrojů tepla“ v rámci tzv. kotlíkových dotací se prodlužuje možnost
podat žádost pro předfinancování výměn zdrojů tepla v rámci tzv.
„Kotlíkových dotací“ do 31. 12. 2021.
12. Vyřazení staveb „Dětské hřiště Akátová“ a „Dětské hřiště U zámku“.
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13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Poskytnutí neinvestičních dotací pro akce spolkům Obce Velké Hoštice.
Náhrady za zřízení věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví obce
ve výši 200 Kč za 1 m2 u zemních přípojek a 100 Kč za 1 bm u nadzemních přípojek.
Pořízení elektronické úřední desky formou společného nákupu přes
Svazek obcí mikroregionu Hlučínsko-západ.
Memorandum o vzájemné spolupráci při přípravě a realizaci projektu
cyklostezky Velké Hoštice – Chlebičov. Zastupitelstvo schvaluje financování akce v poměru 50% pro každou obec. Dále schvaluje Příkazní
smlouvu s firmou jk grant s.r.o. na zpracování studie.
Dovybavení lanového centra z projektu „Vybavení cyklostezek k rozvoji cykloturistiky na Hlučínsku II“.
Provedení opravy říms na zámku ve Velkých Hošticích firmou DAFESTA s.r.o.
Vyhlášení výběrového řízení na opravu fasády na budově DPS ve Velkých Hošticích a provedení výběrového řízení firmou jk grant s.r.o.
Vyhlášení výběrového řízení na dodávku a montáž žaluzií v budově Základní školy Velké Hoštice, a to včetně projektu elektroinstalace připojení.
Znění OZV o regulaci pyrotechniky v obci.
Zaslání objednávky na provedení inventarizace stromů v zámeckém parku.
Opravu startovací a náběhové plochy pro požární útok na hřišti pod zámkem.
Zvýšení odměny za výkon funkce neuvolněného místostarosty obce
ve výši 18 000 Kč měsíčně s platností od 1. července 2021.
Zprávu o činnosti obecního úřadu za uplynulé období.
Informace o připravované stavbě obchvatu komunikace I/56 a o financování posudku EIA pro stavbu obchvatu.

OZ neschvaluje:
27. Žádost o koupi stavebního pozemku, části parc.č. 783/3 v k.ú. Velké
Hoštice a neschvaluje ani záměr o prodeji části pozemku parc.č. 783/3
v k.ú. Velké Hoštice.
28. Žádost o koupi pozemku parc.č. 780/1 o výměře 160 m2 v k.ú. Velké
Hoštice a neschvaluje ani záměr o prodeji pozemku parc.č. 780/1 o výměře 160 m2 v k.ú. Velké Hoštice.
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Vítání občánků
Milí rodiče, vítání našich nejmenších občánků, které se tradičně koná
v únoru, se letos uskuteční v neděli 5.9. 2021 od 15 h v restauraci Kastelán.
Všem zákonným zástupcům budou včas zaslány podrobné informace.

Co je v obci nového
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás opět v krátkosti informoval o aktivitách obecních pracovníků v uplynulých dvou měsících.
Na konci dubna jsme připravili májku tak, aby mohla být nazdobena
a vztyčena na návsi. Nový třináctimetrový kmen jsme nejdříve odkornili,
poté traktorem přepravili do areálu v Zámecké ulici, připevnili třímetrovou
smrkovou špici, věnec a ozdobnou ochrannou klec. Naši pracovníci rovněž
pomáhali při jejím kácení o měsíc později.

Mnoho času v jarních a letních měsících je věnováno údržbě zeleně,
protože jí máme v porovnání s okolními obcemi opravdu hodně – téměř
denně můžete potkávat naše pracovníky s křovinořezy či sekacími traktory
od Nádražní ulice až po cyklostezku na Kravaře. Také naše ženy pečují o zeleň – zalévají květiny a plejí plevel, kde je třeba.
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V květnu naši pracovníci provedli výsadbu keřů a terénní úpravy u MŠ,
dosadili chybějící keře u kašny před zámkem a dokončili jarní ořez keřů
na parkovišti u OÚ a na ulici Opavské. Vrata obecní stodoly dostala nový nátěr
a v suterénu školy jsme započali stavební úpravy bývalé posilovny tak, aby zde
mohla vzniknout
zcela
nová učebna
– jaká, to se
dozvíte v srpnovém zpravodaji. Také
jsme byli nuceni odstranit
dětská hřiště
v obytné zóně
na ulici Akátové a před
zámkem, důvodem
byl
špatný technický stav. Děti
se však mohou těšit na konci léta na sestavu novou a také mládež a sportovci budou mít k dispozici novou workoutovou sestavu před areálem FK.
V červnu naši pracovníci prováděli úklid dřeva po rizikovém kácení,
odstranili přerostlé keře v předzahrádce areálu na Zámecké ulici a znovu
zhutnili povrch části cyklostezky vedoucí od lanového centra k mostku přes
Mlýnskou strouhu. Z důvodu opravy veřejného osvětlení u kašny bylo nutné ručně provést výkopové práce v okolí školy a před zámkem.
V létě máme v plánu vyčištění zaneseného jezírka na konci zámecké
aleje, údržbu dětských hřišť, nátěry a opravy laviček a plotů, úpravu bývalé
skládky v Pekliskách, výsadbu nových stromů a mnoho dalšího.
Pěkné léto přeje všem P. Straub, místostarosta
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Výzva majitelům psů a koní
Vážení spoluobčané,
stále se mezi námi najdou jedinci, kteří sice rádi venčí své čtyřnohé miláčky či se projíždějí na koních, ale již poněkud zapomínají na to, že někdy je
během kochání se přírodou také potřeba odstranit výkaly po zvířatech. Proto
prosíme – uklízejte po svých zvířatech tak, abyste neznepříjemňovali pobyt
venku ostatním. Děkujeme!

Výměna kotle se vyplatí!
V nedávné době měli mnozí hoštičtí občané možnost přihlásit se
do programu na výměnu nevyhovujících kotlů na tuhá paliva za ekologičtější
varianty. Na tyto výměny byly poskytnuty nejen dotace, ale ze strany obce
bylo umožněno i předfinancování celé výměny, čili výměnu mohli provést
i lidé, kteří neměli našetřeny potřebné finanční prostředky. Přestože je výměna kotlů státem požadována především z ekologických důvodů, tak díky
tomu, že nové kotle jsou mnohem úspornější než jejich letití předchůdci,
můžeme díky výměně nevyhovujících kotlů docílit i značné finanční úspory.
Ukážeme si zde na příkladu reálnou úsporu po výměně zdroje vytápění.
Mějme dvoupodlažní nezateplený rodinný dům o dvou bytových jednotkách, který obývají 4 dospělí lidé. Zdrojem vytápění byl kotel na tuhá paliva vlastní výroby z 90. let minulého století a dále pak atmosférický kotel
na plyn, taktéž z 90. let. Voda byla ohřívána ve starém elektrickém bojleru.
Za období říjen 2015 až září 2019 se v tomto domě pohybovala roční spotřeba plynu v průměrné výši 49.319 Kč, a to i přesto, že bylo vytápěno nejen
plynem, ale i pevnými palivy ve výše uvedeném kotli na tuhá paliva (finanční
náklady na pořízení tuhého paliva bohužel nebyly známy). Roční spotřeba elektrické energie se pak ve stejném období pohybovala v průměrné výši 15.566 Kč.
Díky modernizaci zdroje vytápění v rámci programu tzv. kotlíkových dotací a za finanční návratné pomoci ze strany obce se odstranil nevyhovující kotel na tuhá paliva, stařičký plynový atmosférický kotel a nevyhovující elektrický
bojler na ohřev teplé vody. Místo tohoto se instaloval moderní kondenzační
kotel na plyn s externím 100 l zásobníkem na teplou vodu. Došlo i k výměně
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vedení topné soustavy do mědi a výměně radiátorů s termohlavicemi. Výměna
proběhla na podzim 2019, tedy dvě topná období se již topilo pomocí moderních technologií. Za toto období pak jsou sledované spotřeby tyto:
• průměrná spotřeba plynu: 41.481 Kč
• průměrná spotřeba elektrické energie: 11.462 Kč.
Co tedy z těchto čísel můžeme vyčíst? Že výměna zastaralého zdroje vytápění se vyplatí. V ukázkové domácnosti, i přesto, že přestali přitápět tuhými palivy,
došlo díky výměně plynového kotle za moderní kondenzační kotel ke snížení průměrné spotřeby plynu o 16 %, v korunách je to roční úspora v průměru 7.838 Kč.
A díky tomu, že voda se nyní ohřívá úsporněji plynem a ne starým elektrickým
bojlerem, došlo zároveň i k úspoře na elektrické energii v průměru o 26 %, v korunách je to v daném případě 4.104 Kč. Celková roční úspora na energiích je
v tomto domě ve výši cca 12.000 Kč. Investice do výměny po odečtení dotace byla
z vlastních zdrojů cca 60.000 Kč, návratnost investice je tedy již po 5 letech.
Ještě váháte s realizací výměny starého zdroje na tuhá paliva za moderní kotel?
Mgr. Petr Michalčík

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 (střední obtížnost) 16:20 - 17:15 (20.9.-13.12.2021)
Pondělí - Skupina (těžší obtížnost)

17:20 - 18:15 (20.9.-13.12.2021)

Středa – Skupina (lehká obtížnost)

9:15 - 10:10 (22.9-15.12.2021)

Středa – Skupina (sportovci)

17:00-17:55 (22.9.-15.12.2021)

Platba: cena za lekci je 80 Kč, je možné platit jednotlivé vstupy nebo zakoupit předplatné dle dohody.
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.
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Včelí úly v areálu FK
Vážení spoluobčané,
rádi bychom vás informovali, že v areálu fotbalového klubu v zadní části sadu poblíž protipovodňové hráze jsou umístěny včelí úly.

Prosíme o dodržování těchto pokynů:
• k úlům se nepřibližujte méně než na 5 m, jsou v nich tisíce včel
• v okolí úlů nehlučte,
• včela cítí na dálku, jde tzv. „po vůni“, voní jí i alkohol včetně piva,
• včela útočí jen v ohrožení,
• pokud spatříte včelí roj, nepanikařte – neútočí,
• v případě včelího bodnutí žihadlo nemačkejte, vyškrábněte jej nehtem, opláchněte vodou a potřete lístkem jitrocele.
Děkujeme
Sylva Smějová
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Velké Hoštice kdysi a dnes
Milí spoluobčané,
přinášíme vám další dvojice fotografií zachycující totéž místo v proměnách času. Jedná se o budovu bývalého mlýna na Mírové ulici. První fotografie
je z roku 1928, druhá ze současnosti. V přední části mlýna byly kanceláře a nad
nimi obytná část, následovala technologická část a úplně vzadu je možné vidět
sýpku. K demolici původních budov došlo v první polovině 70. let minulého
století. Budova č.p. 156 na rohu Mlýnské ulice byla postavena v roce 1929.
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Velké Hoštice kdysi a dnes
Na další dvojici fotografií je budova mlýna na konci 60. let 20. st. při
pohledu z opačné strany. V přední části budovy s dveřmi a trojkřídlým oknem se nacházela Francisova turbína pro výrobu elektrické energie o síle
40 koňských sil.
Připravil P. Straub
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mateřská škola
MAŠKARNÍ KARNEVAL jsme letos z důvodu celostátního opatření proti
šíření Covidu uspořádali 18. 2. jen v mateřské škole. Děti i paní učitelky se převlékly do karnevalových masek a užily si krásné dopoledne s tancem a soutěžemi.
UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
Z důvodu celorepublikových mimořádných opatření – prevence šíření
koronaviru Covid - 19 byla MŠ uzavřena od 1. 3. 2021 do 9. 4. 2021, nejstarší předškoláci se vzdělávali distančně. Provoz mateřské školy byl obnoven
12. 4. pouze pro předškoláky, kteří nastoupili do MŠ k povinnému předškolnímu vzdělávání. 10. 5. již do mateřské školy nastoupily všechny děti.
PĚŠÍ VÝLET S BATŮŽKY do blízkého okolí Velkých Hoštic jsme uskutečnili se třídou „Broučci“ a „Motýlci“ 11. 5.

DIVADÉLKO SMÍŠEK k nám po delší době zavítalo na Den dětí s pohádkou „O ztracené panence“.
INDIÁNSKOU ŠIPKOVANOU s hledáním pokladu jsme pro děti připravili 4. 6.
DEN ZEMĚ byla soutěž, kterou vyhlásilo SVČ Ostrava – Zábřeh
a do které se zapojila i naše MŠ. Po dobu osmi týdnů děti aktivně plnily
úkoly, které pak byly zaslány do SVČ. Na vyhodnocení teprve čekáme.
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mateřská škola
DOPOLEDNÍ VÝLET na zámek v Kravařích s prohlídkou zámeckých
prostor i zámeckého parku s paní průvodkyní jsme naplánovali na pondělí
7. 6. Děti si pochutnaly na studeném obědě ve formě řízku s chlebem.

CELOROČNÍ PROJEKT „SE SOKOLEM DO ŽIVOTA“ jsme s dětmi slavnostně zakončili 8. 6. na zahradě. Pro děti jsme přichystali různá stanoviště,
kde si zaskákaly v pytlích, zdolávaly jízdu na koloběžkách či si zahrály s padákem a malými míčky. Na závěr proběhlo slavnostní vyhodnocení s diplomy, medailemi a sladkou odměnou.
VÝLET NA KOLECH po cyklostezce do Kravař tentokrát pořádali rodiče
se svými dětmi a učitelkami v úterý 8. 6.
INFORMATIVNÍ SCHŮZKA s nově přijatými dětmi a jejich rodiči se
konala 15. 6. v mateřské škole. Rodiče si mohli prohlédnout prostory školy
a zeptat se na všechno, co je zajímá.
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mateřská škola
OCENĚNÍ MŠ MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM
23. 6. proběhl
program pro děti ze
třídy Motýlci - slavnostní předání diplomů a drobných dárků
za účast ve výtvarné
soutěži v celostátní
kampani v projektu
Státního zdravotního
ústavu „ RUKU V RUCE
ke správné hygieně
rukou“ - děti vytvořily
„ČISTORUČKOVNÍČKA“
a vyhrály 1. místo. Organizátoři akce přijedou dětem zpříjemnit dopoledne zajímavým programem.
SLAVNOSTNÍ ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY proběhlo ve čtvrtek 24. 6.
v odpoledních hodinách za přítomnosti rodičů dětí a personálu mateřské školy.
VÝSLEDKY ZÁPISU DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Dne 5. 5. 2021 proběhl v mateřské škole zápis dětí pro školní rok
2021/2022 z důvodu mimořádných opatření bez přítomnosti dětí. Děti byly
přijímány na základě předem zveřejněných kritérií. Ředitelka přijala 32 žádostí k umístění dětí do mateřské školy a 32 dětí bylo přijato k předškolnímu vzdělávání do MŠ Velké Hošice pro školní rok 2021 / 2022.
UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY – LETNÍ PRÁZDNINY
Po dohodě se zřizovatelem a rodiči bude mateřská škola uzavřena v době
od 12. 7. do 20. 8. 2021. Provoz bude opět zahájen v pondělí 23. 8. 2021.
PROSÍME RODIČE, nahlaste docházku svého dítěte k 1. 9. 2021 telefonicky (553 76 40 70), a to ve dnech 23. 8. – 31. 8. 2021.
DĚKUJEME rodičům za vzornou celoroční spolupráci a přejeme hodně
slunečných dnů, klid a pohodu, zdravý aktivní pohyb a také radost za společných rodinných prožitků v období blížících se prázdnin.
Za mateřskou školu Lenka Prokšová, ředitelka
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Základní škola
Život ve škole se začal vracet k normálnímu provozu dne 24. května,
kdy do školy konečně nastoupili všichni žáci – s určitými omezeními vzhledem k vyhlášeným hygienickým opatřením, ale ta se dají vydržet. Asi nejvíce děti obtěžuje pravidelné testování a povinnost nosit roušky po celou
dobu vyučování – tato povinnost v červnu skončila.
Děti si začaly po návratu do školy opět zvykat na pravidelný režim,
plnění povinností a vše, co s sebou vyučování přináší. Na druhé straně se
konečně osobně setkaly, viděly své učitele, ocitly se ve známém prostředí.
Spolu s výukou se žáci také začali účastnit různých akcí, které k životu
školy patří.
Ke škole samozřejmě patří také různé soutěže, kterých se žáci zúčastňovali i během distanční výuky. A můžeme se pochlubit:
V okresním kole recitační soutěže se na pěkném 3. místě ve II. kategorii umístila žákyně IV. třídy Julie Koutecká a rovněž 3. místo ve III. kategorii
obsadila žákyně VI. B třídy Eliška Přidalová. Oběma dívkám blahopřejeme
a děkujeme za reprezentaci školy.
V celorepublikové soutěži s názvem Svět očima dětí, kterou vyhlásilo
Ministerstvo vnitra, postoupila do finále žákyně VII. B Natálie Přibylová s prací na téma Doba koronavirová a hrdinové z první linie. Natálie se v září v Praze
zúčastní předávání ocenění. I jí blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci.
31. 5. se děti
celý den bavily plněním
disciplín,
které pro ně učitelé
připravili na vytýčené trase v rámci
oslav Dne dětí. Nejen okolí školy, ale
také park, fotbalové
hřiště a vůbec ulice
v naší obci se naplŽáci při plnění disciplín
nily dětskými hlasy
během
sportovního
dětského dne
a dětským smíchem
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Základní škola
– a mnozí občané z toho měli upřímnou radost. Den dětí se velice vydařil
a je třeba poděkovat všem, kdo se podíleli na jeho přípravě i průběhu. Také
děkujeme sponzorům – manželům Moravcovým a jejich firmě RM Food
Trading za dodané sladkosti – děti si pochutnaly.
Červen byl ve škole samozřejmě především věnován uzavírání klasifikace a přípravě vysvědčení, ale konaly se také školní výlety. Kam se žáci
s učiteli vydali? Zde je stručný přehled:
I. třída
Úvalno – především kozí farma a rozhledna H. Kudlicha
II. třída
Olomouc – i návštěva ZOO na Sv. Kopečku
III. + IV.
Hranice – např. návštěva nejhlubší zatopené propasti na světě
V.
Ostrava: Dolní Vítkovice – Svět techniky
VI. A
Olomouc a vše, co k ní patří
VI. B
Brno – např. Špilberk, laser game, Vida park
VII. A + B
Prostřední Bečva – kempování a příroda Beskyd
VIII. A + B
Brno – plavba po přehradě, zoo aj.
IX. A
Malenovice – opět Beskydy a horská turistika
IX. B
Příbor a okolí
Za čát ke m
června byla naše
škola
vybrána
Českou školní inspekcí k podání
informací ohledně návratu žáků
do škol. Učitelé
vyplňovali dotazníky, ředitelka
školy poskytla
informace v monitorovaném
Prvňáčci navštívili na výletě farmu se zvířátky
rozhovoru.
Známky byly žákům uzavřeny k pátku 18. 6. – a tentýž den se žáci IX. tříd již
tradičně vesele rozloučili se spolužáky posledním zvoněním.
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Základní škola
Zároveň
se
ve škole objevil natáčecí štáb studentů
Slezské univerzity,
kteří v rámci projektu propagace místních škol natáčeli
i naši školu.
Závěrečná
pedagogická rada
se konala 23. 6. –
známky byly uza3. a 4. třída při prohlídce Hranické propasti
vřeny a může se psát
vysvědčení.
Poslední dva dny před předáváním vysvědčení jsme ještě zorganizovali sběr papíru. Kdo kolik nasbíral se dozvíte v srpnovém zpravodaji.
Vysvědčení bylo vydáno 30. 6., žákům IX. tříd slavnostně za přítomnosti starosty obce na Obecním úřadě Velké Hoštice.

Žáci IX. tříd při posledním zvonění

Přeji všem krásné a pohodové prázdniny.
Načerpejte síly a vraťte se plni optimismu do školy.
Vám, kteří prázdniny nemáte, přeji krásné slunečné léto.
Mgr. Renata Pospiechová, ředitelka ZŠ Velké Hoštice
17

senior klub
Milí spoluobčané,
téměř po roce se náš Senior klub sešel, tentokráte na Chovatelské chatě v Pekliskách. Usmažili jsme si vajíčka, hezky jsme si popovídali a odcházeli
spokojeni z přátelského setkání s lidmi, které jsme neviděli skoro celý rok.

7. června jsme byli pozváni na sportovní odpoledne seniorů do Malých
Hoštic. Celé odpoledne přálo počasí soutěžím, kterých jsme se nadšeně účastnili. Senioři z Malých Hoštic nás pohostili langoši. Jako poděkování za příjemně
strávený den jsme malohoštické seniory pozvali na další setkání k nám.
18

senior klub
V úterý 17. června se zástupci našeho Senior klubu zúčastnili krajské
soutěže v pétanque ve Velké Polomi. Ze třiceti družstev se naše dvě družstva dostala až do finále. Oficiální vyhodnocení soutěže bude až 14. července 2021 v Ostravě, ale už teď víme, že 1. místo obsadili senioři z Háje
ve Slezsku a naši borci obsadili 2. a 3. místo.

Další schůzka našeho klubu se uskutečnila v úterý 22. června. 4. července 2021 budeme po dlouhé odmlce péct koláče, protože se od 14 hodin
účastníme Festivalu kultury a řemesel v Hlučíně.
Další činnost budeme plánovat podle toho, jak nám situace dovolí.
Věříme, že se nám povede uspořádat i nějaký zájezd.
Od září se budeme opět scházet každé první úterý v měsíci od 15 hodin v prostorách Senior klubu na zámku.
Kristina Nestrojová
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zahrádkáři
Vážení zahrádkáři a spoluobčané,
v uplynulých měsících jsme pracovali na vinici a ve švestkové aleji
do Chlebičova. Výbor zahrádkářů připravil pro členy spolku a příznivce ve dnech
11. a 12. června 2021 zájezd na Jižní Moravu. Ještě v dopoledních hodinách
jsme měli komentovanou prohlídku poutního místa Sv. Antonína v Blatnici pod
sv. Antonínem. Z místa kolem kostela, který se nachází na návrší, byl nádherný
výhled po okolí a poté nás autobus převezl do Ostrožské Nové Vsi ke Slováckému dvoru. Podle zdatnosti si účastníci zájezdu zpříjemnili procházku do Sirných
lázní, nebo se během horkého dne mohli osvěžit ve Slováckém dvoře.
Po obědě jsme zhlédli amatérskou archeovýstavu v Ostrožské Lhotě.
Místní spolek archeologů se nám pochlubil unikátními sbírkami především
z místních lokalit, a to od doby železné, bronzové, přes středověk až po současnost. Ubytováni jsme byli ve vinařství p. Svobody v Petrově. Celý objekt je nově
vystavěn v roce 2012 ve stylu místní vinařské architektury. Vinařský sklep byl
nebývale velký a pořádně chladný. Po degustaci vín a večeři nám zábavu zpříjemnila cimbálová hudba Podluží. Druhý den jsme se přesunuli do Luhačovic
a odpoledne jsme navštívili pálenici R. Jelínka ve Vizovicích. Prohlídka zaujala
všechny přítomné a zakončili jsme ji degustací 3 vzorků.
V následujícím týdnu 17.6. jsme uspořádali výroční schůzi spolku
a kromě ošetřování vinice nás čekají přípravy na 25. Výstavu hroznů Slezska
– snad se letos uskuteční.
Mnoho radosti ze zahrádky a pěstitelských úspěchů přeje
Ing. Josef Teuer, předseda
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Chovatelé
Milí spoluobčané,
po dlouhém chladném jaru jsme se konečně dočkali pravého léta.
Vysoké teploty mnohdy přinášejí utrpení a starosti nejen nám občanům,
ale i chovatelům, jež musí chránit své zvířectvo.
Právě v těchto teplých dnech jsme uspořádali již tradiční místní výstavu drobného zvířectva v areálu Pekliska. Výstava proběhla v sobotu a neděli 19. a 20. června. Zúčastnilo se jí na 48 vystavovatelů, včetně přátel z polského Radlinu. K vidění zde bylo 115 králíků, 81 kusů drůbeže a 124 kusů
holubů. Výstavy se také tradičně zúčastnili i chovatelé exotického ptactva,
kteří vystavili 32 kusů různobarevných exponátů.
Celá
akce
byla obohacena
drobným občerstvením a chlazeným pivem, které
přišlo v tomhle
parném
počasí
vhod. V neděli odpoledne navíc proběhla slosovatelná
tombola o hodnotné ceny a byly
předány
čestné
ceny nejlepším chovatelům zvířectva. Z naší organizace dostali čestnou cenu
Roman Klásek za drůbež, Zuzana Szejutová za králíky, Pavel Bensch za králíka,
Mária Kollariková za drůbež a Milan Trombik za holuby. Za exotické ptactvo
získali ocenění Pavel Možnár a Erik Ulička. Šampióna výstavy si odnesl p. Roman Klásek za kolekci králíků Vídeňských Modrých.
Všem vystavovatelům přejeme mnoho úspěchů i na dalších výstavách.
Taktéž děkujeme všem sponzorům, především Obecnímu úřadu Velké Hoštice. Děkuji také všem, kteří se podíleli na několikadenní přípravě areálu.
Závěrem připomínám, že stále probíhají chovatelské burzy u nás
v areálu, a to vždy první neděli v měsíci od 8 do 11 hodin.
Krásné prožití letních prázdnin Vám za ČSCH přeje Tomáš Teuer
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Hasiči
Bratři hasiči, sestry hasičky, občané Velkých Hoštic.
20. červen 2021 se stal pro nás velkohoštické hasiče významným
dnem. Po roce a půl příprav jsme konečně mohli odhalit pomník sv. Floriana a dokončit tak alespoň část původně plánovaných oslav 120. výročí
založení Dobrovolného hasičského sboru u nás v obci.
Neděle 20. června se nesla ve znamení krásného počasí. Od 9 hodin
jsme se připravovali u hasičské zbrojnice a následně s hudebním pochodovým doprovodem přešli do místního kostela sv. Jana Křtitele. Byla sloužena
mše svatá za živé a zemřelé hasiče z Velkých Hoštic.

Přivítali jsme delegaci z polské Nedzy - paní starostku Annu Iskalu
s manželem a také vlajkovou četu s doprovodem hasičů z Nedzy. Také vlajkové
čety okolních sborů z Kravař, Koutů a Chlebičova nás přišly pozdravit. Po delší
době bylo opět možné setkání hasičských zástav. Děkuji Panu faráři otci Radovanovi za velmi krásnou a poučnou promluvu, také za posvěcení pamětní
stuhy a kopie sochy a u hasičské zbrojnice za slavnostní posvěcení pomníku
sv. Floriana. Před nastoupenými vlajkami jsme předali pamětní zmenšeniny
22

Hasiči
pomníku hostům, zástupcům obce i zasloužilým členům. Také byl předán dar
ze strany partnerské obce Nedza a čestné uznání našeho obecního úřadu.
Už to jsou téměř dva roky od chvíle, kdy jsme se rozhodovali, jak budeme
slavit 120. výročí založení hasičského hnutí ve Velkých Hošticích. Je až neuvěřitelné, co vše se od té doby událo – nikdo však nemohl tušit, jak se vše díky pandemii zamotá a zkomplikuje. Z původních plánů jsme museli slevit, ale jsme
velmi rádi, že se tady a teď setkáváme a můžeme odhalit pomník sv. Floriana.
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Rozhodli jsme se tento pomník postavit jako dík všem našim předchůdcům, zakladatelům, známým a blízkým, rodinným příslušníkům, hasičům, občanům Velkých Hoštic. Šlo o to, aby zde vzniklo důstojné místo
vzpomínek a setkávání. Když nás opustí náš věrný člen, ať máme kde zapálit
svíčku anebo v době slavností položit kytičku. Snad bude toto dílo, které
vznikalo v nelehké době, také sloužit všem ostatním občanům. Svatý Florián není totiž jen patronem hasičů, ale hlavně ochráncem před různými pohromami, ať už je zdrojem oheň, voda nebo třeba neviditelný virus. A tak
věřím, že si toho budeme o to více vážit.
Kromě pomníku jsme v rámci oslavy vydali Hasičský almanach,
ve kterém je zachycena celá historie hasičů od vzniku až po současnost.
Tato publikace byla předána do každé hasičské rodiny a také hostům a přátelům. Kniha vznikla na památku i oživení dávných časů formou textů a fotografií, ale také jako připomínka dnů nedávných a událostí, které máme
v živé paměti. Snad se bude kniha líbit a najde místo v rodinných archívech
a knihovnách.
Při této příležitosti chci poděkovat hlavně obecnímu úřadu v čele
s panem starostou Ing. Alfonsem Pospiechem a zastupitelstvu. Děkuji za finanční i materiální podporu v průběhu let, díky níž máme pěknou hasičskou zbrojnici a nové zásahové vozidlo. Děkuji za to, že jsou u nás v obci
lidé, kteří ocení dobrý nápad a neváhají ho podpořit. Neváhají podpořit
nás hasiče - ať už při realizaci zmíněného pomníku, úpravách tréninkového
hřiště nebo jiné kulturní či společenské akci.
Děkuji všem, kdo se zasloužili o vznik a pomohli s realizací pomníku
i vydání hasičského almanachu. Velmi si vážím každého, kdo věnuje svůj
volný čas pro ostatní, pro občany a dobrou pověst naší obce.
Děkuji také autorovi akademickému sochaři Danielu Klosemu za jeho
velmi moderní až mýtické podání světce a patrona hasičů svatého Floriana.
Za to, že dokázal naslouchat a vytvořit dílo, na které jsme hrdí. Možná, že
se někomu nebude líbit hned, ale věřím, že je toto ztvárnění nadčasové.
Kromě této plastiky nám také vyrobil a dodal autorské skicy, které mají hodnotu originálu, a miniaturní modely, kterými jsme ocenili každého, kdo nás
podpořil finančně nebo svou pilnou prací při realizaci pomníku.
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V krásném počasí jsme ještě několik hodin strávili ve společných hovorech u bohatého občerstvení. Na naše prostranství před hasičkou zbrojnici přijela hasičská zásahová vozidla z SDH Kravaře, SDH Kobeřice a také
krásné nové VOLVO hasičů z Nedzy. Všichni si tak mohli prohlédnout moderní techniku a porovnat výbavu vozidel. Pro děti byl připraven skákací
hrad se skluzavkou. Dík krásnému počasí se celá akce vydařila a sklidili jsme
uznání zástupců ostatních sborů, ale i místních občanů.

Děkuji všem členům, kteří se slavnosti zúčastnili, všem, kteří se postarali a nachystali vše potřebné – přes úklid a přípravu hasičárny, stavění
stanů, stolů a lavic až po občerstvení a opětovný úklid. Děkuji panu faráři,
ministrantům, schole i varhaníkovi za krásný zážitek a slavnostní atmosféru mše svaté. Děkuji obecnímu úřadu, paní Lucii Martínkové, že se ujala
moderování dopoledne. Děkuji Pánu Bohu i svatému Florianovi za přízeň
a ochranu. Velké díky přátelům z polské Nedzy.
Svatý Floriane, oroduj za nás.
Za výbor DHS a všechny hasiče Roman Winkler, starosta sboru
25

Tenisový klub
Letošní třetí ročník „uzavřeného turnaje“ (čili jen pro členy TK Velké
Hoštice), se uskutečnil v sobotu 12. června a sešlo se na něm 11 členů. Tento ročník byl na jedné straně poznamenán celou řadou neúčastí dlouholetých členů jak ze zdravotních, tak rodinných důvodů, na straně druhé jsme
zase mohli přivítat tři členy, pro které to byl premiérový turnaj, a jeden
z nich se dokonce prosadil na stupně vítězů.
Pro všechny hráče bylo zajištěno pohoštění (trampské cigáro s chlebem a hořčicí, koláčky, nealko, káva).
Počasí nám zpočátku přálo, ale dohrání základní části nakonec posunuly dvě přeháňky, které nám pěkně zavlažily správcem vzorově připravené
kurty. V základní části odehrál každý účastník pět zápasů, pokaždé s jiným
(vylosovaným) spoluhráčem, proti měnícím se (vylosovaným) soupeřům.
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 tiebreak, vítěz setu získal bonusový bod. O umístění hráčů po základní
skupině rozhodoval počet bodů, v případně rovnosti bodů pak skóre – viz
tabulka.
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jméno
Stříbný Marcel
Benek David
Sypták Olda
Prášil Libor
Dvořák Roman
Hartmann Jan
Haladěj Marek
Teuer Kamil
Stříbný Zdeněk

Body
32
30
30
29
29
27
21
18
16

Skóre
+11
+10
+13
+12

Jelikož nám Romana Dvořáka do finálových bojů nepustily povinnosti
na souběžně pořádaném dětském dni, dostal příležitost zahrát si o vítězství
hráč na 9. místě. Hráči, kteří se umístili na 1. až 4. místě, si vylosovali své
spoluhráče pro play - off z hráčů, kteří se umístili na 5. až 8. místě.
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Semifinálová utkání:
Stříbný M. + Hartmann - Prášil + Stříbný Z. 6 : 1
Benek + Teuer - Sypták + Haladěj
7:6
Celkovým vítězem se stala dle očekávání dvojice - Stříbný Marcel +
Hartmann Jan, která ve finále porazila po vyrovnaném souboji dvojici Benek David + Teuer Kamil 6:4.
Třetí se nakonec umístila dvojice - Sypták Olda + Haladěj Marek, která
porazila opět po vyrovnaném souboji dvojici Prášil Libor + Stříbný Zdeněk 7:6.

Turnaj se odehrál v přátelské atmosféře a nad očekávání splnil svůj
cíl, kterým bylo strávit příjemný den se stejně zapálenými příznivci tenisového sportu. Vítězové si domů za své úsilí odnesli drobné ceny.
Ještě jednou blahopřeji vítězům a již nyní se těším na příští tenisový
turnaj.
Rosťa Matyščák, předseda TK
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fotbalový klub
100 let FK Velké Hoštice
Vážení spoluobčané,
v letošním roce oslavíme významné jubileum jednoho sta let od založení fotbalového klubu v naší obci, a to v sobotu 10.7. 2021. Oslavy se uskuteční v areálu FK, jejich podrobný rozpis najdete na plakátu v zadní části tohoto
vydání Občasníku. Jako připomínku těchto událostí zde přikládám fotku prvního razítka našeho spolku a první zápis.
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fotbalový klub
Střípky a zajímavosti z historie klubu
založení oddílu kopané:
předseda:
jednatel:

30. 1. 1921
Thomas František
Kreis Jan

• 9.4. 1921 se hrálo první utkání doma proti Kravařím s výsledkem 0:5
pro hosty
• vstupné na zápas bylo tehdy 1Kč, chodilo okolo 80 - 120 diváků
• v roce 1928 se objevuje zmínka o prvním stavění kabin
• ze zápisu 24.2. 1935 se dovídáme, že klub měl 75 členů, z toho 40 registrovaných hráčů, a členský poplatek činil 2 Kč na měsíc,
• 6.4. 1935 je zde zmínka o stavbě plotu
• během okupace a 2. sv. války činnost sportovního klubu ustala
• v roce 1947 byly postaveny dřevěné kabiny ze sbírek, které se konaly po vesnici
• v roce 1953 byl založen oddíl ZTV, kde cvičily ženy, a 27.9. 1953 se na našem hřišti uskutečnila spartakiáda
• 1960 se začíná s výstavbou zábradlí a s výsadbou topolů okolo hřiště
• v roce 1961 se uskutečnil na našem hřišti první karneval
• v roce 1963 se pouštíme do stavby zděných kabin, kde bylo odpracováno
1 246 hodin + 1 476 hodin na veřejné prospěšných pracích
• v roce 1973 se uskutečnil 1. ročník turnaje Národní fronty v kopané
• 23.6. 1979 dochází k navazání družby s mužstvem Schortewitz, která trvá
dodnes
• v roce 1997 po ničivých povodních je vybudováno vedlejší travnaté hřiště
• v roce 2008 je dokončena výstavba nových kabin, probíhají zde hasičské
soutěže, myslivecké dny a jiné kulturní akce
• mužstvo Velkých Hoštic hrálo Slezský župní přebor nepřetržitě 16 let bez
jediného sestupu!
• v současnosti máme čtyři družstva: I. mužstvo hraje I.B třídu krajského
přeboru, dále máme družstvo starších žáků, dvě družstva MINIžáků a družstvo žen cvičící aerobic
Budeme se na Vás všechny těšit v neděli 10.7.!
Jan Směja, předseda FK
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Furtisami
Po loňské nechtěné pauze a dlouhém zvažování jsme se rozhodli, že
dětský den letos přece jen uspořádáme. Zvažovali jsme, jak nejlépe dodržet
koronavirová opatření, kdy se vše pomalu rozvolňuje, na druhou stranu ještě nemáme zcela vyhráno a zvát do parku tisíce lidí jsme opravdu nechtěli.
Proto jsme se rozhodli pro malou obdobu našich dětských dnů.
O víkendu 12.-13. června jsme zaplnili zámecký park barevnými kulisami z minulých ročníků. Dětský den jsme tentokrát nepropagovali na sociálních sítích, chtěli jsme v menším měřítku pobavit hlavně místní děti.
Oprášili jsme oblíbené sladkosti z předloňského roku, a tentokrát zabodovala samoobslužná stanoviště, kdy si návštěvníci mohli sami vyzkoušet své
dovednosti a um v nejrůznějších disciplínách. Nechybělo bohaté občerstvení s mistry kuchaři, kteří se snažili, aby všem chutnalo. V sobotu si navíc
děti mohly zadovádět na minidiskotéce.

Děkujeme tímto obecnímu úřadu za spolupráci.
Přejeme vám všem příjemně strávené léto a těšíme se na shledanou poslední srpnovou sobotu 28.8.2021, kdy chceme opět nazdobit park
světýlky a přichystat Večerní procházku zámeckým parkem.
Lucie Vitásková
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12.7.2021 v 17 hodin

NA OÚ

Mgr. Pavel Straub
místostarosta

starosta

Těší se na Vás pořadatelé !

Ing. Alfons Pospiech

PRO DĚTI: skákací hrad

BOHATÉ OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO : bramborové placky, hranolky, steaky, opékané klobásy, pivo, limo, alko, koláče, káva.

ZAČÁTEK TURNAJE: 13:00 hodin

HŘIŠTĚ FOTBALOVÉHO KLUBU VELKÉ HOŠTICE

MÍSTO KONÁNÍ:

HRÁČI Z VELKÝCH HOŠTIC)

400 Kč ZA TÝM (POUZE

STARTOVNÉ:

NA OBECNÍM ÚŘADĚ VELKÉ HOŠTICE , LOSOVÁNÍ

DO

PŘIHLÁŠKY:

12.7.2021

TURNAJ V MALÉ KOPANÉ:

VELKOHOŠTICKÉ
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE

POŘÁDÁ V SOBOTU 31.7.2021

OBEC VELKÉ HOŠTICE

* po celý den zajištěno bohaté občerstvení

1 9 : 3 0 Taneční zábava (DJ Dominik)

1 8 : 3 0 Losování tomboly

Pro děti možnost projížďky
na ponících a v kočáře
15:15

1 7 : 0 0 Fotbalové utkání
Prajzského poháru
FK Velké Hoštice : SK Strahovice
1 4 : 0 0 Fotbalová utkání žáků

1 5 : 0 0 Fotbalové utkání staré gardy
FK Velké Hoštice : SK Kravaře

1 5 : 3 0 Dechová kapela
Dolnobenešovská Galánečka
1 3 : 0 0 Slavnostní mše svatá
v areálu fotbalového klubu

10.07.2021

let
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