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Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané.
Léto se pomalu chýlí ke konci, a i když počasí nebylo úplně bez chybičky,
pěkných a slunečných dnů jsme si užili.
Během léta se situace okolo pandemie konečně začala lepšit a pomalu
nám nastává běžný život. Samozřejmě že na tom má velký podíl disciplinovanost, ochota dodržovat nařízená i doporučená opatření – a především očkování.
Během podzimu a pak i zimy se konečně také dočkáme konání nejrůznějších akcí – v tomto čísle Občasníku je uveden jejich seznam. Některé se
konaly již v létě a nutno říci, že účast občanů byla vysoká – všem se nám
již po společnosti stýskalo.
Hned první víkend v září přivítáme nové občánky a druhý víkend se budou
konat již tradiční dožínky spojené s výstavou hroznů – a další akce budou
následovat.
Vážení spoluobčané, pevně věřím, že nás všechny čeká klidné období, že
nám bude umožněn běžný život a že se pandemická krize uklidní. Je to
ovšem z velké části na nás samotných.
Děkuji všem, kdo v nelehké pandemické situaci zvolili zodpovědný a ohleduplný přístup.
Přeji Vám všem pěkný podzim.
Ing. Alfons Pospiech
starosta obce
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zastupitelsvo obce
Zasedání obecního zastupitelstva ze dne 19. 8. 2021
OZ schvaluje a bere na vědomí:
1.
Program 19. zasedání zastupitelstva Obce Velké Hoštice 2021.
2.
Rozbor hospodaření Obce Velké Hoštice za období leden – červenec 2021.
3.
Úpravu rozpočtu – rozpočtové opatření č. VIII/2021.
4.
Uvedení stavby pod názvem: „Instalace žaluzií v MŠ Velké Hoštice“
v hodnotě 486 332,10 Kč do užívání.
5.
Uvedení stavby pod názvem: „Workoutové hřiště“ v hodnotě
224 743,95 Kč do užívání.
6.
Dohodu mezi Obcí Velké Hoštice a firmou UNIPARK na provedení
opravy a výměny části lanového centra tak, že Obec Velké Hoštice
provede výkopy a betonáž základových patek a firma UNIPARK provede dodání a montáž nového sloupu a jeho ukotvení a zajištění.
7.
Na základě výsledku výběrového řízení firmu VOICESYS s.r.o. z Nymburka na provedení bezdrátového rozhlasu – akce „Protipovodňový varovný a informační systém Obce Velké Hoštice“ a pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy s touto firmou. Současně schvaluje i pořadí firem
ve výběrovém řízení.
8.
Zajištění statiky budovy  DPS provedením sepnutí objektu předpínacími lany (ocelovými táhly).
9.
Záměr pořízení nového komunálního vozidla pro potřeby obecního
úřadu a schvaluje vyhlášení výběrového řízení na pořízení tohoto vozidla firmou jk grant s.r.o.
10. Uzavření Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků
vodovodů provozně souvisejících č. 16128 mezi Obcí Velké Hoštice
a Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava, a.s.
11. Zahájení procesu pro registraci významného krajinného prvku v lokalitě Prameniště – Šlamovníky.
12. Obecně závaznou vyhlášku Obce Velké Hoštice č. 1/2021 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se zakazuje používání zábavní pyrotechniky.
13. Provést výběrové řízení na 1. etapu ošetření stromů v zámeckém parku firmou jk grant, s.r.o.
14. Zprávu o činnosti obecního úřadu za uplynulé období.
15. Prodloužení funkčního období paní Lenky Prokšové jako ředitelky Mateřské školy Velké Hoštice na funkční období od 1. 8. 2021 do 1. 8. 2027.
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OZ neschvaluje:
16. Výsledek výběrového řízení na provedení venkovních žaluzií oken z východní strany ZŠ Velké Hoštice.
17. Vypsání nového výběrového řízení na provedení venkovních žaluzií
z východní strany ZŠ Velké Hoštice firmou jk grant s.r.o.

Výzva – zeleň okolo chodníků a komunikací
Vážení spoluobčané, jsme velmi rádi, že v naší obci je i díky Vám spousta
zeleně, o kterou se jistě s radostí staráte. Musíme však upozornit na to, že některé živé ploty, keře a větve stromů přerůstají ploty, zasahují do chodníků či
komunikací a snižují tak viditelnost hlavně řidičům a cyklistům. Proto prosíme
– jakoukoliv takovouto zeleň okolo vašich nemovitostí upravte tak, aby nedošlo
ke zbytečným dopravním nehodám nebo zraněním. Děkujeme za spolupráci.
P. Straub, místostarosta

Nová vyhláška o používání pyrotechniky
Vážení spoluobčané, v naší obci začne od 9.9.2021 platit nová Obecně
závazná vyhláška o používání zábavní pyrotechniky. Její úplné znění si můžete přečíst na internetových stránkách obce, popř. na úřední desce.

Vítání občánků
Milí rodiče, jak již víte z pozvánek, vítání našich nejmenších občánků
se letos uskuteční v neděli 5.9. 2021 od 15h v zámecké restauraci Kastelán.
Vzhledem k aktuálním epidemiologickým podmínkám žádáme, aby
dítě bylo doprovázeno maximálně dvěma dospělými osobami.

Plán akcí do konce tohoto roku
4.9.
5.9.
10.-12.9.
11.9.

Září
Letní kino – zámecký park od 20:00 hod.
Vítání občánků narozených v roce 2020
25. Výstava hroznů Slezska
Velkohoštické dožínky
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OÚ
OÚ
Zahrádkáři
Zahrádkáři
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1.-2.10.
1.10.
2. 10.
2.10.
21.10.
23.10.
23.10.

Říjen
Burza oblečení a potřeb pro děti
40 let Mateřské školy Velké Hoštice
Gulášové hody + zkoušky loveckých psů
Hoštický pohár – soutěž hasičů
Setkání se seniory nad 75 let
Ivo Jahelka – koncert
Oblastní propagační výstava holubů Český stavák

MS Borka
DHS
OÚ
Klub žen
Chovatelé

Listopad
7.11.
Podzimní ladění od 16:00 hod.
Devatero
18.11.
Beseda s jubilanty za uplynulý rok
OÚ
19.-20.11.
Zabijačkové hody
Chovatelé
27.11.
Turnaj ve volejbale
OÚ
28.11. Velkohoštický advent + zahájení Výstavy betlémů OÚ + Senior klub

18.12.

Prosinec
Turnaj ve stolním tenise jednotlivců

OÚ

Přijměte prosím pozvání Obecního úřadu ve Velkých Hošticích na

PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ OBČANŮ
75 LET A STARŠÍCH,
které se uskuteční ve čtvrtek 21.10. 2021 v 16 hodin
v zámecké restauraci Kastelán.
Je připravený krátký kulturní program,
menší občerstvení a společné foto.
Na Vaši účast se těší
Mgr. Pavel Straub 		
Ing. A. Pospiech
místostarosta		
starosta
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Investovali jsme téměř 338 milionů korun v kraji!
Ministerstvo kultury podporuje různé druhy aktivit v oblasti neživé i živé
kultury. Památky – hrady, zámky, ale také muzea, galerie a jiné se nyní těší Vaší
návštěvě po dlouhé době uzavření. Podobně jsou na tom herci, zpěváci, hudebníci,
akrobaté, kouzelníci a další z oblasti živého umění, kteří se Vás již nemohli dočkat.
Od roku 2018 jsme do kultury v Moravskoslezském kraji investovali téměř 338 miliónů korun. Přispěli jsme částkou 37,5 mil. Kč na rekonstrukci
památek ve Vašem okrese, např. na hlavní oltář v kostele sv. Martina v Pusté
Polomi, Kulturní dům Petra Bezruče, zámek v Kravařích a Raduni, vodárny
v Hlučíně či na akce typu přehlídky dětských folklorních souborů, varhanní
soutěže, Hradecký slunovrat nebo na Hudební performance v galerii Fiducia.
Vážení občané Velkých Hoštic, po dlouhých měsících sociálního distancu jsem se konečně mohl s Vámi osobně potkat na některé z kulturních akcí,
které pořádala Vaše či sousední obec, či se uskutečnila v našem kraji. Vidět
Vaše nadšení a radost z umění je pro mě obrovským impulzem k práci. Proto
jsem kdykoliv připraven pomoci s žádostmi o dotace na kulturu, kterými se
ministerstvo snaží podpořit kulturně-společenské vyžití v naší zemi.
Jiří Vzientek, náměstek ministra kultury
jiri.vzientek@mkcr.cz

Nové dotační programy
Ve spolupráci s MPO jsme vyhlásili nový dotační program COVID Kultura 4, který je pokračovatelem předešlých dotačních výzev. Program je určen pro všechny nestátní subjekty působící v živém umění, jakož jsou např.
divadla, hudební kluby, výstavní síně, muzea, spolky a OSVČ pořádající festivaly či jiné hudebně dramatické i taneční programy. Na dotaci si mohou
sáhnout také technické firmy podnikající v kultuře. Jednou z nových podmínek programu je prokázat minimální propad tržeb 50 % v roce 2021 oproti
roku 2019, nebo 2020 v souladu s notifikaci Umbrella scheme EK – více se
dozvíte na www.mpo.cz/kultura. Žádosti je možné podávat přes portál AIS
AMPO od 3. srpna do 22. září 2021. Subjekty, které dostaly podporu v jedné z předchozích výzev, budou moci opět využít paušálu.
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Další dotační titul vyhlásilo Ministerstvo financí ČR ve spolupráci s Ministerstvem kultury, Norwegian Directorate for Cultural Heritage a Icelandic Centre
for Research. Výzva je určena všem, kteří chtějí od jara 2022 realizovat projekty,
které reagují na potřeby v daném místě a využívají potenciál kulturního dědictví.
Hledají se projekty, které zpřístupní kulturní dědictví nekonvenční formou, a budou mít prokazatelný dopad na rozvoj regionu a život místních obyvatel. Žádosti
je možné podávat do 1. 11. 2021. Více na: https://www.eeagrants.cz/cs/programy/kultura/vyzvy/2021/inovativni-vyuziti-moviteho-a-nemoviteho.
Od 1. září do 30. října budou spuštěny dotační programy Ministerstva
kultury na podporu kultury v obcích, městech a krajích. Spolky, obce i města
si budou moci zažádat o finanční podporu na jednorázové akce i pravidelnou
činnost, kterou plánují v roce 2022. Více informací k jednotlivým titulům naleznete na: https://www.mkcr.cz/zadosti-o-dotace-2023.html
V případě jakýkoliv dotazů se na mne můžete kdykoliv obrátit.
Jiří Vzientek, náměstek ministra kultury
jiri.vzientek@mkcr.cz

Představitelé obce Velké Hoštice a kulturní komise naší obce
ve spolupráci s Klubem žen
Vás srdečně zvou na

Setkání jubilantů
které se uskuteční

ve čtvrtek 18. listopadu 2021 v 16:00 hodin
v zámecké restauraci Kastelán.
Bude pro Vás připraveno pohoštění
a krátký kulturní program.
Na Vaši účast se těší pořadatelé
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KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
SE SÍDLEM V OSTRAVĚ
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Nejčastější mýty o klíštěti
O klíšťatech koluje mnoho polopravd a mylných informací, které se často šíří v rodinách i mezi
přáteli. Vybral jsem pro vás nejčastější mýty, které uvádím na pravou míru.
MÝTUS – Klíště skáče ze stromů.
Fakta: Dospělé klíště obecné žije v trávě a v křoví ve výšce přibližně
do 1,5 metru.
MÝTUS – Klíště žije pouze v lese.
Fakta: Lesy, především listnaté a smíšené, jsou sice typickým domovem klíštěte obecného, setkat se s ním ale můžete velmi běžně i na zahrádce, na louce či
v městském parku. Klíště se hojně vyskytuje také na březích řek a rybníků a na okrajích lesních cest. Obecně se klíště vyskytuje všude, kde je tráva vyšší než 20 cm.
MÝTUS – Nejvíce klíšťat se objevuje uprostřed léta.
Fakta: Během velmi horkých letních dnů se klíšťata ukrývají a přežívají
přisátá na hlodavcích. Největší výskyt klíšťat je pozorován v období od března do června a dále na podzim – až do příchodu prvních mrazů.
MÝTUS – Klíště napadá hlavně osoby se „sladkou“ krví.
Fakta: Klíšťata vnímají lidské pachy, tělesné teplo a oxid uhličitý, který člověk i další živočichové vydechují. Mýty o změně složení potu po požití
piva či česneku, které by ovlivnilo chování klíšťat, nebyly vědecky potvrzeny.
Odpudivý účinek mají pouze repelenty, jejich efekt je ovšem jen dočasný,
a proto na ně nelze stoprocentně spoléhat.
MÝTUS – Na světlé oblečení klíšťata nejdou.
Fakta: Barva oblečení nehraje roli. Do přírody jsou ideální dlouhé světlé
kalhoty, nejlépe zakončené dole gumou, a triko s dlouhým rukávem.
MÝTUS – Přisáté klíště se musí nejdřív udusit.
Fakta: Rady, aby se na přisátá klíšťata dávala před odstraněním kapka oleje
s cílem klíště udusit, už neplatí. Neplatí ani dřívější poučky o vytáčení klíštěte proti, nebo po směru hodinových ručiček. Klíště není do kůže zašroubované – ústrojí, kterým se přisává, nemá tvar závitu. Správné není ani drcení klíštěte, protože
kontakt s choroboplodnými zárodky z jeho těla zvyšuje riziko přenosu infekce.
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JAK ODSTRANIT KLÍŠTĚ
Správný postup: odstraň a sleduj
Pokud jsme u sebe nebo u svých dětí našli přisáté klíště, musíme si uvědomit, že jeho správné odstranění samo o sobě nestačí. Místo přisátí je třeba
si poznamenat a poté ho pravidelně kontrolovat ještě několik týdnů pro případ,
že by se objevily typické známky infekce lymeskou (klíšťovou) boreliózou.
Krok první – správné odstranění klíštěte
Správné a hlavně rychlé odstranění klíštěte snižuje riziko přenosu infekce – především lymeské boreliózy a klíšťové encefalitidy. Zde jsou hlavní
zásady, které bychom při odstraňování klíštěte měli dodržovat:
• Klíště odstraníme co nejdříve.
• Místo přisátí klíštěte důkladně potřeme dezinfekcí.
• Při odstraňování klíštěte si navlékneme rukavice nebo použijeme
pinzetu nebo speciální klíšťky či kartu.
• Klíště bezpečně zlikvidujeme – můžeme jej spláchnout do záchodové mísy, případně spálit zabalené do kusu novin; nikdy jej však
nerozmačkáváme ani nedrtíme.
• Po odstranění klíštěte si pečlivě umyjeme ruce.
Krok druhý – pečlivé sledování
Samotným odstraněním klíštěte
naše práce nekončí, ale je třeba sledovat místo, kde bylo přisáté. Dodržet
bychom měli následující zásady:
• Poznamenáme si přesné
místo přisátí klíštěte a také
datum.
• Místo přisátí pak každý den
zběžně zkontrolujeme, jestli
se neobjeví typická známka lymeské boreliózy: kruhové zarudnutí
s vybledlou částí uprostřed; v tom případě vyhledáme lékaře.
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•
•
•

Pokud se přibližně měsíc po přisátí klíštěte objeví chřipkové onemocnění s teplotami, slabostí a bolestí hlavy či kloubů, nezapomeneme se lékaři o přisátém klíštěti zmínit.
V případě podezření je možné udělat test na přítomnost lymeské
boreliózy – k infekci může dojít, i když si nepovšimneme typického
znamení na kůži.
Zvážíme pro sebe a ostatní členy rodiny očkování proti klíšťové
encefalitidě; je to možné udělat i během letní sezóny a zbavíme se
tak strachu před druhým a potenciálně velmi závažným onemocněním, které mohou klíšťata přenášet.
(volně převzato z: pozorkliste.cz, klistova-encefalitida.cz)
za Komisi pro ŽP Bc. Denis Urbanský

Co je v obci
nového
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás
opět v krátkosti informoval o aktivitách obecních
pracovníků v uplynulých
dvou měsících.
I v červenci bylo
nutné hlavně v zámeckém parku provádět ořezy a úklid větví a částí
stromů, které polámaly
silné bouřky. V obytné
zóně na Akátové a u nádraží ČD bylo vysázeno
celkem 25 ks javorů.
Plot okolo školy
dostal nový nátěr a nejví11

INFORMAČNÍ SERVIS
ce poškozená pole s pletivem byla znovu svařena.  V ulici Na Pile byl pás plevele mezi komunikací a pozemky občanů nahrazen kačírkem. Naši pracovníci
rovněž na několika místech snižovali vjezdy přes chodníky na pozemky občanů.  V srpnu byla na ulici Nádražní opravena část propadlé kanalizace, nad
tenisovými kurty byla opravena část rozpadající se kamenné zdi. Bylo zprovozněno nové workoutové hřiště před areálem FK a uvolněné žulové schody na terase restaurace Kastelán byly znovu přilepeny. Rovněž jsme opravili
některé lavičky.

Nejvíce času strávili naši pracovníci (včetně třech brigádníků) úpravou
části bývalé skládky v Pekliskách. Nejvyšší kopec byl nejdříve zakryt mulčovací textilií a poté osázen cca 1500 sazenicemi jalovce. Věříme, že po dokončení
úprav vznikne další pěkné místo k procházkám či odpočinku.
Než se začne kazit počasí, chtěli bychom stihnout opravit části cyklostezek v zámeckém parku.
Pěkný zbytek léta přeje všem P. Straub, místostarosta
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Velké Hoštice kdysi a dnes
Milí spoluobčané,
přinášíme vám další dvojici fotografií zachycující totéž místo v proměnách
času. V tomto domě (dnes č.p. 158 na Mírové ulici) se v roce 1907 narodil a až
do své plnoletosti žil významný evropský malíř, grafik a restaurátor Albert Ferenz.  
O co méně je znám ve svém rodišti, o to více se proslavil za hranicemi.
Během 2. sv. války totiž jako německý voják padl do ruského zajetí a po válce
mu nebyl umožněn návrat domů. Působil nejdříve ve Vídni, od roku 1952 až
do své smrti v roce 1994 žil v Mnichově.
V jeho tvorbě
nalezneme
impresionistické,
expresionistické,
kubistické a kons t r u k t i v i s t i c ké
prvky, které poté
přivedl do své
vlastní
syntézy.
Byl velmi skromný
a pracovitý – jeho
dílo obsahuje kro-

mě restaurátorských
prací na 300 obrazů a 2000 grafik.
Umělcova busta je
umístěna na budově
obecního úřadu. První fotografie je z meziválečného období,
druhá ze současnosti.
Připravil P. Straub
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Válečné hřbitovy
Vážení spoluobčané, na následujících řádcích bych Vás rád seznámil
s informacemi získanými během návštěvy válečných hřbitovů, které jsem
společně s Janem Vitáskem navštívil.
Jelikož je takových válečných hřbitovů, nejen z druhé světové války, obrovské množství, rozhodl jsem se, že Vás budu i v dalších vydáních našeho
obecního zpravodaje postupně informovat o těchto navštívených místech.
Jsou totiž na nich pochováni rodáci ze všech koutů “Prajzské“, tedy i z naší
obce Velké Hoštice.
Bourdon (Francie)
Deutsche Kriegsgräberstätte Bourdon

Na tomto válečném hřbitově spočívá 22 216 mrtvých vojáků.
Bitvy na Sommě stály během první světové války statisíce životů. Dodnes to připomínají četné hřbitovy zúčastněných národů. Také během druhé
světové války, v červnu 1940, byla oblast Somme scénou tvrdých bojů. Tentokrát však v dolních tocích a v pobřežní oblasti. Německé jednotky, zejména
tankové, rychle postupovaly k pobřeží Lamanšského průlivu.
Bylo zde obklíčeno asi 400 000 francouzských a anglických vojáků. Churchill se rozhodl evakuovat britskou expediční armádu přes Dunkerque. Navzdory německým leteckým a tankovým útokům bylo po moři evakuováno
asi 300 000 britských, francouzských a několik tisíc belgických vojáků.
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Válečné hřbitovy
Němečtí vojáci, kteří padli
v těchto ústupových bitvách na konci srpna a začátku září 1944 v oblastech Nord Pas-de-Calais a Somme
nebo později zemřeli v zajetí nebo
lazaretu, spočívají na tomto válečném hřbitově.
V roce 1961 začal Volksbund
postupně exhumovat německé mrtvé z hrobů v okolních oblastech. 22
kilometrů severozápadně od Amiens byl vytvořen Bourdonský hřbitov jako centrální hřbitov.
16. září 1967 byl slavnostně
otevřen. Jeho zajímavostí je deset
metrů vysoká rotunda z falckého
pískovce o průměru dvanáct metrů. V interiéru je mramorová socha
„Matka“ vytvořená prof. Gerhardem
Marcksem. Ztělesňuje bolest všech
matek světa pro jejich syny, kteří zemřeli ve válce. Místnost je osvětlena
otvorem ve stropě a šesti úzkými otvory ve zdivu. Široká trávníková stezka
vede k dvanáct metrů vysokému dřevěnému kříži. Na obou stranách cesty
je pohřebiště, které je rozděleno do 44 bloků. Kříže z francouzského vápence nesou na každé straně tři jména. Sponzorem tohoto hřbitova je sdružení
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge.
Na tomto místě našli poslední odpočinek i tito vojáci z Hlučínska:
1
2
3
4
5

Rzehanek
Schwab
Krzisch
Stein
Schmidt

Místo
narození
Franz
Chuchelná
Johann D. Benešov
Alfred Kouty
Georg Kouty
Albert Kravaře

Datum
narození
*25.11.1913
*21.08.1915
*10.12.1914
*06.10.1919
*04.04.1916
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Datum úmrtí Blok Řada Hrob
†01.06.1940
†05.05.1940
†05.06.1940
†30.10.1943
†31.05.1940

8
3
26
32
22

18
1
6
13
15

698
10
231
512
564

Válečné hřbitovy
1

2

4

3

5

Valašské Meziříčí (Česká republika)
Deutsche Kriegsgräberstätte 1939/45 Valašské Meziříčí/Walachisch Meseritz
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Válečné hřbitovy
Na tomto válečném hřbitově spočívá 3 100 padlých vojáků.
Po vyhodnocení dostupných informací bylo v 1635 obcích nalezeno
18 368 hrobů německých padlých za druhé světové války. Skutečné číslo bude
pravděpodobně mnohem vyšší. Vzhledem k nedostatku dokumentů má Volksbund velmi málo informací o počtu civilních obětí. V důsledku změněné politické situace ve východní Evropě může Lidový spolek pro německé válečné hroby
působit na území dnešní České republiky od počátku devadesátých let.
Od té doby je zaneprázdněn
hledáním německých válečných
hrobů a přemisťováním padlých
na centrální hřbitovy. Práce se
provádějí na základě článku 30
Smlouvy uzavřené mezi Spolkovou
republikou Německo a Česko-slovenskou republikou ze dne 27. 02.
1992, který obsahuje prohlášení
o záměru obou vlád chránit válečné hroby a umožnit jejich sběr
a péči. Dohoda o válečných hrobech mezi Spolkovou republikou
Německo a Českou republikou stále čeká na uzavření.
Městský hřbitov Valašské
Meziříčí je ústředním sběrným
hřbitovem pro ty, kteří zemřeli
za druhé světové války na Severní
Moravě.
Pamětní náměstí je označeno vysokým dřevěným křížem. Označení hrobu je provedeno na žulových křížích, které na každé straně nesou jména, data a řady dvou padlých. Německý
vojenský hřbitov je nyní součástí oblasti válečných hrobů. Jeho součástí je
i turecký památník pro padlé Turky v první světové válce, kteří zde byli pohřbeni.  Oběti jiných národů připomínají mnohojazyčné pamětní desky. Slavnostní otevření hřbitova proběhlo 15. 9. 2001.
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Válečné hřbitovy
„Mezi neznámými“

Některé válečné oběti nebylo možné identifikovat během exhumačních prací. S největší pravděpodobností však odpočívají ve stanoveném bloku hřbitova a jsou jedni z těch, kteří jsou pohřbeni jako „neznámý německý
voják“. Na náhrobním kameni je např. uvedeno: „vier unbekannte deutsche
Soldaten“, což v překladu znamená čtyři neznámí němečtí vojáci.
Pokud již došlo k opětovnému pohřbení, je uvedeno přesné umístění
hrobu (např. blok 1, řada 25, hrob 1181).
Také zde jsou pohřbení vojáci z Hlučínska.
1
2
3
4
5
6

Fuss
Walenta
Siegl
Slany
Weczerek
Lainka

Místo
narození
Oswald Bolatice
Adolf
Bolatice
Karl
Kravaře
Franz
Kravaře
Richard Kravaře
Josef
Ludgeřovice

Datum
narození
*29.11.1912
*09.03.1923
*23.11.1896
*08.11.1908
*02.06.1892
*27.07.1903

Datum úmrtí Blok
†20.07.1943
†28.10.1942
†24.02.1946
†06.11.1940
†01.05.1945
†24.03.1945

2
2
1
1

Hrob
neznámý
neznámý
neznámý
neznáný
kniha
kniha

1
2
3
4
5
6

Připravil David Pluschke
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Základní škola
V červnu 2021 skončil asi nejpodivnější školní rok v historii – rok,
kdy se děti většinu času učily z domova. Mělo a má to spoustu důsledků –
a převažují bohužel ty záporné.
Vzhledem ke zvláštní situaci bylo i závěrečné hodnocení a klasifikace
specifické. V době distanční výuky například se spoustou úkolů a vůbec věcí
okolo školy dětem výrazně pomáhali někteří rodiče, takže klasifikováni měli
být spíše oni, naopak se našli žáci, kteří výuku na dálku podceňovali nebo
přímo šidili, což se pak ovšem projevilo po návratu do školy.
Přesto všechno se učitelé vynasnažili hodnotit a klasifikovat co nejspravedlivěji a závěrečná vysvědčení byly vydána. Vzhledem k situaci se
ještě nekonalo závěrečné shromáždění a žáci se s učiteli rozloučili jen ve třídách. Tabulku s přehledem klasifikace za II. pololetí uplynulého školního
roku najdete na následující straně.
Pak následovaly prázdniny – a doufejme, že si všichni odpočali.
Ve škole
se samozřejmě
během prázdnin pilně pracovalo – malovalo se, uklízelo
a vše se chystalo na nový
školní
rok.
Z těch větších
akcí jmenujme
opravu a nátěr
Nově vybavená učebna první třídy
o b vo d o vé h o
plotu, přípravu
zcela nové první třídy, dále chystáme naprosto novou moderní učebnu IT (z prostředků dotace MAS), na podzim budeme rekonstruovat dílny, do jedné z IX. tříd
byla instalována nová interaktivní tabule.
Školní rok zahájíme ve středu 1. 9. v 8:30 shromážděním před školou.
Doufejme, že to bude v co nejvyšší míře normální školní rok. Dětská mše
proběhne v našem kostele 1.9. od 7:30 hod.
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Neomluvená

Základní škola
Veškerá nařízená epidemiologická opatření budeme
samozřejmě dodržovat, budou zveřejněna na webu školy
a žáci s nimi budou
ve škole seznámeni.
V jednom je
nastávající školní rok
výjimečný – po více
Opravený a natřený plot
než čtvrtstoletí přivítáme ve škole dvě
první třídy. Na prvňáčky se samozřejmě velice těšíme.
Samozřejmě ve škole také srdečně uvítáme další nové žáky – dojíždějící
šesťáky z Chlebičova, Kravař a Malých Hoštic.
V novém školním roce bude školu navštěvovat 241 žáků ve 14 třídách,
vyučovat je bude celkem 18 učitelů, dále máme 3 vychovatelky školní družiny
a 6 dalších zaměstnanců.
V září nás kromě zahájení výuky a běžného vyučování čeká každoroční
adaptační kurz na Kajlovci – týká se samozřejmě žáků 6. tříd.
Hned o prvním zářijovém víkendu vystoupí žáčci I. stupně na obecním
vítání občánků a druhý víkend zazpívají žáci obou stupňů na obecních dožínkách. Vzhledem k tomu, že děti měly téměř celý rok zakázáno zpívat, bude to
po dlouhé době jejich první veřejné vystoupení.
Pevně věřím, že v nastávajícím školním roce zažijeme a budeme prožívat vše, co ke škole patří.
Doufám, že se epidemiologická situace nezhorší a že se vyvarujeme
dalšího uzavření škol.
Snad se všichni v září ve škole sejdeme plni optimismu, elánu a chuti se
učit na straně jedné a pracovat na straně druhé.
Přeji všem hodně úspěchů.
Mgr. Renata Pospiechová, ředitelka ZŠ Velké Hoštice
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senior klub
Po úspěšné účasti v turnaji v pétanque ve Velké Polomi   se zástupci
našeho  Senior klubu zúčastnili krajské soutěže, která se konala 14. 7. 2021
v Ostravě – Fifejdách. Z téměř třiceti družstev se naše dvě družstva dostala až
do finále. Po napínavých bojích nakonec naše družstvo
skládající se z manželů Konupkových
skončilo třetí a získalo tak bronzovou
medaili. K tomuto
neuvěřitelnému
úspěchu jim moc
blahopřejeme a děkujeme za vzornou
reprezentaci naší
vesnice.
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senior klub
Všemi o prázdninách otřásla zpráva o ničivém tornádu na jižní Moravě, proto i náš Senior klub zaslal finanční příspěvek ve výši 5000 Kč a věříme, že tato částka byla dobře využita.
Po dlouhé době jsme opět pekly koláče, které se 4.7.2021 prodávaly
na Festivalu kultury a řemesel v Hlučíně. Jako vždy koláče „pochyběly“. Pro
velký úspěch jsme koláče pekly i na slavnosti 100 let založení FK v naší obci
a na turnaji v kopané, takže jsme se o prázdninách nenudily.
Začátkem srpna jsme se v hojném počtu sešli u našeho hoštického
splavu, kde jsme opékali špekáčky a bylo nám všem moc hezky v tak malebném prostředí u řeky.
14. 9. 2021 máme ve spolupráci s Obecním úřadem Velké Hoštice
naplánovaný pro všechny občany Velkých Hoštic zájezd do Budišova nad
Budišovkou. Navštívíme Muzeum břidlice, poté si prohlédneme Kružberskou přehradu a nakonec se projedeme lodí po Slezské Hartě. Odjezd bude
v 8 hod. od hasičské zbrojnice. Zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadě
Velké Hoštice nebo na tel. 777 171 252 u p. Nestrojové.
Od září se budeme opět scházet každé první úterý v měsíci od 15 hod.
v prostorách Senior klubu na zámku.
Kristina Nestrojová, předsedkyně

Klub žen
Vážení spoluobčané.
Byly jsme velice poctěny, že Panimamy s Tomášem Teuerem dostaly možnost zazpívat v Hlučíně na tradičním Festivalu kultury a hlučínských řemesel,
který se uskutečnil v neděli 4. července. K dobré atmosféře našeho vystoupení
přispěl pan Antonín König se svými vtípky a i přes počáteční nervozitu se vše
povedlo na jedničku. Prodávaly jsme také langoše stejně, jako u nás  na odpustu, a z výtěžku jsme zaslaly částku 5000 Kč na pomoc lidem zasaženým tornádem. Přispěl tak každý, kdo si naši tradiční pochoutku zakoupil.         
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Klub žen
Připravujeme se na dožínky, které by letos měly být opět v plném lesku.
Věříme, že se Panimamy budou líbit a že langoše budou chutnat. V měsíci
říjnu uspořádáme jako vždy sběr šatstva, termín upřesníme. Hlavní zprávou
však je, že pan Ivo Jahelka potvrdil na sobotu 23. října účast na vystoupení,
na které jsme se všichni marně těšili v loňském roce. Doufejme, že nám jeho
koncert už nic nepřekazí. My se rovněž vynasnažíme o co nejlepší atmosféru.
Je dobře, že se opět rozbíhá kulturní život i jiné aktivity. My jsme se
v osmičlenné skupině vypravily na pětidenní výlet do Gdaňsku. Po příjemné
cestě vlakem nás zcela uchvátila živá atmosféra přístavního města ležícího
na soutoku řek Motlavy a Wisly. Na proslulé královské cestě jsme obdivovaly
historické domy s vysokými štíty a navštívily ohromující Mariánskou baziliku, která je největším kostelem z červených cihel. Některé z nás vystoupaly
na věž a užily si výhled na celé město.

Při procházce kolem kanálů plných jachet a člunů naší pozornosti neunikly
četné stánky s jantarem ani trhy s lákavými pochutinami. Dopřály jsme si plavbu
lodí i výlet do blízkých Sopot, kde se nachází nejdelší dřevěné molo v Evropě.  
Největší radost nám však udělaly pláže s jemným pískem a moře, které bylo tak
teplé, že jsme se mohly každý den koupat.  Určitě se sem vrátíme!
S přáním krásného strávení zbytku léta za Klub žen
D. Rinková
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Chovatelé
Milí občané,
léto se nám neúprosně blíží ke svému konci a my si užíváme poslední
teplé dny. Letošní počasí však bylo poněkud chladnější a deštivější – takové,
jaké ho pamatují starší generace. Po několika suchých letech se urodilo i více
travin, z čehož měli radost chovatelé. Nadbytek sena zaručí dostatečné množství krmiva do další sezóny.
O letošních prázdninových měsících sbírali naši chovatelé několik čestných cen. První červencová výstava se konala 10. a 11. 7. v Chlebičově. Čestnou
cenu získali Milan Trombik (holubi – Gigant) a pohár za „nejlepší kolekci výstavy“ získal Roman Klásek a Zuzana Szejutová (králíci – Vídeňský modrý).
Další
výstavu
pořádali naši přátelé
ze Slezských Rudoltic
ve dnech 31.7.-1.8. Zde
získali čestnou cenu:
Pavel Bensch (drůbež –
Leghornky bílé), Milan
Trombik (holubi – Gigant), Miloš Neborovský (holubi – Koburský
skřivan) a Roman Klásek (králíci – Vídeňský
modrý). Titul „nejlepší
drůbež výstavy“ si odvážel Miloš Neborovský
za drůbež – Zdrobnělé
Členové ČSCH na výstavě v Chlebičově
vyandotky žluté kolumbijské.
Ve dnech 11. až 15. srpna proběhlo v prostorách Střední školy zemědělské
a zahradnické Olomouc celostátní kolo 53. ročníku Soutěže mladých chovatelů.
Této soutěže se zúčastnila i jedná mladá chovatelka z našeho spolku – Veronika
Honová. Reprezentantka našeho okresu Opava se ve své kategorii – odbornosti
drobných hlodavců – umístila na nádherném druhém místě! Tímto jí chci srdečně
blahopřát a poděkovat za skvělou reprezentaci našeho spolku v celostátním kole!
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Chovatelé
Další z místních výstav se konala v Novém Bydžově, což je rodné město
naší chovatelky – Zuzany Szejutové. Této výstavy se zúčastnila právě ona se
svým přítelem Romanem Kláskem. Oba zde bodovali se svými králíky – Vídeňskými modrými. Zuzana získala čestnou cenu za kolekci a Roman Klásek ocenění „Nejlepší kolekce výstavy“. Oběma opět gratuluji a děkuji za reprezentaci
našeho spolku v Královehradeckém okrese.
Další výstavy, kterých se zúčastní naši chovatelé, budou ve Slavkově (21. 22. srpna), okresní výstava v Hradci n. Moravicí (11. - 12. září) a Slezská výstava
v Hati (18. - 19. září).
Dne 23.10. 2021 od 10:00 proběhne v areálu ČSCh Pekliska Velké Hoštice
SPECIÁLNÍ výstava klubu výletků Českého staváka Moravskoslezského kraje.
Všichni jste srdečně zváni!
Poslední akcí, kterou nesmím opomenout, jsou známé Zabijačkové hody!
Po loňské pauze se letošní hody budou konat 19. a 20. listopadu v areálu Pekliska.
Prodej masných výrobků bude probíhat v sobotu 20. listopadu od ranních hodin.
Za ČSCH Tomáš Teuer

15. ročník Chovatelského dne
V sobotu 14.8. 2021 proběhl v naší obci v areálu Hoštické a.s. tradiční
již 15. ročník Chovatelského dne Hřebčína HF Velké Hoštice.
Tento chovatelský den zahájila v 9.00 hodin 19. Národní výstava plemene
Český sportovní pony a bylo na ní předvedeno 60 poníků ve 12 kategoriích. Celkovým šampiónem výstavy se stala klisna Astra po Irs Colfrey z matky 72/504 Aifry
z chovu Lucie Strnadlové a v majetku Ivety Biolkové z Trojanovic. Zajímavostí je,
že  otec šampiónky výstavy od tří let působí v plemenitbě právě zde v Hřebčíně
HF Velké Hoštice, tudíž má již několik zajímavých potomků, a také stojí za zmínku, že se svým polovičním bratrem Šimonem a vozatajkou Monikou Jaškovou
s přísedící Michaelou Markovou se v roce 2014 umístili na MČR ve spřežení v kategorii dvojspřeží pony v Bolehošti-Lipinách na 5. místě. Také stojí za zmínku, že
výstavy se zúčastnili praví bratři Danken a Damiem, oba po Liken z matky Diany
po Filip z chovu Adolfa Odložila a v majetku Aleše Fialy, kteří od 16.9. do 19.9.
2021 budou se svým majitelem reprezentovat ČR na MS dvojspřeží pony, které
proběhne v 1700 kilometrů vzdáleném francouzkém Le Pinnu.
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Chovatelé

Ve 12 hodin se uskutečnil tradiční  a zároveň pomyslný „Křest Hříbat“,
kterého se letos zúčastnilo 7 hříbat z Hřebčína HF Velké Hoštice.
Následoval Rej kočárů obcí, který zahájil 12.ročník Memoriálu Lojzy Fialy, který byl zároveň 3. kolem Alkapet vozatajského poháru svazu chovatelů
českého sportovního pony, kde se
startovalo ve čtyřech kategoriích –
jednospřeží do 18
let,
jednospřeží nad 18 let,
dvojspřeží do 18
let a dvojspřeží
nad 18 let. Z našich závodníků se
nejlépe dařilo Andrei Kopčanové,
která v katego28

Chovatelé
rii dvojspřeží do 18 let  obsadila 3. místo, a Luboši Fialovi, který v kategorii
dvojspřeží nad 18 let obsadil rovněž 3. místo. Tato akce probíhala, stejně tak
jako následující Trans Prajz těžký tah, na travnatém kolbišti zvaném Pastrník.
Tohoto divácky velmi zajímavého závodu se zúčastnilo 6 koní a zvítězil David
Janoš z Kravař před Pavlem Reichelem z Dolního Benešova-Zábřehu.
Ve 20 hodin následovala tradiční večerní zábava s ostravskou kapelou
CACTUS, která končila v neděli ve 2 hodiny ráno.
Pořadatelé by chtěli poděkovat obci Velké Hoštice, Hoštické a.s., všem
sponzorům, podporovatelům a návštěvníkům za náklonnost při organizování
této náročné a divácky velmi populární akce.
Za Hřebčín HF Velké Hoštice Aleš Fiala

Furtisami
Po dobu pandemie jsme všichni museli hodně akcí, oslav, plánovaných víkendů, dovolených a dalších aktivit omezit, přesunout nebo úplně
zrušit. Těší nás, že se pomalu vracíme k normálu a můžeme se spolu opět
setkávat na společenských akcích.
V pátek 27.8. od 19h jsme uspořádali tradiční stezku odvahy nazvanou Večerní putování tajuplným parkem. Na procházce plné světýlek čekalo děti několik pohádkových, někdy i strašidelných zastávek. Všichni, kteří
trasu prošli a na jejím konci se podepsali, dostali sladkou odměnu u Bílé
paní. Nechybělo bohaté občerstvení a hudební doprovod.
Zámecký park ožil i v sobotu 28.8., kdy ve spolupráci s Obecním úřadem Velké Hoštice proběhlo večerní promítání pohádky Princezna zakletá
v čase. Připraven byl opět náš stánek s občerstvením.
Tímto víkendem jsme se rozloučili s letními prázdninami. Přejeme příjemné nadcházející podzimní dny.
Za spolek Furtisami Bc. Lucie Vitásková
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Rybáři
„Petrův zdar“ –   v letních měsících jsme na ramenech „Staré Opy“
dokončili práce na stavidle, které je již plně funkční, a tím pádem se hladina vody vrátila do obvyklé výšky. U přítoku levého ramene byla v červnu
umístěna unimobuňka, která bude sloužit pro potřeby rybářů místní organizace. V plánu je její zkrášlení, aby lépe zapadla do okolí. Tímto děkujeme
místostarostovi obce P. Straubovi za její převoz.

V podzimních měsících plánujeme dokončit navýšení hráze na odtoku levé strany „Staré Opy“.
Adam Koutecký, člen výboru MO Kravaře
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Hasiči
Vážení spoluobčané, bratři hasiči, sestry hasičky.
Léto pomalu končí a nastává doba sklízení úrody. Pro nás hasiče to
znamená, že také pomalu končí soutěžní rok a my můžeme průběžně rekapitulovat.
Naši nejmenší, děti a žáčci, mají ještě prázdniny a to platí i pro jejich
soutěže. Ale už se určitě nemohou dočkat, až zase začnou závodit. Jejich nový
soutěžní ročník Opavské ligy mládeže začne v září, a to soutěží v Hněvošicích
11. 9. 2021.
V dospělé kategorii máme dvě mužská družstva – starší a mladší.
Mladší jsou věkem spíše ještě dorostenci, ale to jim nebrání poměřovat
síly se svými staršími a zkušenějšími kolegy. Jako Velké Hoštice B se mladí
kluci pustili do soutěže Moravskoslezského poháru, kde se zúčastnili šesti kol
a jsou zatím na průběžném 17. místě.  Věříme, že to ještě trochu vylepší a secvičí se tak, aby v příští sezoně šplhali k příčkám nejvyšším.
Starší muži jezdí hlavně soutěže Extraligy po celé ČR. V MSP 2021 jsou
na průběžném 11. místě, protože se soustředí více na Extraligu. Termíny soutěží se překrývají, neúčastní se tedy všech soutěží MSP.  
Ovšem Extraliga ČR – to je „jiné kafe“ – zde jsou ti nejlepší z nejlepších
a
souboje
jsou opravdu
n e l í t o st n é .
I drobné zaváhání znamená
velký propad
v pořadí. Našim klukům
se ale poměrně daří, v Zahnašovicích
vyhráli a drží
zatím letošní
nejrychlejší
čas 16:00 s.
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Hasiči
Jsou zatím na průběžném 2. místě s 81 body (viz tabulka níže). Je
škoda, že se na poslední soutěži v Olšovci nezadařilo. První Čechtín (okres
Třebíč) s 98 body tak odskočil a má náskok v celkovém hodnocení 17 bodů.
Třetí v pořadí Čikov (okres Třebíč) a Plumlov (okres Prostějov) jsou za námi
o 10 bodů. Vše se ještě může změnit. Držíme palce, ať to dopadne!
Extraliga ČR – průběžné pořadí
Poř.
1.
2.
3.
3.
5.

Tým
Čechtín
Velké Hoštice
Čikov
Plumlov
Frýdštejn

Celkový počet
bodů
Třebíč
98
Opava
81
Třebíč
71
Prostějov
71
Jablonec nad Nisou
61
Okres

Nejrychlejší
čas
16,21
16,00
16,30
16,33
16,49

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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Hasiči
Hoštický pohár 2021
V letošním roce se u nás bude opět konat jedna z největších soutěží v ČR
a SR. V sobotu 2.10. 2021 v 8:45h bude v areálu FK zahájen start prvního
družstva Hoštického poháru.

Soutěž je považována za druhou největší soutěž v požárním útoku v České
republice a jednu z nejprestižnějších, kde porovnávají síly ta nejlepší družstva z Česka a Slovenska.
Tuto soutěž pořádáme již po páté, a sice každý lichý rok. Střídáme se s SDH
Babice, kde se tato soutěž jmenuje „Oktober cup“. Naše soutěž spolu s tou
v Babicích je považována vždy za vrchol sezóny. Soutěžící budou bojovat
o hodnotné ceny, které zajišťují sponzoři a pořadatel soutěže.  Očekáváme
účast až 130 družstev. Zájem o soutěž je obrovský, na minulou soutěž před
Covidem se nám přihlásilo 200 družstev.  
Zveme všechny fanoušky. Přijďte fandit a pomoct tak našim klukům.  Občerstvení bude zajištěno. Na všechny se těší DHS Velké Hoštice.
Za DHS Roman Winkler, starosta sboru
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Myslivci
Vážení občané,
dovolte mi, abych Vás informoval o dění v našem spolku. Po delší přestávce způsobené covidem jsme 14.8. 2021 uspořádali zvěřinové hody.
Bylo nádherné letní počasí a to přispělo k hojné účasti milovníků dobrého jídla ze zvěřiny.

Podával se jelen na smetaně, divočák se zelím a guláš. K prodeji byly
i zvěřinové klobásy, které nám jako tradičně vyrobilo Řeznictví-uzenářství
Latoň. V 17 hodin proběhlo vystoupení sokolníků, které zahájili trubači mysliveckým troubením. Soutěže s dravými ptáky si nejvíce užily malé děti.
Akce byla ukončena losováním tomboly. Děkujeme všem za účast.
Jaroslav Lexa, předseda MS BORKA
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TRAFIKA „U PAVLY“
Sortiment:

- velký výběr novin a časopisů, poštovní známky
- cigarety, tabáky, dutinky, filtry
- cukrovinky
- alko a nealko
- svíčky, baterie, žárovky,
- něco málo z drogerie, papírnictví
- velký výběr přáníček, balící papír a dárkové tašky
- silonkové zboží, ponožky

Služby:
SAZKA - možnost sázení, platby faktur, dobíjení mobilů
- velký výběr losů
BALÍKOVNA - výdejna balíků
Možnost platby platební kartou

Otevírací doba
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle

5 - 11
5 - 11
5 - 11
5 - 11
5 - 11
6:30 - 10
8 - 10

14 - 16
14 - 16
14 - 16
14 - 16

Přijďte nás navštívit, budeme se těšit!
Pavla Jankovská
Sledujte nás na fb - Trafika U Pavly

Tel.: 720129295

fotbalový klub
Vážení příznivci velkohoštického fotbalu, jako trenér Vás po roce zdravím a dovolte mi několik slov k naší činnosti. Jak všichni víte, fotbalový ročník
se díky koronaviru opět nedohrál. I díky němu skončilo 6 hráčů, takže jsme
v podstatě budovali nové mužstvo. Bude to tedy chtít čas a trpělivost, aby se
chlapi sehráli. Tréninková část je kvalitní.
Během přípravy jsme se zúčastnili Prajzského poháru, kde jsme sice
skončili poslední, ale byla to především kvalitní příprava, protože týmy jako
Kobeřice nebo Oldřišov vás důkladně prověří.

Výsledky:
Velké Hoštice – Strahovice
Kobeřice – Velké Hoštice
Oldřišov – Velké Hoštice
Velké Hoštice – Bolatice

1  :  4  br.: Vavrečka
4  :  1  br.: Lehnert
5  :  0  
2  :  1  br.: Pavelek 2x

Chtěl bych všem fandům poděkovat za přízeň, budeme ji potřebovat
i v novém ročníku, protože to bude velmi náročná sezona. Vím, že nedělní
termín zápasů mnohým nevyhovuje, ale i přesto přijďte kluky povzbudit, čím
více vás bude, tím lépe se hraje.
Sportu zdar a fotbalu zvláště!
Aleš Watzlawik, trenér
Daniel Pluschke, asistent
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fotbal
VELKOHOŠTICKÉ SPORTOVNÍ ODPOLEDNE – TURNAJ V MALÉ KOPANÉ
Po vynucené covidové přestávce v minulém roce proběhl letos v sobotu
31. července od 13 hodin za slunečného počasí na hřišti FK Velké Hoštice již tradiční turnaj v malé kopané. Možná jako důsledek koronavirové krize se přihlásily
letos pouze tři týmy, tentokrát bez družební polské Nedzy, která start svých dvou
původně přihlášených týmů nakonec dva dny před turnajem zrušila.
Trojce účastníků: OBECNÍ ÚŘAD, JE TO TA ZEĎ a ZDRAVÉ JÁDRO se utkala
v rámci jedné skupiny, a to dvoukolově v utkáních, která se hrála na 2 x 15 minut.
Po více než zajímavých zápasech skončil turnaj vítězstvím OBECNÍHO ÚŘADU,
stříbrnou příčku obsadil tým ZDRAVÉHO JÁDRA a bronz získal tým JE TO TA ZEĎ.

Vítězný tým Obecního úřadu. Horní řada zleva: místostarosta P. Straub, M. Kaluža, R. Nestroj, K. Witassek,
R. Janecký, K. Kořínek. Spodní řada zleva: M. Pavelek, L. Heider, M. Kořistka, J. Knopp, M. Moravec.

Všem mužstvům byly předány peněžité výhry, diplomy a vítězi turnaje
pak putovní pohár. Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří se na přípravě
a samotném průběhu tohoto turnaje podíleli. S vidinou větší účasti se už dnes
těším, a myslím, že nejsem sám, na další ročník tohoto oblíbeného turnaje.
Za sportovní komisi Libor Pospiech
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Večer bude k poslechu hrát
cimbálovka Kyjovan

Program:
- uvítání hostů
- předávání věnců
- vystoupení dětí MŠ a ZŠ Velké Hoštice
- vystoupení Velkohoštických Panimam
- vystoupení folklorní skupiny Kyjovan
- bierfest 2021

Sraz účastníků ve 13 hod. ve firmě Hoštická a.s.
a průvodem ve 1330 projdeme ulicemi Výhon,
Mírová a Zámecká k zámku

7.Velkohoštické dožínky

pořádají v sobotu 11.září 2021 v okolí zámku ve Velkých Hošticích

Hoštická a.s. společně s obcí Velké Hoštice a místními zemědělci

ČZS ZO VELKÉ HOŠTICE, ÚR ČZS OPAVA
A OBEC VELKÉ HOŠTICE
pořádají ve dnech 10.-12. 9. 2021 na zámku ve Velkých Hošticích

25. výstavu hroznů
Slezska
10. září 2021 - 1730h otevření výstavy a v 18 hodin
slavnostní zahájení s programem pro hosty,
předsedy ZO, pěstitele a sponzory
11. září 2021 - 13 - 19h zpřístupnění výstavy pro
širokou veřejnost, současně dožínkový průvod, bohatý
kulturní program - vystoupení ZŠ, MŠ, Seniorek a
Panimam z Velkých Hoštic, souboru Kyjovjan, atd.
12. září 2021 - 11 - 18h zpřístupnění výstavy
pro širokou veřejnost

Po celou dobu výstavy bude pro širokou veřejnost hrát
cimbálová muzika Háj. Občerstvení a pohoštění je
zajištěno + v sobotu pivní slavnosti.
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