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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané.
Léto se nemilosrdně chýlí ke konci, což jistě pociťují zejména děti
a studenti, neboť jim opět začne škola. Obě naše školy – základní i mateřská
jsou již na své žáky a žáčky připraveny. Mateřská škola začíná zcela novou
etapu pod vedením nové paní ředitelky, přejme jí v nové funkci hodně elánu
a úspěchů. Elán a úspěchy samozřejmě přejeme i ostatním učitelům
a pracovníkům obou škol, a rovněž také dětem – žákům.
Stejně jako mnozí z Vás na svých zahrádkách a pozemcích, i obecní
zaměstnanci měli v uplynulých dnech co dělat, aby opečovávali obecní zeleň,
což v tropickém počasí rozhodně nebylo jednoduché.
Nejvíce práce samozřejmě vyžaduje zámecký park, který se stává
stále oblíbenějším místem pro trávení volného času. Tamější dětské hřiště je
přímo v obležení dětí, uklidňující šplouchání vody z nové kašny přímo zve
k posezení. Rád bych jen upozornil na skutečnost, že v parku je povoleno jezdit
na kolech, ale nikoli na motocyklech, což se občas děje.
V uplynulých horkých dnech jsme pokračovali v úpravách dlažby
chodníků a podařilo se také dokončit opravu střechy u budovy skladu
u obecního úřadu. V nejbližší době začneme s rekonstrukcí budovy hasičské
zbrojnice – a centrum naší obce pak bude vypadat ještě lépe.
Podzim s sebou samozřejmě přináší i další úkoly a práci, ale také
radostné události. Tou největší – a doufám, že se opět v hojné míře zúčastníte
– budou obecní dožínky spojené s již tradiční výstavou hroznů na zámku.
Vlna veder zřejmě definitivně skončila, ale jistě nás čekají ještě pěkné
teplé dny. Rád bych Vám všem popřál, abyste si jich užili a abyste
s nadcházejícím podzimem vychutnávali také jeho krásu.
Ing. Alfons Pospiech
Starosta obce
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Zasedání obecního zastupitelstva dne 13. 8. 2015
OZ schvaluje a bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti obecního úřadu za uplynulé období.
2. Rozbor hospodaření obce Velké Hoštice k datu 31. 7. 2015.
3. Úpravu rozpočtu – rozpočtové opatření Obce Velké Hoštice č. V/2015.
4. Nový územní plán pro Obec Velké Hoštice a rovněž schvaluje veřejnou
vyhlášku oznamující vydání Územního plánu Velké Hoštice.
5. Kupní smlouvu mezi Obcí Velké Hoštice a panem Vladimírem Pestečkou
na prodej obecního pozemku parc.č. 100/4 v kat. území Velké Hoštice
o výměře 8m2 za 640,- Kč.
6. Navýšení rozpočtu MŠ Velké Hoštice o 20 000 Kč na zakoupení benzínové
sekačky na trávu.
7. Dodatek k nájemní smlouvě č. 113/ N 12/22 mezi Obcí Velké Hoštice
a Českou republikou – Státním pozemkovým fondem, kterým se mění výše
ročního nájemného pozemku parc. č. 75/1 z původní částky 143,- Kč
na částku 361,-Kč.
8. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí
Velké Hoštice a ČEZ Distribuce, a.s. na zřízení nadzemní přípojky NN pro
rodinný domek Ing. Jiřího Knoppa na parc.č. 51/2 v kat. území Velké Hoštice.
9. Záměr prodeje části obecního pozemku parc. č. 960/1 v kat. území
Velké Hoštice o výměře 32 m2.
10. Novou směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec
Velké Hoštice.
11. Provedení nového asfaltového povrchu na ulici Kpt. Jaroše a na ulici
Smetanové.
12. Smlouvy o poskytnutí účelových dotací spolkům od Obce Velké Hoštice
na rok 2015.
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Pronájem nebytových prostor v podkroví obecního úřadu
Obecní úřad nabízí k pronájmu volné nebytové prostory v podkroví
obecního úřadu (3. NP).
Případní zájemci nechť se hlásí na obecním úřadě Velké Hoštice, kde se dohodnou
další podrobnosti pronájmu.

Ing. Alfons Pospiech
Starosta obce
Inzerce
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Návštěva válečných hřbitovů v Itálii
V červenci 2015 jsme spolu s Janem Vitáskem a Martinem Štěpaníkem při
své cestě po Itálii navštívili tamní vojenské hřbitovy z 2. sv. války, abychom mimo jiné
uctili památku tří velkohoštických rodáků, kteří zde padli. Na následujících řádcích
bychom Vás rádi seznámili s informacemi, které jsme tam získali.
Cassino
Deutsche Kriegsgräberstätte Cassino
Hřbitov se nachází 3 km severně od Cassina, na katastru obce Caira na
výrazném kopci. Je zaplněn hroby 20 027 padlých. Nejsou to jen zabití v bojích
o Monte Cassino, ale i oběti, které zahynuly během bitev jižně od linie Pescara –
Terracina. Mnozí byli zabiti v boji o předmostí v zálivu u Salerna, jiní zase v průběhu
bojů o přístupy k Monte Cassinu.
Na tomto hřbitově jsou pochování i dva vojáci z naší obce Bruno Machoň
a Josef Stanjura.
Odpočívají zde i tito vojáci z Hlučínska:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Benesch
Weczerek
Krestan
Strzedulla
Pospiech
Schoffer
Machon
Willsch
Stanjura
Witassek
Bindatsch
Glabasnia
Kermaschek
Konetzny
Bartuselsky
Foitzik
Michalski

Johann
Josef
Paul
Kurt
Max
Johann
Bruno
Kurt
Josef
Alfred
Paul
Franz
Anton
Erhard
Alois
Oskar
Georg

Strahovice
Kravaře
Kravaře
Petřkovice
Malé Hoštice
Lhotka
Velké Hoštice
Sudice
Velké Hoštice
Šilheřovice
Darkovice
Kravaře
Ludgeřovice
Bohuslavice
Hať
Bolatice
Bobrovníky
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*26.08.1925
*05.12.1925
*24.11.1922
*13.01.1924
*12.10.1923
*04.04.1924
*04.01.1922
*15.05.1925
*07.12.1925
*14.11.1924
*26.04.1924
*13.09.1921
*07.05.1907
*26.03.1924
*18.10.1914
*18.10.1912
*08.01.1923

† 12.01.1944
† 17.05.1944
† 27.05.1944
† 25.05.1944
† 03.06.1944
† 15.05.1944
† 21.05.1944
† 10.02.1944
† 23.09.1943
† 19.01.1944
† 30.01.1944
† 07.03.1944
† 28.02.1944
† 16.05.1944
† 25.01.1944
† 13.05.1944
† 27.11.1943
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Machoň, Bruno
Narozen: 4. 1. 1922
Padl: 21. 5. 1944 Monte Cassino / Italien
Bruno Machoň byl nasazen v Itálii.
Dne 21. 5. 1944 během těžkých bojů o Monte
Cassino padl. Je pohřben na válečném hřbitově
Cassino /Itálie. Poloha hrobu: Blok 11, hrob 471.

Stanjura, Josef
Narozen: 7. 12. 1925
Hodnost: Grenadier
Padl: 23. 9. 1943 Dragonea /Italien

Josef Stanjura byl v srpnu 1942 odveden v Cosel/Oberschlesien (Horní
Slezsko, dnes Kedzierzin-Kozle,PL) k Wehrmachtu. Po odvodu se Josef vrátil domů
a 16. 2. 1943 nastoupil službu u říšské pracovní služby (RAD), kde sloužil do 11. 5.
1943. Dne 25. 5. 1943 byl Josef povolán k letectvu (Luftwaffe) do Utrechtu
v Holandsku. Byl zařazen k elitní pozemní divizi "Hermann Göring". Základní výcvik
Josef absolvoval u 12. Ersatz und Ausbildungs-Regiment Hermann Göring Nr. 211
v Utrechtu. 11. 6. 1943 složil Josef přísahu a jeho základní výcvik byl ukončen 20. 6.
1943. Poté dne 21. 6. 1943 nastoupil k bojové jednotce Panzer-GrenadierRegiment 1 "Hermann Göring" a 14. 8. 1943 odjíždí do Itálie na frontu. Tato divize již
od července 1943 bojovala proti Spojencům, kteří se vylodili na Sicílii. Po evakuaci
německých jednotek ze Sicílie byla tato divize nasazena proti spojeneckému vylodění u Salerna v září 1943. Josef se již těchto bojů zúčastnil a po boku svých kamarádů bojoval až do 23. 9. 1943, kdy byl v okolí Dragonea smrtelně zasažen do hlavy.
Jeho kamarádi Josefa pochovali na úpatí hory Dragonea. Dnes je pohřben na válečném hřbitově Cassino (Itálie). Poloha hrobu: Blok 18, hrob 349.
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Hrob Bruno Machoně

Hrob Josefa Stanjury
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Costermano
Deutsche Kriegsgräberstätte Costermano
Hřbitov se nachází v obci Costermano asi 3km východně od jezera Garda.
Zde je pochováno 21 920 padlých vojáků. Na hřbitově je pochován voják z naší obce
Erhard Kerlin.
Odpočívají zde i tito vojáci z Hlučínska:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Gaida
Gebauer
Irzik
Twirdy
Kotzian
Frank
Moritz
Gert
Kolarz
Kunczik
Blaschke
Kohnert
Thomas

Johann
Josef
Josef
Franz
Franz
Heinrich
Peter
Erich
Heinrich
Alfred
Paul
Max
Josef

Vřesina
Kravaře
Bolatice
Šilheřovice
Chuchelná
Kravaře
Bělá
Kravaře
Štěpánkovice
Kouty
D. Benešov
Kouty
Petřkovice
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*23.05.1925
*31.12.1917
*02.01.1915
*27.06.1924
*04.09.1920
*03.02.1907
*22.06.1925
*02.10.1914
*11.04.1925
*01.02.1915
*12.10.1907
*22.12.1907
*26.09.1917

†04.08.1944
†07.06.1944
†23.03.1944
†26.01.1944
†24.02.1944
†25.05.1944
†22.02.1944
†19.02.1944
†24.01.1944
†28.03.1944
†20.03.1944
†28.03.1944
†23.03.1944
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Pomezia
Deutsche Kriegsgräberstätte Pomezia
Hřbitov se nachází asi 20km jižně od Říma u obce Pomezia. Je zde
pochováno 27 500 padlých vojáků.
Odpočívají zde i tito vojáci z Hlučínska:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Dziehel
Kerlin
Schenk
Schwanczar
Dudek
Duda
Mertens
Stoschek
Rathai
Rathai

Richard
Erhard
Karl
Anton
Ewald
Josef
Paul
Emil
Erich
Erich

Kozmice
Velké Hoštice
Benešov
Kobeřice
Markvartovice
Markvartovice
Bolatice
Hlučín
Borová
Borová

*08.08.1914
*14.06.1925
*18.08.1910
*05.09.1909
*16.05.1912
*24.05.1924
*08.11.1903
*01.10.1925
*26.02.1924
*13.07.1922

† 27.12.1944
† ? .04.1945
† 13.10.1944
† ? .04.1945
† 20.03.1945
† 25.04.1945
† 15.02.1947
† 01.05.1945
† 02.09.1943
† 18.04.1945

Připravil D. Pluschke
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Zveme Vás na farní zájezd – pouť na Velehrad a do Blatnice, který se uskuteční
v sobotu 19. září 2015
Na programu je mše svatá a prohlídka baziliky a kláštera na Velehradě. Poté
bude prohlídka kostela v Blatnici a návštěva tamního vinného sklípku.
Odjezd je z Velkých Hoštic brzy ráno autobusem od hasičské zbrojnice, návrat ve
večerních hodinách. Bližší informace obdržíte v sakristii, kde se můžete přihlašovat.
Cena zájezdu je 350 Kč.
Připomínáme, že mše svatá na zahájení nového školního roku proběhne
v našem kostele v úterý 1. 9. ráno v 7:00 hodin.
Všichni jste srdečně zváni. Při mši proběhne jako obvykle žehnání školních batůžků,
aktovek či dalších pomůcek.
Za farnost Velké Hoštice
Michal Stromský

Příspěvek Senior klubu
Senior klub o letošních prázdninách nezahálel - přestože má většina z nás
babičkovské povinnosti, našly jsme si čas na různé akce, které jsme někdy prožily i se
svými vnoučaty. První naše společná akce byl zájezd do Frýdku Místku s exkurzí do
závodu na výrobu Marlenky a do historického města Štramberk. U této příležitosti
chci poděkovat OÚ a hasičům za zapůjčení hasičského auta i s řidičem, abychom
uspokojili všechny zájemce o zájezd.
Další naší akcí byl společný výlet na kolech, kdy jsme si zajely do Mokrých
Lazců k Vodníkovi Slámovi. Také jsme se zúčastnily Festivalu hlučínské kultury
a řemesel, kde jsme prodávaly naše hoštické koláče, rovněž jsme byly účastny naší
obecní slavnosti. Zatím poslední naše společná akce (také na kolech) byla návštěva
pstruží farmy v Kylešovicích.
Na měsíc září připravujeme účast na místních dožínkách a další zájezd do
ZOO Ostrava, odjezd je v úterý 22. 9. 2015 v 8:00 hod od hasičské zbrojnice. Přihlášky u p. Nestrojové Kristiny, Nowakové Heleny, Lisskové Anny.
Na měsíc říjen, přesněji 17. 10. 2015 máme přislíbenou účast ochotnického
divadla z Těškovic, které nám zahraje nádherné představení Naši Furianti. Začátek
bude v 19:00 hod, vstupenky budou jako vždy v předprodeji.
Nestrojová Kristina
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Pozvánka
na SETKÁNÍ SENIORŮ
Představitelé obce Velké Hoštice a kulturní komise naší obce ve
spolupráci s Klubem žen
zvou co nejsrdečněji ty z Vás, kterým je 75 let a více, na

PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ,
které se uskuteční

dne 8. 10. 2015

v 16:00 hodin
Připravili jsme pro vás malé občerstvení a pro dobrou náladu
krátký kulturní program. Na závěr budeme společně zvěčněni na
skupinové fotografii.
Na Vaši účast se těší
starosta obce a pořadatelé
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DEVATERO

Pěvecký a herecký amatérský soubor

Přijměte pozvání na

PODZIMNÍ LADĚNÍ - 3. ročník
- tentokrát s Učedníky na téma: „Na prahu života“
25. 10. 2015 v 15:00 hod ve vstupní hale místního zámku

Ve spolupráci se zámeckou restaurací Kastelán je pro vás po koncertě připraveno
malé občerstvení, maminkami s láskou napečené buchty a koláče.
Těšíme se na vás!
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Dominika Lissková je čtyřnásobnou mistryní Evropy!
Dominika Lissková, budoucí žákyně 6. třídy velkohoštické ZŠ, se i letos
zúčastnila vrcholných soutěží mažoretkové sezóny.
Mažoretky AMA 3 Opava sbíraly úspěchy jako na běžícím pásu. Na
mistrovství ČR v Náchodě 23. - 24. 5. 2015 obhájily zlato v soutěži Mix mini. O týden
později v Karviné si vybojovaly titul mistryň republiky v soutěži Miniformace baton.
Poslední červnový víkend se konalo desáté Mistrovství Evropy v polském
městě Kedzierzin-Kozle, ze kterého si Dominika přivezla 4x titul mistryně Evropy
pro rok 2015 a jednou titul druhé vicemistryně (bronz) za disciplínu Duo.
Blahopřejeme!!!
Během prázdnin se Dominika připravuje se skupinou AMA 3 na vrchol
sezóny, kterým bude 26. - 29. 8. 2015 mistrovství světa v Praze. Přejme Dominice
hodně štěstí a úspěchů a o tom, jak se jí dařilo, Vás budeme informovat v příštím
vydání občasníku.

Dominika (první zleva) se svým týmem.

Připravil P. Straub
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Z ČINNOSTI ČSCH
Milí spoluobčané, dovolte mi, abych Vás na následujících řádcích v krátkosti
informoval o dění v našem svazu. V uplynulých dvou měsících jsme obsadili hned
několik výstav. Po výstavě v Kravařích to byla výstava v Píšti, kde z naší organizace
vystavovalo 7 chovatelů. V červenci jsme se zúčastnili výstavy v Chlebičově, kde nás
vystavovalo osm a čestnou cenu zde získal Roman Klásek za králíky - Vídeňský
modrý, Adam Fiala za králíky - Zakrslý modrý a František Stanke za holuby - Český
stavák sedlatý žlutý.
Další červencová výstava proběhla v okrese Bruntál, a to v Úvalně. Z naší
organizace zde vystavovalo 6 chovatelů a čestnou cenu zde získal Roman Klásek za
králíky - Vídeňský modrý a za drůbež - zdr. Vlaška zlatě zbarvená. Další výstava
proběhla v Holasovicích. Zúčastnilo se jí 7 chovatelů z naší organizace a čestnou
cenu zde získal Roman Klásek za králíky - Vídeňský modrý. Následovala výstava ve
Slavkově u Opavy, kde se nám vskutku dařilo. 4 ze 7 našich chovatelů získalo
5 čestných cen - Pavel Bensch za drůbež - Minorka černá, Martin Černohorský za
drůbež - Bielefeldská slepice rodobarvá, Roman Klásek za králíky - Vídeňský modrý
a za drůbež - zdr. Vlaška zlatě zbarvená a Adam Fiala za králíky - Zakrslý modrý.
V blízké budoucnosti máme v plánu obsadit výstavy v Markvartovicích,
Opavě-Kylešovicích, v polském Radlinu, v Hati a Přerově.
Také máme za sebou dvě velmi povedené burzy. Další burzy nás čekají
6. 9. a 4. 10. 2015. Všichni prodejci i kupci jsou na tyto burzy srdečně zváni.
V areálu ČSCH jsme uspořádali několik brigád. Vyrovnávali jsme terén
v areálu ČSCH a následně jsme zaseli trávu. Tímto bych chtěl poděkovat Adamu
Fialovi, který odvedl skvělou práci se svým traktorem při vyrovnávání terénu.
Náš spolek se také zúčastnil obecního sportovního dne. Připravovali jsme
zde bramborové placky a malé občerstvení.
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Na těchto obecních slavnostech jsme jako tým soutěžili v různých
disciplínách a skončili na úžasném třetím místě.

Chovatelský tým na obecních slavnostech.

5. září se v našem areálu uskuteční 2. dětská výstava domácích mazlíčků,
kam jsou zvány všechny děti, které si můžou už v dopoledních hodinách donést
svého domácího mazlíčka (psa, kočku, morče, papouška, želvu, …). Pro mazlíčky
budou nachystány klece a voliéry. Všichni mladí vystavovatelé dostanou drobnou
cenu. Věříme, že přijdete mladé chovatele v hojném počtu podpořit. Bližší
informace budou už brzy na plakátech. Občerstvení zajištěno.
ZO ČSCH má nové webové stránky. Nyní jsou stránky ještě ve výstavbě, ale
v brzké době se můžete informovat o našich chovaných plemenech, o historii svazu
a o různých akcích chovatelů na www.csch-velkehostice.cz. Také máme nový
e-mail, na který můžete posílat své otázky, co se týče chovu zvířat aj. Tento e-mail je:
zocsch.velkehostice@seznam.
Za ZO ČSCH Roman Klásek
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KULTURNÍ OKÉNKO
Jak se sportovně zápolilo a vyhrálo dortů, až hrůza.
Zdá se, že léto je pomalu za námi a na horka, která převládají po celou dobu
prázdnin, si brzy nevzpomeneme. Ani 35°Celsia neodradilo ty nejotrlejší
a nejodolnější sportovce a nadšence od možnosti zasoutěžit si spolu s ostatními při
doprovodném programu výše zmíněné akce.
Zatímco se fotbalisti soustředěně hnali za míčem, proběhl na vedlejším
hřišti kulturně zábavný program, který uváděla Lucie Martínková spolu s Lukášem
Gracou. Tomuto skvělému moderátorskému páru zdatně sekundoval DJ Dominik
Stříbný, který se postaral o hlasitý a čistý zvuk. A co by to bylo za akci bez živé
hudby… Vystoupením opavské folkové skupiny Kopyto bylo zábavné odpoledne
zahájeno. Po koncertě následovala sportovní část, které se zúčastnilo těchto šest
týmů: Furtisami, Hasiči, Chovatelé, Devatero, Zahrádkáři, Obecní tým.
Nemohly chybět povedené seniorky roztleskávačky, které všemu daly ten
správný náboj.
Soutěžící jezdili na lyžích, vozili trakaře, sosali brčky nápoje, běželi opičí
dráhu a trefovali živé terče, až byli úplně mokří. Všichni jeli naplno a byli po zásluze
odměněni neobyčejnými dorty ve tvaru míčů z dílny Martiny Pudové, které rovněž
děkujeme za vskutku dobře odvedenou práci.

17

INFORMAČNÍ SERVIS
Mnozí soutěžící v sobě objevili netušené sportovní schopnosti, herecké
dovednosti a předvedli nefalšovanou chuť jít do toho po hlavě a zabrat. Děkujeme
jim, že zvítězili v boji s leností a pohodlím obývacích křesel a přispěli tak k aktivnímu
životu v naší obci. Těšíme se na příště a budeme doufat, že se nám podaří nalákat
ty z vás, kteří jste usoudili, že to máte z domu na hřiště daleko.
I když pořadí není důležité, uvádíme zde alespoň první 3 týmy:
1. Zahrádkáři
2. Hasiči
3. Chovatelé
Večerní diskokarneval trval až do druhé hodiny ranní. Skvělá hudba, spousta
vypitého piva, stovky snězených bramboráků, prodaných koláčů, vypité litry
nejrůznějších koktejlů svědčí o dost dobré akci.

O tom, jak se hrál fotbal, tančila zumba, jak se rozjela večerní zábava, prostě
jak bylo veselo, se můžete předvědčit na stránkách:
mistrking.rajce.idnes.cz/Hosticky_sportovni_den_Velke_Hostice_18.7._2015

Za kulturní komisi Šárka Černohorská, předsedkyně
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INFORMAČNÍ SERVIS
20. výstava hroznů Slezska
ZO ČZS Velké Hoštice připravuje společně s Územním sdružením ČZS
a obcí Velké Hoštice již 20. jubilejní výstavu hroznů Slezska na zámku ve Velkých
Hošticích, a to ve dnech 11. - 13. září 2015. Tato na Moravě zcela ojedinělá výstava
má ohlas nejen mezi odbornou veřejností našeho regionu, ale také se o ni zajímají
zahrádkáři i odborníci z celé Moravy. I v letošním roce zahájíme výstavu v pátek.
Zahájení se zúčastní pozvaní hosté z řad pěstitelů, zahrádkářů, sponzorů
a představitelů okolních obcí. V kulturním programu vystoupí krojovaný soubor
z Velkých Hoštic a k poslechu bude hrát cimbálová muzika Háj. Pro veřejnost bude
výstava zpřístupněna v sobotu 12. 9. od 13:00 - 19:00 hodin a v neděli 13. 9.
od 11:00 - 18:00 hodin. Výstava bude jako každoročně ukončena tombolou. Po
dobu výstavy bude hrát cimbálovka Háj, pohoštění i občerstvení včetně burčáku je
zajištěno.
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INFORMAČNÍ SERVIS
Velkohoštické dožínky
V sobotu 12. září 2015 pořádá Hoštická a.s. společně s obcí Velké Hoštice
a místními zemědělci 2. Velkohoštické dožínky. Sraz účastníků bude ve 13 hodin
v areálu Hoštické a.s. a odtud vyjde průvod ve 13:30 přes ulici Výhon, Mírová
a Zámecká k zámku. Před zámkem budou nejdříve uvítáni a představeni jednotliví
účastníci průvodu. Následující slovo si převezme zámecký pán Ignác Dominik
Chorynský a všichni budeme doufat, že nám naše dožínkové slavnosti povolí konat
v zámeckém parku. Pokud bude k této akci přívětivý, pak účastníci uvidí vystoupení
žáků mateřské školy a nově vzniklého krojovaného souboru z Velkých Hoštic. Starší
zástupce sedláků poděkuje zemědělcům a předá dožínkové věnce. Hlavním bodem
programu bude vystoupení lidového vypravěče a zpěváka Františka Uhra
z Lanžhota. Po ukončení hlavního programu bude k poslechu i k tanci hrát cimbálová
muzika Háj pod vedením p. Pavla Vašíčka. Samozřejmostí bude skákací hrad pro děti
a jiné atrakce. Doufejme jen, že počasí bude stejně příznivé jako v letošním létě.
Hodně spokojených účastníků a příjemných zážitků přejí pořadatelé.
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ZE SPORTU
HOŠTICKÝ SPORTOVNÍ DEN
V sobotu 18. července od 13 hodin za přímo pekelného počasí proběhl na
hřišti FK Velké Hoštice již tradiční 17. ročník turnaje v malé kopané, který se letos
poprvé hrál v rámci Hoštického sportovního dne namísto tradiční Obecní slavnosti.
Do turnaje se přihlásilo celkem 10 týmů: OBECNÍ ÚŘAD, NEDZA 1, NEDZA 2, BLUE
LAJN, ČERNÁ SOBOTA, DOROST 2001, JE TO TA ZEĎ!!!, B-P TEAM, FC KRÁÁÁL
a GARÁŽ, které byly rozlosovány do dvou skupin. Po lítých bojích, které probíhaly až
do podvečerních hodin, postoupily ze skupiny A: ČERNÁ SOBOTA a NEDZA 1 a ze
skupiny B: B-P TEAM a NEDZA 2. Po vzájemných utkáních do finále postoupil B-P
TEAM spolu s ČERNOU SOBOTOU, kde nakonec po jednoznačném výsledku 6:1
zvítězil B-P TEAM. Po bratrovražedném střetnutí o bronzovou medaili dvou
polských týmů z družební obce mezi mužstvy NEDZA 2 a NEDZA 1 nakonec
s výsledkem 4:3 zvítězil tým NEDZA 1. Prvním čtyřem týmům byly předány peněžité
výhry, vítězi turnaje pak putovní pohár a všem zúčastněným diplomy.
Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří se na přípravě a samotném
průběhu tohoto turnaje podíleli. Už dnes se těším a myslím, že nejsem sám, na další
ročník tohoto oblíbeného turnaje.

Vítězný B-P Team s rozhodčími.

Za sportovní komisi Libor Pospiech
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ZE SPORTU / ZE ŽIVOTA DHS

Tenisový klub Velké Hoštice
pořádá v sobotu 12.9.2015 na tenisových kurtech

TURNAJ DVOJIC
pro neregistrované hráče starší 30 let
Sraz účastníků 8:30 hod, rozlosování 8:45 hod, začátek v 9 hod.
Startovné: členové TK 100 Kč, ostatní 200 Kč.
Přihlášky a bližší informace u pana R. Matyščáka
na tel. 602 715 029.
Občerstvení zajištěno, srdečně zvou pořadatelé.

ZE ŽIVOTA DHS…
Milí spoluobčané, léto se naklání a my máme za sebou větší část soutěží
Moravskoslezského poháru. Po třinácti kolech je družstvo A průběžně na 7. místě
se 162 body a družstvo B na 14. místě se 117 body. Také naše dorostenky se pustily
do boje s ženskými týmy a momentálně okupují 8. příčku výsledkové listiny.
Letos jsme vynechali pořádání Extraligy ČR z důvodu rekonstrukce hasičské
zbrojnice. Ale již teď se můžete těšit na soutěž Hoštický pohár, která se bude konat
v sobotu 3. října 2015 na hřišti FK Velké Hoštice za účasti českých i slovenských
družstev.
S přáním hezkých dnů
Jan Mikolajský, starosta sboru
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ZÁKLADNÍ ŠKOLA – NEŽ ZAČNE NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
Milé děti, vážení rodiče,
prázdniny jsou téměř u konce a tak bych vám chtěl ve stručnosti
připomenout, že balíčky sešitů pro jednotlivé třídy stejně jako obaly na učebnice si
žáci koupí přímo ve škole - ve školním bufetu v pátek 28. srpna od 9 do 11 hodin
nebo 1. září po slavnostním zahájení šk. roku 2015/16 a také 2. září. Cena za balíček
bude okolo 100 – 150 Kč.
V pedagogickém sboru dojde ke změně - nastávající třeťáky nebude učit
p. uč. Holešová, jak bylo v červnu dětem a rodičům oznámeno, ale p. uč. Pavla
Chovancová.
Školní rok 2015/2016 začne v úterý 1. 9. v 8:00 hodin před budovou školy.
Od 7:00 hodin bude pro zájemce z řad rodičů, žáků a učitelů probíhat v kostele
slavnostní mše k zahájení školního roku.
.
Hodně úspěchů a radosti v novém školním roce přejí žákům i rodičům
učitelé, správní zaměstnanci a vedení školy.
Mgr. Radovan Staněk, ředitel
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ZO ČSCH VELKÉ HOŠTICE
pořádá v sobotu 5. září 2015 v areálu Pekliska

2. dětskou výstavu domácích mazlíčků
Zveme všechny děti
na dětskou výstavu domácích mazlíčků.
Přijďte se pochlubit svými zvířátky.
Přebírka zvířat v 9:15 hod a od 10:00 hod
otevření výstavy pro veřejnost.
V 16:30 hod vyhodnocení výsledků
a předání cen.

V 17:00 hod vyhlášení dětské tomboly.
Od 18.00 hodin bude k poslechu a tanci
hrát reprodukovaná hudba.
Bohaté občerstvení zajištěno.
Vstupné dobrovolné

Srdečně zvou pořadatelé
Informace na tel.: 734795615

