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Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané.
S mírným optimismem jsme v průběhu podzimu opět začali s konáním některých obecních akci – a další byly naplánovány a ohlášeny.
Bohužel situace s šířením Covidu se opět zhoršila – a tak jsme byli nuceni postupně jednu akci za druhou rušit.
Byl tím poznamenán předvánoční čas – nekonalo se tradiční zahájení Adventu, první adventní svíce byla na věnci u zámku rozsvícena jen za omezeného
počtu účastníků, také slavnostní rozsvícení vánočního stromu na návsi bylo
spíše symbolické.
Přesto jsme se alespoň formou výzdoby snažili vytvořit hezkou předvánoční
atmosféru. Prostranství před zámkem je vyzdobeno již tradičním adventním
věncem, na kterém se postupně každou neděli rozsvítí další svíce. Kouzelnou
atmosféru dotvářejí nasvícené betlémy.
Uprostřed návsi stojí urostlý, vkusně nazdobený vánoční stromek, který všem
připomíná, že se blíží nejkrásnější svátky v roce. Vánoční pohodu ve vsi podtrhuje každoroční osvětlení ulic.
A samozřejmě je dotvářena Vámi – všemi, kdo zdobíte své domy a jejich okolí.
Projít se vesnicí v tomto předvánočním čase rozhodně stojí za to.
Vážení spoluobčané – jako každoročně Vám přeji pěkné a klidné vánoční svátky, umocněné setkáním s rodinou a nejbližšími. Užijte si krásné chvíle v pohodě a pokoji.
Do nového roku 2022 pak všem přeji především zdraví, to je hodnota neocenitelná - a v současné době si to stále více uvědomujeme. Přeji Vám také
spokojenost, štěstí a každodenní radosti.
Vážení spoluobčané – je to naposledy, kdy Vám takto přeji jako starosta obce
Velké Hoštice.
Po 24 letech ve funkci v roce 2022 jako starosta skončím.
Příště už Vám popřeje někdo jiný.
Ing. Alfons Pospiech
starosta obce
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Poděkování
Obec Velké Hoštice chce touto cestou poděkovat paní Anně Lisskové
z Velkých Hoštic za krásný vánoční strom, který zdobí centrum naší obce.
Poděkování patří také panu faráři ThLic. Radovanu Hradilovi, Th.D. za požehnání adventního věnce.

Vánoční koncert, silvestrovský ohňostroj, obecní ples
Vážení občané, s politováním vám musíme oznámit, že z důvodu epidemie koronaviru letos neproběhne oblíbený vánoční koncert v místním kostele
Sv. Jana Křtitele. Ze stejného důvodu jsme se rozhodli, že neproběhne ani silvestrovský ohňostroj, abychom zamezili většímu shlukování lidí.
V sobotu 29. 1. 2021 je plánován slavnostní obecní ples. Zatím však není
jisté, zda se uskuteční. O jeho konání bude rozhodnuto začátkem měsíce ledna,
a to s ohledem na aktuální vládní opatření.
Děkujeme za pochopení.

Uzavření obecního úřadu přes svátky
Obecní úřad Velké Hoštice bude v období od 23. 12. 2021 do 2. 1. 2022
pro veřejnost uzavřen. Znovu se otevře v pondělí 3. 1. 2022.
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Změny cen vodného a stočného
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti SmVaK byly
v souladu s platnou legislativou schváleny nové ceny vodného a stočného
s účinností od 1. ledna 2022 takto:
Voda pitná (vodné)
45,91 Kč/m3 (bez DPH) 50,50 Kč (vč.10% DPH)
Voda odvedená (stočné) 40,79 Kč/m3 (bez DPH) 44,87 Kč (vč.10% DPH)
Nové ceny budou uplatněny vůči odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2022, popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.

Místní poplatky v roce 2022
Výběr poplatků za svoz domovního odpadu a za psy bude v příštím roce
probíhat v pracovní době Obecního úřadu. O termínu budete informováni začátkem příštího roku, a to prostřednictvím obecního rozhlasu a internetových
stránek obce Velké Hoštice.

Tříkrálová sbírka
Naše obec se také v příštím roce zapojí do Tříkrálové sbírky. Koledování
bude probíhat tak, aby odpovídalo všem vládním nařízením, která budou v lednu platná, a bylo bezpečné pro všechny účastníky.
Své příspěvky ale můžete posílat také na bankovní účet Charity. Číslo
Tříkrálového účtu je 66008822/0800, VS pro Charitu Opava 777988012.
Předem děkujeme všem dárcům.

Letošní podzimní setkání starostů Svazku obcí
mikroregionu Hlučínska-západ se neslo zejména
v duchu komunitního plánování sociálních služeb

K podzimu již tradičně patří konání zasedání Sněmu starostů Svazku
obcí mikroregionu Hlučínska-západ. Nejinak tomu bylo také letos. V pořadí
sedmé zasedání se konalo ve čtvrtek 21. října 2021, tentokrát v prostorech
budovy nového obecního úřadu v Chuchelné.
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Na programu bylo hned několik důležitých bodů,
kterým se starostky a starostové 14 členských obcí mikroregionu Hlučínska-západ věnovali. Jedním z nich
určitě bylo závěrečné zhodnocení projektu „Posilování
administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, známého více jako „Centra společných služeb (CSS)“ Svazu měst a obcí
České republiky, do něhož jsme se zapojili v polovině roku 2016 a který po více jak
5 letech dospěl ke svému závěru. Právě díky Centru společných služeb se povedlo
výrazně nastartovat činnost mikroregionu – ať už v oblasti odborného poradenství obcím, krizového řízení, vzdělávacích aktivit, ale i pomoci občanům. Projekt
je sice u konce, fungování mikroregionu však bude pokračovat dále stejným způsobem, jak jsme zvyklí, protože se ukázal jeho jasný přínos nejen pro obce.
Hlavním tématem zasedání bylo společné komunitní plánování sociálních služeb a návazných aktivit v mikroregionu Hlučínska-západ. Jde o oblast,
jejíž důležitost si velmi dobře uvědomujeme. I proto byl v roce 2020 aktualizován „Katalog sociálních služeb“ (portál sociálních služeb je dostupný na adrese: http://www.hlucinsko-zapad.cz/portal-socialnich-sluzeb-1/). A na rok 2022
v souvislosti se začátkem fungování nových sociálních služeb připravujeme
jeho další rozsáhlou aktualizaci. V červnu a červenci 2021 však proběhla velmi
důležitá část komunitního plánu, a sice mapování situace v obcích. Zajímali
jsme se o to, jaké sociální, ale i zdravotní služby jsou v obcích dostupné, co jejich představitelé plánují a co by uvítali. Snažili jsme se zjistit, jak život v obcích
funguje, jaké v nich mají problémy, ale především, jak se dívají na možnost společného plánování a do budoucna i širší spolupráce v oblasti sociálních služeb.
Již v průběhu návštěv v obcích jsme se setkali s velmi kladnými ohlasy a nyní
na zasedání jsme prezentovali všem starostkám a starostům naše konkrétní
zjištění. Patří mezi ně především přehled plánů jednotlivých obcí, ať už jsou to
komunitní centra, denní stacionáře či byty (startovací i byty pro seniory). Velká
poptávka je po terénních sociálních službách, tedy takových, kdy pracovníci dojíždí za klienty domů. Rovněž chybí jakýsi „lokální zastřešující subjekt sociálních
služeb v mikroregionu“. Naším dlouhodobým cílem je přivést registrovaného
poskytovatele sociálních služeb na naše území, ovšem takového, který by zde
zároveň sídlil. Tím by se zlepšila dostupnost sociálních služeb pro všechny obyvatele, kteří je potřebují. Víme, je to nelehký úkol.
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V mikroregionu dlouhodobě spolupracujeme
s Ing. Pavlou
Kasášovou,
která působí
na Ministerstvu
práce
a sociálních
věcí v rámci
projektu
Implementace politiky
stárnutí na krajskou úroveň, je koordinátorkou pro Moravskoslezský kraj. Paní
Ing. Kasášová na zasedání vystoupila – její příspěvek se věnoval problematice
péče o seniory a další závislé osoby v domácím prostředí a tomu, jak může nejen
obec pečujícím pomoci. Zájem být v domácím prostředí, i když přijdou zdravotní
komplikace, je obzvláště v našem mikroregionu velmi silný.
Z toho, co chystáme v komunitním plánování v dohledné době, a co věříme,
že se nám v průběhu roku 2022 podaří uskutečnit, je vlivem pandemie odložený
den sociálních služeb či setkání klubů seniorů z Hlučínska – „SeniorFest“. Připravujeme i zájmové besedy, sportovní aktivity a vzdělávací akce, a to nejen napříč
generacemi, ale také napříč celým mikroregionem. O jejich konání vás budeme
včas informovat a věříme, že vás zaujmeme tak, že se zúčastníte v hojném počtu.
Připravujeme mapování bezbariérovosti obcí, které budeme provádět
ve spolupráci se spolkem Ekvilibro z. s. (v Kravařích již tato aktivita započala). Cílem je navrhnout co nejjednodušší řešení k zajištění dostupnosti různých
míst v obci. Uveďme praktický přiklad – kaple na zámku v Kravařích se stala díky tomuto mapování přístupnou pro osoby na invalidním vozíku. Stačila
k tomu pouze vhodně zvolená mobilní plošina.
Zástupcům mikroregionu jsme letos představili Centrum duševního zdraví
v Opavě, které se věnuje osobám s psychickými problémy. Již od roku 2020 je
v Kravařích zastoupení Eurotopia CZ, o. p. s. Pro všechny zájemce nejen z Kravař,
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ale celého mikroregionu je tak dostupná služba bezplatného poradenského střediska pro osoby, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci (nejen dluhová poradna). Každé pondělí je v budově Městského úřadu v Kravařích v provozu kontaktní
místo DomA-domácí asistence Kobeřice (je určeno občanům mikroregionu, kteří
hledají terénní sociální službu nebo se chtějí o této možnosti informovat).
Na Městském úřadě v Kravařích začala fungovat v rámci odstraňování
nejrůznějších bariér „Tichá linka“. Jedná se o službu pro klienty se sluchovým
postižením. Ve spolupráci s organizací Tichý svět, o. p. s. bude možné využívat
online tlumočení do znakového jazyka nebo textový přepis mluvené řeči.
Zaujali jsme vás? Pak určitě sledujte naše webové stránky www.hlucinsko-zapad.cz, kde se s předstihem dozvíte o všem, co připravujeme.
Mgr. David Adamec
tajemník Svazku obcí mikroregionu Hlučínska-západ

Nové elektronické úřední desky už jsou
na svých místech. Přijďte si je vyzkoušet i Vy!

V mikroregionu Hlučínska-západ máme za sebou letošní největší investiční akci tohoto roku – projekt „Společného nákupu elektronických úředních
desek pro obce Svazku obcí mikroregionu Hlučínska-západ.“ Vítězný dodavatel – ostravská společnost DigiDay Czech, s. r. o. provedla ve středu 10. listopadu 2021 montáž a spuštění nových elektronických úředních desek.
O nákupu elektronických úředních desek jsme v mikroregionu uvažovali již
v roce 2019, tenkrát za přispění dotace. Nakonec jsme se však rozhodli kvůli ne
zcela vhodným podmínkám dotační výzvy pro naše potřeby žádost nepodat. Téma
jsme oživili na jaře letošního roku. V květnu 2021 Sněm starostů mikroregionu Hlučínska-západ rozhodl o vyhlášení společného výběrového řízení. Do něj se zapojilo
pět obcí. Výběrové řízení, v jehož rámci jsme oslovili sedm potenciálních dodavatelů, a nakonec obdrželi pět nabídek, bylo vyhodnoceno v polovině června 2021.
Hodnotící komise jako nejlepší nabídku vybrala tu od již zmíněné společnosti DigiDay Czech, s. r. o. Poslední červnový den tak došlo k podpisu smlouvy.
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Ptáte se, proč
elektronické
úřední
desky a k čemu jsou
dobré?
Elektronická
úřední deska znamená
praktické zrušení stávajících papírových vývěsek. Je jedním z prvků
modernizace a elektronizace veřejné správy,
tzv. e-Governmentu.
Jsme velmi moderní
a jdeme s dobou. Elektronická úřední deska
však není jen o splnění zákonné povinnosti
obcí zveřejňování dokumentů jako jsou záměry, rozpočty, usnesení apod. Své další využití má pro občany i turisty. Jaké? Naleznete zde například aktuality z obce, kalendář kulturních akcí, obecní zpravodaje,
fotografie a další. Vše si můžete prohlédnout, přečíst na krásných 43“ displejích.
Vámi požadovaný obsah může být také předčítán nahlas skrze vestavěné reproduktory, systém obsahuje i další prvky přístupnosti pro osoby s handicapem.
Svazek obcí mikroregionu Hlučínska-západ tvoří 14 členských obcí.
Tímto projektem jsme pořídili elektronické úřední desky do pěti z nich – Hněvošice, Chlebičov, Chuchelná, Štěpánkovice, Velké Hoštice. Ve stejnou dobu
pořídilo elektronickou úřední desku i město Kravaře, v Bolaticích pak spouštěli elektronickou úřední desku v únoru 2021. Celkově tedy máme elektronické úřední desky v sedmi obcích, což je přesně polovina mikroregionu. Společným nákupem prostřednictvím Hlučínska-západ jsme nejen ulehčili obcím
od související administrativní zátěže, především jsme ušetřili přes 20 % oproti odhadovaným pořizovacím nákladům – celkové náklady nakonec činí cca
834 tisíc Kč s DPH. Pořízení elektronických úředních desek bylo zcela hrazeno
z vlastních zdrojů zapojených obcí.
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Jsme velice rádi, že naše obce chtějí být moderní a jdou, jak se říká,
s dobou a věříme, že i Vy – občané, návštěvníci, turisté, budete elektronické
úřední desky hojně využívat. A nezapomeňte, že zde naleznete vždy aktuální
informace, a to 24 hodin denně 7 dní v týdnu.
Mgr. David Adamec
tajemník Svazku obcí mikroregionu Hlučínska-západ

Národní plán obnovy
V říjnu proběhla veřejná konzultace
k národnímu plánu obnovy, kde se přítomní
dozvěděli nejen o celém projektu, ale především o plánovaných dotačních
výzvách. Ministerstvo kultury plánuje investice nejen do lidského kapitálu (tj.
zlepšování podmínek pro umělce, kreativní a umělecké pracovníky, zvyšování
jejich kompetencí apod.), ale také do technologií (např. digitalizace, technologická modernizace kulturních institucí). Největší část financí má jít na podporu infrastruktury - např. rozvoj regionálních kulturních a kreativních center.
Celý záznam, přiložené dokumenty i kontakty na konzultanty
ve Vámi vybrané oblasti najdete na https://www.mkcr.cz/verejna-konzultace-21102021-2627.html. Budeme rádi za Vaše připomínky a dotazy.
Upřímně doufám, že i Vy, občané Velkých Hoštic, využijete ve Vaší obci,
této v podstatě jedinečné možnosti kulturního rozvoje místa, kde žijete.
Jiří Vzientek, náměstek ministra kultury

Výzva rodičům dětí narozených v roce 2021
Obecní úřad Velké Hoštice uspořádá také v příštím roce tradiční Vítání občánků narozených v roce 2021 s trvalým pobytem v naší obci.
Dle platné legislativy prosíme rodiče, kteří mají zájem se vítání občánků zúčastnit, o vyplnění krátkého dotazníku. Ten naleznete na další
straně, příp. je připraven k vyzvednutí na obecním úřadě, nebo ke stažení
na obecních stránkách www.hostice.cz. Tento dotazník je nutno odevzdat
na obecním úřadě do konce ledna 2022.
Termín Vítání občánků bude upřesněn s ohledem na aktuální vládní
opatření.
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Dotazník k Vítání občánků za rok 2021
Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození dítěte:
Rodné číslo dítěte:

(vyplnění údaje je dobrovolné)

Trvalý pobyt dítěte:

Jméno a příjmení rodičů:
(alespoň jednoho z nich)

Kontaktní adresa rodičů:
(alespoň jednoho z nich)

Ve smyslu nařízení GDPR, ve znění pozdějších předpisů, svým podpisem vyjadřuji
souhlas se zpracováním a vedením mých osobních údajů a osobních údajů mého
dítěte v elektronické databázi Obecního úřadu Velké Hoštice.
Obec Velké Hoštice prohlašuje, že tyto údaje použije pouze pro svoji potřebu evidence obyvatel.
Dále svým podpisem výslovně souhlasím, aby byly fotografie, pořízené na akci Vítání občánků, zveřejněny na obecních stránkách obce Velké Hoštice a v obecním
zpravodaji (jak v tištěné, tak v elektronické verzi).

Dne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.................................

podpis
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Co je v obci nového
Vážení spoluobčané, dovolte mi opět, abych Vás naposledy v tomto
roce informoval o aktivitách obecních pracovníků v uplynulých dvou měsících.
V průběhu listopadu pokračovalo tlakové čištění kanálových šachet a potrubí čisticím vozem. Firma Sentenský s.r.o. provedla ve spolupráci s našimi pracovníky opravu části
povrchu stezky
vedoucí od mostku přes Mlýnskou
strouhu zámeckou alejí až za protipovodňový val.
Povrch stezky byl
na mnoha místech narušen díky
opakovaným povodním a také zde
byla vrstva bláta.
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Z kamenné zdi okolo kostela byl našimi pracovníky odstraněn popínavý
břečťan, který svými kořeny rozrušoval zdivo. Poté byla provedena oprava nejvíce poškozených částí zdi – byly zasunuty vypadlé kameny a chybějící cihly tvořící stříšku byly také doplněny. V zámeckém parku byly opraveny některé lavičky a naši sekáči sbírali celý listopad listí všude tam, kde na naší zeleni opadalo.
V ulici Výhon předláždili
naši pracovníci část chodníku. 19.11. jsme převezli
a na návsi postavili krásný vánoční strom, který
nám darovala paní Anna
Lissková. Děkujeme hasičům za asistenci při jeho
usazení.
Na konci listopadu byly nainstalovány
na sloupy veřejného
osvětlení vánoční ozdoby
a naši pracovníci ozdobili
také zámek a v prostoru
okolo kašny opět vznikl
krásný adventní věnec.
V počítačové učebně a v učebně dílen ZŠ, které na podzim prošly rozsáhlou rekonstrukcí, byly našimi pracovníky provedeny sádrokartonářské
práce, nátěr podlahy a radiátorů.
Začátkem prosince museli naši pracovníci odstraňovat mnoho větví
a spadlých stromů na katastru obce, které polámal první těžký sníh. Vlivem prasklé kanalizační roury došlo k propadu chodníku na Opavské ulici
a i tuto závadu se podařilo opravit. Traktory s pluhy a posypovým materiálem jsou už nachystány, tak snad nás zima nepřekvapí.
Děkuji všem obecním zaměstnancům za velký kus práce, který letos
odvedli. Nám všem přeji pohodové svátky prožité s těmi, na kterých nám
záleží, a v novém roce pevné zdraví a optimismus.
P. Straub, místostarosta
12

Tříkrálová sbírka
Vážení a milí obyvatelé Velkých Hoštic, zdravím vás z Charity Opava.
Vaše obec se každoročně na začátku roku připojuje ke krásné akci,
která se již stala tradicí, totiž k Tříkrálové sbírce.
Při minulé sbírce jsme museli upustit od tradičního koledování
po domácnostech. Přesto byla štědrost Vás dárců a vstřícnost mnoha
dobrovolníků, kteří nám pomohli sbírku zorganizovat netradičním způsobem, skutečně obdivuhodná. Sbírka tak opět mohla pomoci tisícům potřebných lidí.
Díky tomuto Vašemu přispění jsme mohli v Charitě Opava z vykoledovaných darů v tomto roce podpořit naše terénní služby, mezi něž patří charitní ošetřovatelská služba, charitní pečovatelská služba a mobilní
hospic Pokojný přístav. Všechny tři služby pomáhají seniorům a vážně nemocným lidem v domácím prostředí. Vzhledem k nižšímu výnosu sbírky
jsme sice nemohli pořídit plánovaný osobní automobil na CNG, ale mohli
jsme dokončit přestavbu sociálně terapeutické dílny Radost. Získali jsme
hezčí, větší, účelněji vybavené prostory, které už začaly sloužit více než
čtyřiceti dospělým lidem s mentálním znevýhodněním z celého Opavska.
Dary z následující sbírky
máme v plánu využít na pomoc seniorům a vážně nemocným pacientům, o které se naše terénní služby
starají v jejich domácím prostředí.
Péče o vážně nemocné je pro rodiny často také finančně náročnou
záležitostí - rádi bychom pro ně pořídili zdravotnický, ochranný a hygienický materiál nad rámec úhrad
zdravotních pojišťoven. Naším záměrem je také pomoc mentálně
znevýhodněným klientům chráněného bydlení. Rádi bychom vykoledované peníze použili na finanční
spoluúčast schváleného investičního projektu, jehož cílem je vybudování
a vybavení nových bezbariérových bytů pro tyto klienty.
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Tříkrálová sbírka
TKS 2022 se bude konat v termínu od 1. do 16. ledna 2022. Jsme rádi,
že se koledníci z vaší obce rozhodli do následující sbírky opět zapojit, a věříme, že vše provedou tak, aby vám koledování přineslo radost a bylo bezpečné pro všechny účastníky.
Připravujeme se na různé možnosti průběhu sbírky podle aktuální situace v lednu. Pokud by se ukázalo, že klasické koledování není možné, nabízíme možnost přispět do statických pokladniček, které budou připraveny v obchodech, na úřadech, v kostelích apod. A také bude možné přispět do 31.
ledna na tříkrálový sbírkový účet: 66008822/0800, VS pro Charitu Opava
777988012 (viz QR kód platby).

Více informací na www.charitaopava.cz.
Již nyní vám děkujeme za Vaši štědrost, přejeme pokojné Vánoce
a do nového roku mnoho naděje, Božího požehnání a všechno dobré.
Za Charitu Opava Marie Hanušová, koordinátorka TKS 2022
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Duchovní okénko
Vážení spoluobčané,
vstoupili jsme do Adventu, což je období čtyř neděl, kdy se připravujeme na příchod Spasitele Ježíše Krista. Nejde jen o přípravu na Vánoce, které
jsou oslavou jeho historického Příchodu, ale jde o přípravu na setkání s Kristem na konci našeho života nebo na konci věků a také vstup do našeho každodenního života.
Jsem potěšen, že v některých městech, vesnicích, školách a školkách je
možné vidět adventní věnec, což je symbol tohoto období.
Obecně řečeno, jde-li o opravdový symbol, potom má vždy vztah k vyšší
rovině bytí; symbol představuje víc, než znázorňuje. Symbol vyjadřuje podstatu
vyšších skutečností a pravd a předkládá nám je k zamyšlení (rozjímání). Z toho
plyne, že symbol (obraz) bude mít vždy vztah a vazbu k něčemu vyššímu, co obrazně podává. Je velká škoda, že tento symbol adventu často upadá v zapomnění.
Drazí, pokusme se v tomto období si udělat čas jeden pro druhého.
Mluvme o kterémkoliv problému, který někoho v rodině pálí. V tomto společenství nezapomínejme na modlitbu, odpuštění, křesťanské a pravé hodnoty.
Tím získáme duchovní zkušenost a vánoční svátky budou bohatší a rodinné
i jiné společenství poroste vzhůru.
Přeji Vám klidný advent, požehnané vánoční svátky a radost z narození
Ježíše Krista.
			
P. ThLic. Radovan Hradil,Th.D.

Vánoce jsou oslavou narozeJežíše Krista a každý rok si
ipomínáme vlastně jeho nazeniny. Od Kristova narození
čítáme náš letopočet. Oslavě
arození předchází čtyřtýdenní
dobí očekávání a půstu zvam advent, který Vánocům
edchází a slouží jako příprana slavnost. Čtyři adventní
děle bývají někdy označovány
stupně jako železná, bronzová,
íbrná a zlatá, což nemá nic
olečného s křesťanskou tradimají čistě komerční význam.
oslední den adventu se nazývá
ědrý den (24. prosince). Štědrý
n býval svátkem pokory, úcty
skromnosti. Na štědrý den se
adičně strojí vánoční stromek
lidé usedají k tradiční štědročerní večeři. Večeře ještě spadá

Vánoce

Tradice, zvyky

ve svém jablku nalezne pěticípou „hvězdičku“ ze zdravých
Slavení vánočních svátků je15jadérek, v příštím roce ho čeká
spojeno s mnoha tradicemi a zvy-

sv. Klimenta v Praze. Tradi
ní barvy vánočních ozdob jso
červené, zelené a zlaté.
Červená symbolizuje kr
Ježíše, která byla prolita v jeh
ukřižování, zatímco zelen
symbolizuje věčný život, a z
jména symbolizovaný jehli
nany, které neztrácí své lis
v zimě. Zlato je barva spojen
s Vánocemi, jako jeden z t
darů tří králů, zlato zde sym
bolizuje královský původ J
žíše. Velice silnou tradicí
tradice koledování, která sah
v českých zemích až do střed
věku a ještě v nedávné době b
tento zvyk součástí předevší
venkovského prostředí. Kole
níci obcházeli stavení, zpíva
písně a za přání všeho dobréh
dostávali od hospodářů výslu

Válečné hřbitovy
Orglandes/Manche (Francie)
Deutsche Kriegsgräberstätte Orglandes/Manche

Na tomto válečném hřbitově spočívá 10 152 mrtvých vojáků.

Poté, co Američané odřízli poloostrov Cherbourg vytvořením předmostí u St. Mère-Eglise, byl jejich další postup zaměřen na město Valognes
ve směru na Cherbourg. Vojáci zabití v těchto bitvách byli pohřbeni v malé
vesnici Orglandes, která měla necelých 400 obyvatel.
Po roce 1945 zde zůstalo pouze německé pohřebiště se 7 358 mrtvými,
zatímco padlí Američané byli znovu pohřbeni v St. Laurent-sur-Mère. Francouzská pohřební služba postupně centralizovala padlé vojáky z menších okolních
pohřebišť na tento hřbitov, takže celkový počet pohřbených je nyní 10 152.
Válečný hřbitov Orglandes se nachází na severním okraji obce. V roce
1958 začal Volksbund stavební a zahradnické práce. Na travnaté ploše bylo
vytvořeno 28 bloků, ve kterých jsou umístěné kamenné kříže, které označují
hroby. Na obou stranách nesou jména, hodnosti, data narození a úmrtí dvou
nebo tří padlých vojáků. 20. září 1961 byl tento hřbitov slavnostně otevřen.
Na tomto místě našli poslední odpočinek i tito vojáci z Hlučínska:
1
2
3
4

Karhan
Müller
Pospiech
Strusch

Paul
Karl
Josef
Emil

Místo narození
Kravaře
Malé Hoštice
Malé Hoštice
Rohov
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Datum narození
* 25.04.1912
* 31.08.1906
* 15.09.1907
* 16.05.1926

Datum úmrtí
† 15.06.1944
† 06.06.1944
† 30.06.1944
† 17.06.1944

Válečné hřbitovy
1

2

3

4

Marigny (Francie)
Deutsche Kriegsgräberstätte Marigny

Na tomto válečném hřbitově spočívá 11 169 mrtvých vojáků.

V průběhu vyloďovacích bitev postavili američtí vojáci dvě předmostí
v oblasti St. Mere-Eglise a Utah Beach jako výchozí bod pro omezení německých
jednotek ležících na poloostrově Contentin. Proti zuřivému odporu se americkým jednotkám, které postupovaly přes Carentan do Lessay, podařilo odříznout
17

Válečné hřbitovy
německé jednotky v oblasti Cherbourgu. Vojáci, kteří zemřeli v této oblasti, byli
pohřbeni americkou hrobovou službou v Marigny. V letech 1945/46 byli američtí
mrtví převezeni na hřbitov St. Laurent-sur-Mer.
V roce 1957 pohřební služba Volksbundu přemístila padlé z mnoha malých
komplexů a polních hrobů na vojenský hřbitov Marigny. Volksbund začal v roce
1958 se zahradnickým a konstrukčním návrhem. Hřbitov byl rozdělen do pěti
protáhlých hrobových bloků a ohraničen hradbami. Vstupní budova je zachována v charakteru starého normanského vesnického kostela a zapadá do krajiny
s lomovým kamenným zdivem. Na náhrobních křížích z keramiky, které jsou zapuštěny nad hroby, jsou uvedena jména, hodnosti, data narození a úmrtí vždy
dvou vojáků. Křížové skupiny jsou rozprostřené po celém hřbitově, kde je pohřbeno 11169 padlých vojáků z druhé světové války. Slavnostní otevření tohoto
válečného hřbitova proběhlo 20. září 1961.
Na tomto místě našli poslední odpočinek i tito vojáci z Hlučínska:
1
2
3
4

Osmantzik
Jarosch
Onderka
Hluchnik

Fritz
Erich
Josef
Johann

Místo narození
Kozmice
Kravaře
Kravaře
Rohov

1

Datum narození
* 18.01.1916
* 05.11.1925
* 23.06.1926
* 20.05.1904
2

3
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Datum úmrtí
† ?.07.1944
† 03.07.1944
† 23.07.1944
† ?.08.1944

Připravil
David Pluschke
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Základní škola
Opatrný optimismus, se kterým jsme vstupovali do nového školního
roku, bohužel v průběhu října a listopadu vyprchal.
Zatímco během října jsme ještě kromě běžné výuky stíhali i další akce,
nákaza Covid tomu během listopadu bránila. Také v prosinci jsme byli bohužel
nuceni většinu akcí zrušit.

LISTOPAD

2. 11. se ve škole konalo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda.
Během 60 minut se snažilo několik žáků vyřešit 15 úloh, za které mohli získat
celkem 15 bodů. Úspěšným řešitelem se stal Matěj Pika z 8.B, který získal 13
bodů a postoupil do okresního kola. Okresní kolo proběhlo online ve středu
8. prosince a výsledky zatím nebyly zveřejněny.
11. 11. proběhlo zasedání čtvrtletní pedagogické rady – byl hodnocen
prospěch a chování žáků školy. Plánované shromáždění rodičů se kvůli pandemii Covid nekonalo, třídní schůzky proběhly většinou na dálku – podle zvážení
jednotlivých třídních učitelů a přání rodičů.
17. 11. si žáci i zaměstnanci užili volna během státního svátku, zároveň
byla ukončena fotografická soutěž pro žáky, kterou zorganizovala paní učitelka Wenzelová.
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Základní škola
Celkem přišlo 80 fotografií, které byly umístěny na nástěnku ve vestibulu
školy, a všichni žáci i učitelé mohli hlasovat o nejzdařilejší dílo. Nejvíce hlasů
získala fotka, kterou zaslala Lucie Felkelová (9. A), druhé místo obsadila fotka
Danka Holečka (3. tř.) a třetí se umístily fotografie od Ondřeje Popa (9.B) a Terky Matuštíkové (4. tř.). Autoři nejlepších fotografií byli odměněni.
Předem ohlášené vystoupení žáků školy na zahájení obecního Adventu
se nekonalo, neuskutečnila se ani návštěva ve spřátelené Základní škole Chlebičov v rámci vánočních dílniček.
Postupně odcházeli do karantény další a další žáci, uzavřeny byly i některé třídy – ty přecházely na distanční výuku.

PROSINEC

Začátkem prosince se situace začala uklidňovat a žáci se postupně začali
vracet zpět.
6. 12. se školou procházel Mikuláš s anděly a čerty – a sice v omezené
míře, ale přece – přinesli mezi žáky předvánoční radost.

V rámci Adventu a předvánoční pospolitosti žáci v hodinách výtvarné výchovy vyráběli symbolické dárečky pro zdravotníky z opavské nemocnice, kteří
20

Základní škola
to v téhle době nemají lehké. Jejich výrobky a vitamíny v podobě ovoce byly v pátek
10. 12. předány vedení Slezské nemocnice. Dětem patří veliký dík.
V adventním čase ve školní družině
děti z 2. a 3. třídy pekly a zdobily perníčky,
na kterých si hned i pochutnaly.
Běžná výuka byla ukončena v pondělí
20. 12. V úterý 21. 12. žáci se svými učiteli
oslavili Vánoce třídními besídkami a ve středu 22. 12. se už chystali na Vánoce doma
v rámci volna pro žáky. Vánoční prázdniny začínají následující den – a do školy se
všichni vrátí v pondělí 3. 1. 2022.

Přeji všem zaměstnancům školy, všem našim žákům i ostatní veřejnosti
krásné a klidné Vánoce – v novém roce pak tolik potřebné zdraví, ale také mnoho sil, optimismu a radosti.
Mgr. Renata Pospiechová, ředitelka školy
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mateřská škola
USKUTEČNĚNÉ AKCE
BAREVNÝ PODZIM se jmenoval pořad „Klubíčka“ ze Střediska volného času v Opavě. Děti pod vedením lektorky zpívaly, tančily a povídaly si
o podzimu.
VÝROBA JOGURTŮ byla akce MAS Hlučínsko. Děti se seznámily s tím,
jak se získávají produkty k výrobě jogurtu, a zároveň si jogurtový základ samy
připravily a odnesly domů.
SVATOMARTINSKÁ OSLAVA se konala 11. 11. na školní zahradě u příležitosti svátku sv. Martina. S dětmi jsme napekli svatomartinské rohlíčky, děti
zhlédly dramatizaci příběhu o sv. Martinovi, kterou jim zahráli kamarádi ze třídy
„Motýlci“. Vyvrcholením akce
byl živý bílý kůň
na školní zahradě, na kterém
přijela Eliška
Jašková coby sv.
Martin, a jedno
hříbátko. Děkujeme tímto
paní Monice
Jaškové a Sylvě Denerové
za umožnění
krásného zážitku pro děti.
POHÁDKOVÉ KRESLENÍ byla další akce MAS Hlučínsko, při které děti tvořily a bavily
se s ilustrátorem Adolfem Dudkem.
DIVADÉLKO SMÍŠEK k nám dorazilo 1. 12. s pohádkou „Zatoulaná sněhová vločka“.
DÍLNIČKY SE DŘEVEM byla aktivita MAS Hlučínsko, při které děti pracovaly se smrkovým dřevem a zhotovily si andílka a stromeček.
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MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA se v mateřské škole uskutečnila v pondělí 6. 12.
v dopoledních hodinách. Děti navštívil Mikuláš, anděl i čert a obdaroval je
sladkostmi. Děti jim
zazpívaly
a přednesly
několik básní, které se
naučily.
M A LÝ
H R N Ć Í Ř
ve
středu
8. 12. proběhl projektový den ve třídě Motýlků,
který
byl
hrazen z dotací EU Šablony III. Pod vedením odborníka z praxe si děti vyrobily
na hrnčířském kruhu misku a korálky. Za vypálení a glazování děkujeme paní
učitelce Markétě Víchové ze ZŠ.
CO NÁS JEŠTĚ ČEKÁ DO VÁNOC?
• Science show, zábavné divadlo fyziky a chemie - vystoupení a dílničky (MAS Hlučínsko) v pondělí 13. 12. 2021
• vánoční den u stromečku ve středu 15. 12.
• Malý badatel aneb začínající chemici – v pátek 17. 12. (MAS Hlučínsko)
Kolektiv mateřské školy přeje všem příjemné prožití vánočních svátků
v rodinném kruhu a v roce 2022 hodně zdraví, štěstí a pohody.
Děkujeme všem za pomoc a spolupráci v roce 2021.
		
Lenka Prokšová, ředitelka mateřské školy
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Velké Hoštice kdysi a dnes
Milí spoluobčané,
přinášíme vám další dvojice fotografií zachycující totéž místo v proměnách času. Jde o garáž vedle zámku, která původně sloužila pro potřeby tehdejšího MNV. Kdy přesně byla budova postavena, se zatím nepodařilo zjistit.
V 70. letech 20. století ji začali využívat místní svazáci. Od roku 2002 do roku
2020 byla budova využívána jako hospoda. V současnosti je zde sklad. První
fotografie je z poloviny 70. let, druhá je ze současnosti.

Připravil P. Straub
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Klub žen
Vážení spoluobčané!
Přesto, že dnešní doba kultuře nepřeje, v listopadu se nám na sále
pohostinství po roce odkladu povedlo zajistit koncert pana JUDr. Ivo Jahelky. Tento náš nejlepší „zpívající právník“ k nám vážil cestu až z Jindřichova
Hradce, kde bydlí. Ujistil nás, že všechny písně a příběhy se skutečně staly
a má je přímo ze soudních síní. Humornou formou provázel pořad také
mluveným slovem. Atmosféra byla velice dobrá a příjemná, k čemuž napomohl téměř plný sál. K pohodě vystoupení jsme připravily pohoštění,
které si všichni pochvalovali. Dlouhý potlesk a úsměvy na tvářích přítomných byly odměnou za moc hezké vystoupení. Místo tradiční kytky jsme
panu Jahelkovi věnovaly kvalitní víno a koláče, které napekla paní Krista
Nestrojová. Přesto, že pan Jahelka spěchal a měl před sebou dlouhou cestu
autem za tmy domů, vyfotil se s námi, chvíli se pobavil a také se podepsal
zájemcům. Byl tak nadšen příjemným prostředím a z koláčů, že nám poděkoval osobním dopisem. Jsme rády, že lidé mají zájem o kulturu, kterou
připravujeme. Dává to našemu klubu smysl k další činnosti.
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Klub žen
Na první adventní neděli jsme se zúčastnily svěcení věnce před zámkem, které proběhlo z důvodu šířící se epidemie skromněji, než bylo plánováno. Nic však nebránilo rozsvícení první svíce a překrásného stromu
na návsi. Sváteční adventní atmosféru umocnila bělostná sněhová nadílka,
která proměnila park a okolí zámku v pohádku.

Vzhledem k pandemické situaci se Tříkrálová sbírka bude konat stejně
jako v loňském roce. V kostele bude pokladnička Charity umístěna 9. ledna
2022. V obchodě s chovatelskými potřebami, v trafice, v květinářství Tulipán a na Obecním úřadě bude možné přispívat do pokladniček od 3. do 16.
ledna 2022. Finanční obnos lze zasílat i přímo na účet Charity. Děkujeme
za pochopení a přízeň!
Ze srdce přejeme pohodové prožití vánočních svátků, Boží požehnání
a zdraví do nového roku 2022!
			
Členky Klubu žen
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senior klub
Poslední setkání v rámci spolupráce s MAS Hlučínsko proběhlo 6.11.
2021 v polském městečku Kietrz, kde jsme si vyzkoušeli, jak se vyrábějí květiny
z krepového papíru.
Naše seniorky přivezly ukázat
na oplátku výrobky, které samy vyšívají nebo háčkují. Polské ženy obdivovaly šikovnost a zručnost našich žen.
Na závěr jsme byli pohoštěni polskou
specialitou bygos. Domů jsme se
vraceli obohaceni o nové zkušenosti
a navázali nová přátelství.
Začátkem listopadu jsme začali
připravovat výstavu betlémů, napekli a nazdobili jsme perníčky a začali
se těšit na adventní čas. Covidová
situace nám vše překazila a výstava
betlémů se nekoná…
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senior klub
Rozhodli jsme se, že pro vytvoření vánoční atmosféry vystavíme alespoň
jeden velký betlém před zámkem poblíž adventního věnce.
Doufáme, že se situace v novém roce zlepší a že se budeme moci opět
pravidelně scházet tak jako doposud, každé první úterý v měsíci od 16 hodin
na zámku v prostorách Senior klubu.
Závěrem chci poděkovat OÚ za spolupráci, Hoštické a.s. za umožnění pečení koláčů a MAS Hlučínsko za navázání nových kontaktů s polskými senior
kluby.
Přeji všem především zdraví, Boží požehnání, mnoho úspěchů v roce
2022 a aby nás ta pandemie už konečně opustila.
Kristina Nestrojová, předsedkyně

Myslivci
Vážení občané,
ve středu 17.11. jsme ve spolupráci s FURTISAMI uspořádali akci
s názvem SAMETOVÝ BĚH, k zázemí jsme poskytli náš areál, včetně přípravy občerstvení.
Vzhledem k aktuálnímu ročnímu období dochází k přikrmování zvěře
- jaderným, objemným, dužnatým krmivem a letninou. Za pomoc s přípravou a zásobením tohoto krmení bychom rádi poděkovali místnímu zemědělskému družstvu HOŠTICKÁ a.s.
Z důvodu chladného počasí a sněhové pokrývky by se mělo dopřát
zvěři co nejvíce klidu, stejně jako v období kladení mláďat. Proto apelujeme
na naše spoluobčany, aby v co nejmenší míře nechávali na volno puštěné
své čtyřnohé miláčky a tím nedocházelo k plašení a vysilování zvěře.
Závěrem přejeme za MS BORKA všem klidné prožití svátků vánočních
a do nového roku přání všeho dobrého.
Za MS Borka
Jan Hanske, místopředseda spolku
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Rybáři
„Kaj jedžeš zitra na ryby? Ja idu do Hoščic na Opu, bo je tam čicho, fajna přiroda a každym razem cošik ulovim.“
Toto můžete skutečně zaslechnout v rozhovorech mezi rybáři, když se domlouvají
na další rybářskou výpravu, protože rybářský
revír v naší obci se stal
oblíbeným místem nejen
lovců místních, ale také
rybářů ze širokého okolí.
Letos
jsme
ve Velkých Hošticích vysazovali ryby během celého roku, a to vždy pod dohledem člena rybářské
stráže p. Adama Kouteckého.
Jen pro zajímavost, vysazeno bylo:
• Úhoř odkrmený - 857 ks (3kg)
• Kapr obecný - 130 ks (230 kg)
• Candát obecný - 50 ks (5 kg)
• Amur bílý - 20 kg
• Lín obecný - 50 kg

• Kapr obecný 6. 11. 2021 - 478 ks
(330 kg)
• Štika obecná - 100 ks (25 kg)
• Okoun obecný + bílá ryba - 100 kg

Myslím, že pokud budeme o tento kousek přírody i nadále dobře pečovat, vždycky se nám to vyplatí a vrátí. Děkuji proto našim členům a činovníkům za jejich obětavou práci. Poděkování patří rovněž obci Velké Hoštice
za skvělou spolupráci a finanční podporu.
Jménem ČRS MO Kravaře bych Vám rád popřál mnoho zdraví, trochu
štěstí a žádné starosti. A na závěr ještě malou otázku: „Tak co, kaj pojedžem
na ty ryby?“
Petrův zdar
Jednatel René Klemm
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fotbal
Derby po roční odmlce

Po přestávce způsobené coronavirem jsme 20. listopadu 2022 opět
navázali na tradici fotbalového derby mezi horní a dolní částí vesnice. V 16.
minutě otevřel skóre M. Pospiech. Reakce dolňáků na sebe nenechala dlouho čekat – ve 20. minutě vyrovnal P. Bensch. Těsně před koncem prvního
poločasu vsítil opět M. Pospiech – 2 : 1 pro horňáky.
Druhý poločas přinesl jasnou převahu horňáků. Ti se dostali do „laufu“,
soupeře přehrávali a v 68. minutě už vedli 5 : 1 po brankách J. Beila, J. Hřivnackého a V. Stříbného. Dolňáci se pak sice vzpamatovali a snížili brankami
K. Jaroše a P. Bensche, konečný výsledek 6 : 3 však korunoval v 85. minutě V.
Stříbný.

V nezvykle teplém počasí se tak horňákům úspěšně podařilo zastavit
výsledkový propad, zaslouženě zvítězili a v celé sérii se znovu ujímají vedení 5:4.
					
připravili M. Kaluža a P. Straub
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furtisami
17. listopad je v naší historii spjat s mnoha významnými událostmi. Den
volna uprostřed týdne jsme si vybrali k uspořádání akce s názvem Sametový
běh. Účastníci se mohli přihlásit mezi 10-15h, zaregistrovat se na startu, poté
dostali startovní číslo a mohli vyrazit, ať už během nebo chůzí. V chladném
a větrném počasí mnozí dosahovali neskutečných časů. Na dobře označenou
trať se vydali zájemci ve více kategoriích. Odměny byly rozdány nejlepším 3 běžcům v kategorii ženy, muži, děti do 15 let a rodiny. Pro všechny běžce i chodce
bylo na myslivecké chatě připraveno občerstvení, výborný kančí a dančí guláš,
zdarma svařák nebo čaj na zahřátí a k jídlu párek v rohlíku nebo špekáček.
Děkujeme všem aktivním účastníkům a jejich rodinám, že si v této nelehké době našli čas a přišli si nejen zasportovat, ale také se pobavit. Děkujeme
MS Borka za skvělou spolupráci s uspořádáním běhu, za skvělý guláš od Jardy
Lexy a za využití jejich chaty, kde se mohli všichni účastníci zahřát. Na základě
pozitivních ohlasů bychom chtěli tento běh v příštím roce zopakovat. Více fotek najdete zde: https://furtisami.rajce.idnes.cz/Sametovy_Beh_17.11._2021/

Blíží se nám nejkrásnější období roku. Pro někoho znamená shon, stres,
práci navíc. Do toho rozhádaná společnost, nemoc, samé příkazy, zákazy. Proto
nám všem přeji trochu toho osobního klidu, zamyšlení, zastavení a uvědomění
si, že stále máme za co děkovat, i když to není úplně podle našich představ
a plánů. Také nám přeji, abychom se nemuseli strachovat o své blízké a abychom se opět mohli spolu scházet na společenských akcí v obci.
Krásné a klidné vánoční svátky a vše nejlepší do nového roku 2022!
Za FURTISAMI Lucie Vitásková
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