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Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané.
Ať se nám to líbí nebo ne, léto skončilo a čeká nás podzim se vším, co k němu patří.
Život v obci stejně jako v celé naší republice se pomalu vrací k normálu, a třebaže v poslední době opět čísla nakažených stoupají, doufejme, že doba přísných omezení a opatření je za námi.
K běžnému životu patří samozřejmě obecní akce, které se začaly konat – a konat budou. Začátkem září se za nádherného počasí konaly obecní dožínky
spojené již tradičně s výstavou hroznů v našem zámku. Obcí prošel průvod,
u zámku a kolem něj se sešlo mnoho občanů, ke zhlédnutí byl kulturní program a lidé se samozřejmě mohli zajít podívat na vystavené hrozny. V neděli
se pak konala již tradiční dožínková mše. Zájem o tuto akci a účast občanů
na ní svědčí o tom, že se vše vydařilo – a že se lidé chtějí společných akcí
účastnit.
Věřím, že i budoucí obecní akce budou stejně úspěšné a že se na nich společně
setkáme. Do konce roku nás jich čeká ještě několik.
A již teď se ve spolupráci se členy kulturní komise chystáme na příští rok – to
obec oslaví 800 let od první zmínky o Velkých Hošticích.
Můžeme tedy s jistotou říci, že v krásném prostředí naší vesnice žili lidé
od pradávna. O nejstarších obyvatelích obce svědčí vykopávky staré několik
tisíc let, vznik vesnice nelze samozřejmě určit přesně, ale Velké Hoštice trvají
již téměř 1000 let.
A já jsem přesvědčen o tom, že nikdy v historii obce nebyla naše vesnice tak
pěkná, udržovaná, upravená. Je to obec, která je příjemným místem k životu
– za což vděčí především vřelému vztahu obyvatel k ní.
Občané Velkých Hoštic mají prostě svou obec rádi a jsou na ni hrdi – a já se
k těmto pocitům rád hlásím.
Přeji všem spoluobčanům, aby se jim v naší vesnici žilo po všech stránkách dobře.
Ing. Alfons Pospiech
starosta obce
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zastupitelsvo obce
Zasedání obecního zastupitelstva ze dne 14. 10. 2021
OZ schvaluje a bere na vědomí:
1.
Rozbor hospodaření Obce Velké Hoštice za období leden – září 2021.
2.
Úpravu rozpočtu – rozpočtové opatření č. X/2021.
3.
Plán inventur na rok 2021.
4.
Darovací smlouvu pro Římskokatolickou farnost Velké Hoštice
ve výši 200 000 Kč.
5.
Provedení projektové dokumentace na elektroinstalační práce v Základní škole Velké Hoštice společně pro vzduchotechniku, vlastní
elektrorozvody v budově ZŠ a pro venkovní žaluzie oken z východní
strany budovy.
6.
Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na pořízení vnitřního vybavení pro potřeby spolkové činnosti v Obci Velké
Hoštice ve výši 262 188 Kč a pověřuje starostu obce podpisem této
smlouvy.
7.
Nákup pozemků od Opavské lesní, a.s. parc. č. 739 o výměře
2 497 m2 a parc. č. 740 o výměře 10 921 m2 za cenu 250 000 Kč.
8.
Kupní smlouvu mezi Obcí Velké Hoštice a Svazkem mikroregionu Hlučínsko západ na koupi elektronické úřední desky za cenu 166 617 Kč
s DPH.
9.
Záměr provést opravu povrchu místní komunikace ulice Na Pile.
10. Záměr provést opravy budovy zámku Velké Hoštice (statické zajištění části zámku – DPS, nezbytné opravy fasády, terasy a balkónu
zámku) po projednání s příslušným úřadem památkové péče.
11. Umístění retardéru na ulici Zámecká u pošty.
12. Záměr zahájit přípravu pro projektovou dokumentaci na výstavbu
nové sportovní haly v dolní části obce.
13. Zprávu o činnosti obecního úřadu za uplynulé období.
14. Informace o přípravách na oslavy 800 let od první písemné zmínky
o naší obci Velké Hoštice.
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INFORMAČNÍ SERVIS
Prosba na místní organizace
Obecní úřad Velké Hoštice žádá všechny místní spolky, aby do 30. listopadu 2021 nahlásily na obecní úřad seznam akcí, které hodlají uskutečnit
v roce 2022. Poté bude zpracován celoroční plán akcí v naší obci pro rok
2022.

Oznámení zájemcům
Kulturní komise při OÚ prosí všechny místní občany, kteří mají zájem
prodávat své výrobky na velkohoštickém adventu, aby se do 12. listopadu
přihlásili na obecním úřadě, kde jim budou poskytnuty podrobnosti. Velkohoštický advent proběhne na zámku a v jeho okolí 28. 11. 2021 od 15:00
hodin.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky – výsledky v obci Velké Hoštice
Volební účast v %: 69,25
V obci Velké Hoštice dostalo minimálně 1 hlas 19 politických stran a hnutí.
Zde uvádíme prvních pět s nejvyšším počtem hlasů:
1. ANO 2011
2. SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09
3. Svoboda a přímá demokracie (SPD)
4. Piráti a starostové
5. Přísaha Roberta Šlachty
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287 hlasů
280 hlasů
115 hlasů
92 hlasů
63 hlasů

INFORMAČNÍ SERVIS
Co je v obci nového
Vážení spoluobčané, dovolte mi opět, abych Vás v krátkosti informoval o aktivitách obecních pracovníků v uplynulých dvou měsících.
V září naši pracovníci provedli opravu popraskaných stěn a výmalbu
ve společenské místnosti v Domě s pečovatelskou službou v zadní části zámku. Také se podíleli na přípravách a úklidu okolí zámku pro dožínkové oslavy.
V obytné zóně na Akátové byly 16.-17.9. nainstalovány nové dětské průlezky
z akátu, které mají dvojnásobnou životnost oproti těm původním smrkovým.

V 1. patře zámku byla provedena oprava omítek a výmalba hlavní místnosti u balkonu. Na konci září byly sníženy obruby a vydlážděn vjezd na ulici Luční a také jsme provedli mechanické čištění nejvíce zanesených kanálů
po celé obci. Na asfaltovém hřišti před areálem FK byly vyměněny desky basketbalových košů, které již byly v dezolátním stavu, a natřeny železné sloupy,
na kterých jsou uchyceny.
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INFORMAČNÍ SERVIS
V říjnu provedli naši zaměstnanci opravy a nátěr plotu a vrat v areálu na Zámecké, dále nátěr vrat u vinohradu nad tenisovými kurty a výměnu
části pletiva na poničeném plotě pod
školním asfaltovým hřištěm. Byly
nainstalovány 3 ks
laviček do areálu bývalé skládky
v Pekliskách a 5 ks
laviček v prostoru
zámeckého parku.
V lanovém
centru byly zabetonovány
patky
pro překotvení lanových prvků uchycených na nevyhovujícím stromě. V parčíku naproti bývalému statku na Opavské ulici byl proveden ořez keřů a úprava dříve zasazených
listnatých stromů.
Na konci října začalo a v průběhu
listopadu bude pokračovat tlakové
čištění kanálových
šachet a potrubí
čisticím
vozem,
neboť v některých
kanálech jsou téměř metrové usazeniny.
Téměř celý
říjen naši pracovníci sváželi kontejnery s větvemi, keři a dalším odpadem ze zahrádek občanů.
P. Straub, místostarosta
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INFORMAČNÍ SERVIS
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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INFORMAČNÍ SERVIS
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různé
Burza oblečení, obuvi,
hraček a sportovních potřeb
především pro děti
První říjnový víkend se v našem zámku uskutečnila
již 4. burza oblečení, obuvi, hraček a sportovních potřeb
především pro děti. Zájemkyň o prodej se tentokrát přihlásilo více než 50, a tak jsme zbožím zaplnily hned 4 místnosti. Oblečení pro děti
bylo ve všech velikostech, přičemž vždy třídíme každou velikost zvlášť tak, aby vše
bylo pro nakupující přehledně vystaveno. Stejně tak obuv. K prodeji byly také kousky k doplnění dámského šatníku. Hned z rána burzu navštívilo značné množství nakupujících, zájem dokonce předčil naše očekávání. Hlavním motivátorem celé akce
je další využití použitých věcí, které
jsou ještě v krásném užitném stavu,
před jejich likvidací. Proto nás velmi
těší, že zájem rodičů v obci o tuto akci
stále roste.
Po d ě kovat
za podporu bychom chtěly obci
Velké Hoštice, neboť bez dobré vůle
jejích představitelů
by se akce nemohla uskutečnit. Také moc děkujeme spřízněným spolkům za laskavé zapůjčení
prostor pro burzu (Senior klub) a vybavení pro burzu (Furtisami). A v neposlední
řadě bychom chtěly poděkovat i všem prodávajícím a nakupujícím za jejich zájem, který nás vede a motivuje k tomu, abychom v akci nadále pokračovaly.
Jarní a letní burzu plánujeme uskutečnit během března 2022.
Za burzovní tým Lucie Zálohová a Tereza Schreierová
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7. Velkohoštické dožínky
V sobotu 11. září 2021 uspořádala Hoštická a.s. ve spolupráci s obcí
Velké Hoštice a za vydatné pomoci místních spolků již 7. Velkohoštické dožínky. Ty začaly průvodem z bývalého družstva přes vesnici až k zámku. Průvodu
se zúčastnili představitelé obce Velké Hoštice, zemědělci hospodařící na katastru naší obce, zástupci firem spolupracujících s našimi zemědělci a především mnoho lidí a členů našich spolků. Za velmi krásného počasí proběhlo
vystoupení velkohoštických Panimam a žáků mateřské i základní školy. Posléze zavítal do Velkých Hoštic i prezident T.G. Masaryk, tak jak před 100 léty
slíbil delegaci Hlučínska, která odjela 5. ledna 1921 zvláštním vlakem do Prahy a byla přijata prezidentem republiky. Naše Panimamy přivítaly prezidenta

chlebem a solí, na oplátku pak prezident ocenil práci zemědělců a předal jim
pamětní medaile a věnečky z obilí. Ocenění obdrželi také dodavatelé strojů
a odběratelé zemědělských produktů. Obec rovněž ocenila čtyři aktivní členy
spolků za mnoholetou a záslužnou práci pro naši obec.
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7. Velkohoštické dožínky
Spolek Furtisami připravil pro oceněné zajímavé soutěže – mlácení
cepů do balónků či házení vidlí na cíl. Pro zástupce obecních spolků připravili
Furtisami soutěž v pití piva (tupláků) na čas. Poté následovalo krásné hudební vystoupení místního souboru Devatero a Slováckého souboru z Kyjova.
Teplý pozdně letní večer zakončilo posezení s diskotékou.
Všem pořadatelům, moderátorovi Mgr. O. Bendovi MBA, všem spolupracujícím spolkům a zejména spolku Furtisami patří velké poděkování za to,
že se celá akce nadmíru vydařila. Rovněž děkuji pracovníkům obce a místostarostovi P. Straubovi za přípravu venkovních ploch, stanů, rozvodů elektroinstalace, ale také i za udržování pořádku a čistoty během celé akce a následný úklid.
Za pořadatele Ing. Josef Teuer

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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Válečné hřbitovy
Champigny – St.André (Francie)
Deutsche Kriegsgräberstätte Champigny – St.André

Na tomto válečném hřbitově spočívá 19 831 mrtvých vojáků.

Válečný hřbitov se nachází asi 100 km západně od Paříže a byl postaven
v srpnu 1944 během postupu spojeneckých vojsk na Paříž a Seinu. Americká
hrobová služba pohřbila své a německé padlé na dvou velkých pohřebištích
v této oblasti. V prvních letech po válce byli američtí mrtví převezeni na americký vojenský hřbitov St. Laurent-sur-Mer. Zbývající německé pohřebiště
bylo později rozšířeno francouzskými úřady převezením více německých padlých z okolních polních hrobů. To také zahrnuje všechny mrtvé Wehrmachtu,
kteří byli pohřbeni na civilním hřbitově Ivry v Paříži během německé okupace. Po uzavření dohody o válečných hrobech s Francií poskytla na jaře 1959
Volksbundu další místa pro německé padlé z dalších oblastí Eure, Orne, Seine-Maritime, Eure-et-Loire a Seine-et-Oise. Na západě a částečně na severu
je komplex obklopen zdí, zatímco na druhé straně je vymezen zdí osázenou
keři a příkopem. Zeď a příkop byly vytvořeny v roce 1958 mezinárodním táborem mládeže. V levé části vstupní budovy je salonek, kde jsou také umístěny jmenné knihy padlých, kteří jsou zde pohřbeni.
Přehledový plán poskytuje informace o umístění jednotlivých hrobů.
Za vstupní budovou je pamětní nádvoří s velkými kvádry z travertinu, na kterých jsou názvy různých míst, ze kterých byli padlí převezeni na toto místo. Na hrobových křížích z vápence jsou na obou stranách jména, hodnosti
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Válečné hřbitovy
a data narození a úmrtí dvou padlých odpočívajících vedle sebe. V celkem
17 blocích různých velikostí odpočívá 19 831 německých padlých z druhé
světové války. Zpevněná hlavní cesta vede k 16 metrů vysokému ocelovému
kříži, který je viditelný ze všech stran hřbitova. Je zde také masový hrob s 816
oběťmi, z nichž 303 mohlo být identifikováno. Jména těchto padlých jsou
zaznamenána na kamenných deskách.

Slavnostní otevření proběhlo 12. září 1964.

Na tomto místě našli poslední odpočinek i tito vojáci z Hlučínska:
1
2
3
4
5
6

Postulka
Seibert
Peterek
Wittek
Petzuch
Sosna

Místo narození
Bohuslavice
Dolní Benešov
Kravaře
Kravaře
Velké Hoštice
Velké Hoštice

Josef
Valentin
Erwin
Heinrich
Franz
Robert
1

Datum narození
*14.09.1914
*10.05.1917
*10.12.1922
*30.12.1906
*27.11.1909
*21.05.1909
2
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Datum úmrtí
† 28.07.1944
† 01.07.1943
† 06.08.1944
† 23.12.1943
† 23.08.1940
† 23.08.1940
3

Válečné hřbitovy
4

5

6

Siemianowice Śląskie (Polsko)
Deutsche Kriegsgräberstätte Siemianowice

Na tomto válečném hřbitově spočívá 34 053 mrtvých vojáků.

V Siemianowicích u Katovic v 90. letech poskytly polské úřady Volksbundu bezplatnou stavbu německého vojenského hřbitova. Pozemek o výměře 3,4
hektaru, který se nachází v zalesněné oblasti, je přístupný dvěma hlavními cestami. Na centrálním pamětním náměstí jsou umístěny kamenné kvádry, na kterých jsou názvy míst, ze kterých byli padlí přivezeni do Siemianowic / Laurahütte.
V roce 1997 začaly exhumace ostatků německých vojáků z mnoha míst v okresech Katowice, Bielsko-Biala, Krakow, Tarnow, Kielce, Czestochowa, Piotrkow
Trybunalski, Sieradz, Nowy Sacz a Lodz. Zapuštěné bloky jsou označeny blokovými kameny s čísly, řadové kameny usnadňují nalezení místa hrobu.
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Válečné hřbitovy
Celkem prostor hřbitova nabízí místo pro přibližně 40 000 mrtvých. Ke konci roku 2018 bylo pohřbeno 33 283 Němců, kteří zemřeli ve druhé světové válce. V informační místnosti válečného hřbitova je nyní kompletní jmenná kniha
a u vstupní budovy byla instalována informační tabule. Hřbitov byl otevřen veřejnosti 10. října 1998. U příležitosti 10. výročí otevření hřbitova se 26. září 2008
sešlo asi 400 návštěvníků, včetně mnoha příbuzných, na zádušní mši na hřbitově.
I zde našli poslední odpočinek vojáci z Hlučínska:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Schewiezek
Saitzek
Matissek
Kokesch
Pustelnik
Jakubith
Lassak
Drechsler
Schimetzek
Strauch
Kollek
Petzuch

Josef
Josef
Arnold
Emil
Ignatz
Othmar
August
Bernhard
Josef
Helmut
Stephan
Maximilian

Místo narození
Antošovice
Chuchelná
Darkovičky
Dolní Benešov
Dolní Benešov
Kouty
Kouty
Oldřišov
Oldřišov
Oldřišov
Píšť
Velké Hoštice

Datum narození
*02.11.1915
*12.06.1906
*05.03.1924
*11.05.1917
*30.07.1902
*08.04.1923
*24.12.1907
*22.11.1920
*06.03.1900
*29.02.1924
*24.12.1917
*13.09.1923

Datum úmrtí
† 14.09.1939
† 01.01.1945
† 01.01.1944
† 11.01.1945
† 23.01.1945
† 01.01.1945
† 11.01.1945
† 01.01.1945
† ?.01.1945
† 02.03.1945
† 14.05.1942
† 11.02.1943

Připravil David Pluschke
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Základní škola
Školní rok 2021/22 úspěšně začal 1. září. Zpočátku se žáci ještě museli
podrobit testování a v září jsme si také opět zopakovali distanční výuku, protože kvůli pozitivitě jednoho žáka musela do čtrnáctidenní karantény celá IX. B.
Jinak se ale život ve škole rozběhl v podstatě normálně – za dodržování předepsaných opatření, samozřejmě.
Kromě
běžného učení
a s tím spojeného plnění úkolů
a dalších povinností se také žáci
konečně dočkali
mimoškolních
akcí.
Hned začátkem září od-

jeli žáci obou
nových šestých
tříd na tradiční
adaptační kurz
na Kajlovci. Ten
byl
tentokrát
tématicky zaměřen na zvířata. Celý pobyt
byl obohacen
o řadu soutěží,
např. po Stopách medvěda, Krokodýlí stezka, Kohoutí zápasy a spoustu jiných.
Žáci byli rozděleni do skupin a vyrobili si vlastní vlajky a masky. Počasí přálo
a mohlo se vyrazit na výlet na zámek v Hradci nad Moravicí. Kromě nových
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kamarádů, zážitků a vzpomínek děti určitě získaly mnoho poznatků a zkušeností. Celý pobyt byl zakončen rejem masek zvířat a společným tancem, který žáci pilně během kurzu nacvičovali. Nechybělo ani slavnostní vyhodnocení
a předání odměn. Vše bylo zakončeno pouštěním lodiček a hodnocením celé
akce u ohně. Aby mohli své zážitky sdílet s ostatními, dostali na památku DVD
s filmem Svět zvířat 2021.

Koncem září si žáci mohli odpočinout
od školního života prodlouženým víkendem,
v pondělí 27. 9. měli volno a hned následující den byl státní svátek.
Vynikajícího úspěchu dosáhla naše
žákyně 8.B Natálie Přibylová, která se v 18.
ročníku soutěže Ministerstva vnitra ČR „Svět
očima dětí“ umístila v kategorii „Svět v době
pandemie a hrdinové v první linii – audiovizuální díla“ na 2. místě. V letošní roce se
soutěže zúčastnilo celkem 334 školských zařízení, z toho 1277 žáků!
17
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Od 1. října začala ve škole činnost zájmových kroužků. Na I. stupni mohou děti navštěvovat keramiku, flétnu, pěvecký nebo dramatický kroužek,
kroužek veselé vědy, taneční kroužek i angličtinu.
Na II. stupni máme celkem devět kroužků: komunikační kroužek anglického jazyka, florbal, logický kroužek, pěvecký sbor, přípravu na přijímací zkoušky z jazyka českého i matematiky, volejbal, kroužek výtvarný a zdravotní.
Žákům byla také nabídnuta možnost přihlásit se do doučování, které financuje ministerstvo školství a které má pomoci žákům v případě nedostatků v učivu
profilových předmětů v důsledku distanční výuky v době koronaviru. Do tohoto
doučování se na I. stupni přihlásily děti II., III. a IV. třídy, na II. stupni se doučuje český jazyk, matematika
a také angličtina – celkem
v sedmi skupinách.
Stále více žáků se zapojuje do různých soutěží.
6. 10. proběhl v Opavě 2. ročník soutěže Geošifra, kterou pořádala SPŠ
stavební. Celá soutěž se
skládala z hlavní soutěže
a doplňkových stanovišť.
V hlavní soutěži se plnily
geodetické úkoly a šifra,
na doplňkových stanovištích si žáci vyzkoušeli stavění věže, určování výměry a poměřili síly v přetahování lanem. Naši školu reprezentovala dvě družstva – Veverky l. (M. Pika, Š. Starý,
N. Střelcová) se umístili na krásném 6. místě. Družstvo Veverky ll. (M. Antl, N.
Jurczyková, R. Straub) skončili na 17. místě. Celkově se akce zúčastnilo 26 týmů
(78 žáků) ze 16 základních škol. Žáky na soutěž doprovázel p. u. Vítek.
Téhož dne se dva žáci 7. B spolu s p. uč. Wenzelovou zúčastnili v Ostravě finále krajského kola soutěže „Bádáš, bádám, bádáme“, která se konala
na ZŠ Březinova v Zábřehu. Gabriel Thomas a Jakub Toman obhajovali prezentaci s názvem „Vaření za sníženého tlaku – aneb Může horolezec na Mont Everestu posnídat vejce uvařená natvrdo?“ I přes pěknou prezentaci a obhajobu
18
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se na stupních vítězů neumístili. Přesto si zaslouží velkou pochvalu za přípravu
a reprezentaci školy.
A zároveň 6. 10. žáci celého II. stupně zhlédli V Opavě v kině Mír zeměpisný
pořad o Madagaskaru v rámci projektu Planeta Země 3000, který navštěvujeme
tradičně každý rok a který byl opět přínosem pro výuku zeměpisu i celkový přehled.
Tradiční podzimní drakiáda se bohužel kvůli nepřízni počasí ve stanoveném termínu konat nemohla, ale děti z I. stupně si to vynahradily drakiádou
pořádanou naší školní družinou 11.10. na poli v Pekliskách. Akce se zúčastnili
i někteří rodiče a prarodiče, kteří pomáhali s pouštěním draků. Děti ještě měly
v lesíku připravenou stezku s úkoly a mohly si zasoutěžit třeba v hodu do plechovek nebo šipkami. Za vše byly odměněny. Paní vychovatelka Mrovcová děkuje rodičům a žákyním 6. A za účast a výpomoc na této akci.

12. 10. se ve škole žáci 4. a 5. třídy a žáci obou 6. tříd účastnili dílniček
pod názvem Prototýpci zaměřených na rozvoj kreativního myšlení. Děti pracovaly ve skupinách a učily se spolupracovat a vzájemně si naslouchat.
13. 10. se utkali zájemci o přírodopis z řad našich osmáků a deváťáků
v soutěži Přírodovědný klokan. Soutěž proběhla po covidové přestávce a svádí
k tipování odpovědí, neboť vždy je správná jedna z pěti možných nabídnutých
19
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odpovědí. Nejlépe si vedli Michal Metelka z 8.A, Šimon Starý z 8.B a Karolína
Klemmová z 9.B. Vítězům blahopřejeme!
19. 10. navštívili naši školu zástupci Hracího deskového centra Legie
z Hradce nad Moravicí. Žákům páté a 9.A třídy představili několik deskových
her a společně si zahráli „Zbodni salát“. Hra všechny moc bavila. Vzhledem
k epidemiologické situaci bylo zrušeno meziškolní pokračování. Nejen první tři
nejlepší hráči, ale i škola byla odměněna různými deskovými hrami. Celá akce
proběhla díky projektu MAP II na Hlučínsku.
Do konce měsíce října nás ještě čeká lampiónový průvod spojený se stezkou odvahy. A hned následující den začnou podzimní prázdniny.
Ve škole se 18. 10. rozjela příprava zcela nové učebny IT, zároveň bude
také realizována rekonstrukce dílen.
Jako každý měsíc se začátkem října konalo zasedání Školního parlamentu a sešla se také Školská rada, která především odsouhlasila Výroční zprávu
o činnosti školy.
Pochopitelně se ve škole především učíme a pomalu se hodnotí vzhledem k blížícímu se konci I. čtvrtletí.
11. 11. se bude konat čtvrtletní pedagogická rada, uskuteční se shromáždění rodičů a třídní schůzky.
Pevně věříme, že život ve škole nebude omezen v důsledku epidemie
Covidu a že budeme ve škole prožívat vše, co k běžnému školnímu životu patří.
Přeji všem příjemný a klidný podzim.

Po uzávěrce Občasníku
Naší škole se bohužel nákaza Covidu nevyhnula: kromě jednoho pozitivního pana učitele se objevilo několik případů pozitivních žáků. Podle pokynů hygienické stanice přešly od pátku 22. 10. obě šesté a sedmé třídy do
14denní karantény. Žáci dostali v pondělí 25. 10. a úterý 26. 10. tzv. ředitelské
volno, které navazuje na podzimní prázdniny. Lampionový průvod spojený se
stezkou odvahy byl zrušen. Pevně věříme, že se situace ve škole nezhorší a že
se brzy opět všichni vrátí do běžného provozu.
Mgr. Renata Pospiechová, ředitelka ZŠ Velké Hoštice
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Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolního vzdělávání ve školním roce 2021 – 2022
• podporujeme rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,
• podporujeme dítě v jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji,
• vedeme děti k osvojování základních pravidel chování,
• podporujeme získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte,
• vytváříme základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,
• napomáháme vyrovnávat nerovnoměrný vývoj dětí před jejich
vstupem do základního vzdělávání,
• poskytujeme speciální pedagogickou péči dětem s podpůrným
opatřením,
• vytváříme podmínky pro rozvoj nadaných dětí.
Organizace mateřské školy ve školním roce 2021/2022
Provoz mateřské školy: od 6:30 do 16:00 hodin.
Rozdělení dětí do tří tříd:
1. třída „Žabičky“ – 12 nejmladších dětí
2. třída „Broučci“ – 28 středních dětí
3. třída „Motýlci“ – 28 nejstarších dětí
V MATEŘSKÉ ŠKOLE NABÍZÍME DĚTEM KROUŽEK PLAVÁNÍ, který probíhá v plavecké škole „Šupinka“ v Kravařích. Program pomáhá dětem zbavit
se strachu z vody a získat předplavecké dovednosti (cyklus 10 lekcí v Plavecké
škole v Kravařích je organizován každé úterý v dopoledních hodinách), přihlášených je 32 dětí.
Doplňkové aktivity v mateřské škole zajišťované externími lektory
jsou v letošním roce z důvodu stále se měnících mimořádných opatření zrušeny. Rodiče se svými dětmi mohou navštěvovat SVČ v Kravařích.
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USKUTEČNĚNÉ AKCE:
Divadélko „Smíšek“ přijelo 6. 9. s pohádkou „Veselá školička“.
Dožínky se uskutečnily 11. 9. v prostorách před zámkem a vystoupily
na nich se svým programem děti ze třídy „Motýlci“ a „Broučci“.
Výstavu hroznového vína jsme navštívili v pondělí 13. 9. Na zámeckém
balkónu jsme si pochutnali na výborných hroznech.
Plavecká přípravka „Šupinka“ zahájila s přihlášenými dětmi kurz plavání 7. 9. v bazénu v Kravařích.
Informativní schůzka s rodiči proběhla na zahradě mateřské školy
13. 9. 2021.
Kočkohrátky aneb beseda se spisovatelkou Markétou Harasimovou se
uskutečnily 30. 9. v prostorách MŠ.
Tento projekt byl hrazen MAS – Místní akční skupinou Hlučínsko.
Mateřská škola slavila 40 let od otevření stávající budovy, a proto byla
připravena oslava nejen pro děti a jejich rodiče, ale i pro bývalé zaměstnance
a zastupitele obce. Chtěli bychom tímto poděkovat obecnímu úřadu, zaměstnancům obce, rodičům a dětem za spolupráci, bez které by akce nemohla
zdárně proběhnout.
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Divadélko „Smíšek“ přijelo 11. 10. s pohádkou „Trpasličí pohádka“.
Planetárium v Krásném Poli navštívily děti ze třídy Motýlků 14. 10. Výukový program mimo mateřskou školu se jmenoval „Vesmír a zvířátka“, „Červená Karkulka a babiččin dalekohled“. Kromě videoprojekce se děti zúčastnily
také dílniček.
Pěší výlet s batůžky absolvovaly děti ze třídy „Žabičky“ a „Broučci“ také
14. 10. Zvládly svou první velkou vycházku, na které sledovaly podzimní změny v přírodě.
Dílničky MAS Hlučínsko proběhly v pondělí 18. 10. v mateřské škole
pod názvem „Polytechnika“. Děti pracovaly pod vedením odborníků na dětských dřevěných poncích.
Podzimníčky nám rodiče přinášeli v říjnu do mateřské školy. Děkujeme
jim za krásné výtvory, kterými jsme vyzdobili mateřskou školu.
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Děkujeme
• rodičům za sběr papíru, kterého jsme odevzdali 219 kg a utržili
438 Kč, z těchto prostředků zakoupíme výtvarný materiál pro děti;
• paní Stříbné za papíry pro děti;
• panu Šupíkovi za dvě koloběžky pro děti.
Upozornění:
Mateřská škola bude uzavřena od 22. 12. 2021 do 3. 1. 2022.
Provoz bude zahájen v pondělí 3. 1. 2022.
Krásný zbytek podzimu Vám za celou mateřskou školu přeje
Lenka Prokšová, ředitelka
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Velké Hoštice kdysi a dnes
Milí spoluobčané,
přinášíme vám další dvojice fotografií zachycující totéž místo v proměnách času. Jedná se o rybník, který se nacházel vedle ulice Opavské naproti
statku, ke kterému patřil. Rybník byl v letech 1970-72 postupně zasypáván stavebním odpadem z výstavby rodinných domů na ulici Slezské. První fotografie
pochází z roku 1955, druhá je ze současnosti.

Připravil
P. Straub
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setkání seniorů
Setkání se seniory nad 75 let
Po roční odmlce se ve čtvrtek 21.10. uskutečnilo v zámecké restauraci Kastelán přátelské posezení našich nejstarších spoluobčanů s představiteli
obce. Na setkání dorazilo 53 seniorů, které v úvodu přivítal starosta obce Ing.
Alfons Pospiech. Poté si mnozí rádi zazpívali společně s Panimamama v doprovodu harmoniky, na kterou hrál Tomáš Teuer. O dobrou zábavu se postaral také
lidový vypravěč Antonín König ze Štěpánkovic se svými vtipnými příběhy ze
života na Prajzské. Samozřejmostí byly vynikající koláče, chlebíčky, káva a víno,
které připravily a servírovaly členky Klubu žen. Nechyběla ani společná fotografie. Děkujeme restauraci Kastelán za sponzorské poskytnutí nápojů a prostor.

připravil P. Straub
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senior klub
Po roční zájezdové odmlce jsme konečně mohli v září vyrazit na výlet.
Téměř všichni senioři naší vesnice se přihlásili na zájezd do Budišova nad Budišovkou s prohlídkou Kružberské přehrady a s plavbou lodí po vodní nádrži
Slezská Harta. Pro velký zájem jsme museli uspořádat zájezdy dva dny po sobě.

Po ča s í
nám oba dny
přálo a všem
se zájezd líbil. Za spolupráci děkujeme OÚ Velké
Hoštice.
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Samozřejmostí byla naše účast na velkohoštických dožínkách, které se
jako každý rok vydařily.

V rámci spolupráce s MAS Hlučínsko odjeli zástupci našeho Senior klubu na setkání s polskými seniory v Glubczycích, kde nám předvedli, jak se
vyrábí pravý domácí sýr a jak se peče domácí chléb v pekárenské peci. Akce
byla zajímavá a za možnost účasti děkujeme MAS Hlučínsko.
1. 10. 2021 se zástupci našeho Senior klubu zúčastnili setkání u příležitosti Dne seniorů v Českém Těšíně. Dopoledne jsme měli prohlídku zámku
Fryšták v Karviné a odpoledne prohlídku Českého Těšína s bohatým kulturním programem.
Od září se opět scházíme každé první úterý v měsíci od 16 hodin
na zámku v prostorách Senior klubu. První setkání po prázdninách nás navštívili herci z Prahy a vtipným způsobem předvedli, jak se bezpečně chovat na
silnicích, ale také na cyklostezkách.
Kristina Nestrojová, předsedkyně
29

Klub žen
Vážení spoluobčané,
začátkem října jsme uskutečnily sběr pro Diakonii Broumov. Jako tradičně se sešlo velké množství věcí pro potřebné. Děkujeme všem dárcům!

V polovině měsíce jsme se za celoroční práci v klubu odměnily výletem do Ostružné, kde jsme se ubytovaly v penzionu Parma. Některé z nás
se prošly do městečka Branná a pochutnaly si na zdejší vynikající specialitě
– čerstvě upečených sněhových trubičkách. Ostatní vyrazily přes Paprsek
k impozantní Dalimilově rozhledně. Nohy dostaly pořádně zabrat, ale byl
vidět Praděd a dokonce i Kralický Sněžník. Příjemným překvapením bylo,
že v penzionu se o nás staral mimo jiné i pan Jiří Parma, bývalý olympionik
a jeden z našich nejúspěšnějších skokanů na lyžích. Potěšilo nás, že neodmítl žádost o společnou fotografii.
Naší srdeční záležitostí je každoroční setkání velkohoštických seniorů, při kterém zajišťujeme program a ve spolupráci s obecním úřadem
i občerstvení. Letos se uskutečnilo ve čtvrtek 21. října v zámecké restauraci
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Kastelán. O zábavu a srdečnou atmosféru se postaraly Panimamy v doprovodu Tomáše Teuera a také pan Antonín König se svými vtípky. Čerstvé
koláče všem velice chutnaly, kafíčka i vínka bylo dostatek, nechyběly ani
chlebíčky. Velký dík Vám, kteří jste na setkání přišli, protože jsme s Vámi
moc rády!

A na závěr to nejlepší. V sobotu 23. října u nás vystoupil pan Ivo Jahelka, advokát a písničkář, na kterého jsme se těšili více než rok. O této krásné
akci budeme podrobněji informovat v příštím vydání občasníku.
S přáním krásného podzimu za Klub žen D. Rinková
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Chovatelé
Milí spoluobčané,
prázdniny jsou nenávratně pryč a my se nacházíme v období příprav na zimu.
V čase, kdy příroda uléhá ke spánku. Zahrádkáři ryjí své zahrádky, z komínů vychází
první obláčky kouře a příroda kolem nás se zahaluje do pestrých barev podzimu.
Stejně tak i chovatelé připravují své mazlíčky na zimu. Bohatá strava je základem úspěchu chovu. Zvířata nabírají tukovou hmotu, aby byla dobře chráněna
před mrazem.
Nejen zvířata, ale i areál chovatelů je potřeba připravit na zimu. Častěji, než
kdy jindy pořádáme podzimní brigády, na kterých shrabujeme spadané listí, odklízíme větve a chystáme chatu na zimu.
Uplynulé podzimní měsíce byly bohaté na veřejné akce, především výstavy. První zářijový víkend se konaly hned dvě – místní výstava v Kobeřicích a v Píšti.
Z naší organizace se podařilo na obou výstavách získat čestné ceny. V obou případech se jednalo o čestnou cenu za králíky Vídeňské modré od Romana Kláska.
Na výstavě v Píšti získala navíc titul „nejlepší kolekce králíků“ jeho přítelkyně Zuzana Szejutová rovněž za králíky Vídeňské modré.
Další výstava, okresní, se konala ve dnech 11. a 12. září v Hradci nad Moravicí. I zde bodovali naši chovatelé. Čestnou cenu získali Roman Klásek za Vídeňského
modrého a zdrobnělou velsumku rezavě koroptví a Miloš Neborovský za českého
staváka žlutého rovného.
O stejném zářijovém víkendu proběhla i další okresní výstava ve Třinci. Tato
výstava byla s mezinárodní účastí Slováků, Čechů a Poláků. Čestnou cenu zde získali
opět Roman Klásek a Zuzana Szejutová za králíky Vídeňské modré.
Další významná výstava proběhla ve dnech 18. a 19. září na přerovském výstavišti. Jednalo se o 51. celostátní výstavu mladých králíků. Zde se našim chovatelům, Zuzce a Romanovi, podařilo získat ocenění MISTR ČR (za kolekci) a ŠAMPION
ČR (za jednotlivce) za Vídeňské modré. Jde o nejvyšší možné ocenění, které lze
na výstavách v ČR získat! Oba tito naši členové patří k dlouhodobě velmi úspěšným
chovatelům tohoto plemena králíka, čímž reprezentují naši obec v celé republice.
Za to jim patří velký dík a mnoho úspěchu na dalších výstavách.
Následující výstava se konala ve dnech 2. a 3. října rovněž na přerovském
výstavišti. Šlo o 18. výstavu Moravy a Slezska. I zde skončili na výbornou Zuzka s Romanem. Získali tituly MISTRA Moravy a Slezska za Vyandotky zlaté modře lemo32

Chovatelé
vané a za kolekci Vídeňských modrých
králíků a ŠAMPION
Moravy a Slezska
za Velsumku rezavě
koroptví. Oběma
chovatelům gratulujeme!!
Mimo výstav
proběhly i jiné akce,
jako jsou již tradiční
Členové ČSCH na výstavě v Chlebičově
Velkohoštické dožínky. Opět, jako
každý rok, jsme se zúčastnili průvodu, který vyšel z areálu Hoštické a.s. Průvod byl
završen v parku okolo zámku. Zde jste mohli ochutnat naše vyhlášené bramborové
placky, či si dát zlatavý mok, kterého zde bylo nepřeberné množství.
O víkendu 8. a 10. října se několik našich členů vydalo na víkendový zájezd
do Jeseníků. Ubytování bylo v příjemné chatce v Suché Rudné. V sobotu jsme si
vyšlápli na Praděd a obhlédli Karlovu
Studánku, kde jsme si dopřáli i koupání v krytém bazénu. V neděli jsme
opět zavítali relaxovat do Karlovy Studánky, nabrali si lázeňskou vodu a pomalu se blížili ke svým domovům.
Z nadcházejících akcí bych vás
rád pozval, dovolí-li to pandemická situace, na Zabijačkové hody, které se
uskuteční 19. a 20. listopadu v areálu
Pekliska. Prodej výrobků bude v sobotu 20. listopadu od ranních hodin.
Přesné informace budou poskytnuty
prostřednictvím plakátů.
Za ČSCH Tomáš Teuer
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Buldoci za Akátovým leskem sbírají
jedno ocenění za druhým
V roce 2010 si pořídil Ivo Přidal anglického buldoka. To možná ještě netušil, jak mu tento podsaditý pejsek změní život. Postupně se totiž
do chovu zapojila
S chovem a vystavováním
celá jeho rodina
buldoků pomáhá I. Přidalovi
a dnes mají Přidai jeho dcera Eliška.
lovi 4 feny a jednoho psa.
B u l d o k
byl původně vyšlechtěn a chován pro zápasy
v aréně s býky
a medvědy, ale
postupem času se
z bojovníka stalo
národní plemeno,
které nyní díky
dalšímu šlechtění vyniká svým bezmezným přátelstvím a oddaností k rodině. Postavou je buldok podsaditý a povahou velmi klidný, ale při hře dokáže
být i temperamentní, takže člověk musí dávat pozor, aby tento kamarád
svou nemotorností nikomu nevědomky neublížil.
Přestože se chovatelská stanice „za Akátovým leskem“ řadí k těm
menším, nijak to neubírá na počtu ocenění, které buldoci odchovaní
ve Velkých Hošticích sbírají na domácích i mezinárodních soutěžích
(v Polsku, Maďarsku, na Slovensku). Zmiňme zde alespoň letošní úspěchy:
• 22.8.2021 Klubová výstava KAB ČR, Brno – fena Cherill – mezitřída – V1, CAC,
• 4.9.2021 Slovenská klubová výstava, Dunajský Klátov – fena Elizabeth – třída puppy – VN1, Best puppy,
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•
•
•
•

19.9.2021 Hornoslezská výstava psů – pes Eliot – třída dorost –
VN1 (předváděla dcera Eliška),
1.10.2021 Speciální klubová výstava Bulldog clubu při Světové
výstavě psů – pes Eliot – třída puppy – VN1, Best puppy,
10.10.2021 Mezinárodní výstava psů Č. Budějovice – pes Eliot –
třída dorost – VN1 (předváděla dcera Eliška), fena Cherill – mezitřída – V1, CAC,
16.10.2021 Speciální klubová výstava KAB ČR, Litoměřice – pes
Eliot – třída dorost – VN2, fena Cherill – mezitřída – V1, CAC,
BOS – nejlepší fena výstavy.

Ivo Přidal na výstavě s jedním ze svých buldoků

Připravil P. Straub
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25. Výstava hroznů Slezska
Po roční nucené koronavirové pauze se nám podařilo uspořádat
odloženou 25. výstavu hroznů Slezska. Tato jubilejní výstava se konala
v obvyklém termínu druhý zářijový víkend 10.-12. září. Slavnostního zahájení v pátek se zúčastnil náš starosta Ing. Alfons Pospiech, paní starostka družební polské vesnice Nedza Anna Iskala s manželem, pan farář
P. ThLic. Mgr. Radovan Hradil, PhD., starostka obce Chlebičova Ing. Zuzana Kašná s manželem, zastupitelé naší obce, vystavovatelé, sponzoři
a zástupci Územní rady Českého zahrádkářského svazu v Opavě.

Po krátkém úvodu předsedy základní organizace Ing. Josefa Teuera
se přítomní přesunuli do sklepních prostorů zámku, kde pokračoval program degustací vín, kterou tentokráte představil vedoucí vinařství Žerotín
Strážnice a.s. Ing. Karel Koluch. Kolekce představených vín byla skutečně
exklusivní a každý si určitě našel víno, které lahodilo jeho chuťovým pohárkům. Poté následovalo předávání ocenění nejúspěšnějším organiza36
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cím. První místo právem získala základní organizace Píšť, která dovezla
vzorky hroznů od 16 pěstitelů. Na druhém místě se umístila místní organizace Velké Hoštice a třetí místo přidělila komise organizaci z Kozmic. Na
prvním místě v kategorií jednotlivců se umístil předseda místní organizace Ing. Josef Teuer se 62 odrůdami hroznů, druhé místo získal Miroslav
Přasličák ze základní organizace Krnov-Chomýž a třetí Eduard Gabzdyl ze
základní organizace Rychvald.
Posléze vystoupily s programem naše velkohoštické Panimamy
a na závěr zahrála cimbálová muzika Háj. Druhý den se nesl v duchu 7. Velkohoštických dožínek a neděle tradičně probíhala jak uvnitř, tak i venku
u cimbálové muziky.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům ZO ČZS Velké Hoštice,
kteří se zapojili jak do příprav výstavy, tak i do zajišťování služeb v jejím
průběhu či do různých vystoupení. Musíme také poděkovat pracovníkům
obecního úřadu, kteří byli nápomocni při přípravě výstavy, a mateřské a základní škole za dodání části výzdoby, kterou vytvořily naše děti s učiteli.
Josef Teuer, předseda ZO ČZS Velké Hoštice
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Vážení spoluobčané, bratři hasiči, sestry hasičky.
Podzim je tu a s ním i spousta krásných barev v našem okolí, zahrádkách
i přírodě. Hasičským družstvům skončila sportovní sezona. A jak se nám dařilo?
Nejprve mi dovolte se vrátit ještě k posledním kolům Extraligy ČR, kde
jsme měli jedno velmi žhavé želízko v ohni. O víkendu 4. a 5.9. se konaly poslední
dvě kola hasičské extraligy. V sobotu to bylo v Obci Pšánky v okrese Hradec Králové. Zde se naše družstvo umístilo na pěkném druhém místě s časem 15.95s, kdy
je pouze o jednu setinu sekundy překonalo družstvo Plumlova. Největší soupeř
našich kluků, družstvo z SDH Čechtín, skončilo s časem 16.69s na 8. místě. A to
znamenalo, že se naši bodově dotáhli a před posledním kolem spolu s Čechtínem průběžně vedli.
O to více se následující den očekával nelítostný souboj při poslední letošní
soutěži v obci Zderaz v okrese Chrudim. Spousta fanoušků našeho družstva vyrazila klukům fandit. Za krásného počasí a v neuvěřitelné atmosféře však naši kluci
svůj soutěžní pokus úplně pokazili (neplatný pokus). Stalo se ale to, co mnozí
nečekali – a sice, že družstvo Čechtína pod obrovským tlakem svůj pokus také
pokazilo. Útok sice dokončili, ale jejich čas 17.84s nebyl vůbec dobrý, a tak se
znovu otevřel prostor pro naše, kteří už se pomalu smiřovali se stříbrnou příčkou.
Pokud by totiž Čechtín nebral body, zůstala by shoda nás a Čechtína na průběžném prvním místě a následovalo by rozluštění hádanky, kdo bude letos celkovým
vítězem, až podle skóre. Díky skvěle připravené trati a vydatnému fandění diváků
se nakonec před družstvo Čechtína dostalo tolik jiných sborů, že k jejich smůle
nakonec nebrali taky ani bod.
A tak se stalo, že díky lepším umístněním z celého ročníku se našim přičetlo k dobru o jedno vítězství více a stali se opět MISTRY EXTRALIGY ČR! Atmosféra
závodu velmi intenzivně gradovala, až propukl jásot v našem táboře a začalo se
slavit. V historii tohoto seriálu se stalo pouze jednou, že některé z družstev obhájilo vítězství, a tak se naši kluci stali historicky druhým týmem, který toto dokázal. Moc jim za to děkuji a věřím, že udělali radost mnoha dalším našim členům
a spoluobčanům.
Oficiální vyhlášení letošního ročníku Extraligy a předání ocenění proběhne
druhou listopadovou sobotu. Nějakou dobu jsme počítali s variantou, že by se
toto vyhlášení mohlo konat u nás, ale pro nedostatečnou kapacitu a zázemí našich prostor jsme nakonec tuto oslavu hasičského sportu přenechali SDH Čikov.
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Věřím ale, že naši
kluci přivezou alespoň videozáznam,
který následně zveřejníme na našem
webu hostickypohar.cz.

Naši slaví obhajobu titulu ve Zderazi.

Mistři!!!

Konečné pořadí Extraligy ČR v PÚ v roce 2021
Poř.
1
3
4
5
6
7
8
10.

Tým
Velké Hoštice
Čechtín
Plumlov
Čikov
Renmotor Jinolice
Mladoňovice
Hrabůvka
Letohrad – Kunčice D
Frýdštejn
Bašnice

Okres
OP
TR
PV
TR
JC
TR
PR
UO
JN
JC
39

Celkový počet bodů
122
122
108
98
95
88
79
75
75
71
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Hoštický pohár
Již tradičně se první říjnovou sobotu u nás jednou za dva roky koná
druhá největší hasičská soutěž v České republice. Opět se očekával velký zájem, a ten se potvrdil v den, kdy bylo spuštěno online přihlašování
do startovní listiny. Za pouhých 75 sekund bylo, jak se říká, „vyprodáno“  
– a přihlášeno 130 družstev. Z různých důvodů a i díky covidu se některá
družstva odhlásila, ale ta rychle doplnili náhradníci.
Tak se tedy 2.10. od 8:30 hodin na našem fotbalovém hřišti rozběhla
soutěž nevídaného rozsahu. Družstva se střídala po třech minutách přípravy a běhal se jeden požární útok za druhým. Naše družstvo vyrazilo k pokusu jako obvykle z šesté startovní pozice. Čas 14.78s nebyl ten nejlepší,
ale i tak se naše A družstvo umístnilo na pěkném 10. místě. Družstvo B, což
jsou kluci ještě dorosteneckého věku, obsadilo s časem 18.09s 54. příčku. Vyhrál SDH Prchalov B s časem 14.37s, druhé byly Vésky B za 14.50s
a třetí Budeč rovněž s časem 14.50s, ale horším prvním sestřikem. Z tohoto krátkého pořadí je vidět, jak je hasičská špička vyrovnaná a že i malé
zaváhání znamená posun v tabulce níže. Některým družstvům ztížil lepší
umístnění silnější vítr, který se zvednul uprostřed soutěže. Ale mohu říci, že
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dík kvalitnímu podkladu hřiště a vybavení trati koberci se podařilo udržet
velmi dobré sportovní podmínky až do závěru soutěže, takže padaly skvělé
časy i na konci. Celkem se soutěže zúčastnilo 89 družstev mužů a 37 týmů
žen. Výsledky družstev žen: 1. Svinov 16.25s, 2. Tísek 17.00s, 3. Nevcehle
17.50s. Naše družstvo žen se bohužel v této sezoně nesešlo. Snad si děvčata i přes pracovní a rodinné povinnosti najdou čas v příští sezoně.
Všichni hasiči jsme rádi, že
se Hoštický pohár opět povedl
a že se nám zase
podařilo posunout laťku soutěže výše. Chtěl
bych poděkovat
všem, kteří se
na soutěži podíleli organizačně,
41
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ale i sponzorům,
startérům,
rozhodčím, také vedení obce, že nás
podpořili věcnými
dary pro vítězná
družstva. Zvláště
bych chtěl poděkovat našim jak víno
zrajícím členkám –
maminkám, tetám

a babičkám, které
opět nezklamaly
a neúnavně připravovaly
oblíbené
smaženky, které
opravdu náramně chutnají. Všem
velké díky a také
družstvům za reprezentaci obce.
Velmi děkuji našemu členu Martinu
Nevřelovi, který všechno „táhl“ organizačně a sportovně.
Kompletní výsledky najdete zde: https://www.hostickypohar.cz/rocnik-2021/

Mládežnické soutěže
Naši mladí hasiči mají také svou sezonu. Díky pandemii se neuskutečnilo jarní kolo, podzimní kolo 2021/2022 se naštěstí rozběhlo a má své
výsledky. Sbor a obec reprezentuje družstvo mladších a starších žáků.
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Podzim byl ve znamení tří soutěží:
1. kolo se konalo v Hněvošicích – starší žáci se umístnili na 7. místě,
vyhrálo družstvo Hněvošic, mladší žáci získali rovněž 7. místo, vyhrály Kravaře.
2. kolo se konalo v Malých Hošticích – starší byli 5. a vyhrály Hněvošice, mladší žáci skončili 3., vyhrály Kravaře.
3. kolo proběhlo v Kravařích – starší žáci vyhráli před Štěpánkovicemi
a Kravařemi, družstvo mladších se nedalo dohromady, protože někteří byli
s rodiči na víkend pryč.
Celkově jsou v podzimním kole OLM naši starší žáci průběžně
na 5. místě a mladší žáci na 6. místě.
Děti už v tomto roce nemají žádnou další soutěž. Jejich příprava probíhá v tělocvičně, kde si zábavnou formou vylepšují svou kondici. Děkuji
trenérům a vedoucím za obětavou práci s dětmi, které jsou budoucností
našeho sboru.
Vlajková četa se 16.10. zúčastnila oslav 120 let trvání Sboru dobrovolných hasičů v Koutech.
Zásahové mužstvo vyjelo 5.10. ve 14h k vyvrácenému stromu na hlavní silnici mezi Kravařemi a naší obcí. Družstvo se stále školí a vzdělává a také
bychom chtěli zapojit a nechat vycvičit další mladší kolegy.
Průběžně také doplňujeme a modernizujeme techniku a vybavení.
Do konce listopadu bychom chtěli uspořádat závěrečný večírek pro
členy sboru a také naplánovat termín valné hromady a hasičského bálu.
Bohužel náš mužský A tým už nebude v příští sezoně pokračovat, ale
i tak se nechceme vzdát tak dlouhé a bohaté historie soutěžení. Pravděpodobně se budeme ucházet o pořádání jednoho ze závodů extraligy, aby
i mladí kluci měli motivaci a pokračovali ve šlépějích straších kolegů. Budeme jim pomáhat, fandit a podporovat je, aby se co nejdříve dostali do formy a mohli opět konkurovat těm nejlepším v ČR.
Přeji Vám všem klidné podzimní dny a co nejvíce sluníčka a pohody.
Roman Winkler, starosta sboru
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Vážení občané,
dovolte, abych vás seznámil s děním v našem mysliveckém spolku.
Jako již tradičně jsme 2.10. 2021 uspořádali gulášový den, který se letos
konal souběžně se zkouškami vloh loveckých psů, a to ve spolupráci s OMS
Ostrava. Tato akce se vydařila, počasí přálo a účast byla hojná.

O nadcházejícím víkendu – 9. a 10.10.2021 –
jsme v sobotu uspořádali
zkoušky vloh loveckých
psů a v neděli podzimní
zkoušky loveckých psů, tentokrát však ve spolupráci
s OMS Opava. Účast byla
opět značná. Jak už to bývá,
někteří pejsci dané zkoušky
zvládli, jiní ještě dotrénují
a zkoušky si zopakují.
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16.10.2021 jsme uspořádali již tradiční lov za pomocí dravců. Na akci
dorazilo 12 dravých ptáků, z toho 3 orli, a počasí tomuto setkání sokolníků
také přálo.

Na přelomu měsíce
září a října, ve dnech 30.9.3.10.2021, proběhla v ČR
po 31 letech Světová výstava psů – WORLD DOG
SHOW Brno. Na tuto prestižní výstavu bylo přihlášeno 12 161 psů ze všech
deseti skupin plemen
Mezinárodní
kynologické federace. Této výstavy
se zúčastnil také náš člen
Jan Hanske, který se svým
psem plemene Malý münsterladský ohař získal ve své kategorii ocenění
titul CAC, CACIB a Světový vítěz 2021. Blahopřejeme!
Za MS Borka
Jan Hanske, místopředseda spolku
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Přípravka

Fotbalový klub Velké Hoštice měl na jaře krásný přírůstek žáků v nejmladší přípravce. Začali jsme u devíti hráčů a po úspěšném přemlouvání
domácích maminek a tatínků nám v zápětí přibylo dalších devět dětí. Kluci
a děvčata ve věku od čtyř do osmi let mají za sebou v této sezóně už 9 zápasů
a turnaje v Malých Hošticích a ve Slavkově. Největší nervy rodiče zažívali během domácího utkání se silným týmem Slavia Opava, kdy měly velkohoštické
děti první výhru téměř na dosah.
I když v přípravce teprve začínají, je během pár měsíců poznat, jak
velký pokrok udělaly. Osvojují si pravidla hry a nebojí se postavit ani větším
a starším soupeřům. Fotbal není jen pro kluky. V týmu je i velké zastoupení
malých fotbalistek.

V lednu příštího roku odejde několik hráčů z přípravky do mladších
žáků. Budeme moc rádi, když naše řady rozšíří noví hráči. Děti trénují 2x týdně vždy v pondělí a středu na hřišti FK Velké Hoštice. Od listopadu již budeme
trénovat v tělocvičně ZŠ. I během zimní sezóny budou turnaje pokračovat
v tělocvičnách.
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Závěrem bych rád poděkoval vedení našeho fotbalového klubu za sadu
nových dresů, které mladší přípravka dostala.
Trenér Lumír Mušík

Mladší žáci

Naši mladší žáci zažívají úspěšný podzim. Z dosavadních pěti odehraných zápasů mají bilanci čtyř vítězství a jedné porážky. Podzim začali nešťastnou porážkou se sousedním Chlebičovem, kdy neproměnili hodně šancí.
Výsledek proto neodpovídal předvedené hře. Naši kluci odešli poraženi 2:8.
Druhý zápas jsme znovu hráli na domácím hřišti s Chuchelnou, kdy kluci pořádně zabrali a vyhráli 19:5. Třetí zápas jsme odehráli v Komárově, kam jsme
odjeli v sedmi hráčích, takže jsme měli pouze jednoho náhradníka. Díky bojovnosti a obětavému výkonu jsme vyhráli 9:4. Následoval zápas se Služovicemi, který kluci zvládli a vyhráli 7:2. Prozatím poslední zápas odehráli doma
s Píští a vyhráli 13:2. Ještě je čeká poslední zápas v M. Lazcích, kde půjde o
druhé místo v tabulce. Za výkony v zápasech musím kluky pochválit a hlavně
mě těší, že je vidět, jak se zlepšují.
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4.9. se naši svěřenci zúčastnili v Kylešovicích
pod záštitou bývalého reprezentanta Zdeňka Pospěcha ,,Pospěch cupu‘‘.
Kluci se po rozpačitém
prvním zápase s domácími
borci rozehráli k výborným
výkonům a v turnaji obsadili skvělé 2. místo. Velmi
dobré výkony podali všichni hráči, ale nad všemi
vyčníval náš brankář David
Holeček, který byl pořadateli vyhodnocen nejlepším
brankářem turnaje.

Žákům děkuji za radost, kterou mi přinášejí. Je vidět, jak se snaží a zlepšují.
Trenér Milan Čavera
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furtisami
V září jsme se podíleli na programu místních Dožínek, nechyběli jsme
v průvodu a také ve stánku, kde jste mohli ochutnat výborné jídlo i pití.
Součástí oslav byl příjezd prezidenta T.G. Masaryka v historickém vozidle
Tatra 12, který potřásl rukou oceněným zemědělcům. Nejedno oko nezůstalo suché při zpěvu jeho oblíbené písně Ach synku, synku. Nechyběly tematické soutěže, jako vypití tupláku piva na rychlost nebo hod vidlemi.
V září jsme také začali více sportovat. Jeden z našich aktivních
a sportovně založených členů přišel s výzvou O nejlepšího běžce/běžkyni.
Možná jste nás potkávali, jak se za každého počasí pohybujeme po stezce
do Kravař a kolem splavu zpět. V kategoriích muži, ženy, děti a domácí mazlíčci se nás zapojilo opravdu hodně. Překonávali jsme jeden druhého, ale
i sami sebe. Pokud máte zájem si trasu projít nebo proběhnout a změřit si
čas, jste srdečně zváni na akci
Sametový
běh ve středu 17.11.
2021. Bližší
informace najdete
v samostatném plakátu v tomto
vydání Občasníku.
Z d e
přikládáme
uvedenou
trasu:
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furtisami
Víkend 15.-17. října jsme strávili společně motivačním teambuildingem v Jeseníkách, Karlově. Naplánovali jsme nejen Sametový běh,
ale i další akce, které chceme uspořádat v příštím roce. Doufáme, že
dětský den v roce 2022 uspořádáme. Těšit se na něj můžete v termínu
4.6.2022.

Přejeme krásné podzimní dny.
za FURTISAMI Lucie Vitásková
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4,2 km parkem

ženy, muži, děti, rodiny, zvířata

KATEGORIE:

Myslivecký GULÁŠ a něco na zahřátí na Myslivecké chatě

malá odměna pro každého účastníka, velká odměna pro vítěze

ODMĚNA :

DATUM A ČAS : 17.11.2021 kdykoli mezi 10 hod – 15 hod

čistička odpadních vod Velké Hoštice

TRASA:

SAMETOVÝ BĚH

17.11.2021

START:

pořádají
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