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Vážení spoluobčané,
léto doběhlo do cílové rovinky, skončily dovolenkové chvilky a prodloužené
školní prázdniny. I když jsme si moc
všichni přáli útlum koronavirové pandemie, nějak se nám to v Česku nedaří
zvládnout. Přesto se čas nezastavil a my
jsme v Hošticích nezaháleli. Otevřeli
jsme po rekordní roční výstavbě víceúčelovou halu, připravili projektové dokumentace, požádali jsme o cenové nabídky na opravy chodníků, opravovalo
se, natíralo, instalovalo se nové pískoviště, dvě orientační tabule, v říjnu se
dočkáme realizace vítězného projektu
„Strom s hnízdy“,
Aby naše obec byla ještě krásnější,
udržují naši pracovníci neúnavně naši
zeleň i květiny. Udržovaný a rozkvetlý skanzen nám závidí nejedna obec.
U obecního úřadu se vysázely stromy,
bohužel, dva smrky se kvůli napadení
škůdcem musely skácet. Na podzim se
však vysadí další stromy jako náhrada.
Lesopark nás překvapil krásnou květnatou loukou a s výsadbou stromů budeme pokračovat.
I přes nepříjemnou koronavirovou
pandemii si léta užívaly i naše spolky,
což si přečtete v jejich poutavých, poučných i podnětných článcích. Vzhledem
k mnoha hygienickým omezením však

museli naši zastupitelé rozhodnout, zda
uskutečníme Malohoštický odpust, setkání jubilantů či další kulturní akce.
Věřte, že jsme zvažovali všechny okolnosti a rozhodli jsme s plnou odpovědností. Pevně věřím, že si kulturní akce
nenecháme vzít a v příštím roce si to
užijeme v míře vrchovaté.
Díky neúnavnosti zapálených trenérů a
hráčů se dařilo i ve sportovních disciplínách. Příkladem jsou naši starší žáci ve
futsalové lize, kteří dovezli z Mistrovství
ČR bronzovou medaili! Klobouk dolů a
velká gratulace! Mnohými sportovními
úspěchy, kdy několikrát za sezónu „stáli
na bedně“, se mohou pochlubit i mladí
hasiči, svěřenci manželů Pflegrových.
Za nejedno vítězné překvapení jim patří taktéž velké poděkování a gratulace.
Sportovalo se na tenisových kurtech
i na lední ploše. Hokej je sice trochu
ohrožen, ale doufám, že se časem vše k
lepšímu obrátí.
Milí malohoštičtí a pustojakartičtí,
věřím, že se na podzim v souvislosti s
epidemií nedočkáme žádných nepříjemných překvapení. Užijme si krásných podzimních dnů a vstupujme do
nich s úsměvem. Dětem a pedagogům
přeji, aby tento školní rok již proběhl v
klidu, aby je to ve škole bavilo a všich-

Informace

občanům

Mgr. Miroslava Konečná, starostka
kontakt: 604 229 364
Lukáš Vaněk, místostarosta
kontakt: 730 547 550
Adresa: Slezská 4/11, CZ-747 05 Opava
Tel.: +420 553 765 021
E-mail: male.hostice@opava-city.cz
úřední hodiny
8:00 – 11:00 14:00 – 17:00 hod.
Pondělí
Čtvrtek
8:00 – 11:00 14:00 – 16:00 hod.
Poradna pro občany: Mgr. Ing. Lenka Prokschová,
první úterý v měsíci, 17:00 – 18:00 hod., jinak
po dohodě na tel. č. 607058338 (lépe sms) nebo
lenkaprokschova@seznam.cz.

Tiráž: Vydává Úřad městské části Malé Hoštice, Slezská 11,
747 05 Opava – Malé Hoštice. Periodický tisk územního
samosprávného celku. V Malých Hošticích dne 26. 9. 2020, číslo
24/2020. Za obsah zodpovídají jednotliví přispívající. Redakční
rada: Mgr. Miroslava Konečná, Mgr. Ing. Lenka Prokschová,
Karel Kopperberg a Ing. Marie Vegelová. Příspěvky a podněty
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9. 12. 2020. Tisk a grafická úprava: H&B Tisk a.s., Opava

ni se mohli soustředit pouze na výuku. Věřím na vzájemnou solidaritu
a zdravý úsudek.
S přáním pevného zdraví a klidné mysli
Miroslava Konečná
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Poplatky za psy

Chtěli bychom vám připomenout, že z
důvodu koronavirové krize byly prodlouženy lhůty pro zaplacení poplatku
za psa, a to o půl roku. Majitelé psů
musí provést úhradu do konce září.
Poplatek můžete zaplatit, na úřadě
městské části, na pokladnách magistrátu, přes Portál občana. Bezhotovostní
platba je také možná, pokyny k platbě si
můžete vyžádat u paní Bc. H. Řeháčkové na telefonním čísle: 724 373 954 nebo
na e-mailu: male.hostice@opava-city.cz

Volby 2020

Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční ve dnech 2. 10. 2020 od 14 hod.
do 22 hod. a 3. 10. 2020 od 8 hod. do 14
hod. Připomínáme, že volební místnosti v Malých Hošticích budou stále dvě.
Volební okrsek 2001: volební místnost
úřad městské části Malé Hoštice, Slezská 11 (ulice Bezručova, Dolní, Druž-

stevní, Kmochova, Luční, Na Pastrníku,
Opavská 2,4,6,8,10,14,16, Slezská, Svobody, U Kaple, U Statku, U Tržnice).
Volební okrsek 2002: volební místnost
ZŠ Malé Hoštice, Dvořákova 37 (ulice
Cihelní, Dvořákova, Horní, Janáčkova,
Nová, Opavská 1,3,5,7,9,11,15,17-41,
Pusté Jakartice, Smetanova, Sportovní,
Školní, V Zátiší).

Vrácení uhrazeného stočného za
vodu nevypuštěnou do kanalizace

Informujeme, že máte nárok na vrácení
uhrazeného stočného za vodu nevypuštěnou do kanalizace, který bude uznán,
dle zákona 274/2001 Sb. v platném znění, z množství měřeného na Vámi osazeném podružném vodoměru, a to za
spotřebu v každém kalendářním roce
samostatně. Podmínkou akceptování
požadavku je prokazatelné nevypuštěné množství za příslušný rok vyšší než
30 m3. Pokud bude roční objem nižší
než 30 m3, žádost nebude akceptována,
pouze zaevidována. Množství vody spotřebované a nevypuštěné bude odběratel prokazovat dodavateli podáním předepsané žádosti na konci letní sezóny
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každého roku, nejpozději do 25. října.
Žádost musí obsahovat základní identifikační data a datum odečtu a počáteční
a koncový stav podružného vodoměru.
Můžete využít bezplatnou zákaznickou
linku SmVaK Ostrava a.s. 800 292 400 v
době od 7.30 – 20.00 Hodin.
V případě poruchy na vodovodním
řadu, přípojce, či kanalizační stoce, přípojce můžete zase využít bezplatnou
poruchovou linku na čísle 800 292 300,
a to 24 hodin denně.

Podzimní úklid v Malých Hošticích

V pondělí 16. 11. 2020 v době od 14 do
18 hodin budou přistaveny dva kontejnery určené k podzimnímu úklidu. Jeden kontejner bude umístěný u restaurace U Lípy, druhý u hasičské zbrojnice.
Kontejnery jsou určené na organický
odpad, například na trávu, suché listí,
větve či shrabky.

Čištění komunikací v Malých Hošticích

Připomínáme, že v úterý 6. 10. 2020
proběhne poslední čištění komunikací v obci. Žádáme o přeparkování Vašich vozidel na své soukromé pozemky
k uvolnění projíždějícího vozu!

Poděkování
Poděkování obětavým a pracovitým lidem či spolkům, kteří vykonávají svou práci pro obec dobrovolně a nezištně patří již k pravidelné rubrice našeho zpravodaje. Bez jejich pomoci by nebyla obec
čistá, upravená, neuskutečnily by se v takovém rozsahu sportovní a kulturní akce. Jejich práce si velmi
vážím a tímto děkuji:
• za mimořádnou reprezentaci obce slečně Terezce
Stiborské, která jako první Češka v historii převzala
dohled nad oficiálním instagramovým účtem britské královské rodiny a za její dobrovolné aktivity v
rámci koronavirové pandemie
• pánům Helmutu Holešovi, Milanu Exnerovi, Pavlu Klumpnerovi za instalaci pískoviště na dětském
hřišti a další opravy ve sportovním areálu
• pánům Břeťovi Šafarčíkovi, Romanu Grygarčíkovi, Michalu Kokoškovi, Günterovi Holleschovi,
Danovi Adametzovi, všem aktivním občanům a
našim pracovníkům za přípravu ke slavnostnímu
otevření haly
• p. Bronislavě Klingerové za nápaditou organizaci
výletů ve spolku ČČK
• p. Marii Fialové za organizování nevšedních výletů pro členky společenství Živého růžence a poučné
články i k zamyšlení do našeho zpravodaje. Dalším
členkám za příkladné aktivity ve společenství
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• p. Drahoslavě Armlichové za organizaci a vedení
klubu seniorů
• pánům Martinu Vltavskému, Marku Fussovi,
Ondřeji Tamfalovi a Vladanu Bartoškovi za náročnou přípravu starších žáků ve futsalové lize a skvělé
umístění na Mistrovství ČR
• manželům Pflegrovým za důslednou přípravu
mladých hasičů, kteří dovezli do obce nejedno ocenění a stáli na stupních vítězů
• p. Lukáši Bilíčkovi a dalším tenistům za přípravu
antukového hřiště a organizaci tenisových turnajů
• p. Aleši Klementovi za přípravu a udržování
pumptrackové dráhy v našem sportovním areálu
• manželům Holešovým, Mošovým, Fialovým a
všem dobrovolníkům, kteří připravili výzdobu pro
konání „odpustové“ mše svaté a upravují prostor
okolo kaple a dalších křížů
• p. Karlu Kopperbergovi za organizování všech
letních aktivit v Pustých Jakarticích a všem ženám,
které nazdobily kapličku na Pustojakartický odpust
• p. Zdeňku Kravarovi, za zpracování a poskytnutí
článků o historii v naší obci
• p. ředitelce Marcele Rončkové za zvyšování úrovně v naší škole a realizaci venkovní učebny pro žáky
• všem, kteří pravidelně svými články přispívají
do Zpravodaje

Poděkování našim složkám:
• starším žákům za mimořádnou reprezentaci
obce moravskoslezské futsalové ligy,
zúčastnili se Mistrovství republiky do 15 let a dovezli bronzovou medaili
• starším žákům v hasičském sportu za nejedno
vítězné překvapení
• Jednotce sboru dobrovolných hasičů za náročnou práci při zásahu po bleskových povodních a
zdolání menším požárům v obci
• za reprezentaci obce „A“ mužstva tenistů, které
letos vyhrálo B třídu a postupují do nejvyšší podnikové soutěže
• sboru dobrovolných hasičů, fotbalistům, Medvědům, hokejistům, tenistům za reprezentaci naší
obce v soutěžích
• spoluobčanům za péči o udržování čistoty chodníků a veřejných prostranství
• všem občanům, kteří jsou vnímaví k problémům
naší městské části a dávají na úřadě podněty ke
zlepšení
Do další společné práce přeji všem spolkům i
jednotlivcům hodně sil, elánu a pevné zdraví!
Miroslava Konečná
Fotografie z mnoha akcí si můžete prohlédnout na:
male-hostice.rajce.idnes.cz, některé na videozáznamech TV Hlučínska.

Zvláštní poděkování

Historický úspěch! Mladá Češka z Malých Hoštic na den
ovládla Instagram britské královské rodiny
Jako první Češka v historii převzala
dohled nad oficiálním instagramovým
účtem britské královské rodiny. Byla totiž vybrána mezi čtyři mladé lidi z celé
planety, kteří se na jeden den ujali tzv.
„takeoveru“ oficiálního instagramového
účtu The Royal Family.
Kudy k této poctě vedla cesta? Celý
projekt vznikl v rámci programu nadace DofE, Mezinárodní ceny vévody z
Edinburghu, která podporuje a zaštiťuje
vzdělávání mladých lidí z celého světa. A
jednou z účastnic programu DofE v Česku je i Tereza Stiborská z Malých Hoštic.
Tereza Stiborská je nositelkou bronzové
ceny programu DofE, která se v rámci plnění programu DofE soustavně věnovala
několika dobrovolnickým aktivitám.
Už před vypuknutím globální pandemie
Tereza plnila dobrovolnickou aktivitu DofE, pomáhala paní na vozíčku, se
kterou chodila na procházky, v průběhu
karantény si volala s lidmi, kteří se cítili
osamělí a potřebovali kontakt, šila roušky pro lidi z okolí a pro místní děti vytvářela omalovánky. A k tomu ještě krásně
kreslí a maluje. Terezko, jsme na Tebe
v Malých Hošticích pyšní a děkujeme!!!
Miroslava Konečná

Krizové situace prověřují nejen sílu,
ale i solidaritu lidí
Mimořádné události si vyžadují i mimořádné úsilí všech obětavých a uvědomělých občanů. S tím jsme se setkali, kdy po bleskových záplavách mnoho občanů postižených ulic
svým neskutečným úsilím i v noční době a několik dnů tuto kalamitu odstraňovali. Čistili
několikrát naplavenou hlínu ve svých domech, dvorech a na chodnících před svým domem, za což před nimi hluboce smekám a srdečně jim děkuji. Do týdne jsme nepoznali,
že přes obec proteklo tolik vody s bahnem. Přes několikadenní vynaložené úsilí čistících
vozů TS Opava jsme však nedokázali na několika málo místech obce dát chodníky do původního stavu. Bohužel, jsou i takoví občané, kteří si před domem neuklidili, přitom mají
zdravé ruce, nejsou přestárlí, v domě bydlí mladí lidé a čekali na pomoc od „někoho“. Našli
se i kritici. Daleko efektivnější by bylo, postavit se k takové události čelem a přiložit ruku k
dílu. S dobrým pocitem, že jsem udělal něco pro druhé i pro sebe. Naštěstí těch uvědomělých spoluobčanů je u nás daleko více. Velmi oceňuji pohotovost, odvahu a obětavost při
plnění úkolů pomoci bližním našich dobrovolných hasičů, profesionálních hasičů a také
pracovníků TS Opava, kteří přijeli a pomáhali v neděli v noci, ač to není jejich pracovní
povinností. Ručně i strojově pomohli našim spoluobčanům likvidovat napáchané škody.
A tak děkuji z celého srdce všem, kteří nejsou lhostejní k neštěstí jiných. Když je něco náročné, nemusí to být obětavé, ale obětavost je náročná vždy.
Miroslava Konečná

Informace

o investičních
a neinvestičních akcích
• Víceúčelová hala - dokončila se stavba
haly a proběhlo její slavnostní otevření.
• Rozšíření garáže (sklad požární zbrojnice) U Kaple - v květnu byl podán projekt,
ve kterém jsme nebyli úspěšní, proto bude

stavba skladu financována z rozpočtu obce.
Veřejná zakázka bude vyhlášená pravděpodobně v říjnu po schválení zastupitelstvem.
• Cyklostezka z Malých Hoštic ke Kauflandu - Státní fond dopravní infrastruktury
informoval o úpravě harmonogramu k
předkládání žádostí o příspěvek na vybudování cyklostezky, který byl posunutý na
leden 2021. Projektová dokumentace je
zpracována a čekáme na lednovou výzvu.
• Cyklostezka do Velkých Hoštic – cenová
nabídka k úpravě cyklostezky litým asfaltem
se pohybuje okolo 800 000 Kč. Zastupitelé
budou rozhodovat o prioritách investičních
akcí v obci na dalších zasedáních.
• Na základě vítězného projektu Nápady
pro Opavu budou TS Opava stavět na přelomu října a listopadu 2020 šplhací strom s
hnízdy na dětském hřišti v celkové hodnotě
395 030 Kč.
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• U příležitosti oslav ke Dni stromů se
budou u víceúčelové haly, u OÚ a v lesoparku vysazovat další stromy Předběžný termín
bude vyhlášen pravděpodobně na 24. 10.
2020, takže všichni dobrovolníci se vztahem
ke zdravému životnímu prostředí se mohou
přidat, termín a čas bude ještě včas upřesněn.
• Byla zpracována cenová nabídka na
opravu dalších dvou chodníků na ul. Luční
od křižovatky Bezručovy až k ul. Svobody
a dále chodník na ul. U Statku. Opravy by
měly začít dle klimatických podmínek na
jaře 2021.
• Realizace fasády a oprava střechy základní školy je naplánována na rok 2021 z
rozpočtu města.
• Po předběžné dohodě s ředitelkou
základní a mateřské školy bude vytvořen
prostor ve škole tak, aby mohla být o jarních
prázdninách 2021 přestěhována do školy
veřejná knihovna.
• Skanzen – následně po vystěhování
knihovny se v uvolněném prostoru budou
pořádat např. námětové workshopy.
• Projekt na změnu dopravního značení
dolní části Malých Hoštic byl dokončen,
čeká se na schválení příslušnými subjekty.
• Stavební pozemky nad hřištěm – vzhledem k několika vzniklým problémům se
zasíťováním pozemků se pravidelně schází
výrobní výbor k dalším variantám řešení.
Dopracování projektové dokumentace se
oddálilo smluvně s projektovou kanceláří do
konce ledna 2021.
• Byla opravena lávka (malý most) přes
řeku Opavu TS Opava.
• Byly natřeny herní prvky, posezení a
pergola na dětském a dopravním hřišti.
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Nová hala otevřena

• Dětské hřiště – opravilo se posezení
pro dospělé, dětem se vybudovalo nové
pískoviště.
• Zhotovily se 2 orientační tabule pro
cyklisty v MH u Kateřinského potoka a v PJ
poblíž křižovatky.
• Na základě požadavku občanů a po
jednání s TS Opava a odborem životního
prostředí magistrátu města Opavy se v rámci naší obce přesunuly 2 odpadkové koše od
požární zbrojnice k posezení v lesoparku na
prodloužené ulici Horní.
• Připravuje se projektová dokumentace a
schvalovací proces k vybudování kontejnerového stání na ulici Cihelní.
Miroslava Konečná

Získané finance v projektech a grantech
v roce 2018, 2019, 2020
nad rámec přiděleného rozpočtu naší obci
Rok 2018
Granty

64 300,-

Rok 2019
Granty

100 000,-

405 000,Hala
Okna v ZŠ

MŠMT
30 000 000,-

250 000,-

Téměř do roka a do dne trvala stavba nové
víceúčelové haly. Je to až k neuvěření, že
za tak relativně krátkou dobu byla provedena tak velká stavba. Slavnostní otevření
pro pozvané hosty se konalo 10.7.,kterého
se zúčastnili zástupci Moravskoslezského
kraje,Magistrátu města Opavy,zástupci
realizátora stavby,starostové měst a obcí
sdružení Hlučínska, zástupci naší obce
a TJ Slavia a pozvaní hosté. Vzhled stavby zvenčí i uvnitř určitě nenechal nikoho
chladným a příchozí znalecky pokyvovali
hlavami nad samotnou stavbou. Barevné
sladění interiéru, řešení detailů i kvalita
zpracování je u této haly skutečně velmi
povedená. Po přestřižení pásky významný-

mi hosty a požehnání panem farářem jsme
vdechli život nové stavbě. První kontakt s
novou palubovkou zakusili bývalí futsaloví
hráči Medvědů Malých Hoštic, po nich nastupující generace mladých hráčů.
V sobotu 11.7. se hala otevřela veřejnosti a
i přesto, že bylo velmi nevlídné počasí, cestu si našlo mnoho místních i přespolních
občanů, aby nakoukli a vyzkoušeli si samotnou hrací plochu, prohlédli si výstavu
fotografií, které vznikly během stavby panem Františkem Mlýnkem nebo si jen tak
sednout do nového bufetu a ochutnat něco
z malého rautu.
Nyní už hala žije svým životem. Správce
již bedlivě sleduje dění na hrací ploše, po-

stupně se do přilehlých prostor haly stěhují
pracovníci obce, kde budou mít své zázemí. Začaly pravidelné tréninky florbalistů,
basketbalistů, futsalistů, začíná se hrát badminton i tenis nebo třeba jen míčové hry.
Veškeré dění v hale můžete sledovat na
stránkách www.halamalehostice.cz nebo
facebooku Hala Malé Hoštice. Rezervaci
lze provést na e-mailu : halamalehostice@
gmail.com nebo telefonu 737 948 937.
Budeme se na Vás těšit. Život je sport a
sport je život. A jak by řekl Mirek Donutil svým „moravskem hantecem“ na počest
architekta projektu: „Petr na Špilas !!!“
Lukáš Vaněk

Rok 2020
Granty

208 440,-

Vyšplhej se na
své hnízdo

395 000,-

MSK dotace na
dozory

400 000,-

Projekty
a granty

250 000,Rozhlasy

Celkem za rok
2018
719 300,-

1 300 000,Hala

Celkem za rok
2019
31 400 000,-

SMO
20 000 000,-

Celkem za rok
2020
21 253 440,-

Záplavy v Malých Hošticích
Letošní léto bylo nejdeštivější za posledních deset let. V průměru spadlo na území Česka 322
milimetrů srážek. Deštivý byl letos zejména červen, kdy úhrn srážek dosáhl téměř dvojnásobku dlouhodobého průměru. Mnozí z nás si dopad tohoto stavu zažili na vlastní kůži.
Ve dnech 26. -28. června postihly naši městskou část takové záplavy, jaké nemají v posledních
letech obdoby. Na uvedené záplavové mapě Českého úřadu zeměměřického a katastrálního je
znázorněna hoštická oblast pojímající vodu z neuvěřitelných 63,364 ha, která za normálních
okolností stéká do poldru, který pojme maximálně vodu jen ze 2,152 ha umístěného v těsné
blízkosti lesoparku. Přívalový páteční déšť již poldr nezvládl pojmout. Voda přetekla do blízkého skladu materiálu Technických služeb, také se valila po polích, kde je zasazena kukuřice
a následně tekla proudem po ulici Opavské, Dvořákové a Cihelní a vše směrem dolů po ulici
Slezské k nádraží.
Během několika minut se ulicemi valila doslova řeka pojímající bahno z polí, které zatopily
naše zahrady, sklepy a bohužel některým občanům i domácnosti. Od nočních hodin probíhaly úklidové práce až do neděle, kdy bohužel přišla druhá záplavová vlna s daleko ničivějším účinkem. Jak je z map patrné, veškerá voda stékala k nejnižšímu bodu Malých Hoštic na
úrovni rodinného domu ulice Slezská č.p. 60. Jedná se o můj rodný dům, ve kterém nyní žije
má sestra. Za pomocí hasičů a Technických služeb Opava, kterým patří velké poděkování,
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byly staženy hromady bahna spoluobčany a
našimi dobrovolnými hasiči na jedno místo,
strojovou technikou naloženo a převezeno z
komunikace na místo jiné. Ještě několik dní
poté čistily vozy Technických služeb bahno z
chodníků a z cest.
Už jako dítě jsem zažila nejednou záplavy, ale
také povodně, zejména ty z roku 1997. Výstavba protipovodňové hráze snížila dopad
při další povodni v roce 2002. Bohužel nic takového nemáme na záplavy. Vedení naší obce
v čele s naší starostkou však řeší s odbornými
firmami další možnosti ochrany obce.
Vzniku povodní a záplav nelze zabránit, lze
pouze zmírnit jejich dopad na životy a majetek obyvatel. Pevně věřím, že jednání MČ s
odbornými firmami bude mít uspokojivé výsledky a takovéto události budou v budoucnu
jen naší nehezkou vzpomínkou.
Marie Vegelová

Tip na výlet

Cyklovýlet do Bohumína

Pokud se někdo z Vás rád projíždí na kole či elektrokole, mám pro Vás další tip na
výlet. Z Malých Hoštic se dá velmi příjemně vyjet podél řeky Opavy směrem na
Velké Hoštice a stále se držte cyklostezky. Přes Kravaře se dostanete na Koutské
a Zábřežské louky, které během léta krásně nakvétají, a pod Benešovem objedete
Jezero ,až se dostanete na cestu,spojující Háj ve Slezsku s Benešovem. Před Benešovem uhnete doprava a polní cesta vás dovede až ke Kozmickým ptačím loukám
s pozorovatelnou a krásnými výhledy na mokřady,vodní ptactvo a oboru s Exmorskými divokými koňmi. Kousek od pozorovatelny se dostanete k cestě mezi
Jilešovicemi a Kozmicemi,poté se vydáte na Kozmice a Darkovičky ,kde můžete
navštívit vojenské muzeum Pěchotní srub Alej a přilehlé opevnění z 2.svět.války.
Pak už je to kousek do Šilheřovic na zámek a zámecký park. Doporučuji za odměnu navštívit místní cukrárnu a přes poslední úsek na Chalupki(PL) se dostanete
do Starého Bohumína. Tam o víkendech od jara do podzimu máte možnost splutí
na raftech nebo kánoích Hraniční meandry řeky Odry. Pěkná záležitost na cca 2
hodinky. Kdo nerad vodu,může navštívit rozhlednu nad těmito meandry. No a
pak je to již na Vás – zda dojedete až do hornického muzea na Landeku v Ostravě
– Přívoze nebo se vydáte zpět vlakem.
Tak šťastnou cestu!!!
Lukáš Vaněk
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Pusté Jakartice
Léto končí podzimem

Letošní léto bylo takové nějaké jiné, než předchozí roky. Nemám na mysli jen různá rozporuplná a chaoticky vyhlašovaná vládní opatření. Byli jsme většinou doma, nikam se moc
necestovalo. Navíc počasí nebylo nic moc.
Vždyť skoro celý červen a červenec propršely. Říká se, že všechno zlé je pro něco dobré.
Díky vydatným dešťům se neopakovalo sucho
z minulých let a kvůli omezeným možnostem
cestovat jsme si o to více užili domova. Jak už
jsem psal, slavíme letos 750 let Pustých Jakartic. Při této příležitosti byla zhotovena a instalována nová informační tabule, kterou najdete
na odpočívadle na křižovatce. Slavnostně byla
odhalena 24. července. 15. srpna se uskutečnilo dlouho plánované a již jednou odložené
vystoupení pěveckého dua Kamelie. Byl to
neopakovatelný a úžasný zážitek za skvělé atmosféry. Kamelie převedly, že i po 40. letech,
kdy působí v populární hudbě, dokáží pobavit
a roztančit skoro celé publikum. Navíc jim to
stále ohromně sluší.
Letos poprvé se někteří z nás domluvili a vydali se sjet na raftu a kánoích část řeky Vltavy.

Všichni oděni do triček s nápisem Klingebeutel, jsme se vlakem vydali do Jižních Čech.
Start byl 18. srpna u Lipenské přehrady a cíl 21.
srpna ve Zlaté Koruně. Cesta vedla překrásnými zákoutími a viděli jsme mnohá historická
místa. Mimo jiné i třeba nádherné město Český Krumlov. Bylo to nové, skvělé a pokud to
vyjde pojedeme příští rok opět na vodu.
Svátek patronky naší kapličky – Panny Marie
Sedmibolestné jsme oslavili v neděli 13. září.
Po dobrých zkušenostech z minulých let, konala se bohoslužba opět v areálu za kapličkou.
Jak se říká zaplať Pán Bůh, vše dobře dopadlo
a spokojeni byli jak věřící tak i pan farář, otec
Radovan.
Na začátku se mi chtělo slovy klasika říct ,,
tento způsob léta zá se být poněkud nešťastný“, když se, ale poohlédnu zpět, bylo to léto
výjimečné a to v tom nejlepším slova smyslu.
Na závěr se hodí poděkovat. Děkuji tedy všem
lidem s kterými tady žiji a kteří se podíleli na
všech akcích za nezištnou a obětavou pomoc.
Bez Vás by to nešlo. Přeji nám všem klidný a
pohodový podzim a jen samé dobré zprávy.
Karel Kopperberg

ČČK po koronavirové pauze opět funguje
Každý už se těšil na krásné dny a výlety po omezeném volnu, a tak jsme hned 2. 7. se jeli podívat do Klimkovic. Jsou to krásné lázně,
kolem krásná příroda a lesy. Ve středu 22. 7. jsme jeli autobusem směr Vítkov, prošli jsme si město, navštívili jsme místní kostel a hřbitov.
V cukrárně si dali kávu a pokračovali jsme směr na Klokočov. Po půlhodinové procházce lesem jsme došli na poutní místo Maria Skála.
Napili jsme se z jejího pramene a vrátili se zpátky do Opavy. Další výlet se uskutečnil 13. 8. do Karlovic u Vrbna pod Pradědem, tam jsme
navštívili jejich skanzen zvaný Kosárna. Hodinová prohlídka s výkladem byla poučná a zajímavá. Odpoledne jsme využili na procházku
lesem a k večeru jsme se opět vrátili domů. Mimořádné odpoledne jsme prožili ve středu 3. 9. Odpoledne se jelo autobusem do nedaleké
Chuchelné, vesnice je to krásná, ale velmi nás zaujala prohlídka v hrobce, kde bývalý pan starosta nám hodinu sděloval informace o
historii hrobky až do současnosti. Doufám, že výlety si každý užil a na podzim se uskuteční další, jen aby je nezhatila nějaká omezení.
Přijďte mezi nás a doneste s sebou i dobré nápady.
Příjemné podzimní dny všem občanům přeje za ČČK Bronislava Klingerová
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Školní rok byl slavnostně zahájen
Velké dešťové kapky po celý den hustě padaly na zem, jako by všem
chtěly dát na srozuměnou, že prázdniny definitivně skončily. Malí
i velcí školáci zamířili s úsměvem po dlouhé době opět do školní
budovy. Ti velcí se těšili na své kamarády, které neviděli mnohem
déle než obvykle. Pro ty nejmenší to byl první školní den a školáčci byli zvědaví, co je vlastně všechno ve škole čeká. Slavnostní
zahájení proběhlo tentokrát ve třídách. Naši prvňáčci se společně
se svými rodiči shromáždili ve vyzdobené třídě, kde na ně čekaly
balíčky s pomůckami a učebnice, za které vedení obce moc děkujeme. Potěšily nás i drobné dárky od sponzorů. Po zaznění státní
hymny přivítala všechny přítomné třídní učitelka s paní ředitelkou.
Poté byli všichni prvňáčci slavnostně pasováni na školáky. Na památku slavnostního dne dostali žáci pamětní list a stuhu, které jim
budou i s fotografií tento den připomínat třeba i za několik let. Všichni žáci zhlédli krátké video zachycující život ve škole v uplynulém
školním roce. Přestože to byl rok výjimečný, zažili žáci spoustu akcí, které chceme uskutečnit i letos. Můžeme se opět těšit na Pochod
duchů, Mikuláše, Veselé hrátky s písmenky, Vánoce ve škole, Karneval či návštěvu Prahy v jarních měsících. V zimě se žáci zúčastní
lyžařského výcviku, plavání, bruslení a na jaře pojedou do školy v přírodě. V rámci školní družiny nás čekají již tradiční i nové kroužky.
Nejvíce se letos těšíme na práci v nové venkovní učebně. Plánů máme opět mnoho a věříme, že je všechny budeme moci uskutečnit.
Mgr. Hana Radová

Na zahradě ZŠ vyrostla během prázdnin nová venkovní učebna
Na jaře 2020 dost pršelo, pak začalo být teplo a
jako rostou houby po dešti, tak nám na zahradě
základní školy vyrostla nová venkovní učebna.
Podhoubí vzniku učebny sahá zpátky do roku
2018, kdy byl na podzim schválen projektový
záměr vybudování venkovní učebny a
pořízení vybavení pro výuku přírodovědných
a řemeslných předmětů. Následovala hektická
příprava projektové dokumentace, vytvoření
studie proveditelnosti a podání žádosti o dotaci.
Termín pro podání žádosti byl 31.12.2018. Bez
ohledu na probíhající vánoční svátky, finišovali
všichni do přípravy zapojení lidé své práce tak,
aby se splnili veškeré formální požadavky a
žádost byla podána včas. Na Silvestra pak už
mohli v klidu oslavit příchod nového roku a
doufat v další pozitivní vývoj.
Téměř celý rok 2019 zůstávalo podhoubí
záměru beze změn. Žádost o dotaci procházela
různými stupni schvalování, občas bylo nutné
něco dovysvětlit či doložit. Pravděpodobnost,
že se výstavba uskuteční byla vysoká, ale
jistota poskytnutí dotace nikoliv. Obrat nastal
v listopadu 2019, kdy přišla zpráva o schválení
dotace a vydání právního aktu, potvrzující
že projekt s názvem „Vytvoření a vybavení
venkovní učebny pro rozvoj technickořemeslných a přírodovědných kompetencí
žáků ZŠ Opava - Malé Hoštice“, registrační
číslo: reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/00
10846 realizovaný v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu (IROP)
bude financován ze zdrojů EU.
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Chvíle nadšení z potvrzení přijetí
dotace vystřídalo studium podmínek
pro realizaci, připomenutí, co všechno
jsme ve studii proveditelnosti plánovali
uskutečnit. Podhoubí se začalo rozrůstat.
Začátkem roku 2020 začaly být připravovány
výběrová řízení na realizaci výstavby venkovní
učebny i dodavatele vybavení pro přírodovědné
a řemeslné předměty. Vítězem výběrového
řízení na stavební práce se stal pan V. Duda.
Na dodávce vybavení (tj. výukových pomůcek
a nábytku) se podílely 3 různé obchodní
společnosti.Stavební práce byly zahájeny
v období koronavirového uzavření škol v
polovině května. Stavba začala nenápadně růst.
V červnu už bylo patrné, že na zahradě vzniká
něco nového, ale svou finální podobu dostala

venkovní učebna až během letních prázdnin.
Dodávky nábytku a výukových pomůcek
pro přírodovědné a technicko-řemeslné
předměty dorazily v srpnu. A tak k začátku
nového školního roku byli žáci přivítáni
velkou novinkou, která jim během jejich
nepřítomnosti, vyrostla na školní zahradě.
Kombinace dřeva a skla, velkých prosklených
oken a dveří, výhled do otevřené školní
zahrady budí dojem, že sedíte venku. Chtěli
byste si vyzkoušet, jak se v takové venkovní
učebně budete cítit a zda by Vás bavilo se v
takovém prostředí učit, přijďte se podívat.
Slavnostní otevření venkovní učebny pro
veřejnost se bude konat 29. 9. 2020 od 12:00 –
17:00 hodin. Srdečně Vás zveme.

Ing. Iva Palatová, projektová manažerka

Nahlédnutí do MŠ

Letošní prázdniny se nám poněkud protáhly.
Některé děti si je prodloužily již od března,
kdy se dveře MŠ uzavřely z důvodu nečekané
pandemie, která v podstatě ochromila celý svět.
Dlouhodobý pobyt dětí s rodiči, či prarodiči,
byl z citového hlediska pro děti jistě příznivý,
avšak pro dospělé určitě nesmírně náročný.
Děti potřebují kolektiv vrstevníků a spoustu
aktivit, které jim může zajistit právě mateřská
škola.Od 1.9.2020 se pro nový školní rok dveře
MŠ opět otevřely a ve školce už je zase živo
jako v mraveništi. Vzhledem k dlouhodobému
pobytu dětí doma, je možné, že problém s
adaptací na MŠ bude jak u nových, tak u
starších dětí. Věříme, že klidným a laskavým
přístupem vše zvládneme. S adaptací nám
také pomůže nová učební pomůcka Emušáci
– Ferda a jeho mouchy. Hlavním hrdinou je
žabák Ferda a jeho kamarádky mouchy, které
představují různé emoce.
Na děti čekalo ve školce jedno velké překvapení
v podobě zahradní houpačky pro ty nejmenší .
Nový školní rok zatím bude probíhat za zvýšených hygienických opatření. Máme povinnost řídit se nařízením vlády a Ministerstva školství.
Plánované akce budou v souladu s vydanými dokumenty.
Naše mateřská škola se zapojila do projektu Se Sokolem do života, který je zaměřen na rozvoj pohybové gramotnosti předškolních dětí .
Ve spolupráci s MŠ ve Vávrovicích se zúčastníme projektu Sdílení zkušeností pedagogů. Ve Vávrovicích je jednotřídní MŠ a její učitelky
projevily v rámci tohoto projektu zájem, seznámit se s prací ve dvoutřídní školce a získat povědomí, co obnáší práce s dětmi ve spolupráci s
Mensou. Rády jim práci s dětmi ukážeme a podělíme se o naše zkušenosti a názory.
Více informací se dozvíte na webu školy, kam budeme i nadále vkládat aktuální informace týkající se provozu i aktivit MŠ.
Hana Kupková

Historie

Dlouhý školní rok 1919/1920
Až do února 1920 patřilo Hlučínsko k Německu. Školní rok zde začínal v dubnu a
končil vždy v březnu následujícího roku.
Po připojení k Československu byl stávající
školní rok prodloužen až do konce června,
takže školáci v tomto čase absolvovali docházku plných 15 měsíců.
Jak dokládají třídní knihy malohoštické
školy, zase tak náročný školní rok to nebyl.
V roce 1919 měli žáci letní prázdniny od 24.
července do 31. srpna. Pak bylo volno v čase
podzimních prázdnin, od 30. září do 14.
října. Jelikož v poválečné bídě byla nouze o
suroviny, následkem nedostatku uhlí následovaly hned 15. října 1919 takzvané uhelné
prázdniny, které trvaly do 4. ledna 1920.
Až do konce dubna se na škole učilo německy, české zápisy v třídní knize začínají
9. května 1920, kdy nový učitel Josef Böhm
zaznamenal, že „děti nepřišly do moravšti-

ny“. Počátek české výuky věnoval učitel triviálním tématům. Procvičoval jména týdnů
a měsíců v češtině, rozdíly mezi českými
a německými písmeny, rodinná a křestní
jména žáků německy a česky.
O tom, že změna vyučovacího jazyka na
školách v obcích na Hlučínsku nebyla přivítána s nadšením, svědčí doklady i v Malých
Hošticích. Snad i s vědomím nebo na popud rodičů školáci často výuku sabotovali.
V třídní knize se píše: Děti nepřišly do hodiny češtiny. K 7. červnu 1920 učitel Böhm
zapsal: V úterý nepřišly žádné děti do školy.
Vše vyvrcholilo koncem školního roku,
kdy měly děti jet na školní výlet do Opavy.
Ačkoli se přihlásili všichni žáci, dostavilo se jen pět děvčat, ostatní zůstali doma.
Údajným důvodem bylo propuštění dosavadního německého učitele Wilibalda Datka, který na zdejší škole učil od ledna 1913.

Zdeněk Kravar
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FARNOST

Živý Růženec

Vážení spoluobčané,
začal již nový školní rok a s tím jsou spojené
povinnosti pro žáky, studenty a další starosti
pro rodiče. Po několika měsících, kdy se žáci
nemohli účastnit prezenční výuky, se opět vrací
do školních lavic. Opět nemůžeme zapomenout
ani výuku náboženství, která nám dává ucelený
pohled na stvoření a život. Máme také církevní
školy, jako školy v českém vzdělávacím systému,
zajišťují kompletní vzdělávání prostřednictvím
harmonického rozvoje žáka v jeho fyzických,
psychických, morálních a duchovních rozměrech. Sice v naší farnosti církevní školu nemám,
tím více je zapotřebí, dbát na to, aby naše děti
dostaly základní poznatky z katolického náboženství. Proto se obracím na rodiče, aby své děti
přihlásili do náboženství, neboť se domnívám,
že v tomto multikulturním světě, ve kterém žijeme, mladá generace nutně potřebuje slyšet o
morálních hodnotách, které jsou postaveny na
pevných základech. Přeji rodičům, učitelů, žákům hodně trpělivosti a Boží pomoci pro tento
školní rok.
Dr. Radovan Hradil

Od kostela sv. Matouše jsme se přesunuli k restauraci sv. Mikuláše, kde náš již čekali se svátečním menu. Po vydatném obědě – občerstvení a posílení
jsme dále cestovali přes krátké území Polska do obce Pišť ke kostelu sv. Vavřince. Tento chrám skýtá bohatou historii a mariánské poutní místo Panny
Marie Czestochovské zasvěcené modlitbám za mír a usmíření mezi národy. V roce 2003 byla v areálu poutního místa dokončena Lurdská jeskyně a
venkovní křížová cesta z keramických reliéfů (ozdobné sochařské dílo vystupující z plochy) s oddechovou a parkovou částí. Taky jsme si prohlédli unikát – sluneční hodiny, které jsou největší v Evropě. Po krátké prohlídce jsme si to namířili domů. A již se blížil náš odpust a tak jsme se pustili do práce.
Nejprve upravit okolí kaple, pak vnitřní prostor a nakonec výzdobu. Letošní slavnost byla skromnější, bez atrakcí, ale to podstatné bylo zachováno.
Mše svatá byla obětována za živé a zemřelé občany Malých Hoštic. Již se stává tradicí, že během mše svaté zazní Schubertova „Ave Maria“. Děkujeme.
Zamyšlení nad dnešní situací.
V Bibli je 365 krát psáno slovo „Nebojte se“ Strach není způsob, jakým vidíme skutečnost. Je to zvětšovací sklo všech problémů. Které zmenšují naději.
Uchování zbytečného strachu v srdci vede k jeho ztvrdnutí.
Bratři v doprovodu světských lidí přišli a prosili abbe Felixe o duchovní radu. Po dlouhém mlčení jim řekl: V této době není rady. Dokud se bratři ptávali
starců a dělali to, co jim oni radili, Bůh vnukal starcům, jak mají mluvit. Avšak teď, když se bratři už jen ptají, ale nedělají, co slyší, odňal Bůh starcům
milost a oni už nenacházejí slova, protože není, kdo by je plnil.
Závěrem. A tak se nebojme a věřme, že na konci každého tunelu je světlo. Buďme ale prozřetelní a zodpovědní.
Za společenství Marie Fialová

Zahrádkáři z Malých Hoštic

Zahrádkáři v Malých Hošticích
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termín 3. srpna 2019 v 13,30 hod. od hřiště v Malých
účastnící výletu si ji pochvalovali.
Zvažujeme ZÁJEZD do Častolovic, kde se ve dnech 3.- 6.10.2019 bude konat výstava „Zahrada východních
Každoročně jsme pořádali po odpustu seČech.“
tkání našich členů na „Posezení U kýty“.
Odpust sice nebyl, ale opékačku jsme připravili v sobotu odpoledne 5.9.2020. Počasí bylo nádherné, kýta byla moc dobrá,
dobroty z domu potěšily, nálada členů výborná.
Také v průběhu léta jsme zorganizovali brigády na údržbu zeleně, na zalévání stromků a keřů a na sekání trávy. Máme krásný
zahrádkářský areál. Po několika letech
cílených každoročních úprav postupně
členové na brigádách vyčistili břehy pod
chatou, vysadili nové krásné zdravé stromky a keře, opravila se pergola, vyspravil se
dlážděný prostor pod pergolou, za pomocí
odborných firem je nový dlážděný chodník k chatě a v letošním roce i opravena

Můžeme upozornit na další akce:

Andante – zpomalme, pozastavme se

Doba pandemie, která nás zastihla již v době
postní, stále přetrvává. Doba postní je duchovní přípravou na největší církevní svátky roku
„Velikonoce“. Ale všechny rituály, které do této
doby patří, byly z důvodu epidemie pro veřejnost omezeny. Uzavřely se školy, kostely, různé
služby, vylidnily se ulice a všechny nás to pozastavilo. Přicházela nová opatření a tak jsme se
uzavřeli do svých domovů a postupně přebírali
funkce učitelů, vychovatelů a jiné. Pod rouškami
jsme si uvědomili, co pro nás znamená příroda
a jak vzácný je čistý vzduch, který nám chybí a
jak se bojíme toho co vlastně ani nevidíme.
Velikonoční období jsme díky televizi NOE,
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která nám denně zprostředkovávala veškeré
obřady jsme mohli nahlédnou i do Vatikánu k
bohoslužbám sloužené sv. otcem Františkem,
které nás velmi obohatilo. Taky jsme se dozvěděli, že i u nás ve farnosti „Stará Bela“ je uložena
část ostatků sv. Korony. Svatá Korona uctívána
jako patronka epidemií, nepříznivého počasí,
dobrých investic a podle ní jsou pojmenovány
i lékárny. Tato mučednice zemřela jako mladá
vdova pro svou víru roztrhnutím těla mezi dvěma palmami. Přivázána a poté co byly palmy
narovnány ohromnou silou, roztrhly její tělo.
Jak čas ubíhal, byli jsme donuceni vyčkat a nakonec změnit plánované akce pro tento rok. Po
úvaze jsme se nakonec rozhodli navštívit někte-

rý chrám v blízkém okolí a tím se stal chrám
v obci Hať a obci Píšť. Po domluvě s místním
farářem jsme vyrazili za mírného poprchávání
pěti osobními automobily ke kostelu sv. Matouše v Hati, kde nás již očekával mladý sympatický
kněz. Po krátkém přivítání nás seznámil s historií kostela a s činnosti farnosti. Došlo i na otázky. Pak byla sloužena mše svatá s přímluvami s
kázáním, se sborovým zpěvem s poděkováním
a nakonec i s doprovodem ke křížové cestě, kterou jsme si již připravili sami. Byla to křížová
cesta určena pro dobu pandemie koronaviru,
která byla převzata od řeholnic ze Slovenska.
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Mladí hasiči
Rád bych se s Vámi podělil o radosti a úspěchy týmu starších žáků v letošní sezóně. Za výkony, výsledky a reprezentaci našeho SDH a obce
Malé Hoštice na soutěžích v letošním létě nezbývá než našim mladým hasičům moc poděkovat a pogratulovat.
Petr Pfleger

Na závodech 60m překážek v
Dobroslavicích jsme v kategorii starší žačky
obsadily první dvě místa.

Závody 60m překážek v Bruntále a Malé Hoštice
opět na bedně

Finálový závod nejlepších hasičských družstev z okresu Opava O pohár starosty OSH v disciplínách
60m překážek, štafeta dvojic a požární útok jsme v kategorii starších žáků vyhráli a postoupili na kraj.

První místo v závodě 100m překážek
kategorie mladších dorostenek v Moravském
Berouně
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Mezi nejlepšími hasiči Moravskoslezského
kraje na závodech O pohár starosty KSH
MSK jsme skončili pátí.

HASIČI
Vážení spoluobčané,
letošní rok byl kvůli covidu jiný, než roky
ostatní. Co-vid 19 trápí všechny lidi ale
samozřejmě i náš sbor. Chvíle radosti, kdy
se před sezónou daly dohromady družstva
dorostu, druhé družstvo mladších žen a
dokonce i družstvo mužů vystřídaly chvíle
bezmoci. Přišlo nařízení a vše, co jsme měli
v plánu bylo zrušeno, nebo pozastaveno.
Na místním hřišti měla proběhnout okresní kola žáků a dorostenců ve hře Plamen.
Posléze měl proběhnout MSP mužů a žen.

V květnu byla sloužena mše svatá za živé a
zemřelé hasiče z Malých Hoštic.
V této chvíli doufáme, že nám vyjdou alespoň soutěže: Okresní liga mladších a starších žáků a po několika letech Opavská liga
veteránů, které budou v sobotu 26.9. od 9 h
na místním hřišti.
Nejvíce práce měla bohužel zásahová jednotka, která vyjížděla k několika menším
požárům ale také několika živelným pohromám, které zasáhly naši obec.
Začátkem září skončila Extraliga ČR v

požárním sportu a naše ženy skončily na
děleném sedmém místě s Myštěvsí. Naši
sousedé, muži z Velkých Hoštic, celou extraligu vyhráli a můžou se pyšnit titulem
MISTŘI ČR a k tomu jim gratulujeme.
Na závěr tohoto článku bych rád poděkoval spoluobčanům, kteří nám koncem
června pomohli při úklidu zabahněných
cest a chodníků.
					
		
za SDH Věncek Pavel
starosta SDH

Další fotbalová sezóna je v běhu
Velký otazník se vznášel nad otázkou, zdali a za
jakých podmínek začne další fotbalová sezóna
nejen v Malých Hošticích, ale v celém fotbalovém světě. Nelehká situace způsobená Covid
pandemií vnášela velkou nejistotu s ohledem
na ochranu zdraví náš všech. Nakonec se za
zpřísněných hygienických pravidel pro samotné
týmy, hráče, rozhodčí i funkcionáře dala fotbalu
zelená a v polovině srpna se rozjel další ročník
I.A třídy Moravskoslezského kraje ve 2020/2021
ve kterém do bojů zasáhne v této podzimní části
celkově čtrnáct družstev. Jsou jimi Ludgeřovice,
Kravaře, Hradec nad Moravicí, Stará Bělá, Slavkov, Darkovičky, Štěpánkovice, Mokré Lazce,
Chlebičov, Jakubčovice, Vřesina, Bolatice, Slovan Ostrava a samozřejmě Malé Hoštice.
Při čtení tohoto článku již má náš A.tým za sebou celkem 5 utkání se ziskem 6 bodů a skóre
12:15 přičemž v tabulce okupuje momentálně
devátou příčku a na špici ztrácí devět bodů.
V úvodním kole nového ročníku I.A třídy na
našem hřišti padl divácký rekord kola kdy nás
poctilo svou návštěvou dle zápisu o utkání celkem 380 diváků. První tři body si ovšem připsalo hostující družstvo Kravař, kdy v první půli
ještě žádnou z mnoha svých šancí nevyužily
nicméně nepřesní byli však také domácí Šafarčík, a na úvod druhé půle i Stříbný, a tak hosté
nakonec dokráčeli k zasloužené výhře 3:0.
V druhém utkání jsme zavítali na půdu Ludgeřovic. Za dusného počasí nastoupili oba týmy k
první půli. Zranění nepustila do hry Chřibka,
Pospěcha a navíc v průběhu prvního poločasu
střídal také brankář Hoštic Greipel. Domácí
byli lepším týmem z čehož pramenily také jejich šance, z nichž se jim podařilo ovšem k našemu štěstí proměnit jen jednu. Za deštivého,
bouřkového počasí nastoupili oba týmy k druhé
půli. Déšť sílil a po deseti minutách hlavní roz-

hodčí přerušil zápas. Po krátkém pokusu o pokračování, kdy se míč na hrací ploše zastavoval
v kalužích vody, se nakonec rozhodli sudí střetnutí předčasně ukončit. V náhradním termínu
potvrdili Ludgeřovice roli favorita což potvrdil i
výsledek utkání 3:0 pro Ludgeřovice.
V dalším domácím zápase si již kluci chtěli spravit konečně náladu a ochutnat pocit vítězství což
se jim nakonec před domácí kulisou proti soupeři ze Staré Bělé podařilo. V tomto nedělním
utkání viděli diváci mimo jiné dvě červené karty, penaltu, spoustu strkanic, zranění a všehovšudy sedm branek.
Úvod patřil hostům, ti se však gólově neprosadili. Naopak, Dominik Klinger obešel protihráče
a před bránou našel Adamčíka, který měl lehkou práci. Druhou trefu obstaral Kostka, jenž
tečoval standardku Šafarčíka a zaznamenal tak
premiérový zásah za Hoštice. Stará Bělá do půle
stihla snížit, ovšem chvíli po pauze šla do deseti.
Přesilovku využil po deseti minutách z penalty
Šafarčík, a hned nato našel Schrom před brankou samotného Dominika Klingera. Následovala červená karta pro Stříbného za faul na polovině soupeře. Jednalo se o první červenou pro náš
tým od zápasu v Litultovicích na jaře roku 2015.
Hosté před koncem utkání po rohu podruhé
skórovali, stav utkání ale uzavřel za Hoštice
Režnar, který svým centrem překvapil brankáře
hostí a rovněž si připsal první gól v hoštickém

dresu. Malé Hoštice task porazili Starou Bělou
vysoko 5:2.
Další utkání v neděli ráno se v Mokrých Lazcích našim fotbalistům nepovedlo. Sokol hned v
úvodu vstřelil dvě branky, zato branka D. Klingera nebyla pro ofsajd uznána. Do půle domácí přidali ještě jeden zásah, po přestávce přišel
čtvrtý gól. Až poté se prosadil Dominik Klinger
po centru Schroma. Další snahu o snížení zhatil
faul na Droppu, který musel pro zranění střídat.
Lazce přidali další dvě trefy. Mnoho šancí soupeře v průběhu zápasu navíc vychytal Honka.
Ke konci upravil na konečných 6-2 po příhře
Šafarčíka znovu Dominik Klinger.
V zatím posledním utkání jsme hostili na domácím hřišti TJ Sokol Slavkov. Hosté nabuzení
výhrou v posledním jejich utkání na domácím
hřišti proti Slovanu Ostrava vstoupili do utkání
s odhodláním urvat všechny tři body nicméně
narazili na velmi dobře připravený domácí tým
v sestavě Honka - Unruh, Klinger E., Droppa,
Pospěch (50. Mlýnek) - Schrom (77. Režnar),
Chřibek (C), Kostka (87. Pivoda), Adamčík (85.
Stoček) - Klinger D., Šafarčík který korunoval
hattrickem Ondra Šafarčík. Tlak domácích ihned v úvodu vyústil ve vlastní branku domácích
již v 7-mé minutě utkání a uklidňující gól na
dva nula přidal v 18-té minutě Adamčík. Hosté
si ještě za stavu 2:0 trefili do domácí sítě Hoštic
a trochu tak zdramatizovali toto utkání ovšem
pojistku v podobě svého prvního gólu ihned z
obratu dal Ondra Šafarčík a do šatem se tak odcházelo za stavu 3:1 pro domácí hráče. V druhé
půli již dokonal opět vysokou domácí výhru
Ondra Šafarčík svými dvěma góly a dovršil tak
první hattrick této probíhající sezóny. Konečný
výsledek TJ SLAVIA MALÉ HOŠTICE - TJ SOKOL SLAVKOV 5:1.
Michal Kokošek, Daniel Mlýnek
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Malé Hoštice na mistrovství ČR
Žádný apríl, ale skutečnost. 13. září se starší žáci TJ Slavia Malé Hoštice pod vedením trenérů Martina Vltavského,
Marka Fusse, Ondřeje Tamfala a Vladana Bartoška jako vítěz moravskoslezské futsalové ligy zúčastnili Mistrovství
republiky do 15 let v Plzni.
Po porážce 0:4 s FC Cheb a výhře 2:0 nad Plzní brali díky systému turnaje „jen“ bronzové medaile.
„ Ještě ve čtvrtek po nařízení vlády o povinnosti opět nosit roušky uvnitř budov jsme netušili, zdali se na mistrovství
vůbec vypravíme. Nakonec jsme si to díky našemu vedení a obce do Plzně přeci jen přijeli užít. V prvním zápase
proti Chebu jsme si nemohli zvyknout na odlišná pravidla oproti velkému fotbalu a než jsme se rozkoukali, byl
konec. V dalším zápase s Plzní s nějakými Hošticemi nikdo nepočítal, obzvlášť když předtím domácí porazili
Cheb 2:0, a to ještě asi deset šancí neproměnili. Kluci byli zklamaní z předchozí porážky, ale v šatně jsme si
řekli, že jsme tu nejeli na výlet, že tady s námi nikdo nepočítá a Plzeň rozbijeme! Škoda chyb z 29. a 30. minuty s
Chebem ... mohlo být klidně zlato. Chtěl bych poděkovat všem hráčům, že to nevzdali a bojovali až do konce, za
vzornou reprezentaci obce, samozřejmě i těm kteří tu s námi nemohli být a k postupu na republiku nám pomohli“.
Martin Vltavský, trenér

Klub Starých pánů
Výkony Starých pánů na hřišti i mimo
něj je mnohdy hodný obdivu. Tu
kvalitní klička, tu ulička, tu bekhend
či forhend, tu bowling nebo kulečník.
Prostě sportem ke zdraví. Když uvážíte,
že někteří z nich již překročili šedesát let,
a přesto jsou sportovně velmi aktivní,
nezbývá, než závidět. Pravidelné páteční
tréninky spolu s béčkem mužů jsou již
dlouholetou rutinou od jara do podzimu.
Nad finanční správou pokladny drží
železnou ruku „ prezidentó klubu“ Karel
Fuss, obávaným koučem držící morálku
a sportovní výkonnost na nejvyšší úrovni je Petr Fuss, bossem a podporovatelem
Lumír Kurka, který za nás dříve hrával. Bez těchto lidí by jen těžko klub fungoval,
členové se pravidelně scházeli, sportovali či se jen tak radovali ze života.
Již poněkolikáté proběhl v létě tenisový turnaj Starých pánů a v září letní soustředění
v Chorvatsku. Letošní rok byl specifický v tom, že díky „Coroně“ do poslední chvíle
nebylo jasné, zda se vůbec pojede. Naštěstí možnost výjezdu tu zůstala, a liduprázdné
pláže přivítaly nedočkavé suchozemce, prahnoucí po modrém obzoru, kde se země pojí
s nebem…. Ranní rozplavba, fotbalové utkání, slunce bez mráčku i výlet do nedaleké
Poreče. To vše jsme stihli. Tak příští rok naviděnou. Dobro došli z Hrvatske.
Lukáš Vaněk

Hoštický hokej

Letošní hokejový ročník se nám z důvodů covid - 19
bohužel nedohrál, tak jako spousty ostatních soutěží
at už to byl hokej, fotbal nebo plno dalších sportů. I
tak bych se rád ohlédnul za tím, co se alepoň stačílo
odehrát, než byly soutěže zrušeny. Základní část jsme
ukončili na 5. místě.

Nejlepší hráč turnaje Daniel Sukdol.

Kapitán Jeroným Vltavský

Radost po výhře nad Plzní
Spodní řada: Jeroným Vltavský,
Alexandr Rychlý, Adam Celta,
Daniel Sukdol, Vojta Neuwirth.
Nahoře: Vladan Bartošek, Petr
Sukdol, Štěpán Winkler, Adam
Juřík, Aleš Habura, Martin
Vltavský.
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Tabulka po základní části
1. Medical Opava

		

17 bodů

2. STK Štěpánkovice 		

15 body

3. SK P.E.M.A. hokej 		

8 body

4. HC Rebels Štěpánkovice

5 body

5. TJ Slavia Malé Hoštice

4 body

6. HC Draci Opava 		

4 body

Po ukončení základní části nás čekalo předkolo play
off s mužstvem Draků. Bohužel, tým draků rezignoval
a soutěž předčasně ukončil, tak jsme automaticky
postoupili mezi první 4 týmy. V semifinále jsme tedy
narazili na STK Štěpánkovice, kterým jsme podlehli
2:1 na zápasy a tak sezona pro nás skončila. Zároven
z důvodů covid - 19 se další zápasy neodehrály, takže
vítěz nebyl znám a sezona byla tímto ukončena.
Nový ročník by měl začit opět začátkem řijna
letošního roku, bohužel bez naší účasti. Momentálně
hledáme alternativy pro udržení chodu oddílů. Na
výkonnost v opavské soutěži nyní nemáme hráče, jak
počet, tak hlavně kvalitu a bez toho se bohužel hrát
nedá.
Sportu zdar. Richard Blaga

Tenisová sezóna
2020
Tenisová sezóna stejně jako jakákoliv
jiná sezóna začíná a končí. Naštěstí nepodléhá módním vlivům tak jako běžné
letní sezóny, při kterých se musí měnit
plavky, obutí i účesy. Na kurtech tyto sezónní trendy mají podstatně pomalejší
průběh. Takže zhruba každých 10 let je
potřeba udělat generální úpravu kurtů i
tenisového šatníku, doplnit aktuální trika s límečkem, bez límečku, vhodné délky kraťasů, sukní, správnou barvu a velikost míčů apod. Samozřejmě nebereme
v úvahu jiné změny vyznačující se např.
sraženým oblečením, které je najednou
malé a nesedí. Ty také samozřejmě vedou
k obměně šatníku – rychlé a pokud možno nikým nepozorované.
Tento úvod týkající se vybavení tenisty
úzce navazuje na situaci, která nastala
na jaře 2020. Po uzavření všech vnitřních prostor, které bylo vládou nařízeno
v důsledku šíření COVIDU – 19, nezbylo
zapáleným tenistům nic jiného, než zaměřit svou pozornost na vlastní tenisové
vybavení a eventuální dovybavení a těšení se na hraní na venkovních kurtech,
kde omezení zabraňující šíření COVID –
19 budou podstatně mírnější.
Řada tenistů tedy zasedla k počítačům,
vyhledávání různých webových tenisových stránek, sledování starších tenisových zápasů a případně i k dovybavení se
potřebnými tenisovými nepostradatelnostmi pro letní tenisovou sezónu.
Společně s jarním, hřejícím sluncem vyběhli nadšeni tenisté poprvé na kurty,
aby zjistili jejich stav. Po každé zimě je
potřeba udělat řadu přípravných prací –
stáhnout starou antuku, nahodit novou,
kurty uválcovat. Pokud možno rychle,
aby bylo možné, co nejdříve hrát. Práce
probíhaly dobře, ale okolnosti tenisu nepřály. Po pár slunečných dnech se počasí
zkazilo, začalo pršet a kurty začaly nabírat vodu do svého podloží. V několika
pěkných dnech, kterými bylo proložené
jinak deštivé jaro, kontrolovali tenisté
stav tenisových kurtů a s hrůzou zjistili,
že po tolika srážkách jsou kurty měkké
a nedá se na nich hrát. Kurty byly natolik měkké, že připomínaly beach volleyballové hřiště. Kdo by na nich v takovou
dobu chtěl hrát, měl by smůlu, nohy by
uvízly v antukovém bahínku a za míčky
by musel pouze skákat.
A to nemohli tenisté dopustit. Usilovně
přemýšleli, jak kvalitu kurtů vylepšit a
zajistit dostatečně tvrdý antukový povrch. Přemýšlení a snaze vydatně prospěla změna v průběhu počasí, slunce
zastrašilo déšť a už se mohlo začít hrát.
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Tréninky i zápasy letní sezóny probíhaly obdobně jako každý rok. Atmosféra
vypjatých momentů a zajímavé výměny
byly k vidění při každém hraní, ve kterém se začalo hrát na body. Tenis je docela náročná hra, ale pokud jsou soupeři ve
své výkonnosti vyrovnaní (přehazují-li
míček přes síť nebo pálí rány a síť už ani
nevnímají), pak je baví především to, že
obě strany mají podobnou úroveň toho,
jak umí jeden na druhého vyzrát. A když
se povede na soupeře hezky vyzrát, pak
se to projeví nejen na výsledku, ale také
na příjemném diváckém zážitku.
Kdo byste si rádi přišli zkusit zahrát tenis, jste na našich kurtech v Malých
Hošticích vítáni. Kdo byste chtěli pouze
omrknout kvalitu zdejších hráčů a třeba
ji srovnat s úrovni tenisu v televizi, vězte,
že překvapivě na kurtech v Malých Hošticích uvidíte více nadšení a zapálení, než
u přesné a strojové hry tenisových profesionálních na světových turnajích. A pokud byste chtěli zhlédnout kvalitativně
vyšší tenisové výkony, stačí nahlédnout
do termínů malohoštických reprezentantů, kteří v podnikové lize měří své síly
v rámci B třídy, což je 2. nejvyšší podniková soutěž široko daleko. Naše „A“
mužstvo letos B třídu vyhrálo a postupují
do nejvyšší podnikové soutěže.
A k tomu ještě jedna faktická informace:
v sobotu 5.9.2020 proběhl na malohoštických kurtech tradiční turnaj ve čtyřhrách. Vítězi turnaje se stali Filip Ribka
a Lukáš Wallik, kteří udolali ve finále
Lukáše Bilíčka s Miroslavem Tůmou.

Za Výbor TK Slavia Malé Hoštice LukášBilíček

BUĎTE OSTRAŽITÍ !!!
Často se objevují v propagačních letácích velmi lákavé nabídky různých služeb. Jako alarmující mohu např. uvést letáky s názvem „Nenechte své domovy zničit vlhkostí“, které se v nedávné době opakovaně objevily v našich dopisních schránkách. Stavební společnost nabízí odvlhčování stavebních
objektů pomocí osmo technologie. Do smluvních podmínek zároveň uvede celou řadu opatření, která se bezpodmínečně musí současně zrealizovat,
jako jsou nové omítky, odvodnění kolem budovy, zajištění větrání prostor tak, aby relativní vlhkost vzduchu v nich byla vždy nižší jak 60% atd.. Nefunkčnost osmo technologie se projeví vesměs až po několika letech. Pokud zákazník podá firmě reklamaci, ta vyšle na místo samé své odborníky,
aby prokázali nedodržení stanovených podmínek ze strany zákazníka, např. naměří v místnostech zvýšenou relativní vlhkost vzduchu, což postačuje
k prohře zákazníka. Dokud nebudou magnetokinetické metody vysušování zdiva prověřeny na příslušných vědeckých pracovištích v ČR, není možno
zmíněnou metodu ve stavební praxi v žádném případě doporučit, jako metodu účinnou pro vysušování zdiva.
Ve stavební praxi se bohužel objevují i jiná podvodná jednání. Například jistá pokrývačská firma v našem okrese zpracovala cenovou nabídku
na výměnu střešní krytiny rodinného domu v Oticích s plochou 170 m², a to s tím, že přesné zaměření se provede až během realizace akce.
Do staveništního skladu bylo firmou následně dodáno přesné množství střešních šablon potřebných pro 170 m² plochy. Následovala realizace
výměny střešní krytiny na RD. Ihned po ukončení pokládky krytiny pokrývači odvezli přebytečné střešní šablony zpět do firmy. Faktura byla
ale následně zpracována s původní výměrou 170 m², a to bez výměrnic. Rozdíl ve výměře byl následně zjištěn s navýšením v rozsahu několika
desítek m2, což činilo finančně okolo 7 000,S obdobnými triky se mohou zákazníci setkat také při realizacích foukané tepelné izolace do stropních nebo střešních konstrukcí. Faktury za
uvedené práce neobsahují objemové výměrnice zateplených ploch, ale pouze počet spotřebovaných balení této tepelné izolace. Proto je žádoucí,
aby si zákazník velmi pečlivě zaznamenával počet balení izolace dávkované do fukaru, a to od začátku až do ukončení jeho provozu. Pokud si
zákazník neohlídá spotřebované množství balení foukané izolace, zcela určitě uhradí dodavateli za zakázku mnohem více finančních prostředků, než byl povinen. Patřičná ostražitost zákazníků při firemních zakázkách je vždy potřebná!

Eduard Pilz, Kontakt: epilz@seznam.cz, tel.: 553 765 046, mob.: 608 436 237
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