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Vážení spoluobčané, milí přátelé,
náš obecní vánoční stromeček už zase svítí,
což nám dává jednoznačně najevo, že tu za
pár týdnů budou Vánoce. Ty nás odkazují
na myšlenku být blízko své rodiny a prožívat neopakovatelné chvíle společné radosti.
S končícím rokem nastává čas, kdy hodnotíme, co se nám podařilo, nebo co bychom měli zlepšit. Bohužel, současná epidemie koronaviru nás opět všechny přinutila měnit své plány i každodenní život.
Za posledních pár měsíců jsme spíše řešili
uplatňování vládních omezení, obtížnější
organizaci různých naplánovaných aktivit, zrušení tradičních akcí, uzavření
dětských hřišť, víceúčelové haly, sportovního areálu, byly zrušeny aktivity našich
spolků. A zrušit musíme také silvestrovský běh, turnaj spolků, Tříkrálový koncert
a Tříkrálová sbírka bude organizována
jinak než každoročně. Když se nemohlo
uskutečnit setkání jubilantů, tak se roznesly balíčky s blahopřáním 52 oslavencům . Také se doručilo 35 vánočních balíčků občanům se sníženou pohyblivostí.
Naštěstí se nám podařilo postavit a rozsvítit vánoční strom u skanzenu, který nám
darovala rodina Krajčíkova a překrásně nazdobit skanzen i obecní úřad. Adventní ne-

děle však probíhají bez setkání spoluobčanů,
bez přátelského posezení u punče. Omezení
budou ještě nějakou dobu určitě trvat, a jaké
dopady to přinese, můžeme jen předvídat.
I přes nepříznivou dobu však proběhla zasedání zastupitelstva, sadily se stromy, vysekala
se stezka do Chlebičova, skácely se staré stromy na Opavské, upravoval se val na hřišti, připravovaly se projekty na příští rok, plánovalo
se, stavělo a opravovalo. Naši mladí sportovci
reprezentovali obec a přivezli vytoužené medaile. Velkou radost nám udělalo nejedno prvenství mladých hasiček a také mladých fotbalistů ve futsálové lize. Pod vedením skvělých
a nadšených trenérů se uměli v konkurenci
prosadit a dokázali, že i v Malých Hošticích se
rodí sportovní talenty.
Tento rok byl těžší než ty ostatní. Někteří z nás
ztratili někoho, koho milovali, někteří onemocněli koronavirem, někteří přišli o práci.
Už jsme si to na jaře zažili a tehdy jsme projevili velkou míru solidarity. Šili jsme roušky,
dodržovali karanténu, tleskali zdravotnickému personálu.... A teď? Opět je TO tady,
protože TO nezmizelo. Ale toto není hra,
toto je mnohdy souboj mezi životem a smrtí.
A máme to všechno v našich rukách a můžeme dokázat, že To zvládneme.

Milí Malohoštičtí a Pustojakartičtí,
přeji Vám pohodové a bezpečné Vánoce, klid
a odpočinek strávený se svými blízkými. Je to
ta pomyslná živá voda, co nás napájí silou, optimismem a vůlí jít stále dál.
Ať je v příštím roce po Vašem boku vždy někdo, s kým se můžete o všechno krásné podělit,
ať se Vám vyhýbají nemoci a neúspěchy, ať ve
Vašich rodinách vládne pospolitost, vzájemná
úcta, láska, ať se Vám daří vytvářet solidární
mezilidské vztahy.
Dívejme se na nadcházející rok 2021 s nadějí
a optimismem a buďme k sobě dobří. Posílám všem skrytý úsměv pod rouškou a pevné
zdraví v novém roce.
Miroslava Konečná
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Poděkování
I přes koronavirovou krizi je stále komu děkovat. Za každou podanou ruku,
každou vstřícnost, ochotu a pomoc je potřeba poděkovat. Děkuji tedy všem,
kteří zdarma pracují na různých investičních a neinvestičních akcích, opravách, zkrášlují obec a pečují o smyluplné vyplnění volného času svých spoluobčanů, dětí a mládeže.
Poděkování jednotlivcům:
• Zastupitelům Malých Hoštic za podporu
a většinové souhlasy při hlasování nutné
k realizaci investičních a neinvestičních
akcí a další souhlasy potřebné pro zdárný chod naší městské části,
• velké poděkování patří rodině Krajčíkových za darovaný vánoční strom, jež
zdobí naši náves,
• panu Lubošovi Fialovi za obratnost,
ochotu a obětavost při manipulaci s těžkou technikou k vykácení a umístění vánočního stromu na skanzen,
• ochotným členům sboru dobrovolných
hasičů za vstřícnost a ochotu dovézt
a umístit vánoční strom v prostorách
skanzenu,
• p. Petře Pitrašové za nápady a realizaci
vánoční výzdoby skanzenu a obecního
úřadu
• p. Hance Staníčkové, p. Petře Pitrašové,
p. Edovi Ribkovi a p. Milanu Závodnému za vstřícnou pomoc při zvádání různých neodklaných úkolů na obci,

• pánům Patriku Národovi, Petru Pflegrovi a dalším obětavým dobrovolným
hasičům za vykácení stromů na ul.
Opavské k přípravě terénu na vybudování cyklostezky
• velké poděkování náleží trenérům a vedoucím, kteří se podílí na rozvoji volnočasových aktivit dětí a mládeže, zejména
v oblasti hasičského sportu, fotbalu a
futsálové ligy.
• p. Jarmile Malé za zhotovení a částečný
roznos dárkových balíčků pro naše jubilanty a občany s omezenou pohyblivostí,
• p. Hance Staníčkové, p. Petře Pitrašové a
p. Karlu Kopperbergovi (kulturní komise) za roznesení dárkových balíčků pro
naše jubilanty, pro občany s omezenou
pohyblivostí a roznos kalendářů všem
spoluobčanům,
• pánům Petru Mlýnkovi, Petru Pflegrovi za zpracování zdařilých projektových
dokumentací k realizaci plánovaných
investičních akcí,
• p. Danku Adamtzovi za vštřícný přístup
a dodání stromů k výsadbě v Malých
Hošticích,
• pánům Břeťovi Schaffartzikovi, Helmutu
Holešovi, Milanu Exnerovi, Petrovi Exnerovi, Aleši Klementovi a dalším dobrovolníkům, kteří pečují o zdárný chod
sportovního areálu a přilehlých hřišť,

• manželům Gilíkovým za darované chvojí k výzdobě obce,
• p. Lukášovi Vaňkovi, pracovníkům úřadu, zastupitelům, firmě Adametz, členkám Červeného kříže, hasičům, fotbalistům i rodině pana Boháče, za výpomoc
při letošní výsadbě zeleně v obci,
• p. Mgr. Zdeňku Kravarovi, Ph.D., za pravidelné, historické příspěvky do Zpravodaje,
• a všem autorům článků do našeho Zpravodaje.
Poděkování spolkům:
• předsedům složek a spolků za čas a obětavost při organizování různých aktivit,
• všem sportovcům, hasičům a členkám
ČČK za aktivní podíl při výsadbě stromů u OÚ, u haly a v lesoparku
Poděkování spoluobčanům:
• Za spolupráci při úklidu chodníků, hlavně psích exkrementů a veřejného prostranství
• občanům, kteří jsou vnímaví k problémům naší městské části a dávají na úřad
podněty ke zlepšení.

Miroslava Konečná
Fotografie z kulturních a společenských akcí
si můžete prohlédnout na: male-hostice.
rajce.idnes.cz, na facebookových stránkách
obce a na videozáznamech TV Hlučínska.
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Investiční akce

Co se udělalo v roce 2020 ve zkratce
• Dokončila se výstavba nové víceúčelové haly za 58 000 000 Kč
• Realizoval se projekt Vyšplhej se na
své hnízdo na dětském hřišti, na který jsme získali 400 000 Kč
• Byla otevřena za 1 500 000 Kč venkovní učebna u ZŠ z prostředků základní školy a v MŠ se doplnila zahrada o nový hrací prvek
• Natíraly se hrací prvky na dětském
hřišti
• Natřela se pergola na dopravním
hřišti, získali jsme novou polici na
veřejnou knihovničku, která bude
přidělána ve vnitřní části pergoly

• Získali jsme zdarma nábytek k umístění do hospodářské části haly
• Opravila se lavička na nádraží
• Opravil se nájezd lávky přes řeku
Opavu
• Umístila se nová značka na malém
mostku směrem do Malých Hoštic
• Vyměnil se plynový kotel na OÚ
• Vyřadila se a ekologicky zlikvidovala
neopravitelná Avie
• Zhotovily se 2 nové infotabule k informacím o důležitých místech
v MH a PJ
• Přesunuly se 2 odpadkové koše od

•

•

•
•
•

•

požární zbrojnice k posezení v lesoparku na prodloužené Horní
Na základě úspěšných projektů se
vysadilo 15 stromů u OÚ, 22 stromů
v lesoparku a 25 stromů u haly
Našimi pracovníky byl upraven vysekáním trávy terén z lesoparku směrem na Chlebičov
Nechali jsme zhotovit situační nákres
chodníku Na Pastrníku
Podali jsme několik dalších projektů
a grantů na rok 2021
Bohužel se uskutečnilo jen pár kulturních akcí organizovaných obcí, ale věřím, že si vše vynahradíme v roce 2021
V roce 2019 a 2020 jsme získali na
dotacích a grantech mimo rozpočty
obce částku ve výši 59 000 000,- Kč

Miroslava Konečná

Co budeme stavět, opravovat a realizovat v roce 2021?
• Cyklostezka MH - Kaufland: je
dokončena projektová dokumentace, na základě výzvy SFDI. Projekt se žádostí o příspěvek se odevzdá do konce ledna 2021. Začali
jsme s našimi hasiči kácením starých slivoní na ul. Opavské, dřevo
se svezlo a pořezalo u skanzenu.
Pokud budeme ve výzvě úspěšní,
vysadíme podél nové cyklostezky
další stromy
• Opravíme úsek cyklostezky z Malých Hoštic do Velkých Hoštic.
Předběžný rozpočet činí 800 000
Kč. Po výběrovém řízení budeme
stavbu realizovat.

• Nechali jsme zpracovat nabídku
na opravu chodníku na ul. Luční
a U Statku, obě opravy se pohybují
okolo 950 000 Kč
• Na základě projektové dokumentace jsme vyhlásili veřejnou zakázku na vybudování skladu hasičské zbrojnice a oslovili 15 firem k
podání nabídek. Odhadnutá cena
skladu se pohybuje okolo 2 950 000
Kč
• Čekáme na vydání stavebního povolení Stání pro kontejnery na ul.
Cihelní. Stavět se začně ihned za
příznivých klimatických podmínek
• Na pracovních výborech se do-

hodlo vybudování infrastruktury
na pozemcích za hřištěm. Projektová dokumentace se předá na
jaře 2021 a může dojít po uzemním
rozhodnutí k rozparcelování a postupnému prodeji pozemků. Řeší
se umístění reteční nádrže na svod
dešťové vody
• Budeme částěčně revitalizovat dopravní hříště - ošetřímě stromy,
dovezeme chybějící hlínu pod sromy, zlikvidují se uvadlé keře a položíme draždice před pergolu
• Vybudujeme chodník s umístěním
laviček vedle OÚ k relaxaci občanů
• Opravíme boční stěnu budovy OÚ
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• Vybudujeme 3 nové průlezky s příslušenstvím pro děti (u hasičárny,
v lesoparku a na dětském hřišti)
• Dojde k zateplení fasády a střechy
v základní škole cca 12 000 000 Kč
z rozpočtu města
• O jarních prázdninách bude přestěhována do základní školy veřejná
knihovna ze skanzenu
• S výstavbou bytů na místě víceúčelového domu čeká Bytové stavební
družstvo Rozvoj na rozhodnutí KÚ
MSK
• Soukromým investorem se plánuje
zahájení výstavby 24 menších bytů v
rámci projektu Komunitní bydlení
pro seniory
Miroslava Konečná

Rozpočet na rok 2021 ve výši 9 263 000 Kč + investiční rezerva z roku 2020
Malé Hoštice - výpočet

11 251 000 Kč

snížení o 1 500 000 Kč na halu

9 751 000 Kč

snížení rozpočtu MČ vlivem koronaviru o 5%

9 263 000 Kč

z toho: 4 763 000 Kč neinvestiční výdaje
4 500 000 Kč investiční výdaje

Dědění u druha, družky
V poslední době se vyskytl dotaz ohledně toho, jak je to s dědictvím v případě,
že spolu partneři žili jako druh a družka,
nikoliv v manželství. A jelikož je situace,
kdy spolu žijí nesezdané páry, častá, je
vhodné seznámit se s touto problematikou.
Zjednodušeně platí, že pokud za života
občan neuzavře dědickou smlouvu nebo
závěť, nastupuje v případě smrti dědění
ze zákona, tzv. dědická posloupnost. Dle
zákonné dědické posloupnosti pokud
zemře osoba, která neměla manžela, ale
měla děti, pak tyto děti zdědí podle zákona veškerý majetek, zpravidla rovným
dílem a druh/družka nebude mít nárok
na žádnou část dědictví. Pokud jde o
bezdětnou osobu, pak dědí jako osoba v druhé dědické třídě, ve které jsou
manžel, rodiče a tzv. spolužijící osoba či
osoby. Spolužijící osobou je dle zákona
osoba, která spolu se zemřelým pečovala o společnou domácnost nejméně
po dobu jednoho roku před jeho smrtí
nebo byla odkázána výživou na zemřelého. Spolužijící osobou nemusí být jen
druh/družka, ale jakákoliv osoba splňu-
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jící výše uvedenou podmínku, tedy např.
nevlastní děti, sourozenec. Pokud rodiče
již nežijí a není manžel, pak ve druhé dědické skupině nemůže dědit sama spolužijící osoba a nastupuje dědění ve třetí
dědické třídě, ve které jsou zůstavitelovi
sourozenci a spolužijící osoba či osoby.
Tato spolužijící osoba se o dědictví vždy
dělí s dalšími uvedenými v té které dědické třídě, tedy ve druhé třídě s rodiči
zemřelého, případně manželem (i tato
situace může nastat, manžel pak dědí
nejméně polovinu pozůstalosti) a ve třetí dědické třídě se sourozenci.
V současnosti častá situace, kdy spolu
partneři žijí a mají děti
bez uzavření manželství, znamená, že v případě, že jeden z partnerů zemře, pak dědí
pouze děti a to může
pozůstalému partnerovi přivodit nemalé
problémy (např. souhlas soudu s dispozicemi s majetkem nezl.
dětí).

Pro úplnost je nutné dodat, že předmětem dědictví jsou také dluhy. Pokud dědic dědictví neodmítne nebo neuplatní
výhradu soupisu pozůstalosti, pak je
jeho povinností odpovídat i za dluhy,
které byly součástí dědictví.
Nikdo z nás, ať mladý či starý, neví, kdy
budeme odvoláni z tohoto světa a pro
vlastní klid a usnadnění života svým
partnerům, dětem apod. je vhodné si
případné dědictví ošetřit a uzavřít dědickou smlouvu (notářským zápisem)
nebo závěť.
Lenka Prokschová, zastupitelka
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Seniorské aktivity
Vážení a milí přátelé,
tak se nám blíží Vánoce a konec roku
2020. Nastal čas na malé ohlédnutí za
našimi aktivitami. Začátek roku se vyvíjel dobře, přivítali jsme nový rok.
V únoru jsme uspořádali již tradiční,
velmi úspěšný, náš ples. V březnu jsme
požádali p. Mgr. Zdeňka Kravara, PhD.,
o přednášku na téma „Bývalé podniky
v Opavě“. Nikdo nepochyboval o tom,
že jeho vyprávění bude skvělé a skutečně se to opět potvrdilo. A my panu Kravarovi mockrát děkujeme.
Pak nás postihla karanténa a my jsme
si udělali nedobrovolné prázdniny. Ale
v červnu došlo k uvolnění a my jsme
smažili v přírodě vajíčka. V červenci a srpnu pokračovalo naše setkání a
koncem srpna jsme vyrazili na odložený výlet do malebné Lednice. Zámek a
jeho okolí je kouzelné, proto není divu,
že se všem účastníkům výletu v Lednici
i okolí líbilo. Možná to bylo i díky krás-

nému počasí.
Zářijové
setkání už bylo
v plném počtu
a my jsme vyrazili i na druhý plánovaný
výlet do Beskyd
na
Pustevny
a na prohlídku
h istor i ckých
aut v Kopřivnici. I tento výlet
byl moc vydařený. Od té doby jsme už opět neměli na
základě vládních opatření příležitost se
setkat. A tak mi dovolte, abych poděkovala všem našim členům a také našemu
zastupitelstvu v čele s Mgr. Mirkou Konečnou za podporu a vstřícnost, které se
nám dostává. A obzvláště děkuji p. Bc.
Helence Řeháčkové za skvělou a nevšední spolupráci.

Blíží se Vánoce, proto bych chtěla
popřát všem šťastné a veselé.
Ať o Vánocích klid a pohodu užijete
a nejkrásnější období v roce prožijete.
Do nového roku hodně štěstí a zdraví.
Pevně věřím, že se v lednu 2021 opět
v plném počtu přátelsky setkáme.


Za klub seniorů

Drahoslava Armlichová

Zahrádkáři z Malých Hoštic
Činnost ČZS v podzimním období letošního roku byla velmi omezená. V sobotu 10. října 2020 jsme se sice v menším
počtu, ale příjemné skupině sešli v našem
tenisovém areálu na 9. ročníku Tenisového turnaje zahrádkářů. Všichni účastníci
projevili zájem prohnat tenisové míčky
po kurtu a trochu si zasportovat. Samozřejmě přiměřeně věku. Odpoledne to
bylo slunečné, veselé a pohodové. Za odměnu kávička, bábovka a pizzy z místní
hospůdky na hřišti.
V listopadu manželé Rybovi zajistili

v našem zahrádkářském areálu ostříhání hortenzií a manželé Vaňkovi zase posekali trávu a pohrabali listí kolem lípy.
V létě probíhala oprava chaty našeho
spolku, kterou organizačně zajišťoval J.
Ryba, Josefe děkujeme. Bude-li vlídné
počasí a zmírní se hygienická opatření,
je možné, že ještě uděláme krátkou brigádku na pohrabání listí u chaty.
Dovolujeme si touto cestou poděkovat
všem našich šikovným a pracovitým členů za jejich celoroční práci v našem spolku a účast na brigádách v našem areálu.

V letošním roce nám nebylo dopřáno uskutečnit zajímavé a tradiční akce
a setkání, které náš spolek připravuje.
Možná, že jsme měli více času na vlastní zahrádky, možná více času na přemýšlení, co a jak zlepšit nebo změnit.
A máme tu Advent. Tak ať si ho užijeme
v radosti a očekávání krásných a klidných Vánoc a nový rok 2021 ať každému z nás přinese pevné zdraví a naději,
že zase bude dobře.

Za ČZS Vlaďka Vaňková

a Jana Buchvaldková
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Kremserova krčma v Malých Hošticích
Na stránkách Malohoštického zpravodaje již bylo uveřejněno několik
článků o historii zdejších pohostinství. Na počátku 20. století provozovali dnešní restauraci U lípy Franz
Koch a po něm ji převzal jeho zeť
Anton Ploch. O předchozích provozovatelích máme jen kusé informace, které lze získat především z
reklamních upoutávek v novinách.
V Opavských novinách Troppauer
Zeitung uveřejnil v červenci 1889
nový nájemce Johann Kremser zprávu u změně provozovatele a současně zval do své restaurace hosty
i z tehdy rakouské části Opavska:
Ctěnému publiku v Opavě a okolí dávám na vědomí, že jsem převzal na
základě nájemní smlouvy hostinec
vedle celního úřadu na silnici z Opavy do Kravař. Doporučuji: Opavské,
pravé kulmbašské, rybnické a kravař-

ské pivo. O dobré jídlo je postaráno.
Stinná zahrádka, promptní obsluha.
Prosím o podporu mého podniku častými návštěvami. S úctou Kremser.
Johann Kremser se narodil 8. října
1841 ve vesnici Piltsch (dnes Pilscz
v Polsku) v rodině sedláka Antona Kremsera. Ve svých jednadvaceti letech se 25. února 1862 v Malých
Hošticích oženil s tehdy sedmatřicetiletou Annou, vdovou po sedláku Thomasi Kubesovi. Společně žili
v jeho rodišti, kde Anna zemřela
a Johann Kremser se podruhé oženil
s Johannou, rozenou Gebauerovou.
Jak dlouho Kremser restauraci v Malých Hošticích provozoval, nelze
přesně zjistit. V roce 1894 byl již nájemce hostince v Chlebičově. Zemřel
zde 29. března 1894 ve věku 52 let.
Za poskytnutí obrazových materiálů
autor děkuje panu Františku Šenkovi.

Zdeněk Kravar

ČČK v letošním omezeném roce přece fungoval
Začal valnou hromadou, následovaly výlety vlakem, autobusem a pěší do
přírody. O všech těchto aktivitách jsme
byli informováni v našich čtvrtletních
zpravodajích. Letos nás koronavirus
omezoval, tak se na všechny aktivity
nedostalo. V posledním čtvrtletí jsme
stihli návštěvu zoo v Ostravě, problěhla sbírka proti rakovině a touto cestou

bych chtěla všem našim občanům poděkovat, že se do sbírky zapojili a přispěli. Vřelé díky. Ještě jsme vysadili pár
stromů v našem lesoparku a bylo další
omezení, takže vánoční posezení a žádná kulturní akce se nemohla uskutečnit. Je tady adventní doba, tak si ji prožijte v klidu a pokoji a my Vám přejeme
příjemné vánoční svátky a veselého Sil-

vestra. Do nového roku 2021 přejeme
havně hodně zdraví, protože je vzácné
a trochu toho štěstí, protože je krásné.

Přeje výbor ČČK,
 Bronislava Klingerová

Komu vadí nepořádek v obci?
Velmi často se poslední dobou setkáváme s velkým množstvím
nepořádku kolem popelnic na tříděný odpad. U kontejnerů
končí i vybavení domácnosti, elektroodpad, které tam nepatří.
Nelze očekávat, že tento odpad, položený vedle kontejnerů, automaticky odveze popelářské auto na své svozové trase.
Takový odpad patří do sběrného dvora v Opavě. Tyto popelnice
neslouží firmám či jiným živnostníkům, kde mohou svůj nadměrný odpad odložit. Zabrání takto běžnému občanovi vyhodit
svůj odpad, protože je popelnice zcela plná. I přesto žádáme ob-
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čany, aby dodržovali okolí těchto popelnic čisté a nevyhazovali
odpad na zem. Při zhoršených povětrnostních podmínkách je
vše rozfoukáno po ostatních ulicích a dost často jej máme před
našimi domy.
Pozor! Pokuta, která vám za tento odpad u popelnic hrozí, je
opravdu vysoká. Odkládání odpadu mimo sběrné nádoby je
přestupkem proti veřejnému pořádku a může být postihováno pokutou až do výše 50 000 Kč.
V příštím roce plánuje obec u kontejnerů instalaci kamer, pak
budeme skutečně vědět, kdo
porušuje veřejný pořádek. I
starostové okolních obcí již
byli seznámeni s tím, aby jejich občané při cestě do Opavy nevyužívali naše popelnice
na tříděný odpad.
Děkujeme všem spoluobčanům, že nám pomáháte udržovat naši obec čistou.


Petra a Hanka
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Hoštické parky
Jak říká klasik: „Ještě teď vylévám ze
sklepa to vaše polojasno.“ Po vydatně
deštivém létě, které mělo být původně
nejsušším létem za 500 let, a díky absenci
brzkých podzimních mrazíků, následoval krásně barevný podzim. Příroda opět
ukázala, jaká dokáže být čarodějka a malovala stromy i keře do pestrobarevných
odstínů. I přesto, že nás letošní rok zaskočil svým průběhem, podařilo se nám

v rámci obce vytvořit pěkná zákoutí, která věřím, že budou ku prospěchu všem.
V lesoparku nad ulicí Horní v letošním
roce rozkvetla louka, dotvořili jsme posezení a bylo dosázeno dalších 25 stromů.
U starší výsadby byly odstraněny opory,
případně upraveny úvazky, třikrát byly
vysečeny všechny travnaté plochy. Součástí výstavby haly byla také výsadba zeleně kolem. Na východní straně haly byl

založen nový park se vsakovací zónou,
vysázeno přes 60 vzrostlých stromů a několik stovek okrasných keřů. A aby toho
nebylo málo, tak na zelené ploše kolem
budovy obecního úřadu, bylo vysázeno
přes 20 vzrostlých stromů, které budou
součástí nového parku. Chtěl bych poděkovat pracovníkům úřadu, zastupitelům,
firmě Adametz, členkám Červeného kříže, hasičům, fotbalistům i rodině pana
Boháče, za výpomoc při letošní výsadbě
zeleně v těchto lokalitách. Krásná obec se
nám rozrostla o dva další parky a našim
společným úkolem je, aby tato místa žila
dále svým plnohodnotným životem. Starostí o tuto zeleň, doplněním o další prvky a vašim aktivním odpočinkem mezi
rozrůstající se zelení. Přeji Vám krásně
strávené chvíle na procházkách po naší
obci.
Lukáš Vaněk, místostarosta

Pomoc osobám se zdravotním postižením
a seniorům nejen v době koronavirové

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s.
Naše organizace již přes deset let pomáhá osobám se zdravotním postižením
a seniorům na Opavsku. Nezměnilo
se to ani během epidemie koronaviru,
kdy je řada osob v různé míře odkázána na pomoc druhých, ať už se jedná
o pomoc s nákupy, úklid domácnosti,
doprovod k lékaři pomoc při osobní
hygieně, ale také o vyplnění volného
času či mít možnost si s někým popovídat nebo vyřešit osobní záležitosti
a problémy. V tom všem vám můžeme
pomoci, neboť naše organizace zajišťuje tyto sociální služby:
• Osobní asistence (např. úklid domácnosti, zajištění nákupu, pomoc při

osobní hygieně, přesunech, vyplnění
volného času, …)
• Individuální bezbariérová doprava
(zajištujeme dopravu také speciálně
upravených vozidlem pro vozíčkáře)
• Půjčovna kompenzačních pomůcek
(např. toaletní křeslo, chodítka, vozíky, …)
• Poradna pro osob se zdravotním
postižením (pomoc při vyřízení invalidního důchodu, dávek pro osoby se
zdravotním postižením, …)
Je pro nás důležité, aby lidé se zdravotním postižením a senioři nezůstali
bez pomoci. Při poskytování služeb se
řídíme aktuálními vládními předpisy a klademe důraz na zajištění zdraví

a bezpečnosti jak klientů, tak našich
pracovníků.
Bližší informace o naší organizaci a nabízených službách naleznete na internetových stránkách www.czp-msk.cz.
Kontaktovat nás můžete na telefonním
čísle 553734109 či e-mailové adrese czp.
opava@czp-msk.cz.
Centrum pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o.p.s.
Detašované pracoviště Opava
Liptovská 21, 747 06 Opava 6
Telefon/fax: +420/553 734 109
E-mail: czp.opava@czp-msk.cz
E-mail: czp.bruntal@czp-msk.cz
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NAŠE ŠKOLA
Podzimní distanční výuka
Polovina měsíce října nás opět zastihla doma u počítačů. Pro
všechny naše žáky začala povinná distanční výuka. Každý
se s novou formou učení musel nějakým způsobem poprat.
Starší žáci navazovali na práci, kterou již zažili v jarním období. Bylo to pro mnohé obtížné, ale zvládali to nyní mnohem
lépe. Pro prvňáky a jejich rodiče to bylo něco úplně nového.
Sotva si zvykli na školní pravidla, seznámili se s kamarády,
začali se učit první písmenka a už tu byla velká změna. Ráno
si s rodiči otevřeli počítače, přihlásili se do Google učebny
a s paní učitelkou se setkávali jen přes obrazovku. Naladili zvuk, obraz, zamávali kamarádům a pak už se pracovalo.

Počítali na pastelkách, prstech, zvedali kartičky s čísly, četli
písmena, skládali slabiky, recitovali říkadla, trénovali uvolňovací cviky ke psaní. Dvě hodiny uběhly vždy tak rychle,
zábavně a příjemně, že se malým školákům od obrazovek
ani nechtělo. Potom s rodiči vše ještě procvičovali a hlavně
tvořili úžasné obrazce z hraček, papučí, stavebnic, korálků,
knoflíků vždy na dané písmenko. Všechny úžasné výtvory
si můžete prohlédnout na našich webových stránkách. Jsme
si vědomi, že bez velké pomoci rodičů a prarodičů, bychom
práci s žáky nemohli zvládnout. Proto Vám všem patří naše
obrovské poděkování. 
Mgr. Hana Radová, učitelka ZŠ

Jsme laskavci celý rok
Přes opatření, která nás provázejí na každém kroku, jsme se rozhodli (jako
každý rok) zúčastnit se projektu „Jsem laskavec“ nadace Karla Janečka. Cílem projektu je ukázat všem, že v laskavosti je síla, která všechny spojuje.
Stali jsme se teď tím nejlepším vzorem. Nezáleželo na tom, jestli jsme dobré
skutky vykonávali ve velkých skupinách nebo každý ve svém pokoji, každý
laskavý čin se počítal. Žáci pod heslem „Staň se hvězdou Světového dne
laskavosti“, který připadá na den 13. listopadu, posílali fotografii obrázku
nebo natočili video, které nabádá k laskavosti. Mnozí se pokusili „výtvarně
poděkovat“ všem lékařům a sestřičkám v nemocnicích nebo lidem do domova pro seniory prostřednictvím online světa. Zdokumentované obrázky, z kterých se vytvořila on-line nástěnka,
se posílaly do daného projektu. Za to nám
přišel diplom a krásné poděkování, kterého
si velmi vážíme:
Srdečně zdravíme, moc děkujeme za krásné fotky a máme velikou radost, že máte
chuť dělat laskavosti i příště. Jste laskavci
<3 užijte si dnešní Světový den laskavosti.
Za tým Nadace KJ zdraví Bára Růž.
Pokud se chcete podívat na naše obrázky
k projektu „Jsem laskavec,“ najdete je ve
fotogalerii ZŠ na našich webových stránkách: www.skolamalehostice.cz. 
 Mgr. Marcela Rončková, ředitelka školy

Vánoční pozdravy do zahraničí
Naše škola je zapojena již do třetího mezinárodního projektu v rámci Erasmu. Tentokrát se jedná o projekt s názvem „L.I.F.E.
- Love! Improve! Feel! Educate! Žít – Milovat! Zlepšovat! Cítit! Vzdělávat!“ Projekt
se zaměřuje na emoce, sociální vztahy, komunikaci, toleranci a spolupráci.
V této předvánoční době jsme se rozhodli potěšit děti z partnerských škol,
které se na projektu spolupodílejí.
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Mladší děti vyrábějí drobné dárečky
v hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností, ty starší připravují v hodinách anglického jazyka vánoční přání.
Naše výrobky zašleme poštou do mateřských a základních škol v Itálii, Španělsku, Norsku a na Slovinsku.
Věříme, že v této nelehké době vykouzlíme dětem úsměv na tváři!

Mgr.Denisa Onderková, učitelka ZŠ
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Logická olympiáda - krajské kolo
I v této nelehké době zažívá naše škola další radost, o kterou se chceme podělit. Dne
17. listopadu, ve sváteční den, přišel na můj
mail děkovný dopis z logické olympiády:
„Dobrý den, rádi bychom vám pogratulovali k postupu do krajského
kola Logické olympiády, kvalifikovat
se mezi nejlepší soutěžící celého kraje
je výborný úspěch. V příloze zasíláme
diplom s dosaženým výsledkem, který
vám může letošní krajské kolo připomenout. Doufáme, že i nadále budete
příznivcem naší soutěže, těšíme se zase
za rok. Ještě jednou díky za účast. tým
Logické olympiády.“
Když čtete takovéto řádky, zaplaví vás
hřejivý pocit. Považujeme to za obrovský
úspěch a jsme na to náležitě hrdí. Jsme
rádi, že i my se můžeme připojit ke gratulaci našim žákyním: Aničce Smějové
(3. roč.) a Emě Mlýnkové (5. roč.).

Logická olympiáda
je soutěž pořádaná Mensou České
republiky založená
na logických úlohách, jejichž řešení
vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují
zde naučené znalosti, ale schopnost
samostatného uvažování a pohotového rozhodování.
Logická olympiáda
je svým pojetím
unikátní soutěží, protože se nejedná
o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.
Zároveň děkuji učitelům matematiky

za přípravu, pí. uč. H. Šišmové za organizaci soutěže a rodičům za podporu.
Rovněž děkuji i ostatním žákům, kteří se Logické olympiády pod záštitou
Mensy zúčastnili.

Marcela Rončková, ředitelka školy

Nahlédnutí do MŠ
Začátek školního roku se rozjel velice slibně, avšak v říjnu, opět udeřil
Covid-19 a nás čekal provoz s ještě přísnějšími opatřeními. Netrvalo
dlouho a v ČR byl vyhlášen nouzový stav, který zmrazil všechny naše
plánované akce i aktivity. Z důvodu snadnější komunikace s rodiči,
jsme stejně jako naše ZŠ zavedli moderní informační systém Škola
OnLine. Jde o webovou aplikaci dostupnou 24 hodin denně a je možno, přihlásit se na PC, mobilu i iPadu. I přes nelehkou dobu jsme se
snažili dětem ve školce nabízet plnohodnotnou péči a zábavu. Připravili jsme pro ně projektový den Vitaminátor, Sportem ku zdraví,
polodenní vycházku s hledáním babího léta, projekt Městské policie
v Opavě - Pes Korálek ve městě, projektový den Na skok do Afriky
a Cvičení pro zdravé nožky. Nechybělo ani Halloweenské dopoledne
v maskách. Také Mikuláš si k nám našel cestu. Tentokrát dopoledne
a bez rodičů. Nicméně, kouzlo Mikulášské nadílky bylo zachováno.
S obavou jsme řešili letošní Vánoce. Zavřené obchody nám plány nijak neusnadnily, ale díky spolupráci s firmami zabývajícími se
nabídkou učebních pomůcek, jsme měli nakonec pod stromečkem
spoustu překvapení. Samozřejmě by to nešlo bez finanční podpory ze
strany vedení školy, jejíž zásluhou přibude na zahradě MŠ rozhledna
se skluzavkou a díky spolupráci s Klubem rodičů, který nám zafinancoval nákup houpacího chodníku, taktéž na zahradu MŠ. Oba hrací
prvky budou sloužit k rozvoji hrubé motoriky a obratnosti dětí.
Dalším překvapením pod stromečkem bylo autíčko Fingercar. Je
to hračka i učební pomůcka zároveň. Rozvíjí jemnou motoriku,
grafomotoriku, zlepšuje pravolevou orientaci, posiluje vytrvalost
a soustředění, zdokonaluje prostorové vnímání. Ti nejmenší našli
pod stromečkem kuličkovou dráhu Jumbo. Je určena k rozvoji motorických dovedností a koordinaci očí a rukou. Velkým dětem byla
určena logická hra Produkty, která podporuje logické myšlení. Děti

názorně vidí proces zpracování a výsledný produkt. Samozřejmě pod
stromečkem nechyběly ani klasické hračky. Díky skvělému kolektivu
jsme všechno organizačně zvládli a teď už jenom doufáme, že nám
ten nový rok umožní pracovat a plánovat bez jakýchkoli omezení.
Chtěla bych popřát všem občanům Malých Hoštic krásné a pohodové prožití vánočních svátků a do roku 2021 pevné zdraví.

Hana Kupková
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Ocenění paní ředitelky Mgr. Marcely Rončkové
Paní ředitelka Mgr. Marcela Rončková
naší Základní a mateřské školy byla letos oceněna u příležitosti ke Dni učitelů v rámci Sdružení obcí Hlučínska
jako výrazná peragogická osobnost
roku s délkou praxe 25 let. Rovněž byla
k ocenění navržena i městem Opavou,
ale vzhledem k současné situaci se
ocenění ještě neuskutečnilo. Velice se
jí daří zapojovat se a realizovat různé
projekty, např. vybudování špičkové
jazykové učebny, 2 projekty ke společnému vzdělávání žáků, 2x byla úspěšná
v mezinárodním projektu Erasmus+,

Tip na výlet
Ztracené vesnice
u přehrady
Kružberk
Pokud někdo touží po pěkné procházce nebo se příjemně projet na
kole, doporučuji další z netradičních
výletů. Auto necháme na parkovišti
hned za hrází přehrady Kružberk a
vydáme se po asfaltové cestě podél
přehrady. Dojdeme k malé hrázce na
potoku Lobník,který přitéká do přehrady, a dále se budeme držet břehu
přehrady. Později odbočíme k zaniklé sudetské vesnici Lesy, nebo-li také
Herčivald (Herzogwald), u bodu záchrany odbočíme doprava, projdeme
kolem bývalého hřbitova a za první
vodní plochou po cestě odbočíme
vpravo a pomalu se budeme vracet
zpět. Po cestě objevíme dobývací
prostor břidlice zaniklé obce Růžová (Rosengarten), rozpadlé budovy,
zbytky vstupů do štol, nouzové tábořiště. Poté se opět vydáme podél břehů přehrady zpět k výchozímu bodu
našeho výletu. Celková délka trasy je
cca 23 km. Po celou dobu se budete
pohybovat po zpevněných cestách v
lesích kolem přehrady Kružberk. Tak
pěkný výlet!

Lukáš Vaněk, místostarosta
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získala finance na školní zahradu jako
učebnu pod širým nebem a navazující
projekt k vybudování krásné venkovní
učebny. Ve škole nejsou opomíjeny ani
volnočasové aktivity žáků, aktivně se
podílí na dění obce. Nezapomíná ani
na mateřskou školu, která se zapojila
do příhraniční spolupráce s polskou
mateřskou školou a věnuje se talentovaným dětem ve spolupráci s Menzou.
Toto ocenění si zasloužila jako poděkování za její mimořádnou, aktivní a
tvořivou pedagogickou a řídící činnost
v naší škole.
Miroslava Konečná
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Radujme se a bude
světlo velké!
Ejhle, Hospodin přijde….
Uplynul čas od naší krátké jarní pouti a velké plány, které jsme
měli před sebou se nám pomalu zmenšovaly, až se postupně staly obavami, zda se vůbec uskuteční. Před vyhlášením stavu nouze jsme ještě nějaké akce stihly, ale již ve velmi malém počtu.
Pěknou akcí byl slavnostní koncert s inaugurací renovovaných
varhan v kostele sv. Vojtěcha v Opavě, který se konal 25. 8. 2020.
Tento koncert vážné hudby uváděl Jaromír Javůrek. Úvodní skladbu „Preludium a fugu Es dur“ od Johanna Sebastiana
Bacha uvedl varhaník p. Petr Čech. Dále účinkovali p. Alena
Mozgajová (roz. Čechová) – housle a p. Patricie Janečková zpěv soprán. Petr a Alena jsou rodáci z Opavy. Petr vyučuje na
Pražské konzervatoři obor varhany a p. Alena je manželkou
Radka Mazgaje, varhaníka ve Velkých Hošticích a vyučuje na
Ostravské univerzitě, fakulta uměni, obor housle.
Rozeznít varhany je veliké umění. Chce to skutečně zkušeného profesionála. Nastavit jednotlivé rejstříky tak, aby ve
finále zazněly tóny durové, jásavé k radostné události nebo
mollové, naopak k smutné události, tam je potřeba velkého
talentu. Talent je v řeckém překladu hřivna. Každý jsme nějakou tu hřivnu dostali. A je jen na nás, jak s ní naložíme.
A již tady máme advent. Opět jiný. Nečekají nás žádné roráty, koncerty, rozsvícení vánočního stromku doprovázené popíjením svařáku. Ale nač jsme se nejvíc těšili? Na Vás, mladí
hudebníci. Hlavně na Vás, kteří jste odhodili předsudky, že
na to nemáte a nabrali jste odvahu před obecenstvem vystoupit. Škoda, tolik jsme se na Vás těšili a drželi palce. Snad
se to povede možná v jiném čase.
První adventní neděli začíná nový liturgický rok. Vstupujeme do posvátné doby. Dějiny spásy. V Markově evangeliu

slyšíme 3x velmi důležité zvolání „BDĚTE“! Nezdá se to být
jemným zvoláním, ale spíše příkazem. „Buďte ostražití, protože nevíte, kdy Pán přijde a mohl by Vás najít spící“. Jeho
narození se koná v noci a jen pastýři tuto událost postřehli.
Advent si spojujeme především se světlem a životem. První
adventní svíce – jiskřička naděje se postupně zvětšuje, sílí, až
dovrší a dorazí do našich domovů – světlo Betlémské. Betlémské světlo – plamínek byl zažehnut v betlémské jeskyni
16. 11. 2020 a čeští skauti je po republice rozvezou v sobotu
19. 12. 2020. Občané Malých Hoštic budou rozhlasem vyrozuměni, kdy si mohou v naší kapli své betlémské světlo
zažehnout. To bude již těsně před svátky, kdy bude třeba už
jen nahodit vánoční atmosféru a k dárkům přibalit teplo domova, lásku, úsměv, pokoj a svým blízkým věnovat svůj čas.
K vánočním svátkům patří strom a betlém, který rozsvítí
dětské i dospělé tváře. „Z Betléma vychází světlo a neexistuje
krize, které by toto světlo uhasila“
Závěrem bych chtěla jménem Živého růžence poděkovat
paní starostce a vedení obce za celoroční práci a všem občanům popřát požehnané svátky, pokoj a dobro a v novém roce
hlavně zdraví, sílu a hojnost milosti.

Za společenství Marie Fialová

Tříkrálová sbírka pro rok 2021
Milí
spoluobčané,
lednová
Tříkrálová sbírka bude probíhat
tak trochu netradičně. Po domluvě s obecním úřadem bude
sbírka probíhat v sále obecního
úřadu. Dohodli jsme se, že sbírka proběhne v sobotu a neděli
9. – 10. 1. 2021, vždy od 9:00
hod do 17:00 hod, kde na Vás
bude čekat koledník s kasičkou.
Budeme moc rádi, když nám
přispějete nějakou finanční
částkou pro Charitu Opava.


Za koledníky

Šárka Schaffartziková
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Informace k tříkrálové sbírce
Co se pořídilo z vykoledovaných prostředků TKS 2020?
Vaše dary nám umožnily například podpořit naše terénní
služby, mezi něž patří charitní ošetřovatelská služba, charitní pečovatelská služba a mobilní hospic Pokojný přístav.
Všechny tři služby pomáhají seniorům a vážně nemocným
lidem v domácím prostředí. Pro ně jsme mohli pořídit polohovací postele, invalidní vozíky, kyslíkové koncentrátory
a další zdravotnický a ochranný materiál.
Velkou radost nám udělalo (a mnoho sil nás stálo) dokončení přestavby a přestěhování chráněných dílen.
Tuto přestavbu jsme mohli dokončit i díky Vašim darům.

V Chráněných dílnách Charity Opava nachází smysluplné
zaměstnání více než 160 lidí s nejrůznějšími handicapy,
kteří by jinak neměli možnost si práci najít.
Také ve stacionáři Mraveneček, který poskytuje služby
mladým lidem s těžkým tělesným a mentálním postižením, jsme mohli udělat dílčí úpravy, které nám pomohou
vylepšit prostředí, ve kterém se naši klienti pohybují.
A nakonec - v charitním středisku Naděje, které poskytuje
pomoc lidem v krizi, jsme díky Vašim darům mohli udělat
drobnou stavební úpravu, která umožní zajistit nerušený,
diskrétní prostor.

Kde budou Vaše dary pomáhat?
Výnos z Tříkrálové sbírky 2021 plánujeme využít na pomoc:
Nemocným seniorům a pacientům
v terminálním stádiu, kterým naše
terénní služby, mezi něž patří charitní ošetřovatelská služba, charitní
pečovatelská služba a mobilní hospic

Pokojný přístav, pomáhají v domácím
prostředí. Pro ně potřebujeme pořídit osobní automobil na CNG a také
zdravotnický a ochranný materiál.
Lidem s mentálním postižením
a chronickým duševním onemocněním, kterým poskytujeme služby

v sociálně terapeutické dílně Radost.
Rádi bychom vykoledované peníze
použili na finanční spoluúčast dlouho plánované rozsáhlé přestavby, která už začala a je financovaná z Integrovaného regionálního operačního
programu.

toval a co hůře, jako by byl překážkou, kterou je třeba odstranit, abychom se mohli realizovat. Buďme
upřímní i někteří věřící se nechávají
zlákat různými chimérami a svádět
scestnými naukami. Proto je nanejvýš potřebné, abychom očekávali
Toho pravého Spasitele, a proto je
zde advent, abychom se připravili na toto veliké tajemství Kristova
příchodu modlitbou, pokáním, četbou písma, povzbuzením nejbližších

nebo také poctivou prací atd. Tedy
úkolem nás křesťanů je šířit svědectví vlastního života, onu pravdu
vánoc, kterou Ježíš narozený v chudobě jeslí velmi názorné představil.
On přichází všem nabídnout radost a
onen mír, které jedině mohou naplnit
očekávání naší lidské duše. Přeji Vám
všem požehnaný advent, radost z
narození Ježíše Krista, pravé štěstí,
pokoj do vašich rodin a potřebné
zdraví. Mgr. Radovan Hradil, Th.D.

Farnost
Vážení spoluobčané,
nacházíme se v období prvního týdne adventu, což je pro nás příležitost,
přijat smysl čekání a využít tento čas
k obnově našeho nitra. Proto bych se
spolu s vámi chtěl zamyslet nad obsahem tohoto liturgického období
(adventu) a také nad skutečností naší
víry. Advent pochází z lat. slova
adventus - příchod nebo opětovný návrat. V našem běžném pojetí
se jedná o období čtyř neděl, kdy se
připravujeme na příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. V době adventu
při bohoslužbách nebo duchovních
obnovách se zpívá starodávný chorální zpěv ze 14. stol. ,,Ejhle Hospodin přijde a všichni svatí jeho
s ním, a bude v den onen světlo
velké aleluja. ...“ A než přijde je zapotřebí čekat, tak jak to činil Izraelský národ. Položme si otázku: očekává dnešní člověk Spasitele? Dokonce můžeme říci, že mnoha lidem
dnešního světa je z hlediska jejich
zájmů Bůh naprosto cizí. Zdánlivě
Ho nepotřebují: žijí, jako by neexis-
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Adventní (COVID) čas
Letošní svátky jsou tak trochu
jiné než obvykle. Až do poslední chvíle jsme očekávali, zda se
postupně bude COVID situace
zlepšovat. V České republice se
však jen změnil čtvrtý stupeň
protiepidemického
systému
PES na třetí. Ve čtvrtém byly
zakázány hromadné akce, slavnosti či veselí o více než šesti
lidech. Taktéž byly omezeny
řady tradičních vánočních akcí,
které jsou spojeny s adventem.
Zákaz zpěvu a maximální počet osob v kostelech zůstával
na 20. Aktuálně jsme na třetím
stupni a do kostelů může maximálně 30 osob, což je zejména
v tomto důležitém křesťanském
období nedostatečné. Ani pro
naše pravidelné kulturní akce
pořádané v Obecním domě či
u Skanzenu tato situace není
pozitivní. Pořádat takto náročné akce pro maximální počet
deseti účastníku ve vnitřních
prostorech, či pro 50 osob ve
venkovních, je bohužel nereálné.
V posledních letech patřila
poslední adventní neděle zvířátkům. V místním lesoparku
jsme společně zdobili stromky a
okolí vhodným krmivem. Tuto
tradici však můžeme s nadcházející zimou i přes všechna omezení dodržet. Nebude se však
jednat o hromadnou akci, ale o
procházku rodin či jednotlivců
s dobrým záměrem a cílem. Na

rady myslivců jsme do tohoto
zpravodaje přiložili rady, jak krmit nejen ptactvo, ale i ostatní
zvěř. Málo kdo ví či respektuje
to, že kachnám či labutím sice
pečivo velmi chutná, ale vůbec
jim nesvědčí. Zkuste jim přilepšit třeba zeleninou. V kuchyni
většinou vyhazujeme slupky od
mrkve, petržele, celere do koše
a těmto ptákům by přišly vhod.
Stejně jako na drobno nakrájené listy kedluben, květáku, brokolice, nebo salátu. Prospějete
jim i naklíčenými nebo vařenými semeny. Pšenicí, kukuřicí,
čočkou, ale i ovesnými vločkami. Pokud vám není líto nějaké
koruny, kupte jim granule pro
vrubozobé ptáky, kterými chovatelé krmí husy, kachny nebo
„okrasnou“ vodní drůbež. Toto
krmení je k dostání v obchodech s chovatelskými potřebami a není nijak drahé.
Protože se v letošním roce neuvidíme ani na adventních nedělích ani na tradičním silvestrovském běhu, dovolte mi jménem
svým i celého kulturního výboru popřát, aby čarovná atmosféra Vánoc přetrvala i přes toto
těžké období. Přejeme spokojené, láskou a porozuměním naplněné vánoční svátky a v novém roce všechno dobré, hodně
štěstí, zdraví a úspěchů.
Marie Vegelová,
předsedkyně kulturní komise
a zastupitelka MČ

Kastrace koček a kocourů zdarma
Více než 60 000 koťat zemře ročně krutou smrtí.
Každoročně jsou útulky pro kočky po celé České republice zavazeny stovkami koťat, která se narodí jako
nechtěná. Potulují se různě ve městech, po vesnicích
nebo na skládkách a hledají alespoň něco málo k
snědku. Mnohá koťata zemřou bolestivou smrtí.
Některá přežijí a ty rodí další koťata. Spirála se tímto
roztočila.
Tomu všemu lze nyní předejít, a to dokonce bezplatně. Kastrační program Feliti nabízí řešení pomocí

kastrace. Cílem kastračního projektu FELITI je,
kromě osvěty týkající se kastrací toulavých koček, zejména hradit poplatky za KASTRACE volně žijících
koček a kocourů, kteří prokazatelně nemají majitele a
po kastraci se vrací zpět do lokality odchytu.
Projekt se zaměřuje na kastrace koček z míst, kde
se nekontrolovatelně množí (například zahrádky,
vnitrobloky, sídliště). Také však pomáhají lidem,
kteří chápou význam kastrace, ale nemají na kastraci
dostatek finančních prostředků (lidé bez domova,

důchodci s minimálním příjmem). Kastrovat také
můžete nejen svou vlastní kočku, ale i kočku toulavou. Stačí jen na webových stránkách www.feliti.
cz vyplnit žádost o proplacení kastrace a vybrat si
smluvního veterináře. Po schválení žádosti již jdete
s kočkou k veterináři, kde tedy nic neplatíte. Kastrují
samozřejmě i kocoury. I pro ně je kastrace prospěšná, méně se toulají, perou, a tím mají méně nejrůznějších infikovaných zranění.

Marie Vegelová, zastupitelka
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Hodnocení muži podzim 2020
Po zrušené jarní části sezóny se naše
příprava na další podzimní část nového ročníku 20/21 odvíjela v rychlém
sledu.
Po odehrání posledního kola Prajzského poháru měli kluci dva týdny
volna a poté nám hned začala příprava na další sezónu. V této části přípravy jsme stihli odehrát dva přípravné
zápasy a hned následoval ostrý start v
1.A třídě s těžkým losem. V prvních
dvou kolech nás čekali dva aspiranti
na postup do Krajského přeboru, a
to Kravaře a Ludgeřovice. V druhém
domácím utkáni jsme zaskočili ambiciózní Starou Bělou 5-2, když nám do
branky soupeře spadlo vše, do čeho
jsme ,,kopli“ a přála nám štěstěna. V
dalším utkání jsme ještě jednoznačně
přestříleli Slavkov 5-1, ale v dalších
utkáních, i když nevypadali herně
špatně, se nám nedařilo skórovat i ve
vyložených šancích. Tyto situace nás
připravovaly o důležité body. Nejhorší zápas jsme předvedli v dopoledním
utkáni v Mokrých Lazcích, kde nám
vázla kombinace. Bohužel čtyři kola
před koncem sezóny nás postihla
stejná situace jako na jaře letošního

roku, kdy kvůli covid-19 byla předčasně ukončena podzimní sezóna.
Zimní příprava bude začínat hned
druhý týden v novém roce, protože
předpokládaný start jarní části soutěže bude v prvním březnovém týdnu,
kdy by se měly nejdřív dohrávat čtyři
podzimní kola. V přípravě nás bude
čekat několik přípravných utkáni v
rámci 2.ročníku Prajzského poháru.
A to Chlebičov, Strahovice, mimo

tento pohár Chuchelná a na závěr
Kobeřice. Doufám, že nám to situace
v naši zemi dovolí a vše bude probíhat podle plánu.
Na závěr bych chtěl poděkovat a popřát
do nového roku hodně zdraví, štěstí
a pracovních úspěchů všem našim věrným fanouškům, obecnímu zastupitelstvu a celému výboru TJ Slavia za podporu a spolupráci v uplynulém roce.
Trenér ,,A“ mužstva Grygarčík Roman

Sportování v HALE Malé Hoštice
Informujeme zájemce o sportování v naší víceúčelové hale, že se opatření v souvislosti s koronavirem postupně
uvolňují a pro aktuální možnosti využití haly prosím sledujte naše internetové stránky www.halamalehostice.cz
případně nás kontaktujte na 737 948 937 či na emailu: halamalehostice@gmail.com 

Děkujeme. TJ Slavia Malé Hoštice
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Vážení
spoluobčané,
Rok se sešel s rokem a jsou tady opět
Vánoce. Také se blíží konec roku a hodilo by se trochu bilancovat. Upřímně, moc toho k bilancování není. Jistě
není třeba se rozepisovat proč. Jak se,
ale říká všechno zlé je pro něco dobré. Více jsme si začali vážit všedních
věcí, které byly ještě loni zcela běžné.
Mnozí z nás stihli udělat to, co předtím stokrát odkládali. Prostě rok 2020
nás pořádně prověřil. Pevně věřím, že
Nový rok 2021 bude lepší. Budeme
se moci normálně potkávat, pořádat
akce, bavit se, prostě normálně žít.
Dovolte mi tedy, popřát Vám – nám
všem v Novém roce pevné zdraví,
štěstí, optimismus, lásku a stálý úsměv
na tváři.

Karel Kopperberg, zastupitel

Upozornění na tiskovou chybu!
Redakční rada upozorňuje na nesrovnalost v posledním Malohoštickém zpravodaji. Pod článkem tenistů
je uvedeno, že autorem článku je pan Lukáš Bilíček. Omlouváme se, jednalo se o tiskovou chybu a správný podpis je „Výbor TK Slavia Malé Hoštice“.
Děkujeme.
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Vzpomínky na loňský adventní čas

