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Nouzový stav, karanténní opatření, to vše 
se silně dotýká života nás všech. Děkuji 
vám, že k opatřením státu, která se také 
plně dotýkají i života naší městské části, 
přistupujete zodpovědně a  se vší váž-
ností. V  sázce je totiž zdraví nás všech 
a našich blízkých. Obdivuji každou osob-
ní statečnost, stejně jako nenávidím lhos-
tejnost. Každý den od mnohých občanů 
slyším, kdo za současnou epidemii může 
či nemůže. Přála bych ale nám všem, 
v  této nelehké době, nesoudit a  přiklo-
nit se k  vlastnostem, které nám pomo-
hou zvládnout to, co je těžké. Trpělivost, 
obětavost, moudrost, nadhled a empatii. 
A  jen spolu s  nutným, opakovaným 
očkováním, které posílí naši imunitu, 
můžeme tuto zákeřnou epidemii utlu-
mit, možná porazit.
Milí malohoštičtí,
moc bych si přála, abychom si do nové-
ho roku 2022 přenesli jen to dobré. 
Sílu a  pospolitost. Naději a  vytrvalost. 
Schopnost pomáhat druhým. Umění 
přizpůsobit se situaci a obrátit ji v něco 
nového a dobrého. To jsou podle mého 
názoru vlastnosti, které pod přívalem 
těch letošních negativních zpráv skoro 
zapadly. A já věřím, že jsou přitom bez-
pochybně vlastní každému z nás.
Ať už jste si vysnili rok 2022 jakkoliv, 
přeji vám, abyste nikdy nezapomínali 

na to, že síla překonat i tu zdánlivě nej-
horší situaci, je v každém z nás. Víc než 
kdy jindy, Vám přeji pevné zdraví, kou-
zelné Vánoce a nový rok plný optimis-
mu a naděje! 
 S úctou Miroslava Konečná

Milí obyvatelé Malých Hoštic,

Mgr. Miroslava Konečná, starostka  
kontakt: +420 604 229 364
Lukáš Vaněk, místostarosta  
kontakt: +420 730 547 550
Adresa: Slezská 4/11, PSČ 747 05 Opava
Tel.: +420 553 765 021
E-mail: male.hostice@opava-city.cz
ÚŘEDNÍ HODINY
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Poradna pro občany: Mgr. Ing. Lenka 
Prokschová,  první úterý v měsíci, 17:00 - 
18:00 hod., jinak po dohodě na tel. č. +420 
607058338 (lépe sms) nebo lenkaprokscho-
va@seznam.cz.
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užili jste si krásného podzimu? Neče-
kaně jsme už uklízeli první sněhovou 
nadílku, takže bílá zima již navázala 
na barevný podzim. Tak, jak se střídají 
roční období, tak se střídají, lepší a horší 
časy. Problémy, s nimiž jsme vstupova-
li do roku 2021, nás provázejí i  v  jeho 
závěru. Epidemie covidu v  posledních 
měsících udeřila v  plné síle a  přináší 
sebou opět nejistotu, kdy musíme denně 
reagovat na měnící se situaci a omezení, 
která s ní souvisí.

I  letos jsme museli na poslední chví-
li se zastupiteli rozhodnout o  zrušení 
perfektně připraveného adventního 
programu u skanzenu i na OÚ a taktéž 
o  zrušení silvestrovského běhu. Moc 
jsme se na program všichni po loňské 
odmlce těšili, a přesto jsme museli upustit 
od přátelských, punčových setkání, 
která dávají občany, přátelé a  známé 
dohromady. Zůstal nám jen kouzel-
ný pohled na adventně rozsvícené dva 
stromy v  obci, na rozsvícený adventní 
věnec, ozářenou svatou rodinu u  OÚ, 
na vánočně nazdobený skanzen, který 
jste mohli každou adventní neděli 
při procházkách navštívit a  na sví-
tící, hvězdičkové ulice. Tuto krásu 
si nenechali ujít ani významné osobnos-
ti magistrátu či vedení města a navštívili 
tuto kouzelnou atmosféru Hoštic.

číslo 29
PROSINEC 2021
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Informace pro občany

Městská část Malé Hoštice je velmi vděč-
ná těm občanům, kteří ve volném čase 
pracují na různých investičních akcích, 
zkrášlují obec, dále spolkům, které pečují 
o smysluplný volný čas občanů a všem fir-
mám, které se podílí na zvelebování naší 
obce. Každé veřejné poděkování jednot-
livcům i  spolkům je pouze nehmotnou, 
malou odměnou za jejich činnost.

Poděkování občanům:
•	 Velké poděkování zastupitelům 

za podporu při hlasování a  rozhodo-
vání o investičních akcí a dalších mno-
hých úkolů pro rozkvět naší obce,

•	 paní Nikol Englišové za vstřícnost 
vůči obecnímu úřadu, za zabezpečení 
financí, za návrh a  realizaci výsadby 
144 keřů v  lesoparku v  rámci dotace 
Sázíme stromy,

•	 pánům Helmutu Holešovi, Mila-
nu Exnerovi, Petru Exnerovi, Pavlu 
Klumpnerovi, Karlu Sližovi, pánům 
Robertu, Romanu a  Janu Grygarčí-
kovým, dále pánům Robertu a  Petru 
Fussovým, pánům Tomáši a  Ondřeji 
Schaffartzikovým a paní Lucii Exnero-
vé za plnění neodkladných a požado-
vaných úkolů na hřišti TJ Slavia a jeho 
přilehlých prostorách,

•	 panu Luboši Fialovi a  členům sboru 
dobrovolných hasičů za ochotu, obě-
tavost a  vstřícnost dovézt a  umístit 
vánoční strom v prostorách skanzenu,

•	 panu Martinu Pěchovi za darování 
svého krásného, vzrostlého stromu 
Malým Hošticím,

•	 poděkování paní ředitelce Mgr.  Mar-
cele Rončkové za nelehkou práci spo-
jenou s  investiční akcí při zateplování 
a další rekonstrukcí budovy školy,

•	 rodičům za vybudování zelené střechy 
na venkovní učebně školy,

•	 p. Hance Staníčkové, p. Petře Pitrašové, 
p. Edovi Ribkovi za vstřícnou pomoc 
při zvládání různých neodkladných 
úkolů v obci,

•	 p.  Hance Staníčkové, p.  Petře Pit-
rašové za nevšední vánoční výzdo-
bu skanzenu, obecního úřadu, dále 

za odhazování sněhu u veřejných budov 
a  za pomoc při organizaci říjnového 
srazu jubilantů,

•	 p.  Františku Mlýnkovi za obětavost 
a  ochotu při drobných opravách 
a  také instalování světel na skanzenu 
a na budově OÚ,

•	 p.  Karlu Kopperbergovi za pomoc 
při úpravě fotografií do kalendáře na 
rok 2022, za organizaci různých akcí 
v Pustých Jakarticích,

•	 všem amatérským fotografům 
za poskytnutí svých fotografií 
do kalendáře na rok 2022, jejichž 
jména jsou uvedena pod fotografiemi,

•	 manželům Holešovým, Mošovým, 
Fialovým a  ostatním pomocníkům 
za úklid a výzdobu naší kaple,

•	 paní Jarce Malé za pomoc obci 
při nakoupení, vkusné navázání a roz-
nos balíčků pro starší, imobilní občany,

•	 paní Jarce Ribkové za prováze-
ní návštěvníků skanzenem v  době 
adventních nedělí,

•	 panu Břeťovi Schaffartzikovi za per-
fektní výkon sekretáře ve spolku 
TJ Slavia a za aktivní spolupráci s obcí,

•	 paní Heleně Řeháčkové a  paní Lucii 
Augustínové za výborně odvede-
nou práci zapisovatelek při volbách 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR,

•	 p.  Mgr.  Zdeňku Kravarovi,  Ph.D., 
za stabilní poskytování velmi zajíma-
vých článků o historii obce.

Poděkování našim složkám a spoluobča-
nům:
•	 všem předsedům složek za organizaci 

všech jejich aktivit,
•	 SDH a  TJ Slavii za úspěch v  podání 

grantů na SMO a získání nemalé částky 
na akce v obci,

•	 výboru SRPŠ v  čele s  p.  Romanem 
Holubcem za perfektní zorganizování 
listopadového pochodu strašidel,

•	 členům Živého růžence za zajištění 
betlémského světla pro občany,

•	 všem aktivním spoluobčanům 
za odhrnování sněhu a péči o udržo-

vání čistoty chodníků a veřejných pro-
stranství,

•	 občanům, kteří jsou vnímaví k  pro-
blémům naší městské části a  dávají 
na úřadě podněty ke zlepšení,

•	 předsedům složek a  přispívatelům 
za články o činnosti jejich spolků.

Poděkování firmám:
•	 Firmě p.  Daniela Adamtze 

za obstarání stromů k  osázení zeleně 
v obci,

•	 panu Ing.  arch.  Petru Mlýnkovi 
za návrh zahrady u obecního úřadu,

•	 panu Romanu Křesťanovi za realiza-
ci při vybudování odpočinkové zóny 
u obecního úřadu,

•	 panu Radovanu Pavlíčkovi za kované 
květiny, které jsou umístěny na zahra-
dě OÚ,

•	 p.  Aleši Klementovi a  panu Davidu 
Opuszynskému za potřebné výkopové 
práce v obci.

 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.

Zvláštní poděkování

NOVÉ KEŘE ZDOBÍ MALOHOŠTIC-
KÝ LESOPARK
Předposlední říjnový den byl vybrán 
k  dosadbě tvz. keřového patra lesoparku 
v Malých Hošticích u Opavy. V podzimním 
slunečném počasí se toto místo vybízí míst-
ním jako blízká oáza, kam mohou vzít rych-
le děti za kouskem přírody, opékáním, krás-
ným výhledem na okolní kopce a  Opavu 
a v létě taky za bzučením hmyzu na květ-
natou louku. Ale nebylo tomu tak vždyc-
ky. Dlouhé roky zde byla černá skládka, 
jak tomu i v okolních vesnicích bylo často 
zvykem. Před asi patnácti lety se obec Malé 
Hoštice rozhodla pro rekultivaci, která 
probíhá dodnes a vypadá opravdu zdařile. 
Mnoho stromů je v lesoparku již vysázeno, 
co však chybělo, byly keře. Ve spolupráci 
s  obcí a  za finanční podpory dárců jed-
notlivců, firmy Onest Care,  s.  r.  o., ČSOB 

PODĚKOVÁNÍ občanům, spolkům a firmám
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Projekty a granty v letech  2018 - 2021

Investiční akce v obci
I když jsme překonávali různě složité situ-
ace spojené s pandemii covidu, přesto se 
nám povedlo v roce 2021 proinvestovat 
finance na investičních a neinvestičních 
akcí za několik milionů. Také jsme získali 
finance z grantů a dotaci na cyklostezku 
ke Kauflandu. Při rozdělování financí na 
rok 2021 jsme mysleli na dospělé, děti, 
sportovce i členy našich spolků. Nejdůle-
žitější akce jsou uvedeny v článku níže.

•	 Cyklostezka MH x Kaufland – proběh-
la VZ, soutěž vyhrála firma Berkastav, 
stavět se bude duben -červenec  2022. 
Je podepsaná smlouva o dílo, výše dota-
ce ze SFDI je 3.100 000 Kč, 250.000 Kč 
zaplatí MČ Malé Hoštice, 450.000 Kč 
se bude podílet město Opava

a Donio se i  toto změnilo. Místní sehraná 
komunita občanů zvyklá na časté výsad-
by zeleně, kterým obec fandí, se do sázení 
pustila s opravdovou vervou. Za 2,5 hodin-
ky už tak byl čas na pohodové zastavení 
se u čaje a vyhřívání se na podzimním slun-
ci. Celkem tato pracovitá skupinka o  27 
lidech, kde nechyběly ani děti, vysázela 144 
keřů. Jednalo se o  druhy ptačí zob, kali-
na, hloh, dřín, šípek. Druhy byly vybírány 
s ohledem na užitek jejich plodů pro ptac-
tvo. Za Sázíme stromy ještě jednou děkuje-

me všem dárcům, dobrovolníkům a  obci, 
kteří se na této pěkné akci podíleli.

 Nikol Englišová, organizátorka sázení

Výňatek z poděkování zapisovatelkám
Vážené kolegyně zapisovatelky,
výsledky letošních voleb jsou již známy 
a my můžeme uzavírat letošní volební rok.
Stále platící hygienická opatření nás zaměst-
nala více než dost. Projevilo se to obzvláště 
ve volební dny, ale ve spojení s Vašimi sila-
mi se vše zvládlo na výbornou. Jsou zde 

znát Vaše zkušenosti a  dle účasti na prv-
ním zasedání OVK je vidět, že to zvládáte 
na výbornou.

Moc Vám děkuji za Vaši účast a  pomoc 
při volbách do Poslanecké sněmovny Par-
lamentu ČR a  věřím, že se takto setkáme 
při volbách v příštím roce. Málokdo si uvě-
domuje, jak je práce zapisovatelky a zapiso-
vatele důležitá. My to víme!

 Za volební štáb Ing. Petr Sordyl,
 vedoucí odboru vnitřních věcí MMO

•	 Cyklostezka z  Malých do Velkých 
Hoštic  – je dokončena, náklady 
na vybudování 800.000 Kč

•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	 Cyklostezka do Chlebičova  – bylo 

vypsáno poptávkové řízení na zho-

tovitele projektové dokumentace, 
zakázku dostal p.  Ing.  Zbyněk Novák 
ve výši 154.000 Kč, přičemž 50  % 
se bude podílet obec Chlebičov. Poté 
bude podána žádost na SFDI o dotaci 
k realizaci stezky. Předpokládaná cena 
je cca  5.000 000 Kč. V  případě úspěš-
nosti dotace se bude obec podílet 
pouze 15 %.

•	 Sklad hasičské zbrojnice – ani podru-
hé jsme nebyli úspěšní v  podání 
žádostí o dotaci, dotace byla přidělena 
pouze některým městům pro nedosta-
tek financí. Proto budeme financovat 
sami, v rozpočtu je částka rezervována 
ve výši 3.000 000 Kč. Projektová doku-
mentace byla dokončena p. Pflegrem, 
odevzdána na MMO a  nyní čekáme 
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Kotlíkové dotace a Nová zelená úsporám
Deset let – přesně tolik času měly české domácnosti na výmě-
nu starých neekologických zdrojů vytápění. Pokud patříte 
k těm, kteří se na výměnu starého kotle za nový také chys-
tají, měli byste si pospíšit. O dotace si budete moct zažádat 
jen do 1. září 2022. Od tohoto dne mohou rodinné domy 
vytápět pouze kotli, které spadají do 3., 4. nebo 5. emisní třídy. 
Jiné kotle na tuhá paliva nyní ani od roku 2022 prakticky 
již na trhu nekoupíte.
Zákaz užívání tedy mají kotle 1. a 2. emisní třídy, starší kotle 
bez označení emisním tříd a  také kotle, které si kutilové 
vyrobili sami.
V  případě, že starý kotel nevyměníte za nový, který bude 
ekologičtější, bude vám hrozit pokuta až do výše 50 000 Kč. 
Vzhledem k  velkému množství žádostí na poslední chví-
li (a  související vytíženosti instalačních firem) vás může 
od pokuty po termínu zachránit právě podaná žádost 
o dotaci. Příjem nových žádostí o kotlíkové dotace bude zahá-
jen počátkem roku 2022, uplatnit ji můžete i zpětně, takže 
i  na zdroje vyměněné po 1.  1.  2021. Dotace cílí zejména 

na nízkopříjmové domácnosti  – ty mohou získat úhradu 
až 95 % nákladů. Ostatní domácnosti mohou žádat o dota-
ci v rámci programu Nová zelená úsporám. Zde se pracuje 
s  maximálně 50% podporou, dotaci můžete kombinovat 
s dalšími opatřeními. Nová zelená úsporám odstartoval již 
12. října 2021 a disponuje 39 miliardami korun. Pro žada-
tele však přináší hned několik novinek  – podporu výmě-
nu kotlů v  bytových domech a  trvale obývaných rekreač-
ních objektech. Dále pak podporu pro tepelná čerpadla 
vzduch -vzduch, což jsou klimatizace (jestliže jsou navržené 
i pro vytápění).
Osobně mám zkušenost 9let s tepelným čerpadlem vzduch-
-voda, rád se podělím o informace ohledně vytápění tímto 
zdrojem. V poslední době získává také na oblibě kombinace 
s fotovoltaickou elektrárnou na střeše domu, případně spo-
jenou s možností bateriového úložiště. Vzhledem k razant-
nímu růstu energií je jen otázkou času, kdy cena pořízení 
převáží nad užitnou hodnotou a návratností.
Elektřina
Vývoj cen elektřiny doslova šokuje uživatele. Musíme počí-

Dotace,vytápění a energie v roce 2022

na stavební povolení. Poté se vyhlásí 
veřejná zakázka. Vítězná firma začne 
budovat garáž na jaře 2022.

•	 Stání pro kontejnery na ul. Cihelní – 
bylo dokončeno, bohužel, okolo je neu-
stále nepořádek

•	 Prostor vedle OÚ – po opravě fasády 
se dobudoval prostor na zahradě

•	 Stojany pro kola u OÚ – bude dokon-
čeno do konce roku dle počasí

•	 Sdílená kola - dle sdělení města nebu-
dou v příštím roce v obci zatím sdílená 
kola umístěná pro nedostatek financí. 
Pokud se finance v  rozpočtu města 
během roku naskytnou, kola budou 
dodána

•	 Zateplení fasády a  střechy ZŠ  – 
dokončeno, předávalo se o  1  měsíc 
později. Bohužel došlo vlivem silných 
dešťů k  zatopení tělocvičny, kterou 
již firma uvedla do původního stavu. 
Na základě reklamace obce bylo vymě-

něno 80 okenních tabulí z jižní strany 
školy, které byly sluncem poškozeny. 
Ze zadní strany budovy byl vybudován 
bezbariérový přístup do školy. Ve spo-
lupráci s rodiči byla zhotovena na ven-
kovní učebně tzv. zelená střecha

•	 Nová knihovna v ZŠ – byla otevřena 
pro občany, kteří si mohou v  teplých 
a  vkusných prostorách knihy pro-
hlédnout, posedět. Na knihovnu jsou 
pochvalné ohlasy. Další čtenáři budou 
v knihovně vítání, vchod je samostatný 
zezadu školy

•	 Nová skluzavka v lesoparku pro děti, 
dále bylo v lesoparku z dotace vysázeno 
15 ořešáků v částce 40.000 Kč a z nada-
ce Sázíme stromy bylo dosázeno 150 
keřů. V jarním období se bude budovat 
broukoviště a další hrací prvek pro děti

•	 Pusté Jakartice  – do klubovny byly 
zakoupeny nové židlí, na jaře bude 
opravenaa část chodníku na křižovatce

•	 Rozpočet  – zastupitelstvo připra-
vuje rozpočet na rok 2022, který 
činí zhruba 9 mil. Kč, z  toho 50  % 
se pravděpodobně přidělí na inves-
tiční akce jako např.  spoluúčast na 
cyklostezku ke Kauflandu, výstavba 
nové garáže, dofinancování inves-
tiční akce SmVaKu  atd. Dalších 
50  % půjde do rozpočtu na náklady 
a  opravy obce. Zároveň se budou 
schvalovat v  lednu 2022 příspěvky 
našim spolkům a organizacím

•	 Bytové družstvo Rozvoj - čeká 
na vyjádření KÚ MSK, které potřebuje 
ke stavebnímu povolení na výstavbu 
nových bytů U Kaple

•	 Dům pro seniory – záměr je momen-
tálně investorem pozastaven na zákla-
dě zvýšení cen stavebního materiálu

 Miroslava Konečná
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První advent nás překvapil hned z několika důvodů. Jed-
nak tím, že díky opatřením skončil dříve, než vlastně začal 
a  také nebývalým přívalem sněhové nadílky. Projížděl 
jsem jednotlivé ulice a možná se mnoho z vás divilo, proč 
je na cestách, především v postraních uličkách tolik sněhu. 
Ten důvod je prostý. Pokud budou na jednotlivých cestách 
zaparkována vozidla a  budou bránit traktorům v  plužení 
sněhu, tak se traktor do mnoha ulic nedostane. Je velmi 
pravděpodobné, že se v případě nutnosti úpravy cest v zim-
ních měsících odhrne pouze Slezská ulice od hlavní cesty 
ke kapli, a pak je to již na Vás – na těch, kteří i přes opa-
kované a  omílané upozornění stále parkují na veřejných 
komunikacích i přesto, že mají své vlastní pozemky a dvory. 
V rámci obce je dostatek parkovacích míst – jen namátkou 
20 míst u  fotbalového hřiště, 14 míst na ulici U  tržnice, 
6 míst u hasičské zbrojnice a další vyhrazená parková stání 
v jednotlivých ulicích – Luční, Kmochova. Radlice trakto-
ru má téměř 4 metry, takže pokud nechá někdo své auto 
venku na úzké ulici, není šance ulici vyplužit. Je jen otáz-
kou času, kdy Technické služby přestanou vyvážet směs-
ný odpad a kličkovat dvanáctimetrovým kukavozem mezi 
jednotlivými auty. V  případě, že vozidla nestojí na jedné 
straně ulice, do toho jsou kolem metrové závěje sněhu 
ze dvorků jednotlivých vlastníků pozemků, tak se tam auto 
nedostane. Nechci ani domýšlet, co by stalo, pokud by bylo 
nutné do některých z uliček dojet velkým hasičským vozem, 
nebo sanitkou v případě větší kalamity. Chtěl bych znovu 
požádat všechny vlastníky těchto vozidel, aby parkovali 
na svých pozemcích, vytvořili si parková stání, pergo-
ly, garáže. Buďte prosím ohleduplní vůči svému okolí. 
Mnozí z  Vás to pochopí v  momentu, kdy se nedostanou 
díky neprohrnuté komunikaci včas do práce, kdy budete 

muset nechat sanitku čekat na vedlejší ulici nebo že vám 
nebo sousedovi neshořela jen kůlna, ale i  kus rodinného 
domku, protože se k vám hasiči nedostali včas. I s tím vývo-
zem popelnic je to myšleno vážně. Pokud k vám Technic-
ké služby neprojedou, není to jejich chyba. Ještě bych rád 
touto formou poděkoval všem, kteří se starají o chodníky 
a cesty před svými domy, mimořádně bych rád poděkoval 
za nezištnou výpomoc při odhrnování sněhu kolem obec-
ního úřadu a také všem občanům, kteří se starají v zim-
ním období především o přilehlé chodníky u svých domů 
a veřejná prostranství v obci.

Přeji Vám z celého srdce pevné zdraví, udržujte v rodinách 
pohodu, klid, zdravou mysl a  nenechejte se převálcovat 
negativními lidmi. Vydržme to, však ono to jednou skončí!

 Lukáš Vaněk, místostarosta

tat s tím, že se situace po zimě stabilizuje, ale ceny zůstanou 
o 50-70% výše, než jsme byli zvyklí. Na jednu stranu patříme 
k zemím v EU s nejnižší cenou za MWh, na druhou stranu 
při přepočtu k průměrné hrubé mzdě na obyvatele, platíme 
jednoznačně nejvíce. Důvodem k razantnímu navýšení cen 
je několik – oživení ekonomiky, růst cen emisních povole-
nek, odklon Německa od jádra a uhlí, ale co mě pobavilo, 
tak že „byla dlouhá a studená zima“ (vliv výroby elektřiny 
v plynových elektrárnách) a že „letos málo foukalo“ – větr-
né elektrárny nevyrobily předpokládané množství energie. 
Co k tomu dodat. Doporučuji se soustředit na velké hráče 
na trhu, se stabilní cenovou politikou a neriskovat s nezná-
mými dodavateli energií.

Plyn
Plyn zdražuje ještě rychleji než elektřina. Jeden z dodavatelů 
zdražil na trhu více jak o 200%. Hlavním důvodem je škrce-
ní na straně dodavatele -Ruska a tlak na spuštění plynovodu 
Nord Stream 2. Další důvody jsou podobné, jako u elektři-

ny  – dlouhá zima, emisní povolenky… Je ale předpoklad, 
že se po zimě ceny stabilizují a po spuštění nového plynovo-
du dost možná i klesnou, ale i tak počítejme, že si meziročně 
razantně připlatíme.

Tak přeji pevné nervy.
 Lukáš Vaněk, místostarosta

Místní komunikace
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SmVaK bude u nás vyměňovat nové vodovodní přípojky

Odpočinková zóna u obecního úřadu

Jednu z velkých investičních akcí ve spolupráci s naší obcí 
si u nás naplánoval SmVaK, který bude měnit 55 vodovod-
ních přípojek na jaře 2022. Akce se bude týkat ulice Opav-
ská, kde vodovod je veden v chodníku a SmVaK bude měnit 
po opravě původní dlažbu. Další opravy budou provedeny 
na ulici V Zátiší v pravé části komunikace. Levou část komu-
nikace opraví obec na své náklady včetně výměny chodníku. 
Pokračovat se bude ulicí Školní. Tam je plánována výměna 

celého chodníku a  částečně poloviny komunikace. Ulice 
Sportovní bude vyasfaltována z  poloviny, chodník bude 
vyměněn až k  ulici Školní, který pravděpodobně opraví 
TS Opava, ale podrobnosti budeme vědět až po schválení 
rozpočtu města na rok 2022. Věřím, že tuto velkou investiční 
akci společně zvládneme. O dalších podrobnostech budete 
včas informováni.
 Miroslava Konečná

Zahrada u  obecního úřadu dostala novou tvář. Další 
prostor v obci, který byl vybudován pro odpočinek a rela-
xaci našich občanů. Na zahradu se vchází po pohodl-
ných žulových schodech z  chodníku ulice Slezské. Když 
dojdete na malé rozcestí, zaujme Vás na zemi umístěná 
žulová deska věnována památce pana Petra Vandery, 
jehož zámečnická a  kovářská dílna stála v  místech sou-
časné zahrady od roku 1932 do roku 1997 Tato deska byla 
umístěna jako stálá připomínka na tuto známou, histo-
rickou dílnu. Po cestičce dále dojdete ke kruhovému mla-
tovému chodníčku, kde budou na jaře umístěny lavičky 
pro odpočinek pod vysázenými stromy. Kolem cesty jsou 
zabetonovány kované květiny, které se právě k bývalému 
provozovanému kovářskému řemeslu hodí. Celý záměr 
odpočinkové zahrady nakreslil a navrhnul Ing. arch. Petr 
Mlýnek, realizace se ujal p. Roman Křesťan z Kravař, kvě-
tiny a  poklop na studnu vymodeloval kovář p.  Radovan 
Pavlíček ze Zdobného zámečnictví v Březové, za což jim 
patří velké poděkování. Věřím, že Váš klidný odpočinek 
v  této zahradě bude umocněn pohledem na sluneční 
hodiny, na stromy, keře či na kované květy a bude pro Vás 
i uměleckým zážitkem.
 Miroslava Konečná
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K předkům rodiny Vanderů z Malých Hoštic
V místech, kde se nachází obecní úřad v Malých Hošticích, 
stávala kovárna a zámečnická dílna. Vznikla na počátku 30. 
let 20. století, kdy ji založil Petr Vandera. Příjmení se ve star-
ší dobře psávalo i německy Wandera.

Petr Vandera se narodil v  roce 1902 jako z  poslední dítě 
lakýrníka Petra Vandery. Jeho starší bratr Maxmilán (*1899) 
převzal otcovo povolání. V  Malých Hošticích ale nezůstal. 
Vyučil se lakýrnickému řemeslu v Hulvákách a v roce 1922 
se oženil v tehdy německém městečku Kietrz na Ratibořsku, 
kde také měl provozoval svou živnost.

Petr Vandera se vyučil zámečnickému řemeslu v  Opavě, 
v dílně Emanuela Krále v ulici na Nivě č. 17. Podle dochova-
ných přehledů živností v Malých Hošticích si svou dílnu ote-
vřel někdy po roce 1927, neboť v tom roce ještě v přehledu 
jeho jméno není. Poprvé je Vanderovo zámečnictví dolože-
no v roce 1932. Ve stejném roce se Petr Vandera také oženil. 
V matričním záznamu je jeho povolání „zámečnický mistr“.

Rod Vanderů žil v  Malých Hošticích od 60. let 18. století. 
Jako první přišel v  roce 1765 do vesnice nádeník Thomas 

Vandera, který byl synem domkáře Josefa Vandery z  Váv-
rovic. Thomasův syn Georg Vandera se v  Malých Hošti-
cích narodil v roce 1767. Další v pořadí byl jeho syn Simon 
(*1798). Ten měl syna Petra, jenž se narodil v roce 1834. Jeho 
prvorozený syn se jmenoval rovněž Petr, narodil se v  roce 
1861. Vyučil se lakýrníkem. To byl otec zámečníka Petra 
Vandery (*1902). Když mu byly čtyři roky, zemřel lakýrník 
Petr Vandera ve věku 45 let dne 17. listopadu 1906. Pozůstalá 
vdova Jana Vanderová zemřela až v roce 1937.

 Zdeněk Kravar

Konečně jste se dočkali – po roce je tu opět čas na zimní výzdo-
bu, užít si v poklidu adventní a vánoční čas. I letos je víceméně 
ovlivněn vládními nařízeními z důvodu nevyhovující epidemio-
logické situace. I u nás v Malých Hošticích, jsme měli v plánu užít 
si naplno adventní čas. Dlouhodobá příprava spočívala nejen 
v přípravě adventního programu, který byl nakonec zrušen, 
ale také ve výzdobě Skanzenu, Obecního úřadu a jeho okolí. Naše 
pracovnice stylově nazdobily okolí Skanzenu i jeho vnitřní pro-
story. U Obecního domu máme v letošním roce velký přírodní 
věnec, na kterém se krásně rozsvěcují lucerničky s adventními 
svícemi. V přísálí je k shlédnutí betlémská rodina s Ježíškem. 
Jak krásně se jim vše podařilo, si můžete prohlédnout každou 
adventní neděli od 15-18 hod. Zkušená průvodkyně vás s radostí 
provede a vše ukáže. Jistě mi dáte za pravdu, že se jim to moc 
povedlo a za to jim patří velký dík.

Módní trendy se vracejí, tak proč znovu nevytáhnout staré ozdo-
by z našeho dětství? Některé kousky možná najdete u rodičů 
na půdě, případně můžete jít ještě dál a vyzdobit domácnost 
i stromeček ve stylu našich prarodičů. Stromeček může zdo-
bit sláma, juta, ale i keramika či papír. Přírodní materiály krás-
ně doplní také bytový textil. Nezapomeňte, že pokud sáhnete 
po přírodním či rustikálním stylu, můžete ve stejném deko-
ru zabalit i vánoční dárky. Přírodní papír, provázky a větvičky 
perfektně doplní vaše letošní sváteční okamžiky. Můžete vsadit 
na pár skromných detailů, nebo váš domov proměnit v zimní 
pohádku. Ať tak, či onak, je dobré se ve vašem domově cítit pří-

jemně a naplno tak prožít tyto jedinečné svátky klidu a rodinné 
pohody.

Až budete mít doma vše nazdobeno, cukroví napečeno a začnete 
si naplno užívat, zkuste si vzpomenout i na vaše bližní. Ne všich-
ni mají to štěstí. V dnešní době lze naleznout hodně nadačních 
fondů, které pomáhají lidem napříč všemi věkovými katego-
riemi, ale i například zvířátkům. Není vždy potřeba posílat jen 
finanční hotovost, můžete zakoupit dáreček a předat je něko-
mu ve vašem okolí. Ta radost v očích přeci za to stojí. Případně 
můžete jít do našeho lesoparku a donést zvířátkům něco dobrého 
k snědku. Letos vás tam sice nebude čekat tak jako v předchozích 
letech teplý punč, ale ten si můžete donést už z domova. 

Nechť adventní čas naplní vaše srdce a domov klidem a mírem.

 Za kulturní výbor Marie Vegelová, zastupitelka

Kultura

Advent 2021, jaké jsou trendy ve výzdobě?
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Vážení a milí spoluobčané. Rok 2021 pomalu končí. Pro kaž-
dého byl jiný, ale v jednom se asi všichni shodneme – nebyl 
to rok jednoduchý. Za pár dnů přivítáme rok nový a určitě 
bychom si všichni přáli, aby byl lepší, nebo alespoň normální. 
Dovolte mi popřát nám všem šťastné a veselé Vánoce, klidné 
prožití volných dní, Silvestra a v Novém roce 2022 pak přede-
vším pevné zdraví, pohodu a krásné dny. 

 Karel Kopperberg, zastupitel

Pusté Jakartice

Z Pustých Jakartic

ZŠ a MŠ

Nahlédnutí do MŠ
Letošní začátek školního roku nebyl vůbec jednoduchý. Adaptace 
nových dětí potrápila nejen rodiče, ale také učitelky třídy Sluníč-
ko. Díky jejich milému, vstřícnému a  profesionálnímu přístupu 
se nakonec všechno v  dobré obrátilo. Ani přechod starších dětí 
do třídy Beruška, nebyl pro některé jedince jednoduchý. Bylo potře-
ba přizpůsobit se tempu a metodám povinného předškolního vzdě-
lávání.
V září jsme pozvolna nabírali tempo a od října jsme se vrhli do rozje-
tých projektů. V rámci projektu Silesia, se v hale v Malých Hošticích 
uskutečnila sportovní olympiáda. Naši MŠ navštívily děti a učitelky 
z polské školky v Ratiboři a společně s našimi dětmi, rýžovali zlato“ 
z písku a tvořili z průhledné hmoty. I přes jazykovou bariéru, pocho-
pili všichni, co mají dělat a celé dopoledne strávené s polskou návště-
vou jsme si moc užili.
Jelikož jsme školka spolupracující s Mensou ČR, oslovila nás v rámci 
projektu sdílení zkušeností MŠ ve Vávrovicích. Učitelky se přijely 
podívat, jakou formou s dětmi pracujeme a co obnáší zařazování 
prvků NTC Learning v naší běžné praxi. Velice se jim líbilo vybavení 
školky moderními digitálními technologiemi a učebními pomůcka-
mi.
Díky zapojení do projektu Ponky do škol, získala naše MŠ bezplatně 
pracovní ponk pro děti. Jelikož se nám podařilo oslovit pana Kaštov-
ského a domluvit se na vzájemné spolupráci, mohli jsme nabídnout 
dětem kroužek Kutil. Jde o  tvoření s polytechnickým zaměřením. 
Chtěla bych panu Kaštovskému poděkovat, že dokáže děti nad-
chnout pro práci, poradit jim, má s dětmi trpělivost a předává jim 
základy, jak pracovat s ručním nářadím, dřevem, šroubky…
Projektový den v  MŠ  – Stavitelé mostů, zavedl děti formou hry 
a Lego stavebnice mezi projektanty a stavitele. Děti měly možnost 
podle nákresu stavět z Lego kostek, musely dodržovat daná pravidla, 
aby most nespadl. Uvědomily si, že každý má za odvedenou práci 
zodpovědnost.
Po práci přichází zábava a tu jsme si užili v maskách a převlecích 
při Halloweenském dopoledni ve školce. Tohle není potřeba komen-

tovat, fotky naleznete ve fotogalerii na webu školy. Můžete si tam 
také prohlédnout, jak jsme oslavili Mikuláše, či vánoční nadílku.
Ve školce nezapomínáme ani na rodiče. Připravili jsme pro ně work-
shop logopedické prevence. Účast nebyla veliká, ale ti co přišli, jevili 
o dané téma opravdový zájem. Dozvěděli se, jak formou hry s dětmi 
procvičovat mluvidla a byly jim zodpovězeny konkrétní dotazy.
Sněhová nadílka, která nás na konci listopadu překvapila, probudila 
jak v dětech, tak dospělých předvánoční atmosféru. Prvního sněhu 
jsme si na zahradě ve školce s radostí užili a doufám, že nás letos bílé 
vánoce nezklamou.
Příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdr ví a pohodový rok 
2022, všem občanům Malých Hoštic, přeje za kolektiv zaměstnanců 
MŠ Hana Kupková.
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Od října tohoto školního roku začal svou činnost na naší 
škole nový taneční kroužek. Přihlásily se do něj žákyně 
čtvrté a páté třídy. Ačkoli ještě holky s latinskoamerickými 
tanci moc zkušeností nemají, pustily se do tancování s vel-
kou vervou. Musím říci, že jsem byla opravdu mile pře-
kvapena, jak jsou holky šikovné. Během prvního měsíce 
již skvěle zvládly sestavu do tanců cha -cha a jive. Poslední 
měsíc trénujeme na soutěž StarDance pro školy. Holky si 
vlastnoručně potiskly i taneční trička, aby mohly na pomy-
slném parketu zazářit nejen tanečně, alei stylově.

 Mgr. Markéta Kostřicová

Taneční kroužek

Jak jste si mohli všichni povšimnout, naše škola dostala nový 
kabát. To, co jsme si dlouho přáli, se stalo skutečností. Naše 
škola je teď krásná i  zvenčí. Stala se z ní budova, která spl-
ňuje požadavky moderní doby. V tomto duchu pokračujeme 
i ve vnitřních prostorách, o čemž se můžete přesvědčit ve vir-
tuálním videu na webových stránkách naší školy www.sko-
lamalehostice.cz. Také webové stránky školy prošly moder-
nizací. Přizpůsobili jsme se pokrokové době a  naše školní 
příspěvky můžete také sledovat na youtube či facebooku ZŠ 
a  MŠ Opava -Malé Hoštice. Veškeré aktuální zajímavosti ze 
školního prostředí najdete právě tam. Naše škola se tak dostá-
vá do povědomí nejen u nás v okolí Opavska a Hlučínska, ale 
také v zahraničí, kde se můžeme náležitě pyšnit právě tím, jak 
jsme moderní…
 Marcela Rončková, ŘŠ

Měníme svou tvář

V  týdnu od 22.-26.  listopadu proběhla na naší škole virtuální 
mobilita v rámci projektu Erasmus+ s názvem „Creative Readers“, 
v průběhu týdne jsme každé dopoledne prostřednictvím video-
konference komunikovali s žáky z Řecka, Chorvatska, Lotyšska 
a Makedonie. Připravili jsme pro všechny žáky program zaměře-
ný na rozvoj čtenářské gramotnosti. Všichni účastníci byli une-
šení nejen z vybavenosti školy, ale také z krásy českých památek 
a přírody. Jsme moc rádi, že jsme mohli touto cestou šířit povědo-
mí nejen o naší škole, obci, ale celkově představit Českou repub-
liku ostatním zúčastněným. Žáci si celý projekt velmi pochvalo-
vali, zlepšili nejen svou angličtinu, ale především měli možnost 
vyzkoušet si něco nového. Posuďte sami:
Erasmus se mi líbil, protože jsem poznala nové kamarády. Děla-
li jsme různé kvízy. Naučila jsem se taky nová slova anglicky. 
Poslouchali jsme každý den stejnou písničku. Paní učitelka pro 
Erasmus udělala video také o naší škole.
 Agáta Kavanová, 4.tř.

Pomocí počítačů jsme se spojili s dětmi z jiných zemí. Bylo tam 
5 zemí a 184 lidí. Řecko mělo jen dva počítače na 47 žáku. Byla 

tam srandovní příjmení. Naučil jsem se nová slova.

 Matěj Rybka, 4. tř.

Erasmus je úplně super. Trošku mě mrzí, že nás tam bylo 
hodně a nemohli jsme si s nimi povídat. Bavilo mě, když jsme 
dělali kvízy. Bavilo mě, jak jsme se dívali na videa o České repub-
lice. Taky mě trochu mrzí, že nás tam bylo 183 a tím pádem 
se to sekalo.
 Karolína Horníčková, 4. tř.

Minulý týden jsem si Erasmus užil. Překvapilo mě, kolik 
máme hradů a  zámků v  ČR. Bavilo mě mluvit na 160 lidí. 
Taky mě ještě bavilo dělat kvízy. Ze všeho nejvíce jsem 
si to užil.
 Marek Janus, 4. tř.

Na Erasmu mě hodně bavil ty úkoly. Zaujalo mě i to, jak jsme 
si spolu povídali. Líbilo se mi, že si děti z jiných zemí tak oblíbily 
naši školu a zemi. Erasmus je skvělá příležitost, jak si najít nové 
kamarády ze zahraničí. Určitě se zapojím i příště.

 Anna Smějová, 4. tř.

VIRTUÁLNÍ MOBILITA – ERASMUS+
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Erasmus se mi moc líbil. Poznala jsem nové kamarády. Každý 
den jsme si mohli pustit písničku před videohovorem. Společně 
jsme vyplňovali kvízy. Bavilo mě to. Moc bych si přála, aby to bylo 
znovu.
 Julie Wittková, 4.tř.

Proč mě bavil Erasmus? Protože: Bylo to velmi zábavné, zají-
mavé. A  hlavně mě dostalo, jak dobře uměli anglicky. Hodně 
mě bavilo, jak do chatu posílala paní učitelka odkazy na Menti-
meter atd. Také mě bavily ty kvízy, třeba o knihách a filmech.

 Kristýna Kořínková, 5. tř.

Erasmus mě baví, protože tam uvidím nové kámoše a kámošky. 
Rád si procvičím angličtinu, hodně mě bavil společné úkoly přes 
počítač. Těším se až je uvidím a skamarádím se s nimi. Škoda, 
že se nemohly zúčastnit i jiné školy. To nejdůležitější bylo, že jsme 
se Erasmu vůbec mohli zúčastnit.
 Jan Tietz, 5. tř.

Tento týden byl výborný, Přiučil jsem se angličtinu a našel nové 
kamarády. Všichni byli překvapení, kolik máme v Česku hradů 
a  zámků. Byli také překvapení z  toho, jakou máme proti nim 
výbavu ve škole v Malých Hošticích. Také jsem poznal jejich státy 
jako třeba Lotyšsko a  Řecko. Za celý týden jsem zjistil hodně 
nových informací.
 Jakub Urban, 5. tř.

It was instructive, interesting, funny, educational and I enjoyed 
the way we did the links there and we got to know each other 
a little bit.
 Magdaléna Frňková, 5. tř.

Líbily se mi tam ty pohádky ze všech zemí. Myslím, že ang-
ličtinu už mám naposlouchanou „dost“. Bavily mě padle-
ty. A  jsem ráda, že jsem viděla, jak to jinde chodí. Jestli 
to bude na jaře, určitě se zapojím.
 Andrea Hanšutová, 5. tř.
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Sdružení rodičů při Základní škole ve spolupráci se školou 
a obcí připravilo v úterý 26. 10. 2021 tradiční pochod duchů. 
U Skanzenu v obci se toho dne v podvečerní hodiny shro-
máždili duchové a různá strašidla, aby svou přítomností dali 
najevo, že konec října vždy patří jim. Po chvíli se pochod 
duchů vydal uličkami obce směrem ke Sportovnímu areálu, 
který byl úžasně vyzdoben tak, aby se zde ta tajemná a ošk-
livá havěť cítila dobře. Bylo připraveno občerstvení a ohniš-
tě k opékání pochutin. Následně proběhl strašidelný tanec 
pod taktovkou učitelského sboru a  také byly vyhlášeny 
a  oceněny nejlepší masky. Celý večer ukončil ohňostroj, 
který prozářil noční oblohu.

Po roční odmlce z  důvodu pandemické situace jsme moc 
rádi, že duchové a  strašidla opět dorazili do naší obce 
a že celý podvečer byl pro všechny příjemně prožitý. Děku-
jeme všem, kteří přispěli svou prací k  realizaci Pochodu 
duchů.
 Sdružení rodičů při ZŠ Malé Hoštice, z.s.

SRPŠ

Z činnosti Klubu seniorů
Klub seniorů v Malých Hošticích letos začal až v květnu sma-
žením vajec. V červnu se uskutečnilo sportovní odpoledne 
na místním hřišti. Klání mezi Malými a Velkými Hošticemi 
se zúčastnilo asi 60 sportovců a fandů. Opět jsme se začali 
setkávat na pravidelných schůzkách a tentokrát i přes prázd-
niny. V červenci se konal náš první výlet – směr Baťův kanál 
a výstup na Svatý Hostýn. V září nás čekal druhý výlet, tenkrát 
na Karvinsko. Navštívili jsme Šikmý kostel sv. Petra z Alkarta-
ry. Poté jsme si prohlédli zámek Fryštát a vyrazili jsme do Dar-
kova na prohlídku starých lázní a přilehlého parku. Po cestě 

k domovu nás oblažil pohled z vyhlídkové věže na Nové rad-
nici v Ostravě. V listopadu jsme uspořádali divadelní před-
nášku „Senior bez nehod“, která byla poučná a zábavná.

Nakonec mi dovolte, abych Vám všem popřála hezké svátky 
vánoční bílou cestu k půlnoční a do nového roku chci Vám 
přát štěstí a zdraví napořád.

PS: bohužel, situace nám opět nedovolila uskutečnit prosinco-
vé setkání. Co bude v lednu – dám vědět. Zůstaňme zdraví!!!

 Za klub seniorů Drahoslava Armlichová
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Vážení spoluobčané, lednová Tříkrálová sbírka bude probíhat 
tradičně tak, jak jste byli zvyklí. Sbírka proběhne v sobotu 8. ledna 
2022 od 9:00 hodin, kdy vás navštíví naši koledníci s kasičkou.

Hledáme děti dobrovolníky, které by měly zájem stát se kolední-
ky. V případě zájmu žádáme rodiče, aby své děti přihlásila u pana 
Schaffarttzika, na telefonním čísle 777 777 025. Budeme vám 
moc vděční, když nám přispějete jakoukoliv libovolnou finanč-
ní částkou, které bude následně darována Charitě Opava a bude 
použita k dobročinným účelům. 

 Za Tříkrálovou sbírku, Šárka Schaffartziková   

Vážení a milí obyvatelé Malých Hoštic, zdravíme Vás z Chari-
ty Opava.Vaše obec se každoročně na začátku roku připojuje 
ke krásné akci, která se již stala tradicí, totiž k Tříkrálové sbírce. 

Vaše dary nám umožnily například podpořit naše terénní 
služby, mezi něž patří charitní ošetřovatelská služba, charitní 
pečovatelská služba a mobilní hospic Pokojný přístav. Všech-
ny tři služby pomáhají seniorům a vážně nemocným lidem 
v domácím prostředí. Vzhledem  k nižšímu výnosu sbírky jsme 
sice nemohli pořídit plánovaný osobní automobil na CNG, ale 
mohli jsme dokončit přestavbu sociálně terapeutické dílny 
Radost. Získali jsme hezčí, větší, účelněji vybavené prostory, 
které už začaly sloužit více než čtyřiceti dospělým lidem 
s mentálním  znevýhodněním z celého Opavska.

Kde budou Vaše dary pomáhat?

Výnos z Tříkrálové sbírky 2022 plánujeme využít na pomoc:

•	 Seniorům a vážně nemocným pacientům, o které se naše 
terénní služby starají v jejich domácím prostředí. Péče 
o vážně nemocné je pro rodiny často také finančně nároč-
nou záležitostí - rádi bychom pro ně pořídili zdravotnický, 

ochranný a hygienický materiál nad rámec úhrad zdravot-
ních pojišťoven.

•	 Mentálně znevýhodněným klientům chráněného bydle-
ní. Rádi  bychom vykoledované peníze použili na finanční 
spoluúčast schváleného investičního projektu, jehož cílem 
je vybudování a vybavení nových bezbariérových bytů 
pro tyto klienty.

Připravujeme se na různé možnosti průběhu sbírky podle aktu-
ální situace v lednu. Pokud by se ukázalo, že klasické koledování 
není možné, nabízíme možnost přispět do statických pokladni-
ček, které budou připraveny v obchodech, na úřadech, v koste-
lích apod. A také bude možné přispět  do 31. ledna na tříkrá-
lový sbírkový účet: 66008822/0800, VS pro Charitu Opava 
777988012. (Viz QR kód platby.) Více informací na www.cha-
ritaopava.cz.

Již nyní vám děkujeme za Vaši štědrost, přejeme pokojné Váno-
ce a do nového roku mnoho naděje, Božího požehnání a všech-
no dobré.
 Za Charitu Opava Marie Hanušová, koordinátorka 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022

Tříkrálová sbírka

Co se v Charitě Opava pořídilo z vykoledovaných 
prostředků TKS 2021
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Farnost

Farnost
Vážení spoluobčané,

vstoupili jsme do Adventu, což je období čtyř neděl, kdy 
se připravujeme na příchod Spasitele Ježíše Krista. Nejde 
jen o přípravu na Vánoce, které jsou oslavou jeho histo-
rického příchodu, ale jde o přípravu na setkání s Kristem 
na konci našeho života nebo na konci věků a také vstup do 
našeho každodenního života.

Jsem potěšen, že v některých městech, vesnicích, školách 
a školkách je možné vidět adventní věnec, co je symbol 
tohoto období. Obecně řečeno, jde-li o opravdový symbol, 
potom má vždy vztah k vyšší rovině bytí, symbol před-
stavuje víc, než znázorňuje. Symbol vyjadřuje podstatu 
vyšších skutečností a pravd a předkládá nám je k zamyš-
lení (rozjímání). Z toho plyne, že symbol (obraz) bude mít 
vždy vztah a vazbu k něčemu vyššímu, co obrazně podává. 
Je velká škoda, že tento symbol adventu často upadá 
v zapomnění.

Drazí, pokusme v tomto období si udělat čas jeden 
pro druhého. Mluvme o kterémkoliv problému, který něko-

ho v rodině pálí. V tomto společenství nezapomínejme 
na modlitbu, odpuštění, křesťanské a pravé hodnoty. Tím 
získáme duchovní zkušenost a vánoční svátky budou 
bohatší a rodinné i jiné společenství poroste vzhůru. 

Přeji Vám, klidný advent, požehnané vánoční svátky 
a radost z narození Ježíše Krista.

 P. ThLic. Radovan Hradil, Th. D.

Členské spolky

Živý růženec
Léto uběhlo jako voda, dny se nám začaly krátit, a  tak 
jsme se snažili co nejlépe využít posledních dní tohoto 
roku. Nastal měsíc říjen – měsíc zasvěcen Panně Marii 
Růžencové a  tak jsme se denně scházeli v  naši kapli 
v  modlitbě růžence. Další naší akci bylo naplánovat 
pouť, kterou jsme několikrát zvažovali. Nakonec jsme 
zvolili kostelík Božího těla v Gutech. Dřevěná, sakrální 
stavba na okraji vesnice Guty, části města Třinec. Původ-
ní kostel ze 16. století byl do roku 2017 nejstarší docho-
vaný dřevěný kostelík na Třinecku. Úmyslně byl zničen 
zaležením požáru nezletilými chlapci 1.  8.  2017. Dnes 
tam stojí replika – vysvěcena 6. 6. 2021. A tak sobotního 
rána vyjíždí šest osobních automobilů cíl Guty na pouť, 
kde nás již očekával náš bývalý farář Kazimierz Plachta 
a uvítal slovy: „Vybrali jste si krásný den – den slavnosti 
patronky sv. Hedviky – patronky naši ostravsko -opavské 
diecéze. Tak že budeme sloužit slavnou mši svatou  – 
Glória, Krédo, budeme přijímat pod obojím způsobem, 
a  nakonec vystavení nejsvětější svátosti oltářní. A  tak 
se stalo.
Pak nám otec povykládal historii kostela a  plány 
do budoucna, pořídili jsme si několik fotek a  vyrazili 
do restaurace „Gutská krčma“, kde nás již očekávali 

se svátečním obědem. Po obědě u  hrnku dobré kávy 
jsme si popovídali a pak společně vraceli domů.

„Cílem každého poutníka je, aby se změnil, zastavil 
a zanechal za sebou stopu, aby jiní v ní mohli pokračo-
vat“

Další významnou události bylo I. Svaté přijímání, 
které se konalo 31.  10.  2021 v  kostele sv.  Ducha. Letos 
k I. Svatému přijímání přistoupilo 6 našich dětí. Tyto 
děti za doprovodu rodičů jsme pozvali na mši svatou 
do naší kaple a  pak na Obecní úřad k  malému občer-
stvení. Pozvání přijala také paní katechetka a naše paní 
starostka, která dětem a  jejich rodičům poděkovala, 
že to v  té obtížné době nevzdali a zároveň si připravila 
pro děti soutěžní otázky, za které byli odměněny slad-
kostmi. DĚKUJEME. Rodiče dětí se s paní katechetkou 
domluvili, že nadále budou ve výuce náboženství pokra-
čovat. A již tady máme advent. Je to předzvěst blížících 
se Vánoc. V  neděli 28.  11.  2021 jsme žehnali adventní 
věnci a  zapálili první adventní svíci. Svíci prorockou. 
Na adventní dobu jsme letos žádné vystoupení našich 
mladých muzikantů nepřipravovali  – „ALE CVIČTE“ 
určitě budeme pokračovat.



14

Malohoštický zpravodaj 

Z činnosti Kelišek
Bývá zvykem bilancovat na konci roku a plánovat činnost 
pro rok příští. Ale jak to vlastně všechno bude??? Ani 
v letošním roce nám nepodařilo obnovit cvičení a tak 
jsme se spoléhaly na procházky a výlety na čerstvém 
vzduchu. Každou středu jsme se sešly u kaple ve větším 
či menším počtu a vyrazily jsme na "hoštická kolečka". 
Směr Kateřinky, Velké Hoštice, Komárov či Chlebičov 
jsme si vybraly vždy podle stavu povrchu trasy a podle 

počasí. V červnu jsme se vydaly na Naučnou stezku 
Hvozdnice, v říjnu do Starých Těchanovic na rozhlednu 
a k vodní nádrži Kružberk, v listopadu pak na kratší výlet 
do Kravař. Kilometrů to bylo dost, některé z nás to pečli-
vě zaznamenávaly a podávaly zprávy i o počtu kroků. Tak 
si přejme, ať nám nohy slouží i nadále a na vycházkách 
ať zažijeme další pěkné chvíle.

 Za spolek Kelišek Jindřiška Fussová

A jelikož svátky vánoční jsou již za dveřmi, tak se ztišme. 
Jsou to svátky pokoje, štědrosti, milosti, přání, a  tak si 
navzájem popřejme vše dobré a do nového roku – ovoce 

Ducha svatého  – to je láska, radost, pokoj, trpělivost, 
laskavost, dobrota, tichost, sebeovládání.

 Za společenství přeje Marie Fialová
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Zahrádkáři z Malých Hoštic
V průběhu letošního léta a podzimu se nám – ZAHRÁDKÁ-
ŘŮM - z Malých Hoštic podařilo uskutečnit téměř vše z našeho 
plánu akcí na druhé pololetí 2021.

V neděli ráno 12. září se na malohoštickém nádraží sešlo okolo 
20 členů našeho spolku. Pan Josef Ryba připravil zajímavou 
turistickou vycházku do Vršovic a  okolí. Na zastávce MHD 
ve Vršovicích nás čekala dcera J. Ryby a provázela nás vesnicí 
se zajímavým výkladem a pak dále provázela alejí až do Raduně. 
V Raduni jsme se prošli krásným zámeckým parkem, dále jsme 
navštívili Oranžérii a bylinkovou zahradu. V nedaleké restauraci 
jsme si dali společný oběd, po obědě na prohlídku Sýpky. Velmi 
zajímavá vycházka, přálo nám počasí, byl to příjemně strávený 
den.

V sobotu 25. září jsme uspořádali pro naše členy i občany Malých 
Hoštic zájezd do Čejkovic. Jelo nás celkem 43. V  Čejkovicích 
jsme navštívili bio výrobnu čajů a  bylin Sonnentor se zajíma-
vým výkladem, vyšlápli jsme na vyhlídku, prohlédli bylinkovou 
zahradu, stihli posezení u kávičky a samozřejmě také nákup čajů. 
Odpoledne jsme měli zajištěnou prohlídku zajímavých Tem-
plářských sklepů. Celý program zájezdu byl velmi pěkný, počasí 
se vydařilo, tak věříme, že si ho účastníci zájezdu užili.

V sobotu 16. října se dopoledne 7 našich členů podílelo na sáze-
ní ořešáků v  lesoparku. Téhož dne téměř dvacítka členů strávi-
la příjemné odpoledne na tenisových kurtech u  našeho hřiště. 
Po zábavné hře jsme se občerstvili kávou, čajem, bábovkou i piz-
zou. Pro řadu z nás zase jedna příjemně strávená sobota v naší obci.
V sobotu dopoledne 23. října se celkem 24 našich členů zúčastni-
lo exkurze v Zahradnictví Adametz v Malých Hošticích. Danek 

nás provedl areálem, seznámil s historií firmy, s výrobou, prošli 
jsme si skleník i venkovní pěstitelské prostory. Z odborného hle-
diska se jednalo o velmi zajímavou zahradnickou exkurzi. Všich-
ni účastníci dostali od Danka dáreček ve formě keře z vlastního 
pěstování. Přejeme Dankovi Adametzovi a jeho zaměstnancům 
hodně úspěchu v jejich zahradnickém podnikání.

V  sobotu 30.  října se sázení keřů v  lesoparku zúčastnilo opět 
několik našich členů.

V  pondělí v  podvečer dne 15.  listopadu se celkem 19 členů 
i  občanů z  Hoštic zúčastnilo v  sále Obecního úřadu odborné 
přednášky Ing. Seidla na téma „Květy cibulovin od jara do zimy.“ 
Přednáška byla po odborné stránce velmi zajímavá. Určitě jsme 
si všichni zopakovali zásady a trochu se i přiučili, jak je to s pěsto-
váním krokusů, sněženek, narcisů, tulipánů, lilií, gladiol či jiřinek. 
Ing. Seidel patří mezi naše zkušené šlechtitele, a proto také velmi 
erudovaně odpovídal na naše dotazy.

V listopadu manželé Vaňkovi stihli ještě pohrabat listí v našem 
areálu a odvezli 14 pytlů bioodpadu do sběrného dvora.

A  protože se blíží konec roku, dovolujeme si velmi poděko-
vat všem našim aktivním členům za jejich práci pro náš spolek 
i přípravu řady letošních akcí. Za přípravu akcí naše poděková-
ní patří hlavně Janu a Vlaďce Vaňkovým, Josefu Rybovi, Danku 
Adametzovi a také Jarce Fialové. Pravděpodobně již letos nebu-
deme pořádat žádnou akci, tak si dovolujeme všem našich čle-
nům i  všem občanům Malých Hoštic popřát klidný Advent, 
šťastné a veselé Vánoce a v Novém roce 2022 všem pevné zdraví, 
hodně optimismu a řadu splněných přání.

 Za ČZS Malé Hoštice Vlaďka Vaňková a Jana Buchvaldková
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ČČK

Hasiči 

Konec roku se nenávratně blíží, i když bylo hodně omezení 
kvůli covidu, ještě jsme toho hodně stihly realizovat. V kaž-
dém čtvrtletním čísle jste byli informováni o dění v našem 
spolku ČČK. A co se událo v posledním čtvrtletí se dovíte 
teď. Hasičům jsme poskytly již jako tradičně na jejich cvi-
čení zdravotní dozor, další víkend jsme pomohly v našem 
lesoparku při výsadbě ořešáků. Proběhla v naší obce jako již 
každoročně sbírka proti rakovině, tímto bych chtěla poděko-
vat našim členkám paní Wehowské, Šafránkové, Klingerové 
Nadi a paní Smiejové, které po dobu dvou dnů oslovovaly 
občany, aby se zapojili do sbírky a za to všem hoštickým spo-
luobčanům velké poděkování za přispění. Jeden víkend jsme 
byly na brigádě opět v lesoparku vysadit 150 okrasných keřů 

a jak se ukázalo, občanů se sešlo opravdu hodně a je vidět, 
že jim na naši obci záleží, aby se zelenala a kvetla. Nezapo-
mněly jsme ani na kulturní akci, a tak jsme s členkami navští-
vily kino Mír, kde jsme zhlédly film o Karlu Gottovi. Jeden 
listopadový podzimní den jsme si udělaly malý pochod 
a ušly jsme 9 kilometrů, udělaly něco pro zdraví a doufá-
me, že si to ještě zopakujeme. 8. prosince proběhla vánoč-
ní besídka, udělaly jsme malé posezení členkám. Je tu již 
adventní doba, tak si užijte v klidu a připravujte se na vánoč-
ní svátky. Do nového roku 2022 Vám přejeme hodně zdraví, 
štěstí, spokojenosti a tolerance, ale ještě jednou to zdraví, 
neboť je to to nejdůležitější, co k životu potřebujeme.

 Za výbor ČČK Bronislava Klingerová

Vážení spoluobčané, 
V tomto Vánočním čase se ještě vrátím do letních dnů, abych 
shrnul naši práci.  Po covidové pauze se naplno rozběhly 
všechny soutěže. Žákovské družstva jezdili Opavskou ligu, 
jednotlivci závody 60m s překážkami, družstvo žen Morav-
skoslezský pohár, družstvo mužů Opavskou ligu a Morav-
skoslezský pohár a poslední družstvo, a to družstvo veteránů 
jezdilo Opavskou ligu veteránů.  V červenci jsme na domácí 
půdě uspořádali Moravskoslezský pohár. V září pak soutěž 
žákovskou a v odpoledních hodinách Opavskou ligu veterá-
nů. Nejlépe si v letošním roce vedla naše děvčata, která skon-
čila celkově na 3. místě.  Zásahová jednotka se zúčastnila sou-
těže O pohár primátora statutárního města Opava a skončili 
na krásném 5. místě ze všech příměstských částí. Členo-
vé zásahové jednotky taky i letos zajišťují požární hlídku 
na zápasech SFC.  Obci jsme vypomohli při uspořádání Malo-
hoštického odpustu, kdy jsme spolu s hokejisty postavili stany 
a následně se postarali o občerstvení. 

V předadventním čase jsme spolu s p. Lubošem Fialou 
v Opavě skáceli a převezli do naší obce Vánoční strom, který 

nyní zdobí prostory před skanzenem. Škoda, že se u něj nemů-
žeme opět scházet při adventních nedělích, jak bylo zvykem 
v naší obci. Na konci tohoto článku bych chtěl poděkovat 
všem našim členům, kteří obětují svůj volný čas, abychom 
mohli tyto akce uskutečnit. Taky chci poděkovat těm spolu-
občanům, kteří nám fandí a pomáhají. 

Úplně na konec bych chtěl všem lidem, všem spoluobčanům 
popřát pohodové a klidné prožití svátků Vánočních, hodně 
štěstí, zdraví a rodinné pohody v roce 2022. 

 Věncek Pavel, starosta SDH
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Z činnosti MS Angelika

Zpráva od tenistů

V podzimních měsících se nám podařilo zajistit dostatek krmiva 
pro přikrmování v zimním období. Část našich členů se zúčast-
nila výsadby keřů v lesoparku v Malých Hošticích. V nejbližších 
dnech budeme instalovat v okolí chlebičovského rybníku nové 
krmné zařízení pro drobnou zvěř. Dne 20. 11. 2021 proběhl náš 
první hon. Podařilo se nám ulovit jednu lišku, 14 zajíců a 5 bažan-
tů.  Následující hon se bude konat 11. 12. 2021 a plánujeme lovit 
v okolí Chlebičova. 
Myslivci z mysliveckého spolku Angelika Chlebičov přejí všem 
občanům Chlebičova, Malých a Velkých Hoštic klidné Vánoce, 
mnoho štěstí a hlavně hodně, zdraví do nového roku 2022.
 Martin Hanke

Jelikož za oknem již panuje zima a vše je pokryto sněhem, 
nezbývá než konstatovat, že letošní tenisová sezóna je za námi 
a my na ni můžeme už pouze vzpomínat. 

Tenisové kurty jsme tradičně zprovoznili koncem dubna. Bohužel 
však v průběhu jara nám počasí nepřálo a přišel přívalový déšť, 
který celé tenisové kurty zalil bahnem, a práce musely začít nanovo. 
Nicméně poté již pokračovala tenisová sezóna v obdobném duchu 
jako každý rok.

Během letošního roku se nám podařilo uspořádat několik sportov-
ních akcí, mezi které tradičně patří „Turnaj o přeborníka Malých 
Hoštic“, „Turnaj čtyřher“ a na kurtech proběhl také „Turnaj starých 
pánů“. Stranou nezůstalo ani zvelebování našeho tenisového areálu, 
kdy jsme museli začít s drobnými opravami klubovny. Nejvíce zna-
telnou změnou, která celý areál dokonale oživila, bylo natření fasády 
a ostatních částí budovy. Nově se také podařilo připravit zhotove-
ní konstrukce pro zastínění prostoru před klubovnou, které v celé 
své kráse uvidíme v průběhu příští tenisové sezóny. Tímto bychom 
chtěli všem členům, kteří se na těchto akcích podíleli poděkovat. 

Započali jsme také s přípravou pro rekonstrukci odrazové stěny, 
kde by mohli naši malí tenisté trénovat základní tenisové údery. 

Nemůžeme nevzpomenout také úspěchy našich dvou tenisových 
družstev. V letošním roce vyhráli TK Slavia Malé Hoštice „B“, 
ve složení Filip Ribka a Lukáš Wallik, druhou nejvyšší skupinu 
Amatérské tenisové ligy AMTEL a od příštího roku budou repre-
zentovat naši obec v nejvyšší skupině, stejně tak jako TK Slavia 
Malé Hoštice „A“ ve složení Jakub Ribka a Ondřej Roleder. Obě 
družstva si svým tenisovým uměním získávají respekt malohoštic-
kého tenisu. 

Touto cestou bychom také chtěli poděkovat obecnímu zastupitel-
stvu za prostředky, které pomáhají provozovat tenisové kurty v naší 
obci a panu Břetislavu Schaffartzikovi za vstřícný přístup při reali-
zaci investičních akcí v našem areálu. 

Všem spoluobčanům naší obce a příznivcům bílého sportu přeje-
me veselé a pohodové Vánoce a vše nejlepší, hlavně pevné zdraví, 
do nového roku 2022.
 Výbor TK Slavia Malé Hoštice
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Hodnocení podzimu 2021 - Muži „A“

Hodnocení podzimní části 2021 dorost TJ SLAVIA MALÉ HOŠTICE

V  úvodu letního přípravného období jsme se rozhodli, 
že budeme dávat v přípravě více příležitosti mladým hráčům 
z řad dorostu. Jako bychom to tušili, že je v závěru sezóny bude-
me stavět do základní sestavy, A“ mužstva.

První tři čtvrtiny sezóny jsme odehráli se slušnou bilancí 4-3-3 
se skóre 18-17. Bohužel v této části trpěla nejvíce obranná řada, 
která se musela ze zdravotních důvodů točit a nehrála v ideální 
sestavě.
Zdravotní důvody zasáhly nejvíce závěr sezóny, kdy vinou zra-
nění a nemoci trpěla celá hra mužstva. Největším problémem 
byla naše produktivita v  útočné fázi hry, která klesla skoro 
k nule! Bilance v této části byla 0-0-3 se skóre 1-10!!! Vrcho-
lem bylo poslední utkání s Kravařemi, kdy do základní sestavy 
museli nastoupit tři dorostenci.

Dobrým zjištěním pro nás bylo, že pokud mladí kluci neu-
snou na vavřínech a budou na sobě stále poctivě pracovat, tak 
budou do mužského fotbalu nakukovat stále více. Ale mají před 
s sebou ještě jednu z mnoha překážek, a to že musí být trpěliví 
a čekat na svou příležitost, kdy budou vyzváni do, A mužstva“. 
Poté chytit tuto příležitost za pačesy a ukázat všem, že si to dob-
rým přístupem v  tréninkovém procesu a  mistrovských utká-
ních dorostu zasloužili. Holčapek, Rychlý, Vltavský J., Celta, 
Režnar, Habura, ale ne jenom tito hráči, ale i ostatní mladíci 
jsou a budou pod našim drobnohledem.

Jménem všech hráčů na závěr děkuji všem věrným fanouškům 
a výboru TJ Slavia Malé Hoštice za přízeň a podporu na hřišti 
i mimo něj.
 Grygarčík Roman – hlavní trenér

Letošní sezóna pro Nás a  pro celé Hoštice byla specifická, 
protože to bylo poprvé v  historii klubu, kdy jsme přihlásili 
2 týmy dorostu. Dorost „A“ který nezklamal v Krajské Soutěži. 
A dorost „B“ který se trápil v Okrese. Zhodnotíme oba celky 
postupně.

Dorost „A“
Věděli jsme od začátku letní přípravy, co chceme a do čeho 
s mladým týmem složeného převážně z hráčů ročníku 2006 
společně půjdeme. A to hrát Krajskou soutěž minimálně do 5. 
místa. To se nám nakonec taky povedlo.

Absolvovali jsme náročnou letní přípravu, kde jsme se zamě-
řili hlavně na fyzičku, protože jak kdysi pravil jeden vynikající 
trenér „Když soupeře nepřehrajeme fotbalově, tak ho musí-
me uběhat“ (Tím trenérem byl pan Vilém Hrbáč). A  to se 
nám také povedlo. Ve většině našich zápasů jsme měli fyzic-
ky navrch, jenže nás trápilo zakončení a  produktivita kvůli 
absenci klasického hrotového útočníka, a nezkušenost našich 
mladíků.

Začátek sezóny se vyvíjel podle našich představ, 3 zápasy = 
3 vítězství se skórem 20:7, jenže potom přišel menší útlum 
a naše špatné výkony. Z následujících zápasů jsme odcházeli 
pět krát jako vítězové, a pět krát jako poražení. Mrzí nás hlav-
ně dvě zbytečné prohry doma, protože v každém zápase jsme 
měli jasně navrch.

Sezónu jsme ukončili výhrou nad silnou Raduní, kterou jsme 
venku porazili po skvělém taktickém výkonu 3:1. Po třinácti 
odehraných kolech se náš dorost nachází na slušném 5. místě 
se skóre 37:29. 7 výher a 6 porážek. Takže po podzimu krás-
ných 21 bodů nicméně 18 bodů za prvním Vítkovem, který 
na podzim vyhrál všech 13 utkání.

Našim nejlepším střelcem se stal stoper, kterého jsme dali 
na hrot. Tomáš Stoček se sedmi brankami ve třinácti zápa-
sech.

Našim cílem pro jarní sezónu je doplnit kádr o hráče z okresu. 
Vrací se Max Híreš z Kravař a v jednání jsou další tři výborní 
fotbalisti. Chceme posílit a porvat se minimálně o třetí místo.

Dorost „B“
Náš druhý dorost, který jsme zakládal hlavně proto, 
ať si zahraje všech 31 kluků co máme na tom byl v podstatě 
hůř.

Za Béčko nastupovalo pravidelně několik hráčů i z „A“, ale vět-
šinou to bylo tak, že výkon byl ještě horší. Protože některým 
připadalo, že hrát za béčko nic neznamená a zápasy vypouště-
li. Tady přišel pro kluky trest. Lavička v Áčku, lavička v Béčku. 
Někteří si začali uvědomovat co se děje a zlepšovali své výko-
ny jak v zápase, tak na tréninku. A po několika našich schůz-
kách se nám podařilo klukům vysvětlit, že to není jen o jed-
nom týmu, ale o tom že reprezentují Hoštický fotbal, a naši 
obec. Poté nastalo zlepšení a sezónu jsme zakončili v okresní 
přeboru na 9. místě. 4 Výhry, 1 remíza a 6 proher. Konečné 
skóre 28:45 a 13 bodů do tabulky.

Nejlepším střelcem „B“ týmu se stal s  pěti góly v  jedenácti 
zápase Adam Celta.
 Za realizační tým – Jan Grygčík
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Zpráva ze sportovního areálu Slavia a poděkovaní

Závěr fotbalového roku 2021

Vážení spoluobčané a  věrní sportovní fanoušci, touto zprá-
vou bychom vás chtěli informovat o  tom, co se za poslední 
dobu událo v našem nádherném sportovním areálu. Na pod-
zim se nám podařilo dokončit velkou opravu hřiště s umělým 
povrchem a také bezpečnostně zajistit zahradní domeček, aby 
již nedocházelo k jeho neustálému ničení. V prostorách kabin 
a toalet taktéž došlo k výměně osvětlení a zajištění dveří.

Touto cestou bychom rádi poděkovali všem naším trenérům, 
vedoucím a taktéž rodičům našich malých sportovců. Dále pak 
členům výboru za jejich celoroční práci pro náš klub. Velké 
poděkovaní taktéž patří všem naším fanouškům za jejich neu-
tichající podporu, která je pro náš klub tak zásadní. Velké díky 
patří také panu Petru Armlichovi a jeho ženě Kláře, kteří nám 
svou usilovnou prací zajišťují neustálý přínos občerstvení kdy-
koli, kdy o něj klub požádá.Velké poděkovaní patří také obec-

nímu úřadu a jeho zastupitelstvu za jejich podporu naší tělový-
chovné jednoty Slavia. Na závěr bychom chtěli jmenovitě podě-
kovat všem jednotlivým pracovníkům, kteří nám obětují svůj 
volný čas a pomáhají nám zvelebit náš sportovní areál. Velké 
díky tedy patří paní Lucii Exnerové a jejímu manželovi Petrovi, 
panu Pavlu Klumpnerovi, panu Helmutu Holešovi, panu Karlu 
Sližovi, pánům Robertu, Romanu a Janu Grygarčíkovým, dále 
pak pánům Robertu a Petru Fussovým a také pánům Tomáši 
a Ondřeji Schaffartzikovým.

 Za klub TJ Slavia, sekretář klubu Břetislav Schaffartzik

Závěr letošního fotbalového roku se nesl v duchu „očekávání“ 
zda -li nám záškodný virus se kterým se učíme postupně žít 
i ve sportovním prostředí opětovně přeruší sezónu či nikoliv. 
Nestalo se a tak mohli naše fotbalové manšafty dokončit porci 
zápasových utkání a venkovních tréninkových procesů přičemž 
absence se i díky virovým onemocněním či karanténě přeci jen 
projevila v počtu hráčů, kteří byli v posledních zápasech našich 
celků k dispozici. Jednotlivé úspěchy či neúspěchy jednotlivých 
týmů popisují samostatné články tak mi dovolte pouze doplnit 
informace o mládežnické kategorii, která se nám vzpamatovává 
z covidového útlumu a i díky trenérské dvojici Tomáše Šafar-
číka a Daniela Schroma se děti postupně vracejí v příjemném 
počtu k  fotbalovému životu za což jsme velice vděčni. Stejně 
tak nejmenší fotbalová školička v  čele s  Lukášem Haimem 
a Jirkou Armlichem postupně připravovala nejmenší fotbalové 
naděje pro náš fotbalový klub. Nesmíme také zapomenout také 
na náš dívčí tým, který se v  letošním roce zapojil do soutěže 
a to třetí nejvyšší ligy dívčího fotbalu, kde sbírá cenné zkušenos-
ti pro budoucí úspěchy na fotbalovém poli. Dívčí tým je veden 

triem trenérek v čele s vedoucí Radkou Vitkovou a trenérkami 
Romanou Mikyskovou a Petrou Pospíšilovou.

Tímto bych chtěl za celý výkonný výbor poděkovat všem tre-
nérům a  vedoucím mužstev za příkladnou práci a  obětavost 
pro naši mládež a  samozřejmě také realizačnímu týmu „A“ 
mužstva za sportovní reprezentaci klubu a zároveň obce.

V  rámci zimní přípravy bude jednotlivými celky využívaná 
naše sportovní hala, kde probíhají a doufejme budou i nadá-
le v  zimním období probíhat sportovní akce, turnaje, zápasy 
na které Vás tímto srdečně zveme. Všechny aktuality o pláno-
vaných akcích můžete najít na stránkách haly www.halamale-
hostice.cz případně na facebookových stránkách haly a v nepo-
slední řadě jsou také vyvěšeny na dveřích haly.

Výkonný výbor TJ přeje všem svým příznivcům a podporova-
telům poklidné svátky, sportovního Ježíška a do nového roku 
spoustu spokojenosti a radostných okamžiků.

 Za výkonný výbor TJ – Ing. Michal Kokošek
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Milí spoluobčané,
Blíží se kouzelný čas Vánoc, čas, kdy lidé usedají ke společnému 
stolu, aby si projevili vzájemnou úctu a lásku. Společně prožité chvíle 
pohody, radosti a odpuštění jsou tím nejkrásnějším dárkem, který 
si můžeme přát.
Vždyť o Vánocích se v nás probouzejí nejkrásnější pocity 
a snažíme se s nimi podělit se svými blízkými. Hledáme upřím-
né lidské porozumění a toužíme po laskavém lidském dotyku. 
Ano, v tom je to velké tajemství a bohatství života. Bylo by krás-
né, kdyby to tak mohlo být i v běžném a každodenním životě. 

Proto si važme jeden druhého a zachovejme si slavnostní chví-
le z vánočních a novoročních svátků po celý rok. V tomto čase 
se lidé k sobě snaží být o něco laskavější, milejší a ohleduplnější. 
Vánoce v nás vyvolávají i vzpomínky a v tichosti si připomínáme 
naše blízké, kteří už nejsou mezi námi. Dovolte mi, vážení spolu-
občané, abych Vám i já popřála za zastupitelstvo a úřad městské 
části pohodové, veselé a požehnané svátky plné lásky, domácí 
pohody a společných přání. 
 Za zastupitelstvo obce Miroslava Konečná, starostka


