
Kč bez DPH. Bude to již šestá komu-
nikace, která se v  Hošticích opraví  
za poslední 4 roky. 
Po mnohaměsíčním převážení hlíny 
přes naší obec jsme konečně mohli 
jednat s firmou Kareta o opravě komu-
nikace Sportovní, kde se po dlouhých 
debatách a dokazování budou vyřezávat 
na čtyřech místech pásy v délce deseti 
metrů a nahrazovat novým asfaltem. 
Zbývající část cesty až k  cyklostezce 
bude obnovena, srovnána a zhutněna 
recyklátem. Bude odstraněn také návoz 
štěrkodrtě z  okrajů některých soukro-
mých pozemků a zarovnán s cestou.
Také plánovaná celková oprava chod-
níku U Tržnice započne na jaře 2019, 
kde se dle domluvy bude na společné 
úhradě nákladů podílet jak obec, tak 
Technické služby Opava. O celko-
vých nákladech budete informová-
ni.  Každoročně se v  naší obci opra-
vují komunikace či chodníky, proto 
vám chci všem poděkovat za trpělivost 
a shovívavost. Někdy je realizace oprav 
náročnější, než jsme si představovali  
a plánovali.
Vedeme opětovná jednání k  vybudo-
vání atraktivního cíle k výletům široké 
veřejnosti, a to rozhledny na bunkru 
směrem za bývalou cihelnou k Chlebi-
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po říjnovém volebním měsíci přichá-
zí další čtyř leté volební období zastu-
pitelů městské části, které jste si zvolili 
ve volbách. Zastupitelstvo obsadili té-
měř všichni kandidáti Malohoštického 
sdružení, a to svědčí o vaší důvěře v 
tyto občany. Jsem přesvědčena o tom, 
že Vaše volba byla správná a ještě jed-
nou děkuji za projevenou důvěru.
Věřím, že práce zastupitelů obce bude 
profesionální, s  věcnými argumenty 
a vždy s maximální snahou rozhodovat 
v souladu s potřebami naší obce a Vás, 
našich spoluobčanů. 
V současné době se rozhoduje o pláno-
vané víceúčelové hale a dokončují se 
dodatečné podklady pro dotaci k dolo-
žení na Ministerstvo školství. O vývoji 
tohoto projektu se dočtete v samostat-
ném článku.
V  rámci mnohých úspěšně podaných 
projektů jsme získali další dotaci ve výši 
1.263.549 Kč k vybudování bezdráto-
vých rozhlasů s digitálním kódováním 
po celé obci i v  Pustých Jakarticích.  
Instalací rozhlasů se výrazně zlepší in-
formovanost všech spoluobčanů.
Po novém roce, jakmile to počasí  
dovolí, začneme s opravou komunika-
ce Luční včetně chodníku, kterou pro-
vede firma Strabag za cenu 1.805.500 

čovu. Doufejme, že se nám tento plán 
podaří v příštím roce projednat a po-
dáme potřebné materiály k  přidělení 
dotace v rámci Euroregionu Silesia.
Jistě Vás všechny potěší, až si přečte-
te samostatný článek o cyklostezce 
z Malých Hoštic ke Kauflandu, kdy se 
konečně našlo řešení k realizaci a její-
ho vybudování. Co se už ale povedlo,  
je renovace a oprava lidového kříže  
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u staré cesty do Kateřinek a zdobí tak 
místo u kruhového objezdu. Pravda, je 
otočen trochu jinak, ale úmyslně smě-
rem k  cyklostezce. Velké poděkování 
patří panu Gűnterovi Holleschovi, a 
pánovi z Kateřinek, kteří se o záchranu 
kříže zasloužili.
Úspěšná jsou zatím začínající jed-
nání ohledně převodu komunikace  
U Statku na statutární město Opava. 
Byla podána žádost insolvenčnímu 
správci, se kterým je nyní dohodnu-
to předběžné řešení. Snad se i tato le-
titá záležitost vyřeší v náš prospěch  
a můžeme konečně naplánovat opravu 
chodníku i komunikace.
Vzhledem k tomu, že jsme podali přes 
naše spolky několik žádostí na přidě-
lení grantů z  města, budeme čekat,  
zda budeme úspěšní. Finance bychom 
použili např. na výsadbu ořešákové ale-
je kolem lesoparku, na zapůjčení dře-
věného betlému 35 postav z Pradědovy 

Pozvánka na nejbližší 
kulturní a sportovní akce:

22. 12. 2018  
Krmení zvířátek v lesoparku

24. 12. 2018  
Půlnoční mše svatá  

v Malých Hošticích nebude
26. 12. 2018  

Koncert ve Velkých Hošticích
30. 12. 2018  

Turnaj Nad kaplicum Pod kaplicum
31. 12. 2018  

Silvestrovská show
5. 1. 2019  

Turnaj složek v pozemním hokeji 
6. 1. 2019  

Koncert tříkrálový
17. 2. 2019  

Vítání nových občánků

Jak jsme vás již informovali, v  rám-
ci Opavy již došlo k  distribuci nádob 
na bioodpad. Ti, kteří nebyli při rozvo-
zu nádob na bioodpad doma a nemoh-
li si tak nádobu převzít, si ji mohou 
vyzvednout přímo v Technických služ-
bách Opava na  Těšínské ulici. „Roz-
hodli jsme se  prodloužit dobu, kdy si 
občané oproti podpisu mohou nádobu 
vyzvednout, a to na každé pondělí od 7 
do 17 hodin,“ řekl provozně-technický 
náměstek Technických služeb Opava 
Martin Girášek. Výdej bude ukončen 
v pondělí 26. listopadu. Po tomto ter-
mínu bude možno nádobu vyzvednout 
v TSO na základě telefonické domluvy 
na čísle 553 759 124.
Pro hnědou popelnici si rovněž mo-
hou přijet i  další zájemci. „Vzhledem 
k tomu, že se jedná o systém, který má 
návaznost na  svoz směsného komu-
nálního odpadu, kde platí pravidlo, 
že  pro jednu nemovitost, kde bydlí  
1 až 4 osoby, je přiřazena jedna nádoba 
a pro vyšší počet osob se počet nádob 

galerie nebo na financování dechové 
hudby Gloria na odpustu.  
V  rámci oslav stého výročí vzniku 
samostatného Československa jsme 
vysadili lípu u obecního úřadu jako 
„Strom svobody“. Stromy se sadily 
vždy, když si lidé chtěli připomenout a 
oslavit význam svobody a demokracie.
Je toho hodně, o čem bych mohla ještě 
informovat, ale náš zpravodaj má jen 
omezené možnosti, tak jsem se v úvod-
ní části zpravodaje zaměřila spíše na 
investiční akce a připravované projek-
ty, které jsou finančně nejnáročnější. V 
plánu je ale také celá řada významných 
kulturních a sportovních akcí. A tak 
věřím, že se na nich během roku bude-
me společně potkávat a můžeme mno-
hé záležitosti týkající se rozvoje obce 
spolu či s ostatními zastupiteli probrat. 
Jsme připraveni i nadále naši městskou 
část neustále zvelebovat.

Miroslava Konečná

Vážení a milí malohoštičtí, 
po roce tady máme adventní dobu, 
doba příprav a očekávání. Rovněž to 
znamená, že zanedlouho budeme sla-
vit Vánoce. Čas, který dýchá odlišnou 
atmosférou než jiná roční období. Je 
provoněný něhou, láskou, obdarová-
ním, cukrovím, svítícím stromečkem, 
pohádkami.
Přeji Vám kouzelné Vánoce, dětem 
spoustu dárků a u vánočního stromeč-
ku, ať Vám nikdo nechybí. Do nového 
roku 2019 pak pevné zdraví, spokoje-
nosti, Božího požehnání a správná roz-
hodnutí v osobním i pracovním životě.

Miroslava Konečná

Máte stále zájem o nádobu na bioodpad?

Tříkrálová sbírka

5. 1. 2019 
Malé Hoštice  

a Pusté Jakartice

adekvátně navyšuje, lze podle stejného 
pravidla žádat také o  dostatečný po-
čet bionádob. Počet nádob není tudíž 
vázán na  počet bytů, rodin a  podob-
ně,“ uvedla vedoucí odboru životního 
prostředí Marie Vavrečková a  doda-
la, že  podmínkou je podání žádosti 
na  odbor životního prostředí Magis-
trátu města Opavy, a to buď telefonic-
ky na 553 756 872 (874, 875), písemně 
na  e-mail: albert.cerven@opava-city.
cz, nebo lze využít formulář na  webu 
města.

Upozorňujeme 
občany, že první 
vývoz biopopelnic 
po novém roce 
proběhne v dubnu 
první sudý pátek.

Zdroj: www.opava-city.cz
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V  rámci mnohých úspěšně podaných 
projektů schválili zastupitelé v  květnu 
2018 předložení žádosti k  vybudová-
ní bezdrátových rozhlasů s digitálním 
kódováním a  napojením na pracoviš-
tě složek Integrovaného záchranného 
systému Opava. 
MŽP rozhodlo v  listopadu 2018  
o přidělení dotace ve výši 1.263.549 
Kč z  celkových nákladů 1.805.070 Kč.  
Výstražné a hlásné systémy budou  
snižovat riziko škod v případě nebezpe-
čí ekologické havárie, povodní, požáru 
apod. 
Účinným varováním a vyrozuměním 

Bezdrátové rozhlasy v Malých Hošticích

Poděkování
Za minulé období se udála řada aktivit, které by se neobešly bez vstřícnosti 
a pomoci druhých. A všem, kteří se na těchto aktivitách podí leli, patří naše 
poděkování. 

Poděkování firmám:
• firmě p. Daniela Adametze za stromy 

a keře k osázení zeleně v obci
• firmě KARETA za rekonstrukci míst-

ní komunikace 1. etapy Svobody
• firmě STRABAG za rekonstrukci 

místní komunikace Kmochova
• firmě RENESA za opravu chodníků a 

vjezdů po obou stranách ulice Bezru-
čovy  

• p. Ing. arch. Petru Mlýnkovi za zpra-
cování projektové dokumentace Stav-
by pro školní a rekreační tělovýchovu 

Poděkování jednotlivcům: 
• velké poděkování patří paní Ullman-

nové z  Kravař za nádherně vzrostlý, 
darovaný vánoční strom, jež zdobí 
naši náves a panu Luboši Fialovi za 
ochotu a vstřícnost tento strom do-
vézt a spolu s  našim sborem dobro-
volných hasičů umístit v  prostorách 
skanzenu  

• panu Pavlu Věnckovi za darovaný 
dřevěný stánek k prodeji občerstvení 
u skanzenu

• p. Františku Mlýnkovi za poskytnutí 

fotografií pro zpracování malohoštic-
kého kalendáře na rok 2019 

• panu Miroslavu Kostřibovi za kvalitní 
opravu našeho svozového auta

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

• p. Petře Pitrašové a paní Haně Sta-
níčkové za haloweenskou a vánoční 
výzdobu obecního úřadu a skanzenu

• p. Mgr. Zdeňku Kravarovi, Ph.D.  
za poskytování článků o historii obce

• p. Karlu Kopperbergovi za zorganizo-
vání všech akcí spojených s  předvá-
nočními kulturními a společenskými 
aktivitami v Pustých Jakarticích 

• p. Petru Armlichovi za darování jeh-
ličnatých větviček k výzdobě oken na 
skanzenu a obecním úřadě

Poděkování našim složkám a spolu-
občanům:
• výboru SRPŠ za zorganizování Po-

chodu strašidel pro naše děti i občany
• aktivním členům dobrovolných hasi-

čů za program a zajištění občerstvení 
na 1. adventní neděli u skanzenu

• výboru SRPŠ za zorganizování 2. ad-
ventní neděle s  příjezdem Mikuláše, 
andělů a čertů v nebeském kočáře

• sportovcům za zajištění prodejního 
stánku v  rámci pořádání 3. adventní 
neděle u skanzenu

• panu Helmutu Holešovi za organizaci 
a všem vystavujícím občanům betlé-
mů v místní kapli na 3. adventní ne-
děli

• členkám ČČK a ČSŽ za zajištění od-
měňování dětí při silvestrovském 
běhu

• všem aktivním sportovcům, kteří pro 
nás připraví zázemí na tradičním sil-
vestrovském běhu

• hasičům, zahrádkářům, sportovcům  
a Keliškám, kteří pro nás připraví neza-
pomenutelnou silvestrovskou zábavu 

• všem aktivním spoluobčanům za péči 
o udržování čistoty chodníků a veřej-
ných prostranství

• všem občanům, kteří jsou vnímaví  
k problémům naší městské části a dá-
vají na úřadě podněty ke zlepšení 

• všem předsedům složek a přispívate-
lům za články o činnosti jejich spolků 

Fotografie z mnoha akcí si můžete pro-
hlédnout na: male-hostice.rajce.idnes.
cz, na facebookových stránkách obce  
a na videozáznamech TV Hlučínska.          

Miroslava Konečná

budete rozhlasem upozorněni na even-
tuální hrozící nebezpečí.
Určitě oceníte zejména zlepšení infor-
movanosti, neboť bezdrátový rozhlas 
pokryje celou městskou část včetně 
okrajových oblastí a osady Pusté Jakar-
tice. Dalším využitím bude časové 
přehrávání zpráv pomocí digitálního 
záznamníku napojeného na bezdrá-
tový rozhlas, kdy obsluha navolí a na-
hraje požadovanou zprávu a tato bude 
aktivována v  naprogramovaném čase. 
Technické řešení bude umožňovat také 
obsluhu a ovládání bezdrátového roz-
hlasu pomocí telefonu (i mobilního)  

- např.  z místa konání sportovní či 
kulturní akce. Na požádání obdržíte  
aktuální zprávy a rozhlasové hlášení  
do svého mobilu. Malé Hoštice ještě 
čekají na výběr realizační firmy, samot-
ná realizace a vybudování se protáhne 
jistě do poloviny nového roku. Ale pak 
to bude v naší městské části s informo-
vaností mnohem, mnohem snazší. 

Miroslava Konečná



4

Malohoštický zpravodaj 

Již několik let slyším mezi našimi ob-
čany, jak by bylo skvělé, kdyby se vybu-
dovala cyklostezka z Malých Hoštic do 
Kateřinek k  supermarketu Kaufland. 
Proto jsme zvažovali možnosti, jak 
toho docílit. Vzhledem k tomu, že po-
zemky po pravé straně z Malých Hoštic 
směrem do Opavy vlastní Pozemkový 
fond a je zatížen restitučními nároky, 
bylo jedinou možností vybudovat cyk-
lostezku v  zatrubněné příkopě podél 
silnice 1/56, která je majetkem SMO. 
Během října a listopadu jsme vedli 
mnohá jednání, jak s Ředitelstvím sil-
nic a dálnic Ostrava, tak se statutár-
ním městem Opavou. Na základě vý-
sledků jsme podali žádost a začátkem 
prosince k  naší obrovské radosti jsme 
obdrželi z  ředitelství silnic a dálnic 
souhlasné rozhodnutí s vybudováním 
cyklostezky v  tomto pruhu až ke kru-
hovému objezdu. Kratší, zbývající část 
cyklostezky od kruhového objezdu do 
Opavy souběžně s námi řeší se soukro-
mými majiteli odbor investic Opava. 
V  rámci cyklostezky jsme již zadali 
projektantovi požadavek ke zpracová-
ní projektové dokumentace. A tak bu-
deme v  příštím roce urychleně hledat 
dotační titul k  financování a realizaci 
plánované cyklostezky.

Miroslava Konečná 

Ochranu ovzduší řeší Zákon o ochraně 
ovzduší (2012) a související předpisy. 
Podle zákonů je pálení odpadu v do-
mácnostech zakázáno. Podle zákona 
o odpadech (č. 185/2001 Sb.) jsou fy-
zické osoby povinny nakládat s odpa-
dem podle systému stanoveného obcí. 
Fyzické osoby jsou povinny jako pa-
livo pro ohniště, grily a krby používat 
pouze dřevěné uhlí, čisté dřevo, suché 
rostlinné materiály nebo plynné palivo, 
předepsané výrobcem. 
I když se spálení odpadu může jevit 
jako bezstarostná a rychlá forma jeho 
likvidace, v žádném případě tomu tak 

Bude vybudována  
cyklostezka z Malých Hoštic  

ke kruhovému objezdu?

Topíme ohleduplně k přírodě i sousedům  (zdroj:www.arnika.cz)

není. Pálením odpadních materiálů vy-
tváříme množství velmi jedovatých lá-
tek, které následně ohrožují naše zdra-
ví a zdraví ostatních obyvatel.
Toxické látky nikde „nezmizí v ovzdu-
ší“ (obzvlášť za špatných rozptylových 
podmínek, kdy škodliviny doslova sedí 
nad zemí jako „deka“) ale ohrožují Vás, 
Vaši rodinu a sousedy. Spalování od-
padu v topeništích je tedy nejen zdraví 
škodlivé, ale také nezákonné.

Co do kamen nepatří a co rozhodně 
doma nespalovat?
Plasty - při jejich pálení vzniká nejvíce 
jedovatých látek. Např. při spalování 
PVC unikají do ovzduší dioxiny a slou-
čeniny chlóru. 
Spalováním polystyrenu vzniká mimo 
jiné jedovatý styren.
Spalováním plastových fólií (PP, PE) 
a PET lahví se do ovzduší dostávají 
polyaromatické uhlovodíky. Plastové 
obaly a výrobky patří do kontejneru na 
plasty.
Staré palety, dřevo z demolice, rozbi-
tý nábytek, chemicky ošetřené dřevo, 
natřená prkna - při spalování se uvol-
ňují dioxiny (až 500x více než při po-
užití palivového dříví) a formaldehyd.  
Chemicky ošetřené dřevo, nábytek, 
dřevotříska apod. patří do sběrného 
dvora.
Spalování nápojových kartonů (oba-
lů od mléka, džusů apod.) produkuje 
chlororganické látky a těžké kovy. Tyto 
obaly patří do kontejneru na plasty.
Celobarevné letáky a časopisy ob-

sahují v tiskařských barvách často 
velké množství těžkých kovů (např. 
olovo, kadmium), které se uvolňují 
při spalování. Papír patří do tříděné-
ho odpadu nebo do sběrného dvora.  
Kousek novin použitý při rozdě-
lávání ohně neškodí, pálení stohů 
novin a časopisů však ano! Spalo-
váním papíru navíc ničíme cennou 
surovinu. Papír patří do tříděného 
odpadu nebo do sběrného dvora.  
Pálením pneumatik vznikají polyaro-
matické uhlovodíky (PAU) a další je-
dovaté látky. Staré pneumatiky patří do 
sběrného dvora.
Tráva, listí a zbytky potravin mohou 
být také zdrojem nebezpečných a dráž-
divých látek, pokud je pálíme na za-
hradě. Zbytky rostlin patří na kompost 
nebo do směsného odpadu. 
Nebezpečné odpady (zbytky léků, ba-
rev, baterie a další): tyto odpady je nutné 
odevzdat do specializovaného sběru ve 
sběrném dvoře, prošlé léky můžete ode-
vzdat bezplatně v lékárně k likvidaci.
Nekvalitní uhlí může produkovat 
množství oxidu siřičitého, dusíme-li 
palivo v kamnech či máme špatně prů-
chodné spalinové cesty, může vznikat 
jedovatý oxid uhelnatý. Spalováním 
nevhodného materiálu  vzniká také 
množství pevných prachových částic.

Co dýcháme z komína 
našeho souseda?
Oxid uhelnatý  CO - Je jednou z nej-
běžnějších a nejrozšířenějších látek 
znečišťujících ovzduší. Přijímáme ho  
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Bude u nás sportovní hala?pouze vdechováním.  Vzniká nedoko-
nalým spalováním uhlíkatých materi-
álů.
Vliv na zdraví: Oxid uhelnatý půso-
bí na srdce, cévní a nervový systém. 
Při jeho nízkých koncentracích může 
zdravý člověk pociťovat únavu, člověk 
se srdečními problémy bolest na prsou. 
Při jeho vyšších koncentracích může 
dojít k poruchám vidění a koordinace, 
bolestem hlavy, závratím, zmatečnému 
chování a může být pociťována žalu-
deční nevolnost. Velmi vysoké koncen-
trace jsou smrtelné.
Dioxiny - Látky nebezpečné i ve sto-
povém množství. Vznikají zejména 
při spalovacích procesech – ať už v 
průmyslu, v automobilech či při pále-
ní nejrůznějších materiálů. Zvláště ne-
bezpečné je spalování odpadu obsahu-
jícího chlórované látky (např. PVC). V 
prostředí přetrvávají velmi dlouho.
Vliv na zdraví: Zvyšují pravděpodob-
nost onemocnění rakovinou a poško-
zení vývoje plodu. Dioxiny patří mezi 
vůbec nejnebezpečnější látky znečisťu-
jící životní prostředí.

Povinnosti
Ve spalovacím stacionárním zdro-
ji o jmenovitém tepelném příkonu 
300 kW a nižším je zakázáno spalo-
vat hnědé uhlí energetické, lignit, 
uhelné kaly a proplástky  (§ 17odst.  
5 zákona).
Povinnosti majitelů rodinných 
domů, kteří jsou zároveň provozova-
teli kotle na pevná paliva o jmenovi-
tém tepelném příkonu od 10 do 300 
kW  včetně,  který slouží jako zdroj 
tepla pro teplovodní soustavu ústřed-
ního vytápění.
Tito majitelé mají  povinnost prová-
dět jednou za dva kalendářní roky 
prostřednictvím odborně způsobilé 
osoby  kontrolu technického stavu 
a provozu  spalovacího stacionární-
ho  zdroje na pevná paliva o jme-
novitém tepelném příkonu od 10 
do 300 kW  včetně,  který slouží jako 
zdroj tepla pro teplovodní soustavu 
ústředního vytápění  a předkládat na 
vyžádání obecnímu úřadu obce s roz-
šířenou působností doklad o provedení 

této kontroly vystavený odborně způ-
sobilou osobou potvrzující, že stacio-
nární zdroj je instalován, provozován  
a udržován v souladu s pokyny výrobce  
a tímto zákonem.  
Velmi významnou  novou povinnos-
tí  (§ 17 odst. 1 písm. g) zákona)  je 
nejpozději  do 10 let od nabytí účin-
nosti tohoto zákona, tzn.  do 1. září 
2022  provozovat zdroj na pevná pa-
liva o jmenovitém tepelném příkonu 
od 10 do 300 kW včetně, který slouží 
jako zdroj tepla pro teplovodní sou-
stavu ústředního vytápění v souladu  
s požadavky uvedenými v příloze  
č. 11 k tomuto zákonu, kde jsou stano-
veny mezní hodnoty emisí oxidu uhel-
natého, TOC (celkového organického 
uhlíku) a tuhých znečišťujících látek.
 
Co dělat, pokud vás soused obtěžuje 
kouřem z topeniště?
Obtěžování zápachem či kouřem řeší 
jednak zákon o ochraně ovzduší, jed-
nak občanský zákoník.
V zákonu o ochraně ovzduší  jsou sta-
noveny povinnosti provozovatelů ma-
lých stacionárních zařízení. Provo-
zovatelé musí dodržovat přípustnou 
tmavost kouře a přípustnou míru ob-
těžování zápachem a neobtěžovat kou-
řem a zápachem osoby ve svém okolí  
a obydlené oblasti.
Co tedy dělat? Na prvním mís-
tě by měla být snaha o domluvu. 
Pokud však se sousedem není rozumná 
domluva, je namístě stížnost. Orgánem 
pro kontrolu malých zdrojů, a tedy  
i lokálních topenišť,  je obecní úřad,  
v našem případě odbor životního pro-
středí.   Pokud dojde k tomu, že měs-
to nechce zasáhnout, lze si stěžovat  
na příslušném krajském úřadě na od-
boru kontroly.
Obecní úřad může u malých zdro-
jů uložit pokutu do deseti tisíc ko-
run u fyzických osob a u podnikatelů  
je to pak až do sto padesáti tisíc korun. 
Musí také zahájit sankční řízení, tedy 
přestupkové řízení.
Jako důkazní prostředky mohou po-
sloužit např. svědectví spoluobčanů  
či fotodokumentace kouře z komína.

Lukáš Vaněk, místostarosta

Tak na tuto otázku zatím neznáme 
odpověď. Ale pěkně od začátku. Myšlenka 
je stará asi 5 let. Při budování sportovního 
areálu došlo i na otázku, kde budou všichni 
ti nadšenci, kterých je během léta v areálu 
nespočet, trénovat či se potkávat v zimě. 
Fotbalisté, hasiči, tenisté, maminky s dětmi, 
nebo třeba Kelišky, nadšenci kruhových 
tréninků a vyznavači kolektivních sportů. 
Původní záměr byla hala velikosti haly 
v Chlebičově, ale požadavky se stupňovaly 
a velikost i rozpočet haly nabobtnaly do 
současných rozměrů. Jedním z požadavků 
byla velikost hřiště 20 x 40m,aby se 
zde mohly odehrát mistrovská utkání  
ve futsalu či florbalu. Dále dostatek 
prostoru kolem hřiště, prostor pro 
diváky- nyní plánovaná kapacita 70 míst 
k sezení a další místa ke stání. V prostoru 
prvního patra je plánován bar pro možnost 
občerstvení, posilovna, dětský koutek, tři 
šatny. Ve spodním patře pak šatna, sociální 
zázemí, sklad a jedním z  požadavků bylo 
technické zázemí pro materiál a pracovníky 
obce. Jeden z požadavků byla také možnost 
pořádat kulturní a společenské akce. 
Současná situace v  obci – obecní sál 
s  kapacitou max. 70 osob, nedostatek 
prostoru pro technický materiál obce  
a nedostatečná velikost školní tělocvičny. 
To vše by měla tato nová hala vyřešit. Již 
proběhlo mnoho jednání, včetně toho 
nejdůležitějšího, a to dvakrát v  radě 
města Opavy. V říjnu byla podána žádost 
o dotaci ve výši 30 miliónů, městská část 
se zavázala postupně zaplatit ze svého 
rozpočtu přes 8 miliónů a po městě žádáme 
spolufinancování ve výši 20 miliónů. Vše je 
ještě otevřeno, musíme počkat na výsledek 
přidělení dotace koncem ledna 2020, ale 
také na to, jak se k tomuto projektu postaví 
zastupitelstvo města Opavy v prosinci. 
Je třeba zmínit, že tato hala má krajské 
parametry a počítá se i s  pořádáním 
různých turnajů na této úrovni. Děkujeme 
také všem účastníkům řízení, občanům 
Malých Hoštic, že nepodali námitky  
a jsou k výstavbě haly tolerantní.

Lukáš Vaněk, místostarosta
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Malohoštický zpravodaj 

Aktuality z kulturního dění

Stejně jako v předchozích letech při-
pravila MČ Malé Hoštice i v letošním 
roce zajímavé kulturní akce s dušič-
kovou i adventní tématikou. V pátek 
2. listopadu proběhl ve spolupráci se 
SRPŠ při ZŠ Malé Hoštice tradiční po-
chod strašidel. Tentokrát probíhal sraz 
u místního skanzenu, který byl krás-
ně, leč strašidelně vyzdoben nejen ve 
venkovních prostorech. Ti, co měli pro 
strach uděláno, měli možnost nahléd-
nout i do sklepních prostorů. Tam na 
ty nejmenší čekala odměna. Samotný 
průvod obcí končil na hřišti, kde bylo 
pro všechny připraveno občerstvení 
s  táborákem.  Večer byl ukončen vy-
hlášením cen o nejstrašidelnější masku 
a povedeným ohňostrojem.
Dne 22. listopadu bylo na druhém za-
sedání zastupitelstva schváleno zřízení 
výboru pro kulturní a občanské zále-
žitosti ve složení: Ing. Marie Vegelová 
(předsedkyně výboru), Ing. Mgr. Len-
ka Prokschová, Petra Pitrašová a Marie 
Hírešová.
Podle § 117 zákona o obcích se zřídil 
výbor jako iniciativní a poradní orgán 
v oblasti kulturních akcí a občanských 
záležitostí MČ. V případě zájmu podí-
let se na kulturních akcích v naší MČ, 
se neváhejte na výše uvedené členy ob-
rátit. Uvítáme jakoukoli spolupráci.
Jako první oficiální akce uvedeného 
výboru je letošní adventní program. 
Všichni jistě obdrželi do schránek po-
zvánku, tzv. MALOHOŠTICKÝ VÁ-
NOČNÍ BALÍČEK. Pro letošní rok 
jsme zvolili „hudební“ advent. Železná 
neděle nabídla ve spolupráci s hasiči 
hned dva kvalitní koncerty. První vy-
stoupení dětí ze ZUŠ z Háje ve Slezsku 

proběhlo u Skanzenu, druhé představení 
25členného sdružení Devatero vystou-
pilo v sále obecního domu. Poté paní 
starostka se zástupcem hasičů a zároveň 
zastupitelem Pavlem Věnckem rozsvítila 
u  skanzenu první adventní svíci.
Druhá adventní neděle patřila zejmé-
na dětem. Kulturní výbor ve spolupráci 
s Klubem rodičů při MŠ a SRPŠ při ZŠ 
zajistil pro děti Mikuláše s anděly a čer-
ty. Ještě před jejich příjezdem vystoupily 
děti místní ZŠ a zajistily si tak pro sebe 
odměnu ve formě sladkostí a možnost 
svézt se na koňském spřežení. Druhou 
adventní svíci rozsvítil samotný Mikuláš.
Stříbrnou neděli pomáhali výboru 
zajistit sportovci. Tak jako to bylo i v 

druhy semen či ovesné vločky. Lesní 
zvířata uvítají i jablka, hrušky, mrkev, 
brambory, řepu či pečivo.
Silvestrovský tradiční běh proběhne 
opět v areálu TJ Slavia od 15 hodin. 
V případě, že byste chtěli pobavit naši 
městskou část, dostavte se na závody 
v kostýmech. Po udílení cen a posled-
ním projevu v letošním roce v podání 
starostky se můžeme těšit na velkolepý 
tradiční ohňostroj. 
Náš hudební balíček završí novoroč-
ní koncert pod taktovkou pana Jiří-
ho Horáka s občany Malých Hoštic  
a chrámového sboru kostela u sv. Du-
cha. Koncert se bude konat v Den 
tříkrálový, tj. 6. ledna v sále obecního 

předchozích dvou týdnech, i tento spo-
lek zajistil pro všechny výborné ob-
čerstvení. V tuto neděli byla otevřena 
kaple Panny Marie s výstavou betlémů 
našich spoluobčanů.  Třetí svíci rozsví-
tili sportovci za zvuku krásných, tra-
dičních koled. 
Protože poslední adventní neděle je již 
předvánoční a Vánoce jsou svátky kli-
du, míru, lásky a dobrých skutků, roz-
hodli jsme se hromadně udělat dobrý 
skutek a v místním lesoparku nazdo-
bíme stromečky pro zvířátka. Akce se 
bude konat v sobotu 22. 12. od 15 ho-
din. Pokud se chcete připojit, doneste 
ptáčkům tukové či lojové koule, různé 
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Pustojakartické  
kulturní dění

První říjnovou sobotu se konala drakiáda pro děti z Mateř-
ské školy. První dráčci se začali vznášet po 14 h a ty nejvy-
trvalejší vydržely na nebi. Nebe bylo modré, slunce svítilo  
a vítr foukal a foukal. Draci cestovaly po obloze, a jen občas 
se nějaký utrhl a ulétl nebo se zamotal. Nechyběly ani soutě-
že. Opékaly se párky, děti si daly čaj a něco sladkého na zub. 
Dospělí si pochutnali na punči. Akce se dětem i rodičům  
líbila, a tak nezbývá než poděkovat všem, kteří jakkoliv  
přispěli k jejímu zdárnému průběhu.

Za Klub rodičů při MŠ Malé Hoštice Jana Pivodová

Drakiáda

domu od 16 hodin. Všichni jste srdeč-
ně zváni. 
Přeji vám jménem svým, ale i jménem 
našeho kulturního výboru klidné pro-
žití tohoto nádherného období stráve-
ného v okruhu blízkých. Do roku 2019 
přejeme hlavně zdraví, štěstí, lásku  
a pohodu.

Ing. Marie Vegelová, členka kulturního 
výboru a zastupitelka MČ

Rok se s rokem sešel a opět tady máme 
Vánoce, Silvestra a Nový rok. V tomto 
čase se hodí ohlédnout se a zhodnotit 
rok právě končící. Myslím, že můžeme 
být spokojeni. Vše, co jsme si před-
sevzali jsme splnili. Máme za sebou  
i předposlední letošní akci - Mikuláše. 
Po tolika letech už opravdu nevím, co 
bych měl o této akci psát, protože je to 
každým rokem hodně podobné. Kaž-
dopádně se hodí poděkovat všem, kteří 
se na tomto podíleli. Teď nás ještě čeká 
silvestrovské pečení makrel, akce, která 
má již 12. pokračování a stala se tradi-
cí nejen pro občany Pustých Jakartic. 
Na Štědrý den bude jako každý rok  
od 14.00 do 16.00 hodin otevřena naše 
kaple. 

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych 
Vám všem popřál klidné a pokojné 
prožití Vánoc a v Novém roce 2019 
především pevné zdraví, štěstí, lás-
ku. Všem, kteří se jakkoliv podíleli na 
akcích pořádaných u nás, moc děkuju  
a věřím, že i nadále bude vše fungovat 
jako doposud. Takže ještě jednou Krás-
né Vánoce a PF 2019.

Karel Kopperberg

Prosinec
Když sníh se snáší do strání

a v dálce zvoní klekání,
je předvánoční čas,

do tváří nás štípe mráz.

Zastavme se na chvilku
a užijme si idylku,

než obchody přeplněné
Bůh ví, kam se každý žene.

Kopy jídla nakoupit
po svátcích je vyhodit,

ať prosinec je, nebo leden,
žaludek máš pořád jeden.

Zapomeňte na konzum,
spolehněte na rozum.
Sedněte si, ztište hlas,

Vánoce jsou v každém z nás.

Karel Kopperberg
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V roce 2018 byl ve Sdružení obcí Hlu-
čínska opět plným kulturních a spole-
čenských akcí, projektů a dalších akti-
vit směřujících k rozvoji a propagaci.

Se začátkem roku je tradičně spjata 
plesová sezóna, a proto ani letos ne-
mohl chybět Bál Hlučínska. Jeho orga-
nizace se tentokrát ujala obec Bolatice. 
Na zámku v Kravařích přijalo v březnu 
v rámci Dne učitelů ocenění 35 peda-
gogů z  Hlučínska. Druhá červencová 
neděle patřila opět Festivalu kultury  
a hlučínských řemesel, v  rámci které-
ho se na Mírovém náměstí v  Hlučíně 
již podesáté představily folklorní a ta-
neční soubory a kapely z  celého Hlu-
čínska. Na podzim se již tradičně sešly 
scholy a chrámové sbory z regionu, aby  
si pro diváky připravily zážitek v  po-
době duchovní hudby. Organizace Se-
tkání schol regionu Hlučínska se letos 
ujala obec Chuchelná, Setkání chrámo-
vých sborů regionu Hlučínska proběh-
lo ve Štěpánkovicích.

V  dubnu a říjnu proběhlo ji tradičně 
„Darování krve se starosty Hlučínska“, 
které se zúčastnilo několik desítek ob-
čanů nejen z Hlučínska.

Rok 2018 byl pro Sdružení obcí Hlu-
čínska opět úspěšným v  oblasti zisku 
dotací.  Z  Moravskoslezského kraje 
obdrželo letos finanční podporu na 
realizaci projektů „Manažer regionu 
Hlučínska II“ (doplatek dotace ve výši 
20 000 Kč), „Festival kultury a hlučín-
ských řemesel 2018“ (dotace ve výši 93 
419,25 Kč) a „Manažer regionu Hlu-
čínska III“ (zálohová dotace ve výši 
100 000 Kč).

V prosinci 2018 byla ukončena projektu 
„Jak na výuku EVVO na Hlučínsku?“, 
a to vydáním metodických materiálů 

a pracovních listů o přírodě a krajině 
Hlučínska. Vzdělávací materiály obdr-
žely pro účely výuky přírodovědných 
předmětů všechny základní školy v re-
gionu. Projekt je spolufinancován Stát-
ním fondem životního prostředí České 
republiky. Rozpočet projektu činí 1 053 
775,00 Kč (z toho dotace 843 020 Kč). 

V roce 2018 pokračovala realizace také 
česko-polských projektů. Ve spoluprá-
ci s  polskými gminami Kietrz, Krzyża-
nowice a Pietrowice Wielkie byl zahájen 
projekt „Jak na invazivní druhy rostlin 
na Hlučínsku a v  polských gminách“. 
V  rámci projektu postupně dochází k 
mapování výskytu těchto rostlin v celém 
příhraničním regionu, které pak bude 
podkladem pro jejich likvidaci. Dále 
proběhly ukázky likvidace těchto rostlin 
nebo exkurze za příklady dobré praxe do 
Morávky v Beskydech. Sdružení může na 
projekt získat dotaci až ve výši 18 520,72 
Eur. K dalším česko-polským projektům 
patří projekt „Hledání ztraceného času“ 
v  rámci kterého probíhal sběr historic-
kých fotografií, fotografické workshopy 
a výstavy fotografií. Projekt končí v pro-
sinci 2018 a schválená výše dotace činí                                                                         
13 815,77 Eur.

V  listopadu 2018 byl zahájen projekt 
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Rok 2018 ve Sdružení obcí HlučínskaOhlédnutí za rokem 2017 

Rok 2017 byl pro Sdružení obcí Hlučínska opět rokem plným akcí, aktivit a projektů 
směřujících k rozvoji a propagaci regionu. 

Ve 26. roce své existence se sdružení podílelo a podpořilo řadu kulturních a 
společenských akcí. Začátek února byl tradičně spojen s Bálem Hlučínska, který letos 

proběhl v Kravařích. Na městském úřadě v Hlučíně přijalo v březnu v rámci Dne učitelů ocenění 29 pedagogů 
z Hlučínska. Druhá červencová neděle patřila opět Festivalu kultury a hlučínských řemesel, v rámci kterého se na 
Mírovém náměstí v Hlučíně již podeváté představily folklorní a taneční soubory a kapely z celého Hlučínska. Podzim 
pak proběhl ve znamení duchovní hudby, kdy sdružení již tradičně podpořilo setkání a přehlídku schol a chrámových 
sborů. Organizace Setkání schol regionu Hlučínska se letos ujala obec Hněvošice, Setkání chrámových sborů regionu 
Hlučínska proběhlo v Hati. 

I v roce 2017 podpořilo sdružení akci „Darujte krev se starosty Hlučínska“, které se zúčastnilo několik desítek občanů 
nejen z Hlučínska. 

Sdružení obcí Hlučínska se opět řadilo k úspěšným žadatelům o dotace. 
Z Moravskoslezského kraje obdrželo letos hned 3 finanční podpory, a to na realizaci 
projektů „Manažer regionu Hlučínska“ (doplatek dotace ve výši 20 000 Kč), „Festival 
kultury a hlučínských řemesel 2017“ (dotace ve výši 86 578,45 Kč) a „Manažer regionu 
Hlučínska II“ (zálohová dotace ve výši 80 000 Kč). 

V letošním roce byla zahájena realizace projektu „Jak 
na výuku EVVO na Hlučínsku?“, v rámci kterého 
sdružení připravuje vydání metodických materiálů a 
pracovních listů pro účely výuky přírodovědných 

předmětů na základních školách v regionu. Projekt je spolufinancován Státním 
fondem životního prostředí České republiky a výše dotace může dosáhnout až 843 020 Kč.  

V realizaci projektů plánuje sdružení pokračovat i 
v příštím roce. Ve spolupráci s polskými gminami Kietrz, 
Krzyżanowice a Pietrowice Wielkie probíhala letos 
intenzivní příprava projektu „Jak na invazivní druhy rostlin na Hlučínsku a v polských gminách“, jehož realizace 
bude zahájena v lednu 2018. V rámci projektu dojde ke komplexnímu zmapování výskytu těchto rostlin v celém 
příhraničním regionu, které pak bude podkladem pro jejich likvidaci. Projekt je spolufinancován z Fondu 
mikroprojektů Euroregionu Silesia v rámci programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko. Sdružení může na 
projekt získat dotaci až ve výši 18 520,72 Eur. 

Sdružení obcí Hlučínska nezapomnělo ani na nejmladší obyvatele našeho regionu. Starostové a starostky proto 
podpořili projekt, v rámci kterého vznikla regionální omalovánka s motivy ze všech členských a spolupracujících obcí 
a měst regionu. 

Více informací o regionu Hlučínska, aktivitách Sdružení obcí Hlučínska i jednotlivých obcí a měst, spolků a občanů 
naleznete na www.hlucinsko.com nebo na internetové televizi www.hlucinsko.tv. 

Sdružení obcí Hlučínska přeje všem úspěšný vstup do roku 2018 a děkuje všem starostům a starostkám z Hlučínska a 
spolupracujících polských gmin, vedoucím souborů, občanům, spolkům, organizacím, podnikatelské veřejnosti a 
všem, kteří se nějakým způsobem podílejí a spolupracují na rozvoji a propagaci regionu. 
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společenských akcí. Začátek února byl tradičně spojen s Bálem Hlučínska, který letos 

proběhl v Kravařích. Na městském úřadě v Hlučíně přijalo v březnu v rámci Dne učitelů ocenění 29 pedagogů 
z Hlučínska. Druhá červencová neděle patřila opět Festivalu kultury a hlučínských řemesel, v rámci kterého se na 
Mírovém náměstí v Hlučíně již podeváté představily folklorní a taneční soubory a kapely z celého Hlučínska. Podzim 
pak proběhl ve znamení duchovní hudby, kdy sdružení již tradičně podpořilo setkání a přehlídku schol a chrámových 
sborů. Organizace Setkání schol regionu Hlučínska se letos ujala obec Hněvošice, Setkání chrámových sborů regionu 
Hlučínska proběhlo v Hati. 

I v roce 2017 podpořilo sdružení akci „Darujte krev se starosty Hlučínska“, které se zúčastnilo několik desítek občanů 
nejen z Hlučínska. 

Sdružení obcí Hlučínska se opět řadilo k úspěšným žadatelům o dotace. 
Z Moravskoslezského kraje obdrželo letos hned 3 finanční podpory, a to na realizaci 
projektů „Manažer regionu Hlučínska“ (doplatek dotace ve výši 20 000 Kč), „Festival 
kultury a hlučínských řemesel 2017“ (dotace ve výši 86 578,45 Kč) a „Manažer regionu 
Hlučínska II“ (zálohová dotace ve výši 80 000 Kč). 

V letošním roce byla zahájena realizace projektu „Jak 
na výuku EVVO na Hlučínsku?“, v rámci kterého 
sdružení připravuje vydání metodických materiálů a 
pracovních listů pro účely výuky přírodovědných 

předmětů na základních školách v regionu. Projekt je spolufinancován Státním 
fondem životního prostředí České republiky a výše dotace může dosáhnout až 843 020 Kč.  

V realizaci projektů plánuje sdružení pokračovat i 
v příštím roce. Ve spolupráci s polskými gminami Kietrz, 
Krzyżanowice a Pietrowice Wielkie probíhala letos 
intenzivní příprava projektu „Jak na invazivní druhy rostlin na Hlučínsku a v polských gminách“, jehož realizace 
bude zahájena v lednu 2018. V rámci projektu dojde ke komplexnímu zmapování výskytu těchto rostlin v celém 
příhraničním regionu, které pak bude podkladem pro jejich likvidaci. Projekt je spolufinancován z Fondu 
mikroprojektů Euroregionu Silesia v rámci programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko. Sdružení může na 
projekt získat dotaci až ve výši 18 520,72 Eur. 

Sdružení obcí Hlučínska nezapomnělo ani na nejmladší obyvatele našeho regionu. Starostové a starostky proto 
podpořili projekt, v rámci kterého vznikla regionální omalovánka s motivy ze všech členských a spolupracujících obcí 
a měst regionu. 

Více informací o regionu Hlučínska, aktivitách Sdružení obcí Hlučínska i jednotlivých obcí a měst, spolků a občanů 
naleznete na www.hlucinsko.com nebo na internetové televizi www.hlucinsko.tv. 

Sdružení obcí Hlučínska přeje všem úspěšný vstup do roku 2018 a děkuje všem starostům a starostkám z Hlučínska a 
spolupracujících polských gmin, vedoucím souborů, občanům, spolkům, organizacím, podnikatelské veřejnosti a 
všem, kteří se nějakým způsobem podílejí a spolupracují na rozvoji a propagaci regionu. 

Mgr. Lenka Osmančíková 

 

 

Česko-polské projektu jsou spolufi-
nancovány z Fondu mikroprojektů 
Euroregionu Silesia v rámci programu 
INTERREG V-A Česká republika - 
Polsko.

Z  operačního programu Zaměstna-
nost se podařilo Sdružení obcí Hlučín-
ska získat dotaci na projekt s  názvem 
„Rozvoj obcí a MA21 v  SOH“, pro-
střednictvím kterého jsou zpracová-
vány strategické plány vybraných obcí, 
zavádění MA21 v obcích nebo vzdělá-
vací aktivity. Projekt bude pokračovat 
až do ledna 2020. Schválená dotace činí 
2 243 306,25 Kč.
Více informací o regionu Hlučínska, 
aktivitách Sdružení obcí Hlučínska i 
jednotlivých obcí a měst, spolků a ob-
čanů naleznete na www.hlucinsko.com 
nebo na internetové televizi www.hlu-
cinsko.tv.
Sdružení obcí Hlučínska přeje všem 
úspěšný vstup do roku 2019 a děkuje 
všem starostům a starostkám z  Hlu-
čínska a spolupracujících polských 
gmin, vedoucím souborů, občanům, 
spolkům, organizacím, podnikatelské 
veřejnosti a všem, kteří se nějakým 
způsobem podílejí a spolupracují na 
rozvoji a propagaci regionu.

Mgr. Lenka Osmančíková
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Tento rok utekl jako voda, která 
protéká řekou. Ale my jako organizace 
jsme celý rok zvládly, než začneme 
bilancovat, chtěla bych poděkovat 
jménem výboru naší dlouholeté člence 
paní Anežce Lazarové, která se koncem 
roku dožívá krásného jubilea a to 90 
ti let. Chtěly bychom ji popřát hodně 
zdraví, štěstí a dlouhá léta. 
Náš výbor letošní rok začal valnou 
hromadou v  Hošticích, následovala 
v  Opavě. V  květnu jsme se zapojily 
do sbírky proti rakovině, navštívily 
jsme evakuační centrum v  Opavě  
a uskutečnily několik vlakových 
výletů po našich zámcích a seznámily 
se s  naší historií. Poskytovaly jsme 
zdravotní péči při hasičských soutěžích 
na našem hřišti, pomáhaly jsme  
u našeho tradičního odpustu a konec 
listopadu jsme měly kulturní akci, 
navštívily jsme opavské divadlo.  
A začal nám advent. První železnou 
neděli jsme prožili v krásné atmosféře 
při představení Mojžíš, které nám 
zahráli členové spolku Devatero 
z  Velkých Hoštic, a tímto děkujeme 
kulturní komisi, že nám tento krásný 

Drazí bratři a sestry, milí spoluobčané, 
čas plyne velmi rychle a vánoční svátky se neúprosně blíží.  
Ale oslavit vánoce-narození Ježíše Krista opravdově, znamená, 
že si stejně vážně prožijeme přípravu na tyto krásné svátky.    
A tou přípravou je ADVENT – období čtyř neděl, kdy postupně 
rozsvěcujeme jednotlivé svíce a prožíváme především duchovní 
zastavení. Tato zastávka má obsahovat, prožívání chvíle ticha, 
modlitby, dobré četby, přítomnost v  kostele i ve všední den 
apod.  To všechno nám má pomoci, zamyslet se nad podstatou 
vánočních svátků. Pokusme se o to, vždyť život je podle  
sv. Augustýna pouhou zastávkou, proto naplňme tento životní 
okamžik. 

Přeji radostné, spokojené svátky vánoční,  
Boží požehnání v roce 2019. 

P. ThLic. Radovan Hradil, Th.D.

Rok 2018 Českého červeného kříže

zážitek zprostředkovali. Pro Po druhé 
adventní neděli jsme pro své členky 
uspořádaly na obecním úřadě malé 
mikulášské posezení. Další adventní 
neděli si užil každý podle svého. 
Nastane Štědrý den, tak si prožijte 
vánoční svátky se svými blízkými 
v  klidu a míru. Srdečně Vás všechny 
zveme na Silvestrovský běh, který 
ukončí rok 2018. 
Výbor přeje všem složkám, aby  

se jim v  následujícím roce dařilo, 
našim zastupitelům pevné nervy  
a hodně zdařilých projektů, které mají 
v  plánu, aby se uskutečnily a aby se 
obec pod jejich vedením rozvíjela. 
Všem spoluobčanům do nového roku 
2019 přeje výbor ČČK hodně štěstí, 
zdraví a nový rok si naplno užili každý 
podle svého.

Za ČČK Bronislava Klingerová

~ FARNOST ~
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Fairy Tale Bridges of Europe  
projektové setkání v chorvatském Záhřebu

Den otevřených dveří

V  rámci projektu „Fairy Tale Bridges 
of Europe“  financovaného z  progra-
mu Erasmus+ se zástupkyně naší ško-
ly zúčastnily prvního mezinárodního 
setkání v  chorvatském hlavním městě 
Záhřebu. Cílem setkání bylo předsta-
vení spolupracujících škol, představení 
maskotů zastupujících jednotlivé školy 
a představení pohádky, která bude nos-
ným tématem celého projektu. Jak již 
sám název „fairy tale bridges of Euro-
pe“ napovídá, obsahem projektu bude 
tvorba a sdílení pohádkových příběhů. 
Ty vytvoří pomyslný most pro porozu-
mění a pochopení kulturních rozdílů  

V  pátek 23. listopadu jsme pro Vás, 
milí malohoštičtí občané, otevřeli dve-
ře školy, abyste mohli nahlédnout, co 
se u nás změnilo… Zvenčí Vás vítají 
nová okna, o která se zasloužilo vedení 
příměstské části Opavy-Malých Hoštic, 
ale též nové vstupní dveře. Ty byly pro 
změnu pořízeny z projektu IROP, který 
jsme v říjnu zdárně dokončili. Stavební 
úpravy v rámci tohoto projektu přispě-
ly k výraznému zvýšení standardu naší 
školy. Vedly k  vytvoření bezbariérové 
školy tj. pořízením schodolezu, vybu-
dováním vnitřního výtahu a bezbarié-
rového WC.
Nedílnou složkou projektového zámě-
ru bylo vytvoření integrované učebny 
počítačů a cizích jazyků. Nová učebna 
byla stavebně upravena tak, aby vy-
hovovala moderním trendům výuky. 
Součásti modernizace učebny bylo  
i vybavení učebny novým nábytkem  
a digitálními technologiemi, které od-
povídají současným nejnovějším tren-
dům a standardům. V  rámci učebny 
bude možné realizovat multimediál-
ní výuku. Možnosti kvalitnější výuky  

a zároveň i přístupů, které mají part-
nerské země společné.
Do projektu jsou zapojeny děti z  MŠ  
i ZŠ všech partnerských organizací. 
Společně s  koordinátory projektu vy-
tvořily své maskoty, kteří budou ško-
ly dále zastupovat a reprezentovat na 
dalších projektových setkáních. Aby 
byl projekt pro děti co nejzajímavější, 
a upoutal jejich pozornost, budou další 
projektové aktivity a události popisová-
ny z pohledu maskota jako jeho zážitky.  
A tak i Vy se můžete těšit na příběhy 
našeho maskota Palečka, který byl na-
šimi dětmi navržen, vybrán a vyslán  
za poznáním do světa, resp. do Evropy.

 Iva Palatová (projektová manažerka)

v novém prostředí umožní pedagogic-
kým pracovníkům aplikovat moderní 
formu výuky s  využitím digitálních 
technologií, tím dojde k  výraznému 
zkvalitnění vzdělávání žáků na naší 
škole. Nejen žáci, ale i my učitelé jsme 
z  nových prostorů i jejich vybavením 
nadšení. To, jak se nám vše podaří 
uvést do praxe, se můžete přesvědčit 
zase příště… třeba při dalším dni ote-
vřených dveří.
P. S. Nezahálíme. V tuto chvíli máme 
rozpracované další projektové záměry, 
které přispějí především ke zkvalitně-
ní výuky našich žáků. Tak nám držte 
palce

Za celý náš tým, Mgr. Marcela Rončková

Fairy Tale Bridges of Europe - projektové setkání 
v chorvatském Záhřebu 

 

V rámci projektu „Fairy Tale Bridges of Europe“  financovaného z programu Erasmus+ se zástupkyně 
naší školy zúčastnily prvního mezinárodního setkání v chorvatském hlavním městě Záhřebu. Cílem 
setkání bylo představení spolupracujících škol, představení maskotů zastupujících jednotlivé školy a 
představení pohádky, která bude nosným tématem celého projektu. Jak již sám název „fairy tale 
bridges of Europe“ napovídá, obsahem projektu bude tvorba a sdílení pohádkových příběhů. Ty 
vytvoří pomyslný most pro porozumění a pochopení kulturních rozdílů a zároveň i přístupů, které 
mají partnerské země společné. 

Do projektu jsou zapojeny děti z MŠ i ZŠ všech partnerských organizací. 
Společně s koordinátory projektu vytvořily své maskoty, kteří budou školy 
dále zastupovat a reprezentovat na dalších projektových setkáních. Aby byl 
projekt pro děti co nejzajímavější, a upoutal jejich pozornost, budou další 
projektové aktivity a události popisovány z pohledu maskota jako jeho 
zážitky.   

A tak i Vy se můžete těšit na příběhy našeho maskota Palečka, který byl 
našimi dětmi navržen, vybrán a vyslán za poznáním do světa, resp. do 
Evropy. 

 Iva Palatová (projektová manažerka) 

Den otevřených dveří 

V pátek 23. listopadu jsme pro Vás, milí malohoštičtí občané, otevřeli dveře školy, abyste mohli 
nahlédnout, co se u nás změnilo… Zvenčí Vás vítají nová okna, o která se zasloužilo vedení příměstské 
části Opavy-Malých Hoštic, ale též nové vstupní dveře. Ty byly pro změnu pořízeny z projektu IROP, 
který jsme v říjnu zdárně dokončili. Stavební úpravy v rámci tohoto projektu přispěly k výraznému 
zvýšení standardu naší školy. Vedly k vytvoření bezbariérové školy tj. pořízením schodolezu, 
vybudováním vnitřního výtahu a bezbariérového WC. 

Nedílnou složkou projektového záměru bylo vytvoření integrované učebny počítačů a cizích jazyků. 
Nová učebna byla stavebně upravena tak, aby vyhovovala moderním trendům výuky. Součásti 
modernizace učebny bylo i vybavení učebny novým nábytkem a digitálními technologiemi, které 
odpovídají současným nejnovějším trendům a standardům. V rámci učebny bude možné realizovat 
multimediální výuku. Možnosti kvalitnější výuky v novém prostředí umožní pedagogickým 
pracovníkům aplikovat moderní formu výuky s využitím digitálních technologií, tím dojde 
k výraznému zkvalitnění vzdělávání žáků na naší škole. Nejen žáci, ale i my učitelé jsme z nových 
prostorů i jejich vybavením nadšení. To, jak se nám vše podaří uvést do praxe, se můžete přesvědčit 
zase příště… třeba při dalším dni otevřených dveří. 

P. S. Nezahálíme. V tuto chvíli máme rozpracované další projektové záměry, které přispějí především 
ke zkvalitnění výuky našich žáků. Tak nám držte palce 

Za celý náš tým, Mgr. Marcela Rončková 
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JDEME S DOBOU
Člověk se učí celý život, to je pravda, ale pokud chce udržet krok 
s dobou, musí se také vzdělávat.
Ve školce to platí jak o dětech, tak učitelkách. Vzdělávání učitelek 
je momentálně zaměřeno na využívání prvků Montessori ve výuce. 
Zařazováním těchto prvků a pomůcek obohacujeme každodenní 

 

Do nového roku Vám přejeme hodně zdraví, 
spokojenosti, osobních úspěchů a těšíme se 
na další setkávání s Vámi. Krásné Vánoce… 
…Vám přejí zaměstnanci ZŠ a MŠ 
  

činnosti v MŠ. Neopomíjíme také roz-
voj matematické a čtenářské gramot-
nosti u předškolních dětí. Pro nácvik 
psaní je důležitá grafomotorika, kterou 
procvičujeme s  dětmi individuálně,  
dle jejich potřeby.
Naše MŠ i ZŠ je zapojena do projektu 
Erasmus +. Je to vzdělávací program 
EU. Cílem projektu je sdílení zkuše-
ností zapojených  6-ti mezinárodních 
MŠ a ZŠ na téma jazykového vzdělá-
vání a sociální inkluze. Více informací  
se dočtete na webu školy.
Zapojili jsme se také do projektu EU 
– Zdravotní výchova pro MŠ. Cílem 
je motivovat děti MŠ k  péči o zdra-
ví a zmírnit jejich obavy z  návštěvy  
a pobytu ve zdravotnickém zařízení. 
Ve spolupráci se Střední zdravotnic-
kou školou v Opavě umožníme dětem  
manipulaci se zdravotními pomůcka-
mi a navštívíme odborné učebny této 
školy.
V tomto školním roce nás čeká mimo 
jiné také plavecká průprava v  krytém 
bazénu v Opavě nebo lyžařský kurz pro 
přihlášené děti na Vaňkově kopci.
Jako každý rok navštěvují přihlášené 
děti v MŠ gymnastiku Špičková. Veliký 
zájem je letos o odpolední výuku ang-
ličtiny.
Díky spoustě aktivitám jsme ani  
nepostřehli, že se pomalu blíží konec 
kalendářního roku. Tak už jen nazdo-
bit v MŠ stromeček a počkat, zda nás 
navštíví Ježíšek.

Příjemné prožití vánočních svátků  
a úspěšný rok 2019 všem občanům Malých 
Hoštic přeje Hana Kupková a kolektiv MŠ



12

Malohoštický zpravodaj 

Klub seniorů
Další rok pomalu končí, tak bych Vás 
chtěla informovat o naší činnosti v le-
tošním roce.
Každoročně v lednu navštěvujeme vá-
noční výstavu ve Velkých Hošticích. 
V únoru a to je už tradice, pořádáme 
seniorský ples. K poslechu i tanci nám 
hraje náš věrný muzikant pan Woch se 
zpěvačkou Bětkou. V březnu nám pan 
MVDr. Stanislav Kubesa udělal před-
nášku na téma „Jarní zahrada“, za což 
mu moc děkujeme. Také jsme navštívili 
výstavu ve Velkých Hošticích s názvem 
„Hoštická vernisáž“. No a už tu máme 
duben a s ním spojenou návštěvu kina 
Mír, kde pod záštitou města Opavy se 
koná IUVENES URBI. Žáci základní 
umělecké školy předvádí své umění, 
spolu s opavskými umělci všemožných 
žánrů.
Pod heslem „umíme se bavit i sami“ 
si pro nás hned dvě skupiny seniorek 
připravily pásmo vtipů. A hned v květ-
nu si druhá skupina ke dni svátku ma-
tek připravila pásmo veršů a písničku  
o mamince. Oběma skupinám děkuje-
me. A už jsme měli plnou hlavu výletu. 
Vydali jsme se do Broumova. Navštívi-
li jsme klášter a kostel, ale také zámek 
v Novém Městě nad Metují. Také pro-
běhl už dříve zmíněný sportovní den 
seniorů.
V červnu jsme smažili vajíčka a násle-
dující prázdninové měsíce jsme vyra-

zili na rybářskou baštu v Kylešovicích 
a také jsme se byli nadýchat nejlepšího 
vzduchu v  Karlové Studánce. V  září, 
jako vždy se snažíme pomoci na hoš-
tickém odpustu – prodáváme koláče, 

uklízíme po odpustu a také rozdáváme 
u kaple perníčky.
A už tu máme podzimní výlet. Tento-
krát jsme jeli do ZOO v Lešné, kde je 
součástí i nádherný zámek. No a náš 
říjnový festival, kdy naši členové při-
nesli ochutnat svoje výrobky se opět 
podařil. A zase nic nezůstalo.
V  listopadu nám pan Mgr. Zdeněk 
Kravar, PhD. nám udělal přednášku  
o starých názvech ulic v Malých Hoš-
ticích a s tím spojenou historii. Hezké  
a poučné, moc děkujeme. Také jsme 
navštívili muzeum ošetřovatelství a pa-
tologie. Příjemně nás to překvapilo. 
A je tu prosinec, to nás navštívil svatý 
Mikuláš s anděly a čerty. Kdo byl hod-
ný, dostal dárek. A nezbývá nám než se 
těšit na další rok. Veselé vánoce!
Přejeme Vám radostné a příjemné ob-
dobí. Věříme, že strávíte báječný den 
s přáteli a lidmi, které máte rádi!

Za klub seniorů Drahoslava Armlichová



Český zahrádkářský svaz Malé 
Hoštice děkuje všem svým členům  
a příznivcům, kteří svou obětavou prací 
přispěli ke zvelebení zahrádkářského 
areálu, chodili na brigády, pomáhali 
při realizaci zahrádkářských akcí 
a poskytli své výpěstky na tradiční 
odpustovou výstavku. 
Těšíme se, že nám zachováte svou 
přízeň i v příštím roce a rádi bychom 
Vás srdečně pozvali na Zahrádkářský 
ples, který bude 19. ledna 2019. 
Přejeme všem pohodové prožití 
vánočních svátků, veselého Silvestra  
a hodně zdraví a štěstí v roce 2019.

Za ČSZ Helena Šafarčíková
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Po krásných letních dnech přišel deš-
tivý listopad – měsíc dušiček a tak 
jsme se pustili do úklidu hřbitova. Mě-
síc uběhl jako voda a přihlásil se nám 
předvánoční čas „Advent“ a s  ním 
roráty. Bylo pěkné vidět naše dětičky, 
jak štěbetají před kapli s  lucerničkami 
v rukou. Letos jich bylo poměrně více 
než v minulém roce a tak děti „děkuje-
me za účast“ .
A přišly i první sněhové vločky. Kolik 
asi váží jedna taková vločka? Že nic? 
V  každé vločce je vidět úžasná krása, 
a když je jich hodně, tak ozdobí celou 
krajinu. Když ji chceme uchopit –roz-
plyne se. A přesto, když vidíme na ho-
rách padat laviny, žasneme nad silou, 
která tato vločka má. Neumíme vidět 
a radovat se z  těchto malých vloček 
– stejně jako z  malých věcí. Stačí jen 
pohled nad padající sněhovou vločku  
a pocítíme radost, pokoj i tu vnitřní 
sílu, která z našeho pohledu nezname-
ná nic. Máme pocit, že jen ve velkých 
věcech se ukrývá síla, že poctivostí ni-
kde nedojdeme. 
Tím bychom Vám všem chtěli popřát 
do Nového roku, abychom i v  nepa-
trných věcech, které se dělají s velkou 
láskou viděli velké štěstí.
„A Vánoce“ až nám zvony oznámí pří-
chod vánoc – přejeme slovy písně Ewy 
Farné „jestli si můžu něco přát, probu-
dit zas to dítě v nás – ten úsměv v nás“
Šťastné vánoce a PF 2019 přeji členové 
živého růžence.                   Marie Fialová

V roce 2017 vyšel v Malohoštickém zpra-
vodaji článek o historii restaurace U lípy 
na dnešní Opavské ulici. V časech, kdy ne-
daleko stála závora a procházela tudy stát-
ní hranice mezi Rakouskem a Pruskem, 
se hostinec jmenoval „U říšské hranice“  
(v německém originále Zur Reichsgrenze). 
Na počátku 20. století byl jeho majitelem 
Franz Koch. Pocházel z  Velkých Hoštic 
a do sousední vsi se přiženil v  roce 1869, 
když si ve svých 21 letech vzal za ženu 18 
letou Franzisku Pawlenkovou. Byla dcerou 
majitele zdejší krčmy, kterou Franz Koch 
od tchána Carla Pawlenky převzal a vedl 
po dalších 30 let. Franz Koch Zemřel v Ma-
lých Hošticích 23. září 1932 ve věku 84 let.
V předchozím článku o této restauraci bylo 

Živý růženec

K historii pohostinství v Malých Hošticích
uvedeno, že mezi jarem 1901 a zářím 1903 
prodal Franz Koch restauraci novému ma-
jiteli Antonu Plochovi. Díky badatelské-
mu úsilí Františka Šenka se letos podařilo 
zpřesnit dobu, kdy hostinec změnil majite-
le. V reklamní upoutávce v novinách Trop-
pauer Zeitung z  počátku roku 1902 kde 
Ploch upozorňuje, že se právě stal majite-
lem dřívějšího Kochova podniku.
Z reklamy se můžeme dozvědět informace 
o nabídce nápojů a jídel v  této restauraci. 
Na čepu byly tři druhy piva: světlý zámec-
ký ležák z vévodského pivovaru v Ratiboři  
a dvě tmavá piva. Pivovar Brauhaase z Vra-
tislavi (podle jména zakladatelů se pivo 
jmenovalo Haase – česky zajíc) dodával do 
Malých Hoštic svůj tmavý ležák. Tento pi-
vovar byl založen v  roce 1858 a fungoval 
do roku 1945, načež se přesunul do Ham-
burku, v současnosti má pivovar pobočky 
po celém světě. Tmavým pivem byl zastou-
pen ještě pivovar Rizzibräu z  bavorského 

Kulmbachu. Tento pivovar byl založen 
v roce 1886 a zanikl roku 1943.
Anton Ploch nabízel také několik druhů 
vína. Německé druhy zastupovaly mosel-
ské a rýnské, dále si mohl návštěvník ob-
jednat francouzská vína z Bordeaux a rov-
něž uherská vína. 
V restauraci se zřejmě pravidelně nevařilo, 
protože nabídku reprezentují jen studené 
pokrmy. Německý kancléř Otto von Bis-
marck (1815-1898) měl údajně velmi rád 
nakládané sledě a jeho kuchař mu připra-
vil specialitu, kdy rybu zbavil kostí a hla-
vy a několik dní maso marinoval v cibuli, 
koření a octu. Tak údajně vznikl dodnes 
oblíbený zavináč. Kromě této pochoutky si 
mohl návštěvník malohoštické restaurace 
objednat další varianty nakládaných sleďů, 
korunní sardinky nebo sardele v brabant-
ském olivovém oleji.
Za poskytnutí obrazových materiálů autor 
děkuje panu Františku Šenkovi.

Zdeněk Kravar

Zahrádkáři 
přejí veselé Vánoce  

a hodně štěstí v novém roce



Vážení spoluobčané,
během prázdnin se naše ženy zúčastňo-
valy soutěží MSP, NHHL ale také nejvyš-
ší soutěže v požárním sportu, a to extra-
ligy. Výsledky se dozvíte v jejich článku.  
Družstvo veteránů se zúčastňuje Opav-
ské ligy, kde se nám až tak nedaří. 
Z  mimohasičských aktivit jsme uspo-
řádali tradiční tenisový turnaj smíše-
ných párů. Letošní rok se zúčastnilo 7 
párů a vítězi se stali manželé Gaurovi.  
Koncem prázdnin jsme v  naší obci 
uspořádali 12. kolo Moravskoslezské-
ho poháru. 
U mládeže mě nesmírně těší, že za-
číná závodit za družstvo dorostu  
a taky, že se nám podařilo získat no-
vého vedoucího mladých hasičů.  
Druhý víkend v  září jsme vypomohli 
s tradičním Malohoštických odpustem. 
Po odpustu jsme uspořádali další kolo 
Opavské ligy mládeže.
Konec roku také patří tradičnímu po-
děkování sponzorům, kteří nám po-
máhají v  průběhu celé sezóny, a tak 
jsme uspořádali přátelské posezení. 
Na závěr tohoto článku bych chtěl 
ještě popřát všem členům, spoluob-
čanům a sponzorům hodně štěstí  
a zdraví v roce 2019.  Za SDH  Věncek Pavel

V  průběhu roku jsme Vás informova-
li o našich aktivitách a úspěších, takže 
pokud patříte k našim příznivcům, víte, 
že se celý rok snažíme zdokonalovat na 
pravidelných trénincích a účastníme se 
soutěží s týmem starších žáků a od září  
i s týmem dorostenců, kteří po nesmě-
lém začátku, dosáhli skvělých výsledků 
na podzimním branném závodě. Tým 
děvčat vybojoval druhé místo a v  jed-
notlivcích Víťa P. skončil třetí. V  pod-
zimní části sezóny se nejlépe dařilo 
družstvu starších žákyň, které branný 
závod vyhrálo. Také na ostatních zá-
vodech se nám vcelku daří držet krok 
s nejlepšími týmy a i na soutěžích jed-
notlivců se naši borci neustále zlepšují  
a dělají si osobáčky!
Začátkem záři jsme se ve Lhotě u Opavy 
zúčastnili i méně obvyklého klání tzv. 
ŽELEZNÉHO HASIČE, který byl silově 
zaměřen a který se nám velice líbil.

Za trenéry bych chtěl poděkovat všem 
za svědomitou přípravu a pěkné výsled-
ky, které jsou odměnou nejen pro zá-
vodníky, ale i pro trenéry! Na dobrých 
výsledcích se určitě podílí dobrá a ka-
marádská atmosféra, která se projevila i 
při organizaci domácí soutěže. Děkuje-
me všem, kteří přiložili ruku k zdárné-
mu dílu, a jsme rádi, že si naše družstvo 
odneslo stříbrné medaile!
Poděkovat bychom chtěli také všem 
sponzorům, bez kterých by naše sna-
žení bylo mnohem složitější. Díky vaši 
podpoře se můžeme účastnit závodů 
i mimo náš region, s celostátní působ-
ností a můžou se jich účastnit všichni!
Děkujeme všem našim příznivcům, 
přejeme pohodový konec roku a mnoho 
úspěchů do roku nového!
Také my si trochu oddychneme od zá-
vodění, ale už koncem ledna se chystá-
me do Brna.                             Petr Pfleger

 

Mladí Hasiči
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Hasiči

Kroužek 
maldých 
hasičů 6 až 10 let

Sbor dobrovolných hasičů Malé Hoš-
tice Vám nově nabízí hasičský kroužek 
pro děti ve věku 6 až 10 let. 
Kdy? Každé pondělí v 16:30 od 14. ledna 
2019
Kde? Zimní příprava bude probíhat  
ve školní tělocvičně v Malých Hošticích. 
Pro děti bude připraven aktivní program 
plný her a seznámení s hasičinou
Informace: Eliška Armlichová 
775 118 112, e-mail: armlel@seznam.cz



Uplynulo to jako voda a už je tady ko-
nec sezóny 2018. Letos jsme se účastni-
ly Moravskoslezského poháru, kde byl 
cíl jasný, obhájit titul z loňského roku! 
Dále jsme se nepravidelně účastnily 
Noční hlučínské hasičské ligy, kde to 
s námi bylo jak na houpačce a udrže-
ly jsme si 7. místo v tabulce. No, a aby 
náš ženský tým neválel šunky doma na 
gauči, tak ve volném víkendu na za-
čátku sezóny jsme si dokonce udělaly 
„výlet“ na dvojkolo extraligy ČR v po-
žárním útoku, po kterém jsme zjistily, 
že máme i šanci zabojovat o nejvyšší 
příčky. Tak jsme teda šly na to, bohužel, 
jak to u nás bývá, jednou jsme byly na-
hoře a jednou zase dole, střídaly jsme 

V  polovině října se ve Švédském městě 
Orebro konalo mistrovství světa v disko 
tancích. Kromě jiných, tam Českou 
republiku zastupovali i tanečníci z Opavy, 
z tanečního klubu „Dance for Life“. 
Opavské děti zaznamenaly obrovský 
úspěch, kdy v malé skupině obsadily 
2. místo - stříbrnou medaili a ve větší 
skupině vybojovaly zlato.
Z Malých Hoštic vybojovala obě dvě 
medaile Dorotka Müllerová, je tedy 
vicemistryní a mistryní světa.      

Karel Műller

V Hošticích máme 
MISTRYNI SVĚTA!

dobrý čas za špatný. Ale ani tak jsme se 
nevzdaly a jezdily jsme po republice a 
do posledního kola jsme bojovaly. Ne-
bylo to nic lehkého, velká konkurence 
a hlavně náročné víkendy ale i tak jsme 
skončily na extralize v ČR v té nejlepší 
pětce a musíme uznat, že za tu dřinu 
to stálo a my jsme na sebe pyšné, takže 
tím bychom chtěly poděkovat sboru a 
hlavně naší obci za skvělou příležitost, 

kterou bychom bez podpory neměly. 
Moc děkujeme. 
A co dál? My můžeme s nadhledem 
říct, že náš cíl byl překonán, a tím Vám 
oznamujeme, že jsme dvojnásobné Mis-
tryně Moravskoslezského poháru a to  
s vysokým bodovým náskokem. No 
a budeme věřit v to, že i příští sezónu 
budeme mít možnost stát na startovní 
čáře a opět vyběhnout. 

Za družstvo žen Eliška Armlichová

Moravskoslezského poháru
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Dvojnásobné mistryně  



Turnaj složek v pozemním hokeji
Kdy: 5. 1. 2019 v  08:00 hod.
Kde: na umělé trávě, hřiště Malé Hoštice
Přihlášky do 22. 12. 2018  
u p.Blagy Radka 607 948 665, p.Blagy Richarda 729 335 063. 
Maximální počet týmů 8. Tým bude přihlášen po zaplacení 
startovného. Startovné 500 Kč na tým.
Rozlosování bude v pátek 4. 1. 2018 v 18hod ve Sportbaru Slavia.
Pravidla hry: 
• hrací doba 2x7 min. hrubého času, čas řídí rozhodčí
• počet hráčů na ploše 4 + 1, každý tým má svého brankáře
• při turnaji budou platná hokejová pravidla, bez postavení hráče mimo hru, bez zakázaného uvolnění
• při faulu bude trestné střílení
• v případě remízy, budou trestná střílení po 2 hráčích na každé straně, poté „náhlá smrt“
• turnajový klíč bude upřesněn podle počtu přihlášených týmů
• každý tým bude mít svého brankáře s výstrojí. 
• Při úmyslném zdržování bude následovat trestné střílení.
• Do turnaje může nastoupit, registrovaný hráč pouze z Malých Hoštic, který bydlí v Malých Hošticích,  

nebo je sportovně spřízněn s Malými Hošticemi.
Doporučená výstroj pro hráče a brankáře:
• holení chrániče (fotbalové)
• hokejové rukavice.

Malohoštický tenis

Drobné občerstvení zajištěno. Čaj zdarma. Fandové jsou vítání.        
Těší se na Vás hokejisti.
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Letošní tenisovou sezónu jsme za-
hájili již v  polovině dubna, kdy se 
začalo s  úpravou kurtů. Ke kon-
ci měsíce se už hrálo. Během sezó-
ny se odehrálo několik turnajů – jak 
ve dvouhře, tak ve čtyřhře. Turnaje  

si uspořádali i jednotlivé složky Malých 
Hoštic.
V  tenisové amatérské lize postoupi-
lo naše družstvo „B“ do třetí nejvyšší 
soutěže a družstvo „A“ postoupilo do 
nejvyšší elitní skupiny. Proto letošní te-

nisovou sezónu můžeme hodnotit jako 
velice úspěšnou. 
Koncem září jsme si připomněli na 
místních tenisových kurtech 30. výročí 
od první myšlenky založení tenisového 
oddílu v Malých Hošticích. K této pří-
ležitosti jsme uspořádali setkání zaklá-
dajících členů, zástupců jednotlivých 
složek a nechyběli ani zástupci obecní-
ho zastupitelstva.
Pro tuto událost jsme připravili výstavu 
dobových fotografií mapující historii 
tenisového oddílu od výkopových pra-
cí a výstavby tenisových kurtů až po 
současnost, tj. vítěze jednotlivých teni-
sových turnajů, které za těch mnoho let 
v naší obci proběhly.
Také na podzim nám počasí přálo, a 
díky babímu létu jsme mohli hrát až do 
začátku listopadu. V polovině listopadu 
proběhlo již tradiční zazimování teni-
sových kurtů. 
Tenisový výbor TK Slavia Malé Hoštice 
přeje všem našim spoluobčanům ra-
dostné Vánoce a vše nejlepší v novém 
roce.    

Za TK Slavia Malé Hoštice Ivo Bilíček



Nová sezóna začala s  menšími změ-
nami. Opavská soutěž přišla o jeden 
tým, SK Kravaře. Další novinkou je, 
že jeden zápas proti HC Klemens jsme 
již v  prvním kole odehráli v  Ostravě  
Porubě.  Letošní soutěž se hraje pou-
ze na dvě kompletní kola a poté Play-
-Off. Vzhledem k pouze sedmi týmům, 
výherce základní části, bude hrát až 
semi-finále, ostatní budou hrát čtvrt-
-finále. Všechny zápasy se budou hrát  
na dvě vítězná utkání. 
První kolo se celkem poved-
lo a utrpěli jsme pouze jed-
nu prohru s  HC Medical Opava.   

Hokejová sezóna 2018 - 2019
Druhé kolo jsme začali druhu prohrou 
v soutěži s týmem STK Štěpánkovice.  
Divákům a fanouškům děkujeme 
za podporu při našich utkání, a ti, 
co s  námi jeli autobusem do Ostra-
vy, doufám měli krásný hokejový  
zážitek. Děkujeme. 
Pro všechny fanoušky hokeje, co si 
chtějí  vyzkoušet  a  zahrát hokej mezi 
mantinely, zveme na utkání  fanoušků,  
pravděpodobně do Buly Arény v Kra-
vařích. Na termínu a čase intenzivně 
pracujeme. Jakmile budeme znát přes-
né  datum a  čas,  vyvěsíme  informace 
o termínu,  jak  do místních restaurací, 
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tak do informačních  tabulí. 
Taktéž máme připravený již třetí roč-
ník pozemního hokeje na umělé trávě, 
uskuteční se jako vždy, první víkend  le-
den  2019.  Veškeré informace jsou na 
jiném místě zpravodaje a také budou 
vyvěšeny v  místních restauracích. Na 
třetí ročník chceme mít větší, hokejo-
vé branky, tak ať je turnaj zajímavější a 
atraktivnější.
Vše nejlepší do nové-
ho roku, hodně zdraví   
a  příjemné  prožití  vánočních svátků 
přeji hokejisté  z Malých Hoštic.

Za oddíl hokeje  Miroslav  Unruh ml.
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roce jsme také oslavili 95let fotbalu v Ma-
lých Hošticích, přičemž k  této oslavě se 
nám podařilo domluvit exhibiční utkání 
s prvoligovým SFC včele s jeho největší-
mi hvězdami, které nastoupili do utkání 
proti našemu „A“ týmu. Rád bych podě-
koval za spolupráci Honzovi Schaffartzi-
kovi a celému týmu SFC. Podařilo se nám 
obnovit a zorganizovat Obecní fotbalový 
turnaj a v neposlední řadě jsme po del-
ším váhání a přípravách založili „B“ tým  
a to pod vedením trenéra Petra Fusse. 
Z právě proběhlé podzimní části sezóny 
uvádím pro zajímavost některé statistiky 
„A“ týmu, které ke za klub připravil náš 
reportér a kameraman v jednom Daniel 
Mlýnek: Během podzimní části sezo-
ny odehrál nejvíce minut Petr Mlýnek, 
1157minut. Druhý je Erik Klinger (1135) 
a třetí Jakub Chřibek (1109). Přes 1000 
minut odehráli také Roman Staníček 
a Daniel Pospěch (oba 12 zápasů). Do 
všech zápasů zasáhli ještě Martin Unruh 
(314 minut), Daniel Schrom (858) a Pa-
trik Stříbný (848). Celkem odehrálo ale-
spoň jednu minutu 19 hráčů.
Dlouhodobě patří náš tým k  nejmé-
ně trestaným týmům jak už předchozí 
soutěže Okresního přeboru, tak také 
v  krajské soutěži 1.B třídě pokračujeme 
ve stejném trendu. Dohromady jsme za 
podzimní část soutěže obdrželi pouze 12 
žlutých karet. Zajímavostí je také, že po-
slední červenou kartu dostal Mirek Kara 
v Litultovicích 12. 4. 2015 (vítězství 0:1 
brankou v závěru). Letos sice obdržel 
červenou kartu Erik Klinger, nicméně ta 
byla nakonec odvolána. 

do pouzder – zadní hřiště / odstra-
nění železných branek – bezpečnost 
provozu 

• Položení kabelů pro světla: 20 000,-
Kč, poděkování  
p. Hireš, p. Sliž, Ondra Schaffartzik, 
Danek Pospěch 

Jedná se „pouze“ o výčet větších aktivit 
v  tomto roce nicméně v  průběhu roku 
se událo spousta dalších aktivit menšího 
rozsahu ať už od běžné údržby areálu, tak 
také menší opravy či praní dresů, úklidy 
kabin apod. Tímto bych chtěl poděkovat 
paní Malohlavové za odvedenou práci 
a poděkování panu Fialovi za zajištění 
nové pradlenky paní Exnerové a taktéž 
poděkování patří klukům za  zavlažo-
vání hřiště Romanu a Honzovi Grygar-
číkovi, Standovi Fialovi, Vladanu Bar-
toškovi a všem ostatní samozřejmě taky. 
V rámci fotbalových aktivit bych zde 
rád uvedl úspěšně proběhlé zim-
ní soustředění „A“ týmu s  doros-
tenci v  Rožnově pod Radhoštěm 
a také zimní soustředění starších  
a mladších žáků ve sportovním areálu 
Zátiší v  Komorní Lhotce. V  letošním 

Letošní sportovní rok se nesel zejména 
v  duchu investic do areálu a oprav či 
údržby našich hracích ploch a okolích 
prostor. Mezi hlavní aktivity v  tomto 
směru patřili následující akce, které bych 
vám chtěl tímto shrnout aspoň částečně 
v bodech:
• Nové ozvučení hřiště: cena 12 000,-Kč 

– Poděkování obecnímu zastupitel-
stvu 

• Stavba pódia pro kameru: cena 11 
500,-Kč – Poděkování p. Klumpner, 
Ondra Schaffartzik, Matěj Daněk

• Zadní dlažba pro přechod mezi hřišti 
v režii obce: poděkování p. Slíž, p. 
Chřibek, p. Wittek

• Údržba hlavního hřiště: 95 000,-Kč, 
poděkování obecnímu zastupitelstvu 
a p. Fiala Jakub za odvedenou prá-
ci (Obec: 55 000,- Kč; Klub: 40 000,-
Kč) 

• Údržba umělá tráva: 55 000,-Kč / 
dotace MŠMT vyčištěni povrchu, 
provzdušnění, doplnění granulátu, 
začesaní, závěrečná úprava a nákup 
kartáče pro běžnou údržbu 

• Nové branky: 64 000,- Kč / dotace 
MŠMT branky  

SPORTU ZDAR 

Vážení spoluobčané, příznivci fotbalu a sportu obecně, chtěl bych Vám tím-
to popřát za všechny členy TJ Slavia Malé Hoštice pokud možno sportovní 
prožití Vánočních svátků a šťastný vstup do nového roku. Tímto bych Vás 
chtěl zároveň všechny pozvat na tradiční sportovní klání „Nad Kaplicum 
– Pod Kaplicum, které se uskuteční v  neděli 30. prosince od 14:00 na hřiš-
ti TJ Slavia Malé Hoštice a následně také na již tradiční sportovně-kulturní 
Silvestrovský běh, který se uskuteční v  pondělí 31.prosince od 15:00 taktéž  
v areálu TJ Slavia Malé Hoštice.  Všichni jste srdečně zváni jak k aktivní účasti, 
tak také k pobavení a fandění. 
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Marek Honka vychytal jednu nulu (M. 
Albrechtice), Jan Greipel tři (Vítkov, Rý-
mařov B, Zlatníky).
Deset branek vstřelil Dominik Klinger, 
šest Lukáš Baďura, pět Daniel Kašný. 
Do střelecké listiny se zapsalo 12 hrá-
čů, k tomu dva góly si dali soupeři sami. 
3 - Daniel Schrom, Ondřej Šafarčík 
2 - Jakub Chřibek, Vladan Bartošek, Ro-
man Staníček
1 - Miroslav Kara, Daniel Pospěch, Mar-
tin Unruh, Patrik Stříbný
2 – vlastní 
Jakub Chřibek má 11 asistencí, 4 branky 
připravil Daniel Schrom a 3 Daniel Po-
spěch.
Pár dalších zajímavostí z proběhlé pod-
zimní části:
- hattrick Daniela Kašného proti Horní-
mu Benešovu 
- 4 branky Dominika Klingera v Bruntálu 
- 4 asistence Jakuba Chřibka v Bruntálu 
- Jan Greipel se vrátil do branky Hoštic 
po třech letech, naposledy chytal proti 
Budišovu 4. 10. 2015
Vyzvednout se zde hodí statistiku Domi-
nika Klingera, který má v posledních 3 
sezonách (po návratu z Dolního Benešo-
va) bilanci 31 zápasů a 30 branek což zna-
mená, že když Dominik nastoupí k zápa-
su můžeme si být jisti, že bude skórovat.  
Po podzimní části CANIS I.B třídy MSK 
sk. A našemu áčku náleží druhá pozice, 
o bod za vedoucím Hradcem. Jen 1-2 
body za námi však jsou další silné týmy, 
Žimrovice, Krásné Loučky, Karlovice a 
Budišov n/B. Sedmý celek už má větší 
bodovou ztrátu.
Útok máme čtvrtý nejlepší, se 39 branka-
mi, což činí průměr 3 na zápas. Obrana 
je nejlepší v soutěži, pouhých 17 obdrže-
ných gólů. Udělali jsme 9 výher, remízu 
ve Zlatníkách a prohry v Karlovicích, 
Žimrovicích a doma s Krásnými Louč-
kami. V domácí tabulce nám patří šesté 
místo za bilanci 5-0-1. Venku vedeme  
s bilancí 4-1-2.
První jsme také v tabulce pravdy,  
s bilancí +10.
Nejvyšší výhry: 8:1 s Horním Benešo-

vem, 7:1 s Kylešovicemi, 7:2 v Bruntálu 
Nejvyšší prohra: 2:4 v Karlovicích. Udr-
žené nuly: 4. Nuly v útoku: 3.
Jedná se o jeden z nejlepších podzimů za 
poslední roky, lepší byl pouze v sezoně 
07/08, kdy jsme skončili první s 30 body; 
06/07 a 08/09 bylo 28 bodů (1., resp. 3. 
místo), avšak horší skóre.
Velké díky opět patří na-
šim fanouškům. Celkově jsme  
se v  návštěvnosti na naše zápasy druzí 
za Budišovem a to sice s celkovým prů-
měrem 115 diváků na utkání. Na naše 
domácí zápasy (celkem 6) si našlo cestu 
a přišlo fandit 768 diváků což činí v prů-
měru 128 diváků na zápas.

Konečné tabulky družstev po podzim-
ní části:
CANIS I.B třída mužů sk. A 
1. Hradec n/M      13  9  2  2   38:23   29 
2. Malé Hoštice     13  9  1  3   39:17  28
III.třída sk.B muži - ONDRÁŠOVKA 
1. Pustá Polom B  13  11  1  1 53:12 34 
7. Malé Hoštice B 13   5  2  6   32:44 17
Přebor dorostu - ONDRÁŠOVKA 
1. Raduň             9  8  0  1   36:13   24 
8. Malé Hoštice  9  2  2  5   17:36     8
Starší žáci 1+7 sk.A - AVAPO realitní 
kancelář 
1. Pustá Polom       7  6  1  0   48:11   19 
2. Malé Hoštice      7  5  1  1   55: 8    16
Mladší žáci 1+7 sk.A - AGROTIP 
JOHN DEERE 
1. Rohov                6  5  1  0   59:12   16 
2. Malé Hoštice    6  5  1  0   48: 5    16

Minižáci nastoupili také v  podzimní 
části poprvé ke svým soutěžním utká-
ním ve kterých se teprve rozkoukávali  

a věříme v další zlepšování ve svých vý-
konech, a hlavně potřebné nabytí fotba-
lových zkušeností. 
V  letošním roce jsme hospodařili 
s  dotačními prostředky poskytnutý-
mi od  MŠMT (Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy), města Opavy, 
obce Malých Hoštic a také prostředky 
poskytnutí našimi sponzory. Všem sr-
dečně děkujeme. Poděkování patří také 
ČUS (Česká unie sportu), která se spo-
lupodílí na podávání dotačních žádostí  
a zajišťuje nám potřebný účetní servis. 
V dalším roce chceme podpořit hladký 
průběh přípravy „A“ týmu pro jejich dal-
ší doufejme vítězné tažení, zaměřit se na 
vybavení jednotlivých týmů pro jejich 
lepší reprezentaci klubu a pokračující 
materiálové vybavení klubu. 
V  závěru mi dovolte poděkovat také 
Danielu Kašnému nejen za jeho spor-
tovní výkony na hřišti, ale také za sprá-
vu v  oblasti ekonomického a fakturač-
ního úseku. Za přípravu a pravidelné 
hlášení při fotbalových zápasech panu 
Rudovi Proskemu a samozřejmě po-
děkovaní patří také Danielu Mlýnko-
vi za přípravu zápisů k těmto hlášením   
a celkové statistiky.
Za fotbalový oddíl TJ Slavia Malé Hoš-
tice mi dovolte ještě jednou popřát 
všechno „fotbalové“ Břeťovi Schaf-
fartzikovi k  jeho prožitému a řád-
ně oslavenému jubileu v  tomto roce  
a vyslovit poklonu za jeho neustálou 
a neutuchající podporu, vedení a vy-
konávání provozních aktivit klubu.  
Díky Břeťo!

Za TJ Slavia Malé Hoštice  
Ing. Michal Kokošek, předseda oddílu fotbalu

A FOTBALU ZVLÁŠTĚ!



20

Malohoštický zpravodaj  prosinec 2018 / 17


