MALOHOŠTICKÝ ZPRAVODAJ

číslo 21
prosinec 2019

Vážení spoluobčané,
v posledním zpravodaji letošního roku
se dočtete o realizovaných, probíhajících
a připravovaných investičních akcích
v naší obci, o získaných financích nad
rámec našeho rozpočtu, poučné informace
našich zastupitelů, připomenete si
proběhlé kulturní akce, které jsou u nás tak
úspěšné. K mojí milé povinnosti patří také
poděkování mnoha občanům za celoroční
nezištnou pomoc při realizovaných
investičních, společenských či kulturních
akcí. Je velmi dobře, že je u nás stále komu
děkovat a neuvěřitelné, kolik se najde
ochotných dobrovolníků, kteří chtějí podat
pomocnou ruku a nic za to neočekávají.
Škoda jen, že jsou to mnohdy pořád ti
stejní lidé. Velmi si však jejich snahy a
ochoty vážím.
Mezi zajímavé a nevšední patří i vánoční
přání a články našich organizací, spolků a
klubů, kterými obohacují náš zpravodaj,
hlavně jejich předsedové či členové
výboru. I oni musí věnovat svůj volný

čas pro druhé. Dočtete se o zajímavém
cestování členů ČČK, o úspěších
a soutěžích našich hasičů či hokejistů,
o projektech mateřské a základní školy,
o neúnavných činnostech našich seniorů,
o velmi zdařilých akcích SRPŠ, o aktivitách
a zvelebování areálu zahrádkářů, tradičně
něco z historie obce, poučný příspěvek
živého růžence o adventní době, ale i
o Vánocích, které mají být naplněné pokojem a radostí. Nezapomeňte zhlédnout
unikátní betlém z Pradědovy galerie
naposledy 22. 12., také na dopolední
koledování 4. 1. od 9 h a na Tříkrálový
koncert v neděli 5. 1. od 16 h. Je toho
ke čtení skutečně dost, a tak Vám
přeji příjemně strávený čas nad našim
Malohoštickým zpravodajem.
Milí spoluobčané,
k nejočekávanějším a nejkrásnějším svátkům
v roce patří svátky vánoční, které mění stereotyp všedních dnů a radostně je vítají jak dospělí, tak děti. Tyto kouzelné svátky s naro-
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vystoupení našich mladých muzikantů s koledami Zkusme to spolu v 15 h
v obecním domě a rozdávání nebeského poselství anděly u skanzenu
možnost odnést si Betlémské světlo z Kaple Panny Marie od 15 h
půlnoční mše svatá v Malých Hošticích ve 20.30 h
koncert v kostele ve Velkých Hošticích v 16 h
turnaj Nad kaplicum Pod kaplicum na hřišti ve 14 h
silvestrovská show na hřišti TJ Slavia od 15 h
turnaj složek v pozemním hokeji od 9 h
Tříkrálová sbírka od 9 h v Malých Hošticích a Pustých Jakarticích
Tříkrálový koncert v obecním domě v 16 h
vítání nových občánků v 15 h v obecním domě

Informace

občanům

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

Tiráž: Vydává Úřad městské části Malé Hoštice, Slezská 11,
747 05 Opava – Malé Hoštice. Periodický tisk územního
samosprávného celku. V Malých Hošticích dne 20. 12. 2019,
číslo 21/2019. Za obsah zodpovídají jednotliví přispívající.
Redakční rada: Mgr. Miroslava Konečná, Mgr. Ing. Lenka
Prokschová, Karel Kopperberg a Ing. Marie Vegelová. Příspěvky
a podněty zasílejte na e-mail: male.hostice@opava-city.cz
a lenkaprokschova@seznam.cz. Uzávěrka příspěvků do dalšího
čísla dne 10. 3. 2020. Tisk a grafická úprava: H&B Tisk a.s., Opava

zením Ježíška, pomůžou rozsvítit zavedené
rodinné tradice a otevřít lidská srdce. Pro děti
je dodržování tradic v životě velmi důležité.
Pomáhají jim orientovat se ve světě, přinášejí silné zážitky a přispívají k pocitu bezpečí.
Tradice rodinu více stmelí a přispějí ke společné pohodě. Přeji Vám, ať i ty letošní Vánoce jsou pro Vás časem radosti, smířením,
rozjímáním, zamyšlením a nový rok 2020 ať
Vám přinese jen to nejlepší.
Miroslava Konečná, starostka
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Zhodnocení investičních
a neinvestičních akcích v roce 2019
•

•

Víceúčelová hala – získané
finance: 30 000 000 Kč z MŠMT,
zbytek financí ve výši 28 000 000
Kč nám poskytlo město, přičemž
8 000 000 Kč zaplatí MČ ze
svého rozpočtu. Firma FEMONT
pokračuje, otevření haly je
naplánované na červen 2020.
Bezdrátové, digitální rozhlasy –
finance jsme získali z projektu OP
ŽP. Firma EMPEMONT začala
koncem listopadu s realizací
na obecním úřadě,rozhlasy na
sloupy se začaly montovat 3. 12.
2019. Realizace byla vysoutěžena
na 1.503 959 Kč, městská část
zaplatí jen 30%.
•

•

•

Rok 2018
Granty

Projekty
a granty
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Rok 2019
64 300,-

Granty

Zaměstnanci úřadu (ÚP)

405 000,-

Víceúčelová hala

Okna v ZŠ

250 000,-

Rozhlasy

Celkem za rok 2018
719 300,-

Komunikace Luční – firma
STRABAG
dokončila
na
jaře rekonstrukci ulice Luční
v celkové výši 2 183 301 Kč.
Komunikace
Sportovní
–
Ředitelství silnic a dálnic
opravilo
několik
částí
komunikace Sportovní a dokončili také nezpevněnou dolní
část Sportovní za kolejemi.
Cyklostezka z Malých Hoštic
ke Kauflandu – dokončena
projektová dokumentace, čeká se
na schvalovací proces. V příštím
roce podáme žádost k realizaci

100 000,SMO

20 000 000,-

Ministerstvo
mládeže,
tělovýchovy a sportu

30 000 000,-

1 300 000,Celkem za rok 2019
51 400 000,-
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•

•

•

•

•
•

•

•

projektu na Státní fond dopravní
infrastruktury, pokud by byl
úspěšný, zaplatí obec pouze 30
% uznatelných nákladů.
Rozšíření garáže U Kaple
–
dokončena
projektová
dokumentace, v příštím roce
podáme žádost k realizaci
projektu na KÚ MSK. Pokud
bychom byli úspěšní, byla by
spoluúčast obce pouze 50%.
Bytový dům na ulici U Kaple – byli jsme seznámeni s
projektovou dokumentací, po
obdržení stavebního povolení
začne družstvo stavět v roce
2020 v bývalém víceúčelovém
domě 27 bytů.
Dopravní značky na našich
komunikacích
a
obnova
směrových tabulí ulic – pracuje
se na projektové dokumentaci ve
spolupráci s PČR viz samostatný
článek ve zpravodaji.
Stavební pozemky nad hřištěm
– do srpna 2020 by mělo být
vydáno
stavební
povolení
k vybudování infrastruktury.
Pozemky
byly
předány
statutárnímu městu Opava, to
bude na základě zpracovaných
zásad určovat způsob prodeje.
Výstavba pumptrackové dráhy
na hřišti TJ Slavia – pro mládež
a širokou veřejnost.
Instalování počítačů – ze
základní školy bylo převedeno na
obec 5 počítačů, v současné době
probíhá pro 20 seniorů výuka na
počítačích zdarma. Pokračovat
se bude i v příštím roce.
Granty SMO – na rok 2019
bylo schváleno několik grantů
podaných na město ve výši
100.000 Kč, jeden z posledních
realizovaných
grantů
je
vystavený betlém z Pradědovy
galerie. Další požadavky na
granty pro rok 2020 byly
podány na město a čekáme na
vyhodnocení.
V rámci projektu SOH jsme
získali 2 stoly, 4 lavice a 2
informační tabule pro cyklisty,
které již byly umístěny na určená
místa.
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A co plánujeme
v roce 2020?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
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Otevřít víceúčelovou halu.
Začít
budovat
cyklostezku
z Malých Hoštic ke Kauflandu.
Začít se stavbou rozšířené garáže
U Kaple.
Dokončit realizaci bezdrátových
rozhlasů.
Opravit
další
chodník ve
spolupráci s Technickými službami.
Začít s výstavbou infrastruktury
na pozemcích nad hřištěm.
Převést pozemky z ÚPZSVM na
městkou část pro Pusté Jakartice.
Vybudovat parkovací místa U Tržnice.
Vysadit stromy u OÚ a u haly na
základě úspěšného projektu ve výši
250.000 Kč.
Oprava horní zastávky MHD na
ulici Slezská.
Opravit asfaltový povrch na
cyklostezce z Malých do Velkých
Hoštic.
Dokončit dopravní situaci na ulici
Slezská.
Zdokonalit webové stránky obce.
Získat granty a být úspěšní
v dalších možných projektech
vedoucí k ušetření financí pro
obec.
Zachovat příspěvky spolkům
a prvňáčkům.
Finanční podpora pro naši farnost.
Rozšířit strojový park.
Bytové družstvo Rozvoj započne
s výstavbou bytového domu.
Organizovat kulturní a sportovní akce pro naše děti a občany.
Miroslava Konečná

prosinec 2019 / 21

Poděkování
Za každou podanou ruku, každou vstřícnost, ochotu a pomoc je třeba poděkovat. A
je dobře, že je u nás stále komu děkovat. Městská část Malé Hoštice je velmi vděčná
těm občanům, kteří zdarma pracují na různých investičních akcích, zkrášlují obec,
dále spolkům, které pečují o smysluplný volný čas občanů a všem firmám, které
pracují na zvelebování naší obce.

Za každou podanou ruku, každou
vstřícnost, ochotu a pomoc je třeba
poděkovat. A je dobře, že je u nás stále
komu děkovat. Městská část Malé
Hoštice je velmi vděčná těm občanům,
kteří zdarma pracují na různých
investičních akcích, zkrášlují obec, dále
spolkům, které pečují o smysluplný
volný čas občanů a všem firmám, které
pracují na zvelebování naší obce.
Poděkování jednotlivcům:
• Velké poděkování patří pánům
Günterovi Holleschovi, Helmutu
Holešovi, Robertu Holeschovi, Edovi Ribkovi, Milanu Exnerovi, Petrovi Exnerovi, Karlu Sližovi, Pavlu
Klumpnerovi za vydláždění prostoru na hřišti TJ Slavia a přestěhování
dřevěné boudy,
• panu Luboši Fialovi a členům sboru dobrovolných hasičů za ochotu,
obětavost a vstřícnost zdarma dovézt
a umístit vánoční strom v prostorách
skanzenu,
• poděkování paní ředitelce Mgr. Marcele Rončkové za darovaný vánoční
strom ze základní školy, jež zdobí naši
náves,
• p. Marii Fialové za nevšední nápad
a zorganizování vystoupení malých
muzikantů na 4. adventní neděli,
• p. Jiřímu Horákovi za uskutečnění
a dirigování tříkrálového koncertu na
OÚ,
• p. Edovi Ribkovi za vstřícnou pomoc
při zvládání různých neodkladných
úkolů na obci,
• p. Františku Mlýnkovi za obětavost
a ochotu při drobných opravách
a také instalování světel do přísálí OÚ
a na skanzenu,
• p. Karlu Sližovi za okamžitou pomoc
a vstřícnost při menších opravách na
OÚ,
• p. Karlu Kopperbergovi za nafocení
a poskytnutí fotografií pro zpracování

malohoštického kalendáře na rok 2020
a organizování akcí spojených s předvánočními aktivitami v Pustých Jakarticích,
• manželům Holešovým, Mošovým
a ostatním pomocníkům za úklid
a výzdobu naší kaple,
• p. Petře Pitrašové a paní Haně Staníčkové za bohatou, nevšední a inspirující vánoční výzdobu obecního úřadu
a skanzenu,
• všem dobrovolným andělům za rozdávání vánočního poselství občanům
na 4. adventní neděli,

• p. Mgr. Zdeňku Kravarovi, Ph.D.,
za poskytování článků o historii obce,
• obrovské poděkování všem koledníkům a dospělým za jejich doprovod
Poděkování našim složkám a spoluobčanům:
• SDH, SRPŠ a TJ Slavii za úspěch v podání grantů na SMO a získání nemalé
částky na kulturní akce v obci,
• výboru SRPŠ v čele s p. Romanem
Holubcem za perfektní zorganizování 1. adventní neděle a listopadového
pochodu strašidel,
• Keliškám a zahrádkářům za program
s Mikulášem, čertem a andělem a zajištění občerstvení u skanzenu 2. adventní neděli,
• sportovcům za zajištění prodejního
stánku v rámci pořádání 3. adventní
neděle u skanzenu a krmení zvířátek
v lesoparku,

• dobrovolným hasičům za zorganizování 4. adventní neděle a dobrovolným andělům za rozdávání nebeského poselství,
• panu Helmutu Holešovi za organizaci a vystavujícím občanům
betlémů v kapli 4. adventní neděli,
• základní a mateřské škole za celoroční pomoc při organizování aktivit v obci a vystoupení dětí na akcích,
• všem aktivním sportovcům, kteří
pro nás připraví zázemí na tradičním
silvestrovském běhu,
• členkám ČČK a ČSŽ za zajištění odměňování dětí při silvestrovském
běhu,
• hasičům, zahrádkářům, sportovcům,
Keliškám kteří pro nás připraví nezapomenutelnou silvestrovskou zábavu
a pánům za zajištění silvestrovského
ohňostroje,
• všem aktivním spoluobčanům za
péči o udržování čistoty chodníků
a veřejných prostranství,
• občanům, kteří jsou vnímaví k problémům naší městské části a dávají
na úřadě podněty ke zlepšení,
• předsedům složek a přispívatelům za
články o činnosti jejich spolků,
• kulturnímu výboru za skvělou organizaci všech kulturních akcí v obci,
• všem předsedům spolků a jejich
členům za organizaci akcí a aktivit pro zábavu ostatních občanů.
Poděkování firmám:
• Firmě p. Daniela Adametze za obstarání stromů a keřů k osázení zeleně
v obci,
• firmě STRABAG za rekonstrukci
místní komunikace Luční,
• TS Opava za opravu chodníku
U Tržnice,
• firmě FEMONT za probíhající stavbu víceúčelové haly,
• firmě EMPEMONT za započetí
montáže digitálních rozhlasů,
• Povodí Odry za sekání nepřístupných ploch v obci.
Fotografie z kulturních a společenských
akcí si můžete prohlédnout na: malehostice.rajce.idnes.cz, na facebookových
stránkách obce a na videozáznamech TV
Hlučínska.
Miroslava Konečná
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Kurz
ovládání PC
pro seniory
V říjnu byl zahájen první běh kurzu
ovládání PC pro seniory pro celkem
10 zájemců, ve kterém bylo využito
5 počítačů získaných ze Základní školy v Malých Hošticích. Senioři měli
možnost seznámit se s tvorbou textu,
tabulek, úpravy fotografií, i hledáním
na internetu. Další běh kurzu bude od
ledna a je již naplněn. Během tohoto
pilotního fungování zjišťujeme konkrétní zájmy a tomu bude přizpůsobeno i zaměření v dalších lekcích, které
plánujeme. Velký dík patří lektorovi
ing. Lukáši Vltavskému.
Lenka Prokschová, zastupitelka

Sociální poradna – odborné sociální poradenství
Adresa: Sušilova 1, Opava-Předměstí
budova Franciscanea, s.r.o.
Telefon: 739 404 544
E-mail: poradna@animaviva.cz
Vedoucí služby: PhDr. Beáta Koňařík Bakošová
Provozní doba:
Ambulantní forma služby:
Pondělí – čtvrtek
Pátek
Terénní forma služby:
Pondělí, čtvrtek
Úterý, čtvrtek, pátek

9:00 – 16:00
na objednání
7:00-16:30
8:00-16:30

Posláním Sociální poradny ANIMA VIVA je poskytovat odborné sociální
poradenství lidem s duševním onemocněním a lidem v krizové situaci
spojené s trvajícími psychickými a sociálními obtížemi, dále jejich rodinám
nebo lidem blízkým, aby dokázali nalézt východisko z jejich obtížné sociální
situace. Služba je poskytována osobám od 16 do 80 let.
V poradně poskytujeme:
• sociálně-právní poradenství – podání k soudu, pomoc při žádostech
o dávky
• pracovní poradenství – pomoc s vyhledáváním pracovního místa,
informace k zaměstnávání osob se zdravotním postižením
• poradenství spojené s řešením situace spojené s bydlením
• poradenství v oblasti dluhové problematiky – Sociální poradna ANIMA
VIVA je akreditovanou osobou pro podání insolvenčního návrhu a tuto
službu poskytuje zdarma
• poradenství v oblasti vyhledávání další odborné pomoci (lékař,
psychoterapie, apod.)
• doprovod k poskytovatelům sociální služeb či do institucí (banka, úřad)

Dopravní situace v obci
Někteří z vás si zajisté všimli, že nás
svou návštěvou poctili policisté z dopravního inspektorátu, se kterými jsme
si prošli sporné dopravní značení a jednotlivé křižovatky v obci. Plánujeme
projekt na přeznačkování jednotlivých
ulic, kdy naši hlavní prioritou jsou
dvě věci, a to snížení rychlosti v obci
a omezení stání na veřejných komunikacích. Vše má ovšem svá specifika,
pokud budeme například chtít omezit
rychlost na 30km/h, tak s tím souvisí
rozšíření dalších prvků na komunikaci,
které tuto rychlost nutí dodržovat, ať
už to jsou další retardéry, zvýšené přechody a křižovatky apod. To stejné platí
u zóny zákazu stání, pokud nyní nesplňují obecní komunikace možnost po-
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délného stání mimo vyhrazená místa
a parkoviště, pak nezbývá nic jiného,
než pravidelná návštěva městskými policisty k udělování pokut. Bohužel, obec
je rozdělena na dvě části – na ty, kteří
parkují, kde nemají a na ty, kterým to
vadí a kličkují po místních komunikacích jako zajíci na poli. Nedá se vyhovět všem, ale přednost určitě dostanou
platné normy a zákony. Dlouhou dobu
apelujeme o tom, aby si každý občan,
který vlastní osobní či nákladní automobil, vybudoval na svém pozemku
místo k stání. Mnozí z vás tak již učinili
a za to jim nesmírně děkujeme, někteří to bohužel neřeší. Sami se snažíme
postupně vytvářet další místa, vhodná
k parkování. Plánujeme parková stání

v prostoru, kde byly umístěny cvičící
prvky pro seniory na ulici U Tržnice, po dostavbě haly se plánuje stání
mezi dopravním hřištěm a halou, do
budoucna je také zpracován projekt
na parkoviště pod křižovatkou ulice
Svobody s ulicí Dolní. Dále nás policisté upozornili na špatně viditelné
dopravní značení v blízkosti křižovatek. Zeleň z přilehlých zahrad překrývá značky a v případě dopravní
nehody by to mohlo být pro majitele
zahrady problém. V každém případě budeme doufat, že se nám podaří dovést projekt do stavu schválení
a můžeme začít postupně realizovat
navrhované změny.
Lukáš Vaněk, místostarosta

prosinec 2019 / 21

Poplatky za psy
Od ledna do března se budou opět vybírat poplatky za psa. Výše poplatku se nemění
a zůstává stejná jako v minulých letech. Jediná změna je, že sleva bude uznaná pro
držitele psa, je-li osoba starší 65 let, nestačí, že pobírá důchod. Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

základní sazba za jednoho psa

600 Kč

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

900 Kč

základní sazba pro držitele, který je starší 65 let

200 Kč

za druhého a každého dalšího psa držitele, který je starší 65 let

300 Kč

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel
psa, kterým je osoba nevidomá, osoba,
která je považována za závislou na pomoci
jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu
těchto osob, osoba provozující útulek pro
zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní
předpis. Úleva se poskytuje poplatníkovi,
který se prokáže potvrzením o převzetí psa

z útulku města Opavy, a to na dobu 12 měsíců ode dne převzetí psa z útulku. Úleva
ve výši 50 % ze základní sazby se poskytuje poplatníkovi, který prokáže členství
v kynologickém svazu, s výjimkou psů
chovaných na chovatelských stanicích.
Poplatek je možné uhradit hotovostní
platbou na úřadu městské části v úředních hodinách, na pokladnách magistrátu na Horním náměstí 67 či na Krnovské 71B. Zaplatit poplatek je také možné
bezhotovostním převodem na účet měs-

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
Srdečně Vás zveme na pátý Tříkrálový koncert duchovní hudby v
neděli 5. 1. 2020 v 16 h v sále Obecního domu v Malých Hošticích.
Na programu budou skladby A. Michny, M. Haydna a W. A. Mozarta. Ve druhé části zazní tradičně Ćeská vánoční mše - Valašská jitřní z roku 1777, autor V. Mýtný. Vystoupí Chrámový sbor
kostela sv. Ducha, komorní orchestr Collegium di Santo Spirito,
varhany Petr Štěpánek, dirigent Jiří Horák.
Těšíme se na Vás.

ta: 19-1842619349/0800. Je potřeba vyplnit variabilní symbol, který je přidělený
při evidenci psa. Pokud ho občan nezná, může zavolat na úřad městské části
a bude mu sdělen. U placení obdržíte
také 400 sáčků na psí exkrementy.
Připomínáme, že od 1. 1. 2020 bude povinné
očkování psa proti vzteklině platné pouze
v případě, že je pes označený mikročipem. Občané, kteří si nechali čipovat
svého psa v listopadu během vyhlášeného čipování v hasičské zbrojnici, mají
číslo čipu zaevidované ve spisu města. Občané, kteří si nechali čipovat psa
u svého veterinárního lékaře, tak při placení či emailem prosíme o nahlášení čísla
čipu, aby i tyto čipy mohly být zaevidované do spisů města.

Kurz
pro řidiče
seniory

Projekt Jedu s Dobou zcela zdarma
nabízí široké aktivní motoristické veřejnosti ve věku nad 65 let možnost
vyzkoušet si zvládání smyku, krizové
brzdění a manévrování v prostorách
Centra bezpečné jízdy Libros v Ostravě. Součástí je teoretická i praktická
část, svačina i oběd. Pokud Vás láká
zkusit si, co Vaše auto a Vy zvládnete, tak neváhejte a zaregistrujte se na
www.jedusdobou.cz.
Lenka Prokschová, zastupitelka
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Víceúčelová hala
Stavba sportovní haly pokračuje
podle harmonogramu, v současné
době jsou hotové všechny základové
desky, vystavěna konstrukce, dokončuje se opláštění haly, instalují okna.
Je provedeno 10 vrtů pro napojení tepelného čerpadla, připravena přípojka vodovodní a splaškové kanalizace,
zapuštěna a napojena retenční nádrž
pro zachycení dešťových vod. Uvnitř
budovy se již také začíná intenzivně pracovat na vyzdívání jednotlivých místností, rozvodech elektřiny
a vody, dokončuje se hlavní schodiště. Po novém roce začneme řešit vybavení interiéru.
Co nás čeká v rámci budoucího provozu je výběr dvou správců haly

a rozvržení provozních hodin. Proto
bychom již nyní rádi oslovili vhodné
adepty, především z řad hoštických
občanů, kteří by o tuto práci měli zájem. Po novém roce budeme připravovat výběrové řízení, tak bychom
rádi požádali ty,které tato nabídka zaujala, aby se postupně hlásili na úřadu
městské části naší obce – nejpozději
do 31.1.2020 a zaslali na e-mail městské části svůj jednoduchý životopis.
Požadavky ještě budou upřesněny, ale
určitě časová flexibilita – otevírací
doba haly bude 8:00 – 22:00 hod, práce s PC – Word, Excel pro plánování
hodin, e-mailová komunikace s uživateli haly, servisními firmami apod.
Základní technické znalosti pro ob-

sluhu vytápění a osvětlení, rekuperaci
– vše bude řízeno přes PC. Součástí
náplně práce bude také úklid haly,
drobné údržbářské práce a také činnosti, spojené se sportovním areálem.
Dále žádáme všechny zájemce o pravidelné využívání haly,aby se také hlásili na úřadu městské části,nejpozději
do 28.2.2020. Je to z důvodu naplánování provozních hodin haly a uzavření dlouhodobých smluv.Již nyní
musíme pečlivě naplánovat celý provoz haly, abychom od července mohli halu plně využívat ke spokojenosti
všech zúčastněných stran a pokrytí
nákladů s provozem spojených.
Lukáš Vaněk,místostarosta
a místopředseda TJ Slavia

Novoroční zdravice z Malých Hoštic 1878
Pro česky mluvící obyvatele Hlučínska
(Ratibořska) byly od roku 1870 noviny
Opavský Týdenník jediným periodikem v jejich rodné řeči. Ačkoli se jednalo o „zahraniční“ tisk, který vydával
v Opavě Jan Zacpal, měl na hlučínském venkově své pravidelné odběratele. Noviny vycházely vždy v sobotu
a jejich roční předplatné v Německu
činilo 8 říšských marek. Týdeník přinášel pravidelně zprávy z „Pruského
Slezska“ a také uvěřejňoval dopisy
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zdejších čtenářů. Jeden z nich byl jako
Novoroční přání z Malých Hoštic publikován 12. ledna 1878, bohužel bez
uvedení jména autora. Podle obsahu
se jednalo o člověka blízkého katolických kruhům.
Začíná konstatováním, že ve zdejších kostelích se o vánocích česky zpívalo „Sláva Bohu na výsostech a pokoj
lidem dobré vůle“.
Dále pisatel týdeník chválí: Díky čiňmež jemu, že nás a naše Moravce

v Prusku si vzpomíná a nás povzbuzuje, abychom, nedbajíce všelikých těch
překážek a obtížností, zmužile po dobré
cestě kráčeli, až dojdeme kýženého cíle
svého.
Noviny bývaly často k dispozici v hostincích, avšak v roce 1877, v čase voleb
do říšského sněmu, byl týdeník z politických důvodů zakazován a zabavován. V této době probíhal v Německu
tzv. Kulturkampf (kulturní boj), zaměřený proti katolické církvi. Ta měla
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právě na Ratibořsku silné pozice, zejména proto, že k lidem promlouvala
v jejich rodném jazyce. Zvítězil zde
tehdy kandidát katolické strany Zentrum, ale o přízeň voličů usilovala zejména Nacionálně liberální strana, jež
byla tehdy nejúspěšnější politickou
stanou a podporovala kancléře Bismarcka právě v uvedeném „kulturním
boji“. Zde několik úryvků:
Pokoj přejeme Opavskému Týdenníku,
skladatelům a čtenářům jeho. Nebývalo
tomu tak v roce minulém. Zanevřeli na
Týdenník nemálo naši liberálové, proto
před našimi volbami nás varoval zaprodati hlasy své protivníkům církve a lidu,
a protože veřejně po hospodách našich
čten a ku čtení vyložen býval. I jali se jej
pronásledovati. Na jedné hospodě, kdež
ke čtení býval vyložen, byl obecním starostou a četníkem zakázán. V Chlebičo-

vě opět v hospodě byl od četníka sebrán.
Z trudných těchto pak poměrů vezměte
si příklad i vy krajané naši v Rakousku.
Na nás to vidíte, kam zhoubné zásady
liberalismu vedou. Proto se zhoubných
zásad těch více varujte nežli ohně a povodně, aby vás neuchvátily. I přeju Vám

k novému roku, abyste co nejpilněji čítávali náš Týdenník a poslouchali jeho
upřímného hlasu a spravovali se dobrou
jeho radou ve všech důležitých záležitostech!
Za upozornění na článek autor děkuje
Františku Šenkovi.
Zdeněk Kravar

Aktivity našich seniorů
Druhá polovina roku byla pro nás opět aktivní.
V době prázdnin jsme navštívili Úvalno. Je tam co
vidět. Viděli jsme zrcadlové a dveřní bludiště, obživlé
upírské obrazy, byli jsme na rozhledně a také v retro
muzeu. Vřele doporučuji. Další měsíc byl výlet do
blízkého okolí – navštívili jsme Kravaře. Prohlédli
jsme si místní kostel sv. Bartoloměje, zámek a také
výstavu kovářských prací.
Koncem srpna jsme vyrazili směr Praděd. Nejdříve
jsme navštívili Karlovou Studánku. Poté nás autobus
vyvezl na Ovčárnu, kde jsme poobědvali a vyrazili na
Praděd. Nakonec jsme navštívili Uhlířský vrch, kde je
nejmladší sopka v ČR.
V září jsme si vzaly na starost prodej koláčů a úklid
po Malohoštickém odpustu. V říjnu se konal senior
kvíz v Oticích, který pořádá senior klub Velká Polom,
pod záštitou Krajské rady seniorů Moravskoslezského
kraje. Tři z nás se přihlásily, a i když jsme vůbec
netušily do čeho jdeme, jsme s výsledkem spokojené.
Na minulém setkání klubu nám přišlo zazpívat 19 dětí
z naší základní školy v doprovodu dvou učitelek. Ještě
jednou děkujeme.
A v prosinci čekáme svatého Mikuláše, čerty a anděly.
Kdo byl hodný, dostane i dáreček. Nakonec bych
chtěla poděkovat našemu zastupitelstvu v čele s Mgr.
Mirkou Konečnou za podporu a vstřícnost, které
se nám dostává. Také chci poděkovat paní Helence
Řeháčkové za dokonalou spolupráci.
Nakonec chceme popřát všem krásné vánoční svátky,
plné pohody a milých překvapení a v novém roce
hodně štěstí a zdraví.
Za klub seniorů Drahoslava Armlichová
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Pochod duchů v Malých Hošticích
Ve čtvrtek 7.11.2019 se konala v Malých Hošticích tradiční akce „Pochod duchů“.
Shromáždění duchů, zombíků, strašidel a jiné havěti nepozemského původu se uskutečnilo u Základní školy v 17
hodin. Pod rouškou tmy za osvětlení světýlek lampiónů
se shromáždění vydalo na „Pochod duchů“ obecními
uličkami až k hřišti. Zde bylo připraveno občerstvení
a také možnost opečení párků či jiné pochutiny na ohništi.
Následně proběhl strašidelný tanec pod taktovkou učitelského sboru naší základní školy. Rovněž byly vyhlášeny
a oceněny tři nejlepší masky odměnou. Vše bylo zakončeno ohňostrojem, který prozářil noční oblohu.
Všechna nepozemská stvoření se v pořádku vrátila domů,
což je dobře a těšíme se na setkání v příštím roce!!!
Ještě na závěr: poděkování patří hasičům za hlídání ohně,
učitelskému sboru ZŠ za přípravu a provedení tance, mistru ohňostroje za osvětlení noční oblohy a všem obětavým
rodičům, kteří přispěli k přípravě, poklidnému průběhu a
Za Sdružení rodičů
úklidu celé akce.
při ZŠ Malé Hoštice, z.s. Roman Holubec
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1. adventní neděle v Malých Hošticích
První adventní neděle letos připadla na 1.
prosince. V prostorách Obecního úřadu
od 15:00 do 17:00 připravil učitelský sbor
ZŠ a MŠ krásné Vánoční dílničky, o které byl ze strany dětí velký zájem. Děti si
mohly vyrobit ozdobné stromečky, baňky
z drátků a korálků a jiné dekorativní vánoční ozdoby. Ve vedlejší části sálu byla
možnost shlédnout dřevěné sochy Betlému z Pradědovy galerie, které zapůjčil
pan Jiří Halouzka. SRPŠ požádalo na tuto
expozice grant z města Opavy a byli jsme
úspěšní. Od 15:00 hodin připravily Spolky rodičů při MŠ a ZŠ adventní pohoštění v areálu Skanzenu. V nabídce byly
lahodné punče pro dospělé i děti, svařené
víno a také něco k snědku – výborné játra na topince, bramboráčky a hranolky.
V podvečer po páté hodině byl slavnostně rozsvícen vánoční strom, který zdobí
centrum obce. Pod vedením učitelek děti
zazpívaly pár vánočních koled, někteří
z přihlížejících se přidali, čímž adventní
atmosféra dostála svého kouzla. První zapálená adventní svíčka osvětlovala vstup
do areálu Skanzenu, lidé postávali a bavili
se v příjemné atmosféře a náladu nepokazil ani drobný problém s elektrickým
proudem, který zdatně vyřešili páni elektrikáři – děkujeme :o)
Velké poděkování patří všem, kteří se
podíleli na přípravě a průběhu 1. adventní neděle.
Za SRPŠ Roman Holubec
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U nás v Pustých Jakarticích
Vážení a milí přátelé,
tak už se nám to zase krátí, zase přicházejí Vánoce se vším všady co k nim
patří. No a v těsném závěsu pak Silvestr a hlavně Nový rok 2020. Co nového a dobrého nám přinese? Každý
máme svá tajná přání. Tak ať se vyplní
alespoň některá z nich. Nový rok nás
také nutí bilancovat, co se povedlo
a co zase až tak ne. Jsem přesvědčen, že
nám v Pustých Jakarticích, ale i v Malých Hošticích se toho daří hodně. Ať
už v budování nového, tak i v různých
akcích. Samozřejmě by to nešlo bez
Vás, spoluobčanů a mých kolegů v zastupitelstvu. Za to všem s úctou děkuji.
Když už jsem nakousl téma bilancování, nedávno jsem si uvědomil, že jsem
služebně nejstarší člen zastupitelstva.
Ano je to tak, když jsem v roce 1994
začínal, bylo mi nějakých 29 let. Schůzovalo se v 1. patře hostince u Dihlů,
v docela nestandartních podmínkách.
Až na konci mého 2. volebního období
se povedlo vybudovat důstojný obecní
úřad. Nepovedlo se, ale jen toto a je to
vidět jak v Jakarticích, tak i v Hošticích.
O plánovaných akcích se netřeba rozepisovat, pravidelně jste o nich informováni na těchto stránkách. Jedno bych,
ale připomněl rád. V roce s magickým
číslem 2020 si připomeneme jedno vel-
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ké výročí. Pusté Jakartice oslaví 750 let
od první písemné zmínky o nich. Věřím, že to společně oslavíme důstojně
a jak se patří.
Na závěr tohoto malého zamyšlení bych nám všem rád popřál šťastné
a požehnané Vánoce, klidné dny volna
a v Novém roce především pevné zdraví, štěstí, lásku a mnoho úspěchů jak
v práci, tak i v osobním životě.
Vánoční informace - na Štědrý den
bude od 14 – 16 h otevřena kaple Pan-

ny Marie Sedmibolestné v Pustých
Jakarticích, kde si můžete spolu s námi
zazpívat vánoční koledy, zapálit svíčku
a vzpomenout na ty, kteří už nejsou
mezi námi. Na Silvestra pak od 13 hodin budeme v areálu za kaplí, již tradičně, opékat makrely. Jste srdečně zváni.
Karel Kopperberg
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Vánoční
veršování
(Karel Kopperberg)
Jako hvězda ve tmě září,
dvacet čtyřka v kalendáři.
Ano, zase po roce,
budou tady Vánoce!
Přáli bychom si ty chvíle,
aby byly šťastné, bílé.
Zapomenem na nákupy,
když jsou lidí všude kupy.
O shonu to věru není,
až si sednem po setmění,
k té tabuli slavnostní,
běda kdo se nepostil.
Ten už totiž za krátko,
neuvidí prasátko.
Odpusťme mu ten hříšek,
vždyť narodil se Ježíšek.

Vydařený rok 2019 Českého červeného kříže
Poslední čtvrtletí roku se chýlí ke konci, po celou dobu
jste byli informováni prostřednictvím obecního zpravodaje o dění a aktivitách našeho svazu. Co se událo od posledních zpráv byl říjnový výlet do Jeseníků,
kterému přálo i podzimní počasí. Dne 2. 12. jsme jeli
vlakem do Olomouce na vánoční trhy a prošli si vyzdobené město. 10. 12. Se uskutečnilo vánoční posezení na
Obecním úřadě u stromečku. Je to adventní doba, užívejte si ji v pokoji a klidu a Štědrý večer se svými blízkými. Na Silvestra se sejdeme v areálu TJ Slavia, abychom ohňostrojem ukončili tento rok. Všem občanům
naši krásné obce přejeme pevné zdraví, štěstí a pohodu
Za výbor ČČK Bronislava Klingerová
v roce 2020.
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Podzimní dny ve škole
Od začátku září se naši žáci zúčastnili
celé řady zajímavých akcí. Již
pravidelně navštívili žáci páté třídy
vlastivědnou exkurzi v Praze, třeťáci
přivedli do školy své domácí mazlíčky
a spolužákům povykládali, jak se o ně
starají. Pod vedením paní vychovatelek
se zdokonalujeme v bruslení, seznámili
se s pravidly bezpečného chování
v dopravě pomocí Policejních pohádek
a své znalosti si v praxi vyzkoušeli na
dopravním hřišti. Prvňáčci si vykládali
O vlastním bezpečí. Byli jsme na
soutěži deskových her v Obecním domě
v Opavě, s odborníkem jsme objevovali
zásady zdravé výživy a obeznámili
jsme se se správnou dentální hygienou.
Provozovatelé autobusové dopravy
KODIS nás informovali o vývoji
a plánech v dopravě. Navštívili
jsme divadelní představení O ptáku
Ohniváku, divadelní představení
v anglickém jazyce, úžasné cestopisné
dokumenty o tajích Thajska a expedici
v Borneu, ale i pravidelné knihovnické
lekce. Podzimní dny jsme přivítali
Pochodem duchů a Podzimní dílnou
se Zamykáním zahrady.
Mgr. Hana Radová
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Milí rodiče, prarodiče,
místní občané Malých Hoštic,
touto cestou Vás v pátek 20. prosince
v dopoledních hodinách zveme na prohlídku
vánočně vyzdobené školy s vůní perníků,
lahodného punče a každoročními „vánočními zpívánky na schodech,“
které vypuknou v 11:15 hodin.
Přijďte si s námi popovídat, zazpívat, rozjímat a chvilku tak zapomenout
na předvánoční shon.
Těšíme se na Vás… Žáci a zaměstnanci školy

Návštěva z ERASMU + „Fairy Tale
Bridges of Europe“
V průběhu týdne od 7. do 10. října
2019 jsme měli na naší škole možnost
přivítat
početnou
mezinárodní
návštěvu. Jednalo se o skupinu patnácti
pedagogů z Chorvatska, Slovinska,
Itálie a Španělska. V den příjezdu pro
ně děti ze základní školy připravily
na uvítanou krátký kulturní program.

Dopoledne patřilo prohlídce mateřské
školy, při které si paní učitelky
pochvalovaly nadstandardní velikosti
tříd i školní zahrady. Nejvíce je však
zaujaly ručníky, které jsou ve srovnání
s jednorázovými papírovými utěrkami
mnohem šetrnější k životnímu
prostředí. Při prohlídce základní školy
měli pedagogové příležitost zhlédnout
vystoupení žáků jednotlivých tříd,
seznámit se s inovativními metodami
výuky, mezi které patří například
Hejného matematika a také využití
bee-bootu a interaktivních tabulí ve
výuce. Dále si prakticky vyzkoušeli
možnosti využití počítačové učebny
a tím se obeznámili s výukou v
jazykové laboratoři Robotel. Poslední
den jsme celou skupinu zavedli do
Základní školy Gen. Svobody 8 v Hlučíně, kde poznávali výchovně vzdělávací systém speciálního školství s
ukázkou muzikoterapie a canisterapie.
V odpoledních hodinách pedagogové
navštívili historické centrum města
Opavy s výstupem na Hlásku,
Štramberskou Trúbu, Dolní oblast
Vítkovic, Bolt Tower a v neposlední
řadě taky místní skanzen v Malých
Hošticích. Hosté byli pozitivně
překvapeni vysokou úrovní českého
školství,
technickým
vybavením
základní i mateřské školy, skvělým
jídlem i krásnou přírodou. :-)
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pomoc psímu útulku v Opavě. Žáci
nosili do školy granule, konzervy,
pamlsky, vzhledem k blížící se
zimě také starší deky, hračky,
případně malý finanční příspěvek.
Celá
sbírka
bude
předána
zástupcům Městského útulku
v Opavě. Jsme pyšní na to, že
máme školu plnou LASKAVCŮ!!!
Samozřejmě děkujeme i rodičům,
že naše malé laskavce podpořili
a rovněž paní učitelce Mgr. Hance
Šišmové, která celou akci zaštiťuje.
Poděkování patří především paní
starostce a panu místostarostovi, za
milé a přátelské pozvání na obecní úřad
a manželům Boháčovým za výborné
pohoštění.
Mgr. Denisa Onderková
Věděli jste, že 13. listopadu je Světový
den laskavosti?
Nadace Karla Janečka spustila
projekt #jsemlaskavec, který chce
zviditelnit důležitost tématu laskavosti
v současném světě a inspirovat
veřejnost. Stává se pomalu tradicí,
že i naše škola se do tohoto projektu
s chutí zapojuje. Díky němu máme
možnost zjistit, jaké to je, když druhým
uděláme radost třeba jen malou
laskavostí nebo dobrým skutkem.
Naší laskavost jsme soustředili na
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Nahlédnutí do MŠ
Se začátkem školního roku 2019/2020
se naše MŠ zapojila do projektu: Ahoj!
– Předškoláci se seznamují, protože neznají hranice!
Projekt je realizován polským partnerem
– MŠ Stefana Vajdy v Ratiboři.
Cílem projektu je sdílení a vzájemné předávání zkušeností mezi pedagogickými
pracovníky v Polsku a u nás. Důležitým
aspektem je vytváření příležitostí pro integraci dětí z obou partnerských školek.
Již v říjnu jsme přijaly pozvání a navštívily polskou mateřskou školu
v Ratiboři. Čekalo nás velmi milé přivítání, ukázka práce s dětmi a tradiční polské pohoštění. Měly jsme možnost prohlédnout si celou budovu MŠ
a porovnat úroveň vybavení v Polsku
a u nás. Ve srovnání s naší MŠ, mají
v Polsku třídy pro 25 dětí mnohem
menších rozměrů a hernu nemají vůbec. I tak působila MŠ velmi útulně
a byla vkusně vyzdobena dětskými
pracemi. Nabídka hraček byla srovnatelná s hračkami a stavebnicemi
našich dětí. Co se týká vybavení mo-

derními učebními pomůckami (např.
interaktivní tabule, Klokanův kufr…)
můžou nám v Polsku závidět. Naopak, my jim závidíme, že se přímo
v jejich MŠ vaří, tudíž nemusí stravu
pro děti dovážet.
Při našem prvním setkání panovala ve-

lice příjemná atmosféra a nevadila ani
jazyková bariéra. Odvezly jsme si nejen
zážitek, ale i dárek v podobě Polsko –
Českého slovníku, ale věříme, že ho
ani nebudeme potřebovat. Těšíme se
na další setkání ať už u nás, nebo v polském Ratiboři.

V rámci tohoto projektu nás v průběhu školního roku čeká:
o

Vzájemné návštěvy učitelek obou partnerských školek v Polsku a u nás

o

Výměna zkušeností – moderní metody práce, využívání učebních a
didaktických pomůcek, plánování práce, ukázka práce s dětmi, fungování
MŠ v českém a polském prostředí

o

Seznámení s polskou a českou kulturou a tradiční kuchyní – překonávání
jazykové bariéry

o

Návštěva Ratiboře s prohlídkou kulturních a historických památek města

o

Návštěva Malých Hoštic a Opavy s ukázkou našich kulturních a
historických památek

o

Sportovní olympiáda českých a polských dětí na hřišti v Malých Hošticích
za účasti učitelek a rodičů

Výsledkem projektu bude obohacení o nové přístupy a praktické postupy uplatňované při výchově a vzdělávání dětí v mateřských školách a překonání jazykové
bariéry.
Hana Kupková
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Informace spolku Živého růžence
Čas běží, denního světla ubývá, dny
se krátí a začínají dlouhé večery. Do
těchto sychravých dnů přichází měsíc
listopad – „slavnost všech svatých“
a „vzpomínka na všechny věrné zemřelé“.
K těmto slavnostem je třeba přistupovat
s úctou a připravit nejen hroby, ale také
okolí a tak jsme uspořádali brigádu
spolu s členy z Chlebičova, kterou spolu
vykonáváme již několik let. Pár týdnu
na to nastává doba adventní. „Advent“
– slovo pochází z latinského „adventus“,
který v překladu znamená příchod. Je
to období čtyř neděl před vánočními
svátky, doba radostného očekávání
příchodu Spasitele. Doba rozjímání,
dobročinnosti, čas naděje a očekávání
a duchovní příprava na Vánoce.
K adventní době neodmyslitelně
patří také rorátní mše svaté. Roráty
začínají brzy ráno, za tmy, kdy děti
vstupují s rozsvícenými lucerničkami
za zpěvu „Ejhle, Hospodin přijde“ do
potemnělého kostela, přičemž se kostel
postupně rozsvěcuje a každou další
neděli se zvětšuje počet zapálených svící
na adventním věnci. Na adventním
věnci rozsvěcujeme postupně 4 svíce.
Měly by být barvy fialové a třetí svíce
by měla být růžová, vyjadřuje radost,
získává slavnostnější ráz z blížící se
doby vánoční.

1.
2.
3.
4.

Svíce = prorocká = předpověď narození
Svíce = betlémská = reprezentuje lásku a představuji Ježíšovy jesličky
Svíce = pastýřská = radost, slavnostní ráz
Svíce = andělská = mír a pokoj

Advent by měl být dobou očekávání.
Dnešní advent se stále víc a víc
přizpůsobuje konzumu. Jsme netrpěliví. Netrpělivost je znamení naší
doby. Ta se z našeho života vytrácí.
Chceme mít všechno a hned a tím
nás vhání do nekonečného kolotoče
nespokojenosti a často i do života
na dluh. Co vlastně hledáme, co
očekáváme? Ze všeho nejméně však
Ježíšův druhý příchod a advent by nás
měl na něj připravit!
Na advent navazuje doba vánoční.
Vánoce jsou svátky Páně. Proč se slaví
Vánoce v předvečer 24. prosince?
Ježíšovo narození se začalo připomínat
již ve 2. století. V této době nebylo možné
přesně určit datum (podle různých
kalendářů) a tak se přijalo 25. prosince,
kdy se slavil „zimní slunovrat“ a římský
svátek „Neporaženého slunce“ narodil
se nejkratší den roku, kdy i pohané slaví
naději, že slunce překoná zimu, temnotu
a smrt, tak jako Ježíš Kristus.
A kde bydlí vlastně Bůh? Bydlí tam,
kam ho člověk pustí. A způsob oslavy

odpovídá tomu, co se slaví a „Vánoce
jsou ty nejkrásnější svátky“. Proto
hlavně nezapomínejme na osobní
setkání, to je nenahraditelné.

Na závěr bychom Vás chtěli pozvat na
čtvrtou adventní neděli, kdy naši mladí
muzikanti pro vás připravili krátké
vystoupení pod názvem „Zkusme to
spolu“ od 15 h. Přijďte je povzbudit.
Děkujeme. Tuto neděli si můžete
z kaple odnést také Betlémské světlo!
Požehnané
Vánoce,
naplněné
pokojem a radostí a šťastný nový
rok
přeje
naše
společenství.
Za živý růženec Marie Fialová
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Zahrádkáři z Malých Hoštic

Zahrádkáři v Malých Hošticích

měsíce
– září,
a listopad
PoPodzimní
dlouhé zimě
se všichni
těšiliříjen
na jaro,
které přineslo sluníčko, teplo, ale také potřebu provést „jarní
byl pro
zahrádkářský
spolekbrigády,
ve znameúklid.“
Postupně
jsme uspořádali
kde jsme se soustředili hlavně na úklid větví ze suchých
stromů
v našem
na Malohoštickém
základní údržbu nově vysazené zeleně. Na konci dubna jsme svolali
ní řady
akcí. areálu
Hnedapo
brigádu
pouze
našev podvečer
zahrádkářky,
protože
odpustu
se vpro
pátek
sešli
naši bylo potřebné uklidit chatu. Blížil se čas „FilipoJakubské
a členkyakce
„Kelišek“
si v doběkýty“.
brigády chystaly bábu na pochod čarodějnic (viz foto).
členovénoci“
u tradiční
„Grilování

Bylosobotu
to příjemné
setkání
členů
a rodinPrvní
v květnu byl
pro naše
členy
a jejich rodinné příslušníky připraven zájezd na FLORIA JARO
ných- zahradnickou
příslušníků,prodejní
kde jsme
zhodnotili
2019
výstavu
v Kroměříži. Výstaviště bylo plné pěstitelů květin, stromků,
zeleniny
bylinek ale
z celé
naší
republiky
také firem ze zahraničí. Bylo co obdivovat, bylo co
letošní aodpust,
i jiné
akce.
Vedleaplánakupovat.
V odpoledních
navštívili ještě Arcibiskupské sklepy v Kroměříži, kde jsme si
nování další
činnostihodinách
jsme sijsme
i pochutsenali
zájmem
poslechli,
jak se vyrábí
mešní
víno. Kdo měl zájem, mohl si objednat i ochutnávku vína
na kýtě
a dobrotách,
co kdo
donesl.
přímo ve sklepě a také byla možnost zakoupit si nějakou dobrou lahvinku domů.
V sobotu 5. října 2019 brzy ráno vyra-

Na
června
jsme
uspořádali
brigádu
na údržbu zeleně v areálu chaty a mužská část naší
zilzačátku
od kaple
plný
autobus
našich
členů
členské
základny
provedla
i občanů
z Hoštic
nakontrolu
výstavuudržovacího
„ Zahra- řezu stromů ve „Švestkové aleji,“ kde rovněž očistili
stromořadí
od bočníchČech“
výhonů ado
suchých
větví.
da východních
Častolovic

u Rychnova
nad
Kněžnou.
Můžeme
upozornit
na další
akce:

Navštívili
jsme velikou velmi pěknou tradiční
IRIS Hlučín - Výstava květin pod názvem „ Krása lilií“ proběhne v komorním prostředí Červeného kostela
květin,
zeleniny a dalv výstavu
Hlučíně ve dnech
29. -ovoce,
30.6.2019.
ších výpěstků, jak mnoha zahrádkářTuristická vycházka po okolí pro členy ČZS a příbuzné směr Velké Hoštice – organizuje p. Ryba, předpokládaný
ských spolků, tak i firem a škol. Bylo
termín 3. srpna 2019 v 13,30 hod. od hřiště v Malých Hošticích.
co obdivovat, nakupovat a také se čím
Zvažujeme
ZÁJEZD
do Častolovic,
se ve
dnech 3.- 6.10.2019 bude konat výstava „Zahrada východních
inspirovat.
Odpoledne
jsmekde
měli
všichni
Čech.“
možnost navštívit zámecký park, oboru
a krásný soukromý zámek v Častolovicích. Přes nepřízeň počasí jsme prožili příjemný kulturně zajímavý den.
Na 19. října 2019 jsme uspořádali pro
naše členy „ 8. Ročník tradičního tenisového klání“ v prostorách tenisového kurtu u našeho hřiště. Sešlo se nás celkem
25 členů a rodinných příslušníků, kteří
se přišli pobavit, dle vlastních možností
si zasportovat a příjemně si odpočinout.

Listopad byl především ve znamení brigádnické činnosti. Uskutečnily
se tři brigády - na úklid, na hrabání
spadlého listí ze stromů a výsadbu nových keřů a stromků kolem lípy v areálu chaty. Je třeba pochválit naše členy
- muže, kteří tento podzim věnovali
hodně svého času a významně uklidili a zvelebili náš zahrádkářský areál.
A je tu prosinec. Pro zahrádkáře zpravidla klid, má-li na zahradě uklizeno a zazimováno. Čeká nás všechny krásný adventní čas. Určitě se potkáme u skanzenu,
kde budou zahrádkáři v neděli 8. prosince připravovat občerstvení pro naše občany. A také přijde Mikuláš, čert a anděl.
Touto cestou si dovolujeme spolu
s Vlaďkou Vaňkovou poděkovat našim
členům za spoustu času a práce, kterou
věnovali zahrádkářskému spolku v letošním roce, popřát všem radostné
a klidné Vánoce a v novém roce všechno dobré.
PS: Na 18. leden 2020 připravujeme
Tradiční zahrádkářský bál.
Za ČZS Ing. Jana Buchvaldková
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SDH Malé Hoštice
Vážení spoluobčané.
Poslední měsíce letošního roku patří ještě
malohoštickému odpustu, kde jsme vypomohli s prodejem občerstvení a při stavění
stanů. Bohužel letos nepřálo počasí, takže
se hosté nebavili jako minulý rok.
V září jsme ještě uspořádali 4. kolo Opavské ligy mladých hasičů. Po dlouhých

letech se na domácí půdě představili dvě
družstva našich hasičů a to mladší žáci a
pravidelně i starší žáci. Za jejich přípravu velký dík bratrům Pflegrovým a taky
všem, kteří jim pomáhají. Za výpomoc s
organizací bych chtěl poděkovat rodičům,
kteří pomohli s přípravou prodeje ale také
s upečením sladkých cen pro ty nejlepší.
Moc, moc děkujeme!
Pro jednotku podzim znamená pravidelnou

zkoušku čerpadel a stavění vánočního stromu u skanzenu, kde už několik let pomáhá
p. Luboš Fiala se svým autem. Taky dík!
V prosinci jako tradičně se budou
vyrábět vepřově speciality na poděkování našim sponzorům, kteří
nám přispívají na celoroční činnost.
Konec roku bude patřit Silvestrovskému
běhu.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kdo
nám fandí a taky přispívá. Dále bych rád
poděkoval všem členům sboru, kteří jsou
ochotni věnovat svůj volný čas na chod
sboru.
Všem spoluobčanům přejeme krásné
a klidné prožití Vánočních svátků a mnoho štěstí a zdraví v roce 2020.
Za SDH Věncek Pavel

stránkách a budou vyvěšeny i plakáty. Chtěli bychom Vás pozvat i na již
3. ročník turnaje v hokejbalu, který se
uskuteční 4. 1. 2020 na hřišti TJ Slavie

vzadu na umělce. Každý kdo bude mít
chuť si zahrát, je srdečně zván. Plakáty
budou také zveřejněny.
Za hokejisty Richard Blaga.

Sezóna začala

Letošní sezonu jsme odstartovali za účastí celkem šesti týmu, kdy soutěž opustil
MK Klemens. To znamená, že soutěž letos zahájilo 6 týmu. Hraje se dvoukolově
každý s každým, poté bude následovat
play off podle umístění týmu v tabulce.
Nám se letos vstup do soutěže nepovedl, hned na úvod jsme prohráli s Medicalem, poté přišly prohry s Pemou, STK
a Rebelama ze Štěpánkovic. Zatím jsme
si připsali jedinou výhru proti Drakům
z Opavy. Nutno podotknout, že nás letos
opustili někteří hráči, takže to lepíme, jak
se dá. Do budoucna se budeme snažit
situaci nějak řešit, ale kluků co by mělo
zájem je bohužel málo. Tolik k hoštickému hokeji.
Dále bych Vás chtěl pozvat na bruslení,
které bude pro občany Malých Hoštic.
Termín bude brzy znám na hoštických
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Zhodnocení vybraných týmů našeho klubu
vystačili si v kvalitní soutěži s odchovanci.
Za trenérský čtyřlístek Marek Fuss, Ondra
Tamfal a Vladan Bartošek A martin
Vltavský

Pro dnešní zpravodaj Vám přinášíme
zhodnocení vybraných týmů našeho klubu
z úst trenérů. Hodnocení roku 2019 muži
,,A“. V jarní části soutěže 1. B třídy sk.
,,A“ jsme, nasbírali stejně bodů jako v té
podzimní a to 28 bodů. V součtu celkem
58 bodů se skóre 88:36. Což nám vyneslo
celkové druhé místo a historicky postup do
1. A třídy Moravskoslezské soutěže.
Když se ohlédnu za uplynulým půlrokem,
tak převažují pozitiva. Z pozice nováčka
jsme nasbírali sedmnáct bodů, což není
špatné číslo. Samozřejmě to mohlo být
ještě lepší, ale bohužel se nám nevyhnula
zranění, když jsme se sešli kompletní snad
jen ve dvou zápasech. S bodovým ziskem
musíme být spokojení. Černou kaňkou
bylo vážné zranění Romana Staníčka, který
utrpěl dvojnásobnou zlomeninu nohy.
Mrzí mě především tři nezvládnuté utkání
a to se Slovanem Ostrava, v němž jsme si
počínali velice netakticky. Chlebičovem, kde
nám ze sestavy vypadli čtyři hráči základní
sestavy. A Ludgeřovice, když jsme podali
tragický výkon a soupeři spadlo do branky
vše, do čeho koply. Jsem rád, že se nám dařilo
na našem domácím stadionu a potěšily jsme
několikrát domácí fanoušky, kterých přišlo
celkem 1004 platících diváku. Ne malou
podporu jsme měli i na venkovních utkáních,
kde se na nás bylo podívat 1002 platících
diváku. Tahle návštěvnost vynesla našim
fanouškům celkové páté místo v celé soutěži.
Odehrané minuty – brankáři: Honka M.
479 minut 2x čisté konto; Greipl J. 450
minut 2x čisté konto; Vlach J. 241 minut
Hráči v poli: Chřibek J.,Droppa J. 1170 minut;
KlingerE.1125minut;PospěchD.1059minut;
Střelci branek: Klinger D. 10 branek ;
Šafarčík O. 5 branek; Adamčík M. , Stříbný
P. 4 branky
Děkuji všem hráčům za předvedené
výkony, mým asistentům a celému
výboru TJ Slavia Malé Hoštice za
podporu v uplynulém roce. Trenér ,,A“
mužstva Grygarčík Roman
Hodnocení roku 2019 - Starší žáci
Jaro v soutěži mladších žáků 7+1 hrané
na polovinu hřiště jsme s 11 výhrami, 1
remízou a neporaženi, při skóre 79 ku
7, tři body před druhým Rohovem a 13
před třetími Bolaticemi zakončili na
prvním místě tabulky. Naši kluci zároveň
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Za výbor TJ Slavia Malé Hoštice a za celý
fotbal mi dovolte vyslovit poděkování:
Klub TJ Slavia Malé Hoštice oceňuje
dárcovství krve 11 svých členů a děkuje
za příkladnou reprezentaci.

pravidelně vypomáhali svým starším
kolegům, kde se rozhodně neztratili, ale
patřili k oporám týmu.
Po dlouhých úvahách a zklamání
s rozhodnutí Chlebičova se s námi
nesdružit pro krajskou soutěž jsme
se rozhodli pro letošní sezónu nově
přihlásit 10+jedničku na velké hřiště,
aby byli kluci lépe připraveni na dorost,
s kterým míváme dlouhodobě problémy.
Změna neměla žádný vliv na výkony
na hřišti, když se opět pohybujeme na
čele tabulky a jsme po 7 podzimních
kolech druzí s 13 body a skóre 20:7 za
Budišovem, který má ale podstatně vyšší
věkový průměr než my. Uvidíme, co
ukáže jaro a sezóna příští.
Další novinkou je, že jsme se po rozhovoru
se zakladatelem Medvědů panem Rosťou
Klingerem letos přihlásili do zimní futsalové
ligy moravskoslezského kraje v kategorii
U-15, kde budeme válčit s týmy Vítkovic,
Baníku a Ferramu. Letos to bereme jako nultý
ročník a příští rok bychom chtěli hrát doma
v nové hale a pokračovat tak v historických
úspěších hoštických medvědů. Jsme si
vědomi, že nás nečeká nic lehkého. Futsal
nemáme kde trénovat a tým budeme muset
posílit. Zájem nás reprezentovat je i mezi
kluky z SFC, např. syn bývalého brankáře
Petra Součka a bratr Filipa, naděje prvoligové
Opavy, kteří sami dres medvědů oblékali.
Naším hlavním cílem však je tady vybudovat
partu srdcařů a kluky udržet v Hošticích
a připravit je do budoucna pro naše áčko,
abychom pak nemuseli hráče kupovat a

Poděkování za odvedenou práci pro
klub v roce 2019:
Slíž Karel, elektroinstalace + osvětlení;
Exner Milan, likvidace plevelu; Klumpner
Pavel, svařování a výroba ; Holeš Helmut,
dláždění + betonování; Exnerová Lucie,
úklid + praní; Grygarčík Roman, závlaha
+ montáže; Schaffartzik Ondřej, dláždění
+ betonování + výkop; Pospěch Daniel,
betonování + výkop; Exner Petr, nátěr
+ stavba boudy; Fiala Stanislav, závlaha;
Proske Rudolf, hlasatel; Mlýnek Daniel,
kamera + vstupenky; Grygarčík Jan,
závlaha + montáže; Ribka Eduard, sekání
trávy; Grygarčík Robert, zaměřování
ploch; Bartošek Vladan, oprava vrat;
Kretek Rudolf, nátěr zábradlí; Fuss Petr,
stolařské práce; Šafarčík Eduard, nákup
elektra; Šmíd Jaroslav, stříhání plechu;
Slíž Roman, čerpání vody + závlaha;
Kravar Dušan, instalatér opravy; a ostatní, kteří se podíleli na chodu klubu.
Děkujeme také našim sponzorům
a podporovatelům:

Dovolte mi Vás všechny pozvat na
poslední akci letošního roku, kterou
spolupořádá TJ Slavia Malé Hoštice
s obcí a to sice tradiční utkání „Pod
Kaplicum – Nad Kaplicum“, které se
uskuteční v Neděli 29.prosince na
hřišti TJ od 14:00 a poté také tradiční
„Silvestrovský běh“ také v areálu
TJ ve středu 31.prosince od 15:00.
V Malých Hošticích 5.1.2019
Ing. Michal Kokošek
– předseda oddílu fotbalu
Břetislav Schaffartzik – sekretář klubu

