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Vážení malohoštičtí spoluobčané,
přestože čas prázdnin klepe na dveře,
u nás se v investičních akcích pokračuje či finišuje. Po rekonstrukci ulic
Kmochovy, Svobody a výměně vodovodního řadu na ulici Bezručově se
začal na stejné ulici opravovat chodník
a připravuje se frézování a položení
nového asfaltu. Většina z nás tak bude
moci jezdit a chodit do Globusu bezpečně po krásné a zrekonstruované komunikaci. Finance na celkovou opravu
chodníku se budou pohybovat okolo
900.000 Kč, tak věřím, že parkování

na nich, už bude minulostí. Opravy
se dočká o prázdninách i chodník na
ulici Nové.
Pokračuje se ve výměně oken v základní škole, chybí snad jen vyměnit
ta nejmenší okna ve sklepě a v nově
připravované učebně v suterénu školy.
Prázdninový čas je příležitostí i k úpravě interiéru školy, což už bude záležitostí paní ředitelky. K velké radosti nás
všech zapsali rodiče do naší mateřské
školy letos 30 dětí včetně dvouletých.
Přejme si, aby zrekonstruovaná budova i zahrada sloužila dětem k lepším
základům pro vzdělávání, zábavu, hry
i odpočinek.
V našem sportovním areálu se nezahálí. Realizujeme především to, co náš
areál přiláká ještě více dětí a dospělých.
Přestože jsme se v hlasování Nápady pro Opavu umístili až na 4. místě,
první etapu workoutového hřiště jsme
již zahájili výběrem firmy a betonováním pro ukotvení cvičících prvků.
Celou stavbu budeme takto financovat
ze svých zdrojů. Vše bude dokončeno
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začátkem prázdnin, a jak se na této sestavě cvičí, nám předvedou v exhibičním vystoupení o prázdninách borci,
kteří už na tom něco dokážou. Přijďte
se na ně podívat a načerpat inspiraci
pro vlastní cvičení.
Jistě jste si všimli, že se ukončila 1. etapa
výstavby pumptrackové dráhy. Po usazení zeminy se bude dráha dokončovat
v příštím roce. Velké poděkování patří
panu Aleši Klementovi za jeho obětavost, nápad a realizaci stavby. Dráha
vyhovuje republikovým parametrům,
a tak nás tam čekají do budoucna i zajímavé soutěže a případná exhibice.
V Pustých Jakarticích se upravuje terén
na křižovatce, prostor vedle klubovny
a vydláždila se podlaha ve vybudované
pergole. Vše je naplánované tak, aby
se práce dokončily před prázdninami, před Pustojakartickým odpustem
a před tradičním Filmovým létem. Naši
spoluobčané v Pustých Jakarticích si
mnohé práce tvoří svépomocí, a tak si
krásné, společně budované prostory
samozřejmě zaslouží.

Malohoštický zpravodaj
V rámci projektů podáme do konce
června žádost na vybudování nových
bezdrátových rozhlasů, které povedou
na základě nejmodernějších technických parametrů ke kvalitní informovanosti všech spoluobčanů, a to i v Pustých Jakarticích.

Na konci prázdnin bude dokončen
celkový projekt na vybudování vytoužené víceúčelové haly pro školní a tělovýchovnou rekreaci. Ta by se měla
mj. stát střediskem i mnoha kulturních
a společenských akcí v obci jako náhrada za nevybudovaný víceúčelový dům.
Součástí haly bude dětský koutek,
menší fitcentrum, v patře haly bude
vybudován občerstvovací kout a také
tribuna pro cca 80 sportovních fanoušků. V budově bude zakomponováno i

zázemí pro pracovníky obecního úřadu a naši zahradní techniku.
Na základě žádostí mnoha našich
spoluobčanů vybudujeme retardér ke
zpomalení dopravy na dolní části ulice Slezské, protože bezpečnost našich
chodců na komunikacích je nejdůležitější. Kéž bychom nemuseli tyto umělé
zábrany stavět a pro naše řidiče by se
předepsaná rychlost v obci stala samozřejmostí. Ušetřili bychom finance,
čas a nervy těch, kteří v těchto místech
bydlí a s tímto problémem denně bojují.
Vzhledem k tomu, že už nemáme jiné
východisko, budeme se muset zaměřit
i na parkování neukázněných řidičů
v obci, kdy se počet parkujících aut na
úzkých komunikacích opět zvýšil.
Také se blíží termín vybudování Boží
muky v prázdninových měsících
za pomocí našich spoluobčanů a vysvěcena bude v neděli 9. 9. před mši
svatou v naší kapli. Tímto bych Vás také
chtěla všechny s rodinami pozvat na
připravený bohatý program letošního
Malohoštického odpustu, který bude
probíhat po prázdninách ve dnech
od 6. – 9. září.
Kulturních akcí není v Hošticích nikdy
dost. V přiložené fotogalerii si můžete
prohlédnout fotky z mnoha úspěšných
akcí za poslední 3 měsíce – velikonoční
hrátky, naši zlatí vítězové okresní sou-

těže, přednáška o bioodpadech, dosazování lesoparku, pálení čarodějnic,
módní přehlídka p. Blanky Drábové,
show p. Zuzany Bubílkové, 1. svaté přijímání našich dětí a mnoho dalších.
Velmi si vážím práce a úsilí druhých
lidí, našich spoluobčanů, kteří nám
pomáhají s budováním při stavebních
akcích, podělí se o netradiční nápady,
aby naše obec byla ještě krásnější. Také
si cením práce těch, kteří pro nás nezištně připravují krásná setkání, výlety,
zábavu či sportovní zážitky. Važme si
těchto lidí, protože kritizovat či pomlouvat práci druhých je malicherné,
netolerantní a s kritikou musíme začít
nejdříve vždy u sebe.
Milí malohoštičtí,
dovolenkový, letní čas je před námi.
Léto je stvořené pro toulání po horách,
lesích, k pobytu na chatě, na vodě, odjezdu k moři. Mnohým se ale líbí doma,
tam si umí odpočinout i na své zahrádce. Takže relaxujte, užívejte, nasbírejte slunce, teplo, sílu a energii na další
měsíce. Také si vytvářejte zdravé vztahy a udržujte je. Přátelé a rodina vám
mohou pomoci snížit hladinu stresu
a zvýšit celkový pocit spokojenosti.
Díky těmto vztahům se budete cítit
šťastnější. Krásné a ve zdraví prožité
Miroslava Konečná
prázdniny!

Bezdrátové rozhlasy v Malých Hošticích
V rámci mnohých zpracovávaných projektů schválili naši zastupitelé podání žádosti k vybudování bezdrátových rozhlasů v Malých Hošticích
s digitálním kódováním a napojením na pracoviště složek Integrovaného
záchranného systému Opava. Výstražné a hlásné systémy zajišťují rychlý
přenos informací a snižují riziko škod v případě nebezpečí ekologické havárie, povodní, požáru apod. Účinným varováním a vyrozuměním budete
rozhlasem upozorněni na eventuální hrozící nebezpečí.
Určitě oceníte také zejména zlepšení informovanosti, neboť bezdrátový
rozhlas pokryje celou naší obec včetně okrajových oblastí a Pustých Jakartic
a odstraní se tak současné problémy s hluchými rozhlasy. Další možností
bude časové přehrávání zpráv pomocí digitálního záznamníku napojeného
na bezdrátový rozhlas, kdy obsluha navolí a nahraje požadovanou zprávu
a tato bude aktivována v naprogramovaném čase. Technické řešení bude
umožňovat také obsluhu a ovládání bezdrátového rozhlasu pomocí telefonu (i mobilního) - např. z místa konání sportovní či kulturní akce. Také
zprávy a rozhlasové hlášení na požádání každého z vás obdržíte aktuálně
i do svého mobilu. Předpokládaná cena uznatelných nákladů činí 1.550 000
Kč včetně DPH, přičemž naše obec se bude podílet na celé akci cca 30%.
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Předložení žádostí, případné schválení, zpracování projektové dokumentace, vyhodnocení a přiznání dotace, výběr realizační firmy,
samotná realizace a vybudování
se protáhne určitě do prosince 2018.
Ale pak to budeme mít v naší obci
s informovaností mnohem, mnohem snazší.
Miroslava Konečná
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Víceúčelový dům v Malých Hošticích

Chystá se výstava

Tvořivé ruce
našich spoluobčanů“

Víceúčelový dům, bývalý kravín,
se kterým bylo počítáno s přestavbou na dům, kde měl být vybudován
chybějící společenský sál, dále ordinace pro lékaře, pošta, poradna pro
děti a zázemí pro technickou údržbu
obce, se nepodařila.
Historicky byl tento záměr předložen zastupitelstvu SMO, které na
svém zasedání v roce 2005 schválilo
kupní smlouvu mezi SMO a Renovou Opava a v červnu 2006 se celá
budova napojila na nové inženýrské
sítě. Vzhledem k tomu, že se již nepodařilo získat finanční prostředky
na rekonstrukci domu, muselo zastupitelstvo MČ zvažovat další možnosti využití, pokud se celá budova
nestane „zříceninou“. K eventuálnímu využití rekonstruované budovy
se ještě oslovila pošta, praktický lékař, dětský lékař, zubař, rehabilitační
centrum, bohužel, bezúspěšně.
Naštěstí se vyskytla nabídka prodeje celého domu firmě „Stavební
družstvo Rozvoj“, jehož záměrem je

vybudovat v těchto prostorách družstevní byty. Naše obec si zachová
pouze zázemí pro potřeby městské
části, a to garáž, která se rozšíří směrem k chodníku.
Bylo velmi nutné a žádoucí nevyužitou, pomalu se rozpadající budovu prodat investorovi, pokud je
ještě zájem, a ten zajistí celkovou
rekonstrukci budovy s možností
vybudování cca 20 moderních bytů
pro další rozvoj naší obce. Všechny
další informace ohledně možnosti
koupě bytu s dalšími podrobnosti
obdržíte do svých schránek v nejbližší době od výše jmenované firmy.
Za tímto účelem již proběhla jednání jak s představiteli našich spolků,
tak s některými spoluobčany. Kupní smlouva mezi SMO a stavebním
družstvem Rozvoj byla schválená 18.
6. 2018 na zastupitelstvu města. Výstavba bytů tak nabídne malohoštickým možnost krásného, moderního
bydlení přímo ve středu obce.
Miroslava Konečná

Pozor, výzva!!! Chystáme malohoštickou předodpustovou a odpustovou výstavu „Tvořivé ruce
našich spoluobčanů“. Pokud patříte k lidem „udělej si sám, „vytvoř si
sám“, a máte šikovné tvořivé ručičky a skvělé nápady, pak je tato výzva určená právě Vám. Pro všechny malohoštické tvůrce, a věřím,
že jich není málo, máme nabídku.
Doneste prosím své výtvory, alespoň ukázku toho, co vyrábíte, čím
se bavíte ve volném čase, co tvoříte
a inspirujte nás! Ať jsou to výrobky pletené, šité, z papíru, keramiky,
malované obrázky, modely nebo
úplně něco jiného, nenechte si to
pro sebe a doneste na obecní úřad.
Někteří z vás již byli osloveni, ale
jistě znáte ze svého okolí někoho,
kdo vyrábí zajímavé a originální věci a neví se o tom – pak nám
dejte vědět. Rádi si vaši tvorbu
prohlédneme na otevřené výstavě
v obecním domě v sobotu a neděli 1. a 2. září 2018 a na základě
hlasování občanů budou tři z vás
odměněni malým dárkem. Prosím kontaktujte nás a domluvíme
se na převzetí a na zaevidování
vašich výrobků nejpozději do 31.
7., abychom měli čas na instalaci.
Děkujeme!!!
Miroslava Konečná

Kulturní nabídka
Exhibiční vystoupení na pumptrackové dráze
Exhibiční vystoupení na Workoutové sestavě
1. 9. – 2. 9. 2018
6. – 9. 9. 2018
15. 9. 2018
20. 9. 2018

Výstava „Tvořivé ruce našich spoluobčanů“
Malohoštický odpust
Uliční slavnost na Luční
Společné setkání našich jubilantů na OÚ
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Malohoštický zpravodaj

Poděkování
Žádná obec by se nemohla rozvíjet bez vstřícných a obětavých lidí. Máme tu
výhodu, že pro naši obec i její občany se angažují desítky lidí, a to ať už jednotlivě, ve spolcích či organizacích. Bez těchto lidí by obec nikdy neměla tak
hezké prostředí a kulturně-společenský život. A tak se budeme snažit i nadále
zvelebovat Malé Hoštice. Jsou připravovány různé další kulturní, sportovní
a společenské akce a při jejich návštěvách se můžete nejen vzdělávat, protáhnout své tělo, ale hlavně se dobře pobavit.
Nesmírně si vážím práce našich
předsedů složek a organizací
a také jednotlivých občanů a děkuji:
• všem organizátorům za skvělé
sportovní zážitky a připravenou zábavu k 95. výročí založení sportovní
organizace v Hošticích,
• našim fotbalistům za příkladnou
reprezentaci Malých Hoštic,
• p. Richardu Blagovi, p. Marku Trčkovi a všem hokejistům, kteří obhájili potřetí 1. místo v okresní soutěži
• dobrovolným hasičům za účast
na soutěžích v hasičském sportu

Program
Malohoštického odpustu

6. – 9. 9. 2018
Čtvrtek - Zábavné odpoledne pro
děti s pohádkovou cestou, soutěžemi, promítání pohádky pod širákem
Pátek – Malohoštická divoká karta,
rockové kapely pro mladé
Sobota - dechová hudba Šohajé
z Jižní Moravy, rocková kapela Coverband, posezení s hosty, kolotoče,
zábava pro děti, tradiční občerstvení
Neděle – vysvěcení Boží muky na
ulici Luční, mše svatá, DJ Karlson,
Cirkus jinak - cirkusová vystoupení
pro všechny, posezení s hosty, kolotoče, zábava pro děti, tradiční občerstvení.
Miroslava Konečná
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a reprezentaci při opavských primátorkách,
• p. Jindřišce Fussové a jejímu kolektivu Kelišek za úspěšný a výborně zorganizovaný „Slet čarodějnic“,
• p. Drahoslavě Armlichové za perfektní zorganizování sportovního
klání s Velkými Hošticemi a za povedený výlet do Babiččina údolí,
• p. Marii Fialové za zorganizování
nevšedního výletu do Čenstochové,
které je hlavním duchovním městem Polska,
• p. Bronislavě Klingerové za organizování příjemných vlakových a poznávacích výletů pro členy ČČK,
• p. Danku Adametzovi za sponzorství při výsadbě stromů v lesoparku,
• p. Hynku Armlichovi za sponzorství při výsadbě keříků v obci,
• bratrům Škrobánkovým za pomoc při převozu materiálu do Pustých Jakartic,
• p. Tomáši Schaffartzikovi, p. Aleši Wehowskému, p. Radku Fialovi,
p. Petru Smějovi a dalším organizátorům při organizaci a realizaci
Štrasnfestu na ul. Dvořákova, který
se opět povedl,
• panu Karlu Kopperbergovi a dalším spoluobčanům, kteří zorganizovali v Pustých Jakarticích oslavy
ke Dni matek, Dětský den a další
kulturní akce,
• velké poděkování patří p. Karlu
Sližovi, p. Kamilu Chříbkovi a p.
Gerhardu Stanjurovi a dalším dob-

rovolníkům za vydláždění prostoru
u klubovny a při zvelebování Pustých Jakartic,
• poděkování inventárním komisím ve složení: Mgr. Ing.
Lenka Prokschová, p. Pavel
Věncek a Roman Sliž za hasiče, za
úřad p. Gunter Hollesch, p. Ing.
Marie Vegelová, p. Lukáš Vaněk a
sl. Bc. Helena Sedlická za vzorné
a perfektně zpracované inventury
majetku OÚ a JSDH,
• všem občanům za zaslání 360 hlasů na podporu „Nápady pro Opavu“ – Workoutové hřiště v Malých
Hošticích,
• p. Karlu Tὄglovi za správcování
a údržbu dětské lanovky,
• občanům za úklid veřejných prostranství a péči o veřejnou zeleň,
• občanům za hlášení poruch
na majetku obce (veřejné osvětlení,
chodníky, kanalizace atd.),
• občanům za vstřícnost a pochopení při opravách našich komunikací
a chodníků,
• poděkování všem, kteří pravidelně přispívají svými články do Zpravodaje,
• všem předsedům složek a dobrovolníkům, kteří obětují svůj volný
čas pro zábavu našich spoluobčanů.
Fotografie ze všech akcí, i těch, které nejsou uvedeny výše, si můžete
prohlédnout na: male-hostice.rajce.idnes.cz, některé z nich jsou dokumentovány na videozáznamech
televize Hlučínska.

Malohoštická divoká
V pátek 7. 9. 2018 Vám v Malých
Hošticích představíme opět mladé
rockové skupiny. Můžete se těšit na
Draath 42, kteří v loňském roce zahráli jako třetí, líbili se a u jejich
skladeb se dá i tančit. Nově vystoupí

červen 2018 / 15

Freestylová exhibice
Na odpustový pátek 7. září se představí freestylový tým složený z jezdců, kteří předvedou své dechberoucí
triky na freestylových náčiních jako
je kolo BMX, horské kolo MTB atd.
na atraktivní překážce zvané Funbox. Jde o jezdce, kteří předvedli
své umění také na otevírání areálu
v Olešné. Exhibice bude komentována, každý trik popsán. Po skončení

exhibice si mohou zájemci lehčí triky
za asistence vyzkoušet – děti i dospělí nebo i změřit síly :-) s týmovými
jezdci: Je možné využít i koloběžky,
brusle in-line a prakticky vše, na čem
je možno se na překážku rozjet a odlepit se od země…. Načerpejte inspiraci pro jízdu na nové malohoštické
pumptrackové dráze.
Mgr. Ing. Lenka Prokschová

Biopopelnice (článek z Hlásky)

Termín rozvozu nádob na biologický odpad, o které si obyvatelé
Opavy i městských části v uplynulých měsících zažádali, se bohužel
posouvá. Ačkoliv město usilovalo o
to, aby se bionádoby do domácnosti
distribuovaly již v březnu či dubnu,
v této chvíli není schopno konkrétní
termín stanovit.
V prvním výběrovém řízení totiž
žádný dodavatel nesplnil stanovené

podmínky. Ve znovu vypsané soutěži již město sice obdrželo tři hodnotitelné nabídky a vybralo vítěze,
objevila se ale jiná komplikace.
Společnost, která neuspěla v první kole, podala podnět k Úřadu na
ochranu hospodářské soutěže. Celá
záležitost se tak termínově posunula. V období od dubna do listopadu
vám budou nádoby ve 14 denním
intervalu vyvážet pracovníci tech-

nických služeb. Vyvážení současných popelnicových nádob zůstane
nezměněno.

karta i v roce 2018!
Šašci v manéži se skvělým bubeníkem Vojtou Sedlákem, který si hraní
u nás velmi oblíbil (dříve s the Psychos). Samozřejmě to není vše, máte
se na co těšit!
Mgr. Ing. Lenka Prokschová
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Dosazování lesoparku
Naším posláním je podpořit v lidech
vědomí, že i jednoduchým způsobem můžeme pro přírodu udělat
hodně dobrého. Věříme, že radost,
kterou lidé při sázení zažívají, a možnost hned vidět výsledek své práce
bude impulsem k dalším změnám,
které každý může dennodenně dělat
ve svém životě a přírodu tak soustavně podporovat. Vysazený strom
je prostě taková „radost na pokračování“, protože strom tu bude třeba
další desítky nebo i stovky let.
Výsadba další zeleně se stala již naší
tradiční záležitostí. Tentokrát jsme
ve dvou etapách dosazovali místní
lesopark. Poslední dubnovou sobotu
vysázeli aktivní zastupitelé 30 stromů, následně si svátek práce oslavili
tímto úctyhodným způsobem zástupci našich spolků – myslivci, členky ČČK, senioři a sportovci. Celkem
se náš lesopark rozrostl o 55 stromů.
Práce byla v období sucha velmi
namáhavá, avšak, my jsme se nedali, vždyť naše výsledky ocení naši
potomci. Poděkování patří i panu
Dankovi Adametzovi, který mnoho
stromů daroval sponzorsky. A velké
DÍKY všem lidem, kterým příroda
a naše budoucnost není lhostejná.
Ing. Marie Vegelová, zastupitelka

Sportovní odpoledne pro seniory
Konečně jsme realizovali náš záměr uskutečnit pro seniory sportovní
klání. Toto se uskutečnilo 22. 5. na našem hřišti. Souboj mezi Malými
a Velkými Hošticemi jsme vyhráli 7:2, ale vůbec nešlo o výsledek, nýbrž o setkání, zábavu a srandu. Slíbili jsme děvčatům z Velkých Hoštic,
že nám to mohou příště nandat. Také nás mile překvapili, že nám přivezli sladké potěšení. Bylo nás přes 60, tak se po tom jen zaprášilo.
Chtěla bych poděkovat p. Bilíčkovi, paní starostce Mirce Konečné,
slečně Helence Sedlické, pracovníkům obecního úřadu, p. Marušce Hírešové, p. Benešovi, p. Tögelovi a všem ostatním za velkou pomoc.
Chci Vás pozvat na plánované akce:
9. 7. Výlet do Kylešovic v „Pánském mlýně“ s opékáním ryb
13. 8. Výlet do neznáma
Za Klub seniorů: Drahoslava Armlichová
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Daně a zřízení služebnosti
užívání nemovitosti nebo její části
V poradně jsem již několikrát narazila na dotaz na možnosti úpravy
poměrů v domě mezi rodiči a dětmi
poté, co došlo či dojde k darování
nemovitosti a daňové aspekty zřízení
tzv. služebnosti (dříve se užívalo pojem věcné břemeno). Dle NOZ (nový
občanský zákoník, zákon č. 89/2012
Sb.) se v případě bezúplatného užívání nemovitosti nebo její části bude
bezúplatně zřizovat služebnost. NOZ
rozlišuje služebnosti a reálná břemena, která podřazuje pod vyšší pojem
věcných břemen. Zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb. byla
zrušena dědická i darovací daň a od
1.1.2014 spadají bezúplatné příjmy
pod režim Zákona o dani z příjmu.
Dle § 10 odst. 3 písm. d) jsou od daně
osvobozeny bezúplatné příjmy od
příbuzného v přímé linii, což se vzta-

huje i na případ bezúplatně zřízené
služebnosti ve prospěch příbuzného
v přímé linii (rodič, dítě, manžel).
Od daně z příjmu bude tedy osvobozeno věcné břemeno zřízené dítětem
(dcerou, synem). Pozor ale, pokud
s někým uzavíráte smlouvu o zřízení
služebnosti ve Váš prospěch a není to
Váš příbuzný. Pak jste totiž povinni
toto přiznat v přiznání k dani z příjmů fyzických osob a uhradit daň
z tzv. ostatního příjmu, o kterém hovoří §10 zákona, ve výši 15 %. V tomto případě je nutné služebnost ocenit,
a to dle § 18 zákona č. 151/1997 Sb.,
o oceňování majetku, tzv. výnosovou
metodou na základě ročního užitku
ve výši obvyklé ceny. Roční užitek
se násobí počtem let užívání práva,
nejvýše však pěti let. Patří-li právo
určité osobě na dobu jejího života,

oceňuje se desetinásobkem ročního
užitku. Zřízení služebnosti je jednou
z možností, jak vyřešit majetkoprávní vztahy v rodině za života vlastníka,
ale je dobré pamatovat i na nevýhody, např. že zřízená služebnost snižuje hodnotu nemovitosti například
při ocenění nemovitosti jako zástavy
pro banku apod. a že pro toho, v jehož prospěch byla zřízena, je někdy
obtížné vymáhat plnění (přístup do
některých částí nemovitosti, měřidlům energií, umožnění návštěv jiných osob apod.). Z tohoto důvodu
je dobré zvážit všechny klady a zápory a zohlednit konkrétní situaci.
Mgr. Ing. Lenka Prokschová
lenkaprokschova@seznam.cz

Živý růženec
Od měsíce března uplynuly 3 měsíce
a proto bych Vás chtěla informovat
o naši činnosti. Začalo jaro, a jelikož
je kolem naší kaple a křížů dost zeleně, naše členky se 2x sešly k brigádě,
jak u naši kaple a křížů, tak i na hřbitově ve Velkých Hošticích.
Měsíc květen je zasvěcen Panně
Marií, proto jsme se scházeli denně
ke krátké pobožnosti, kterou vedla
p. Julie Adametzová a tím děkujeme
i za výběr zapomenutých mariánských písní, které jsme opět obnovili.
Další krásnou slavností, která se
konala ve čtvrtek 31. května je slavnost Těla a Krve Páně, lidově „Boží
Tělo“. Je to slavnost – průvod, který
prochází obcí v doprovodu družiček
a zpěvů a je nesena Svátost oltářní.

Od začátku měsíce května do konce
října tohoto roku probíhá akce „Otevřené chrámy“, do které se zapojilo
i několik kostelů v našem kraji. Seznam zpřístupněných kostelů s průvodcovskou službou, která je zdarma
najdete na www.doo.cz/otevrenechramy. Tuto akci můžu vřele doporučit, jelikož jsem již několik těchto
chrámu navštívila a výklad mě vždy
nadchl. Všem doporučuji.
Aktuální: rádi bychom Vás pozvali na Fatimské pobožnosti, které se
konají ve Velkých Hošticích vždy
13. v měsíci v 17 hodin v období
od května do října.
Nastala doba odpočinku, zklidnění,
zamyšlení, poznání a putování. Proto i my spolu s našimi farníky navští-

víme 12. června velké poutní místo
Polska-Čenstochovou. O tom však
příště!
Jménem Živého růžence přejeme občanům naši obce v době dovolených
hodně odpočinku, radosti, načerpání sil a Boží ochrany na všech vašich
cestách.
Za členky Živého růžence Marie Fialová
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Zprávy ze školy a školky
Okénko do MŠ

Není to tak dávno, co se v sobotu
dopoledne otevřely dveře MŠ pro
rodiče a děti chystající se k zápisu
do naší MŠ.
My jsme pro změnu zavítali s předškoláky do 1. třídy ZŠ.
Teplé jarní až skoro letní počasí nás
překvapilo poměrně brzy a celá naše
MŠ se vypravila do Arboreta v Novém Dvoře. Zde jsme mohli pozorovat a obdivovat nejen záplavu
barevných květů, ale také navštívit
expozici vycpaných i živých zvířat.
Do přírody v okolí MŠ jsme se pak
ještě vypravili s lupou a pozorovali

hmyz na tematické vycházce ,,Vstávej broučku“.
V květnu jsme v MŠ přivítali maminky i babičky, abychom oslavili jejich svátek. Každá třída si připravila
program, nechybělo ani pohoštění
a dárečky.
Den dětí jsme oslavili ve spolupráci
s Klubem rodičů. V odpoledním tvoření v MŠ si maminky se svým dítětem mohly vyrobit sádrový obrázek
do pokojíčku. Nechybělo ani hledání

Naše škola se má čím chlubit
Školní rok 2017/2018 byl pro nás opravdu výjimečný. Nejenže jsme
se účastnili různých soutěží, ale v řadě z nich jsme byli velmi úspěšní. Například již dříve zmíněná dopravní soutěž, ve které máme
každoročně výborné výsledky. Další úspěch jsme zažívali v recitační
soutěži, kdy se náš žák 5. ročníku probojoval až do krajského kola.
Výborné výsledky zaznamenáváme i na poli matematiky a informatiky, v soutěžích jako jsou: Pythagoriáda, Logická olympiáda, Matematická olympiáda, Bajtík a Bobřík informatiky. Žáci si přivezli
ocenění i ze soutěže Eurotopia – za výtvarné práce 2. a 3. místo, ve
zpěvu krásné 3. místo. Nezanedbali jsme ani sport, v hodu do dálky
mezi opavskými školami jsme si dovezli 2. místo.
A to nebylo vše… Navštívili jsme celou řadu vzdělávacích akcí, divadelních představení, účastnili jsme se projektových dnů, plaveckého a lyžařského výcviku, cvičení v přírodě, poznávacích výletů
a vycházek. Jak už jste se mohli, alespoň s některými, blíže seznámit.
Naše škola se snaží o všestranný rozvoj žáků bez vyhraněné spe8

pokladu s plněním různých úkolů.
Děti navštěvující kroužek gymnastiky v MŠ se předvedly svým rodičům
na ukázkové hodině ve školce. Bylo
opravdu na co koukat. Ve spolupráci s gymnastikou Špičková se ještě
chystáme na výlet do Mlýna U vodníka Slámy. A pak už nezbývá, než
se slavnostně rozloučit s předškoláky
a jejich rodiči, a hurááá na prázdniny!
Příjemné prožití léta všem dětem a občanům
Malých Hoštic přeje kolektiv MŠ.
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cializace. Chceme být školou, která
umožňuje všem bez rozdílu přechod
na jakoukoliv školu vybraného typu
a zaměření. Školou s otevřenou atmosférou, pro všechny malé, větší
i největší – pro všechny, kteří se chtějí učit spoluprací, jeden od druhého
– pro všechny, kteří se chtějí vzdělávat v klidu a bezpečí rodinného prostředí. Myslíme, že náš záměr se nám
společnými silami daří naplňovat…
i díky Vám.

A my paní ředitelce i pedagogům
školy za všechny aktivity zorganizované pro naše žáky děkujeme a přejeme si, aby naše škola díky mnoha
získaným úspěchům a netradičním
aktivitám byla pořád dostatečně
naplněná!!! Buďme rádi, že ji tady
máme a děti nemusí v mladším
školním věku za vzděláním dojíždět. Přeji všem kouzelné prázdniny
plné nezapomenutelných zážitků.
Miroslava Konečná

Mgr. Marcela Rončková, ředitelka školy

Dopravní výchova má u nás zelenou!

Není divu. Dopravní nehoda je noční můrou nás všech. Neutěšený stav našich komunikací, rychlé dopravní prostředky, velká hustota provozu a nepřehledné situace dávají zabrat i zkušeným motoristům.
Řidičem se stává i dítě na kole, a proto vedeme žáky k co nejzodpovědnějšímu
chování na cestách. Pro dopravní výchovu máme na škole výborné podmínky,
hodně nám pomáhá praktická výuka na DDH v obci. Dopravní výchovou si na
škole projde každé dítě a ti nejlepší pak reprezentují školu v dopravních soutěžích. Naši žáci nás opět nezklamali a poctivou přípravu proměnili v první místa.
Soutěžní družstvo ve složení: Hana Holubcová, Eliška Valíková, Michal Metelka
a Dominik Směja se přes okrskové a okresní kolo probojovali do krajského finále. Celému týmu děkuji a blahopřeji.
Mgr. Dagmar Mlčochová

C y k lov ý le t

Cyklovýlet, který jsme uskutečnili
v pátek 8. 6., byl pro děti velkou výzvou a lákadlem. Zúčastnil se jej rekordní počet dětí a velmi jsme uvítali
pomoc pana Klementa, p. Urbana
a p. Nestroje. Do Kravař je to kousek, ale zejména pro naše prvňáčky
to byl slušný výkon. Jízda ve skupině je
náročná, vyžaduje velké soustředění,
a nanuk byl pro všechny tou zaslouženou sladkou odměnou. Vrátili
jsme se spokojeni a patřičně hrdí
na to, jak jsme to zvládli.
Vychovatelky ŠD

První rok je za námi…

Žáci první třídy mají jistě plno nových zážitků nejen z oblasti učení. Během roku se zúčastnili projektových dnů a projektů – Den stromů, Zdravé zuby, Karneval, Třídění odpadu, Den s knihou, Čarodějnický den, Život včel, Bezobratlí
živočichové aneb bádání pod mikroskopem. Se svými úspěchy ve čtení se předvedli rodičům na Veselých hrátkách
s písmeny, matematické znalosti ukázali v akci – Matematická prostředí. Zúčastnili se i výtvarných soutěží – Vánoční
svíčka, Pohádka O perníkové chaloupce, Mláďata a jejich rodina, Živočichové ve vodě. Věnovali jsme se i sportovním
aktivitám – bruslení, lyžařský výcvik, cvičení v přírodě s návštěvou Hasiči Opava, cvičení v přírodě s návštěvou psího
útulku. Za kulturou se vypravili do divadla na Broučky a animační program Betlémy. Také třicítka našich žáků se
vypravila do úžasného prostředí Karlova pod Pradědem, aby zde se studenty MSŠZ pod vedením Mgr. Jany Stříbné
pozorovali živočichy v této lokalitě. 		
Mgr. Hana Radová
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Jak si užíváme v Pustých Jakarticích
Po zimě, kdy se toho u nás příliš
mnoho neděje, nastalo jaro, či spíše hned léto, akcemi nabité. Po delší době, přesněji po 11 letech, jsme
se rozhodli, že si postavíme májku - symbol jara a lásky. Především
dětem, které to nikdy nezažily, jsme
chtěli ukázat jeden ze starých zvyků.
Sehnali jsme tedy strom, přivezli jej,
upravili a hrdě vztyčili již zmiňovaný symbol jara. Kvůli nenechavcům
jsme májku zabezpečili. Tato akce
se udála 30. dubna, na čarodějnice,
v předvečer prvního máje.
V sobotu 5. května jsme již tradičně
oslavili Svátek matek. Dámy se opět
po roce setkaly v místním hostinci
u Agáty. Za ÚMČ se zúčastnil p.

Günter Hollesch, který všechny
pozdravil, pronesl pár milých slov
a předal kytičku.
Již tradicí se stalo venkovní smažení
vajec na Svatého ducha. 26. května
se nás sešlo hodně. Vajíček bylo dost
a všem moc chutnala. Překrásné skoro letní počasí nám dovolilo posedět
venku v našem areálu až do pozdních večerních hodin.
Zatím poslední akcí byl 2. června Dětský den, svátek všech dětí.
Po loňském velkém úspěchu jsme akci
chtěli minimálně zopakovat, ne-li
udělat ještě lepší. Malou čáru přes
rozpočet nám udělaly zahájené práce
v areálu na vydláždění pergoly. Ovšem, protože jsme zvyklí překonávat

překážky a improvizovat, přesunuli jsme soutěže mimo areál, do jeho
okolí. A byla to opět bomba. Bylo
připraveno asi 10 stanovišť a děti se
opravdu vyřádily. Za zdolání každého úkolu dostali malou sladkou odměnu. Ve finále si děti mohly opéct
na klacku párek a uplést vlastní housku z těsta. Pro mnohé to bylo poprvé.
Všem, kteří přišli, se den moc líbil,
a i když třeba zmazaní, odcházeli spokojeně domů. Přesto, že večer
skropil vytoužený déšť, Dětský den
2018 se opravdu vydařil.
Poděkování za všechny akce patří
- Zdence, Janě, Monice Ř., Evě, Andrei, Monice G., Martinovi, Patrikovi, Gerhardovi, Lubošovi, Jeníkovi
a samozřejmě našim dětem.
Z dalších akcí, které připravujeme 28. července 2018 - Setkání rodáků
a přátel Pustých Jakartic, 18. srpna
Filmové léto. Termín konání tradičního Knybajtelfestu ještě nebyl
upřesněn.
Přeji Vám, nám všem krásné léto,
hodně sluníčka a dětem dobré
vysvědčení a parádní prázdniny.
Karel Kopperberg

10

červen 2018 / 15

Legendární IGRÁČCI v Muzeu Hlučínska

Putovní výstava Fenomén IGRÁČEK
dorazila po osmi letech svého trvání
také na Hlučínsko. Místní veřejnosti
se tak nyní naskýtá jedinečná možnost seznámit se s vývojem, výrobou
a současností této proslulé hračky.
Speciálně pro hlučínskou výstavu
byly navíc vyrobeny dvě zcela originální postavičky IGRÁČKA, které
mají být pro region určitým způsobem typické. První postavičkou
je hraničář, voják 4. hraničářského
pluku, který sídlil v Hlučíně, druhou
postavičkou pak není nikdo menší
než německý císař Vilém II. Zatímco
hraničář představuje unikát, kterým
se Hlučín pyšnil v závěru éry první
republiky, císař Vilém symbolizuje
německou minulost města. Kromě
těchto dvou výjimečných IGRÁČKŮ lze na výstavě spatřit více než sto
postaviček. Kromě profesí jako jsou
stavebníci, policisté, záchranáři či
kominíci výstava prezentuje i známé
osobnosti. Ve vitrínách se tak setkává Karel IV. s prezidentem Masarykem, nebo, jak podotýká kurátor výstavy Zdeněk Rauš, dva nejznámější
Češi nosící kožich: Jan Žižka a Leoš
Mareš. Mezi vystavenými IGRÁČKY samozřejmě nemohou chybět

ani postavičky zvířat, pohádkové bytosti, stejně jako princezny a rytíři.
Součástí výstavy jsou i dva interaktivní dětské koutky. Výstava, která
je na hlučínském zámku k vidění od
6. června do 19. srpna tohoto roku,
byla připravena ve spolupráci s českou firmou EFKO - karton, s.r.o.,
jež IGRÁČKA vyrábí, a Technickým
muzeem v Brně.
Jiří Neminář
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Obyvatelé Malých Hoštic v nejstarších matrikách
Ačkoli Malé Hoštice i Pusté Jakartice
patří v současnosti do římskokatolické farnosti Velké Hoštice, v minulosti
tomu tak nebylo. Matriky velkohoštické farnosti jsou dochovány až od roku
1766, ale zápisy pro Malé Hoštice najdeme daleko dříve v matrikách opavské fary u kostela Panny Marie (dnes
konkatedrála Ostravsko-opavské diecéze). Matriku v Opavě začali vést jezuité
poté, co se v srpnu roku 1627 vrátili do
města, které krátce předtím kapitulovalo před Valdštejnovými vojsky. Jezuité
v prvních letech vedli farnost při zmíněném kostele Panny Marie, ale v říjnu
1635 ji přenechali německým rytířům,
kterým kostel v minulosti patřil. Ti pak
pokračovali ve vedení matričních knih.
První svazek opavské katolické rodné
matriky zahrnuje roky 1627 až 1664.
V Opavě tehdy nechávali křtít své děti
nejen zdejší měšťané, ale i obyvatelé
z okolních vesnic. V prvních dvou měsících (srpen a září 1627) zapisoval farář
do kolonky „locus“ místo, odkud rodiče
pocházeli, avšak poté až do roku 1635
tato položka nebyla vyplňována.
Pro rok 1627 máme v matrice dvě děti
z Malých Hoštic, počínaje rokem 1636
pak jejich počet stoupá. Pro účely tohoto článku uvádíme malohoštické děti
jen do roku 1640. Některá příjmení se
zde opakují v různých podobách (Zuregk, Schuregk). Jistě se nejedná o všechny děti tehdy narozené v Malých Hošticích, protože někteří rodiče nechali své

děti pokřtít v Kateřinkách a ve Velkých
Hošticích, pro které ale z této doby nejsou matriky dochovány. Zajímavostí je
doklad o zřejmě vůbec prvních naroDatum křtu
18.8.1627
12.9.1627
21.9.1636
12.10.1636
11.12.1636
9.8.1637
3.10.1638
16.11.1638
2.1.1639
16.1.1639
20.2.1639
11.9.1639
25.3.1640
15.4.1640
17.6.1640
21.7.1640
29.7.1640

Jméno dítěte
Anna
Matheus
Catharina
Susanna
Thomas
Susanna
Thomas
Barbara
Caspar
dvojčata Adam a Eva
Matthias
Catharina
Susanna
Anna
Johannes
Maria Magdalena
Lorentz

zených dvojčatech (latinsky „gemini“)
v Malých Hošticích, a to v lednu 1639.
Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D.
Rodiče
Paul Stanislaw, Susanna
Jura Balarin, Barbara
Andreaß Zuregk, Christina
Jan Kotzbeyda, Anna
Thomas Kostka, Catharina
Jacob Bolatzky, Martha
Lorentz Herman, Catharina
Petrus Knebel, Marina
Ondra Schuregk, Christina
Adam Jockel, Anna
Jura Schimschawsky, Catharina
Jan Katzbuda, Anna
Gallus Gruber, Anna
Petrus Knebel, Marina
Caspar Czech, Catharina
Waclaw Czech, Regina
Jan Richly, Magdalena

Z našeho spolku ČČK
Z jara se zapojily členky do výsadby
stromky do lesoparku, aby se Hoštice
zkrášlily a obec zazelenala. Následně
jsme se zúčastnily módní přehlídky paní Blanky Drábové zpestřené
povídáním paní Zuzany Bubílkové.
12

Kolekce šatů byla nádherná, všem
se přehlídka líbila a děkujeme zastupitelům, že nám připravili příjemný
zážitek ke dni matek. Dále bychom
chtěli poděkovat všem občanům Malých Hoštic, kteří se v květnu zapojili
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ZAHRÁDKÁŘI
Tak jako se my lidé rádi hezky oblékáme,
abychom se líbili, tak se také snažíme hezky „oblékat“ své zahrady, aby se nám líbily, abychom se v nich dobře cítili a měli
z nich radost. Hezká zahrada vytvoří našemu domu hodnotné prostředí. Mnohé
domy mají víc než jednu zahradu, zpravidla je to předzahrádka a pak prostor za
domem. Tyto prostory mají úplně odlišné
funkce a to se musí odrazit i na jejich charakteru. Předzahrádka je obvykle místem,
které je vystaveno na odiv kolemjdoucím
spoluobčanům, zatímco území za domem
je vlastně pokračováním naší domácnosti, kde trávíme za příznivého počasí každou volnou chvilku. Styl zahrady závisí
jednoznačně na našem vkusu a na našich
potřebách. Inspiraci jsme měli možnost
načerpat během našeho zahrádkářského
zájezdu do Kroměříže na výstavě FLORIA
JARO 2018, kde jsme mohli obdivovat
květinová aranžmá s názvem „Česká historie v květech“, která byla vytvořena na
oslavu 100. výročí založení Československé republiky. Také jsme se mohli inspirovat v jednotlivých stáncích, kde vystavovali například dřevěné zahradní domky,
zahradní nábytek nebo výrobky z betonu
imitující dřevo. Vybrat a zakoupit jsme si
mohli všechny možné kytky, keře, stromky, byliny a další rostliny, také zahradní
a jiné nářadí nebo různé zahradní a interiérové dekorace. Výběr sortimentu byl tak
bohatý, že musel uspokojit i toho nejnáročnějšího návštěvníka.
Příjemné odpoledne jsme strávili prohlídkou Arcibiskupského zámku v Kroměříži,
který právem patří ke klenotům Moravy.
Dále pak návštěvou Podzámecké zahrady
a Květné zahrady, patřící v celosvětovém

měřítku mezi nejvýznamnější zahradní
díla. Kdo měl zájem, mohl také vyšlapat
na 84 metrů vysokou zámeckou věž a mít
tak celé město jako na dlani nebo si pěšky projít historické centrum města a jeho
uličky.
Zájezd byl velice vydařený nejen svým
obsahem, ale i díky nádhernému počasí
a dochvilností všech účastníků. Od všech
byly slyšet jen pozitivní ohlasy, za což
jsme moc rádi a budeme se snažit příští
rok zase nějaký zájezd zorganizovat. Považujeme to vlastně za takovou formu
odměny pro členy zahrádkářského svazu
za odpracované hodiny v rámci brigád
na zvelebování a udržování našeho zahrádkářského areálu. A že jsme si pořádně „mákli“ je vidět na první pohled. Jsou
vykáceny a odklizeny staré dřeviny, zastřiženy tůje a ostatní keře, pravidelně je udržován trávník a všechny zpevněné plochy
a také chatka.
Všem členům a příznivcům zahrádkářů,
kteří se brigád zúčastňují a také správci
areálu panu Františkovi Mlýnkovi patří veliké poděkování za obětavou práci
a volný čas, který našemu zahrádkářskému areálu věnují.

do sbírky v boji proti rakovině tlustého střeva. Prodali jsme 150 žlutých
květinek a všem dárcům ještě jednou
děkujeme. Následoval výlet do Bruntálu, jely jsme vlakem, navštívily zámek, který je nádherný, prohlédly
si okolí a k večeru se vrátily. Počasí
nám přálo, výlet byl super. V minulém čísle jsme vás informovali o ex-

kurzi evakuačního centra v Opavě,
tato se uskutečnila 26. června a byla
velmi zajímavá a poučná. A už budou prázdniny, letní dny, proto přejeme všem pohodu, zdraví a sluníčko
a přijďte se svými nápady, abychom
si léto co nejvíce užily.

Letošní příroda je díky slunečnému počasí ve svém vývoji posunutá o pár týdnu
dopředu a přesto, že dešťových srážek není
mnoho a musíme zahrady zavlažovat vodou ze studní nebo zásobníků, odměňují
se nám rostliny za naši péči nádhernými
a bohatými květy. Nezapomeňte je fotit
a posílat fotky do soutěže s názvem „KVETOUCÍ ZÁHONY NAŠICH ZAHRAD“
na e-mailovou adresu f.mlynek@seznam.
cz nebo jarmila.paverova@seznam.cz.
Pokud by někdo neměl možnost zaslat
fotografii e-mailem, může ji předat panu
Františkovi Mlýnkovi nebo kterémukoliv
členu výboru ČZS Malé Hoštice. Fotografie se budou přijímat do 15. 7. 2018.
Jedna letní pranostika říká: „Pěkné růže
v zahrádkách věští pěkný podzimek
a pozdní zimu.“ Tak uvidíme, co nás letos
ještě čeká. Přejeme všem krásné a pohodové prožití letních měsíců.
Za Český zahrádkářský svaz Malé Hoštice
Helena Šafarčíková

To Vám za ČČK přeje Bronislava Klingerová
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Mladí hasiči

Zimní část naší přípravy, která se skládá
z pravidelných tréninků v místní tělocvičně,
a tradičně si ji zpestřujeme několika individuálními závody, které jsme letos absolvovali v Brně, Raškovicích, Ostravě a Jablonci,
jsme díky pěknému počasí ukončili už začátkem dubna. Od té doby nás můžete vidět
na místním hřišti, kde s „mašinou“ a kádí
plnou vody můžeme konečně trénovat také
naši nejoblíbenější disciplínu, požární útok.
Před zahájením jarní sezóny se většina
družstva připravila na zkoušky odbornosti,
při kterých pak museli prokázat teoretické
i praktické znalosti před zkušební komisí.
U zkoušek jsme obstáli, takže máme v kolektivu šest mladých strojníků a jednu kronikářku.
Od konce dubna se pak naše družstvo starších žáků již tradičně účastní závodů Opavské ligy mládeže, kde se nám letos celkem
daří. Před posledním závodem jsme na
čtvrtém místě, ale letošní tabulka je natolik

14

vyrovnaná, že o pořadí na třetím až sedmém místě rozhodne až ten poslední závod
ve Štěpánkovicích, tak nám držte pěsti.
Také letos jsme se zúčastnili soutěže PLAMEN, kde jsme se probojovali z okrskového
do okresního kola, které se nám ale bohužel
moc nepovedlo a ještě se při něm ke vší té
smůle zranila naše proudařka. Takže Klárko,
ať se ti palec brzy zahojí, myslíme na Tebe!
Dobrých výsledků jsme dosáhli také na
GLOBUS CUPU, i když nikdo nezískal medaili, padly čtyři další osobáky. Velkou snahu a bojovnost pak prokázalo nekompletní
družstvo na noční soutěži v Kravařích, odkud jsme si jako dárek k dětskému dni přivezli pohár a stříbrné medaile.
Na konci července na nás čeká ještě jedna
noční soutěž v Milostovicích a závody jednotlivců na 60m překážek v Kravařích, a pak
už hurá na prázdniny.
Petr Pfleger

Z činnosti
V dubnu jsme provedli výsadbu 140
kusů keřů. Keře jsme vysadili na
čtyřech místech a to na cestě na Svobodu, na příkopu za čističkou, dále
na cestě k chatě a také na polní cestě
do Malých Hoštic. Vysadili jsme třináct druhů původních českých keřů,
které z naší krajiny v posledních padesáti letech vymizely rukou člověka. Od výsadby si slibujeme nejen
zkrášlení našeho okolí, ale také zvýšení druhové rozmanitosti hmyzu
a ptáků. Například některé druhy
motýlů jsou přímo vázané jen na jeden typ keře. Za pomoc při výsadbě
děkujeme panu Tomáši Pikovi.
Další novinkou v našem spolku je,
že se členská základna po dlouhém
zvažování rozhodla provést změnu
v organizaci mysliveckých dnů. Místo dvou dnů budeme pořádat jen jeden den a to v sobotu 14.7. Začátek
bude již v 11.00h a občané budou
moci na Lovku zavítat v době oběda.
Akce samozřejmě bude pokračovat
do pozdních večerních hodin. K této
změně nás vede jednak stárnoucí
členská základna, jednak dlouho-
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MS Angelika
době slabší páteční návštěvnost, tak
také fakt, že podobné myslivecké
akce v okolí se pořádají v podobném
duchu. Postupně bychom chtěli tuto
akci proměnit.
Věřím, že tato změna bude k lepšímu, a že nás naši věrní opět jako každý rok navštíví.
Za MS Angelika Martin Hanke
Fotky Martin Hanke.

O našem fotbale
První rok našeho „A“ týmu v krajské
soutěži je za námi a můžeme konstatovat, že jsme předváděli důstojný
a líbivý fotbal, kterému nechyběl náboj, rychlost a pohlednost. Dokonce
jsme se pokukovali i po postupových pozicích kolem dvacátého kola
nicméně v pár zápasech nám chybělo
potřebné štěstíčko a ke konci sezóny
i pár klíčových opor týmu a došlo tak
i k pár ztrátám proti herně slabším
soupeřům. První rok v krajské soutěži tak „A” tým zakončil na konečném 6-tém místě tabulky s pozitivním skóre 67:49 a se ziskem 41bobů
což znamenalo v konečném výsledku
ztrátu dvanácti bodů na vítěze soutěže. V jiné řeči můžeme říct, že nás dělily čtyři výhry od první příčky v soutěži což povařuji za krásný úspěch
pro nováčka v soutěži.
Náš dorostenecký tým se během druhé poloviny sezóny trochu potýkal
s nedisciplinovaností v docházce na
tréninky, což se projevilo slabšími
výsledky v jarní části sezóny i přesto
patří v konečné tabulce týmu 4-té
místo se ziskem 40-ti bodů a ztrátou
patnácti bodů na vítěze soutěž. Brankové skóre poté pozitivní 61:40.
Starší žáci pod vedením Honzy Grygarčíka skončili na 5-tém místě, kdy
se jejich hra v průběhu sezóny po-

stupně zlepšovala a to také díky zapojení do trenérské činnosti kluků
z „A“ týmu – Marka Honky, Martina
Unrucha a Vladana Bartoška.
Mladší žáci nás opět potěšili předváděnou hrou, chutí k fotbalu a krásným 2. místem v tabulce s neskutečným skórem 95:26 kdy v počtu
branek přestříleli i vítěze soutěže
z Velkých Heraltic o šest branek.
V rámci naší fotbalové školičky opět
odvedli práci k nezaplacení naši obětaví trenéři ve složení Roman Kovář,
Tomáš Schaffartzik a Lukáš Heim,
kteří neúnavně podporovali naše budoucí talenty v jejich rozvoji jak za
pomocí tréninkových jednotek, tak
také díky spousty odehraných přátelských zápasů a turnajů, ve kterých
naši kluci a holky získávali cenné

zkušenosti do dalších fotbalových let.
Rád bych také při této příležitosti oslovil potencionální zájemce
o fotbal v Malých Hošticích:
• Uvítáme zájemce o trénování
mládeže
• Přibíráme nováčky do fotbalové
školičky
• K dispozici máme stále k zakoupení fanouškovské šály
• Rádi poskytneme reklamní plochy k propagaci vaší firmy
• Uvítáme sponzoring fotbalu
v MH
• Sledujte nás na www.fotbalmh.
cz a na facebooku TJ Slávia Malé
Hoštice
Za fotbalový oddíl TJ Slavia Malé Hoštice –
předseda oddílu fotbalu Ing. Michal Kokošek
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