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Vážení spoluobčané,

v době, kdy budete číst číslo prosincového 
zpravodaje, bude se chýlit adventní čas ke 
konci a to je čas také k bilancování, co se 
nám povedlo a co nás čeká v příštím roce.

Dovolte, abych jmenovala ty úkoly, kte-
ré jsme si jako zastupitelé předsevzali  
a splnili. V tomto roce se uskutečnilo  
9 zasedání, na kterých se rozhodovalo  
o mnohých investičních akcích, o proje- 
ktech, o smlouvách, o kulturních akcích, 
o nakládání s financemi našeho rozpočtu 
apod. Většina členů zastupitelstva je velmi 
aktivních a mnozí se podílejí na rozvoji 
obce víc, než by museli. Patří jim velké 
poděkování.

V oblasti informovanosti občanů se roz- 
šířily webové stránky obce, faceboo- 
kové stránky, nejdůležitější informace jsou 
vyhlašovány v rozhlase, vyvěšeny na úřed-
ních deskách i ve vitrínách obce, je zaji-
štěna poradenská služba pro občany. Pro 
příští rok chystáme schránku umístěnou na 
obecním úřadě, kde budete moci sdělovat 
své poznatky, podněty i dotazy týkající se 
dění obce, na které Vám budeme otevřeně 
odpovídat.

Nemálo je pro nás důležitá oblast našeho 
školství. V mateřské škole jsme vybudo-
vali přírodní val, pokáceli staré stromy  
a nechali zpracovat projektovou doku-
mentaci, jak na revitalizaci zahrady, tak 
na rekonstrukci budovy mateřské školy.  

Na zahradě vznikne velmi podnětný 
prostor pro hru dětí, nebude chybět mlho- 
viště, bylinková zahrádka, posed pro kluky,  
malá rozhledna, nový domeček pro holky  
a nové chodníčky na koloběžkování. 
Vysadíme nové stromy pro příjemně  
strávené chvíle dětí nejen venku ale  
i v interiéru školy. V příštím roce plánu-
jeme v rámci výzvy OPžP zateplit bu-
dovu MŠ i ZŠ; projektové dokumentace 
se za tímto účelem dokončují a ener- 
getický audit obou budov je už hotov. 
Doufejme, že se politická situace na měs-
tě stabilizuje a budeme mít partnery pro 
komunikaci ohledně spolufinancování  
a předfinancování projektů. Pak si už jen 
budeme přát, ať v projektech uspějeme  
a můžeme začít stavět.

V rámci zaměstnávání občanů Malých 
Hoštic se nám podařilo v tomto roce získat  
dotaci na vytvoření pracovních míst při 
úřadu městské části. Od června 2015 je  
u nás zaměstnáno 8 občanů, kteří odvedli 
pro obec kus poctivé práce, na které by-
chom museli pozvat odborné firmy za ne-
malé finanční částky. Touto cestou jim patří 
naše poděkování.

Nezahálelo se ani v opravách a investičních  
akcích. Vyměnily se skruže u hasičské 
zbrojnice, opravila se Kaple Panny Marie,  
na pozemku zbouraného domu v PJ  
se vybudoval nový chodník, byly zakresle-
ny zpomalovací pruhy. Největší investiční 
akcí byla rekonstrukce ulice Na Pastrníku, 
tak věřím, že bude našim spoluobčanům 

Mgr. Miroslava Konečná, starostka 
kontakt: 604 229 364
Gunter Hollesch, místostarosta 
kontakt: 724 373 955
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 hod.
 14:00 – 18:00 hod. 
ČTVRTEK 8:00 – 11:00 hod.
 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

Slovo starostky MČ Malé Hoštice Informace
občanům

Tiráž: Vydává Úřad městské části Malé 
Hoštice, Slezská 11, 747 05 Opava – 
Malé Hoštice. Periodický tisk územního 
samosprávného celku. V Malých Hošticích 
dne 21. 12. 2015, číslo 5/2015. Za obsah 
zodpovídají jednotliví přispívající. Redakční 
rada: Mgr. Miroslava Konečná,  Mgr. Ing. 
Lenka Prokschová, Karel Kopperberg 
a 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. 2016. 
Tisk a grafická úprava: H&B Tisk a.s., Opava
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Svozové auto, 4 kontejnery, štěpkovač
(projekt)  2 850 000 Kč

Osázení valu na TJ Slavia (grant)  
 40 000 Kč

Moravskoslezský pohár Hasiči (grant)
20 000 Kč

Dopravní podnik, investice kanál  
                 40 000 Kč

Hypermarket Globus, osvětlení
70 000 Kč

Zahrada mateřské školy
 150 000 Kč

Stromy, projekt Zelené hradby
  36 000 Kč

Zaměstnanci úřadu (projekt)
 972 000 Kč

Celkem 4 218 000 Kč
 

schválený Statut – OZV města, 
v rozpočtu roku 2016 cca o 2 mil. Kč více

sadíme další stromy a upravíme terén na 
ul. U Kaple. Nasadíme stromy podél plotu 
u dopravního hřiště a rozšíříme lesopark 
v rámci zelených hradeb.

Ve volebním programu jsme také slíbili 
získávat finance mimo náš rozpočet a to se 
nám určitě povedlo. V rámci úspěšně poda-
ných grantů, projektů, sponzorských darů 
aj., jsme získali navíc 4.218.000 Kč - viz 
tabulka níže.

Schválila se obecně závazná vyhláška, kde 
na základě propočtů bude obci přidělen pro 
příští rok rozpočet ve výši 7.700 000 Kč, 
což je cca o 2 mil více než v roce 2015.

Také kulturní aktivity a akce v naší obci 
jsou na vysoké úrovni. Vaší účastí potvrzu-
jete, že tyto akce jsou smysluplné, a proto 
budeme s organizací pokračovat i v příštím 
roce. Samozřejmě budeme nabízet nové 
akce, aby si mohl každý ze široké nabídky 
vybrat. Fotogalerie na webových stránkách 
obce a na stránkách rajče.net hovoří za vše. 
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se na  
jejich organizaci neúnavně podíleli.

Milí Malohoštičtí,  

děkuji všem za ochotu a spolupráci při 
rozvoji naší obce, za osobní podporu při 
zkvalitňování života u nás a děkuji Vám 
za vstřícnost při řešení různých problémů 
v naší městské části.

Přeji Vám klidné a pohodové svát-
ky vánoční v kruhu Vašich nejbližších 
a přátel, také radost z obyčejných věcí… 
z nazdobeného stromečku, z pohádek,  
z vůně cukroví, ze jmelí.

V novém roce Vám přeji mnoho nových  
a tvořivých nápadů, klid v duši, spokoje-
nost, pevné domácí zázemí, zdraví a vese-
lou mysl. Věřím, že i v příštím roce budete 
své obci nakloněni.

Miroslava Konečná

dobře sloužit. Vybudovala se zbývající část 
osvětlení ke Globusu, rozšířilo se doprav-
ní značení v obci, renovovaly se některé 
části chodníků a komunikací, opravily se 
2 poklopy kanálů, dokončuje se výstavba 
pergoly na dopravním hřišti, vydláždil se 
prostor pod lavičkami na hřišti, probíha-
la jednání k propočtu dimenze dešťových 
vod, tolik potřebná pro schválení územní-
ho plánu v Malých Hošticích.  Po ročních 
jednáních se nám povedl převod pozemků 
z TJ Slavia na obec a následně se podepíše 
smlouva o výpůjčce. Chci věřit, že všichni, 
kteří se na převodu podíleli, rozhodli dobře 
a spolupráce i debata se zástupci TJ Slavia 
bude vždy přínosná a bude probíhat na přá-
telské úrovni.

V novém roce se chystáme v rámci navý-
šeného schváleného rozpočtu vybudovat 
na hřišti učebnu včetně sociálního a tech-
nického zázemí, řešit nebezpečnou situaci 
na ul. Opavská instalováním semaforu pro 
chodce, v rámci projektu chceme zateplit 
základní i mateřskou školu, vybudujeme 
lanovku pro děti na dětském hřišti, zřídí-
me zvýšený přechod na ul. Sportovní, ne-
cháme zpracovat projekty na rekonstrukci 
ulic Kmochova a Svobody, dále projekt na 
zavlažování hřiště. V Pustých Jakarticích 
se budeme snažit vykoupit pozemky pro 
vybudování sociálního zázemí u obecní 
klubovny a zhotovit pevný přístřešek pro 
organizování akcí v nepříznivém počasí. To 
jsou jen stěžejní úkoly pro nadcházející rok 
v oblasti investic a oprav.

Ani životní prostředí nám není lhostejné. 
Osadil se přírodní val nejen smrky, ale  
i 700 keři, které jsme z velké části dostali 
sponzorským darem od p. Daniela Adamt-
ze. Na dopravním hřišti bylo vysázeno 19 
stromů a v rámci zelených hradeb dalších 
19 v lesoparku u bývalé cihelny.  Posta-
rali jsme se o dosavadní zeleň v celé obci  
a bojovali se suchem stejně jako vy.  Poda-
řilo se nám uspět v projektu a získali jsme 
finance na svozové auto určené na odvoz 
zeleného odpadu, 4 kontejnery a štěpkovač 
ve výši cca 2 850 000 Kč. V příštím roce 
rozšíříme strojový park, vykácíme nebez-
pečně rostoucí a uschlé vrby podél potoka 
od hasičské zbrojnice, budeme se snažit 
uspět v projektu na revitalizaci potoka, vy-

Projekty 2015

Rok 2016
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Sázení stromků
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Poděkování
Stalo se zvykem, že ve Zpravodaji děkuje-
me veřejně lidem, spolkům, organizacím, 
kteří se věnují bohulibé činnosti v obci. 
Možná se ve vyjmenování někteří z Vás 
nenašli, vzhledem k tomu, že pracují jako 
členové spolků, a tak jejich aktivní činnost 
směřuje ve prospěch těchto organizací. 
Ale jsou zde v podstatě také vyjmenováni.  
A zaslouženě. Je velmi obdivuhodné, že  
i přes dnešní hektický život si mnozí spo-
luobčané najdou čas na úklid chodníků, 
na zkrášlení veřejné zeleně, věnují desítky 
hodin ročně svého volného času na vedení 
kroužků, tréninků, řízení spolků, organi-
zací atd. Poděkování patří všem, kterým 
není život v naší městské části lhostejný  
a pracují na společných úkolech pro 
zkrášlení obce či na organizování kultur-
ních akcí v obci.

Městská část i v tomto vydání Zpravodaje chce srdečně poděkovat  
jednotlivcům:

• p. Ing. arch. Petru Mlýnkovi za iniciativu a projektové řešení všech investičních  
a neinvestičních akcí v obci,

• p. Jiřímu Ballokovi za sponzorství několikrát věnované naší městské části, 

• p. Danu Adamtzovi za sponzorství při vysazování zeleně v naší obci, 

• p. Robertu Grygarčíkovi za dlouholeté bezplatné geodetické práce v obci,

• p. Eduardu Piltzovi za variantní řešení nájezdů autobusů k zastávce MHD u kaple,

• p. Petru Škrobánkovi za strojovou výpomoc při stavebních pracích,

• p. Janu Klučarovi za pomoc při stavbě pergoly na dopravním hřišti,

• p. Lucii Exnerové za udržování tepla ve skanzenu o adventních nedělích,

• p. Petře Pitrášové za pomoc při nazdobení vánočního skanzenu, 

• p. Michalu Tesaříkovi za údržbu bezpečnostního zařízení ve skanzenu,

• p. Josefu Rybovi za údržbu zahradní techniky obce,

• p. Brunovi Holleschovi za opravu strojové techniky v obci,

• p. Petře Pitrášové a p. Marii Vegelové za uspořádání krásné akce Dýňohraní  
na obecním úřadě,

• p. Pflegrovi, p. Janu Malému a sl. Tamfalové za obětavé ztvárnění Mikuláše, čerta  
a anděla 6. 12. u skanzenu,

• všem obětavým lidem za sváteční výzdobu Kaple Panny Marie,

• všem místním spoluobčanům, kteří se postarali o prodej vánočního zboží  
na předvánočním jarmarku,

• poděkování těm, kteří pravidelně přispívají svými články do Zpravodaje,

• upřímné poděkování patří těm zastupitelům, kteří se obětavě podíleli na zajištění 
kulturního programu a bezchybného průběhu adventních nedělí.

Poděkování našim složkám:

• klubu rodičů za zorganizování a realizaci Drakiády na hřišti a Lampionového  
průvodu v obci,

• výboru a členům SRPŠ za aktivní podíl při organizaci a zajištění bezproblémového 
průběhu 1. adventní neděle,

• členům dobrovolných hasičů za aktivní podíl při organizaci a zajištění  
bezproblémového průběhu 2. adventní neděle,

• spolku seniorů, kteří svým vánočním pásmem zpříjemnili občanům  
3. adventní neděli, 

• Zahrádkářům za aktivní podíl při organizaci a zajištění bezproblémového průběhu  
3. adventní neděle,

• sportovcům za aktivní podíl při organizaci a zajištění bezproblémového průběhu  
4. adventní neděle u skanzenu,

• p. Karlu Kopperbergovi za organizování všech kulturních aktivit  
v Pustých Jakarticích.

Miroslava Konečná
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ale také ocenění nejlepšího střelce, který 
dostal Patrik Wehowský.

Patrik Wehowský, Adam Juřík, Tobiáš 
Winkler, Nikolas Gebel, Tomáš Wittek, 
Maxmilián Híreš, Eliáš Vltavský, Štěpán 
Teichman, Štěpán Winkler, Aleš Habura, 
Mathias Hlaváč a Filip Exner…Děkujeme 
kluci!!!

Marie Hírešová

Poslední zápas s prozatím druhými Chva-
líkovicemi dal borcům sice zabrat, ale  
i přesto nás remíza 3:3 nemohla ohrozit  
a kluci nám ukázali, že jsou opravdu  
NEPORAZITELNÍ!

O tom, že jsou nejlepší nás utvrdili i 10.12.,  
kdy se ve víceúčelové hale zúčastnili  
Turnaje o Pohár města Opavy a obhájili 
loňské vítězství, ze kterého jsme si přivezli 
nejen pohár za první místo, putovní pohár, 

Psal se rok 2005 až 2007 a v Hošticích  
se začaly rodit hvězdičky. Z malých hvěz-
diček se postupně začaly stávat nadějné, 
vycházející hvězdy! Slovo balon a fotbal 
snad uměly říct dříve, než slovo máma.  
A tak netrvalo dlouho a naučily se ho i hrát! 

K tomu jim pomohli nejen rodiče, ale také 
naši trenéři Ondra Tamfal a Martin Vltav-
ský, kterým bych tímto chtěla za kluky  
poděkovat za jejich trpělivost a ochotu  
se jim věnovat!
A teď něco o úspěšné podzimní sezóně 
2015!
Kalendář sice ukazoval konec prázdnin, 
ale pro naše minižáčky to byl teprve začá-
tek! Začátek jejich vytrvalé cesty na první  
příčku tabulky!

Již po prvním zápase s Kylešovicemi, kdy 
byl výsledek 9:2 pro hoštické borce, jsme 
na ně mohli být patřičně hrdí! O týden poz-
ději a vlastně i všechny další zápasové dny, 
nám kluci ukázali nádherné výkony! Jejich 
houževnatost, píle a zapálení do hry byly 
hodny opravdovým mistrům. Další výsled-
ky by se daly splést s jinými sporty, ale ne, 
tohle byly obdivuhodné výsledky našich 
minižáčků! 14:5, 14:3, 14:3, 16:3, 11:6, 
20:2… k tomu není co dodat…

Zahrádkáři a Kelišky všem přejí  
spokojené, láskou a porozuměním  
naplněné vánoční svátky, veselé  
přivítání Nového roku a hodně  

zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2016.

Hoštické hvězdy

Děkujeme všem za přízeň a spolupráci při realizaci zahrádkářských a „keliškovských“ akcí a těšíme se, že nás 
přijdete podpořit 31.12. při Silvestrovském běhu. Také Vás srdečně zveme na zahrádkářský ples, který bude 
16. ledna 2016 v sále restaurace U Lípy.

Za ČZS a Kelišky Helena Šafarčíková
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Můžete namítnout, že čtení knih je již 
překonané. Ovšem když dítě čte kni-
hu, je to něco jiného, než když se dívá 
na film nebo hraje počítačovou hru. 
Při čtení musí přemýšlet, představovat si. 

sloučenin se výsledný kouř skládá. A tak  
z posledních sil doběhnou do svým příbytků  
a jsou šťastní, že je zatím nepřejelo auto, 
nedonesli si kousek psího nadělení domů 
a nemusí chodit na vycházku s obličejovou 
rouškou jako v Pekingu.

Miroslava Konečná

V tomto roce se naše škola zapojila  
do projektu MŠMT na podporu čtenářské 
gramotnosti a zakoupila 521 knih v celkové  
ceně 76 tis. korun. To byla pochopitelně 
jen první část projektu. Po nákupu knih 
následovala výuka ve čtenářských dílnách 
ve všech třídách. A jako bonus navíc, paní 
učitelka Lenka Reichlová, vymyslela čte-
nářskou soutěž pro celou školu. Vyrobila 
lištu s háčky, připravila dřevěné korálky  
a kožené šňůrky za splněné úkoly, vymys-
lela a vyhlásila pravidla, připravila knihy 
k zapůjčení. První týden se děti vůbec neu-
měly soustředit na učení, pořád šmejdily po 
škole, hledaly zadání úkolů a různé indicie. 
Už jsme měli obavy, že šňůrky na korálky 
budou krátké a korálků za splněné úkoly 
málo. Navíc děti mohly v neomezeném 
množství nosit vlastní postřehy z četby, 
kratičké záznamy, ilustrace, zajímavosti, 
vlastní komiksy… a všechny tyto příspěv-
ky jsme umístili na naši „Zeď umělců“.

A jak vše dopadlo? Ukázalo se, že šňůrky 
byly dostatečně dlouhé a bylo jich mnohem 
více, než našich malých čtenářů.  Korálků 
se dočkalo pouze 35 šňůrek a 35 dětí se do 
soutěže vůbec nezapojilo.

snaží se vyhnout psímu nadělení. Okřikují 
děti, aby dávaly pozor a nešláply přímo do 
něj. A když toto všechno na vycházce po 
Hošticích zvládnou, musejí se stejně vrátit 
domů, protože čerstvého vzduchu se ven-
ku v zimním období nenadýchají. Občas 
se některým spoluobčanům povede taková 
kouřová směsice, že i zkušený chemik by 
měl problém určit, z jakých chemických 

Parkování na našich komunikacích  
se poslední dobou výrazně zlepšilo. Mno-
há parkující auta se totiž přestěhovala na 
chodníky a chodci musí vejít do vozovky, 
aby mohli pokračovat ve své vycházce. 
Sotva si však na chodníku oddechnou, 
šlápnou do psího exkrementu, kde nedba-
lí majitelé pejsků takovou banalitu neřeší. 
Jdou tudíž s pohledem upřeným k zemi a 

Chudáci chodci

Ze školních lavic...
Koupit knihu je snadné

Nejaktivnější čtenáři: Eliška Valíková, Michal Metelka a Teodor Kořínek

Čtení dětem pomáhá rozvíjet imaginaci.
Koupit knihu je snadné, přivést dítko ke 
čtení, vzbudit trvalý zájem o četbu je…

Zamyšlení…
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nějaké nápady, neváhejte nám je říct či na-
psat. Za úspěch považuji i novou podobou 
zpravodaje, který se nám podařilo realizo-
vat v modernější a barevné podobě.

Ráda bych poděkovala za důvěru všem, 
kteří se na mne obrátili v poradně při  
obtížných životních situacích. Řešili jsme 
spolu otázky dětí – svěření do péče, výživ-
ného, otázky majetkové – vymáhání dluhů,  
nájemného, ukončení nájmu, exekuční  
vymáhání, otázky správní – výmaz z ka-
tastru, daně při darování, dědictví atd.  
Máte-li i Vy podobný problém, přijďte  
probrat možnosti řešení, informace  
zůstávají vždy důvěrné.  

Za naši komisi přeji všem občanům poho-
dové vánoční svátky, zdraví, lásku a štěstí  
v novém roce 2016.

Lenka Prokschová

V oblasti kulturního vyžití mají občané 
Malých Hoštic stále více možností jak  
trávit svůj volný čas. Podrobně o posled-
ních akcích Vás ve svém příspěvku in-
formuje Bc. Marie Vegelová. Na zlatou 
neděli si můžete poslechnout od 15.30  
studenty ostravské konzervatoře za dopro-
vodu klavíru. Věřím, že svou účastí podpo-
říte mladé začínající umělce a zároveň si 
odpočinete od shonu a setkáte se s přáteli či 
sousedy u kelímku :-) dobrého punče, třeba 
i dětského či svařáku.  

V letošním roce jsme se v oblasti kultury 
snažili doplnit stávající tradiční akce o akce 
nové, tak aby byly uspokojeny zájmy všech 
generací, např. dýňohraní, mladé rockové 
skupiny na odpustu, dílničky u akcí apod. 
Nápadů a plánů máme spoustu a doufáme, 
že se je podaří realizovat a shledají s přízni-
vým ohlasem Vás, občanů Malých Hoštic, 
o jejichž spokojenost nám jde. Máte-li i Vy 

Činnost kulturní komise a komise  
pro občanské záležitosti v roce 2015

Pomáháme
V měsíci říjnu a listopadu jsme na škole 
zorganizovali dvě sbírky. Nákupem drob-
ných předmětů děti přispěly na: hipoterapii  
pro postižené děti částkou 1200  Kč,  
na fond „život dětem“ částkou 2500 Kč.

Sběr starého papíru
Děkujeme všem, kteří se zapojili do sběru  
papíru. Celkem se nasbíralo 3300 Kg. 
Nejlepšími sběrači byli Adéla Grygarčí-
ková (370 Kg), Prokop Kavan (276 Kg),  
Veronika Teichmannová (250 Kg).  
Výtěžek ze sběru  - 4 648 Kč – jsme předali  
Radě rodičů. Za odměnu všechny  
děti navštíví divadelní představení.  
 
Soutěže
V tomto školním roce již proběhly tyto 
soutěže: „Logická  olympiáda“, do soutěže 
se celkem přihlásilo 13 330 řešitelů, z  naší 
školy se zúčastnilo 15 řešitelů, nejlepší  
výsledek zaznamenala a postup do krajské-
ho semifinále vybojovala Eliška Valíková 
z druhé třídy a Roman Režnar z páté třídy.  
„Vícejazyčnost je bohatství“ kreativní sou-
těž na podporu čtení a psaní ve druhém 
jazyce.
Do soutěže se přihlásilo 54 škol, asi 
900 dětí. Kolektiv čtvrté třídy, s pomo-
cí p. učitelky Lenky Reichlové, obsa-
dil třetí místo. Velkou zásluhu na tomto 
krásném umístění měla Luisa Bittová.  
„Bible a my“ okresní kolo v Hradci  
n. Moravicí, Anna Šimečková z páté 
třídy získala druhé místo a postupuje  
do ústředního kola v Brně. Všem soutě-
žícím děkuji a přeji hodně elánu a chuti  
do dalšího zápolení.
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velká pravděpodobnost Vaší předchozí 
účasti i na dalším adventním programu. 
Na stříbrnou neděli připravil obecní úřad 
pohádku „Kvak a žbluňk“ pro všechny vě-
kové kategorie. Tu nám zahraje ostravský 
loutkoherecký soubor. Poté se místní opět 
setkají u Skanzenu, kdy po poslechu našich 
seniorek s pásmem „Zpívá celá dědina“ 
rozsvítí předposlední svíci naši Zahrádkáři. 
Ti se zde postarají jako již předchozí spol-
ky o občerstvení.

Poslední zlatá neděle proběhne taktéž  
u našeho Skanzenu. Což je dalším důkazem  
o hojném využívání této naší chlouby. Tou-
to nedělí nás budou provázet sportovci. Již 
druhým rokem bude v tomto období ote-
vřena kaple pro širokou veřejnost s vysta-
veným Betlémem. Na půl čtvrté odpoledne 
je připraven krásný program v podobě vá-
nočního koncertu studentů ostravské kon-
zervatoře. Posledním bodem bude zapálení 
4. svíce zastupiteli.

Marie Vegelová

první adventní svíci. Zde se však musím 
krátce pozastavit a vznést velkou lítost nad 
skutečností, že se stále nenašlo nové vedení 
SRPŠ a tak k 1. 1. 2016 se rozpadne. Skon-
čí tak ke konci školního roku mnoho hoš-
tických akcí pořádaných tímto sdružením 
např. v podobě maškarního plesu, dětského 
dne či lampiónového průvodu v maskách.

Bronzovou nedělí s posezením u skanze-
nu provázeli naše nejmenší Mikuláš, čert  
a andílek. Děti zde malovaly či psaly dopi-
sy Ježíškovi, zpívaly a sdělovaly svá přání 
Mikuláši a andělovi. A ani ti nejzlobivěj-
ší se nemusely bát, děsivý čert nikoho do 
pekla neodnesl. Dospělí se rozněžnili při 
poslechu koled dětí naší ZŠ. Všem zpěváč-
kům ještě jednou moc děkujeme za krásné 
vystoupení. V průběhu odpoledne proběhlo 
vyhlášení výtvarné soutěže a z každé třídy 
byli vyhlášení 3 vítězové, kteří si odnesli 
pěkné ceny. O občerstvení a zapálení druhé 
adventní svíce se postarala naše další obec-
ní složka - hasiči. I jim patří velký dík.

V době uzávěrky proběhly teprve tyto dvě 
neděle, až však budete číst tyto řádky, je 

Zastupitelé společně se složkami obce se 
postarali o krásné zpříjemnění vánočních 
svátků v Malých Hošticích. První nedě-
le byla ve znamení tradičního jarmarku.  
V přízemí obecního úřadu nabídli zejména 
místní prodejci své zboží, ať už v podobě 
adventních věnců a aranžmá, keramiky, 
bižuterie, bylinek a ručně malovaných ba-
něk či něco lahodícího nejen oku, ale i naší 
chuti - perníčků, cukroví a krásně nazdo-
beného marcipánu. V patře pod vedením 
učitelek a lektorky měly i děti o zábavu po-
staráno. Domů si odnesly sněhuláčky, zá-
pichy a jiné vánoční ozdoby. V neposlední 
řadě společně s rodiči a příbuznými hlaso-
valy ve výtvarné soutěži na téma „ Moje 
nejkrásnější Vánoce“. O něco dobrého k 
snědku na obecním úřadu se na železnou 
neděli postaralo SRPŠ, které zároveň při-
pravilo občerstvení i u skanzenu. V podve-
čer proběhlo za hojné účasti občanů rozsví-
cení vánočního stromu, obce a čestnou roli 
měl i již zmíněný klub rodičů, jenž zapálil 

Bohatý předvánoční 
program v Malých Hošticích
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za dobrou reprezentaci našeho klubu a také 
školy, samozřejmě. Ze škol prvního stupně 
tak Malé Hoštice zaujaly pěkné 4. místo  
v okrese.

Pro druhý stupeň v Hošticích sice školu ne-
máme, přesto jsme i v této kategorii měli 
své zástupce, svá želízka v ohni. Základ-
ní školu Otická totiž reprezentovali také 
Radek, Standa a Lukáš. Tento tým vyhrál 
svou kategorii naprosto s přehledem bez 
jediné porážky s 27 vítěznými partiemi  
a pouze jednou remízou, s 27,5 bodu 
z 28 možných. Vítězstvím se kvalifikovali  
do kola krajského, kde jim přejeme úspěch 
a snad i postup ještě výše. Narazí však  
na výborné týmy zejména z Frýdku, kdy 
působí Beskydská šachová škola. Kluci,  
letos to dáte, už loni bylo k postupu blízko 
a letos máte tým ještě lepší.

Tak formality vyřízeny, informace podány 
a je konec. Ne konec světa nebo snad konec 
šachu v Hošticích, jen konec jednoho roku. 
Tak všem přeji příjemné prožití vánočních 
svátků, osobní pohodu, zdraví a hodně 
štěstí v roce 2016.

Pavel Gazda

skutečně je to tak. Je to výborný úspěch 
a kluci v každém zápase ukazují, že něco 
umí. Však taky v případě potřeby pomá-
hají týmu „A“. A správné je to pomáhají.  
Nenastupují jen do počtu, ale jsou platnými 
hráči. Zejména Radek, Standa a Lukáš.

A pak tu máme šachový kroužek, šachové  
tréninky. Letos neprobíhá kroužek na ško-
le, ale přesto se pár kluků přihlásilo a chodí  
ve středu na šachové tréninky. Tak se v jeden  
čas setkávají starší zkušenější a těmi úpl-
ně začínajícími. Často je to hodně náročné  
a asi bych nikdy nemohl dělat učitele. Ale 
kluci jsou šikovní a v létě už to bude lepší.

Tento týden (v době kdy byl psán tento  
článek) probíhala okresní kola soutěže 
škol v šachu. Hrála čtyřčlenná družstva,  
jeden náhradník mohl střídat. Soutěží se ve 
třech kategoriích: 1.stupeň ZŠ, 2.stupeň ZŠ  
a střední školy. 

Přestože kluci ještě nemají natrénováno  
a neočekávaly se od nich žádné výsledky, 
jeli to zkusit, zahrát si a sbírat první zku-
šenosti. Hoštickou školu reprezentovali 
Teodor Kořínek, Matyáš Gratza, Šimon 
Dominik, Jan Boháč a Jakub Klement. 
(jeho bratr Karel se do sestavy už nedostal, 
a navíc chodí do ještě školky, ten si to ješ-
tě užije). Kluci hráli dobře, a všem děkuji 

Zdravím všechny příznivce šachu a opět 
přináším informace o šachovém dění 
v naší obci.

Protože mám omezený prostor, aby se  
ve zpravodaji dostalo i na ostatní, tak  
to vezmu hodně stručně.

Tým „A“, tým dospělých bojuje v Okres-
ním přeboru a drží výbornou druhou příč-
ku: Body jsme ztratili zatím pouze jednou 
a to když jsme remizovali v utkání s týmem 
Dolního Benešova. Nevadí i druhá příčka 
je krásné umístění.

Tým „B“, tým mládeže bojuje v Okresní 
soutěži a drží výbornou druhou příčku. Ne, 
nespletl jsem se, ani jste se nepřehlédli, 

Z Hoštického šachu

Po loňském, né příliš povedeném roce, 
se dá ten letošní označit jako vcelku po-
vedený. Pominu - li rozmary počasí, kdy  
v zimě bylo teplo a v létě abnormální tropy. 
Co se týče jakartických aktivit, povedlo se 
téměř vše, co jsme si naplánovali - maška-
rák, svátek matek, dětský den, fimové léto, 
Mikuláš. Z investičních akcí dobudování 
plochy po zbouraném domě. Nepovedlo 
se bohužel to téměř nejzásadnější - dostav-
ba klubovny o kuchyň a sociální zázemí. 
Všichni víte o čem hovořím, tak tedy jen 
stručně. Pozemky byly dlouho předmětem 

Ohlédnutí za rokem 2015, Pusté Jakartice

církevních restitucí. Ta o ně ale neprojevi-
la zájem. Okamžitě se po nich lačně vrhl 
stát. Předchozí sliby o bezúplatném pře-
vodu byly náhle ty tam. Stát se ke svým 
občanům chová jako hnusná macecha. 
Nicméně stále intenzivně jednáme o pře-
vodu pozemků na obec a já věřím, že se 
brzy dočkáme. 

Zatím poslední naší akcí byl Mikuláš.  
Letos se hodně povedl. Spokojenost na všech 
stranách. Děti toho naslibovaly jak poslan-
ci před volbama, tak se necháme překvapit. 

Na závěr roku chystáme už 8. Sivestrovské  
opékání makrel. Stala se z toho tradice, 
na kterou se těšíme nejen my, ale i lidé  
z okolí.

Závěrem mi dovolte abych poděkoval 
všem, kteří se na úspěšných akcích podíleli.  
Nám všem přeji, abychom si užili kásné 
Vánoce a ten Nový rok 2016, aby nám  
dělal jen radost.

Karel Kopperberg
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V lednu příštího roku uskutečníme obec-
ní zabijačku, která bude v sobotu 30. led-
na. Po loňském nultém ročníku se budeme 
snažit vyhnout problémům, které nastaly. 
Všech výrobků budeme vyrábět mnohem 
více, aby pokud možno vyšlo na všechny. 
Tímto bych se chtěl omluvit za předešlou 
zabíjačku, jelikož jsme neměli představu  
o tak veliký zájem o tuto akci. Hlavně se 
tedy omlouváme těm, na které se nedostalo. 

Na závěr bych chtěl poděkovat všem pří-
znivcům a sponzorům našeho sboru za po-
moc při všech akcích, které jsme v naší obci 
uspořádali. Také bych rád poděkoval těm, 
kteří se zúčastnili nejen v našem okolí ale 
v celé naší republice. 

Do Nového roku přejeme hlavně hodně 
zdraví a štěstí, ať se zase v příštím roce  
setkáme na všech akcích, které v naší obci 
probíhají.

ZA SDH Věncek Pavel

U příležitosti velké účasti na první adventní 
naděli proběhlo na OÚ hlasování o nejkrás-
nější výtvarné dílo na téma „Mé nejkrásnější 
Vánoce“. Děti své výtvory malovali a zdobili 
nejčastěji pod dozorem školního sboru ma-
teřské i základní školy v naší obci. Přesto 
se našly i 3D prezentace v podobě betlému 
a jednoznačného vítěze - vánočního stro-
mečku vyrobeného z plastových lžiček od 
Karolínky Křížové z 3. třídy ZŠ. Všechna 
díla byla opravdu krásná a u některých tříd 
nebyly jasné vítězné příčky do posledního 
sečteného hlasu. Své ceny si děti převza-
ly následující týden, ti kteří se nemohly  
vyhlášení účastnit převzaly ocenení ve škole. 
Vítězné příčky:
MŠ 1. Anna Armlichová
 2. Nela Boháčová
 3. Tereza Lhotská
1. třída 1. Julie Kovaříková
 2. Nikol Pflegrová
 3. Matěj Urban
2. třída 1. Amálie Fialová
 2. Karolína Bittová
 3. Laura Vegelová
3. třída 1. Karolína Křížová
 2. Sára Cablová
 3. Štěpán Teichman
4. třída 1. Zuzana Slípková
 2. Jiří Kurtin
 3. Luisa Bittová a Maxmiliál Híreš
5. třída 1. Isabela Para
 2. Klaudie Konečná
 3. Tobiáš Mlýnek
Jménem celého zastupitelsva všem dětem 
a zejména vítězům patří velké gratulace.

Marie Vegelová

Poslední čtvrtletí každého roku je pro hasiče 
vesměs obdobím úklidu a hodnocení všech 
akcí, které jsme v průběhu roku uspořádali. 
I nadále ale probíhají soutěže. Naše ženy se 
se zúčastnily pohárové soutěže October cup 
ve Velkých Hošticích, kde ve veliké konku-
renci obsadily krásné třetí místo. Blahopřeji! 
Také dorostenci a žáci se zúčastnili  
halových závodů jednotlivců a to v běhu 
na 60m a 100m s překážkami. Na začátku  
listopadu byli v Praze a v prosinci zase 
v nově zrekonstruovaném tunelu v Ostravě 
Vítkovicích.
Zásahová jednotka se zúčastnila pra-
videlné zkoušky techniky v Raduni. 
V prosinci vyjížděla k pomoci hledání oso-
by, která utekla z psychiatrické léčebny 
v Opavě. 
Obci jsme vypomohli s přivezením a posta-
vením Vánočního stromu u skanzenu.
Druhou adventní neděli jsme spolu s OÚ 
a SRPŠ uspořádali prodej vánočního punče, 
vystoupení žáků ZŠ a MŠ a vyhodnocení 
soutěže o nejhezčí vánoční výrobek žáků  
a dětí z naší obce. Akce se zúčastnilo mno-
ho spoluobčanů ale také „přespolních“, což 
svědčí o tom, že o adventní neděle v Hošti-
cích je zájem, útroby skanzenu a obecního 
sálu k tomu všemu jen přispívají. 
Poslední plánované akce letošního roku  
je tradiční hasičská zabijačka a posezení 
se sponzory. Také ještě plánujeme účast  
na Silvestrovském běhu. 

Obecní úřad Malé Hoštice ve spolupráci se Sdružením Dobrovolných Hasičů 

                                  Vás Srdečně zve na 2. Ročník                  

MALOHOŠTICKÉ ZABÍJAČKY 
    Pod taktovkou řezníka Denise Nemináře 

                                                       KDY :     v Sobotu 30.1.2016 od 10:00 Hodin                        
                                                       KDE :     Hasičská zbrojnice 
                                  Od 10:00 Hodin můžete si zakoupit popřípadě i ochutnat 

 domácí speciality mistra řeznického - například : 
 Hasičovou prdel-ačku 

 Kostky z bravka , zele z bečky a halečky 
 Prejty , tlačenky, ovárky,jitrničky,paštiku a jiné 

                                                                    Aj cosi k pití bude 
!!!!!!!!AKCE SE KONÁ ZA KAŽDÉHO POČASÍ!!!!!!!! 

Hasiči... Vyhodnocení 
výtvarné 

soutěže 
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Všichni odvážní a stateční, hlaste  
se u poradců zvaných učitelé a nedovol-
te černému závoji dopadnout na dětskou  
radost a smích.

 Bylo, nebylo? Bude, nebude?...

Přiletěl snad drak? Ne? 
Tak že by došla sůl nebo 
snad černé uhlí typu oří-
šek? Ne! Vážení přátelé, 
je to mnohem horší. Nej-
sou lidi. Království nemá 
nového následníka trůnu. 
Jakpak je to možné? Jsou 
snad děti našeho království 
sirotci? Také ne? Nebude-
me hledat a tápat, pojďme, 
vážení dvořané, najít způ-
sob, jak zachránit dětské 
království!

Takže:   Na vědomost se 
dává, že dosavadní a právě 
končící král Petr předá své 
žezlo svému nástupci.

Aby se nemusela vysypat královská po-
kladnice jen tak pro kolemjdoucí a děti se 
mohly i dál těšit na různé akce a zábavu, 
potřebujeme nového krále či královnu. 
Král nemusí být ani velký, ani malý, nemu-
sí mít ani půl království a velkou družinu... 
Stačí vykonat jeden odvážný krok a dětské 
království je zachráněno!

Letošní sezonu jsme rozehráli v Opavě pod 
názvem O pohár České Unie Sportu v Opa-
vě, v soutěži  je 6 týmů.  Máme odehrané 
první kolo a zatím jsme bez porážky.  Cel-
kový rozpis zápasů, který je na čtyři kola 
máme, ale nejsou termíny, ty jsou známy  
vždy v pátek a to pouze  na další týden.  
Snažíme se vždy dát plakát na nadcházející 
zápas na minimálně na tři místa, do Vitríny 
TJ Slavie u Kaple, na hřiště do Sport Baru, 
a do Restaurace U Lípy.  Někteří přízniv-
ci se již nyní přijdou podívat a doufáme, 
že návštěvnost bude pokračovat.  Všechny 
zápasy jsou hraná na opavském zimním 
stadionu.

Bylo, nebylo... Pojďme se přenést 
do světa dětí, neboť to, o čem tady 
budu vyprávět, se týká právě jich. 
 
Před mnoha a mnoha lety vzniklo krá-
lovství, kde na první místo byly postave-
ny děti. A aby vše pěkně klapalo, kromě 
rodičů těch dětí byli do toho království 
povolání i přátelé a známí a všichni dob-
ří lidé a vzniklo tak SRPŠ. Mnoho králů 
a královen se vystřídalo za ten čas. Ně-
kteří zvučných jmen, na jiné se už tak 
trochu zapomnělo. Všichni odvedli kus 
dobré práce, za což jim patří velký dík. 
Děti z tohoto království mají krásné vzpo-
mínky z dětských dnů, tak trochu se někte-
ré bály při pochodu strašidel, což ale bylo 
dostatečně vyváženo báječným ohňostro-
jem, takže po strachu nezbyla ani památ-
ka. Též rádcové zvaní učitelé přistoupili 
ke spolupráci. Navrhovali kandidáty na 
královská vyznamenání formou knih, vy-
sílali děti na spanilé jízdy do divadel a 
přemýšleli, za co zlaťáky z královské po-
kladnice utratit, aby ty na prvním místě 
- děti, nemusely běhat  do Miroslavovy 
země - zazpívat si a měly se krásně doma. 
Ale pozor! Schyluje se k okamžiku, kdy 
celé království pokryje černé sukno!!! 

Krátce z hokeje

Vyhlašujeme výběrové řízení na KRÁLE 

Tabulka soutěže A) OP Muži
1. TJ Slavia Malé Hoštice 5 5 0 0 41   :  16 10
2. HC MG MEDICAL Opava 4 3 0 1 20   :  16 6
3. HC STK Harasim Štěpánkovice 4 1 2 1 17   :  19 4
4. HC AUTO KUZNÍK 5 1 1 3 15   :  19 3
5. SK Kravaře 5 1 1 3 21   :  27 3
6. HC Draci Opava 5 1 0 4 18   :  35 2

Výsledky TJ Slavie Malé Hoštice
TJ Slavia Malé Hoštice  - HC STK Harasim Štěpánkovice 10 : 2
TJ Slavia Malé Hoštice  - SK Kravaře                                    10 : 6
HC AUTO KUZNÍK - TJ Slavia Malé Hoštice  2 : 8
 TJ Slavia Malé Hoštice - HC Draci Opava 7 : 3
HC MG MEDICAL Opava - TJ Slavia Malé Hoštice 3  : 6

      Za hokejisty Unruh Miroslav ml.
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Velké změny v malé zemi
A začaly pro nás zimní prázdniny. Bylo  
na čase. Borci se lvíčkem na prsou zakon-
čili svou vítěznou pouť do Evropy dvěma 
přátelskými zápasy se Srbskem a Polskem, 
Anglická liga má své překvapení v podobě 
prvního místa Leicesteru, druhého Arsenalu 
a čtrnácté Chelsei.Plzeňáci přezimují v lize 
na prvním místě,Opaváci na osmém a naši 
borci z Hoštic taktéž. Ale pěkně popořád-
ku….

Podzimní část pro muže našeho A-týmu 
byla výsledkově velmi nevyrovnaná, proč, 
to ve svém hodnocení zmiňuje trenér Ro-
man Grygarčík : „Letošní sezóna nezača-
la moc dobře. Už v přípravném období se 
nám zranil náš jediný brankář Jan Greipel  
a hráči Tomáš Wiltsch s Richardem Bla-
gou. A bohužel tím to neskončilo. V prů-
běhu sezóny jsme přišli o Martina Unruha  
a Vojtu Kopťáka, kteří odjeli za prací do 
zahraničí. Postupem času se přidávali do 
stavu zraněných další kluci - Kára, Kašný, 
Staníček, Benek, Kurzica. Malou náplastí 
po čtyřech odehraných zápasech bylo anga-
žování brankáře Marka Honky na hostování 
ze Slavie Opava. Z těchto důvodů se vedle 
sebe střídali hráči jak na běžícím pásu. 
Vždy jsme museli řešit nějaké komplikace, a 
proto byly naše výsledky i hra nevyrovnané  
a s kolísavou výkonností. Nebyl čas na souhru  
a prostor pro dlouhodobější práci se stabilní  
sestavou. 

Navzdory všem komplikacím se nám po-
dařilo nasbírat 22 bodů za sedm výher  
a jednu remízu. V hodnocení této podzimní 
části sezóny a po všech těch komplikacích 
můžu být spokojen jen se ziskem 22 bodů. 
Nedostatky se samozřejmě objevovaly  
v součinnosti, kombinaci a řešení standard-
ních situací při neustálých změnách hráčů  
v sestavě mužstva. 
Nejlepším střelcem podzimní části se stal 
Richard Blaga a Martin Slíž se sedmi trefa-
mi. Za nimi v těsném závěsu Jakub Chřibek 
se šesti brankami. Nejužitečnějším hráčem 
mužstva byl Ondřej Šafarčík.“ Musím také 
vyzdvihnout přístup Martina Slíže, coby 
asistenta Romana, když chyběl brankář, 
tak se postavil do brány a vychytal velmi 

bravurně několik utkání, když 
bylo potřeba, postavil se do 
útoku, kdy stihl dát několik bra-
nek. Prostě univerzál a srdcař. 
Také bych rád zmínil utkání ve 
Vřesině, kdy kluci prohrávali  
v poločase1:4 a dokázali vyhrát 
7:4. Dát šest branek za polo-
čas se jen tak nevidí. Celkově dopadla naše  
jednotlivá družstva takto:
Minižáci   1.7  1  0  101  :  27  22b.
St.žáci   2.6  0  1  47  :  12  18b.  
Dorost   9.0  0  8  6  :  53  0b.
Muži   8.7  1  5  36  :  31  22b.

Během letošního roku se podařilo ve spor- 
tovním areálu také zrealizovat tyto věci:
úprava lavic pod pergolou, generální opra-
va sekačky, instalace internetu a Wifi,  
zajištění rozvodu internetové sítě a PC,  
zakoupení sportovních pomůcek a regálo- 
vého systému do skladu, instalace boj-
leru na WC,zakoupení a montáž svě-
telné tabule plus dresy, rekonstrukce 
vodovodní přípojky,oprava hrazení na 
umělce,ochranných sítí a umělé trávy, 
hloubková rekultivace hřiště,zadláždění 
vchodu na hřiště a pod lavičkami. Díky obci 
a dobrovolníků z řad občanů je také vysá-
zeno v rámci areálu už přes 1000 stromů  
a keřů.
Určitě ti z vás, kteří se zajímají o dění  
kolem fotbalu, zaznamenali, že jsme letos 
na Valné hromadě ustanovili komisi, která 
se bude zabývat přípravou převodu areálu 
TJ Slavia na obec. Proběhlo mnoho jedná-
ní, byla sestavena smlouva o převodu ma-
jetku, několikrát byla také upravována tak, 
aby vyhovovala jak potřebám sportovnímu 
oddílu fotbalu, tak i tenisu. Za tu dobu jsme 
ušli opět kus cesty, abychom tyto přípravy 
dotáhli do konce. To se nakonec podařilo 
formou odhlasování na mimořádné Val-
né hromadě a následném odsouhlasení na 
Veřejné schůzi zastupitelstva. Hlavními 
důvody, které nás k tomu vedly, byly neú-
měrně zvyšující se náklady na provoz are-
álu, vzhledem k využívání široké veřejnosti 
i jiných organizací – náklady na elektřinu, 
pravidelná údržba – ale také určitá legisla-
tivní nouze,kdy některé pozemky vlastni-

la TJ a na nich byl postaven majetek obce  
a naopak. Tímto krokem se vztahy narovna-
jí, my jako nezisková organizace si můžeme 
řešit a provozovat svou vlastní činnost a ve 
spolupráci s obcí dále rozšiřovat a budovat 
areál, zkvalitňovat služby a příjemné pro-
středí kolem nás, občanů Malých Hoštic. 
V nejbližším výhledu je stavba multifunkč-
ní učebny pro dopravní hřiště se skladem  
a sociálním zázemím. Věřme, že se to poda-
ří. Pro ty, kteří měli či mají určité pochyb-
nosti, je umístěn text smluv jednak na strán-
kách obce, jednak na stránkách klubu. A pár 
bodů na vysvětlenou: 
- areál TJ (tedy hlavní fotbalové hřiště  
a fotbalové šatny vč.sportbaru, tenisové kurty  
a šatny a pozemek pod dětským hřištěm)  
se převádí na město Opava, ale do výhradní 
správy jej dostane městská část Malé Hoš-
tice, takže se o něm vždy bude rozhodovat  
v Malých Hošticích, ne v Opavě
- prodej areálu vůbec nepřichází v úvahu - 
město by jej nikdy nekoupilo a prodat ho 
soukromému subjektu by asi nebyl v souladu  
s principy venkovského pojetí sportu  
a užívání areálu ostatními malohoštickými 
spolky
- TJ i nadále bude platit úvěr, který si vzalo 
na vybudování sportbaru, ale i nadále bude 
mít k dispozici veškeré příjmy plynoucí  
z pronájmu sportbaru
Tolik k převodu areálu.

Je mi líto a smutno z lidí, kteří z vlastní 
pohodlnosti, neznalosti, závisti, touhy zvi-
ditelnit se, vedou štvavé a pomlouvačné 
kampaně a snaží se zmanipulovat ostatní 
ve svůj prospěch. Je mi líto lidí, kteří musí 
zakládat své vlastní webové stránky, aby na 
nich mohli sdělovat své vlastní názory, pro-
tože o ně ve skutečnosti nikdo nestojí. Je mi 
líto lidí, kteří nevidí dál, jak na špičku svého 
nosu a zakopávají o svoji vlastní blbost. Je 
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koordinovat a zajišťovat pomoc obětem 
druhé světové války. Fungovala do roku 
1947, avšak ještě v následujících letech 
byly přidělovány finanční prostředky, kte-
ré UNRRA poskytla válkou zničených 
evropským zemím. Mimo jiného byly fi-
nance z akce UNRRA přidělovány obcím 
na náhradu některých válečných škod způ-
sobených na obecním majetku. Mezi obce-
mi, které této pomoci využily, byly i Malé 
Hoštice

Na počátku roku 1948 doporučil opavský 
okresní národní výbor pobočce Morav-
skoslezského zemského národního výboru 
v Ostravě žádost Místního národního vý-
boru v Malých Hošticích o použití částky 
ve výši 150 000 Kčs z prostředků pomo-
ci UNRRA. Celková výše válečných škod 
v obci byla vyčíslena na 1 215 925 Kčs. 
Obec získala z okamžitých opatření bez-
prostředně po skončení války 550 000 Kčs 
a poté další zálohu ve výši 200 000 Kčs.

Ještě připadala v úvahu kaplička v Pustých 
Jakarticích, jejíž poškození bylo sumarizo-
váno částkou 32 120 Kčs a následná obno-
va byla předpokládala 69 400 Kč. Protože 
došlo ke snížení příspěvku, nebyla nakonec 
kaplička do akce zahrnuta. Původně přislí-
bená částka byla snížena ze 150 000 na 
100 000 Kčs a tomu musely být přizpůso-
beny také požadavky obce. Nový předseda 
MNV Gilík proto v březnu 1948 navrhoval 
použití shodné částky ve výši 50 000 Kčs 
na obě akce.

V letošním roce s pětkou na konci si připo-
mínáme 70. výročí ukončení druhé světové 
války a v současnosti už nežije mnoho pa-
mětníků na tyto nejhorší události 20. stole-
tí. Neméně složitá léta čekala na obyvatele 
zničených vesnic po válce, kdy se snažili 
znovu vybudovat své domovy. Odstranění 
dopadů války a návrat k normálnímu ži-
votu by trval jistě daleko déle, kdyby byli 
postižení odkázání pouze na své síly a své 
prostředky.

Osvobozování Československa na jaře 
roku 1945 si vyžádalo na severní Moravě 
a ve Slezsku nejen oběti na životech oby-
vatelstva, ale způsobilo rovněž rozsáhlé 
materiální škody, a to především v obcích 
na Opavsku. Hlučínsko patřilo k nejvíce 
válkou poškozeným oblastem a některé 
vesnice byly doslova srovnány se zemí. Na 
obnovu zničeného Slezska uvolnila vlá-
da nemalé finanční prostředky a vznikaly 
i soukromé aktivity, jako například akce 
„Budujeme Slezsko“, kterou iniciovala 
akademická malířka Helena Salichová. 
Jedním z projevů této akce, kterou později 
koordinovala expozitura Moravskoslezské-
ho zemského národního výboru v Ostravě, 
bylo takzvané kmotrovství partnerských 
měst a obcí z jiných částí republiky, kte-
ré pomáhaly při obnově obcí na Opavsku  
a Ostravsku.

Nemalou měrou přispěla k nápravě také 
mezinárodní Správa Spojených národů pro 
pomoc a obnovu (zkratka UNRRA). Tato 
organizace vznikla již roku 1943 s cílem 

Válečné škody 
v Malých Hošticích

objekt válečná škoda náklady na rekon-
strukci

uhrazeno z pomoci 
UNRRA (požada-
vek)

kanalizace 65 000 Kčs 151 730 Kčs 70 000 Kčs

hasičská zbrojnice, 
vnitřní zařízení 161 900 Kčs 189 000 Kčs 80 000 Kčs

Předseda MNV Šafarčík předložil v prosinci 1947 finanční rozvahu, podle které měly 
být peníze použity na veřejně potřebné účely:

mi líto lidí, kteří ve svém životě ještě nic 
pro druhé neudělali, ale poučují všechny 
kolem sebe. Doufejme, že takové ubohé  
a emočně prázdné lidské povahy kolem 
sebe nemáme. A pokud přeci jen ano, tak 
jim přeji, aby poznali v životě alespoň  
kousek štěstí. Toho opravdového lidského 
štěstí….

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli 
v letošním roce na výsledcích oddílu i stavu 
areálu – hráčům, trenérům, obci a sponzo-
rům za podporu a investice, správci hřiště, 
výboru, ale i občanům Malých Hoštic, kteří 
přišli nezištně pomoct, když bylo potřeba. 
Chtěl bych poděkovat vám, fanouškům, že 
nás chodíte podpořit na utkání nejen doma, 
ale i venku. V okresním přeboru máme su-
verénně největší sledovanost. Ono se může 
zdát, že se teď uložíme k zimnímu spánku, 
ale není tomu tak. Naši žáci se pravidelně 
zúčastňují zimních halových turnajů, nyní 
v Ostravě pod hlavičkou Kravař zanechali 
svou stopu, nedávno obhájili vítězství halo-
vého turnaje v Městských sadech. 

Akce, které právě proběhly, anebo  
se v nejbližší době chystají:

20. 12.  Adventní neděle u skanzenu  
se sportovci

21. 12.  Turnaj starších žáků
24. 12.  Vánoční fotbálek
30. 12.   Utkání Nad kaplicum pod  

kaplicum
31. 12.  Silvestrovský běh
19. 2.   Ples sportovců – lístky  

a rezervace u Břetislava  
Schaffartzika

 2. 2.  Začátek zimní přípravy mužů
4. - 6. 2.  Zimní soustředění  

Rožnov/Radhoštěm

A další halové turnaje mládežnických druž-
stev.
Přeji Vám krásně prožité Vánoce, do Nové-
ho roku mnoho optimismu, pevnou cestu 
pod nohama, žádné žluté lajny kolem cest, 
tolerantní sousedy, žádné radikály, spirá-
ly ani nebezpečné rituály... Jen přítomnost  
vašich spřízněných duší.

Za sportovce Lukáš Vaněk
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v letech poválečné obnovy přispěly  
ke zlepšení situace ve válkou zničených 
obcích a městech. 

Agenda poválečné obnovy je dnes uložena 
ve fondu Krajský národní výbor Ostrava 
v Zemském archivu v Opavě. Kromě ma-
teriálů, které byly využity pro tento příspě-
vek, jsou zde také žádosti o přiznání od-
škodnění za utrpěné válečné škody týkající 
se jednotlivých domů  či firem, mezi nimž 
je množství spisů ke konkrétním domům 
v Malých Hošticích a Pustých Jakarticích.

Zdeněk Kravar

Finanční částka 100 000 Kčs byla MNV 
v Malých Hošticích přiznána rozhodnutím 
KNV v Ostravě dne 15. února 1949. Pení-
ze mohly být použity výhradně na úhra-
du předložených účtů za vykonané práce. 
Každý účet přezkoušelo technické oddělení 
Okresního národního výboru v Opavě. Ně-
které práce prováděli také místní, například 
Alois Sliž provedl výkop 120 m dlouhého 
výkopu pro položení kanalizace. Kanali-
zační rámy za 10 434 Kčs byly pořízeny 
v Braneckých železárnách. V červnu 1949 
dodala Hasičská zbrojní ústředna v Praze 
do Malých Hoštic 147 metrů hadic s pří-
slušenstvím za 35 000 Kčs. 20 kusů kože-
ných opasků bylo pořízeno za 6 120 Kčs. 
Generální opravu motorové stříkačky Fla-
der typ ZW I o výkonu 600 l / min provedla 
firma F. Sloupenský z obce Pfeil u Vejprt, 
kde měla firma Flader svou pobočku. Obec 
převzala opravený stroj 18. července 1949. 
Cena opravy činila 17 561 Kč.

Jak již bylo uvedeno, podařilo se realizo-
vat obě akce za příznivé finanční náklady, 
takže finanční výpomoc UNRRA pokryla 
více než 80% výdajů, které obec vynalo-
žila. Byl to jen jeden mnoha kroků, které  

Náklady na obnovu kanalizace předpoklá-
daly podle rozpočtu opavské stavební firmy 
Julius Lundwall (národní správa) z roku 
1946 výdaje ve výši 151 730 Kčs. Bylo 
potřeba obnovit 138 m obecní kanalizace 
a provést nové železobetonové zakrytí nad 
celkem 186 metry kanalizace. Tento roz-
počet byl v roce 1948 upraven a náklady 
na obnovu kanalizace činily posléze pouze 
61 724 Kčs.

Malohoštický hasičský sbor utrpěl váleč-
nými událostmi škody ve výši 171 421 
Kčs. Největší položku mezi nimi před-
stavovala poškozená motorová stříkačka 
značky Flader (65 000 Kčs). Tyto přístroje 
vyráběla německá firma Friedrich August 
Flader z Jöhstadtu v Sasku. V meziválečné 
době patřil k nejrozšířenějším typ přenosné 
stříkačky ZI ( ZW I), nazývané „Siegerin“ 
(vítězka). Měl dvouválcový motor a výkon 
čerpadla 400 nebo 600 l za minutu. Dal-
ší škody utrpěl sbor zejména poškozením 
dvou ručních stříkaček (17 000 Kčs) růz-
ných druhů hadic (takřka 50 000 Kčs.)  
a výstroje. Celková suma nákladů vynalo-
žených za obnovení vybavení hasičského 
sboru činila 60 309 Kčs.
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