č.39
Datum vydání: 22.12.2OO9
Vážení spoluobčané,
již jen několik málo dnů nás dělí od svátků vánočních a konce tohoto roku. Atmosféra
vánoc, jejichž součástí je celé předvánoční období provázené již tradičním shonem
a starostmi s gruntováním, pečením, přípravou všelijakých dobrot a laskomin, sháněním
dárků až po strojení vánočního stromečku a smažení kapra. Obzvláště pro děti
nezapomenutelná chvíle z celých vánoc je, když se jde ke stromečku a zjistí, že Ježíšek
tam pro ně nějaký ten dáreček nechal. Stejně potěšení jsou ale i dospělí, že na ně
jejich blízcí nezapomněli a obdarovali je.
Vánoční svátky mají být dobou rozjímání, pokory, klidu, pohody na těle i na duši.
Je uměním, dokážeme-li se oprostit od celého toho vánočního shonu, udělat si pro sebe chvilku
a věnovat se sami sobě, svým dětem či vnoučatům a vyprávět si s nimi. Nebo si zajít jen tak
na procházku, pokochat se pohledem na okolní přírodu, která se již uložila k zimnímu
spánku. Není ani na škodu projít se vánočním městem a nasát atmosféru vyzdobených
a upravených výloh, krámků na tržištích, obchodů a třeba jen tak na chvilku sledovat jak lidé
obtěžkáni balíčky spěchají sem a tam. Předvánoční atmosféru a čas mezi svátky bychom
měli také využít k setkání s přáteli. Jsou to chvíle, kdy bychom měli pustit z hlavy vše co jsme
ještě nestihli udělat, nebo nač jsme třeba zapomněli. O svátcích vánočních bychom se měli
věnovat sami sobě a svým nejbližším. Mít na sebe čas, uvědomit si, že život je krátký a je
takový, jaký si ho uděláme, že nejdůležitější v něm je zdraví, klid a pohoda. Dokážeme-li to,
budou pro nás svátky vánoční skutečnou oázou. Vždyť v á n o č n í s v á t k y jsou jen
jednou za rok a jsou právem považovány za nejkrásnější svátky v roce.
Svátky vánoční spolu s Novým rokem jsou pro nás pro všechny jistým předělem
a momentem k zamyšlení se za právě uplynulým rokem. Rekapitulujeme starý rok
a připravujeme výhled pro nejbližší dny, týdny a měsíce roku příštího. Uplynulý rok byl
pro naši městskou část nejen rokem příprav dalších projektových dokumentací a studií,
ale některé z nich byly již rozpracovány a některé dokončeny. Dokončena byla příprava
projektové dokumentace splaškové kanalizace pro zbylou část obce a bylo požádáno
0 stavební povolení. Pokud se vše podaří a bude-li příznivá konstelace, mohlo by
se v blízké budoucnosti započít s dalšími etapami výstavby splaškové kanalizace. Bohužel
někteří z Vás jste nebrali vážně upozornění SMVaK Ostrava, kdy jste byli v jarním
zpravodaji upozorněni na nutnost připojit se na splaškovou kanalizaci. Podle sdělení, které
jsme od nich v uplynulých dnech obdrželi, není na ulici Bezručova připojeno 9 rodinných
domků / dále RD /, na ulici Družstevní 11 RD, na ulici Luční 7 RD, na ulici Svobody 5 RD,
Na Pastrníku 3 RD. SMVaK Ostrava bude po těchto majitelích RD v příštím roce požadovat
doklad o vývozu žumpy. Pokročilo se rovněž v rozpracování studie sportovního areálu
a dalších záměrů v něm. Začalo se s navážkou podkladového materiálu budoucího valu,
který by měl být do budoucna ozeleněn a osázen stromy. Podrobněji o těchto záměrech byli
1 obrazově informování občané na schůzi zastupitelstva v listopadu tohoto roku.
K rekonstrukci víceúčelového domu sděluji, že bylo zahájeno stavební řízení.

Koncem měsíce října byly dokončeny závěrečné venkovní úpravy kaple týkající se
odvedení dešťové vody ze střechy tak, aby nedocházelo k vlhnutí základů a zdí kaple.
Rovněž o této náročné úpravě, která byla navržena po konzultacích s odborníky
na problematiku a orgány památkové péče, byli v obrazové prezentaci
informováni občané na posledním zasedání zastupitelstva.
První listopadové sobotní dopoledne bylo v naší městské části ve znamení zahájení
výsadby lesoparku nad ulicí Horní pod názvem „Vysaďte si s v ů j s t r o m či keř".
V místech bývalého dobývacího prostoru cihelny, který jste spíše znali jako zaplevelenou
skládku všeho možného. Nechali jsme tento nevzhledně vypadající prostor v minulém roce
zavézt zeminou, urovnat, upravit a zatravnit. V letošním roce byl zapěstován trávník,
vytýčen a kamenivem upraven podklad pro cyklostezku probíhající přes budoucí lesopark,
která navazuje na v podzimních měsících tohoto roku dokončenou a z části již zatravněnou
cyklostezku bývalé třešňové aleje vedoucí směrem k velkému bunkru a pak dále
k Chlebičovu. Skupina balvanů umístěných vedle cyklostezky osázena skupinkami bříz má
tvořit součást dalšího odpočívadla pro turisty a návštěvníky lesoparku. Bude doplněna
o informační tabuli s cyklomapou, stojanem na kola a odpadkovým košem. Povrch
cyklostezky bude upraven do konečné podoby recyklátem v příštím roce. Na výsadbě asi
šedesáti stromů se podílela téměř stovka našich občanů včetně dětí. A sázeli všichni, děti,
rodiče, babičky i dědové včetně těch nejmenších. I přesto, že počasí nebylo nejlepší, ráno
dokonce chvilku drobně pršelo, nadšení bylo veliké. Již půl hodiny před zahájením se
trousily skupinky rodičů s dětmi či vnoučaty s nářadím, aby si vysadily svůj strom. Stromy
zajistil pan Danek Adametz, na místo je traktorem dovezl pan Evžen Fiala a už se
do předem připravených jam sázelo. Ochotné ruce mužů nabíjely kladivem kůly, děti
s ostatními pak zasypávali kořenový bal stromů. Nezapomnělo se ani na řádné uvázání
kmínku stromů ke kůlu a označení jmenovkou, kdo ten či onen strom vysadil. A za dvě
hodiny nebylo co dělat. Celou tuto velmi zdařilou akcii za kterou chci vám všem upřímně
poděkovat natočil kameraman Sdružení obcí Hlučínska pan R. Pečínka a můžete se na ni
podívat na www.hlucinsko.cz. Poděkování patří rovněž paní ředitelce a učitelkám základní
školy, které přispěly k propagaci této akce ve škole. Jednotlivě vysázené stromy sponzorsky
zaměřil pan Robert Grygarčík a do mapky dopracoval ing. arch. Petr Mlýnek, za což jim
rovněž děkujeme. Byl to úspěšný začátek a na jaře chceme pokračovat s další výsadbou.
Až se jednou budou naše děti, které mezitím dospějí a budou mít své rodiny, procházet
vzrostlým lesoparkem, možná si vzpomenou, jak jsme začínali. Vysázené stromy a keře mají
mít i naučný charakter, aby se naše děti naučily nejen rozpoznávat jednotlivé druhy dřevin,
ale také se o ně starat a chránit je. Ještě jednou Vám všem srdečný dík. Díky vlhkému
podzimu se pěkně zazelenal kopeček pro sáňkování dětí u přečerpávací stanice, na jehož
konečné úpravě mají svůj podíl pan Alois Schaffartzik spolu s panem Evženem Fialou.
Dovoluji si jim oběma touto cestou poděkovat za ochotu i práci, kterou tam odvedli. Doufám,
že nějaký sníh napadne, aby si ho děti mohly užít. Dokončeno do konečné podoby bylo
ozelenění kolem odpočívadla u Kateřinského potoka, které z jara zatravníme. Poděkovat se
sluší a patří a my takto činíme i čtyřem pracovníkům, kteří formou veřejné služby se každý
měsíc svou prací podílejí na úpravě obce a
zlepšování životního prostředí.
Z cizích staveb, které po nějakou dobu nepříznivě ovlivňovaly bydlení části našich
občanů, bych vzpomenul dobudování spojky S 1, která byla v minulých dnech slavnostně
otevřena a vyvážením zeminy ze skládky pro konečnou úpravu svahů spojky znečisťovala
Bezručovou a Slezkou ulici včetně chodníků, byť se snažili vozovku průběžně čistit. Na jaře
příštího roku provede firma Skanska nový povrch vozovky mezi Kateřinským mostkem
a mostkem přes řeku. V příštím roce by měla být dokončena i konečná úprava pravého břehu
řeky a po dokončení plánujeme osvětlení chodníků až k trati. Dokončen je rovněž jez
na řece Opavě u Komárova. I zde bylo užíváno našich komunikací. Ulice Sportovní
pod hřištěm až ke trati je opravena, směrem na Velké Hoštice se opravuje. Vodárny Ostrava
provedly rekonstrukci vodovodu na Smetanové, Dvořákové a části ulice Opavská.

Na vlakové zastávce byla vybudována nová opěrná zeď včetně plotu a předláždění chodníku
k čekárně. Z jara bude provedeno nové ozelenění přilehlé plochy. Technické služby provedly
částečné opravy chodníků na ulici Luční, Bezručova, Kmochova, Svobody, Školní, Ú statku,
U tržnice a v Zátiší. Opravena byla rovněž vpusť na ulici Slezská u Bolatzkých. Do konce
roku by měla být provedena oprava šachtice dešťové kanalizace na křižovatce ulice
Sportovní a Školní. Přes celou osadu Pusté Jakartice byl položen nový koberec, který
provedlo ŘSaD Ostrava.
V příštím roce by se měla provádět rekonstrukce vodovodního řádu na ulici Svobody,
Bezručové, Družstevní a částečně na ulici Luční. Pokračovat se bude s opravami dalších
chodníků, provede se přemístění osvětlení na hřišti, připravuje se vybudování dětského
hřiště a pro zpomalení dopravy na Opavské ulici usilujeme o zprovoznění radaru.
V podzimních měsících započalo podzimní kolo fotbalových soutěží, ve kterých se naši hoši
snažili seč jim síly stačily za podpory fanoušků a diváků. Koncem října uspořádalo
sdružení rodičů a přátel spolu se základní školou Rej strašidel. Předposlední neděle se
v naší městské části nesla v duchu „ P ř e d v á n o č n í h o j a r m a r k u " plného zajímavých
nápadů, jak si ozdobit vánoční stůl i stromek, s možností nakoupit si dárky pro své nejbližší.
Nabízely se výrobky lidových řemesel z keramiky, slámy, perníku, medové produkty,
malovaly se vánoční baňky ze Slezské tvorby, různé ozdoby, knihy s vánoční tématikou
a mnoho dalších originálních věcí. Příjemnou atmosféru doplnil Mikuláš rozdávající dětem
sladkosti v pozadí se dvěma lucifery, kteří svými zjevy naháněli některým nezbedníkům
trochu strach. O tradičně chutný punč, svařák či dobře opečenou klobásu, čerstvé a chutné
koláče, ale i další dobroty se postarali hasiči. Sálem opět voněla a příjemně chutnala pravá
„Kateřinská káva" a v prvním patře jste mohli shlédnout vedle dalších zajímavých řemesel
i nádherný bétlém s mnoha figurkami z počátku 16. století. Pro děti, které přinášely
do soutěže „o nejlepší ozdobu" na vánoční strom vyrobenou z různých materiálů, byla
připravena veliká schránka na dopisy dětí, co by si přály o letošních vánocích
pod stromeček. Na první adventní neděli se obcí rozzářila vánoční výzdoba. Tradičně pořádané
V á n o č n í r o z j í m á n í s vystoupením dětí mateřské a základní školy se letos
neuskutečnilo pro onemocnění mnoha dětí, které měly účinkovat. Svým vystoupením
v klubu seniorů a vánoční besídkou pořádanou ve škole však potěšily nejedno srdce a duši
zúčastněných. Děkujeme Vám. Spolu s panem farářem a s Obecními úřady Velké Hoštice
a Chlebičov pořádáme v chrámu Páně vánoční koncert, na který jste všichni srdečně zváni.
A poslední akcí tohoto roku bude již tradičně připravovaný S i l v e s t r o v s k ý b ě h pořádaný
Českým červeným křížem, sportovci a obecním zastupitelstvem.
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám poděkoval za pomoc, přízeň i spolupráci, abych rovněž
poděkoval za podnětné připomínky a postřehy, které nám pomáhají v naši další práci.
Děkuji rovněž společenským organizacím, základní a mateřské škole za veškeré aktivity ať
na poli sportovním, kulturním, společenském, za pomoc při udržování pořádku, čistoty
a udržování zeleně v naší obci. I když ne všechno se zdaří, svou pomocí a prací přispíváte
k rozvoji společenského života v naší obci. Děkuji rovněž všem firmám a jejich pracovníkům,
které svou prací i sponzorskými dary přispěly k tomu, že jsme mohli připravované akce včas
realizovat. Chtěl bych Vám jménem zastupitelstva naší městské části i jménem svým
popřát v nadcházejících vánočních dnech příjemné prožití svátků Vánočních a do Nového
roku popřát dobré a pevné zdraví, štěstí, osobní a rodinnou pohodu v kruhu svých blízkých
a přátel.
MVDr. Stanislav Kubesa starosta
městské části Malé Hoštice
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informací

Jako každoročně, tak i letos jsme byli požádáni Charitou Opava o pomoc při organizaci
T ř i k r á l o v é s b í r k y 2010, která se uskuteční v neděli 3. ledna 2010. Věříme, že i letos,
tak jako v létech minulých budete ochotni podle svých možností přispět do sbírky. Výnos
Třikrálové sbírky 2009 byl použit na podporu seniorů a pomoc lidem s duševním
onemocněním. Děkujeme.
V souvislosti s přicházejícím zimním obdobím dovolujeme si Vás požádat o pomoc
při úklidu sněhu z chodníků sousedících s Vašimi pozemky, aby nedošlo ke zbytečnému
zranění kohokoliv z nás. Potřebujete-li k posypu drť, je na skladě obecního úřadu. Děkujeme
za pomoc i pochopení. Připomínáme rovněž řidičům, parkujícím svá vozidla na veřejných
komunikacích, aby si je parkovali doma na svých pozemcích. Tam, kde bude obtížné
pro neuposlechnutí řidičů projíždět s technikou zajišťující odhrnování sněhu, se zimní údržba
provádět nebude.
Zastupitelstvo městské části

V minulých dnech se objevilo ve Vašich schránkách vánoční blahopřání od předsedy
ZO KSČM, ve kterém Vám mimo jiné sděluje, že jsme jim zakázali mít propagační skříňku u kaple
a že jde o snahu komunisty zastrašit, odehnat od nich voliče s laciným cílem upevnit tvrdý
kapitalismus. K tomuto výroku sdělujeme pouze tolik, že informační skříňky jsou majetkem obce
a že nelze, aby si s ní každý dělal co se mu zlíbí. Nikdy jsme nepotřebovali nikoho zastrašovat, ani
odhánět voliče, nemluvě o upevňování tvrdého kapitalismu.Smyslem naší práce a jednání bylo a je
dávat lidi dohromady, spolupracovat se společenskými organizacemi, školou a dalšími institucemi
ve prospěch obce a svou každodenní prací postupně měnit tvář naši městské části, což jste snad
již za těch 7 let sami poznali. V souvislosti s množícími se požadavky o přidělení informační skříňky
dalším společenským organizacím vyvíjejícím aktivní činnost a pracujícím s naši mládeži,
ale i nově vzniklého občanského sdružení Červená hvězdička, vznikla potřeba tyto požadavky
řešit. Zastupitelstvo po zralé úvaze na svém podzimním zasedání rozhodlo, že stávající skříňky
u zastávky MHD, kde není vhodného prostoru pro skříňky další, budou užívat společenské
organizace, škola a obecní úřad a pro další potřeby jsme nechali vyrobit dvě další, které spolu se
skříňkou obecního úřadu jsou umístěny na obecním pozemku na ulici Slezská poblíž vlakového
nádraží. Ty byly nabídnuty k užívání KSČM a výše uvedenému občanskému sdružení. Nic jsme
nezakazovali, jak pisatel uvádí, ale požádali jsme písemně ZO KSČM, aby si materiály ze skříňky
přesunula do stanoveného termínu tak, abychom mohli uvolněnou skříňku předat k užívání Sboru
dobrovolných hasičů, kteří v posledních létech vyvíjejí velmi aktivní činnost včetně žen a práce
s mládeží. A takováto činnost stojí za prezentaci a propagaci, vždyť svou činností vychovávají
mladou generaci k povinnostem a zodpovědnosti a reprezentují rovněž naši obec.
Zastupitelstvo městské části Malé Hoštice

Platnost řidičských průkazů
Pro větší přehlednost jsme pro Vás do tohoto vydání zpravodaje připravili přehled
všech typů používaných řidičských průkazů, kde si sami můžete zkontrolovat, zda právě
ten Váš „řidičák" stále platí, popřípadě, kdy jeho platnost končí a Vy jej musíte vyměnit
za nový.
Typ 1: vydáván v období od 1.7.1964 do roku 1986
Povinná výměna: do 31.12.2007
JIŽ NEPLATNÝ!!!
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Typ 2: vydáván v období od roku 1987 do roku 1991
Povinná výměna: do 31.12.2007
JIŽ NEPLATNÝ!!!
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Typ 3: vydáván v období od roku 1992 do roku 1993
Povinná výměna: do 31.12.2007
JIŽ NEPLATNÝ!!!
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Typ 4: vydáván v období od roku 1994 do roku 1996
Povinná výměna: do 31.12.2010 !!!
Platnost bude končit!!!

Typ 5: vydáván v období od roku 1997 do roku 2000
Povinná výměna: do 31.12.2010 !!!
Platnost bude končit!!!
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Typ 6: vydáván v období od roku 2001 do 30.4.2004
Povinná výměna: do 31.12.2013
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Postup výměny řidičského průkazu
Typ 7: vydáván od 1.5.2004
Povinná výměna: do 10-ti let od data vydání

Na příslušném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností, nebo magistrátu
města na území ČR se vyplní žádost (dostanete na místě) a předloží jedna barevná nebo černobílá průkazová fotografie (35x45 mm). Nový řidičský průkaz je obvykle vyhotoven do 15-20 dní.
Původní řidičský průkaz se úředně znehodnotí při vydání nového řidičského průkazu. Výměna je
prováděna ZDARMA.
Právní postup vyřízení žádosti je stanoven Zákonem č. 361/2000 Sb. (o provozu
na pozemních komunikacích) a vyhláškou č. 31/2001 Sb. (o řidičských průkazech a o registru
řidičů).

Oznámení o změně ceny vodného a stočného
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava byly v souladu s platnou legislativou schváleny nové ceny vodného
a stočného s účinností od 1. ledna 2010 takto:
voda pitná (vodné)

27,91 Kč/m3 bez DPH

30,70 Kč/m3 s DPH

voda odvedená (stočné)

24,71 Kč/m3 bez DPH

27,18 Kč/m3 s DPH

Nové ceny budou uplatněny vůči odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím
po 1. lednu 2010, popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.

Tříkrálová sbírka
Tak jako tradičně na začátku každého roku i v lednu 2010 proběhne v naší obci Tříkrálová
sbírka, kterou pořádá opavská Charita. Výnos z Tříkrálové sbírky 2009 Charita Opava použila
na zkvalitnění péče o seniory. Zakoupila např. 2 osobní automobily, zdravotnický materiál
a uhradila náklady spojené s poskytováním služeb seniorům. Dále jej použila na pomoc lidem
postiženým povodní v létě 2009 na Novojičínsku.
Také výtěžek Tříkrálové sbírky 2010 bude určen na zkvalitnění péče o seniory. Tato pomoc se bude
vztahovat na mobilní hospicovou, pečovatelskou a ošetřovatelskou službu a na stacionář
pro seniory. Pomoc prostřednictvím těchto služeb přijímá pravidelně 520 seniorů.
V Malých Hostících navštíví skupinky Tří králů domácnosti v době mezi 1. -11. lednem
2010. Koledníčci budou vždy doprovázeni osobou starší 15 let s řádně vyplněnou průkazkou
a zapečetěnou pokladničkou.

Pozvánka na vánoční koncert
Obecní úřad Velké Hoštice ve spolupráci s obecními úřady v Malých Hostících a Chlebičově
pořádá

Vánoční koncert při vánoční dlouhé noci,
který se koná v neděli 27. prosince 2009 v 17 hodin
ve farním kostele sv. Jana Křtitele ve Velkých Hostících.
V programu vystoupí Krnovská cimbálová muzika vedená Mgr. Jiřím Zezulou.
Zpívají: Vlasta Rozsívalová, Dorota Smělíková a Zdeněk Zezula.
Spoluúčinkují hosté: Kateřina Vidličková a Lucie Šimíčková - flétny, Lenka Slavíková - housle,
Matěj Steininger - horná.
Náklady hradí obecní úřady, vstupné v kostele je dobrovolné.
Výtěžek z akce bude věnován naší římskokatolické farnosti.
Pro zájemce z Malých Hostie bude přistaven autobus, který odjede z 16.30 hodin od kaple.

Mikulášská nadílka
Dne 5. prosince odpoledne se všechny jakartické děti sešly u kapličky a netrpělivě
očekávaly, až se objeví ti, kteří jim každoročně přinášejí nadílku. Mikuláš, čert a anděl. A vzhledem
k tomu, že vše bylo pečlivě naplánováno, dočkaly se záhy. To se za zvuků zvonu a kovového řetězu
najednou ze tmy vynořil čert tak škaredý, že jsem měl strach i já. Menší děti se ještě více přitiskly
ke svým rodičům, větší se postavily alespoň za ně. Poté, co přišel i Mikuláš a anděl, jsme se všichni
přesunuli do místnosti vedle kaple, kde každé dítě zazpívalo pěknou písničku nebo předneslo
krátkou básničku. Vzhledem k tomu, že Mikuláš nevynechal se svou žádostí o hudební nebo
recitační příspěvek ani dospěláky, dobře jsme se všichni bavili. Rozdávání balíčků předcházela
nezbytná trocha pláče nejmenších, ale tak to má být. Poté se už malí „hrdinové" vrhli na své tašky
plné dobrot a dárečků, za které vděčí Úřadu městské části Malé Hoštice, TEMPO obchodnímu
družstvu a svým dílem přispěli i rodiče dětí. Následovala dětská diskotéka, při které si děti
pohrávaly s bublifuky, nafukovacími balónky a dalšími hračkami, které objevily ve svých nadílkách
společně s dobrotami. Všem děkujeme a už se těšíme na další rok.
Jiří Chmelař ml.

PUSTÉ JAKARTICE
Občané Pustých Jakartic se v průběhu měsíce listopadu sešli k brigádě, při které
odklidili z okolí kapličky obrovské množství listí, jenž napadalo ze všech druhů stromů,
které v obci rostou.

Starší, mladší i nejmladší ti všichni dohromady hrabali, zametali
a uklízeli, aby každý, kdo projíždí přes Jakartice viděl a věděl, že nám není
lhostejné, v jakém prostředí žijeme.
Všechno napadané a posléze i nahrabané listí jsme odvezli na vozíku za autem na pole a tam je roztáhli. Sám jsem
byl překvapen, kolikrát jsme museli onu
cestu absolvovat. Chtěl bych touto cestou
poděkovat našim zastupitelům, že si
na nás s odvozem odpadu každoročně
vzpomenou.

Ve středu, dne 25. listopadu 2009 se podařilo,
na základě dobré myšlenky p. Karla Kopperberga
a následné pomoci p. Petra Lattoně výhodně
odkoupit dvacet židlí z bývalé Čínské restaurace
v Opavě a dopravit je do Jakartic. I přesto, že od zrušení „Číny" už uplynulo mnoho času, červeně
vypolstrované židle z masívu kombinovaného
s kovem vypadají stále jako nové a věřím,
že Jakartičanům ještě „udělají službu". Už je vidím
seřazené při příští slavnostní mši svaté v naší obci,
myslím, že to bude krásný pohled.

Další brigádu jsme naplánovali na poslední listopadovou sobotu a jejím úkolem byl
generální úklid kaple a vedlejší místnosti, která slouží jako klubovna, chcete-li kulturní místnost.

Každý z nás si našel nějakou práci. Vláďa
„KŘAK" Šachov uřezal, vyvrtal, našrouboval a zatmelil
dřevěný práh pod dveře na půdu, aby tam nezateklo
nebo nenafoukal sníh, já jsem společně s Michalem
„MAJKLEM" Kopperbergem navrtal nástěnné držáky
reproduktorů, které budou „vyřvávat" při našich
častých setkáních. V dalších dnech jsme ještě navrtali
bílé plastové lišty a do nich schovali reproduktorové
kabely, aby to v místnosti nevypadalo jako ve studiu.

Martin „MATES" Řehulek uschoval s pomocí ostatních na
půdu staré židle a poté se pustil do čištění okapů, které se
zanášejí napadaným listím a jehličím takovou rychlostí, až nás to
všechny překvapilo. Pročistily se všechny sběrače i síta a
dokonce muselo dojít na pružinu, kterou se čistí ucpané odpady.
Teď už víme, že bude potřeba tuto činnost opakovat v kratších
intervalech, předejdeme tím možným problémům.
Naše děti si mezitím radostně zadováděly za kapličkou a
pobyt na čerstvém vzduchu jim rozhodně prospěl více, než si
samy zatím uvědomují.
Luboš „LUPU" Klos zase zametal
chodník a okolí kapličky a lítal s
plastovou popelnicí sem a tam.
Mezitím naše manželky čistily okna,
vytíraly podlahy, utíraly parapety, pomáhaly s vytvořením nové
výzdoby do nástěnky, oživily nové a utřely staré židle a dělaly další
potřebné věci tak, abychom poté všichni mohli chvíli posedět u dobré
kávy a kousku buchty. Za v tuto roční dobu neuvěřitelně krásného
počasí se povedlo udělat kus dobré práce a celé sobotní odpoledne se
opravdu vydařilo.
Všem, kteří se rozhodli svým dílem přispět ke zkulturnění Jakartic patří
můj dík.
V témže týdnu byl pracovníky firmy Značky Morava proveden
nástřik vodorovného dopravního značení na nový živičný povrch silnice vedoucí od naší
křižovatky směrem na Opavu. Jejich činnost byla profesionální, rychlá a precizní. Nová silnice
vypadá po nastříkání bílých čar pěkně, ale přesto je pro mne výsledek obrovským
zklamáním. Dne 15. září 2009 byla totiž ze strany zastupitelstva obce zaslána na Krajský
úřad žádost o změnu tohoto vodorovného dopravního značení spočívající v nastříkání takzvané
plné čáry, která by vedla celou obcí a ještě kousek před i za ní. Z vlastní zkušenosti vím, že
stejná úprava výrazně zpomalila řidiče např. na ulici U dráhy, vedoucí podél Stříbrného jezera
v Opavě. Jelikož není vodorovné značení provedeno dle požadavku zastupitelstva, je vidět, že
dva a půl měsíce není pro naše úřady dostatečně dlouhá doba k tomu, aby byla žádost
promítnuta do praxe, popřípadě pokud se kompetentní orgán rozhodl tuto žádost zamítnout,
mohl svůj krok zdůvodnit, což se doposud nestalo. Velká škoda!
Jiří Chmelař ml.

Sbor dobrovolných hasičů
Vážení spoluobčané,
rád bych Vás seznámil s činností našich hasičů za uplynulé období. Soutěžní družstva
mužů a žen se v letošním roce zúčastnila dvanáctidílné soutěže Opavské ligy. Mužům patřila
v konečném pořadí 16. příčka z 37 družstev a o jediné místo jim unikl postup do finále, kde se
probojovalo patnáct nejlepších, ženy se v konečném pořadí umístily na 6. místě z 15 družstev.
V kategorii veteránů muži nad 35 let jsme se zúčastnili několika soutěží a vždy se nám podařilo
umístit mezi prvními třemi. Na okrskové soutěži a soutěži na Palhanci jsme obsadili druhá místa
a na Veterácupu v Kravařích jsme po několika druhých a třetích místech konečně vyhráli.
Po několikaleté odmlce se dal dohromady kolektiv mladých hasičů v kategoriích mladších
i starších žáků. Zúčastnili se podzimního kola soutěží a v konečném pořadí jim patří umístění
uprostřed startovního pole. Myslím si, že s účinkováním našich družstev na sportovním poli
můžeme být spokojeni. I po uzavření sportovní sezóny žen a mužů v Opavské lize jsme se sportem
úplně neskončili. Na řadu přišli naši nejmenší, kterým sezóna teprve začala. Při poslední soutěži
na konci října se naším mladým hasičům podařilo vyhrát putovní pohár města Kravař i přesto,
že jsme se této soutěže původně nechtěli zúčastnit.
V sobotu 21.11.2009 za krásného počasí jsme uspořádali ve spolupráci s SDH Komárov
výlet do Ostravy, kde jsme navštívili hasičské muzeum a záchrannou stanici „112" v Ostravě-Zábřehu s prohlídkou a výkladem. V muzeu si naši nejmenší mohli vyzkoušet jak záchranu
raněného z hloubky, tak i veškeré vybavení zachované z dávných dob. Na stanici 112 patřil největší
obdiv záchrannému vrtulníku, hasičské technice a nejmodernějšímu vybavení. Po zpáteční cestě
jsme se zastavili u Památníku 2. světové války v Hrabyni.
O týden později jsme se sešli v hasičské zbrojnici, kde nás navštívil Mikuláš s čerty,
kteří přinesli bohatou nadílku pro naše malé hasiče. Před příchodem Mikuláše měly děti bohatý
program. Tvarovaly marcipán, vylívaly horkou čokoládu do vánočních motivů, malovaly baňky.
Na závěr bych rád poděkoval všem sponzorům, díky nimž jsme mohli uspořádat tyto krásné
a zajímavé akce. Dále bych chtěl poděkovat rodičům a všem, kteří nám pomohli s přepravou dětí
na soutěže a s tím souvisejících činností.
Pavel Věncek, starosta SDH

Hasiči - ženy

Hasiči - muži

WSL
Družstvo nejmladších
Horní rada: Luboš Gaura - vedoucí, Anna Národová,
Lucie Grygarčíková, Veronika Trulleyová, Markéta Jordová,
Lenka Grygarčíková, Michaela Opuszynská, Martin Trulley - vedoucí,
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O Výlet do hasičského muzea
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Dolní řada: Michal Sliž, Filip Trulley, Sabina Fialová, Jirka Kurtin,
Adéla Grygarčíková, Vendula Kravařova, Nella Pekárková, Adéla
Riplová, Viktor Kurtin

Třetí předvánoční jarmark
Již potřetí za sebou připravilo zdejší zastupitelstvo na předadventní víkend jarmark,
který se uskutečnil v prostorách malohoštického obecního domu v neděli 22. listopadu v době
od 9 do 17 hodin. V sále si mohli návštěvníci nakoupit drobné vánoční dárky, nebo se inspirovat
pohledem na krásné dekorace a ozdoby. Největší zájem byl o baňky ze Slezské tvorby, na které si
nechávali zákazníci napsat věnování podle svých přání. Již tradičně se akce zúčastnili také místní
občané, pan Frank nabízel své produkty z medu a pan Gratza dřevěné hračky. Květinový krámek
s pestrou nabídkou vánoční výzdoby si na jarmarku otevřela paní Režnarová z květinářství Hanka
a ozdoby z perníku prodávala paní Humplíková z Opavy. Keramické vánoční ozdoby pocházely
z dílny U kouzelného zvonku a další vánoční ozdoby nabízela také opavská Charita. V horním
patře obecního domu byly vystaveny historické betlémy, zapůjčené z komárovského farního
kostela a z křesťanské mateřské školy na Mnišské ulici. Ty se jistě líbily zejména dětem,
které mohly přinést vlastnoručně vyrobené vánoční ozdoby a u-příležitosti návštěvy jarmarku
napsat dopis Ježíškovi. Spíše jarní počasí s teplotami kolem 10 stupňů nad nulou neubralo nic
na sváteční vánoční atmosféře, jistě i díky čertům s Mikulášem, kteří upoutali pozornost především
nejmenších návštěvníků. Akce se stejně jako v minulých letech těšila velkému zájmu.

Rodičům budoucích prvňáčků
Milí rodiče,
dovolujeme si Vás pozvat na zápis do naší školy, který proběhne dne 22. ledna 2010. Zároveň si
uvědomujeme, že první vstup dítěte do školy je pro něj i pro Vás velice náročný. Proto Vám
předkládáme několik užitečných rad, jak Vašemu dítěti vstup do školy usnadnit. Nechceme, abyste
děti předem něčemu učili, ale abyste již nyní u dětí vytvářeli správné návyky. Napravování
špatných návyků až ve škole je velmi náročné a většinou marné.

SPRÁVNÉ DRŽENÍ TUŽKY, SKLON PAPÍRU ASEZENÍ
Dítě musí umět vytvořit tzv. špetku (jako když chceme solit třemi prsty), do které vložíme tužku tak,
zeje přidržována seshora lehce palcem a ukazovákem a prostředník je pod ní podsunutý. Leváci
drží tužku stejně jako praváci. Tužka by měla směřovat k rameni ruky, kterou dítě kreslí. Dětem,
u kterých se nedaří vytvořit správný úchop, jsou doporučovány trojboké tužky a pastelky.
U praváků položíme papír před dítě tak, že pravý horní roh směřuje nahoru, u leváků je tomu
obráceně. Při psaní i kreslení sedí dítě tak, žese vždy nohama dotýká země.
SPRÁVNÁ VÝSLOVNOST
Jedna z nejužitečnějších věcí, kterou můžete pro své dítě udělat je mluvit s ním. Není-li dítě zvyklé
vyjadřovat slovně své myšlenky, bude ve škole v nevýhodě a mohlo by ztratit sebedůvěru. Proto
má-li vaše dítě nějaké potíže s výslovností, je nejvyšší čas navštívit logopeda a tyto problémy
odstranit, a tím usnadnit dítěti komunikaci s ostatními.
SCHOPNOST VYDRŽET U PRÁCE
Při každé vhodné příležitosti věnujte dětem dostatek času. Zahrajte si s nimi nějakou
společenskou hru (Pexeso, Člověče nezlob se). Snažte se vždy hru, kterou si dítě samo vybralo
dohrát. Při těchto činnostech je učíte vytrvalosti, pozornosti, posilujete nervovou soustavu
a rozvíjíte dětské myšlení a tím vytváříte dobré předpoklady pro úspěšný start ve škole.
Mgr. Hana Radová
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Možnost zhotovit si vlastní adventní věnec využilo mnoho rodičů. Těšíme se na vás u dalšího
společného tvoření.

Třídění odpadů v základní škole
Vážení občané,
rádi bychom Vás upozornili prostřednictvím zpravodaje na možnosti třídění odpadů
uskutečňovaných v budově naší školy. Pokud máte zájem „spolupečovať' o naše společné životní
prostředí tím, že budete spolu s námi uvědoměle nakládat s odpady, budeme rádi.
V budově naší školy se nachází několik kontejnerů, které nejsou běžně umisťovány v obcích.
Pokud chcete správně nakládat s některými svými věcmi, které Vám již dosloužily, tak byste je
museli odevzdat ve sběrném dvoře. Naše škola Vám tedy umožňuje je odevzdat u nás. Jedná se
o sběrné nádoby na:
1. plastové (pet) láhve bez víčka.víčka z plastových nádob (láhve a víčka jsou vyráběna
z jiného druhu plastu, tudíž je vhodnější je oddělovat)
2. baterie (vybité baterie, včetně baterií z mobilních telefonů)
3. drobné elektrické přístroje (vysloužilé mobily, foťáky, rychlovarné konvice, toastovače,
kamery, hry, hračky, rádia, CD a DVD přehrávače atd.)
Nepodceňujte správné nakládání s odpady, některá zejména elektrická zařízení obsahují velmi
škodlivé a jedovaté látky a také řadu drahých kovů, které lze znovu zpracovat a tudíž se můžeme
podílet na vzniku znovuobnovitelných zdrojů. V dnešní době „boomu" elektrických spotřebičů
příroda potřebuje pomoc nás všech. Myslete na životní prostředí nejen svých dětí, ale také svých
pra-pra-pravnoučat.
Své dosloužené věci můžete posílat prostřednictvím dětí a našich žáků. Pokud nemáte dítko
ve škole, tak se určitě v okolí Vašeho bydliště nějaký náš žák nachází, anebo klidně dojděte
osobně a odevzdejte je jakékoliv dospělé osobě z naší školy.

SBĚR PAPÍRU -PODZIM 2009
NASBÍRALO SE 4601 KG
Do naší školy chodí 81 žáků a 62 žáků doneslo sběr. Pochvalu zaslouží zejména žáci 4. třídy,
zapojili se všichni.
Nejlepší sběrači:
Julie a Maroš Mečiarovi
Tereza Adamčíková
Vojtěch, Ondřej a Tomáš Tógelovi

700 kg
400 kg
270 kg

Nejlepším gratulujeme, děkujeme všem.
Preventista EWO, Petra Bartošíková

Zpráva Českého červeného kříže
Vážení spoluobčané, ráda bych Vás seznámila s činností a prací Českého červeného kříže
v naší obci za uplynulý rok. Rok 2009 začal pro naši společenskou složku plesem, který jsme
uspořádali v pátek 16. ledna. V rámci jarního úklidu jsme v dubnu vypleli a vyčistili záhon
na Smetanově ulici. Pro nejmladší i nejstarší jsme připravili na sobotu 5. září zájezd do ZOO
v Lesné u Zlína. Zúčastnili se rodiče s dětmi nebo prarodiče s vnoučaty, počasí bylo příznivé
a krásné prostředí zoologické zahrady se spoustou exotických zvířat zaujalo jistě všechny. Touto
cestou bychom rádi vyjádřili poděkování obecnímu zastupitelstvu za finanční příspěvek,
který jsme použili na tento zájezd.
Je samozřejmostí, že jsme se podíleli na přípravě a hladkém průběhu našeho odpustu
ve dnech 12. a 13. září. V sobotu jsme prodávali koláče a kávu a v neděli ráno pomáhali s úklidem
návsi, aby bylo vše připraveno na mši svatou. Na poslední den tohoto roku připravujeme spolu
s našimi sportovci a obecním úřadem tradiční Silvestrovský běh, kde bude zajišťovat opět
občerstvení a horký čaj. Akce začíná v 15 hodin.
Z finančních důvodů nechystáme na příští rok žádný ples, protože tyto akce se pro nás
ukázalyjako prodělečné.
Za výbor ČČK přejeme všem občanům Malých Hostie veselé vánoce a hodně štěstí v roce
2010.
Alžběta Wehowská

Šachisté hrají v okresním přeboru
V nové sezóně hráči šachového oddílu Malých Hostie bojují v okresním přeboru, kam se
v loňském roce probojovali. Hned v prvním kole narazili na velmi silný tým Dolního Benešova
a vysoko prohráli. Ve druhém kole přivítali doma hráče Budišova nad Budišovkou. S tímto týmem
svedli naši šachisté vyrovnaný boj a prohráli nejtěsnějším rozdílem. Škoda mé prohry, mohla být
alespoň remíza. Ve třetím kole se už šachistům podařilo bodovat, když vyhráli na půdě silného
soupeře, týmu West Opava B. Tímto vítězstvím si hráči Malých Hostie jistě posílili sebevědomí
do dalších bojů a udržují si dobrou pozici v průběžné tabulce okresního přeboru. Na postup
do vyšší soutěže to sice zatím není, ale mohli by se v této soutěži alespoň udržet. Z hráčů bych rád
vyzdvihl posilu z Kravař Leo Glinze a pak hráče na zadních šachovnicích Hubálka a Ženku.
Především Vojta Hubálekje se svými 3 remízami ze 3 zápasů výrazným přínosem.
Tak jsme již podruhé v této sezóně měli možnost hrát v domácím prostředí. Aopět jsme vyšli
bodově naprázdno.Silného týmu z Darkoviček jsme se sice nezalekli a statečně bojovali,
ale nestačilo to. Nakonec jsme prohráli těsně rozdílem pouhého půl bodu. Vzhledem k výsledku tak
hodně mrzí neúčast Vojty Hubálka, který se vůbec nedostavil. Atojsem ho dosud chválil, jaký je to
v této sezóně platný hráč. Také Martin Gazda mohl více bojovat za tým.

Ve druhém kole nevyužili hráči domácí prostředí. Chybí jim v obecním domě něco?

Šachisté hrají nejen dlouhodobé soutěže týmů, ale pořádají také různé soutěže
pro jednotlivce. Jedním z takových počinů měl být i Vánočníturnaj v Malých Hošticích, který se zde
již v minulosti pořádal a chtěli jsme dále udržovat tuto tradici. Letos však byl turnaj uspořádán dříve.
Z velké části je zřejmě příčinou ne právě nejlepší podpora ze strany obce. Podle mých
informací, které sice nemusí být úplně přesné, ale daleko od pravdy jistě nebudou, jsme měli
přislíbenou dotaci na provoz klubu a pořádání Vánočního turnaje již začátkem roku. Po dlouhém
čekání jsme sice dotaci skutečně obdrželi, ovšem její použití bylo omezeno pouze na uspořádání
turnaje pro mládež a vyúčtovat ji bylo nutné do konce listopadu. Účast v okresním přeboru si tak
musíme zajišťovat z vlastních prostředků a poskytnout další finanční prostředky na pořádání
Vánočního turnaje už nebylo možné. I proto byl uspořádán turnaj pro mládež alespoň v ne příliš
výhodný termín v úterý 17.listopadu.

V
průběhu turnaje bylo zpravidla nejživěji u první šachovnice.
i. —

O to, že se přes všechny obtíže turnaj podařilo uskutečnit, se nejvíce zasloužili Martin
Gazda jako hlavní organizátor a zejména Jiří Klobouk, který uplatnil své kontakty a osobně zval
hráče jiných klubů. V hlavní kategorii mládežnického turnaje do 18. let zvítězil Jan Premus
ze Slezanu Opava, druhý se umístil Jan Gaiida ze stejného oddílu a na třetím místě skončila
Monika Bělková z oddílu Dolního Benešova. V doprovodné soutěži zvítězil Radomír Caletka,
před druhým Markem Nábělkem a třetím Zdeňkem Šnytou. V dětské kategorii byli odměněni
všichni, kteří přijeli. A také dospělí, kteří zajišťovali těmto malým hráčům doprovod se nenudili
a mohli si zahrát, i když mimo hlavní program. Nakonec ale byli spokojeni všichni.
Mgr. Pavel Gazda

Zpráva o činnosti tenisového oddílu TJ Slavia Malé Hoštice za rok 2009
Vážení přátelé,
čas utíká jako voda a než se nadějeme, bude tady konec dalšího roku. Pro zástupce
jednotlivých složek, oddílů nebo sdružení je to období hodnocení vlastní činnosti, s možností
vyzdvižení toho co se podařilo a zamyšlením se nad tím co nevyšlo a co je možné do budoucna
zlepšit.
Činnost tenisového oddílu tělovýchovné jednoty jako každý rok začíná uvedením tenisových
kurtů do provozuschopného stavu, aby se na nich mohli prohánět tenisoví nadšenci z naší obce
a blízkého okolí. Tenisové kurty se nám podařilo uvést do provozu začátkem května a prvních
čtrnáct dní, než došlo k dostatečnému zpevnění povrchu, bylo umožněno hrát pouze čtyřhry.
Na to navazoval ve druhé polovině května uspořádaný turnaj ve čtyřhrách hráčů nad 40 let.
Za účasti šesti párů překvapivě zvítězila dvojce I. Bilíček, V. Ženka, když v závěrečném duelu
porazila první nasazenou ve složení P. Ribka, P. Kvapil. Na třetím místě se dvěma prohrami
se umístila dvojce M. Mlýnek, S. Wolf, druhýjmenovanýje z Hradce nad Moravicí.
Během léta se nám však nepodařilo z důvodu nepříznivého počasí uspořádat tenisový turnaj
„O přeborníka Malých Hostie". To znamená, že na pomyslném vítězném trůnu setrval i v letošním
roce vítěz z loňska a tím byl L. Bilíček.
Na konci srpna byl ještě uspořádán druhý turnaj ve čtyřhrách, jehož se mohli zúčastnit hráči
nad 15 let. Za přítomnosti osmi dvojic se na prvním místě umístili J.Ribka s O. Roleder, jako druzí
skončili R. Blaga s D. Holešem a na třetím byli S. Wolf s V. Škrobánkem.
Během roku se několik hráčů tenisového oddílu zúčastnilo již druhým rokem podnikové
soutěže pořádané pod hlavičkou „Sdružení rekreačního tenisu Opava". I letos se nám podařilo
z osmi utkání ve třech zvítězit a obsadit tak sedmou příčku tabulky jako loni. Navíc se nám přihlásilo
několik mladých tenisových nadějí, které by se chtěly zúčastnit této soutěže pod hlavičkou
tenisového oddílu TJ Slavia Malé Hoštice s novým družstvem. S pořadateli soutěže se tato
přihláška již projednává a v příštím roce budou naši tělovýchovnou jednotu zastupovat dvě
družstva ve dvou různých kategoriích. To bude také představovat více příležitostí shlédnout tak
napínavá utkání, jako bylo proti čtvrtému umístěnému celku naší skupiny, kdy se vítězství
v jednotlivých zápasech přelévalo z jedné strany na druhou. Nakonec toto utkání skončilo 2:1
ve prospěch Malých Hostie. Naproti tomu se bude muset zlepšit organizace v plánování
využitelnosti tenisových kurtů, aby na jejich obsazenost příliš nedopláceli ostatní tenisté z naší
obce.
Na závěr nám milí spoluobčané dovolte, abychom Vám touto cestou a jménem tenisového
oddílu TJ Slavia popřáli klidné a spokojené prožití vánočních svátků a do nového roku pevné
zdraví, hodně štěstí a osobní spokojenosti.
Výbor tenisového oddílu TJ Slavia

Podzimní rozjímání
Podzim zalitý sluncem pomohl i nám fotbalistům a celá podzimní část se odehrála
v ideálních podmínkách bez bahnitých terénů a sychravého počasí.
Našim Mini žáčkům se podařilo ukončit polovinu soutěže na 3.místě s osmi výhrami, jednou
remízou a třemi prohrami, celkovým počtem 25 bodů, což je velmi pěkné umístění pro tým,
který si dokázal poradit s družstvy, jako je Hradec nad Moravicí, Vítkov nebo SFC Opava „B".
Starším žákům se podařil také husarský kousek, a to v podobě druhého místa s osmi výhrami,
jednou remízou a prohrou. V soutěži, ve které jsou nyní nováčkem, dokázali získat také 25 bodů.
Ti z vás, kteří sledují a prožívají úspěchy i neúspěchy našich družstev spolu s námi ví,
že se podařilo družstvu dorostu v minulém ročníku vyhrát a tím také postoupit do okresního
přeboru dorostu. Byla to pro ně soutěž nová, s daleko náročnějšími požadavky na předvedený
výkon a kvalitu. K hodnocení se trenér R. Grygarčík vyjádřil takto: „I když jsme neznali úroveň OP
dorostu, dali jsme si před začátkem letošního přípravného období za cíl umístění do pátého místa.
V této podzimní části jsme byli svědky některých výborných utkání, ale i průměrných
i podprůměrných. Bohužel se ani nám nevyhnula zranění a nemoci hráčů. Několikrát jsme
nastupovali k utkáním jen s jedním náhradníkem a třemi staršími žáky v základní sestavě, ale i tak
můžeme říci, že podzimní část dopadla úspěšně." A aby také ne. Družstvu dorostu se podařilo
získat 24 bodů, za kterými stojí osm výher a tři prohry, celkové skóre 37:15 a třetí místo. Za zmínku
stojí, že jejich utkání navštívilo nejvíce diváku vtéto soutěži.
Našemu A mužstvu se dařilo se střídavými úspěchy. Po velmi vydařeném začátku,
kdy se nám podařilo získat 12 bodů v řadě v podobě čtyř výher.došlo k hernímu útlumu a poklesu
formy u většiny hráčů základní sestavy. I tady se to neobešlo bez zranění a nemoci u několika
z nich. Celkový herní projev pak neodpovídal tomu, čemu jsme zvyklí. I přes obětavost starších
a zkušenějších hráčů nedokázali ti mladší najít v sobě dostatek odvahy a odhodlání strhnout
ve zlomových okamžicích vítězství na svou stranu. Konečných 23 bodů, sedm výher, dvě remízy,
čtyři prohry, skóre 30:20 a celkové šesté místo. To je odraz podzimního vystoupení našeho
A mužstva. Pevně věříme, že v jarních bojích minimálně potrápí letošní favority soutěže a nedají
„svou kůži" lacino.
Tolik k hodnocení jednotlivých družstev. Chtěli bychom se také zmínit o výsledcích,
kterých dosáhli naši benjamínci - družstvo Mini žáčků.
V neděli 29.11. proběhla v opavské víceúčelové hale kvalifikace O pohár města Opavy Mini
žáků ročníku 1999 a mladších. Všech 9 družstev, které přijely bojovat o ty nejcennější příčky, bylo
rozděleno do dvou skupin. Malé Hoštice si vybojovaly postup ze skupiny a nakonec i postup
do finále, které sice prohrály, ale postoupily na závěrečný finálový turnaj, který se konal ve středu
9.12. Tohoto turnaje se zúčastnila družstva okresu jako Budišov nad Budišovkou, Slávia Opava,
Kravaře. S jednou výhrou a dvěma prohrami to nakonec stačilo na boj o páté místo, kde už nebyl
rozhodující konečný výsledek ale to, že si zahrají i ti nejmenší. Konečné šesté místo v okrese je
výbornou vizitkou celého realizačního týmu ve složení Schaffartzik, Pospěch, Falhar a poděkování
patří nejen jim.ale i všem malým fotbalovým talentům a jejich rodičům, kteří je v tomto sportu
podporují. Ocenění si malí šikulové převzali od samotného pana Ivana Haška, předsedy ČMFS.
Pokud se chcete dovědět o této akci více, zhlédnout pár fotek, navštivte nás na našich webových
stránkách www.fotbalmh.cz.
Chtěli bychom pozvat všechny příznivce fotbalu v Malých Hostících na Ples sportovců,
který se bude konat v pátek 22.1.2010, a všechny aktivní členy fotbalového oddílu na Výroční
volební členskou schůzi, která proběhne 28.2.2010 v obecním domě.
Děkujeme všem za podporu hoštického fotbalu v roce 2009, realizačním týmům za čas
strávený na hřišti, hráčům za příkladnou reprezentaci obce. Přejeme klidné prožití vánočních
svátků, pevné nervy do nového roku a samá vítězství nejen na poli sportovním, ale i soukromém.
Fotbalový výbor TJ Slavia Malé Hoštice

Muži A
Nahoře zleva : Pospěch Lumír - trenér brankařů,Trulley Zbyněk - asistent trenéra, Kašny Daniel,
Harasim Michal, Kania Lukáš, Slíž Martin, Kříž Jan, Wiltch Tomáš, Kurzica Dalibor, Malohlava Matěj,
Fiala Stanislav - vedoucí mužstva, Fuss Petr - hlavní trenér
Dole zleva : Chříbek Jakub, Šafarčík Ondřej, Mlýnek Petr, Blaga Radek, Ballok Petr, Čubok Jan,
Staníček Martin, Bitta Roman
Chybí Thiemel Martin a Blaga Richard

VJ^*

Mini žáci
Pospěch Lumír - trenér

Falhar Milan - vedoucí Schaffartzik Břetislav - trenér

Z leva do pravá:
Glogar David, Koschatzký Tomáš, Hrbáč Zdeněk, Pospěch Ondřej, Schaffartzik Ondřej,
Hymlárová Klára, Tietz Šimon, Pospěch Daniel, Adametz Matyáš, Celta Zbyněk, Režnar
Radek, Hrdá Vojtěch, Tógel Vojtěch, Tógel Ondřej, Novák Matěj
Vlach Jan, Falhar Matyáš

MISTROVSTVÍ SVĚTA V TAEKWON-DO
Opavští Taekwondisté reprezentovali ČR v Taekwon-Do I.T.F., které se konalo ve dnech
14. -17. října 2009 v ruském Petrohradu. Celkově se Česká republika umístila na třetím místě.
Zlatou medaili si odvezla Korea, stříbrnou pak domácí Rusko.
Adéla Grodová startovala na MS
seniorů poprvé. Její disciplínou byly
technické sestavy v kategorii I. Dan. V boji
měla velkou konkurenci, ale i přesto se jí
podařilo získat cennou bronzovou medaili.
Na cestě ke zlatu byla zastavena největší
favoritkou soutěže z Koreje, která nakonec
tuto disciplínu vyhrála.
Z Opavanů dále startovali Marek
Vinárek a Lucie Zedková, která získala v
týmových soutěžích zlatou a bronzovou
medaili.

Zveme Vás na náš už
tradiční ples,
který se uskuteční 9.1.2010 od 20 hodin
v sále restaurace U Lípy.
Příspěvky do tomboly můžete přinést v sobotu
9.1. 2010 v době kolem 10.hod. přímo do restaurace ULípy,
kde bude našimi členy prováděna výzdoba sálu.
Prodej vstupenek od 28.12.2009.
Podrobnější info u členů výboru
nebo na tel čísle 723 242 363, 736 413 705.
Srdečně zve výbor
Českého zahrádkářského svazu

Formou sponzorské spolupráce vytiskla tiskárna RT Malé Hoštice.
Zároveň přejeme všem občanům Malých Hostie příjemné prožití svátků vánočních,
do nového roku hodně zdraví, elánu i mnoho pracovních a soukromých úspěchů.

