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Slovo starosty
V

ážení a milí čtenáři hošťálkovických listů,
nejprve Vám všem musím poděkovat
za vaši veškerou zpětnou vazbu a podněty, kterými nás zásobujete ohledně vydávání našeho
zpravodaje.
Jsem moc rád, že toto naše periodikum si u vás nachází své místo.
Pro letošek jsme měli cíl vydat dvě
čísla, ale díky Vaším příspěvkům
vydáváme již číslo třetí. V příštím roce budeme chtít tento koncept zachovat.
Na druhou stranu bych chtěl požádat o trpělivost a shovívavost,
když nevyjde váš článek nebo když ho upravíme
či zkrátíme. Akcí a možností o čem referovat je
dost, což nás samozřejmě těší, ale jelikož noviny vydáváme v omezeném rozsahu, tak ne vždy
lze vše v daném čísle obsáhnout.

Zimní údržba silnic

Zima nám „zaklepala na dveře“ a již nyní je
třeba dávat pozor na sjízdnost cest. Na tradiční
místa jsme rozvezli inertní materiál pro individuální posyp, ale letos s obavou, zda-li pak se
opět nějaké nádoby neztratí. Proto prosím buďme všímaví, zda-li si někdo „nevypůjčuje“, co
mu nepatří.

V této souvislosti bych chtěl požádat o parkování vozidel na vyhrazených místech, aby bylo
možné z důvodu zimní údržby bezpečně dané
komunikace prohrnout a uklízet.
Soustavně se nám také hromadí stížnosti
od týchž samých občanů na to, že odklízený
sníh je na jejich pozemku či plotě. Zde jsou dvě
možnosti. Buď to budeme všichni tolerovat, nebo budeme muset
v těch místech, kde to občanům
vadí, pluhování sněhu zrušit úplně. Vždy se žel na nějakou stranu
musí sníh nahrnout! Na druhou
stranu to přece nestojí tolik času
a úsilí, abychom si každý před
svým domem odhrabali svou cestičku?! Vždyť vzpomeňme dobu
nedávno minulou, kdy byla dokonce povinnost
odhrabovat přilehlý obecní chodník.

Naše nejbližší plány

A teď zase veseleji. Právě finišujeme s dostavbou toalet v přístřešku. Na silvestra Vás
všechny zveme na Silvestrovský punč (viz pozvánka na předposlední straně), kde bychom
chtěli přestřihnout ne červenou pásku, jak obvykle bývá, ale symbolicky právě toaletní papír
a uvést „v život“ tyto toalety.
Na podzim jsme připravovali rozpočet na příští
rok, který již visí na našem webu hostalkovice.
cz. Jedná se o vyrovnaný rozpočet ve výši 22

Adventní zamyšlení

M

ilí spoluobčané,
máme před sebou nejkrásnější svátky roku
– Vánoce. Je trochu škoda, že se nám z nich stále
více stávají svátky shonu. Jakoby
vánoční radost spočívala v tom, co
dostaneme, jak bude vyzdoben náš
příbytek a veřejná prostranství.
Přemýšleli jsme ale někdy o tom, proč
si vlastně na Vánoce dáváme dárky?
Je to na památku toho, že jsme byli
obdarování. Bůh Otec nám daroval
svého Syna Ježíše Krista, aby nám, až
vyroste, řekl a ukázal, že Bůh je nám
Otcem a má nás nekonečně rád. Že
s námi chce mít důvěryplný vztah. Ty
dárky jsou jenom symbolem, který
nám má připomenout tento největší
dar, který již máme.
Nebylo by proto rozumné hnát
se za symbolem a skutečný dar nechat bez povšimnutí. Jděme proto za skutečnou radostí
z jistoty, že je zde Někdo, kdo o nás stojí, komu
na nás záleží a kdo se nás nikdy nevzdá, bez
ohledu na to, jak jsme v životě úspěšní, nebo se

nám nedaří. A přijměme Boží pozvání stát se
jeho prodlouženou rukou. Předávat jeho lásku
dál. Skutečnou lásku, ne jenom náhražkové
dary. Jen tak zakusíme radost, pro
niž jsme stvořeni.
Pokud z toho máte radost a chcete mu za Dar jeho Syna poděkovat
spolu s námi, přijměte pozvání
na vánoční bohoslužby v kostele
Všech svatých (viz tabulka akcí).
A ještě mám pozvánku stát se tou
prodlouženou rukou rozdávající lásku. Po vánocích bude opět tradiční
Tříkrálová sbírka na Charitu, při
níž koledníci půjdou pozdravit své
spoluobčany s vánoční zvěstí, jak to
kdysi udělali bibličtí tři králové cestou do Betléma. Byli bychom rádi,
kdyby se do této akce zapojilo co nejvíce školních dětí v doprovodu svých rodičů. Proto
prosím zájemce o pomoc při této akci z řad rodičů
a dětí, aby se přihlásili u pana ředitele školy.
Přeji Vám všem radostný advent a požehnané
Vánoční svátky
Libor Botek, farář

mil. Na příští rok jsme tak naplánovali několik
oprav a několik investičních záležitostí. Pro příští rok je z toho vyčleněno 6,6 mil. na investice
a téměř 2 mil. na opravy.
Co nás tedy konkrétně čeká? Pokračujeme v přípravách na rekonstrukci hasičské zbrojnice,
připravujeme projektovou dokumentaci na terénní cyklo-dráhu u vyhlídky, na dětské hřiště
na ul. Rynky, na venkovní cvičební “park” +
tyčkařský sektor u multifunkčního hřiště, doplnění projektové dokumentace cyklostezky
z Třebovic do Kameného na Bobrovníky.
Dále chceme dovybavit KD jednak o společenské potřeby (opona, ozvučení) a také o sportovní náčiní (branky, sítě). Pro příští rok plánujeme
udělat projektovou dokumentaci na parkoviště
před bytovým domem u hřbitova a také bychom
chtěli rozšířit parkoviště před KD včetně zahrádky. Další projektové dokumentace budeme
připravovat na technické služby a sběrný dvůr.
Z oprav plánujeme udělat novou hydroizolaci
na bytovém domě na ul. Prudká 147. Vedlejší
bytový dům (ul. Prudká 153) nutně potřebuje
zateplit. A poslední plánovanou opravou na příští rok bude oprava části ul. Broskvoňová. Dále
samozřejmě do budoucna chceme opravit i další kritické ulice, ale zde je nutné nejprve narovnat majetkoprávní vztahy, na čemž stále pracujeme (Kozlůvka, Zimní, atd.).
Jiří Jureček, starosta

Vánoční

a novoroční přání

N

astává nám čas vánoční a za sebou
již máme dvě adventní neděle. I to je
možná čas urovnat své sousedské spory.
Neboť klasik praví: „Rodiče a sousedy si nevybíráme. Budeme muset s nimi žít, jde jen
o to, jak…“
Tak bych nám všem chtěl popřát, aby se
podařilo urovnat, co v minulosti nešlo,
abychom prožívali společně se sousedy jen
samé radosti a poklidně tak prožili i adventní dny.
Také Vám za celou redakční radu, úředníky i zastupitelstvo přejeme pokojné svátky
vánoční a do nového roku mnoho pevného
zdraví, hodně osobních i pracovních úspěchů a mnoho krásných a radostných chvil
prožitých v Hošťálkovicích.
Jiří Jureček, starosta

HOŠŤÁLKOVICKÝ SIGNÁL

prosinec 2017 I strana 2

Představení šéfredaktora
Ž

ivot mu komplikuje závažná nemoc, i přes
nepřízeň osudu je však aktivní a podílí se
na veřejném životě. Na univerzitě studuje sociální práce a je členem akademického senátu,
pracuje v organizaci pomáhající lidem s tělesným postižením a nedávno se navíc stal politikem. Pro dvaadvacetiletého Adama Kratochvíla z Hošťálkovic není hendikep překážkou, ale
naopak výzvou.
Mladý politik trpí spinální svalovou atrofií –
vrozeným onemocněním, které způsobuje postupné ubývání svalstva a snižuje schopnost
pohybu. „Nemoc je geneticky daná. Podstata
je taková, že mozek i svaly jsou v pořádku, ale
mícha nefunguje, tak jak má,“ vysvětluje Adam
Kratochvíl. Nemoc se u něj začala projevovat
už v raném dětství. „Nikdy jsem nechodil, jako
malý jsem jen jezdil na odrážedle a chodil po čtyřech,“ vzpomíná. Později už musel začít používat invalidní vozík.
Přestože k němu život nebyl vstřícný, nechybí
mu optimismus ani smysl pro humor. Přátelé ho neznají jinak než se šálkem kávy v ruce
a úsměvem na tváři. Když je mezi lidmi, je
ve svém živlu. Rád s nimi diskutuje a zjišťuje,
co si myslí. Asi proto se důležitou součástí jeho
života stala právě politika.
Už na gymnáziu k ní měl blízko. „Vždy mě zajímali lidé a jejich názory. Často jsem přemýšlel

o tom, co se kolem mě děje a co to znamená pro
mě a mé okolí,“ vysvětluje zamyšleně Adam
Kratochvíl. Po maturitě začal studovat sociální
práce a konečně si také našel cestu k politice.
Přátelé i rodina byli jeho rozhodnutím překvapení. „Naštěstí mi v tom ale nikdo nebránil,“
dodává s úsměvem.

Zamýšlí se, čeho by chtěl jako veřejný činitel
dosáhnout. „Nevytyčuji si cíle, spíš jsem si určil
cestu. Chci ve společnosti šířit osvětu o lidech
s tělesným postižením. V téhle oblasti je podle
mě Česká republika teprve na začátku své cesty,“
popisuje hnědovlasý mladík s výraznými brýlemi, zatímco upíjí kávu s mlékem.
Dnes ve straně působí jako předseda místní organizace Moravské Ostravy a Přívozu,
a navíc kandidoval na čtvrtém místě do poslanecké sněmovny. Na tyto úspěchy je pyšný,
jelikož ho stály spoustu sil. Jejich vynaložení
ale nikdy nelituje. „Zvládat školu, práci, a ještě být politicky aktivní je s mým hendikepem
docela náročné. Je důležité najít si hranici,
aby člověk nepracoval víc, než je v jeho silách.
To se mi podařilo, a tak to zvládám,“ konstatuje a při přemýšlení se mu na čele rýsuje
malá vráska.
Politice se chce věnovat i v budoucnu. „Pokud
se mi tohle přání nesplní, budu pracovat v neziskovém sektoru a pomáhat hendikepovaným,“
říká rozhodně mladý student. Proto studuje sociální práce, obor, který ho naplňuje. „Baví mě
být mezi lidmi a pracovat s nimi. To jsem našel
v tomto odvětví. Navíc jsou v něm rychle vidět výsledky,“ hodnotí svůj vysněný obor.
Dominika Sladká - redakčně upraveno

Mladí hasiči pomáhají

H

asičské děti se zapojily do sbírky Krabice od bot, jedné z dalších dobročinných
aktivit. Sbírka je určena na podporu sociálně
slabších rodin s dětmi. Hasičská mládež společně s příbuznými shromáždila značné množství dárků, které poté společně ve čtvrtek 30.
listopadu zabalili do krabic od bot. Celkem se
jim podařilo vytvořit 60 dárků. Děti se do práce
pustily s nadšením a radostí, že mohou pomoci.
Všechny krabice byly odvezeny do Wichterlova gymnázia v Porubě, jako jednoho z mnoha
sběrných míst v republice. Tento projekt již šestým rokem zaštiťuje Diakonie Českobratrské
církve evangelické.
(Radka Kamenárová, redakčně upraveno)
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Klub seniorů bilancoval rok 2017

S

blížícím se koncem roku se zamýšlíme nad tím,
co se nám podařilo, event. naopak nepodařilo.
Stěžejním úkolem klubu seniorů je připravit i té
nejstarší generaci, která nechce zůstat uzavřená v samotě, alespoň pár zajímavých chvil a zážitků v kruhu svých vrstevníků.
A to se našemu klubu vcelku daří. Připomeňme
pouze významnější akce, jako např. ples seniorů v únoru nebo společenský večírek “Podzimní
posezení” v říjnu. Předsedkyně klubu paní Eriky Šrámkové jsme se zeptali.
Připravit akce charakteru ples nebo společenský večírek není asi jednoduché?
„Máte pravdu, vůbec ne. Když si představíte, že
obě jmenované akce si získaly mezi sdruženými
kluby, a to jak z Ostravy, tak Hlučínska, velkou
oblibu - účast se pohybuje mezi 125 – 150 hosty.
Nechcete-li si získanou prestiž pokazit, tak ne-

ustále přemýšlíte, čím a jak akci ještě vylepšit či
obměnit. Pravdou je, že nám v tomto směru hodně pomohlo dokončení rekonstrukce kulturního
domu.“
Poslední větší akcí klubu seniorů bylo zmíněné Podzimní posezení. Jak ho hodnotíte?
„Zhodnotila bych ho zcela obyčejným příkladem.
Představte si, že ve stejný den jedete zájezdem
na Floru Olomouc (což byl případ bobrovnického
klubu seniorů), kdy chození a prohlídek máte,
tak říkajíc „plné kecky“, a přesto se ještě vydáte
na večírek do Hošťálkovic. A tam se pak bavíte
do úplného závěru. To musí každého organizátora potěšit.“
Jak probíhá příprava, ale i profinancování
akcí s ohledem na seniory?
„Na začátku mé odpovědi, bych chtěla především poděkovat Městskému obvodu Hošťálkovice

Strašidelná škola
V

ěříte na strašidla? Že ne? Pak jste udělali chybu,
když jste nepřišli 9. 11. v podvečer do naší školy.
Budova zahalená v hlubokém šeru, blikající plamínky svíček, plná podivných bytostí, předmětů
a zvuků očekávala své návštěvníky. Příchozí vítal
umírající rytíř, zoufale prosící o záchranu princezny. Ti, kteří se odvážili vydat na cestu, museli
překonat nejroztodivnější nástrahy: ochutnat

useknutý lidský prst, vzbudit upíří nevěstu, navštívit Drákulovo kino, projít lesem živých mrtvých, uniknout kose Smrtky i bláznivé Samaře
a nezakopnout na stezce plné překvapení.
Pořád nevěříte na strašidla? To je dobře. Ona
totiž opravdu nejsou. To jen šikovní žáci 8. a 9.
třídy připravili pro své spolužáky a jejich rodiče trochu halloweenské zábaby. Na jejím konci

za zajištění dopravy zájezdu. Ještě chci podotknout, že polovinu účastníků tvoří členové a polovinu ostatní senioři Hošťálkovic, tedy nečlenové.
A co se týče přípravy a organizace akcí, tak například na „plénu“ se rozhodne o místě a cíli zájezdu
a zbytek už vyřídí vedení klubu. Co mohu ještě dodat,
osvědčila se nám spolupráce s průvodcem panem Arnoldem Dudkem, který je vždy perfektně připraven.“
Ještě poslední otázka. Co závěr roku?
„Na začátku prosince jsme měli akci pro děti
a mladé čtenáře ve spolupráci s naší pobočkou
Knihovny města Ostravy, kdy jsme s dětmi vyráběli vánoční ozdoby a povídali si o zvycích a tradicích spojených se slavením Vánoc.
Na úplný závěr roku pak každoročně připravujeme slavnostní posezení pro členky v klubu s bohatým občerstvením.“
Helena Kuligová, redakčně upraveno

čekala všechny sladká odměna z rukou zachráněné princezny.
A pak se rozsvítily barevné lampiony a děti
se vydaly napříč ulicemi, aby uložily broučky
k zimnímu spánku.
Strašidelná škola ožije opět za rok a my se budeme těšit na vaši návštěvu.
Helena Sovjáková
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Mikuláši v Hošťálkovicích
J

ako již tradičně Mikuláš naděloval i v Hošťálkovicích. První nadílku obdržely děti
po první adventní mši v kostele. Další balíčky si
Mikuláš připravil pro děti z naší mateřské a základní školy a poté navštívil i děti z hasičského
kroužku.
A jako poslední byly obdarovány děti před kos-

telem, kde proběhlo setkání s Mikulášem v režii
občanského sdružení HC Kora.
Zde si příchozí ať velcí nebo malí mohli zazpívat koledy a vánoční písně. Děti si zahrály hru
a obohacením bylo vystoupení žáků pěveckého
kroužku naší ZŠ.
Náš p. farář L. Botek připomněl osobu sv. Mi-

kuláše a význam Vánoc: „Vánocemi nám Bůh
říká: Jste mi nesmírně drazí, nikdy se Vás nevzdám a půjdu za Vámi kamkoli, abych Vás o své
lásce přesvědčil.“
Děti mohly napsat „Ježíškovi“ přáníčko a zavěsit jej na stromeček. Závěrem byl k vidění ohňostroj.			
redakce

Odvoz odpadů Jubilanti
V
v období Vánoc

S

tejně jako každý rok, i letos společnost OZO
Ostrava zajistí odvoz odpadů i v období
Vánoc. „O vánočních svátcích 25. a 26. prosince přijedou vozy OZO Ostrava pro odpad podle
standardního harmonogramu jako kdykoliv
jindy v pondělí a úterý. Jsou sice dny volna, ale
v čase hojnosti a obdarovávání obyvatelé kontejnery zaplňují častěji,“ informuje Vladimíra Karasová ze společnosti OZO Ostrava a dodává,
že kontejnery je třeba o Vánocích vyprazdňovat častěji i proto, že v prosinci odpad tradičně nabírá na objemu. „Odpadu je prostě kvůli
obalům z dárků a nadměrného množství krabic
objemově víc,“ pokračuje a přidává informaci
o tom, že 25. a 26. prosince nebudou otevřeny
sběrné dvory. „V běžný den budou zavřeny pouze
1. ledna 2018, tedy na Nový rok v pondělí, kdy

mají zaměstnanci společnosti OZO Ostrava volno. Proto v tento den výjimečně neodvážíme ani
odpad. Svozy odpadu v prvním lednovém týdnu
tedy budou posunuty o jeden den, což je podstatná informace zejména pro občany, kteří mají
popelnici u rodinného domu a jsou zvyklí ji v určitý den přichystat k vyprázdnění. Na webových
stránkách www.ozoostrava.cz rozhodně včas
uvedeme všechny nezbytné informace.“
Dále pokračuje svoz zeleně i v zimních měsících.
„Od začátku prosince do konce března budou bioodpady z hnědých popelnic sváženy jednou měsíčně.
Informaci o zimních termínech svozu od nás dostala
do schránky každá domácnost,“ konstatuje Vladimíra Karasová ze společnosti OZO Ostrava.
Redakce

letošním roce proběhlo z kraje října tradiční setkání s jubilanty. Jedná se o oslavence, kteří v daném roce oslavili nebo ještě letos oslaví 65, 70, 75, 80
a více let. V minulosti byli pozývaní i šedesátnici, ale
ti se většinou z pracovních důvodů museli omluvit.
„Navíc se mnozí z nich ještě necítili, abychom je zařazovali ryze do seniorské kategorie. Také starostové
okolních obcí mi potvrzovali, že zvou jubilanty od 65,
někde dokonce od 70 let, proto jsme to i my zredukovali,“ vysvětlil starosta Hošťálkovic Jiří Jureček.
Nicméně i přesto bylo pozvaných 113 jubilantů, z toho 81 žen a 32 mužů. Nejstarší občankou
Hošťálkovic je paní Marie Kočí, která 25. listopadu oslavila úctyhodných 95 let! Nejstarším
občanem je pan Ladislav Šrom, který 11. února
oslavil krásných 91 let, ale žel oba dva ze zdravotních důvodů se nemohli zúčastnit. A tak nejstarší přítomnou jubilantkou byla 94letá paní
Hilda Tvardková a o 8 let mladší bývalý pan
místostarosta Kurt Bartusek.
Všem oslavencům tedy dodatečně ještě jednou
vše nej…			
Redakce

HOŠŤÁLKOVICKÝ SIGNÁL

prosinec 2017 I strana 5

Adventní trhy
R

ok se s rokem sešel a opět je tu radostné očekávání nejkrásnějších svátků v roce – svátků vánočních. Počátek tohoto období na naší
škole tradičně slavíme společným setkáním
rodičů, žáků a učitelů na Adventních trzích,
které se letos konaly v pátek 1. prosince. Po zahajovací řeči ředitele školy pana Radima Šinka
navodily tu správnou vánoční atmosféru koledy
zazpívané školním sborem za doprovodu kytarového kroužku. Vystoupení s dětmi jako každý
rok připravil pan učitel Karel Višnický.
Poté byla zapálena první svíce na adventním
věnci a všichni se odebrali do školní tělocvičny, kde měli žáci 1. i 2. stupně připraveny bohatě nazdobené stoly plné krásných vánočních
výrobků.
Své výtvory zde také úspěšně prezentovala

školní družina, došlo i na charitativní prodej
drobných předmětů na podporu těžce nemocných dětí pod záštitou Fondu Sidus.
O občerstvení se tradičně postarali žáci 9. třídy,
jejichž vynikající pohoštění si návštěvníci trhů
mohli zakoupit ve školní jídelně, kde pro ně byl
připraven také čaj a další nápoje.
Účast na této akci byla stejně jako v předešlých
letech hojná, většina výtvorů byla prodána a my
bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na přípravě výrobků, pohoštění a celého programu
podíleli.
Věříme, že společně strávený podvečer přispěl
k vytvoření té správné předvánoční nálady a že
všichni rodiče i další příbuzní odcházeli domů
spokojeni.
Radmila Marková

Šachisté sestoupili
z Krajské soutěže

P

o neúspěšné minulé sezóně, kdy naši šachisti po osmi letech působení v Krajské soutěži
sestoupili do Městského přeboru, opět sezónu nezačali úplně ideálně. „Jak jsem na našich
webových stránkách napsal, není to v městském
přeboru vůbec lehké. Družstva jsou velmi silná,
plna zkušených hráčů, srovnatelných s hráči, s kterými jsme bojovali v Krajské soutěži a tak mnohdy
jsou ty zápasy pěkné nerváky,“ ocenil své soupeře
Jan Peška, předseda šachového klubu. Aktuálně
se tedy ŠK Hošťálkovice nachází na čtvrté příčce, když v prvním zápase na půdě Šenova „C“
prohrál. Pak doma naši šachisté porazili Slovan
a venku opět prohráli, tentokráte s TJ Vítkovice. Načež domácí stoprocentní úspěšnost byla
korunována proti Dynamu DP. Letos ještě naše
šachisty čeká v restauraci u Konvičky zápas proti
Slavoji “E” a zkraje nového roku novoroční turnaj v bleskovém šachu.
Šachy jsou především duševní sport, který rozvíjí
tvůrčí myšlení, paměť, fantazii ale taky pevnou vůli.

Adventní tvoření v KD

J

iž třetím rokem otevřel Kulturní dům v Hošťálkovicích dveře všem, kteří si chtěli vyrobit
adventní věnce. Skupina nadšených spoluobčanů za podpory Městského obvod Hošťálkovice
pomohla zrealizovat v sobotu 2.12.2017 akci
Pletení adventních věnců. Mnoho lidí všech
věkových kategorií nejen z Hošťálkovic využilo možnost vytvořit si adventní výzdobu svých
domovů. Sešly se zde celé rodiny. Děti také tvořily, ale mohly si zahrát i stolní hry. Báječnou
atmosféru dokreslila chuť a vůně dobré kávy
a svařeného vína.
Díky dvěma báječným květinářkám, Pavle

Kaspříkové a Haně Robenkové z květinového
studia Klia, si návštěvníci mohli na místě koupit
vše od korpusu, přes drátky až po různé ozdoby a stuhy, mnohým obě dámy poskytly návod
a odbornou radu. K zapůjčení byly v sále tavné
pistole a k dispozici různé chvojí a jehličí.
Poděkování za realizaci a organizaci této nové tradice patří zejména zaměstnancům úřadu, panu
správci Hajdukovi, Lence Bosákové, její rodině
a přátelům a také rodině Kamily Mazurové.
Věříme, že všichni odcházeli spokojení a za rok
se opět vrátí.
Kamila Mazurová

Hodnocení podzimní
sezóny TJ Sokol

L

etní přípravou jsme začali sezónu, ve které
jsme chtěli atakovat horní příčky tabulky
a hlavně hrát atraktivní, útočný fotbal, který by
se našim divákům líbil. V přípravných zápasech
jsme dokázali, že 1.B třída, která by kádru i obci
slušela, je pro nás hratelná. Sezónu jsme zahájili nejlépe, jak jsme mohli (5 zápasů a 5 výher).
Doma jsme ale ztratili body se Svinovem a pak
přišel smolný zápas v Rychvaldu, kde jsme padli 5:0. Přesto jsme se otřepali a doma v derby
s Třebovicemi vyhráli. Na půdě lídra soutěže
jsme bohužel nedali penaltu a remizovali tak.
Chuť jsme si spravili doma s Michálkovicemi,
když jsme vyhráli 7:1. Po půlce sezony jsme tak
skončili na pěkném 4. místě.
Hlavní trenér Marcel Komár poděkoval svým
svěřencům za podzimní část: „Chtěli bychom
poděkovat klukům za jejich přístup, což v případě
jejich zaměstnání a rodinných povinností určitě
není lehké skloubit, samozřejmě jejich partnerkám za toleranci a v neposlední řadě všem divákům, kteří nás podporovali. Přejeme Všem hezké
vánoční svátky a vše nejlepší do Nového roku.“
Marcel Komár, redakcně upraveno
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IV. Adventní sousedské setkání
P

řed čtyřmi lety se zrodilo v hlavách šesti
holek, které si nyní říkají ÚVV (ústřední
vánoční výbor) “Sousedské adventní setkání”.
A jak to všechno začalo nám povykládaly Dana,
Kamila, Katka, Lea, Lenka a Maruška:
“V roce 2013 jsme se vydaly na rozsvícení vánočního stromu na Masarykově náměstí, abychom
nasály tu správnou vánoční atmosféru.
Umělým stromem ve tvaru jehlanu, který hrál
všemi barvami, a studenou medovinou jsme si
dobrou náladu zkazit nenechaly, bohužel vánoční náladu v nás nezanechaly.
Cestou domů padla myšlenka, že bychom si mohly udělat vlastní advent, minimálně by nám to
ušetřilo cestu do města ...
Rok se s rokem sešel, nezůstaly jsme jen u myšlenky, ale začaly jsme realizovat. Nejdůležitější
bylo najít místo. Návrhy byly velkolepé, například autobusová točna u hřbitova jako pomyslný střed obce, nebo prostor před obecním úřadem. Ale vzhledem k legislativě a logistice akce

jsme je musely zavrhnout a odsouhlasily jsme si
prostor u smrku na rozmezí ulic Hlavní, Lipka
a Podevsí. Na soukromých pozemcích máme
veškeré zázemí i strom!
Byly jsme spokojené - do té doby, než jsme se setkaly u stromu, abychom se domluvily na výzdobě. Musely jsme usoudit, že to nebude tak jednoduché, jak jsme si myslely, tohle jsme značně
podcenily... V našich myšlenkách nás nenapadlo, že to bude značně komplikovaná záležitost!
Naštěstí pořád platí, že když jsou dobří lidé jde
všechno
Přišel den D, v poledne 1. adventní neděli 2014
jsme začaly připravovat historicky první Adventní sousedské setkání. Za obrovské pomoci našich
rodinných příslušníků a nejbližších sousedů se
nám vše podařilo. Nutno říct, že bez nich bychom asi ohlášený začátek akce nestihly 
Napjatě jsme čekaly první sousedy, bohužel jsme
nezaznamenaly, kdo naším prvním hostem byl.
Naopak nás překvapily, nebojím se říct, že za-

skočily „davy“ sousedů mířící k nám. Popravdě
řečeno, nečekaly jsme, že v prvním roce nás navštíví lidé ze vzdálenějších, než přilehlých ulic
a někdo mimo rodinné příslušníky, nicméně domácí zásoby na Vánoce a dvě jízdy do obchodu
vše zachránily
Překvapení to však bylo nadmíru příjemné a my
jsme byly rády. Máme za to, že všichni sousedé se
dobře pobavili, zazpívali jsme si koledy, rozsvítili
strom, děti poslaly dopisy v Ježíškově poště.
Ač akce není nijak honosná a velkolepá jistě plní
svůj účel a my si vážíme přízně všech sousedů
a těší nás jejich zájem o všechna setkání, které
jsme uspořádaly.
Dovolte nám poděkovat všem, kteří se jakkoli podílejí nebo podíleli na přípravách a chodu našeho
setkání, děkujeme všem, kteří vystupují v rámci
našeho setkání a v neposlední řadě děkujeme
Vám všem sousedům za Vaši přízeň a za návštěvu na letošním již čtvrtém setkání s Vámi.”
Dana+Kamila+Katka+Lea+Lenka+Maruška

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
Z DŮVODU ZAJIŠTĚNÍ SJÍZDNOSTI
MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ VÁS
ŽÁDÁME O ZACHOVÁNÍ
PLYNULÉHO VJEZDU
ODKLÍZECÍ TECHNICE
NA TYTO KOMUNIKACE JEDNAK
VHODNÝM PARKOVÁNÍM
AUTOMOBILŮ A ZÁROVEŇ
OŘEZY VĚTVÍ A KEŘŮ Z POZEMKŮ,
KTERÉ PŘEČNÍVAJÍ PŘES
NĚKTERÉ PLOTY A TAKTO BRÁNÍ
PATŘIČNÉ ÚDRŽBĚ.
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A VAŠI
OHLEDUPLNOST.
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Seznam plánovaných akcí v městském obvodu Hošťálkovice 2017
Datum

Čas			Akce				Místo				Pořádající
Od
Do			
16.12. 19:00			
AC/DC REVIVAL			
Sokolovna			
p. Hudeček
18.12. 13:00
17:00		
NEJLEPŠÍ LOVCI PEREL		
Knihovna				
Knihovna
18.12. 16:00
19:00		
Zastupitelstvo MOb		
KD Hošťálkovice (zasedací místnost) MOb
24.12. 21:00			
"Půlnoční" mše svatá		
Kostel Všech svatých		
ŘKC
25.12. 8:20			
Hod Boží Vánoční - mše svatá		
Kostel Všech svatých		
ŘKC
25.12. 19:00			
"Štěpánská" diskotéka		
Sokolovna			
p. Hudeček
31.12. 8:20			
Mše svatá s obnovou manželských
				
slibů a poděkováním za uplynulý rok Kostel Všech svatých		
ŘKC
31.12. 15:00
17:00		
Silvestrovský punč			
Sportovní areál (přístřešek)		
MOb
31.12. 17:00			
Ohňostroj			
Sportovní areál (přístřešek)		
MOb
31.12. 17:00			
Silvestrovská zábava		
Sokolovna			
p. Hudeček

Seznam plánovaných akcí v městském obvodu Hošťálkovice 2018
01.01. 09:20			
03.01. 16:30			
20.01. 15:00
19:00		
23.01. 17:00			
27.01. 19:00
03:00		
03.02.				
10.02. 19:00
03:00		
17.02. 19:00
03:00		
24.02. 19:00
03:00		

Novoroční mše svatá		
Novoroční turnaj v bleskovém šachu
Dětský maškarní ples		
Hošťálkovice - Mar. Hory B		
III. Obecní ples			
Ples seniorů			
Školní ples			
Hasičský ples			
Maškarní ples pro dospělé		

Kostel Všech svatých		
ŠK Hošťálkovice			
KD Hošťálkovice			
KD Hošťálkovice			
KD Hošťálkovice			
KD Hošťálkovice			
KD Hošťálkovice			
KD Hošťálkovice			
KD Hošťálkovice			

ŘKC
Restaurace U Konvičky
MOb
ŠK Hošťálkovice
MOb
Klub seniorů
ZŠ a MŠ
SDH
TJ Sokol

03.03.

Maškarní ples pro děti		

KD Hošťálkovice			

TJ Sokol

15:00

19:00		
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