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Úvodník starosty

V

ážení spoluobčané,
ani jsme se
nenadáli a léto
a prázdniny nám
utekly jako Usain
Bolt „stovku“ nebo
jak se říká „jako
voda“. Doufám, že
jste si užili sluníčka, vody a načerpali spoustu energie do dalších pracovních i studijních činností.

Škola
Děti se nám vrátily do školních lavic a některé nastoupily do školy vůbec poprvé. Věřím,
že se jim bude u nás ve škole líbit a že se naučí
spoustu nových a zajímavých věcí.
Naše základní škola přes prázdniny prošla
další proměnou. Kompletně jsme zrekonstruo-

vali sociální zařízení (toalety) a vyměnili klecové šatny za nové skříňkové. Tuto investici jsme si
společně se zastupiteli dali jako prioritní záležitost,
a tak jsem moc rád, že se nám toto dílo i po všech
možných peripetiích zdárně podařilo zrealizovat,
čili „konec dobrý, všechno dobré“.  Zde bych
chtěl zvláště poděkovat p. řediteli Mgr. Radimu Šinkovi, se kterým jsme rychle reagovali
na vzniklou situaci i v čase dovolené, dále také
projektantovi a stavebnímu dozoru p. Vojířovi
a realizačním firmám, které dotáhly dílo ke spokojenosti všech.
Přes prázdniny jsme ještě ve školní jídelně nechali z důvodu nutných stavebních prací nainstalovat zcela nový konvektomat. Ten
nám plně uhradilo SMO, o čemž jsem již referoval v minulém čísle.

Podzimní plány
Po několika letech neúspěšného řešení se
nám nyní podařilo odblokovat lukrativní obecní
pozemky, které vlastníme v zástavbové oblasti, ale
bez přístupové cesty. Nyní jsme konečně odkou-

pili jednu parcelu, čímž zajistíme přístup k těmto
našim stavebním pozemkům. Třešinkou na dortu
je spolufinancování SMO ve výši 90 % a jen 10 %
šlo z našeho rozpočtu. V rámci rozvoje obce
máme zájem tyto pozemky rozparcelovat, zasíťovat a poté nabídnout především našim občanům
k odkupu a občanské výstavbě.
Další výkup pozemků jsme realizovali
pod chodníkem spojující ulice Hlavní a Rynky,
který tak byl na soukromém pozemku vč. plechové boudy sloužící našim technickým službám. Zde se nám podařil „majstrštyk“, kdy
jsme se dohodli na výrazně nižší ceně oproti
znaleckému posudku! Dětské hřiště, které se
zde nachází, není ve vyhovujícím stavu, proto
bychom chtěli toto hřiště přebudovat, rozšířit,
ale nejprve komplexně naprojektovat. Co se
týče hřišť, tak už nyní připravujeme projekt
workoutového hřiště u vyhlídky.
Nechali jsme připravit projekt na přístavbu přístřešku ve sportovním areálu, kde bupokračování str. 2

Prázdninové rekonstrukce v budově základní školy

A

ni během letošních velkých prázdnin nebyla budova hošťálkovické školy uzavřena,
ale naopak po celou dobu probíhaly rekonstrukce šaten a sociálních zařízení. Obojí už
pamatovaly mnoho a mnoho generací žáků.
A tak se konečně od nového školního roku
2017/2018 mohou současní žáci těšit z nových
šaten a toalet. Konečný výsledek se však mnohdy rodil v potu a slzách (a taky ve stresu).
Na obě zakázky, jak šatny, tak sociální zařízení,
bylo vypsáno výběrové řízení, v němž byly vybrány firmy s nejlepší nabídkou zahrnující jak
cenu, tak dobu realizace prací. Obě rekonstrukce byly financovány z rozpočtu
Městského obvodu Hošťálkovice.
Rekonstrukce žákovských šaten
zahrnovala vybourání stávajících
železných konstrukcí (tzv. klecí),
vybourání staré podlahy, posunutí dveří a pak už jen udělat novou
podlahu, položit dlažbu a naistalovat šatní skříňky. Zdánlivě jednoduchá zakázka však realizátory
nečekaně zaskočila. Při bouracích
pracích nebyl problém, jakmile
ale došlo na tvůrčí činnost pokládání dlažby, projevila se lidová
tvořivost na plné obrátky. Naprosto ignorujíc veškeré zavedené
pracovní postupy vznikalo dílo
vskutku originální, ale prakticky
nepoužitelné. Přes veškeré snahy
rodící se kalamitu zastavit byla

„podlaha“ dokončena, svým vzezřením však připomínala vlnící se ostravskou dálnici v kombinaci s historickými uličkami staré Prahy tvořenými
„kočičími hlavami“.
Takto vytvořené „mistrovské dílo“ muselo být
celé vybouráno a začalo se nanovo. Naštěstí se
vše stihlo, i když dokončovací práce probíhaly
ještě v sobotu 2. září.
Mnohem složitější rekonstrukce toalet ve dvou
patrech probíhala bez větších potíží. Aby byly
splněny současné hygienické normy, musely
být navzájem prohozeny chlapecké a dívčí zá-

chody. Snad tato změna nebude dělat žákům
potíže a všichni trefí tam, kam mají. Mimo
ústřední topení bylo vše ostatní vyměněno –
rozvody vody, kanalizace, elektroinstalace.
Současné toalety odpovídají nynějším standardům – pisoáry pro chlapce automaticky splachují, na dívčích záchodech je jedna tzv. hygienická kabinka obsahující bidet, umyté ruce se
osušují v elektrickém osoušeči rukou.
A tak snad nyní můžeme konstatovat, že hošťálkovická škola prošla celkovou modernizací.
Mgr. Radim Šink
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deme dobudovávat toalety s místností skladu
mobiliáře. Pro letošek jsme si vyčlenili v našem rozpočtu přípravu tohoto projektu, ale
jelikož jsme ještě zkusili oslovit SMO a v radě
nám 29. 8. přiklepli nad rámec rozpočtu dalších 990 tis. na tuto stavbu, tak jsme neváhali
a s touto stavbou začneme ještě letos.
Další stavbou, kterou budeme ještě letos
rozjíždět, je rekonstrukce hasičské zbrojnice.
Nyní probíhá výběrové řízení, ale jelikož je
tato stavba většího charakteru, tak hlavní část
bude provedena až příští rok.

Sekání trávy
V rámci celé Ostravy platí několik obecně závazných vyhlášek, které je třeba respektovat a dodržovat bez ohledu na to, jestli je
daná vyhláška přínosem či nikoliv. Konkrétně
je nutné připomenout, že milovníci zeleného
„pažitu“ nemohou svými sekačkami rušit sousedy v době pracovního klidu. A nejen ti, ale
i ostatní pracanti hlučným nářadím. Pokud tak
činí, tak nejúčinnějším nástrojem je zavolat
městskou policii, která je od toho zřízena, a ne
úřad, který je v době pracovního klidu uzavřen. S tím souvisí i nerespektování dopravního značení, které tady u nás máme v hojné
míře. Žádná značka, zákon či vyhláška nás neudělá lepšími, ale jen my sami se můžeme nad
to povznést tím, že jej budeme, i když váháme
o jeho smysluplnosti, respektovat.
Ohledně sekání trávy mám ještě dvě poznámky:
1) Je zde skupina obyvatel, která naopak
své pozemky neudržuje vůbec. Nejenže létající
pyl a plevel otravují sousedy, ale také narušují
ráz a vzhled obce. Tyto majitelé pozemků bych

chtěl ve vlastním zájmu požádat, aby tak činili, neboť je stále v platnosti zákon č. 128/2000
§ 66d, který říká, že „fyzická, právnická nebo
podnikající fyzická osoba se jako vlastník nemovitosti dopustí přestupku tím, že neudržuje
čistotu a pořádek na pozemku, který užívá nebo
vlastní.“ Za tento přestupek lze uložit pokutu
až do výše 500 000,- Kč!
2) Naši zaměstnanci z provozně-technického úseku zabezpečující údržbu zeleně jsou také
jen lidé, proto prosím o shovívavost, když není
někde ihned posekaná tráva. Sekají nepřetržitě
od jara až do podzimu, avšak ne vždy to počasí
dovolí. Navíc z šesti těchto zaměstnanců mohou
kosit jen tři, k tomu nám jedna zaměstnankyně
nyní odchází na mateřskou, tak hledáme náhradu. Pokud by měl někdo zájem rozšířit řady této
nepočetné party, uvítali bychom to.
Další prosba je od zástupců OZO Ostrava,
s.r.o.: „Je nezbytné provést průřez zeleně přesahující do vozovky v profilu výšky 3,5 m. Neustále
dochází k poškozování zpětných zrcátek a dalších zařízení na našich vozidlech, proto prosíme
o zajištění ořezu u příslušných majitelů nemovitostí. Pokud by se v dohledné době inkriminovaná místa neupravila, přerušili bychom na nich
výkon naší služby obsluhy nádob. Zásah je potřebný v ulicích: Aleje (ze strany Bobrovníků),
Hrušková, Kozlůvka a Třešínky.“
Děkuji za pochopení.

Novinky z úřadu
Již s předstihem si dovoluji informovat,
že vycházíme vstříc našim imobilním a hůře se
pohybujícím občanům, neboť pro volby do Poslanecké sněmovny ve dnech 20. - 21. 10. bu-
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dou zřízeny volební místnosti v bezbariérovém
sále našeho kulturního domu. Další novinkou
je zřízení zvonku na vstupu do úřadu pro handikepované a špatně se pohybující občany,
kteří potřebují na úřadě vyřídit své záležitosti.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem organizátorům i účastníkům historicky první
letní pouti, která se díky vám všem vydařila
a zároveň nás zavázala do příštího roku…
Hezké „babí léto“, klidný podzim a budu
se s vámi těšit u třetího čísla, které budeme
připravovat na Vánoce.
Jiří Jureček, starosta

Sportovní areál
ožil příměstskými
tábory

V

našem sportovní areálu proběhly letos dva
příměstské tábory. První, který proběhl
na přelomu prázdnin, pořádal Adam Lokaj se
svými přáteli.
Na konci srpna proběhl příměstský atletický
tábor pořádaný trenéry místního atletického
klubu. Celkem se zde vystřídalo okolo 70 dětí.
Během této doby byly pro děti připraveny různé
sportovní hry, nechyběly tradiční táborové úkoly,
soutěže, tvorba vlajky, triček, hledání pokladů a
výlety. Děti mohly přespat i v Kulturním domě.
Vzhledem ke spokojenosti zúčastněných dětí se
všichni těší na příští prázdniny, kdy budou opět
příměstské tábory připraveny.
redakce

Senioři vyjeli na Javornicko
N

a čtvrtek 11. května 2017 připravil Klub
seniorů Hošťálkovice za podpory Městského obvodu Hošťálkovice jednodenní poznávací
zájezd na Javornicko.
První zastávka z bohatého programu byla v nevelkém, ale historicky významném městě Vidnava,
ležícím na západním okraji Rychlebských hor.
Po prohlídce historického jádra města s novogotickou radnicí, měšťanskými domy, kostelem
sv. Kateřiny a dalšími objekty vedly kroky účastníků do nejstarší provozované lékárny na Jesenicku. Dalšími zastávkami byly Muzeum Vidnavska, kde ocenili velice poutavý a zajímavý
výklad průvodce, dále pak zámek Jánský Vrch
a jeskyně Na Pomezí v Lázních Lipová. Nabitý
program ukončili senioři na zpáteční cestě ještě
prohlídkou areálu Lázní Jeseník.
Za všechny účastníky zájezdu se o své pocity
podělila předsedkyně Klubu seniorů paní Erika Šrámková: „Se zájezdem jsme byli všichni
moc spokojeni, počasí se nám po nepříliš teplých
dnech vydařilo a tak jsme si to moc užili. Děkujeme za precisní organizaci milému průvodci
p. Mgr. Arnoldu Dudkovi.“
Připravila H. Kuligová, redakčně kráceno
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Hasiči si připomenuli svátek svého patrona
O

druhé květnové neděli 14. 5. 2017 si připomněl Sbor dobrovolných hasičů Hošťálkovice svátek sv. Floriána, patrona hasičů.
V ranních hodinách se shromáždili členové
sboru a jejich hosté u místního hřbitova. Pozvání přijali členové hasičských sborů z Hlučína
a Bobrovníků. Průvod vyšel za doprovodu dechovky p. Jana Dluhosche od hřbitova směrem
ke kostelu Všech svatých. Nechyběla ani zástava
Hlučínské župy, v níž jsou hasičské sbory Hlučínska sdruženy.
V místním kostele pak sloužil mši svatou
za všechny živé i zemřelé členy hasičského sboru pan farář dr. Libor Botek.
V bohoslužbě slova ocenil otec Libor Botek
obětavost hasičů, kteří bez ohledu na nebezpečí nasazují vlastní životy na záchranu života
i majetku ostatních spoluobčanů a v závěru bohoslužby poblahopřál otec Libor i všem přítomným maminkám k jejich svátku.
Po bohoslužbě se hasiči i farníci odebrali
ke slavnostnímu aktu uctění památky padlých
v I. a II. světové válce. Starosta SDH p. Jakub
Švidernoch spolu s dalšími dvěma členy sboru

položili u památníku před kostelem věnec.
„Po tomto slavnostním aktu se za doprovodu dechovky členové hasičského sboru a jejich hosté vydali průvodem přes ulici Dlážděnou do hasičské

zbrojnice, kde strávili příjemné dopoledne u hudby
a občerstvení. Zde jsme pak předali přítomným ženám růži a blahopřání,“ řekl starosta SDH.

První hošťálkovická letní pouť
V

Hošťálkovicích byla „odstartována“ nová
tradice. Poslední víkend v červnu se totiž
konala v našem sportovním areálu historicky
vůbec první letní hošťálkovická pouť.
Tradice, kdy se místní „krmáš“ konal během
sychravých podzimních měsíců, měla svá opodstatnění. Náš kostel je zasvěcený „Všem
Svatým“, kdy tedy pomyslná připomínka tohoto slavnostního aktu připadá
na 1. listopad.
Proč se tedy letos poprvé oddělily světské atrakce od duchovní pouti a krmáše vysvětluje místní duchovní správce
p. farář dr. Libor Botek: „Ne tak proto,
že by světské radosti z kolotočů nebyly
slučitelné s duchovní radostí následování
svatých, neboť i tito byli lidmi radostnými
a těšili se Božími dary své doby, ale proto,
že na tyto radovánky jsou lepší podmínky
v letních teplých dnech.“
Další výhodou, dle slov místního p. faráře, je možnost výběru „svatého“,
ke kterému danou pouť „zasvětíme“:
„Navíc u nás máme výhodu, protože
kostel je zasvěcen Všem svatým, a tak se nabízí
oslavit jeho pouť na svátek některého z nich, který ho má v létě.“ 
Za tuto změnu se místní p. farář přimlouval
již delší dobu a nyní našel s vedením úřadu
společnou řeč. Starosta Jiří Jureček doplňuje:
„Náš pan farář mě s touto myšlenkou oslovil
někdy na konci loňského roku, a tak jsme se dohodli na společném předprázdninovém termínu

24.6. Vzhledem k tomu, že tento den slaví svůj
svátek Janové, tak nebylo nic jednoduššího než
danou první letní hošťálkovickou pouť zasvětit
sv. Janu Křtiteli.“
Sobotní i nedělní bohoslužba tak byla v duchu
těchto oslav včetně připomenutí významných

výročí 750 let Ostravy a 640 let trvání naší obce
Hošťálkovice. Při této mši svaté byly tak připomenuti naši předci, kteří pracovali na tom,
z čeho my se dnes v naší obci a městě můžeme
radovat.
Během pouti si všichni přítomní, zvláště děti,
mohli užít připravených kolotočů, různých
pouťových atrakcí a stánků. Samotná pouť začala již v sobotu dopoledním programem, kdy si

nejprve čeští legionáři připravili pro děti různá
zajímavá stanoviště. Za splnění daných úkolů
obdrželo každé dítě sladkou odměnu. Bylo také
možné si prohlédnout vojenskou techniku.
Odpolední program byl ve znamení ukázky hasičské techniky. Místní dobrovolní hasiči si pro
děti připravili také soutěže a vždy velmi
oblíbenou pěnu.
Doprovodný program doplnila městská policie o velmi zajímavé ukázky
práce se psy a koňmi, kteří musí být
cvičeni na nejrizikovější situace. Dále
s sebou strážnici městské policie přivezli informativní stánek a především
pro děti populární laserovou střelnici.
Nechyběl ani „obecní“ dvojstánek, kde
byl banner s historickými okamžiky
Hošťálkovic jako připomínka 640 let
obce, prodej naší regionální potraviny
- hošťálkovických koláčů a zájemci si
mohli zakoupit i keramický erb Hošťálkovic. Zde také probíhalo pro děti
oblíbené malování na obličej.
Ještě před uzavřením celého slavnostního dne, kdy byl večerní ohňostroj s následnou
zábavou, starosta poděkoval všem přítomným
za účast a organizátorům za přípravu: „Za tuto
historicky první hošťálkovickou a troufnu si říci
i vydařenou pouť bych vám všem chtěl mockrát
poděkovat a hlavně můj velký dík patří všem těm,
kteří se na přípravě této náročné, ale velmi hezké
akce podíleli.“
redakce
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S kolem kolem Hošťálkovic
S

tejně jako každý rok i letos zažili Hošťálkovice atmosféru pravého cyklistického závodu.
Malí i větší účastníci se na svých kolech, koloběžkách a odrážedlech sešli v dolní části Hošťálkovic, aby ukázali, co v nich dříme. Závodu
se zúčastnilo téměř 70 dětí v několika kategoriích. Všichni ve zdraví projeli cílem za doprovodu dvou zdatných a statečných tatínků, Tomáše
Jurečka a Martina Svobody. Dík patří nejen
doprovodu, ale všem sponzorům za hodnotné
dary, Městské policii za dohled nad bezpečným průjezdem závodníků, Hospůdce na Lipce za zázemí a také rodičům, kteří se podíleli
na organizaci celé akce. Všechny děti byly oceněny a odnesly si domů medaili, ty nejrychlejší
z nich ještě hodnotné ceny a trofeje. Věříme, že
v příštím roce zase přivítáme mnoho nadšených
cyklistů a najdeme opět partnery, kteří nám
tuto tradiční a oblíbenou akci pomohou zorganizovat.
Kamila Mazurová

Zmáčené děti
vyhrály bitvu

a přátelům, kteří se podíleli na přípravě, samotné realizaci a zapojili se i do vodní bitvy.
Jelikož je nás stále méně, je to rok co rok
náročnější. Budeme rádi, pokud se do aktivní
činnosti Spolku zapojí noví rodiče. Stačí zaslat

e-mail na kamilamazurova@seznam.cz nebo
se zúčastnit schůzky Spolku, o které Vás budeme informovat prostřednictvím školy.
Kamila Mazurová
předsedkyně Spolku ZŠ a MŠ Hoštálkovice

V

pátek 8.9.2017 proběhl ve sportovním areálu tradiční Den plný her, ale tentokrát zcela jinak. V úvodu žáci deváté třídy přivítali nové
prvňáčky. Pak všechny děti nastoupily na start
formule. Děti závodily ve třech kolech a bylo to
opravdu fyzicky velmi náročné. Návštěvníci se
také mohli opět zapojit do „korálkování“. Nejvíce se ale děti těšily na vodní balónkovou bitvu. Na hřišti vyrostla tvrz a skupina zloduchů
chtěla její hradby bránit za každou cenu. Naše
děti se však nedaly. I přesto, že byli všichni, tedy
i zloduši, mokří až za ušima, nakonec děti vítězně pevnost dobyly.
Akce organizovaná Spolkem rodičů byla velmi vydařená, ale neobešla by se bez podpory
školy a obce Hošťálkovice. Poděkování také
patří panu Romanu Fučíkovi a společnosti
Akcičky s.r.o., která celou zábavu organizovala. Ráda bych rovněž poděkovala rodičům

Kotlíkové dotace - využijte příležitost a zmodernizujte
si domácí topeniště

V

pondělí 31. 7. 2017 proběhl v našem KD
informační seminář ke kotlíkovým dotacím. O tuto akci projevila zájem třicítka občanů, kteří měli možnost na toto téma diskutovat
se zaměstnanci Krajského úřadu a Magistrátu
města Ostravy. Svou účastí tento seminář podpořila i náměstkyně primátora paní Mgr. Kateřina Šebestová.
Občané obdrželi informace o podmínkách po-

skytování kotlíkových dotací, bylo jim vysvětleno, jak vyplnit elektronickou žádost a v záměru
jim byly zodpovězeny nejrůznější dotazy.

Kde získáte další informace?
Žadatelé mají také možnost se informovat
v „kotlíkové kanceláři“, která je umístěna v přístavbě budovy Nové radnice na ulici Sokolská třída (bývalé zlatnictví). Bližší informace
budou zveřejněny prostřednictvím webových

stránek www.ostrava.cz nebo https://dycham.
ostrava.cz.
Doporučujeme také pravidelně sledovat webové stránky Moravskoslezského kraje www.lokalni-topeniste.msk.cz., případně využít „kotlíkovou linku“ 595 622 355 nebo „kotlíkový
e-mail“ kotliky@msk.cz.
redakce
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Rozhovor s Davidem Koudelkou
D

avide, ty u nás v Hošťálkovicích pořádáš
už po šesté Memoriál Michala Pětroše.
Mohl bys nám trochu přiblížit tuto akci?
Na lékařské fakultě v Olomouci jsem se
seznámil s Michalem a tak, jako s mnohými ze
studií, se z nás stali dobří kamarádi. Běhali jsme
spolu a s ostatními po horách, jezdili na kole
a Michal začal běhat za náš oddíl VZS Ostrava.
V červnu 2012 Michal zemřel na nevyléčitelnou
nemoc. Při jeho skonu s ním byla rodina, ale také
zástupci Mobilního hospice Ondrášek, kteří jej
doprovázeli při jeho odchodu a rodinu Michala
lidsky podpořili v jejich utrpení. Po smrti Michala jsme chtěli poděkovat lidem z Mobilního hospice Ondrášek, kteří svou prací pomáhají nevyléčitelně nemocným a jejich rodinám. S kolegou
Petrem Jemelíkem a Zuzkou Pětrošovou jsme
založili sdružení Běžím s Majklem a snažili se
při různých aktivitách nasbírat co nejvíce peněz,
které bychom předali hospici.
Už ale dříve mi ležela v hlavě myšlenka na uspořádání běžeckého závodu někde v okolí Hošťálkovic.
Ukázat sportovcům nejen výkonnostním, ale i těm
rekreačním nebo těm, kteří teprve začínají, krásné okolí Hošťálkovic, pěkné lesní stezky, výhledy
na Ostravu. Závod se tedy podařilo uspořádat, ale
už bohužel bez Michala, jako jeho memoriál.
Spojili jsme závod s podporou hospice a ten den
bereme také jako poděkování lidem z něj. Pravidelně se závodu účastní prakticky všichni zaměstnanci hospice, Michalovi kamarádi, rodina,
zdravotníci, ale také stále více místních obyvatel.
Pomáhá ti s tím vším ještě někdo další?
Jak jsem popsal výše, na organizaci se podílí zejména naše sdružení Běžím s Majklem, ale
také Vodní záchranná služba Ostrava, běžecký
oddíl VZS, dobrovolníci z Hošťálkovic, naše
rodiny, kamarádi a příznivci. Na podpoře se nemalou měrou podílí také úřad MO Hošťálkovice.
A samozřejmě sponzoři. Bez všech těchto lidí bychom závod vůbec nemohli uspořádat.
Tvůj dík patří tedy především jim, nebo
chceš ještě někomu poděkovat?
Velice nerad bych na někoho zapomněl,
proto chci poděkovat všem již zmíněným a ostatním, kteří se jakýmkoliv způsobem na závodě
podílejí. Kokrétně ale musím poděkovat mé ženě
Haně a sousedům Bednarzům. 
Kdy se bude konat letošní šestý ročník,
kudy povede trasa a jak se mohou účastnici
registrovat?
Letošní již 6. ročník se koná v sobotu 7. 10.
2017. Start a cíl jsou opět na místním hřišti. Registraci jsme otevřeli 1. 9. 2017 a již tento den byl
počet závodníků zaplněn. Maximální počet startujících je 300. Tento počet jsme hodně let řešili,
nechtěli jsme ze závodu udělat mega akci, chtěli
jsme zachovat přátelskou atmosféru a také respektovat podmínky na trati. Chtěli jsme prostě,
aby byl každý závodník spokojen, aby se na něj
dostal guláš a piva, kolik bude chtít. 
Délky tras máme dvě - 5km a 9km. Trasa vede

Vlevo David Koudelka

lesem do Bobrovníků, kde se stáčí vlevo k řece,
podél níž se vrací do Hošťálkovic a zpět na hřiště. Dlouhá trasa má dva okruhy. Mapy a veškeré další informace naleznou zájemci na webu
závodu - www.memorialmp.blogspot.cz.
Na co se ještě účastnici a přítomní diváci
mohou těšit?
Jak jsem již zmínil, snažíme se o zachování
přátelské, kamarádské atmosféry, snažíme se
o co nejlepší servis pro závodníky, o hodnotné
ceny. Protože víme, že ne všichni mohou vyhrát,
máme hodnotné dary připravené i do tomboly,
ve které může vyhrát každý registrovaný závodník (k závodu se může přihlásit dítě starší 10 let).

Pro děti, jejichž rodiče budou závodit, máme přichystaný opět bohatý program. Rodiče si mohou
užít závod a my se mezitím postaráme o ratolesti. Tento program se lety stává významnou složkou pořádání závodu, protože dětí jsme loni měli
kolem 90!
Chtěli bychom taky na závod přilákat co nejvíce
místních. Zdůrazňuji, že závod není jen pro běžce, ale i pro amatéry a úplné neběžce. Jde o setkání a podporu dobré věci. Letos jsme se rozhodli
vytvořit novou kategorii - obyvatelé Hošťálkovic
- a odměnit nejlepší hošťálkovické běžce!
Děkujeme za rozhovor a přejeme ať se
i letošní ročník vydaří!
redakce

Kdo je MUDr. David Koudelka?
• nar. 1973
• bývalý závodní plavec, t.č. amatérský běžec, triatlonista 
• vystudovaný lékař, dříve zaměstnán v Traumatologickém centru FNO, nyní lékař
Zdravotnické záchranné služby MSK
• mistr plavčí, místopředseda a instruktor Vodní záchranné služby ČČK Ostrava
• vedoucí lékař letecké záchranné služby Ostrava
• od roku 2009 občan Hošťálkovic, s manželkou Hankou mají dceru Máju

Pečujete o nevyléčitelně nemocného člena rodiny doma?
Řekněte si o pomoc.

M

obilní hospic Ondrášek (MHO) nabízí
zdarma pomoc s péčí o nevyléčitelně nemocného dospělého či dětského člověka. Poskytuje nepřetržitou zdravotní, sociální, psychologickou i duchovní podporu všem členům rodiny
v domácím prostředí. Pečující, klienti hospice,
tak mohou zavolat o pomoc, kdykoli potřebují
nebo se kdykoli poradit, neví-li si rady.
Mobilní hospic Ondrášek působí na území města
Ostravy a v jeho přilehlém okolí, kde se snaží říci,
že je možné strávit poslední chvíle doma a že existují služby, které péči doma umožní. V pondělí 9.
října si můžete udělat pohodlí jako doma a stejně

jako zaměstnanci dalších organizací vyrazit do zaměstnání v papučích, vyfotit se, sdílet na našem či
svém facebookovém profilu a dát tak světu najevo, že podporujete Mobilní hospic Ondrášek. Budeme moc rádi, pokud se jakkoliv zapojíte a už teď
se těšíme na vaše krásné papuče. Současně MH
Ondrášek přizval k tomuto týdnu další hospice,
a tak se může stát, že na podobnou aktivitu narazíte i v městech, kde MHO nepůsobí.
Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. můžete kontaktovat na tel: 725 409 411, na internetu www.
mhondrasek.cz nebo na facebookovém profilu.
MHO, redakčně kráceno

HOŠŤÁLKOVICKÝ SIGNÁL

První atletická sezóna
AK Hošťálkovice
N

ově vzniklý Atletický klub Hošťálkovice je
za polovinou prvního roku svého fungování. Aktivity klubu jsou rozděleny do 3 hlavních
činností – práce s dětmi a mládeží v rámci atletického programu na ZŠ Ostrava - Hošťálkovice a v rámci atletických školek; organizace závodů pro děti i veřejnost; účast v mistrovských
soutěžích žactva.
Kategorie mladšího žactva se účastní Přeboru
družstev mladších žáků a žákyň. Přestože svým
počtem jako družstvo nemůžeme konkurovat,
jednotlivci se se svými výkony ve velké konkurenci rozhodně neztratili. V soutěží bodují atleti

na 1. až 10. místě. Během proběhlých tří kol,
které se konaly v Opavě, Třinci a Frýdku-Místku, bodovali tito hošťálkovičtí atleti:
Elen Kaspříková – skok daleký, 60 m překážky,
60 m, štafeta 4x 60 m
Lucie Bláhová – 1500 m, 300 m, hod kriketovým míčkem, oštěp, štafeta 4x 60 m
Sabina Tomečková – skok vysoký, oštěp
Natálie Posmyková, Adriana Svobodová - štafeta 4x 60 m
Ondřej Kučera – 1500 m, štafeta 4x 60 m
Jakub Kněžík, Marek Fukan, Jakub Starý,
Matyáš Dundr - štafeta 4x 60 m

Za finanční podpory městského obvodu Hošťálkovice uspořádal v průběhu června až srpna AKH
několik závodů:

Dětský překážkový běh Hošťálkovice (11. 6. 2017)
První ročník překážkového běhu proběhl za účasti 70 závodníků ve věku 4 – 12 let.
S náročnou tratí si nejlépe poradili tito soutěžící:
Amélie Tichá, Tomáš Posmyk, Adina Bálková, Lukáš Horáček, Aneta Volná, Alexandr Javorský,
Petra Chylová, Jan Musálek, Lucie Bláhová, Barbora Suchánková.

T-Mobile Olympijský běh 2017 (21. 6. 2017)
Jedné z největších běžeckých akcí se v rámci celé České republiky účastnilo 76 385 běžců. Poprvé
byl tento závod uveden také v Hošťálkovicích a na startu bylo připraveno 46 běžců a běžkyň. S tratí
dlouhou 5,4 km si nejlépe poradili Honza Stoszek (20m53s) a Ivona Krejčířová (21m52s).

Prázdninové závody (28. 7. a 25. 8. 2017)
Během velkých prázdnin proběhly 2 atletické závody pro účastníky atletických školek – červencový
trojboj a srpnový čtyřboj. Celkem se obou závodů zúčastnilo přes 100 dětí ve věku 4 až 13 let.
Mgr. Radim Šink
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Z činnosti
klubu seniorů
N

ejen zájezdy a pravidelné schůzky jsou
náplní činnosti členek klubu. V jarních
měsících vyrazily např. na jedinečnou výstavu
korunovačních klenotů do Ostravského muzea,
zašly posedět do nového areálu ve Lhotce –
Golfparku, v rámci spolupráce se spřátelenými
kluby v dubnu přijaly pozvání na Přátelský večírek Klubu seniorů Vrablovec, svou účastí podpořily zájezd SDH Bobrovníky na Mezinárodní
setkání hasičských sborů, které se pravidelně
koná v dubnu na Svatém Hostýně. Protože jde
o generaci seniorek, které ještě byly zvyklé ctít
i křesťanské svátky, v měsíci červnu si udělaly
vaječinu, která neodmyslitelně patřila ke svatodušním svátkům. Jedna z posledních akcí,
kterou seniorky absolvovaly v první polovině
tohoto roku, byla návštěva opravené radniční
věže Nové Radnice v Ostravě.
Připravila H. Kuligová, redakčně kráceno

TJ Sokol s novými
trenéry

D

alší ročník fotbalové sezóny začal pro naše
fotbalisty s drobnými změnami. Nejenže
začali trénovat dřív než obvykle, ale zároveň
i s novými trenéry. Jimi se stalo sourozenecké
duo trenérů Marcel a Jarmil Komárovi. Vedoucím mužstva zůstal Lukáš Pleva.
V posledních letech se „A“ mužstvo pravidelně pohybuje ve středu tabulky městského
přeboru. Své plány na právě již odstartovanou
sezónu nastínil asistent trenéra Jarmil Komár:
„Pro letošní rok si nově budovaný tým dává za cíl
hrát v popředí tabulky, těšit fanoušky atraktivní
kopanou. Budeme moc rádi, když jich bude chodit co nejvíce, protože hlavně pro ně to děláme
a když to vše klapne, tak bychom chtěli postoupit
do vyšší soutěže.“
I proto proběhly změny na trenérských postech, aby došlo k možnému okysličení mužstva.
Momentálně probíhá snaha o zkvalitnění a posílení kádru, vše se bude odvíjet od možných
jednání a finančních možností klubu. Místopředseda TJ Sokol Marcel Tarkota doplňuje:
„Tady bych chtěl oslovit možné sponzory, kteří
by se mohli podílet na chodu klubu, a za každou
finanční podporu budeme strašně vděčni. Samozřejmě počítáme s podporou obce, která se stará
o hřiště jako celek, ať už je to pravidelné sečení,
zavlažování a možné válcování. Přilákat nové
hráče a nenabídnout jim nějaký komfort v dnešní
době prostě nejde. Poděkování patří také našim
věrným fanouškům, kteří nás podporují i na venkovních hřištích.“
Aktuální informace jsou na facebookových
stránkách TJ Sokol Hošťálkovice.
Marcel Tarkota, redakčně upraveno
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Knihovna
A

ni v červnu 2017, kdy se pomalu chýlil
konec školního roku, knihovna v Hošťálkovicích nezahálela. V první polovině června
proběhla za účasti dětských čtenářů komentovaná prohlídka centra města Ostravy (v rámci
projektu Cváláme Ostravou). Zúčastnění byli
poutavou formou seznámeni s ostravskými dominantami a zajímavostmi, které se k nim pojí.
Další červnovou akcí bylo pak půlroční vyhlášení nejlepších čtenářů v soutěži Lovci perel.
První místo obsadila Lucie Kaštovská, která odpověděla na otázky z celkem 33 knih a získala
neuvěřitelných 162 bodů. Druhé místo patřilo

HOŠŤÁLKOVICKÝ SIGNÁL

Radkovi Bakovi, třetí pozice Valérii Vychodilové. Všem zúčastněným gratulujeme a přejeme
spoustu trpělivosti v dalším soutěžení.
O prázdninách byla knihovna otevřena
pouze jeden den v týdnu, přesto ji navštívila
spousta čtenářů. Pro volný čas dětí zde byly přichystány antistresové omalovánky, pro dospělé
byla vytvořena výstavka knih s tematikou zdravého životního stylu.
V září se knihovna zapojí do Evropského
týdne mobility, během něhož si děti zasoutěží
o hezké ceny. Říjnem opět startuje cyklus vzdělávacích lekcí, v nichž mohou děti z mateřských
a základních škol nalézt spoustu užitečných
informací. Těšit se můžete i na tradiční tvořivé
dílny pro mladé v průběhu celého školního roku.
Zpracovala: Martina Hlubková, knihovnice

Výtvarná soutěž

J

iž po třetí mohly děti projevit své výtvarné nadání ve výtvarné soutěži dětí a prezentovat
svá díla na výstavě. Děti odevzdaly celkem 69
krásných a nápaditých prací na téma „Výhledy
na prázdniny“. Všechna díla byla vystavena v Restauraci u Konvičky, kde mohl každý návštěvník
dát svůj hlas až osmi výtvorům. Po sečtení všech
hlasů bylo 26. 6. 2017 v Kulturním domě oceněno deset výkresů. Vítězné byly práce jednotlivců
Matěje Kaštovského, Anety Volné, Petra Mazura,
Kláry Zubrové a Nikol Mazurové, ale také skupinové výtvory Vanesy Niklové a Magdalény Folvarčné, Anny Jurečkové a Nikol Fialové, Veroniky
Vymětalové a Anety Endelová, Šárky Hurinové
a Lucie Kaštovské, Adély Kvasnicové a Viktorie
Sloukové. Poděkování však patří všem dětem,
které měly odvahu ukázat veřejnosti své vnímání umění. Chodby obecního úřadu a Kulturního
domu se stanou galerií některých děl. Věříme, že
si děti užily prázdniny tak, jak si je namalovaly a už
teď se těšíme na příští rok.
Kamila Mazurová

Seznam plánovaných akcí v městském
obvodu Hošťálkovice 2017
ÍDV
Datum

2G

'R

26.27.09.

Akce

0®VWR

3RĖ¢GDM®F®

Velkoobjemové kontejnery
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MOb

29.09.

16:00 19:00 Atletický ÎW\ĖERM

Sportovní areál

$.+RĞĢ¢ONRYLFH

01.10.

15:30

Sportovní areál

TJ Sokol
+RĞĢ¢ONRYLFH

06.10.

15:00 19:00 Jubilanti

.'+RĞĢ¢ONRYLFH MOb

07.10.

09:00 00:00 URÎQ®N0HPRUL¢OX0LFKDOD3ÜWURĞH

Sportovní areál

07.10.

15:00 19:00 3RG]LPQ®SRVH]HQ®VHQLRUĬ

.'+RĞĢ¢ONRYLFH .OXEVHQLRUĬ

14.10.

08:00 17:00

Amatérský NYDOLILNDÎQ® turnaj v HMB (Historical
Sportovní areál
0HGLHYDO Battles)

15.10.

15:00

+RĞĢ¢ONRYLFH- 7ĖHERYLFH

20.10.

+RĞĢ¢ONRYLFH- Svinov

%ÜĻ®PV0DMNOHP
z.s.

Marek Axman

Sportovní areál

TJ Sokol
+RĞĢ¢ONRYLFH

12:00 22:00 9ROE\GRSRVODQHFNªVQÜPRYQ\SDUODPHQWXÍ5

Sál KD
+RĞĢ¢ONRYLFH

MOb

21.10.

08:00 14:00 9ROE\GRSRVODQHFNªVQÜPRYQ\SDUODPHQWXÍ5

Sál KD
+RĞĢ¢ONRYLFH

MOb

29.10.

14:00

+RĞĢ¢ONRYLFH- 0LFK¢ONRYLFH

Sportovní areál

TJ Sokol
+RĞĢ¢ONRYLFH

/DPSLRQRY¾SUĬYRG

Sportovní areál

.OXEURGLÎĬ=ĝ

+RĞĢ¢ONRYLFH- .U¢VQª3ROH

Sportovní areál

TJ Sokol
+RĞĢ¢ONRYLFH

09.11.
12.11.

13:30
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Budeme mít štěně

Matyáš Folvarčný, V. třída
Měl jsem sen,
už je ale den.
Měl jsem sen,
ráno jsem ho zapomněl.
O čem se mi asi zdálo?
Štěně že si se mnou hrálo.
Táta říká: „Jaké štěně?“.
Máma volá: „Neděste mě!“

Děda křičí: „Žádný pes!
Ten nepořádek bych neunes.“
Sestra tleská: „Jo, jo, jo,
já chci taky štěňátko.“
A i když to byl jenom sen,
léto strávím s naším psem.

Básničky

Hvězda v galaxii

Natálie Posmyková, VII. třída
Když jsem vstoupila na pódium,
srdce se mi radostí zachvělo.
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V hledišti stáli lidé s úsměvem na tváři
a já už jsem věděla, že se mi úsměv rozzáří.
Najednou jsem cítila obrovskou energii,
byla jsem jako hvězda v galaxii.
Uchopila jsem do ruky své housle
a začala kouzlit to své ... umění.
Cítila jsem se jako v mém splněném snu,
který se mi v dětství zdál.
Věřila jsem, že se mi jednoho dne splní
a já budu na výsluní jen hrát, hrát a hrát...

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO
ODPADU
Inzerce

Vydává: Statutární město Ostrava, Městský obvod Hošťálkovice
| Rynky 277 | 725 28 Ostrava - Hošťálkovice, tel.: +420 739 942 996 | IČ: 00845451 | e-mail: signal@hostalkovice.ostrava.cz
| řídí redakční rada ve složení: - šéfredaktor - Adam Kratochvíl - Bc. Kamila Mazurová - Květoslava Vojířová - Mgr. Jiří Jureček - Mgr. Radim Šink
| http://www.hostalkovice.ostrava.cz/cs/o-hostalkovicich/zpravodaj | sazba: pakoc@volny.cz | tisk: Moravapress s.r.o. | Náklad 1000 ks.
| Příspěvky procházejí jazykovou korekturou textu, za případné chyby se omlouváme. | registrováno pod číslem: MK ČR E 22835

