Malohoštický zpravodaj
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BŘEZEN 2021

Vážení spoluobčané,
zima se s námi pomalu rozloučila
a my s optimismem očekáváme slunné jarní dny. Také naději, která nám
v této těžké době chybí. Jsme omezování ve volném pohybu, v organizování sportovních či kulturních akcí,
setkávání se svými známými. Šíření
viru však nelze podceňovat a zlehčovat. Respektování karanténních opatření není jen o ochraně sebe sama,
ale především o ochraně Vašich blízkých. Vy, mladší ročníky, nechte své
rodiče a prarodiče doma, obstarejte je a nakupte jim. Jsem ráda, že se
začíná očkovat, mnozí již mají dvojí
očkování za sebou a přeji si, ať se co
nejrychleji dostane na všechny, kteří
vakcinaci neodmítnou. Jen tak můžeme tu zákeřnou chorobu porazit.
I přes různé zákazy se zastupitelé
musí scházet a za přísných hygienických podmínek rozhodují o důležitých investicích, smlouvách, financích atd. Výňatek některých usnesení
zastupitelstva je uveden ve zpravodaji. Kromě toho se dočtete nejrůznější
informace důležité pro chod obce,

událostí, které se chystají, do čeho
se bude letos investovat, co opravovat a zlepšovat. Zajímavostí pro Vás
budou i články o skanzenu, o přestěhování knihovny, o historické školní
třídě, o železničních přejezdech, také
Vás určitě zaujmou články spolků,
které jsou poučné a inspirativní.
Blíží se Velikonoční svátky, i letos
budou docela jiné, mimořádné takřka
na celém světě. Žádné hromadné
pomlázky, velká rodinná setkání ani
kázání v plných kostelech. Většina
z vás bude určitě trávit svátky doma,
v úzkém rodinném kruhu. Přeji Vám,
abyste je zkusili přizpůsobit dnešní
době, a přesto byly pro vás plné slunce, naděje, radostné a příjemné.
Milí Malohoštičtí a Pustojakartičtí,
těším se, až se vše zase vrátí do stejných kolejí a my se potkáme na
některé z akcí, které pro Vás připravujeme. Je těžké se vzdát svých
návyků, sociálních kontaktů a se
svými myšlenkami být často sami.
Nezapomeňte však, že telefony virus

nepřenáší a svým zavoláním můžete
potěšit mnoho blízkých a známých.
Dělejte to, na co nemáte jindy čas
a zkuste své psychice ulevit od toho,
co se kolem nás děje. Mějte se dobře,
zase bude fajn.

Miroslava Konečná

Informace

občanům

Mgr. Miroslava Konečná, starostka
kontakt: 604 229 364
Lukáš Vaněk, místostarosta
kontakt: 730 547 550
Adresa: Slezská 4/11, PSČ 747 05 Opava
Tel.: +420 553 765 021
E-mail: male.hostice@opava-city.cz
úřední hodiny
Pondělí
8:00 - 11:00 14:00 - 18:00 hod.
Čtvrtek
8:00 - 11:00 14:00 - 16:00 hod.
Poradna pro občany: Mgr. Ing. Lenka Prokschová, první úterý v měsíci, 17:00 - 18:00 hod., jinak
po dohodě na tel. č. 607058338 (lépe sms) nebo
lenkaprokschova@seznam.cz.
Tiráž: Vydává Úřad městské části Malé Hoštice, Slezská 11,
747 05 Opava - Malé Hoštice. Periodický tisk územního
samosprávného celku. V Malých Hošticích dne 28. 3. 2021
číslo 26/2021. Za obsah zodpovídají jednotliví přispívající.
Redakční rada: Mgr. Miroslava Konečná, Mgr. Ing. Lenka
Prokschová, Karel Kopperberg a Ing. Marie Vegelová. Příspěvky a podněty zasílejte na e-mail: male.hostice@opava-city.cz a lenkaprokschova@seznam.cz. Uzávěrka příspěvků
do dalšího čísla dne 15. 6. 2021. Tisk a grafická úprava: H&B
Tisk a.s., Opava
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Informace pro občany

Tříkrálová sbírka
Ráda bych Vám poděkovala za podporu letošní mimořádné Tříkrálové sbírky. Díky ochotě a štědrosti
mnoha dobrých lidí, díky tvořivosti
mnoha dobrovolníků, díky dobré
spolupráci s mnoha obcemi je
nakonec výsledek Tříkrálové sbírky
velmi potěšitelný. Prosím, tlumočte naše poděkování občanům Vaší
obce. Podpora byla, s ohledem na
letošní nepříznivé okolnosti, úctyhodná, a my si toho velice vážíme.
Vybraná částka na Opavsku činí
k 15. únoru 1 637 235 Kč. Čísla
jsou částečně zkreslená tím, že

mnozí občané přispěli do sbírky
online nebo využili možnost přispět do statické pokladničky mimo
svou obec. Jsme rádi, že budeme
moci podpořit naše terénní služby
a přestavbu sociálně terapeutické
dílny Radost pro lidi s mentálním
postižením a chronickým duševním onemocněním. Ještě jednou
děkuji za spolupráci, která byla
v Malých Hošticích včetně Pustých
Jakartic příkladná J, a přeji nadějeplný rok 2021.

Marie Hanušová, koordinátorka
Tříkrálové sbírky

Poděkování

Jsem hrdá na občany Malých Hošic a Pustých
Jakartic, kteří dokázali přispět na Charitu částkou 61.200 Kč. Další poděkování patří organizátorům, kteří ve dvou dnech dokázali vytvořit
krásné a velmi příjemné, tříkrálové prostředí
na OÚ v Malých Hošticích. Laskavé a vstřícné
vystupování dospělých koledníků a malých
koledníčků bylo příkladné. Možná i díky jim
jsme se umístili ze 63 obcí na 2. místě po
Hradci nad Moravicí. Největší zásluhu za zorganizování a nevšední průběh sbírky má paní
Šárka Schaffartziková. Obrovské poděkování!
Z celého srdce děkuji i všem štědrým dárcům
a obětavým organizátorům za to, že jim osudy
jiných lidí, kteří potřebují pomoc, nejsou lhosMiroslava Konečná
tejné.

Malohoštický skanzen
V Malých Hošticích na
návsi je malebný domek,
malohoštický
skanzen.
Ve druhé části přízemí
domku se nachází místní knihovna, která začala
být nevhodná pro knihy
vzhledem k teplotě a vlhkosti
vzduchu.
Proto
bude přestěhována do
naší základní školy, kde
budou mít knihy ideální
podmínky. Ve vzniklém
volném prostoru na skanzenu se buduje historická
školní třída, připomínající
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časy dávno minulé. Lavice
s kalamářem, obrazy, tabule, pomůcky, katedra.
K doplnění autentičnosti nám
však chybí historické fotografie malohoštických žáků školy.
Vyzývám a prosím spoluobčany, zda máte ve starých albech fotografie
svých rodičů či prarodičů na
skupinové třídní fotografii
pořízené u staré základní
školy z 30tých nebo 40tých
let, abyste je poskytli obecnímu úřadu ke zkopírování.
Bude vám ihned vrácena.

Bude to zároveň nesmazatelná památka s popiskem,
umístěná na stěnách „historické třídy“ skanzenu. V případě, že nějaké

fotografie najdete, doneste
je prosím během dubna
a května na OÚ. Mockrát
děkujeme!!!

Miroslava Konečná
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Relaxační prostor pro občany
Veřejný prostor vedle obecního
úřadu je místem, který může sdílet
každý z nás. Zastupitelé rozhodli,
že tuto zahradu promění v atraktivní, klidné místo, které by sloužilo k
odpočinku našich občanů. Již vloni
se tam vysadilo mnoho vzrostlých
stromů, které zaručí odpočívají-

cím přiměřený chládek. Prostor je
nachystaný také pro budoucí chodníček a lavičky pro odpočinek. Aby
nebyla zahrada jen o zeleni, bude
zatraktivněna kovovými plastikami
jako připomínka na bývalou kovárnu a stavení pana Wandery.

Miroslava Konečná

Čoudilům zbývá rok a půl

(přejato z deníku Mladé fronty)

Pokud lidé na podzim 2022 zatopí pod
kotlem nižší než třetí emisní třídy,
hrozí jim vysoká pokuta. Kotlíkové dotace vloni přibrzdila pandemie
covidu. Podle odhadů přitom zbývá
vyměnit ještě kolem 330 tisíc nevyhovujících topidel. V ideálním případě by se přespříští Vánoce mohly obejít
bez štiplavého kouře. Často totiž stačí
jeden čoudící komín, aby zamořil celou
ves. Záleží však na tom, jak rychle se
výměny rozběhnou. S podporou výměny nevyhovujících spalovacích zdrojů na

tuhá paliva se počítá i do budoucna. Kotlíkové dotace budou nově rozděleny do
dvou skupin. Jedna bude určena zejména
nízkopříjmovým skupinám obyvatel na
výměnu starých neekologických kotlů,
druhá možnost bude nabízet i možnost
podpory zateplení domu. Lidé, kteří
se budou muset zbavit starého kotle, si
mohou vybrat v zásadě ze tří možností.
Mohou buď spalovat pouze dřevo, nejčastěji v podobě pelet nebo briket, přejít
na zemní plyn, anebo si pořídit tepelné
čerpadlo.

Svoz bioodpadu

Poplatky za psy

Se
svozem
bioodpadu
v naší městské části se začne
9. dubna 2021, tedy vždy v pátek
v sudé týdny. Jen pro připomenutí. Nádoby na bioodpad
si stále můžete objednat přes
odbor životního prostředí opavského magistrátu. Následně si je
vyzvednete na Technických službách Opava, kde
budou připraveny ve druhé polovině března. Do
nádob lze odkládat vše, co je organického původu
a nejedná se o živočišné produkty. Tedy listí, plevel, nezpracované ovoce a zeleninu a další výrůstky vašich zahrádek. Nepatří sem větve stromů,
a to ani rozdrcené. Větve a další materiál z ořezu
stromů by měly být nakrácen na délku cca 1 m
a následně odvezen do sběrných dvorů, které jsou
v ulicích Přemyslovců, Bílovecká a Hálkova.

Jako každý rok, tak i letos je potřeba
do března uhradit poplatek za psa.
Poplatek je možné uhradit hotovostně
na úřadu městské části Malé Hoštice,
nebo na pokladnách magistrátu hotovostně či převodem anebo složenkou, která bude doručena do schránek, ale to letos naposledy. Poplatek
můžete také uhradit z vašeho internetového bankovnictví na účet č. 191842619349/0800, variabilní symbol Vám sdělí p. Řeháčková na telefonním čísle 724 373 954. Částka za
prvního pejska je 600 Kč, za každého dalšího pak 900 Kč. Snížené sazby
pro osoby pobírající jakýkoliv druh
důchodu byly zrušeny. Nižší poplatek,
ale hradí všichni občané starší 65 let,

Harmonogram strojového čistění
komunikací v MH
Příměstská část
Malé Hoštice

Termín

ti zaplatí ročně pouze 200 Kč, pokud
jich vlastní více, pak za každého dalšího 300 Kč. Od poplatku jsou zcela
osvobozeny osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním
postřižením, které jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P, dále osoby provádějící výcvik psů určených k doprovodu výše specifikovaných zdravotně
postižených, lidé provozující útulek
pro zvířata nebo osoby kterým stanoví povinnost držení a používání psa
zvláštní právní předpis.

Evidence obyvatel za rok 2020

Měsíc
Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

1.termín

6.4.

4.5.

1.6.

7.7.

3.8.

7.9.

5.10.

2.termín

7.4.

5.5.

2.6.

8.7.

4.8.

8.9.

6.10.

Narození

Zemřeli

Malé Hoštice

25

18

Pusté Jakartice

1

3

Celkový počet obyvatel
(ke 31.12. 2020)

1765
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Malohoštický zpravodaj
Výňatek z říjnového, prosincového, lednového a únorového zasedání zastupitelstva Malé Hoštice (celý rozsah usnesení

najdete na webových stránkách městské části
MH)

Zastupitelstvo MČ Malé Hoštice rozhodlo
a schválilo:
• rozhodlo o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem
„Statutární město Opava/městská část Malé
Hoštice – Rekonstrukce hasičské zbrojnice“
• schvaluje záměr realizace projektu výstavby
Komunitního domu pro seniory v Malých
Hošticích pro soukromého investora
• schvaluje rozpis rozpočtu pro městskou část
Malé Hoštice na rok 2021 ve výši 9.263.000 Kč
• schvaluje příspěvky společenským organizacím a spolkům na rok 2021ve výši
588.550 Kč
• schvaluje smlouvu se Základní školou
a Mateřskou školou na účelovou investiční dotaci k vybudování veřejné knihovny
(červen)
• rozhodlo o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem
„Přístřešek pro kontejnery separovaného
odpadu“ na ul. Cihelní (červen)
• schvaluje opravu chodníku na ulici Luční
(levostranný chodník ve směru od ul. Bezručova po ul. Svobody)
• schvaluje opravu chodníku na ulici U Statku (levá strana od ul. Opavské po ul. U Tržnice), SMVaK zároveň přemístí vodovodní
řad ze soukromých pozemků do chodníku
• schvaluje opravu cyklostezky z Malých
Hoštic do Velkých Hoštic

kultura
Budou se letos konat společenské a kulturní akce?
To je otázka, na kterou dnes neumíme odpovědět.
Neproběhnul Tříkrálový koncert, turnaj složek na
umělce, vítání nových občánků, velikonoční jarmark
a dílničky. Přesto musíme být optimističtí a věřit, že
se třeba uskuteční Den dětí, Malohoštický odpust,
letní kino, setkání jubilantů, předvánoční jarmark,
adventní neděle? A kulturní komise plánuje i divadelní představení či koncert nějaké kapely. Plány jsou,
ale nemůžeme předvídat, jak se situace s pandemií
bude vyvíjet. Tak uvidíme…
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Miroslava Konečná

Poděkování
Je již tradicí, že ve Zpravodaji děkuje obec občanům za pomoc při organizování obecních akcí. V posledních měsících se však kulturní ani sportovní akce
neuskutečnily. Přesto je však možnost poděkovat těm, kteří nějakým způsobem
pomohli obci při jiných, mnohdy náročných a nepříjemných akcích.
Poděkování jednotlivcům:
• zastupitelům Malých Hoštic za
podporu a nutné většinové souhlasy při hlasování na netradičních zasedáních v koronavirovém období
• p. Šárce Schaffartzikové za skvělé a příjemné zorganizování
Tříkrálové sbírky
• všem dobrovolníkům za pomoc
při organizování nevšední
Tříkrálové sbírky
• p. Břeťovi Schaffartzikovi za příkladnou spolupráci s obcí při
zajišťování chodu sportovního
areálu v době koronaviru
• p. ředitelce Marcele Rončkové za
ochotu a vstřícnost při přípravě
prostor v rámci investiční akce
v základní škole na přestěhování
veřejné knihovny
• p. Petru Pflegrovi a p. Petrovi
Mlýnkovi za zpracování projektových dokumentací
• p. Danku Adametzovi za vstřícný přístup při konzultaci k podání projektu na výsadbu stromů
v Malých Hošticích
• p. Aleši Klementovi a jeho
malým pomocníkům za úklid
hřiště a okolí (mládež bohužel
neví, kam patří PET lahve, pak
to za ně musí uklidit jiní!!!)
• p. Mgr. Zdeňku Kravarovi, Ph.D.
za pravidelné, historické příspěvky do Zpravodaje
• všem autorům článků našich
spolků za příspěvky do Zpravodaje
Poděkování spolkům:
• p. Šárce Schaffartzikové za ojedinělé, velmi vkusné velikonoční
nazdobení kaple s umístěním
nového kříže před oltář a členkám Živého růžence za pravidelný úklid naší kaple

• velice si vážím práce našich hasičů, kteří nezištně pomáhají při
rozvozu jídla našim seniorům
dobrovolným
• poděkování
hasičům za pomoc při mnoha
urgentních výjezdech v Malých
Hošticích
Poděkování spoluobčanům:
• všem za dodržování a respektování opatření proti covidu19
• rodičům žáků za pomoc dětem
při online výuce v domácím
prostředí
• pedagogům ZŠ a MŠ Malé Hoštice za zvládání náročné online
výuky
• zaměstnancům ZŠ a MŠ Malé
Hoštice za zvládnutí zvýšených
nároků na jejich práci při dezinfekcí tříd a prostor školy
• spoluobčanům za finanční dary
do Tříkrálové sbírky (druhý největší obnos ze 63 obcí)
• za úklid zasněžených chodníků,
odstraňování psích exkrementů
a úklid veřejných prostranství
• poděkování patří zaměstnankyním obce, které zajišťují pro
občany i roznáškovou službu –
materiály obce
• za hlášení poruch na obecním
majetku a za upozornění na nejrůznější problémy v obci
Zvláštní poděkování
Ráda bych touto formou chtěla poděkovat požárníkům
Dobrovolných hasičů Malé
Hoštice, kteří v době nouzového stavu, ve svém volném čase,
byli ochotni rozvážet obědy
starším občanům. Velmi si
toho vážíme!
S pozdravem Raková Eliška
a její vděční prarodiče, kteří
touto cestou děkují.
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Investiční akce

Co budeme stavět, opravovat, co se připravuje v nejbližší době
• Cyklostezka MH x Kaufland - dne
28. 1. byl projekt se stavebním povolením zaslán na SFDI, v červnu se
rozhodne o případné státní dotaci ve
výši 2.500 000 Kč
• Cyklostezka z Malých do Velkých
Hoštic bude tento rok opravena na
základě dohody s TS Opava
• V jarních měsících se započne
s rekonstrukcí chodníku na ul. Luční
po ul. Bezručovou, opravu provedou
TS Opava
• Oprava ul. U Statku bude posunuta
na podzim, časově záleží na vyhotovení projektové dokumentace na
opravu vodovodního řadu, který
bude přemístěn ze soukromých
pozemků do chodníku, poté položí
TS Opava nový chodník
• Stavba skladu hasičské zbrojnice se
posouvá na další měsíce, čeká se na
stavební povolení, schválení veřejné
zakázky ZMČ zůstává platné
• Stání pro kontejnery na ul. Cihelní –
po obdržení rozpočtových nákladů
bude vyhlášená veřejná zakázka (červen)
• Pozemky za hřištěm - parcelovat se
začne pravděpodobně v září, čeká
se na územní rozhodnutí a stavební
povolení, zájemci ať sledují během
prázdnin naši či městskou úřední
desku pro další informace
• Prostor vedle OÚ - vybuduje se relaxační místo s chodníkem a lavičkami
(podzim)

• Zateplení fasády a střechy v základní škole bude provedeno o prázdninách, proběhla veřejná zakázka

• Ze skanzenu přestěhujeme knihovnu
do základní školy, ve volném prostoru budujeme historickou školní třídu
• S výstavbou bytů v bývalém víceúčelovém domě čeká Bytové stavební
družstvo Rozvoj na vydání stavebního povolení
• Byli jsme úspěšní v podání 2 grantů
na rok 2021, a to 40.000 Kč na výsadbu stromů do lesoparku a 19.000 Kč
na moravskou kapelu
• I přes naše argumenty se budou na
dvou železničních přejezdech v MH
stavět světelná a zvuková zařízení se
závorami, železnice je majetkem ČD,
které vydaly rozhodnutí
• Lodní kontejner jako sklad pro sekač-

ky a další strojové zařízení obce bude
umístěn na hřišti vedle sportovních
kabin (duben)

• Dovezli jsme zdarma mnoho obrovských kmenů z opavských městských
sadů, které využijeme na vybudování broukoviště, posezení v lesoparku
a k pumptrackové dráze

• Nové další dětské průlezky budou
umístěny na dětském hřišti, v lesoparku a u hasičárny (prázdniny)

Miroslava Konečná
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Železniční přejezdy v Malých Hošticích
Zdá se to být skoro neuvěřitelné, ale na Správě železnic se
nějakým záhadným způsobem dozvěděli, že zde máme dva
železniční přejezdy. A protože dlouhodobou prioritou je
zvyšování bezpečnosti dopravy na přejezdech, bylo rozhodnuto o umístění světelného zabezpečovacího zařízení
se závorovými břevny. Na naše poměry se jedná o nadstandardní zabezpečení přejezdů, kterých je v současné době
v celé republice kolem 1900. Rozhodnutí zabezpečit naše
přejezdy tímto způsobem vedly Správu drah dva důvody.
Jedním z nich je traťové omezení rychlosti před vjezdem
do železniční zastávky směrem od Velkých Hoštic z důvodu špatných rozhledových podmínek a druhým důvodem
velká frekvence cyklistů po cyklostezce, vedoucí přes naši
obec. Vzhledem k tomu, že jsme městskou částí, nemáme
rozhodovací pravomoc, a i přesto, že jsme zaslali námitky na minimální frekvenci automobilové dopravy, nebyly
naše námitky brány v potaz. Souhlasili bychom se zabezpečením přejezdu, ale bohužel součástí zabezpečení je i
zvuková signalizace, doprovázející sklápění závor. To zvýší
hlukovou zátěž v bezprostředním okolí obou přejezdů.

Docílili jsme alespoň snížení zvukové signalizace na nejmenší možnou úroveň dle platné legislativy. Realizace by se měla
provádět v roce 2022. Pro představu, jak bude přejezd vypadat, se můžete zajet podívat buď na křížení silnice s tratí mezi
Malými a Velkými Hošticemi nebo u železniční zastávky ve
Velkých Hošticích.
Lukáš Vaněk

Zamyšlení a přání z Pustých Jakartic
Všechno zlé je k něčemu dobré - říká
jedna stará pravda a něco na tom asi
bude. Loňské léto z velké části propršelo a právě končící zima také nebyla
skoupá na srážky. Tolik sněhu, kolik
napadlo letos, už dlouho nepamatuji. Prý to dokonce vyrovnalo značně
pokleslé hladiny spodních vod. Člověka napadá čím to, že zima je jak má
být a že moudré přírodě se daří dát
do pořádku to co člověk napáchal?
Napadlo mě (a nejenom mě), že za tím
je omezení lidské činnosti a především
leteckého provozu. Něco na tom asi
bude. Proč se tak děje, netřeba opakovat. Informacemi o současné neutěše-
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né situaci jsme krmeni ze všech stran
a od božího rána do večera, od pondělí
do neděle. Pro většinu z nás deprimující období pro někoho obrovský byznys. Neustále jsme nabádáni abychom
nikam nechodili a seděli doma na
zadku. K tomu nás média děsí různými
statistikami a čísly s vývojem pandemie a když se nedaří přitvrdíme. Takže
ještě více sedíme na zadku a náš jediný pohyb je do práce a zpět a sem tam
do obchodu. Nic víc. Člověk to chápe
a i když je mu to proti srsti podrobí se.
Co ovšem lze jen těžko pochopit je,
když ti kteří hřímají a nařizují, sami svá
pravidla porušují. Vrcholem všeho pak
jsou různé fotky takzvaných celebrit
z dovolených v zahraničí na různých
sociálních sítích. Ale pryč od toho.
Stejně jako Vy i já jsem občanem tohoto státu. Dodržuju všechna pravidla
a to ne proto, že mi to někdo nařizuje,
ale proto že chci nejen ochránit sebe,
ale také abych byl zodpovědný k ostatním.
No vidíte tak hezky jsem začal o počasí
a nakonec…

Vážení a milí spoluobčané, přeji Vám
krásné jarní dny, plné sluníčka a pohody, krásné Velikonoce, protože ty k jaru
neodmyslitelně patří. Užijme si domácí pohodu (ostatně nic jiného nám ani
nezbývá), neklesejme na mysli a vydržme to. Pevně věřím, že v příštím zpravodaji zase budu psát o tom co chystáme a co se povedlo. Takže ještě jednou
- krásné jaro, pevné zdraví a všechno
zlé ať se nám zdaleka vyhne.
Karel Kopperberg
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Ukliďme Česko
Ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na
území celé České republiky. Jejím
cílem je uklidit nelegálně vzniklé
černé skládky a nepořádek.

Hlavní jarní úklidový den:
sobota 27. března 2021
Hlavní podzimní úklidový den:
sobota 18. září 2021

neb shromažďování je zapovězené)
ve svém nejbližším okolí, chtělo by
se téměř říci před vlastním prahem?
Stačí si na vycházku do probouzející-se přírody vzít rukavice a tašku
na odpadky a občas procvičit ztuhlá záda shýbnutím-se pro odpadek.
Pokud nás to udělá dostatečný počet,
může být fyzický i psychologický
dopad pozorovatelný…
A jak to vypadá na našem hřišti?
Podívejte se na přiložené fotografie.

Díky šikovným chlapcům z oddílu
MH pumptrack a panu Aleši Klementovi byl nepořádek uklizen. Za
obec děkujeme!
Marie Vegelová

Slunečné počasí posledních dnů láká
k vycházkám do přírody. Tam však na
nás čeká nemilé překvapení v podobě nepořádku po loňské (a bohužel
i letošní) „koronaturistické“ sezóně.
Pojďme s tím společně něco udělat
a UkliďmeZaHumny…
Už rok trvá nepříznivá epidemiologická situace, lidé jsou již znechucení
a otrávení (mnozí téměř doslova…)
a bohužel se začínají chovat stylem
„po nás potopa“. Co s tím?
Není to ideální příležitost, jak se
opět jednou dát dohromady a uklidit společně (ale přitom každý zvlášt,

Služby nabízíme i v čase epidemie
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s.
Naše organizace Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského
kraje už více jak deset let pomáhá
osobám se zdravotním postižením
a seniorům. Stali jsme se registrovaným poskytovatelem sociálních
služeb. Nezastavila nás ani epidemie covid-19, kdy za dodržení všech
vládních opatření nepřetržitě poskytujeme tyto služby:
• Poradna pro osoby se zdravotním
postižením, kde rádi zodpovíme
dotazy týkající se například potřebné
péče, sociálních služeb, invalidních a
starobních důchodů, dávek a příspěvků, nebo kompenzačních pomůcek.
• Osobní asistence, kdy naše osobní
asistentky pomáhají lidem přímo v

jejich domácím prostředí. Jedná se
například o pomoc při osobní hygieně, oblékání, chystání a podání stravy, péče o domácnost a mnoho dalšího. Osobní asistentky jsou „prodlouženou rukou“ klientů, ale také
se podílejí na jejich aktivním vyplnění volného času či je doprovázejí
k lékařům nebo na nákupy. V rámci
služby osobní asistence rovněž provozujeme individuální bezbariérovou dopravu, kdy klienty vozíme
k lékařům, na nákupy či na výlety.
Nás vozový park obsahuje jak vozy
běžné, tak speciálně upravené pro
vozíčkáře.
• Půjčovna kompenzačních pomůcek, v rámci které nabízíme zapůjčení

například mechanických vozíků, toaletních křesel, nástavců na WC, koupelnové sedačky apod.
Pobočku naší organizace naleznete
přímo v Opavě na adrese Liptovská
21, 747 06 Opava-Kylešovice.
Otevřeno máme každé pondělí v čase
od 8.00 do 12.00 hodin a od 13.00
do 17.00 hodin a ve středu od 8.00
do 12.00 hodin a od 13.00 do 16.00
hodin. Zbývající dny máme otevřeno
pro předem objednané. Bližší informace o naší organizaci a nabízených
službách naleznete na telefonním čísle
553 734 109 či na webových stránkách
www.czp-msk.cz.
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ZŠ a MŠ

Nahlédnutí do MŠ
Rok s rokem se sešel a historie se opakuje. Máme březen, všichni se těšíme na
příchod jara, na teplé sluneční paprsky,
avšak zpřísněná hygienická opatření
z důvodu pandemie nás hned tak nějak
nadechnout se nenechají. Situace je tak
vyhrocena, že se uzavřel i provoz mateřských škol. Stejně jako loni, snad jen s tím
rozdílem, že tentokrát se děti s povinnou
předškolní docházkou musejí zapojit do
distanční výuky. Pro nás učitelky MŠ
nová zkušenost. Díky naší spolupráci
s asistentkou pedagoga, byly předškolním dětem domů doručeny pracovní
listy k rozvoji grafomotoriky, matematické a čtenářské gramotnosti, smyslového
vnímání a logického uvažování.
S rodiči komunikujeme přes aplikaci
Škola OnLine, kde je pravidelně infor-

mujeme o aktualitách, popř. zveřejňujeme pro inspiraci odkazy na výuková
videa pro předškolní děti. Vypracované
listy průběžně vyhodnocujeme, abychom v případě potřeby mohli s dítětem
ještě zapracovat na případných nedostatcích.
Zapojili jsme se do projektu v oblasti
polytechnického vzdělávání u dětí předškolního věku Ponky do MŠ. Cílem je
rozvoj jemné motoriky, prostorové představivosti a motivace k výrobě vlastního
výrobku u těch nejmenších. Sponzorem
našeho ponku je pan Walo Hinterberger.
S pandemií máme poněkud omezené
možnosti, ale i nadále se snažíme vzdělávat a předávat si zkušenosti prostřednictvím webinářů. Jde o vzdělávání učitelek
formou on line.
Jakou formou bude probíhat zápis do MŠ
pro školní rok 2021/2022 zatím nevíme.

ZŠ Malé Hoštice - škola
rodinného typu
Jednou z největších předností
naší školy je její rodinné prostředí. Díky nižšímu počtu
žáků ve třídách se osobně
znají všichni žáci, pedagogové
i pracovníci školy. Je možné
přistupovat ke každému
žákovi individuálně. Při práci
pomáhá i školní asistentka i
speciální pedagogové s dlouholetou praxí.
Škola je velmi dobře vybavená. Žáci se učí v moderních
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učebnách s interaktivními
tabulemi, k dispozici mají
také iPady a Bee-Boty. Učíme
moderními metodami – např.
SFUMATO pro výuku čtení,
metodou profesora Hejného
v matematice, v nejazykových
předmětech
uplatňujeme
metodu CLIL. K výuce jazyků i jiných předmětů slouží
jazyková laboratoř ROBOTEL s 3D tiskárnou. Přírodovědné a pracovní činnosti

Pravděpodobně bude na začátku května,
stejně jako každý rok. K zápisu potřebujete vyplněnou žádost o přijetí a potvrzení, že je dítě řádně očkováno a může do
kolektivu. Potřebné formuláře ke stažení
naleznete na webu naší školy: www.skolamalehostice.cz v záložce dokumenty.
Na zveřejněném webu Vás také budeme
informovat o aktualitách týkajících se
zápisu.
Hana Kupková

provádíme v plně vybavené
venkovní učebně, na kterou
navazuje zahrada s broukovištěm, hmyzími domečky,
krmítky pro ptáky, bylinkovou a rostlinnou částí.
Škola je zapojena do mnoho
mezinárodních
projektů
financovaných EU.
Školní družina připravuje
bohaté volnočasové aktivity
– nejen každodenní pohyb
venku, ale i kroužky: keramický, sportovní, čtenářský,
výtvarný, deskové a logické
hry.
Chceme, aby první školní

léta byla pro děti radostná,
tvořivá, plná prožitků a aby
vzpomínky na ně vytvářely
v dětech pozitivní vztah ke
škole.
Zápis do 1. třídy v ZŠ bude
probíhat koncem měsíce
dubna. Přesný termín bude
zveřejněný na webových
stránkách naší školy www.
skolamalehostice.cz po projednání radou města Opavy.
Pokud budete mít zájem, rádi
Vás školou provedeme i osobně po předchozí telefonické
domluvě.
kolektiv ZŠ
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Na venkovní učebně ZŠ Opava – Malé
Hoštice přibude „zelená střecha
Pod názvem „Komunitně řešená zelená střecha“ byla v únoru 2021 Nadací
Partnerství schválena školou podaná
žádost o grant na vybudování zelené
střechy na nově vystavěné venkovní
učebně. Zelená střecha ZŠ a MŠ Opava-Malé Hoštice se může těšit na podporu ve výši 99 512 korun. Odborná
komise hodnotila u žádostí více kritérií
a ze 102 podaných projektů podpořila
17 z nich. Jedním je také ten z Malých
Hoštic.
Iniciátorem
myšlenky
byl
Ing. arch. Petr Mlýnek, který stál
u zrodu návrhu i realizace školní venkovní učebny. Nápad vytvořit na nově
vybudované střeše venkovní učebny

zelený biotop se setkal s podporou paní
ředitelky MŠ a ZŠ Opava – Malé Hoštice, p. o. i se zájmem rodičů, kteří uvítali
možnost účastnit se příprav i realizace,
u které okouknou přístupy a zjistí, jak
se taková zelená střecha tvoří. Zelený
biotop, který bude za pomoci dobrovolníků vznikat na střeše venkovní učebny tak bude mít hned několik
funkcí – výše popsanou ekologickou
funkci. Dále instruktážní – zájemci
budou na vzdělávacím semináři seznámeni s principy a zásadami tvorby zelených střech. A v neposlední řadě funkci
vzdělávací. Díky vybudovanému panoramatickému oknu nad střechou venkovní učebny vzniknou žákům ideální

podmínky pro pozorování přirozených
přírodních cyklů, které na zelené střeše
budou probíhat.Doufejme, že situace
dovolí plánované aktivity uskutečnit
v plném rozsahu. O termínech plánovaných akcí Vás budeme informovat.

Ing. Iva Palatová,
projektový manažer

Z historie

Přehled živností v Malých
Hošticích z roku 1937
V meziválečném období
vycházel takzvaný Adresář
republiky
Československé pro průmysl, živnosti, obchod a zemědělství.
Zájemce v něm mohl nalézt
přehled
provozovaných
podniků a živností až na
úrovni jednotlivých obcí.
Na základě několika svazků adresáře nyní přinášíme

pohled na situaci v Malých
Hošticích v roce 1937.
Na začátku byly u každé
obce uvedeny vždy základní informace. V roce 1937
měly Malé Hoštice 1184
obyvatel. Železničního spojení ještě nemělo zastávku
v místě (nádraží bylo zřízeno až v roce 1947), takže
nejbližší byla ve Velkých
Hošticích. Malé
Hoštice se od roku
1935 nacházely
na trasách dvou
autobusových
linek, a to z Opavy
do Píště a z Opavy
do Sudic. Poštovní úřad v M.
Hošticích nebyl,
nejbližší pošta se
nacházela ve Velkých Hošticích.
Struktura živností
v obci byla poměrně pestrá. Z vel-

kých podniků zde byla zastoupena pouze cihelna (F. Kašný).
V obci byly dva hostince
(A. Frank, R. Dihel), čtyři
obchody se smíšeným zbožím (J. Kanovská, A. Küffel,
A. Martiníková, A. Smějová),
dvě trafiky (M. Mlýnková, J.
Kanovská), prodejna cukrovinek (J. Klinger), dva pekaři (V.
Küffel, M. Směja), dva řezníci
(P. Ondrašek, K. Trunčík).
Běžná řemesla zastupovali krejčí (A. Chalupa), dva
obuvníci (J. Halfar, R. Mlýnek), čtyři švadleny (A.
Biová, A. Bolacká, J. Kanovská, K. Vránová). Dále byl
v obci zámečník (P. Vandera), malíř (V. Kaluža), lakýrník (A. Adamec), kovář (R.

Pánek), dva koláři (Fr. Fiala,
R. Voch) a jeden kameník,
někdy označován i jako
sochař (J. Stanjura). Z méně
obvyklých živností byl
zastoupen výrobce svinovacích záclon (J. Kostřiba).
Počet obchodů s uhlím kolísal, v roce 1937 byly v obci
tři (J. Klinger, E. Konečný, J.
Kožaný).
Publikace byla sice česko-německá, avšak jména
živnostníků byla počeštěna
a mnozí z nás tak mohou
jméno svého dědečka nebo
babičky znát v jiné (německé) podobě.
Za poskytnutí materiálů autor
děkuje Františku Šenkovi.
Zdeněk Kravar

Výzva pro podnikatelé, živnostníky, občany
Vážení, máte-li zájem uvést na webových stránkách obce vaši
oblast podnikání či řemeslné činnosti, zašlete nám prosím na
email obce male.hostice@opava-city.cz vaše kontaktní údaje
a druh činnosti, tyto údaje zveřejníme. Nikdy nevíte, kdy bude
někdo z vašich spoluobčanů potřebovat využít Vašich služeb
stavební firmy, přepravy, taxikáře, opraváře, nebo třeba daňového či finančního poradce. Děkujeme.
Lukáš Vaněk
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Slovo pana faráře
Vážení spoluobčané,
vstoupili jsme do liturgické doby, kterou
nazýváme dobou postní – připravuje nás
na slavení Velikonoc, jež jsou srdcem
a středem celého liturgického roku.
Možná máme pokušení se do půstu
vůbec nepouštět. Mnozí si řeknou:
stejně je tolik restrikcí, zákazů, téměř
deprese a já si mám ještě něco odříct?
V Písmu svatém najdeme text, který
nás k danému rozhodnutí povzbuzuje: Ježíš jim řekl: „Můj pokrm je,
abych konal vůli toho, který mě poslal,

a abych dokonal dílo.“ Jan 4,34. Z textu
vyplývá, že právě ponoření se do Božích
věcí v nás probouzí velkou sílu a dává
nám nadpřirozenou lehkost života. Je
nutné zdůraznit, že i s tímto vědomím
a vnitřní silou nejsme imunní vůči těžkostem, obtížím, nemocem apod.
Postní doba nás také vyzývá k obrácení. Tento lidský úkon obsahuje pokorný
vstup do Ježíšovy školy a vnímání Jeho
slov. „Kdo chce jít za mnou, ať zapře
sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mě.“ (Mk 8,34). Církev opakuje

s pedagogickou moudrostí, že obrácení je především Boží milost, dar, který
otevírá srdce pro nekonečnou dobrotu
Boha. Obrátit se tedy znamená nechat
se uchvátit Ježíšem (srov. Flp 3,12)
a s Ním se „vrátit“ k Otci.
Za těchto předpokladů můžeme opravdově prožít svátky velikonoční v plné
vnitřní radosti i přes všechna omezení
a těžkosti.
Přeji Vám Boží požehnání, hodně
trpělivosti a pevné zdraví.
P. ThLic. Radovan Hradil, Th.D.

Aleluja! Aleluja! Tak slavně pějme.
Připomeňme si ještě na chvíli dobu vánoční, která nám letos
nějak rychle přeběhla mezi prsty. Mnozí jsme jí prožili v karanténě, v omezení, bez příprav ozdob, ale to hlavní zůstává. Dítě se
narodilo a přebývá mezi námi. Betlémské dítě se rodí do každé
doby a obzvlášť je vítáno v časech zlých a těžkých. Z dálného
východu doputovali do Betléma taky mudrci: Kašpar, Melichar
a Baltazar – oni jsou zástupci všech, kteří hledají a taky těch,
kteří se ptají a čekají na odpověď. Tito mudrci přivezli zlato,
kadidlo a myrhu. Včerejšek, dnešek a budoucnost. A přišli
s prosbou, aby jejich dary byly přijaty a proměněny. Včerejší hříchy odpuštěny, dnešní pochybnosti vyvráceny a zítřek
pravým poznáním naplněn. Co nalezli? Žádný palác, žádný
hrad jen chudá stáj. Přesto vešli a padli na kolena. Zůstali
v tichu a úžasu. „Adorovali Domu se vraceli jinou cestou.“
Betlém – dům chleba. Byli jsme tam také se svými dary
a nějaký dar si také odnesli. Připomeňme si chvíle vánočního času a uložme si jej do své paměti, protože z těchto velikých událostí máme čerpat po celý rok. A jak jsme se přes
dobu adventní dostali do doby vánoční, tak přes dobu postní se dostaneme do doby velikonoční. Opět ve velmi malém
počtu. K bohoslužbám a k pobožnostem „Křížové cesty“
bez hromadného zpěvu. Dnes se ke křížové cestě přidává
také 15cté zastavení. Je to zastavení naděje a symbolizuje
víru ve vzkříšení, která přichází po „Velkém pátku“ V mlčící
„Bílé sobotě“ smutno po třech dnech vstává „Pán“ z mrtvých.
Hrob zavalený kamenem je odvalen. Toto je to největší tajemství velké noci – Velikonoce. Když Ježíš přijížděl do Jeruzaléma, lidé se ho ptali „Kdo je to“? Vítají krále, ale on přijíždí na
oslátku! To je symbol mesiášství. Vždyť již při jeho narození stál
oslíček u něj a zahříval jej. Osel bylo zvíře používáno k práci,
k transportu – k mírovým účelům. Naproti tomu kůň byl symbolem moci, války. S Boží milosti je to jako s pramenem čisté
vody. Nabereme si tolik, jak velkou nádobu si doneseme. Postní
doba nám připomíná, že ve skutečnosti náš největší problém
není ve velikosti nádoby, ale spíš v tom, že není prázdná. Je plná
balastů našich pošetilých zájmů a kalů nezkrocených očekávání.
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Vydejme se cestou střídmosti a nechme Pána vyklidit pokojíček našeho srdce, aby jej až po okraj mohl naplnit živou vodou
svého srdce. A tak nebuďme smutnými křesťany žijící ve stylu
postní doby bez Velikonoc! Mezi problémy a obavami dnešní
doby hledejme klíčové výhonky naděje, které určitě vyraší. Je
třeba jen vyčkat!
Milostiplné velikonoční svátky s přáním pokoje a radosti
našim občanům přeje za společenství živého růžence
Marie Fialová
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Co znamená slovo Velikonoce?
Na začátku našeho letopočtu
byl ukřižován Ježíš Kristus
a v noci ze soboty na neděli se odehrál zázrak zmrtvýchvstání. Proto se ta noc
nazývá Velkou nocí. A právě
od ní je odvozen náš název
Velikonoce. O tom, co se
tehdy odehrálo, se zachovalo velmi málo historických
pramenů a žádný z nich
neudává přesné datum. Tradice klade neděli po „Velké
noci“ na první jarní úplněk,
kdy slaví svůj velký svátek
Pesach (přechod Rudým
mořem) i Židé.
Asi koncem 6. stol. byl přijat obecně způsob výpočtu
data Velikonoc – Alexandrijský. Vychází ze zásady
slavit Velikonoce po jarní
rovnodennosti (21. 3.)
v neděli po prvním jarním
úplňku. Takto stanovená
neděle může být v rozmezí
od 22. března do 25. dubna.
V roce 2021 připadá Velikonoční neděle na 4. dubna.
Podle křesťanské tradice
Velikonocemi končí čtyřicetidenní půst, který začíná
Popeleční středou.

Květná neděle

Květná neděle je poslední
postní neděle, slaví se čerstvými ratolestmi, kterými
vítali Ježíše Krista, když přišel do Jeruzaléma. V kostele
se světívaly kočičky, které se
pak přinášely domů, aby přivítaly jarní svátky. Po Květné
neděli se v domě začínalo
velkým úklidem, čistý dům
symbolizoval i čistotu života
a novou naději.

Modré pondělí, Žluté
úterý a Škaredá středa

Po Modrém pondělku a Žlu-

tém úterku, které patřily
vymetání pavučin z celého
domu, začíná velikonoční,
nebo-li pašijový, velký svatý
týden Škaredou nebo Sazometnou středou. Tento den
se vymetají komíny a neměli bychom se prý ani mračit
a škaredit, abychom se pak
nemračili celý rok.

Zelený čtvrtek

Na Zelený čtvrtek se jedla
jenom zelená strava jako
například špenát, zelí, kopřivy, aby byl člověk zdravý po
celý rok. Kostelní zvony zní
na Zelený čtvrtek naposledy, pak odlétají do Říma
a znovu zazní až na Bílou
sobotu. Podle tradice, když
zazní zvony naposledy, si
máme zacinkat penězi, aby
se nás držely celý rok.
Na Zelený čtvrtek vstávaly hospodyně časně, aby
zametly dům ještě před
východem slunce. Smetí se
odneslo na křižovatku cest,
aby se v domě nedržely blechy. Správný hospodář zase
prý zaseje len a hrách.
V tento den také nemáme
nic půjčovat a s nikým se
hádat a škorpit, aby se nám
celý rok hádky vyhnuly
a peníze se nás držely.

ní a posledních příprav na
Vzkříšení, na Hod boží velikonoční. Pekly se mazance
a velikonoční beránci, chystala sváteční jídla. Pletly se
pomlázky, vázaly březové
metličky a zdobila vajíčka.

Hod boží velikonoční

Hod boží velikonoční byl
den, kdy se světily všechny
pokrmy. Každá návštěva,
která přišla, dostala kousek
posvěceného jídla. Začínalo
hodování.

Pondělí velikonoční

Pondělí velikonoční je dnem
pomlázky, dynovačky, šmigrustu, mrskačky nebo mrskutu.

Chlapci chodí na koledu s pomlázkou spletenou
z vrbových proutků a ozdobenou mašlemi, vyplácejí děvčata, aby byla zdravá a přejí
zdraví všem v domě. Jinde
jsou dívky polévány studenou
vodou, někde i voňavkou.
Koledníci dostávají malovaná
vejce a někde i zavdat pálenku. Dětem se dávají nejčastěji
sladkosti a drobné mince.

Symboly Velikonoc

Velikonoční beránek prý
připomíná Beránka božího, vajíčko je již od pradávna považováno za symbol
plodnosti, úrodnosti, života,
narození i vzkříšení.
Marie Vegelová

Velký pátek

Velký pátek je den smutku,
rozjímání a půstu, připomíná se smrt Ježíše Krista. Hlas
zvonů nahrazovaly řehtačky
a honíval se Jidáš – většinou
ho představoval zrzavý chlapec. Také se otvírá země, aby
vydala své poklady.

Bílá sobota

Bílá sobota byla ve znamení dokončení úklidu, bíle-
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Malohoštický zpravodaj
Členské spolky

Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Jednotka sboru dobrovolných
hasičů (JSDH) je určena k zdolávání událostí v katastru Malé Hoštice a Pusté Jakartice. V roce 2020
zasahovala JSDH u 40 událostí,
z nichž 4 byly požáry a 36 byl technický zásah, a to zejména čerpání
vody a odstraňování spadlých
stromů a dřevin. Z náročnějších
zásahů lze uvést zejména povodeň
na konci června, která byla způsobena přívalovým deštěm, a kde
nejvíce byla zasažena spodní část
ulice Slezská a povodeň z řeky
Opavy v říjnu, která zasáhla spodní část obce u povodňové hráze
a rovněž byla vyřazena i čerpací
stanice pro odvod splaškových vod
z obce. Tyto zásahy byly náročné
na techniku i hasiče a velký dík
patří i občanům za pomoc a zodpovědné chování v těchto mimořádných událostech.
Další prací členů jednotky je kontrola a údržba technických zařízení, kdy zejména čerpadla vody
byla zásahy zatěžována extrémně
a občas se něco i porouchá. Při
nočních zásazích byla zjištěna
potřeba doplnit osvětlení pracovních prostor ve vozidlech, což
šikovný člen jednotky elektrikář
zvládl na výbornou a poříze-

12

ní externího osvětlení. Rovněž
byla instalována svépomocí nová
podlaha do nákladového prostoru
vozidla FORD.
Členové jednotky se rovněž vzdělávají dle metodik a odborného
vedení Hasičského záchranného
sboru Moravskoslezského kraje.
V současné době se připravuje
projektová příprava pro výstavbu
nové garáže vedle bývalého kravínu na ul. U Kaple, které by rozšířily prostory pro hasiče, neboť stávající hasičská zbrojnice není svou
kapacitou prostor garáží a skladů
dostačující. Děkujeme obci za
maximální podporu při realizaci
této stavby.
Taktéž v této nelehké době jsme
nápomocni ČČK při rozvozu
obědů starším lidem a osobám
kteří mají Covid19 či jsou v karanténě. Tuto službu děláme bezplatně a ve svém volném čase.
Jako velitel bych chtěl poděkovat
všem členům jednotky za ochotu
pracovat, vzdělávat se a pomáhat
nejen naším občanům. Velké díky
všem.
Přejeme všem občanům klid
a pohodu v této nelehké době.
Za JSDH velitel Patrik Národa
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Zahrádkáři z Malých Hoštic
Je březen a blíží se jaro. Jako každý rok.
Letos je ale všechno jinak. Členové
našeho zahrádkářského spolku neměli
možnost se ještě sejít. Na poslední výborové schůzi ČZS krátce před Vánocemi
jsme odsouhlasili zrušení plesu, který
se měl uskutečnit v lednu 2021. Také
jsme objednali termín na výroční schůzi na 13.3.2021, ale ten musela Vlaďka
Vaňková také zrušit. Přesto, že jsou akce
všech možných spolků utlumeny, přesto
se chystáme. Připravujeme se na výroční schůzi a plán činnosti našeho spolku
na tento rok. Určitě chceme v tomto
roce více využít náš krásný areál. Rádi
bychom zde uspořádali nějaké odborné
přednášky s zahrádkářskou tématikou,
samozřejmě nějaké brigády a pak společné posezení při opékání třeba špekáčků.
Oblíbili jsme si pěší turistické procházky

po okolí. Zda se nám poštěstí uspořádat
zájezd je zatím asi ve hvězdách. Určitě
stihneme i nějaké další akce. Budeme se
těšit, že nás letošní rok mile překvapí.
Jaro znamená nový život, čerstvou
zeleň, barevné květy, kvetoucí stromy,
sluníčko a hlavně úsměvy na rtech. A
protože se řada z nás už moc těší, tak je
vidět za řadou oken, nejen zahrádkářů,
plno krabiček a kelímků se zasetými
semínky a vzcházejícími rostlinkami
pelargonií, petúnií, sedmikrásek, celeru, rajčat, paprik, dýní, salátů………
Někteří z nás už nakličují brambory,
protože za pár týdnů je to tady. Ožijí
lavičky, houpačky, začneme sít semínka, sadit brambory, kontrolovat stromy, keře. Přeji nám všem klidný jarní
čas.
Za ČZS Ing. Jana Buchvaldková

Zahrada na jaře
První jarní paprsky probudily
k životu drobné cibuloviny,
které vykouzlily v bezbarvém
předjaří skutečnou fontánu
barev. S každým dalším dnem
se počasí zlepšuje a láká nás na
zahrádku. Duben je zázračný
měsíc, kdy na zahrádce všechno klíčí, raší, přibývá zeleně
a barev květů. Vzhled zahrádky se mění ze dne na den,
zvláště po jarním deštíku. Toto
období však přináší v zahradě
i spoustu práce. Chceme-li
v ní dosáhnout bohaté úrody
kvalitní zeleniny a ovoce a až
do podzimních měsíců si užívat hezké, kvetoucí zahrady se
svěžím trávníkem, má to vše
jedno společné –pečlivou starost o půdu. A o tu je potřeba
pečovat a starat se neustále –
kypřit ji, rýt, zalévat a doplňovat kompostem, hnojit
a dodávat potřebné živiny.
Zahrada potřebuje před jarní
sezonou naši péči a musíme
využít každé volné chvilky,
abychom vše včas stihli. Zimní

a předjarní měsíce jsme využili k opravě nářadí a zahradní
techniky ale také k řezu vinné
révy a kiwi. Nakoupili jsme
hnojiva, postřiky, potřebná
semena, některá z nich již
vzchází, postupně je pikýrujeme, přesazujeme a otužujeme. Obnovujeme zeminu ve
skleníku, zakládáme pařeniště
či fóliovník k pěstování teplomilných druhů. Připravujeme
záhony k výsevům petržele, mrkve, ředkviček, hrášku, různých druhů cibulek,
pórku, špenátu, červené řepy,
vysazujeme cibuli sazečku
a postupně i další druhy zelenin. Přihnojíme a okopáváme česnek, rozsazujeme trsy

pažitky a cibuločesneku, vyséváme roketu, mizunu – listové zeleniny na saláty. Suché
listy z jahodníku odstraníme,
přihnojíme a zalejeme jej.
Předkličujeme sadbu ranných
brambor a je-li půda dostatečně prohřátá můžeme začít
vysazovat. Z předpěstovaných
sazenic vysazujeme různé
druhy salátů a bohatý sortiment košťálovin. A v květnu
po třech zmrzlých pak i teplomilné druhy zelenin.
V ovocném sadu počátkem
jara pomalu dokončujeme
základní řez jabloní a hrušní
a začínáme s výsadbou některých ovocných dřevin, které
jsme nesehnali nebo nestihli
vysadit na podzim. U peckovin počkáme s řezem až na
období květu, nebo po něm.
Chceme-li mít ovoce zdravé,
nezapomeňme na ošetření stromů a keřů drobného
bobulového ovoce proti živočišným škůdcům, broskvoně
pak proti kadeřavosti listů.
V průběhu vegetace pak
podle potřeby ošetřujeme

proti houbovým a dalším
chorobám.
Vyčistíme, okopeme a vyzrálým kompostem přihnojíme
květinový záhon, seřízneme
trsy suchých travin, očistíme
a prokypříme skalku vyhrabeme, provzdušníme a přihnojíme trávník, případně
ošetříme anti mechovými
přípravky. Nachystáme, omyjeme a dokoupíme květinové
mísy a truhlíky pro květinovou výzdobu za okny a balkony. Připravíme a zprovozníme nádrže k zachytávání
dostatečného množství dešťové vody, sloužící k potřebnému pěstování. Je starou pravdou, že jaro je nejkrásnějším
obdobím roku, ale také pro
zahrádkáře obdobím nejnáročnějším.
MVDr. Stanislav Kubesa
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Myslivecký spolek
Angelika
Více než rok trvající epidemiologická opatření v souvislosti s Covidem se projevila i na činnosti našeho
mysliveckého spolku.
Vlastní výkon práva myslivosti vládními opatřeními
nebyl omezen, ale byly omezeny podmínky vzhledem
ke konání, například společných honů, které jako takové
jsme v minulém roce zrušili.
V minulém roce po vyhlášení pandemie jsme zrušili
i členské schůze a všechny
společenské akce, včetně
setkání se žáky ZŠ, které
jsme měli naplánováno
a situace v současnosti trvá.
Toto se nepříznivě projevilo, tak jako u ostatních spo-

lečenských organizací i po
finanční stránce.
Ostatní akce a naše činnost, jako byla výsadba keřů
a stromků, částečná údržba našich zařízení, zajištění
krmiva pro zimní přikrmování byly při dodržování
opatření prováděny.
Doufáme, že alespoň v části
letošního roku se situace zlepší a naše činnost se
v plné míře obnoví.
Myslivci přejí spoluobčanům hodně trpělivosti, abychom hlavně po zdravotní
stránce tuto nepříznivou
situaci překonali. Také přejeme ať si zachováte optimismus a naději, že bude
lépe.

V naší přírodě se v tomto
jarním období se bude rodit
nový život, proto si dovolíme požádat hlavně majitele
pejsků, aby při procházkách
a venčení tyto nenechali

Tip na výlet

Jesenická hřebenovka“
Zvu Vás na další netradiční, ale velmi krásný výlet. Samozřejmě v době, kdy budeme moci po vládních omezeních. Pokud
si ráno přivstanete, stihnete autobus, který odjíždí z Opavy
směrem do Šumperka. Tento přímý spoj zastavuje u Motorestu Skřítek, kde začíná náš dnešní výlet. Vydáme se po žluté a
následně zelené, až dorazíme na Ztracené kameny, odkud jsou
nádherné výhledy do krajiny. Je to jediné velké stoupání na
naší trase, dále už budeme kopírovat horizonty jednotlivých
vrcholů. Až si odpočineme po náročném stoupání, budeme
pokračovat přes Pecný, kolem Břidličné hory k Jelení studánce.
To je další zastávka na naší trase, kde si můžeme nabrat pitnou
vodu od pramene a posilnit se z vlastních zásob. Od Jelení studánky budeme pokračovat po červené přes Jelení hřbet, Kamzičník a Vysokou holi. Odsud je opět krásný výhled, tentokrát
na Petrovy kameny a samotný Praděd. Pokud máme dobrý
čas, můžeme odbočit na modrou a dojít nad Velký kotel k
pramenu Moravice. Pokud si necháme tuto odbočku na jindy,
sestoupíme až k chatě Ovčárna. Tady si dáme pořádný oběd. A
protože už nám moc času nezbývá, sedneme na přímý spoj do
Opavy a vyrazíme zpět. V Opavě budeme kolem páté hodiny
odpoledne. Pokud byste chtěli pokračovat po Jesenické hřebenovce dále a nekončit na Ovčárně, tak to zas někdy příště.
Lukáš Vaněk
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volně pobíhat a hnízdění
a kladení mláďat tak nenarušovali.
Ing. Konupka Jiří,
předseda Mysliveckého
spolku „Angelika“ Chlebičov
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recepty

Třený beránek
•
•
•
•
•
•
•
•

120 g másla
4 vejce
200 g cukru krupice
1 vanilkový cukr
200 ml mléka
300 g polohrubé mouky
1 prášek do pečiva
pár kapek šťávy z citronu

Postup:
Tuk, žloutky a cukry utřeme do pěny.
Postupně přidáváme vlažné mléko
a mouku smíchanou s práškem do pečiva. Zakapeme šťávou z citronu a nakonec
pomalu vmícháme sníh z bílků. Vymažeme formu, vysypeme hrubou moukou a pečeme v předehřáté troubě asi 30 až 45 minut.

Velikonoční jidáše
•
•
•
•
•
•
•
•

500 g hladké mouky, špetka soli
100 gcukru krupice
250 ml mléka
1 sáček sušeného droždí nebo 25 g čerstvého
droždí
3 žloutky, kůra z jednoho citron
120 g rozpuštěného másla
žloutek a lžíci mléka na potření
med smíchaný s trochou rumu k podávání

Postup:
Mouku se špetkou soli prosejte do mísy, přidejte
cukr, uprostřed udělejte důlek a vlijte do něj vlažné
mléko. Do tekutiny nasypte droždí, přidejte žloutky
a nastrouhanou citronovou kůru. Nakonec vlijte rozpuštěné vlažné máslo a vypracujte vláčné těsto.
Těsto poprašte moukou, zakryjte utěrkou a nechte na
teplém místě vykynout, zhruba po hodině a půl by
mělo zdvojnásobit objem.
Z těsta oddělujte kousky asi po 50 g a na lehce
pomoučněné ploše vyválejte prameny asi centimetr
silné a 25 cm dlouhé. Ty pak stáčejte jako spirály nebo
esíčka. Skládejte na plech vyložený pečicím papírem
a nechte ještě 30 minut kynout. Poté je potřete žloutkem rozmíchaným
s mlékem a pečte 15
až 20 minut v troubě
vyhřáté na 160 °C.
Podávejte potřené
medem, který můžete promíchat s trochou rumu.
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Sport

Sportovní tragédie
Když před rokem došlo
k omezení amatérského sportu díky novému viru, který
nám všem začal komplikovat život, zprávu o přerušení
soutěží jsme vzali s respektem nutného zla. Jarní část
byla zrušena, přišly prázdniny a my doufali, že podzim
již poběží v běžném režimu.
Bohužel podzim se nakonec
nedohrál, letošní jaro nebylo
rozlosováno, a tak nám nakonec nezbývá, než tiše závidět
profíkům, jak nároďák přejel
Estonsko, jak například Souček a Coufal s West Hamem
prohání kluby z Premier
League, jak Slávie zatočila
s „Liškami“ na půdě Evropského poháru, s Rangers
bojovali i mimo hřiště, nebo
jak si chlapci z SFC s nejlepším trávníkem široko daleko,
připravují každým utkáním
místo v druhé lize.

Sportovní tragédií je to, že
roky práce s mládeží, kdy
se postupně budovala mládežnická družstva, rozšiřovala členská základna, zvyšovala hráčská úroveň, jsou
momentálně neznámo kam.
Můžeme jen spekulovat, zda
se nám vrátí na hřiště zpátky
ti, co by tam měli být především – naše děti. Jakmile
to situace dovolí, vypněte domácí Wifi, schovejte
nabíječky telefonů, tabletů,
notebooků, založte ovládače televizí a vypusťte je ven.
Potřebují to jako sůl.
Místo, aby se sportovní areál
začínal probouzet ze zimního spánku a v nové sportovní hale vrcholila sezóna
futsalu či florbalu, vše je
nakonec jinak. Snad se vše
brzy obrátí k lepšímu. Potřebujeme opět nastartovat pravidelný režim v hale, na hřiš-

ti i osobním životě… V současné době řešíme spolu
s obcí uskladnění veškeré
techniky. Vzhledem k tomu,
že bývalý kravín je již majetkem bytového družstva Rozvoj a do konce března se
po dohodě obec potřebuje
vystěhovat ze stodoly Roberta Fusse, rozhodla se obec
zakoupit lodní kontejner,
který byl umístěn na travnatou plochu vedle učebny
dopravní výchovy. V měsíci
březnu také proběhla Valná
hromada, poprvé a snad
i naposledy korespondenč-

PENZION OTEVŘEN PRO UBYTOVÁNÍ NA SLUŽEBNÍCH ČI PRACOVNÍCH CESTÁCH.
CYKLOBAR OTEVŘEN PIVO DO KELÍMKU NEBO DŽBÁNKU, JÍDLO S SEBOU,
od 1. 4. 2021 16-ti hodin

PEČENÁ KOLENA NA OBJEDNÁVKU.

INFORMACE A NOVINKY SLEDUJTE NA
www.100dolamh.cz nebo facebooku

OMLOUVÁME SE ZA OMEZENÝ PROVOZ
Z DŮVODU NAŘÍZENÍ VLÁDY.

VÁŠ 100DOLA TÝM

ní formou. Potřebovali jsme
mimo povinných úkonů,
vyplývajících ze stanov,
odsouhlasit dořešení zápůjčky pozemků a následný
pronájem
pumptrackové dráhy pro nově vzniklý
oddíl PumptrackMH, který
bude součástí našeho klubu.
Jakmile nám situace dovolí,
zorganizujeme sběr šrotu,
proto Vás chceme poprosit,
aby jste ještě chvíli posečkali.
Bohužel, stávají se i smutné věci kolem nás. Jednou
z nich je úmrtí našeho dlouholetého velkého fanouška,
podporovatele,
bývalého
rozhodčího a v poslední
době i nepřehlédnutelného
moderátora domácích utkání, pana Rudolfa Proskeho.
Byl jednou z ikon hoštického fotbalu. Již v mládí ho to
táhlo ke sportu, dělal atletiku, běh a skok do dálky, hrál
fotbal za náš klub a v pozdějších létech začal působit
jako rozhodčí, nejdříve na
okresní, později na krajské
úrovni, působil jako člen
v ČSTV, později u FAČR, byl
také předsedou disciplinární
komise. Naše fanouškovské
řady také opustil Ing. Pavel
Fiala, který v mládí fotbal
hrával, v pozdějších létech
fotbal podporoval a také
pravidelně chodil fandit.
Rudo a Pavle, nikdy nezapomeneme!!!
Lukáš Vaněk,
místopředseda klubu

