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Vážení spoluobčané,
v květnu a červnu se konečně začala uvolňovat proticovidová opatření, více dětí
zamířilo do školy či na hřiště, rozjelo se
spoustu kulturních a společenských akcí
i sportovních aktivit venku i v hale. Snad
už se konečně pomalu vracíme k normálnímu životu, který nám koronavirus tak
nemilosrdně zastavil.
Ani pandemie však nedokázala zabrzdit
stavební ruch v obci, pracovní schůzky,
dohody s firmami na dalších investičních
akcích, opravách, předjednání projektů, péči o zeleň a rozšiřování plánů obce.
Opravil se chodník na Luční, další oprava
se chystá na ul. V Zátiší a do konce prázdnin snad firma stihne opravit cyklostezku
do Velkých Hoštic. Za účelem komfortnější jízdy na kole proběhla první jednání
k vybudování cyklostezky do Chlebičova a zároveň k rekonstrukci tzv. Alkoholky směrem do Opavy. Čekáme také
na výsledky projektů cyklostezky ke Kauflandu a skladu hasičské zbrojnice. Snad
budeme úspěšní. Díky ochotným dobrovolníkům a firmě Mlýnek, s.r.o, máme
opravenou také kapličku sv. Jana Nepomuckého. Chystáme vyměnit směrovky
ulic v obci a připravujeme projekt na osvětlení přes ul. Opavskou v blízkosti mateřské
školy. Pokračujeme v budování odpočinkového prostoru u obecního úřadu
s umístěním ojedinělých slunečních hodin

na jižní straně budovy a rozšiřuje se hrací
prostor pro děti vybudováním nových
průlezek. Stavíme kontejnerové stání na ul.
Cihelní, kde budou nainstalovány fotopasti pro neustálý nepořádek okolo popelnic,
který nechávají po sobě neskutečně nezodpovědní lidé. Fotopasti nám snad odhalí,
kdo je strůjcem nepořádku. Ve spolupráci
s ředitelkou školy jsme vybudovali ve škole
nový prostor pro knihovnu a ve skanzenu
je zřízená historická školní třída. Jistě jste si
všimli začínající rekonstrukce školy, proto
jsme propůjčili škole některé prostory
obecního úřadu k náhradní výuce. PaedDr. Šárka Bělastová, která u nás ve škole
učí, připravuje s dalšími odborníky knihu
o historii Malých Hoštic. Už se na ni moc
těším a věřím, že tuto ojedinělou publikaci
dostanete do schránek jako vánoční dárek.
Na podzim budeme z dotace sadit v lesoparku další stromy podél cesty a keře pro
zvířectvo a ptáky. Velmi oceňuji práci
a elán našich pracovníků, protože díky
jim se rekonstruovaly ostrůvky na Slezské
a U Kaple, v lesoparku se udržuje květnatá louka, skanzen barevně rozkvetl a zeleň
v obci je pečlivě udržovaná.
Konečně se také uskuteční kulturní akce,
o kterých jste ve zpravodaji informováni.
Milí Hoštičtí a Pustojakartičtí,
myslím, že nová, i když nepříjemná zku-

šenost s pandemií, nám ukázala cestu
do budoucna. Nechat se naočkovat a zabránit tak šíření pandemie, být více obezřetný, soustředit se na ty, kteří potřebují naši
pomoc a naučit se i sebemenší pomoci
vážit. Snad se pandemie nevrátí, abychom se zase mohli bezprostředně radovat
ze života a nemyslet na to, kdy nás nemoc
„obejme“.
Přeji Vám i dětem krásné prázdninové
a dovolenkové dny zalité sluncem, plné
zdraví a naděje na lepší budoucnost.

Miroslava Konečná
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Opravená kaplička Jana Nepomuckého
Jednoznačně nejstarší dochovanou stavební památkou v Malých Hošticích
je kaplička s kamennou sochou Jana
Nepomuckého postavena v roce 1656.
Je tedy o více než dvě stě let starší než
kaple Panny Marie. Začátkem letošního roku jsme se domluvili s p. Helmutem Holešem a dobrovolníky s firmou
Mlýnek, s.r.o., se postarali o celkovou
rekonstrukci její ztrouchnivělé střechy

a nabílení fasády podle původního nátěru.
Do střechy pak byl uložen pro další generace tubus se současnými dokumenty,
vypovídající mnohé o současné podobě
Malých Hoštic. Pozlacený kříž na střeše byl opraven p. Petrem Škrobánkem
ze sponzorských darů některých občanů obce. Mnohokrát děkuji za iniciativu
našim dobrovolníkům viz „poděkování
spoluobčanům“.

Sluneční hodiny na budově obecního úřadu
V minulém čísle zpravodaje jsem
popisovala přípravy na rekonstrukci
veřejného prostoru vedle obecního
úřadu, aby se tak stalo místem odpočinku každého z nás.
Pod zasazenými stromy se bude
o prázdninách stavět chodníček
s lavičkami a prostor bude zatraktivněn plastikami květin. Vchod
do tohoto parčíku bude z chodníku vedle úřední tabule. V květnu
se už započalo se stavebními pracemi, kdy se opravila fasáda z jižní

strany budovy firmou BBStav, která
po dokončení namontovala ojedinělé „sluneční hodiny“ v obci.
Ukazují astronomický čas, který
se určuje podle vrženého stínu
pevné hodinové ručičky. Ale pozor,
v letním čase si musíte tedy připočítat 1 hodinu. Když budete stát čelem
k hodinám např. ve 12 h, stín ručičky bude správně ukazovat teprve
11 hodin. Přejeme Vám již nyní
poučnou procházku s nevšedním
zážitkem.

Skanzen a knihovna ve škole
V přízemí našeho skanzenu se
nacházela veřejná knihovna,
kde knihy neměly vzhledem
ke stáří budovy ideální teplotní podmínky, a proto byla přestěhována a moderně vybavena do základní školy. Již
při prvotních jednáních byla
ředitelka školy velmi vstřícná
a celá rekonstrukce školních
prostor bylav jejich rukou.
Velkou pomocí jí byl p školník
Bruno Holeš, který stavební
práce koordinoval. Zastupitelé rozhodli o financování
celé rekonstrukce a budování knihovny mohlo začít
a bylo zdárně dokončeno. Jistě
se uskuteční den otevřených
dveří, kde si prostory budete
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moci prohlédnout.
Ve volném prostoru skanzenu se vybudovala historická
školní třída, připomínající časy dávno minulé. Staré
lavice, katedra, harmonium,
skříň, obrazy a další historické pomůcky umístěné ve třídě
na vás dýchnou časy dávno
minulými. Tyto prostorysi budete moci prohlédnout
každou prázdninovou neděli
od 14-18 h. Mockrát děkuji všem dárcům historických
exponátů a našim pracovníkům za skvělou pomoc
při vytváření historických
prostor.

Miroslava Konečná

POZVÁNKA

Malí i velcí čtenáři, chtěla bych Vás pozvat do nových
prostor obecní knihovny v suterénu naší základní školy,
otevřeno je vždy v úterý od 15 do 18 hodin. Přijďte se
podívat! O prázdninách bude otevřeno ve dnech 20.7.,
10.8. a 31.8.2021.
Vlaďka Vaňková

červen 2021
Informace pro občany

Kompostéry lidé dostanou
(převzato z Hlásky)
Ve skladu Technických služeb Opava je už připraveno 830
nových francouzských a rakouských kompostérů, které jsou
určeny těm, kdo si o ně požádali na základě výzvy města,
a které byly zakoupeny v rámci dotace Evropské unie. Podle
sepsané smlouvy je občané dostanou zapůjčeny na pět let
a následně jim zůstanou k dalšímu využití. Kompostéry jsou
ve třech velikostech od 100 po 430 litrů obsahu. „O kompostéry si požádalo o několik desítek zájemců více, než nám
dotace dovolila kompostérů nakoupit. Některé žádosti jsme
museli vyřadit, protože se například dvojily, a těm ostatním

jsme pak podle pořadníku přidělili nádoby na základě ověření velikosti pozemků, kam byly určeny“, uvedl na adresu
kompostérů náměstek primátora Michal Jedlička, který řídí
oblast životního prostředí. To znamená, že někteří žadatelé
nedostanou objemově největší nádoby, ale menší. V současné době se připravují smlouvy. Kompostéry se začnou
vydávat v průběhu června, žadatelé budou vyzváni k odběru e-mailem, který uvedli v žádosti. Součástí upozornění
budou uvedené i rozměry kompostérů, aby si pro ně přijeli
dostatečně velkým vozem.

Škola hrou
Na základě požadavku paní ředitelky jsme vyšli vstříc
a umožnili dětem vzdělávání v měsíci červnu na obecním
úřadě vzhledem k probíhající rozsáhlé rekonstrukci budovy a střechy školy. Každý den se střídali žáci s pedagogy
různých tříd v přízemí i v 1. poschodí úřadu. Bylo to velmi
milé, vrátit se o několik let zpátky mé pedagogické činnosti a popovídat si jak s pedagogy, tak dětmi. Pro pedagogy
to bylo velmi náročné přizpůsobit se provizorním podmínkám. Přesto jsem byla překvapena ojedinělým projektem
p. učitelky PaedDr. Šárky Bělastové, kdy žáci 4. třídy připravili pro své spolužáky 5. třídy ukázku ze života panovníka
Karla IV., jako vyústění vlastivědného učiva. Všechny děti

v dobových kostýmech se postupně představily – Karel IV.,
jeho čtyři manželky, synové, dvorní dámy a rytíři. Vyvrcholením celého ceremoniálu s příchodem a odchodem panovníka byla královská hostina, kterou připravili rodiče. Úžasné
výkony dětí a zážitek pro všechny přítomné. A tak se mi opět
potvrdilo pravidlo J. Á. Komenského, že nejlépe si žáci učivo
zapamatuji, pokud bude probíhat formou „škola hrou“.
A že to naše škola umí, je zcela jasné. Děkuji, že jsem mohla
být tomuto projektu přítomna. Věřím, že i vy budete moci
tento projekt někdy zhlédnout.

Miroslava Konečná
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Malohoštický zpravodaj
PODĚKOVÁNÍ
Na zvelebení naší obce, na realizaci investičních akcí, na opravách, na sportovních
i kulturních akcí se angažuje mnoho našich
občanů zcela dobrovolně. Bez těchto lidí by
obec neměla tak krásné prostředí a kulturně-společenský život. Proto všem jmenovaným
patří velké poděkování.

•
•
•

PODĚKOVÁNÍ JEDNOTLIVCŮM:
• Ing. Zbyňku Stanjurovi za mnohaletou spolupráci se zajišťováním financí
k uskutečnění mnoha velkých projektů v obci
• P. Helmutu Holešovi za aktivní přístup
a práci na kapličce, dále pomocníkům:

•

Výňatek z březnového, dubnového a červnového zasedání
zastupitelstva Malé Hoštice

•

(celý rozsah usnesení najdete na
webových stránkách městské části
MH)

Zastupitelstvo MČ Malé Hoštice
rozhodlo a schválilo:
• Záměr realizace projektu výstavby Komunitního domu pro seniory z programu Podporované
byty MMR
• Příspěvek pro organizaci SONS
ve výši 5.000 Kč
• Příspěvek pro organizaci Hultschiner soldaten ve výši 3.000 Kč
• Příspěvek pro Charitu Opava ve
výši 10.000 Kč
• opravu chodníku V Zátiší v celkové výši 467 609,80,– vč. DPH
• dotaci pro TJ Slavia Malé Hoštice
• Smlouvu o poskytnutí účelové
dotace pro SDH Malé Hoštice
na vystoupení dechové hudby na
odpust 2021
• Smlouvu o poskytnutí účelové
dotace pro TJ Slavia Malé Hoštice na výsadbu stromů v lesoparku
• Příkazní smlouva k přístavbě
skladu hasičské zbrojnice
• Další usnesení si můžete najít na
webových stránkách MČ Malé
Hoštice v sekci úřední deska.

Miroslava Konečná
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•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

pánům Milanu Exnerovi, Ondřeji
Schaffartzikovi, Pavlu Klumpnerovi,
Edovi Ribkovi, Lukáši Vaňkovi a dalším při pomoci na opravě kapličky
spoluobčanům za sponzorství při
opravě a pozlacení kříže na kapličce
p. Petru Škrobánkovi za renovaci kříže
na kapličce
p. Břetislavu Schaffartzikovi za obětavou práci na místním hřišti
Mgr. Marcele Rončkové, ředitelce
ZŠ a MŠ, za vynikající spolupráci
při vybudování obecné knihovny ve
škole, za úspěšné projekty a za darování exponátů do skanzenu,
pedagogům základní a mateřské školy
za zábavné úkoly pro žáky vyvěšené na
oplocení školy v době koronaviru
rodičům dětí za trpělivost při distančním vzdělávání dětí
spoluobčanům - p. Markétě Horákové, p. Marku Kurtinovi, p. Františku Mlýnkovi, p. Hance Staníčkové,
p. Petře Pitrašové, Ing. Robertu Schaffartzikovi za darování exponátů do
skanzenu
p. Josefu Rybovi za flexibilní pomoc
při opravách našeho strojového parku
p. Petře Pitrašové za nevšední nápady
při aranžování skanzenu a obecního
domu
p. Aleši Klementovi za bagrovou úpravu terénu na hřišti
p. Karlu Tőglovi za nátěr nástěnek
a údržbu dětského hřiště
p. Opuszynskému za bagrovou úpravu
ostrůvků v obci
všem našim pracovníkům za zvelebování a zkrášlování naší krásné, zelené
obce
občanům za dodržování protiepidemických opatření a dobrovolné očkování proti šíření koronavirového onemocnění
občanům za úklid veřejných prostranství a péči o veřejnou zeleň,
občanům za vstřícnost a pochopení při opravách našich komunikací
a chodníků,
poděkování všem, kteří pravidelně
přispívají svými články do Zpravodaje,
všem předsedům složek a dobrovolníkům, kteří obětují svůj volný čas pro
zábavu našich spoluobčanů

PODĚKOVÁNÍ SLOŽKÁM, FIRMÁM
A VÝBORŮM PŘI ZMČ
• Jednotce dobrovolných hasičů za
odstraňování škod po záplavách
a ochraně majetku našich občanů
s velitelem p. Patrikem Národou
• Dobrovolným hasičům za uspořádání soutěží v hasičském sportu
v čele s p. Pavlem Věnckem
• p. Drahoslavě Armlichové, vedoucí Klubu seniorů, za zorganizování
setkání seniorů, sportovního odpoledne s velkohoštickými seniory
a přípravu společných výletů
• p. Marii Fialové za zorganizování
naučných výletů pro společenství
Živého růžence
• p. Bronislavě Klingerové za přípravu
k setkávání a organizaci výletů pro
členy ČČK
• Zahrádkářům za jejich aktivity a brigádu na naší švestkové aleji
• Společenství Živého růžence za
úklid okolo kaple, křížů a přípravu
mší v obci
• Poděkování firmám a výborům při
ZMČ
• Ing. Marii Vegelové, předsedkyni
kulturního výboru, za organizaci
Pohádkové cesty pro děti a přípravu
odpustu 2021
• p. Jarmile Malé a p. Pavlu Věnckovi
za pomoc při řešení dopravní situace
v obci
• p. Danieli Adametzovi za vstřícnost,
ochotu a sponzorství při ozeleňování
naší obce,
• Ing. Petru Pflegrovi za zpracování
projektu „Sklad hasičské zbrojnice“
• Firmě Ing. Jiřího Knoppa za přípravu a administraci mnoha projektů
• Technickým službám Opava za
opravy chodníků, instalaci průlezek
a rekonstrukci cyklostezky do Velkých Hoštic
• Firmě BBStav za opravu obecního
domu a instalaci slunečních hodin
• Firmě Mlýnek, s. r. o., za profesionální opravu střechy novou břidlicí na
kapličce sv. Jana Nepomuckého
• Ing. arch. Petru Mlýnkovi za návrh
využití prostoru vedle obecního
úřadu a za architektonický návrh
rekonstrukce budovy základní školy

červen 2021
Investiční akce

Co se připravuje, staví, opravuje a rekonstruuje
• Cyklostezka MH x Kaufland –
čekáme na výsledek rozhodnutí
SFDI o případné státní dotaci ve
výši 2.500 000 Kč.
• Cyklostezka z Malých do Velkých
Hoštic – na základě schválené jednotlivé investiční akce pro Technické služby Opava se začala rekonstruovat cyklostezka do Velkých
Hoštic ve výši cca 800.000 Kč.
• Proběhla rekonstrukce chodníku
ul. Luční Technickými službami
Opava, MČ Malé Hoštice se podílela pouze částkou 162.000 Kč bez
DPH.

• Chodník na ul. V Zátiší se začne
opravovat letos na podzim v hodnotě 560.000 Kč bez DPH.

• Sklad hasičské zbrojnice – podruhé jsme podali žádost o dotaci na
výstavbu skladu HZ k získání dotace na jeho vybudování v celkové
výši 4.000 000 Kč.
• Stání pro kontejnery na ul. Cihelní – do 5. července se dokončí kontejnerové stání na ul. Cihelní.
• Zateplení fasády a střechy – od
1. 6. do konce prázdnin probíhá
rekonstrukce základní školy se
zateplením fasády a střechy, děti
s pedagogy využívali náhradních
vyučovacích prostor na obecním

úřadě. Celková výše rekonstrukce
je 9, 5 mil. Kč z rozpočtu města.
• Prostor vedle OÚ – opravila se
fasáda z jižní strany budovy obecního úřadu včetně nainstalování slunečních hodin. Další úpravy budou
probíhat během prázdnin.

• Nová knihovna se otevře našim
občanům v základní škole, která
byla rekonstruována v prostorách
školy. Náklady činily 160.000 Kč z
rozpočtu MČ Malé Hoštice.
• Z bývalého prostoru knihovny ve
skanzenu se vybudovala historická školní třída, která se občanům
a široké veřejnosti otevře již první
prázdninový víkend.
• Renovovala se svépomocí střecha
kapličky sv. Jana Nepomuckého,
která dostala i novou, původní fasádu.
Pozlacený kříž na věžičce se zaplatil
ze sponzorských darů našich občanů.

• V prostoru u hasičské zbrojnice je
nainstalována nová průlezka pro
děti, stará průlezka se zrekonstruovala a instalovala do lesoparku
a do poloviny července se na dětské hřiště. nainstaluje další atrakce
„trampolína“, zabudována do země.
To vše ve výši 200.000 Kč

• Rozšířil se strojový park o 2 nové
sekačky Stiga, jedna z nich putovala
do Pustých Jakartic, kde se o zeleň
stará p. Gerhard Stanjura.
• Vyčistil se zanesený potok na ul.
Slezská za tratí, kde se provedl také
rozbor vody. I přes někdy bíle zbarvenou dešťovou vodu v potoce bylo
zjištěno, že voda není kontaminována. V souvislosti s tím, se odbor
životního prostředí MMO zaměří pod opakovanou pokutou na 7
nenapojených domů na splaškovou
kanalizaci.

• Pracuje se na projektové dokumentaci osvětlení přes ul. Opavskou u
mateřské školy.
• Zmapovali jsme všechny nečitelné směrovky označující jednotlivé
ulice, které se budou nahrazovat
novými.
• A co se změnilo a opravovalo na
hřišti TJ Slavia? To se dočtete v
samostatném článku.

Miroslava Konečná
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Vítání nových občánků
Epidemiologická situace nám bohužel nedovolila začátkem
roku uspořádat tradiční a oblíbené Vítání nových občánků
s oblíbeným focením se třemi sudičkami. Vzhledem
k vysokému počtu 27 narozených dětí se tento akt již
letos neuskuteční, a tak po dohodě s výborem pro kulturu
a sociální záležitosti si rodiče mohli vyzvednout pamětní list
s peněžní poukázkou a hračkou pro miminko na obecním úřadě. Přestože nám bylo líto, že se tohoto slav-
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nostního aktu nemohlo zúčastnit i širší příbuzenstvo,
tak osobní setkání s rodiči děťátek bylo pro mě velice
příjemné a užitečné. Rodičům přeji, aby se jim podařilo vychovat z dětí takové osobnosti, které budou věřit
ve své schopnosti a budou mít tu správnou oporu ve své
vlastní rodině!

Miroslava Konečná

červen 2021

Pohádková stezka, aneb putování pro celou rodinu
V průběhu první poloviny června
jsme připravily tak trošku jiný dětský den než obvykle. Dětský den
v podobě jaký jsme zažívali v předchozích letech, nám ještě Korona
nedovolila, přesto jsme nechtěli
naše nejmenší ochudit o hezký zážitek. Děti si vyzvedly na našem úřadě
hrací kartu, případně jim ji rodi-

če sami vytiskli. Trasa i jednotlivá
stanoviště byly označeny na mapě
hvězdičkou, takže nebylo těžké
je dohledat. Na jednotlivých bodech
děti musely hádat či řešit různé
úkoly. Společně s rodiči si tak nejen
zpříjemnily odpoledne, ale zároveň
poznávaly krásy naší městské části.
Pro mnohé z vás tak bylo milým překvapením vidět rozkvetlý lesopark
a zajezdit si na skluzavce. Po zdárném splnění herní karty si děti
vyzvedly na obecním úřadě zaslouženou odměnu.
	 Marie Vegelová, zastupitelka

Z historie

Členstvo Sboru dobrovolných hasičů Malé Hoštice
v meziválečné době
Český sbor dobrovolných hasičů byl v Malých Hošticích
založen v listopadu 1924. Přehledy členů sboru jsou dochovány pro roky 1928 až 1934. Ve výkazech, které byly zasílány
Zemské hasičské jednotě slezské v Opavě na tištěných formulářích, byli jmenovitě uvedeni aktivní členové se svými
funkcemi, dále pak členové přispívající a čestní.
Ve sledovaném obdobím byl starostou sboru Emerich Kaluža a místostarostou Augustin Hájek. Velitelem jednotky byl
František Unruh a jeho zástupcem ve funkci podvelitele
František Řehulek. Práci jednatele vykonával Otakar Gudrich, po něm od roku 1930 Tomáš Mlýnek a od roku 1934
učitel František Racek.
Počet aktivních členů, který při založení sboru v roce 1924
činil 24 mužů, se pohyboval mezi 28 až 37 členy. Přispívajících členů bylo v roce 1928 celkem 32, v roce 1934 jejich
počet stoupl na 52. Mezi čestnými členy byl například starosta hasičského sboru v Praze Albert Řepka, neboť pražský
sbor převzal nad malohoštickým kmotrovství.
V roce 1929 jsou v přehledu uvedeny i hodnosti hasičů.
F. Fiala byl I. četařem a Emil Řehulek II. četařem stříkač-

níků. Robert Fiala a F. Herrmann zastávali pozice trubače.
František Zvoník náčelníkem lezců a Josef Trulley četařem
lezců. Petr Vandera měl funkci dozorce náčiní. Funkci velitele zkoušených samaritánů zastával po celou dobu Josef Šafarčík, jeho skupina, v níž byly zastoupeny i ženy, čítala 4 až 5
osob.

Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D.
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ZŠ a MŠ

Nahlédnutí do MŠ
Než jsme se nadáli, máme tady zase
konec školního roku. Opět byl poznamenán celosvětovou pandemií a nevyhnulo se nám ani zavření MŠ. Byli
jsme omezeni přísnými hygienickými
opatřeními, ale v rámci možností jsme
se snažily naše plány realizovat a předávat dětem nové informace a zážitky.
Jen krátká rekapitulace celého školního roku:
• Do výchovně vzdělávací práce jsme
zařazovaly metody NTC, jelikož
jsme Školka spolupracující s Mensou
• Využívaly jsme moderní technologie – iPad, interaktivní tabuli, Bee
Bot… Díky aplikaci Škola OnLine
jsme v době uzavření MŠ mohly
ve spolupráci s rodiči uskutečňovat distanční výuku a průběžně
je informovat o aktuálním dění.
Děkuji všem rodičům za vstřícnost,
spolupráci s dětmi při plnění jejich
úkolů a posílání fotografií činností
pro zpětnou vazbu. Mnozí pracovali
s dětmi nad rámec našich požadavků. Děkujeme.
• Podařilo se nám uskutečnit projektový den mimo MŠ – navštívili jsme
firmu Vitaminátor v Sosnové
• Formou projektu Sportem ku zdraví si děti uvědomily nutnost pohybu
a sportovních aktivit.
• Celoročně jsme plnili sportovní
úkoly pod záštitou projektu Se Sokolem do života

• Stihli jsme 1. část projektu MP
v Opavě – Pes Korálek ve školce. Projekt zaměřený na bezpečnost dětí.
• V rámci možností jsme pro děti připravily Mikulášskou nadílku v MŠ
(tentokrát bez účasti rodičů) a karnevalové dopoledne, na kterém díky
spolupráci s Klubem rodičů nechyběla ani tombola
• Zapojili jsme se do výtvarné soutěže
Požární ochrana očima dětí. Zvláštní
cenu za svůj výtvarný projev získala
Tereza Chlebková ze třídy Beruška –
gratulujeme.
• Zápis do MŠ pro příští školní rok
se uskutečnil formou online, díky
aplikaci Škola OnLine. Zájem
o umístění dětí do MŠ byl veliký,

hlásily se nejen děti z Malých Hoštic, ale také z Opavy, či Velkých
Hoštic. Nepodařilo se nám umístit
všechny, neboť počet zájemců převyšoval počet dětí odcházejících
do 1.třídy ZŠ
• V rámci projektu Erasmus+
se v MŠ uskutečnily další dva projektové dny. První na téma Přátelství - hned na začátku června, kdy
si připomínáme oslavy Dne dětí.
Dětský den jsme oslavili na školní
zahradě formou soutěživých her.
Druhý s názvem Zvířata jako terapeuti.
• Na poslední chvíli se nám podařilo
zajistit fotografování dětí. Společná
fotka jistě potěší děti i rodiče.
• Letošní rozloučení s předškoláky plánujeme společně s Klubem
rodičů a se ZŠ na hřišti
Chtěla bych poděkovat Klubu rodičů za finanční příspěvek na nákup
zahradního hracího prvku (pohyblivého chodníku) a paní ředitelce ZŠ
za pořízení průlezky se skluzavkou
a houpačky pro naše nejmenší.
Krásné prožití léta všem dětem
a obyvatelům Malých Hoštic
přeje za celou MŠ
Hana Kupková.
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Projekt Erasmus+ očima dětí
V týdnu od 21. – 25. května měli žáci pátého ročníku možnost zapojit
se do virtuální mobility v rámci projektu Erasmus+ („Creative Readers“ –
Kreativní čtenáři). Celý projekt probíhal v online prostředí a byl zaměřen
především na rozvoj čtenářské gramotnosti. Děti si vyzkoušely anglický jazyk
v praxi a získaly spoustu nových zkušeností.
Erasmus+ byl super. Bylo tam celkem
pět zemí i s Českou republikou. Byly tam
země: Litva, Řecko, Chorvatsko, Severní Makedonie a Česko. Hráli jsme tam
hodně her. Hlavní učitelka byla Mimi.

(Vít Holubec)
Bylo tam hodně zemí
– Chorvatsko, Řecko,
Litva atd.... Každý Litva a my (Česká republika). Děláme
den nás přivítaly tam různé aktivity, ve kterých mluvíme
děti a učitelka Mimi. anglicky, např. vytváříme obrázky s gify,
Dělali jsme projekt dozvídáme se různé věci o těch zemích
o knihách a čtení. atd. Dohromady se všichni spojujeme přes
Popisovali
jsme Microsoft Teams, je nás tam vždy asi tak
obrázky. Dělali různé kvízy a říkali jsme 80. Také jsme na tom asi z těch všech zemí
každý dvě pravdy a jednu lež. Na konci nejlépe, protože třeba děti z Řecka tam
každé hodiny jsme napsali, co nás baví, jsou rozděleni do skupin asi po 5 a mají
nová jména, co jsme si zapamatovali a co jeden počítač to my třeba máme každý
svůj počítač přes který komunikujeme.
jsme se naučili.
(Ema Mlýnková) Také jsme někdy rozděleni do skupin, kde
Erasmus je školní projekt, ve kterém se je vždy jedna učitelka z Makedonie a ta
dorozumíváme s různými zeměmi, což celou tu skupinu řídí, ale většinou mluví
jsou: Makedonie, Řecko, Chorvatsko, tak rychle anglicky, že ji nestíhám rozumět

úplně všechno.
(Ondřej Rybka)
Erasmus mě bavil. Byla to sranda, ale
jak jsem se přihlásil a odpověděl anglicky a komunikoval poprvé s někým,
koho neznám tak ze mě spadla tréma
a už se nebojím s někým cizím komunikovat anglicky a zeptat se někoho koho
neznám, kdybych jel třeba do Německa
nebo Itálie.
(Karel Klement)
Erasmus+ mě naučil líp mluvit a vytvářet
věty anglicky. Hodně mě bavil a moc jsem
si ho užila. Dělali jsme tam různé zábavné
úkoly anglicky. Pracovali jsme ve skupinkách s cizími dětmi. Představovala jsem si
Erasmus+ že bude nudný, nebudu nikomu rozumět ani slovo, ale opak je pravdou, moc mě to bavilo, mám z toho super
zážitky a moc děkuji že jsem se mohla
zúčastnit. 
(Tereza Lhotská)

Pravěký den ve škole
Čtvrťáci se v prosinci vrátili v čase až do období pravěku. Přišli
oblečeni v kožešinách a oděvech z kůže. S sebou si přinesli i vlastnoručně vyrobené pravěké nástroje. Třídu žáci vyzdobili nástěnnými malbami, takže připomínala jeskyni. Během dne plnili
řadu úkolů, vyzkoušeli si rozdělat oheň, poznávali stopy zvířat,
rozlišovali archeologické nálezy, slepovali keramické nádoby

a skládali lebku pravěkého člověka. Na závěr si pak vymodelovali sošku Věstonické venuše. U ohně si pochutnali na sušeném
mase, čerstvé zelenině a ovocných plodech, aby si vyzkoušeli pravěkou stravu. Svůj den si náramně užili.

Šárka Bělastová

Setkání Lucemburků
Žáci 4. třídy připravili
v červnu pro mladší spolužáky vystoupení o rodině
Karla IV. V něm přiblížili
ty nejdůležitější informace
ze života Lucemburků, které
získali v hodinách vlastivědy.
Pozvání přijal samotný
Karel IV. se svými čtyřmi
manželkami a jejich dvor-

ními dámami. Setkání
se zúčastnili i jeho synové Václav IV. a Zikmund
Lucemburský. Představili
se i rytíři, kteří zde předvedli obřad pasování a rytířskou
přísahu. Součástí vystoupení byla i středověká hostina,
kterou připravily maminky
žáků, za což jim děkujeme.
Šárka Bělastová
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I o prázdninách se bude intenzivně pracovat
Jak jste si mohli všimnout na začátku měsíce června byly zahájeny stavební práce na budově školy. Nyní
se už provádí výkopové práce, které vedou k odvodnění
spodní části budovy. Dále dojde k posunutí a zabudování nových oken, k výměně dveří u bočních vchodů,
zabudování nového panoramatického okna za účelem
pozorování zelené střechy a zhotovení nového vchodu
ze šaten do školní zahrady. Rovněž proběhnou práce
na střeše, kde se bude renovovat celá atika a také dojde
k zateplení a výměně střešní krytiny. Na závěr se provede
zateplení obvodového zdiva, instalace venkovních žaluzií a doplnění fasády dřevěnými prvky. Termín realizace
je dle smlouvy stanoven od 1. 6. – 30. 9. 2021. Tímto
žádáme žáky, rodiče i širokou veřejnost o shovívavost.
Dbejte, prosím, v těchto dnech v okolí školy na zvýšenou
opatrnost.
Také ve vnitřních prostorách školy proběhnou během
prázdnin úpravy. Naše malé prvňáčky uvítáme do nově
vymalované třídy, ve které bude vyměněna elektroinstalace i vestavěná skříň. Vymalovány budou i budoucí pátá

třída, oddělení ŠD pro starší děti a schodiště. Před tím
bude ještě odstraněno staré dřevěné obložení a nahrazeno moderními prvky.
Nezapomínáme i na naše nejmenší v MŠ. V zahradě
školky byla nutná oprava prolézaček a houpaček a došlo
k odstranění nebezpečných zahradních prvků. Dále byly
vyměněny tlakové nádoby a opravena domovní část
vodovodní přípojky u budovy MŠ.

Poděkování

Víte, co znamená pojem
zelená střecha?

Poděkování patří především rodičům, kteří museli převážnou
část v tomto školním roce zvládnout formu distanční výuky.
Děkuji Vám za spolupráci s učiteli a za umožnění vhodných podmínek pro vzdělávání svých dětí v této nelehké době.
Velké poděkování patří i učitelkám, které zodpovědně
a obětavě přistupovali k výuce na dálku. Věřte, že i pro nás
tento způsob práce nebyl jednoduchý a o to více se snažili přistupovat k žákům i rodičům se vstřícností, ochotou
a trpělivostí.
Dalším pedagogickým pracovníkům a správním zaměstnancům
patří velký dík za to, že zajišťovali to, co je nejvíce přehlíženo –
estetizaci prostředí a zajištění hygieny a bezpečnosti v prostorách
školy.
Další poděkování patří sdružení rodičů, kteří se finančně podíleli
na projektových dnech ve škole, na nákupu dárkových předmětů
pro naše páťáky a každému žáčku dali příspěvek na třídní výlety
a vstupy na výukové programy.
Naší „dvorní“ projektové manažerce Ing. Ivě Palatové děkujeme
za tvůrčí činnost při realizaci různých projektů z IROP (venkovní učebna), nebo mezinárodních (Erasmus + I., II., III.), nebo
z OPVVV (Šablony I., II., III.) a nový projekt nadace Partnerství
a společnosti MOL (Zelená střecha).
V neposlední řadě bych touto cestou chtěla poděkovat
vedení MČ Opava-Malé Hoštice v čele s paní starostkou
Mgr. Miroslavou Konečnou za výbornou spolupráci na různých
projektech. Zvláště na finančním zajištění vybudování nové
obecní knihovny v prostorách školy a hlavně za iniciativu při realizaci záměru renovace budovy školy.

Marcela Rončková, ŘŠ
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Jaké jsou výhody vytvoření živého biotopu na Vaší nebo sousedově střeše? Kde všude je možné zelenou střechu vytvořit?
A jaký přínos má zelená střecha pro Vás a pro okolní přírodu? Na všechny tyto otázky odpoví přednáška Ing. arch. Petra
Mlýnka, která se bude konat 28.6.2021 od 18:00 ve venkovní
učebně naší základní školy.

červen 2021
Členské spolky

Živý růženec
Prošli jsme obdobím Velikonoc a z velikonočních
čteních nám zůstává v mysli
několik myšlenek. Jednou
ze zvěsti je Velikonoční pondělí. To se nazývá „Andělovo“. Je to setkání s ženami,
které přicházejí k Ježíšovu
hrobu a slyší andělský hlas
„Není tady“ Byl vzkříšen“
Toto je poselství Velikonoc.
Toto nás ujišťuje, že nejsme
jenom prach!
Při poslední večeři řekl Ježíš
svým apoštolům „v Galilei,
tam se sejdeme“ sešli se až
na apoštola Tomáše. Kde
byl Tomáš? Učedníky svírala
úzkost. V obavách se zavřeli
do domu ze strachu a z toho,
že by mohli skončit stejně
jako jejich mistr. Opustili
a zapřeli Ježíše. Měli pocit,
že jsou neschopni, neužiteční pomýlení. A Tomáš,
ten prý měl přímo fóbii.
Někde se ukryl na několik
dní. Nebyl schopen s tím, co
vše se událo vyrovnat. Šťastný je člověk, který nevidí
v různých dějinných událostech jen jednotlivé díly, ale
kamínky, které se skládají
do mozaiky, a nakonec
vytváří obrazy, které se pak
lépe ukládají do paměti.
Blíží se doba prázdnin
a dovolených, ale zřejmě
nebudeme moci podnikat
žádné velké společné akce,
ale v menších skupinkách
nebo rodinné výlety, a tak
nabízíme „Vyobrazení svatých a jich atributy“, s kterými se můžeme setkat na
cestách, v chrámech, zámcích.

Papežem Františkem byl
tento rok ustanovený jako
rok sv. Josefa, který končí
8. prosince 2021. V okolí,
na Svobodě máme kapli
sv. Josefa, která je otevřená
každý den po poledni až do
setmění. Uvnitř je poutnická
kniho, kde je možno se zapsat
a tak vykonat nějakou pouť.
Sv. Josef bývá často vyobrazován s lilií, pilou a sekerou nebo s malým Ježíškem.
Sv. František – jehně, ptáci,
vlk, beránek. Sv. Jan Křtitel –
muž vyhublé postavy, oděný
v kůži s holí zakončenou křížem.
A tak je možno dohledat
atributy dalších svatých.
Sv. otec vyhlásil také růžencový „maraton“ Zahájil modlitební „štafetu“ za konec
pandemie, po celý mariánský měsíc květen skrze 30
poutních míst.
Jako každým rokem tak
i letos po celý květen jsme
se denně setkávali v naší kapli
k májovým pobožnostem
s výzvou „Prosme, aby
skončila pandemie a lidstvo
se mohlo vrátit ke každodennímu životu“
Tím bychom chtěli poděkovat paní Julii Adametzové,
která již několik let vede veškeré pobožnosti v naši kapli.
Za její dlouhodobé a neúnavné úsilí – DĚKUJEME.
Nezbývá, než abychom
si navzájem popřáli pěknou
dovolenou a do další sezóny
vykročili svěží a odpočatí.
Za společenství
Marie Fialová
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Sbor dobrovolných hasičů
Vážení spoluobčané,
po dlouhé době, kdy jsme
se díky pandemie nemohli
scházet, byla 9. 5. sloužena
Svatofloriánská mše svatá
za živé a zemřelé hasiče
z Malých Hoštic, které jsme

se zúčastnili s naším praporem. Konec května patřil
dorostencům, kdy se jako
jednotlivci zúčastnili okres-

ního kola na Tyršově stadionu v Opavě.
Dne 12. června jsme
ve spolupráci s OSH uspořádali na místním hřišti
okresní kolo mužů a žen
v požárním sportu. V obou
kategor iích
byl náš sbor
zastoupen
a v ženské
kategorii se
omlazený
tým umístil
na 2. místě
a muži na
n e p opu l á rním 4. místě.
T e n t ý ž
den začala
v Chlebičově Opavská liga
veteránů, kde naše družstvo skončilo na 4. místě.
O den později, a to v nedě-

Černé skládky
Jak v Chlebičově, tak v Opavě, jejích městských částech i okolí
je nastaven fungující systém sběru a svozu tříděných odpadů.
V mnohých obcích vznikají nové sběrné dvory, na vesnicích mají
lidé k dispozici různobarevné popelnice a kontejnery na všemožné druhy materiálů.
Přesto se na různých místech, zpravidla mimo obce, objevují
nelegální skládky. Jejich nález nás vždy doslova rozčílí, chceme
mít přece hezké a zdravé životní prostředí, nechceme se při procházkách po okolí dívat na nepořádek, nechceme dovolit, aby
došlo ke kontaminaci půdy nebo podzemních vod škodlivinami.
Proto – nehledě na vlastnické vztahy nebo katastrální poměry –
neúnavně uklízíme po neukázněných lidech. Některé z černých
skládek jsme zlikvidovali ve vlastní režii, tu na alkoholce směrem do Opavy u zarostlé stezky na Pusté Jakartice nám pomohli
odstranit zástupci městské části Malé Hoštice, když poskytli techniku pro vybagrování odložených betonů. Děkujeme za spolupráci, doufejme, že se budeme do budoucna společně zabývat
příjemnějšími projekty a že veřejné prostředky budou vynakládány na smysluplné a užitečné cíle.
Na závěr dovolte apel: Prosím, buďte všichni všímaví a nebojte
se, v případě, že někoho uvidíte vyhazovat odpad na místa mimo
určené sběrny a skládky, upozornit na nezákonnost takového
chování. Kéž by už žádné černé skládky nevznikaly, vždyť v okolí
je tolik možností, kam odvézt vytříděný odpad…
Děkuji. Zuzana Kašná, starostka Chlebičova
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li se rovněž v Chlebičově
rozjíždí kolotoč Moravskoslezského poháru, kde nás
budou reprezentovat naše
ženy. Bohužel, i požární
sport má své riziko a dvě
slečny již na začátku této
sezóny, na kterou se těšily,
musely podstoupit operaci. A tímto oběma přejeme, aby byly co nejrych-

leji v pořádku a mohly se
bez zdravotních problémů
vrátit do běžného života.
Na závěr bych chtěl ještě
pozvat všechny příznivce
požárního sportu na místní hřiště, a to 17. 7. 2021
od 14 hod., kdy se uskuteční
4. kolo Moravskoslezského
poháru.

Za SDH Věncek Pavel

červen 2021

Chodíme, chodíme...
Že chůze je nejzdravější sport pro všechny věkové kategorie, to už věděly i naše prababičky. Ví to nyní v době,
kdy sportování bylo omezeno, i spousta z nás. Bylo to
vidět po celou zimu, v kterékoli denní hodině, kdy se
po Hošticích pohybovali jednotlivci i dvojice s hůlkami
i bez nich. Samozřejmě jsme mezi nimi nechyběly ani
my - Kelišky.
Netrpělivě jsme čekaly na uvolnění koronavirových omezení, abychom mohly, stejně jako v loňském roce, naše středeční cvičení v tělocvičně nahradit společnými procházkami
po okolí Malých Hoštic. Někdy nás bylo méně, někdy více,
někdy svítilo sluníčko, jindy nás pronásledovaly deštivé
mraky, ale to už k jaru patří. Nějaké ty kilometry jsme natrénovaly, a tak jsme mohly v sobotu 5. 6. 2021 vyrazit na výlet.
Tentokrát jsme se rozhodly pro naučnou stezku Hvozdnice
a zároveň pro Otickou sopku. K dopravě do Štáblovic jsme
využily Hvozdnický expres, ale pak už jsme šlapaly po svých.

Vše probíhalo v poklidu, až na nečekaný útok komárů, kteří
asi měli velký hlad.
Ve Slavkově na hřišti jsme se občerstvily, přečkaly dešťovou
přeháňku a pokračovaly dál na sopku. Zpět do Hoštic jsme
přijely naším autobusem č. 219. Výlet jsme zakončily na hřišti ve Sportbaru, kde nám připravili krásné posezení a báječnou pizzu. Už se těšíme na další výlet.
Za Kelišky napsala Jindra Fussová

První půlrok letošního roku byl dost těžký
Vážení přátelé,
První půlrok letošního roku byl pro nás seniory dost těžký.
Museli jsme sedět doma za pecí. Víte, my se totiž rádi
setkáváme. A tak hned 24. 5. jsme společně zkusili smažit
vajíčka. To dopadlo dobře, tak za 14 dnů jsme uspořádali
„SPORTOVNÍ ODPOLEDNE“. Bylo to klání Malé Hoštice
versus Velké Hoštice. Samozřejmě, že jsme na domácí půdě
vyhráli. Naše skóre po třetím ročníku je 2:1. Moc děkujeme hasičům za půjčení stanu, panu Bilíčkovi za poskytnutí zázemí. Pánům Edovi Ribkovi a Milanu Závodnému za
pomoc. A také děkuji za pomoc našim ochotným členům.

Dne 1. 7. nás čeká výlet „za krásami Jižní Moravy“ Projedeme se
po Baťovém kanálu, navštívíme Luhačovice a Svatý Hostýn.
Pevně věříme, že zbytek roku už strávíme v pohodě a vše se vrátí
do starých kolejí. Na závěr bych chtěla pozvat seniory, kteří by měli
zájem o členství v klubu seniorů, ať se u mě přihlásí.
Armlichová Drahoslava

Český červený kříž
Po delší nenucené pandemické pauze začíná pomalu fungovat. V nejbližších dnech se uskuteční valná hromada a budeme uskutečňovat výlety
dle nápadů našich členek. Jen můžeme doufat, že se nezpřísní nařízení
a budeme vše realizovat a užívat si krásné slunné dny. Proto přejeme
všem občanům Malých Hoštic ve zbývajícím půl roku hodně elánu,
a hlavně si ho prožít ve zdraví
Za výbor ČČK přeje Bronislava Klingerová
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Myslivecký spolek Angelika
Tak jako všichni občané, tak i myslivci vítají uvolňování opatření související
s pandémií a pomalu doháníme zejména
organizační záležitosti týkající se chodu
našeho spolku .

Plánované jarní práce proběhly sice
v omezené míře, ale i tak jsme vysadili
více než 100 ks sazenic borovicedo okolních remízků, opravili a postavili několik
nových zásypů pro přikrmování bažantí
zvěře a pokračujeme v údržbě ostatních
mysliveckých zařízení .
Také jsme vypustili do nového rybníku
v katastru Chlebičova větší množství ryb .
Poprvé kapry a cejny a podruhé ryby
plevelné . Do okolí rybníku se začali
stahovat i obojživelníci. Pozorovali jsme
i docela vzácné čolky obecné.
Po stránce společenské plánujeme
v sobotu 17. 7. 2021 myslivecký den. Doufejme, že epidemiologická situace nám to
dovolí a v našem areálu se sejdeme .

Přejeme všem pěkné letní dny a jsme
s pozdravem „Myslivosti zdar“ .

Předseda MS „Angelika“

Zahrádkáři z Malých Hoštic
Koncem května se konečně mohl sejít výbor našeho Zahrádkářského spolku
a připravit činnost na nejbližší měsíc. S velkým potěšením
jsem posílala pozvánky naším
členů a to na brigády 3.6.2021
a 22. 6. 2021.
V čtvrtek 3.6.2021 dorazilo na brigádu 19 členů. Pan
Ryba si již předem zapůjčil
z Obecního úřadu pilu
a spolu s dalšími pěti zahrádkáři odpracovali svoji brigádu v prostorách Švestkové
aleje. Pořezali dva suché stromy, odstranili suché větve
u některých stromů a zkontrolovali celou alej. Ostatní
členové věnovali svoje síly
úklidu kolem chaty v našem
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zahrádkářském areálů. Posekala se vzrostlá tráva, vyplevelili se břehy kolem keřů
a hortenzií, odstranili se plevele pod pergolou. Hlavně
břeh kolem keřů pod lípou
byl
neskutečně
zarostlý.
To byla dřina. Vůbec jsme
se nenudili, všude na nás
čekala práce. Na konci brigády jsme se odměnili křupavými špekáčky opečenými
v našem krbu. Myslím si, že
všichni měli radost ze společného setkání, i když bylo pracovní.
Na úterý 22.6.2021 je naplánována druhá červnová brigáda, kdy plánujeme rovněž
úklid areálu u naší chaty, protože v pátek 25.6.2021 od 17
hod. se zde bude
konat Výroční členská schůze ČZS
v Malých Hošticích.
Dovoluji si tímto
znovu pozvat všechny naše členy na tuto
výroční schůzi, kde
se mimo jiné seznámíme a odsouhlasíme akce na tento

rok nebo spíše na půlrok.
Protože již jaro finišuje a léto
brzy převezme svoji vládu,
přeji nám všem zahrady
a zahrádky plné rozkvetlého
kvítí, bohaté zeleně, záhonky

se šťavnatou úrodou, hodně
sluníčka a pohody.
Za ČZS Malé Hoštice
Ing. Jana Buchvaldková

červen 2021
Sport

Sportbar Slavia
Vážení spoluobčané rád bych Vám chtěl, poskytnou pár informací ohledně Sportbaru na fotbalovém hřišti.
K 1. 7. 2020 byl Sportbar pronajat Kláře a Petru Armlichovi,
kteří to pojali velkolepě a začali z naší hospůdky dělat něco
víc. Stalo je to velmi nemalé finanční investice, které do tohoto projektu investovali. Po krátkém rozjezdu je zastavil Covid
a Sportbar byl uzavřen, až v tomto čase kdy to situace dovolila,
můžou znovu dle jejich představ podnikat. Jen namátkou pár
nákupu – televizi, pec na pizzu, stroj na ledovou tříšť, kávovar, oplášťovaní pergoly a nové stoly plus židle do pergoly.
V neposlední řádě se snaží tento prostor zvelebit taky květinovou výzdobou a vytvořit příjemné posezení. V nelehké době

Covidu kdy byl Sportbar uzavřen a oni neměli nárok na finanční
kompenzaci od státu a to z důvodu, že začali podnikat po 1. 7.
2020, nemohli doložit potvrzení o pronájmech za měsíce březen
– červen 2020, kdy ještě nepodnikali, tak vždy řádně a včas platili nájemné TJ Slavii. Pro klub je to velmi důležitá finanční
položka pro splacení úvěru na výstavbu Sportbaru. Na závěr
bych Vás chtěl všechny pozvat k návštěvě Sportbaru, kde mají
pro Vás připravené různé druhy piv a také velký výběr jídel.
Ještě jednou DĚKUJI Kláře a Petru Armlichovi za jejich zvelebení prostor a obsluhu ve Sportbaru!
Za výbor TJ Slavia
Břetislav Schaffartzik

Stále je co zlepšovat
Náš sportovní areál se neustále rozrůstá a díky usilovné práci našich sportovců
se také i neustále zlepšuje a modernizuje. Ovšem
poslední dobou veškeré
toto úsilí přichází vniveč
v důsledků opakovaných
škod na majetku obce a na
majetku naší tělovýchovné
jednoty. Velice nás mrzí, že
se stále najde někdo, kdo je
ochoten bezmyšlenkovitě
ničit naše sportovní zázemí. Veškeré tyto škody nás

poté stojí nemalé finanční
částky a taktéž nám tyto
škody ubírají drahocenný
čas, který bychom mohli
lépe využít ve prospěch
našeho sportovního areálu. Chceme tímto poprosit
všechny, aby se k našemu
sportovnímu areálu chovali slušně a respektovali jeho
návštěvní řád.

Děkujeme,
výbor TJ Slavia Malé Hoštice.
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TJ Slavia Malé Hoštice„A” mužstvo
Historie se nám bohužel opakuje, a tak jako před rokem i letos
byla jarní část soutěže zrušena kvůli COVID-19.
Jakmile nám to epidemiologická situace dovolila, tak jsme se
pustili do tréninkového procesu, i když s určitými omezeními.
První přátelské utkání jsme sehráli s týmem Velkých Heraltic
na domácí půdě v poměru 5-3 pro náš tým. Do tohoto utkání
jsme zapojili i naše mladé hráče dorostu, kteří nezklamali, ale
budou si muset zvykat na podstatně vyšší tempo hry. V tomto
trendu chceme i nadále pokračovat a postupně zapojovat další
naše mladé odchovance. V hledáčku máme vytipované další

vhodné hráče pro posílení našich řad. Doufám, že se nám tyto
hráče podaří dotáhnout i po administrativní stránce a bude jim
umožněn jejich další fotbalový růst v našem oddíle. Dále bych
vás chtěl pozvat na další přípravná utkání, které se postupně
odehrají v našem sportovním areálu. Bližší informace budou
vždy na facebookových stránkách TJ Slavia.
Jménem celého mužstva vám chci na závěr poděkovat za vaši
podporu a přízeň při všech fotbalových utkání.
Trenér ,,A“ mužstva Grygarčík Roman

Sportovní hala
Dne 1. 7. 2021 to bude již jeden rok, co máme v provozu sportovní halu. Podzimní rozjezd byl velmi dobrý, kdy probíhaly na hrací
ploše tyto sporty – tenis, fotbal, florbal, basketbal, futsal, badminton a ostatní pohybové aktivity. Taky proběhly první mistrovské
utkání a turnaje. Covidová situace uzavřela vnitřní prostory sportovišť na několik měsíců. V měsíci červnu již můžeme zase provozovat vnitřní sportoviště s veškerými vnitřními prostory. Bas-

Sběr šrotu 2021
Také v letošním roce proběhl již tradiční sběr šrotu, a ačkoli to
samotná situace příliš nedovolovala, tak jsme do toho nakonec
šli a jsme za tento krok velice rádi. Děkujeme vám, že jste nám
zachovali svou přízeň a podporu. Podařilo se nám nasbírat tři
plně vrchovaté kontejnery za velmi příznivou letošní cenu šrotu.
Tyto peníze jsou v současnosti již využívány na nákupu sportovního vybavení pro naši mládež. První nákupy fotbalových míčů
již proběhly pro družstvo dorostu a další samozřejmě budou
následovat. Pro mini školičku a starší žaky se v celkovém počtu
nakoupí ještě dalších 35 kusů.
JEŠTĚ JEDNOU VELKÉ DÍKY VŠEM NAŠÍM SPOLUOBČANŮM ZA PODPORU.
		
Za Výbor TJ Slavia Břetislav Schaffartzik
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ketbalový oddíl Basket 2010 zahájil nábor a tréninky basketbalu
dívek, které probíhají 2 krát týdně, pokud bude mít někdo zájem,
je možnost se přihlásit přímo v oddílu Basket 2010. K dispozici
jsou volné prostory k pronájmu hrací plochy od badmintonu až
pro florbal. Na internetových stránkách si lze prohlédnout obsazenost prostoru a po telefonické domluvě je možné hřiště zarezervovat.

Výbor TJ Slavia

červen 2021

Zpráva ze sportovního areálu Slavia
Vážení spoluobčané a sportovní fanoušci, chtěl bych Vás
informovat co se děje v našem sportovním areálu. Po dlouhé sportovní pauze se nám podařilo znovu rozjet tréninky
všech našich družstev fotbalu. Také proběhly první přátelské
utkání mužů, dorostu, žáků a dívčího týmu. Všichni očeká-

Také pár informací ke sportovnímu areálu. Pro potřebu uskladnění veškeré pracovní techniky na hřišti, nám
obec zakoupila lodní kontejner a právě se dokončuje
jeho nájezd do vnitřních prostor. Tímto bychom chtěli
poděkovat obci za stálou podporu sportovního areálu.
Na našich hřištích proběhlo valovaní, první hnojení,
postřik proti plevelům a jarní vertikutace s vyčesáním
staré trávy. V celém areálu je stále co dělat, jen namátkou
co se provedlo. Oprava palisád před vchodem do areálu,
montáž přístřešku proti dešti pro učebnu a sklady, nátěry
dřeva, ale hlavní náplní těchto dnů je stálé sečení celých
prostor v areálu, plus valy a okolí sportovní haly.
Před námi jsou další pracovní úkoly. V příštím týdnu dojde
k dokončení nových střídaček a následně bude instalována
zelená střecha na střídačkách. Pravděpodobně budeme asi
první v našem okolí, kteří budou mít tuto zelenou střechu,
teď ještě potřebujeme najít sponzora pro logo na horním
rámu střídaček. Jestli by někdo měl zájem o toto sponzorství, rádi s ním navážeme spolupráci. Pokračovat budeme
v opravě fasády staré budovy a dokončení soklu a schodu
na WC, generální oprava sítí na hřišti z umělou trávou, začesáni hrací plochy a oprava branek, oprava a nátěr zadních
střídaček s tím, že zadní hřiště bude zprovozněno jako hřiště
číslo dva pro soutěžní utkání.
Dalším větším projektem je zaštěrkování zadního hřiště
a jeho další úprava povrchu, ale vše záleží na finančních
prostředcích. Již teď po roce používání vřetenové sekačky,
se toto hřiště zkvalitnilo.
Za klub TJ Slavia
Břetislav Schaffartzik

váme, že od podzimu 2021se nám řádně rozjedou soutěže
fotbalu a podaří se je taky po dvou letech řádně dohrát. Také
do nového fotbalového ročníku 2021 / 2022 se nám podařilo přihlásit do soutěží družstva žáků, dorostu, dorostenek,
mužů a ještě v tréninkové přípravě budou své fotbalové
dovednosti zdokonalovat družstva mini-školičky žáků a přípravka děvčat, které budou soutěžit formou organizovaných
miniturnajů.
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Dění v Pustých Jakarticích

Dětský den

Po roční odmlce jsme opět uspořádali oslavu Dne dětí.
Od sobotního rána 12. června jsme v areálu zdobili a připravovali soutěže pro naše nejmenší. Úderem poledne nám to
pořádně posvětil svatý Petr a celý areál pořádně svlažil deštěm. Do začátku akce, ale vše pěkně vyschlo a mohli jsme
začít. Soutěžilo se v mnoha disciplínách, například skákání v pytlech, slalom na chůdách, přenos tenisového míčku
na lžíci a hlavně v přenášení vody z bodu A do bodu B.

Vrcholem bylo opékání párků na vidlici nad ohněm. A aby
to nebylo tak jednoduché pečivo k párečku si malí soutěžící
udělali sami z kynutého těsta. To pak panečku chutná úplně
jinak. Po skončení akce se některým ani nechtělo domů. Mé
poděkování patří především Janě Šatkové a Zdence Droběnové za skvělou spolupráci a nezištnou pomoc. Velký dík
také našemu úřadu.
Karel Kopperberg, zastupitel

Jubilantka z Pustých Jakartic
30. března letošního roku oslavila své krásné 90. té narozeniny
paní Elfrída Grabiášová. Oslavila je v kruhu svých nejbližších. Na gratulaci nezapomnělo
ani město Opava a samozřejmě
také naše zastupitelstvo. Takže
paní Grabiášová, ještě jednou
– hodně pěkných dnů, pohody
a především pevné zdraví.
Karel Kopperberg, zastupitel
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červen 2021
Informace

Odpust 2021
Čím dál častěji se z řad našich občanů množí dotazy
na letošní odpust. Tak jako v loňském roce máme již
připraven program. Pokud nám pandemická situace
dovolí a budeme moci pořádat na veřejných neohraničených prostorech kulturní akci, uskuteční se hned první
víkend v září. Na pátek 3. září máme již zajištěno promítání letního kina. V sobotu bychom uvedli nejdříve tradiční dechovou kapelu, k večeru pak kapelu více taneční.
Pro děti budeme mít na celé odpoledne zajištěny kolotoče, dětská stanoviště, malování na obličej, fotokoutek
a u Skanzenu deskové hry. V neděli se bude pořádat sváteční mše v místní kapli. Prodej koláčů bude v letošním
roce probíhat jen v sobotu.
Držme palce, ať nemusíme vše tak jako v loňském roce
rušit.

Marie Vegelová, zastupitelka

Přání zastupitelů
Vážení spoluobčané,
přejeme Vám, aby Vaše dovolenkové dny nebyly prázdné, ale aby se naplnily dobrodružstvím, výlety, poznáváním nových míst, legrací, smíchem, táboráky, sluníčkem, koupáním, hrami a pohodou. Ať Vám prázdninový
čas běží pomaleji než obvykle a ať jsou kolem Vás jen
dobří lidé!

Zastupitelé městské části Malé Hoštice
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Malohoštický zpravodaj
Pozor na investice do dluhopisů
V poslední době finanční poradci, a to i občanům v Malých Hošticích, doporučují investice do dluhopisů (obligací) vydaných
soukromými společnostmi. V této souvislosti doporučuji každému zvážit vhodnost tohoto nákupu. Nabídka obsahuje vysoký
úrok vyplácený jednou či dvakrát ročně, a to je v době stoupající
inflace lákavé. Na druhé straně stojí ale riziko toho, že se emitent,
tedy společnost, která dluhopis vydává, dostane do finančních
potíží a vy sice párkrát obdržíte slíbený vysoký úrok, ale částku, kterou jste za dluhopis uhradili, nedostanete vrácenu. Princip dluhopisu je ten, že vy půjčujete své peníze emitentovi, tedy
společnosti vydávající dluhopis, a on se zavazuje vám tuto částku
v určité lhůtě vrátit a vyplácet stanovený úrok. Ovšem vy nemáte
žádnou záruku, že tento závazek bude dodržen a že své peníze
někdy uvidíte. Dluhopisy nejsou pojištěny jako například vklady
na běžném či spořicím účtu. Česká národní banka v některých

případech schvaluje emise dluhopisů, ale pouze co do formální
stránky, nikoliv co do ekonomické stability emitenta.
Bohužel již mnoho vydavatelů dluhopisů skončilo v likvidaci
a majitelé dluhopisů obdrželi zpět pouhé zlomky svých vynaložených peněz. Rovněž i podvod ve formě tzv. dluhopisového letadla
již byl zaznamenán. V současnosti zamířily do insolvence společnosti kolem česko-slovenské skupiny Arca Investmets, která
vydala směnky a dluhopisy za cca 19 miliard Kč. Majitelům těchto dluhopisů teď nastávají problémy, zda a jak se hlásit do insolvence a musí vynakládat další finance s tím spojené.
Pokud tedy hodláte své peníze investovat do dluhopisů, nedejte
pouze na rady mnohdy rádoby finančních poradců či poradkyň
a na slíbené vysoké úroky, ale aktivně si zjistěte další informace
o emitentovi a zvažte všechna rizika, vždyť jde o Vámi nelehce
vydělané peníze.
Lenka Prokschová, zastupitelka

Zametání a čištění vozovek

Provoz dopravního hřiště během
školních prázdnin

Stále probíhá strojové čistění komunikací v MH a to v termínech: Důrazně žádáme, neparkujte své automobily na místních komunikacích! Nelze proto zaručit bezpečnost, čištění
komunikací a plynulost provozu.
Příměstská část
Malé Hoštice

Termín

ŠKOLNÍ PRÁZDNINY 2021
DOPOLEDNE

ODPOLEDNE

PO-PÁ

10:00 – 12:00

14:00 – 19:00

SO-NE

10:00 – 12:00

14:00 – 19:00

Měsíc
Červenec

Srpen

Září

Říjen

1.termín

7.7.

3.8.

7.9.

5.10.

2.termín

8.7.

4.8.

8.9.

6.10.

SMVaK nabízí!

Jedna zpráva, která by mohla potěšit ty, kteří chtějí letos napustit
bazén rychle a pohodlně!
Vodu vám může dovézt cisternová společnost SmVaK Ostrava. Je to rychlejší a efektivnější cesta, která zabrání případným problémům ve vodovodní síti i sousedským sporům.
Je možné využít jednoduchý poptávkový formulář na internetových stránkách www.smvak.cz v Nabídce služeb. Služba bude
poskytnuta při přísném dodržení všech hygienických a bezpeč-

nostních pravidel. Cena za napuštění se odvíjí od vzdálenosti
od nejbližšího provozu SmVaK Ostrava, která službu poskytuje,
a objemu bazénu. V případě, že je možné ho navézt jednou
cisternou (průměrně 10 kubíků vody dle typu vozu), činí cena
do vzdálenosti deseti kilometrů 1445 kč s DPH.
					
Kontakt: Mgr.
Marek Síbrt, tel. 725 500 509, e-mail marek.sibrt@smvak.cz

Uzavření železničního přejezdu
Od soboty 3.7. do čtvrtku 8.7. 2021 proběhne uzavírka sil. I/56
v místě železničního přejezdu P7868 v úseku mezi Velkými
a Malými Hošticemi
Objízdná trasa směr Opava
Objízdná trasa bude vedena z obce Velké Hoštice po silnici
III/0468 přes Chlebičov na sil. I/46 a po sil. I/46 ul. Ratibořská
do Opavy.

Objízdná trasa směr Ostrava
Objízdná trasa bude vedena po silnici I/11 přes Komárov, Nové
Sedlice a dál po silnici I/11 směr Ostrava.
Objízdná trasa směr Hlučín
Objízdná trasa bude vedena po silnici I/11 přes Komárov do obce
Nové Sedlice a z obce Nové Sedlice po silnici II/467 přes Kravaře
na silnici I/56 směr Hlučín.

