
a pevné mezilidské vztahy. Ty nám dáva-
jí pocit bezpečí, když potřebujeme prak-
tickou pomoc nebo péči.
Pomocnou ruku potřebovalo a  útočiš-
tě v  našich hoštických rodinách našlo 
i  několik ukrajinských uprchlíků před 
válkou a  já si toho velice vážím a  jsem 
pyšná, že takové rodiny, se srdcem na 
dlani, jsou mezi námi.
Měli jsme možnost oslavit 100. výročí 
založení mateřské školy v obci, 60. výročí 
slavili také Zahrádkáři a 40. výročí Med-
vědi. Oslavy se všem moc povedly a opět 
se potvrdilo, že pokud se lidé dají dohro-
mady, mohou se povést i  velké, společ-
né projekty. Věřím, že �nanční podpora 
z rozpočtu městské části pomáhá spolkům 
vytvářet ještě lepší atmosféru.
A  nebylo tomu jinak ani při organizaci 
a realizaci mnoha kulturních akcí jako byl 
Slet čarodějnic, Vítání nových občánků, 
Den matek, Hry bez hranic, kulturní akce 
v Pustých Jakarticích, Vítání léta či aktivita 
pro lepší životní prostředí Ukliďme Česko. 
Další kulturní akce se připravují, a to hlav-
ně na Malohoštický odpust. Můžete s těšit 
na besedu s  režisérem p. Zdeňkem Troš-
kou, na spoustu zajímavých atrakcí pro 
děti i dospělé, krojovanou kapelu Bojané, 
kapelu Cactus, nedělní mši svatou na návsi 
či vystoupení řezbáře s motorovou pilou. 
A tak vám již nyní přeji skvělou zábavu.

Vážení spoluobčané,

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 - 17:00 hod. 
ČTVRTEK 8:00 - 11:00 14:00 - 16:00 hod.
Poradna pro občany: Mgr. Ing. Lenka Prokscho-
vá,  první úterý v měsíci, 17:00 - 18:00 hod., jinak 
po dohodě na tel. č. 607058338 (lépe sms) nebo 
lenkaprokschova@seznam.cz.

Informace
občanům

Tiráž: Vydává Úřad městské části Malé Hoštice, Slezská 11, 
747 05 Opava - Malé Hoštice. Periodický tisk územního 
samosprávného celku. V Malých Hošticích dne 24. 6. 2022  
číslo 31/2022. Za obsah zodpovídají jednotliví přispívající. 
Redakční rada: Mgr. Miroslava Konečná,  Mgr. Ing. Lenka 
Prokschová, Karel Kopperberg a Ing. Marie Vegelová. Pří-
spěvky a podněty zasílejte na e-mail: male.hostice@opava-
-city.cz a lenkaprokschova@seznam.cz. Uzávěrka příspěvků 
do dalšího čísla dne 5. 9. 2022. Tisk a gra�cká úprava: H&B 
Tisk a.s., Opava

červen je měsíc, kdy vstupujeme do let-
ních měsíců, do dovolených, času odpo-
činku, slunění a  různých radovánek. 
Vzhledem k  tomu, že i  děti budou mít 
prázdniny, nezapomeňte jim vymyslet 
zábavu, aby si i  ony užívaly. Abychom 
vám trošku odlehčili, zajistili jsme 
pro děti příměstský tábor JUMANJI 
s  �nanční spoluúčastí, který bude plný 
her, soutěží, výletů a  nezapomenutel-
ných zážitků. Ať se tábor a  prázdniny 
dětem vyvedou!
Od jara se začalo stavět a  investovat, 
o akcích se podrobně dočtete na dalších 
stránkách zpravodaje. Mám radost, že 
se dokončila cyklostezka ke kruhovému 
objezdu, obnovily se směrové tabule na 
sloupech, rekonstruuje se garáž na sklad 
pro obec a hasiče a v návaznosti na opra-
vy vodovodních přípojek se budeme 
podílet na dokončení oprav komunikací 
a chodníků na čtyřech ulicích. Vybudo-
valo se broukoviště a přírodní průlezky 
v lesoparku.
Mezilidské vztahy se nevytváří samy 
o sobě, jsou založené na naší schopnosti 
komunikace, schopnosti vztahy rozvíjet, 
pečovat o  ně, starat se. Právě proto mě 
velice těší práce našich předsedů spolků 
a  jejich aktivních pomocníků, kteří při-
pravují společná setkání, zajímavé výlety 
a exkurze, čímž se snaží vytvářet kvalitní 

Milí Malohoštičtí a Pustojakartičtí,
přeji Vám, abyste si především o  dovo-
lených odpočinuli, načerpali dostatek 
nových sil a prožili krásné chvíle se svými 
rodinami či přáteli. K dokonalé pohodě, 
ať máte kolem sebe co nejvíce radostných 
lidiček a co nejméně smutných. Nezapo-
meňte, pouhá ohleduplnost, poděkování, 
úsměv, to nikoho z nás nestojí ani korunu 
a přitom zvelebujeme vlastní povahu.
Báječné prázdniny přeje
 Miroslava Konečná, starostka
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Ukrajinský příběh
Bylo půl páté ráno, 24. února. Milionovým Dniprem otřásly 
první výbuchy. Matka Elena v neblahé předtuše, co se stalo, 
začala vyhlížet z okna. Vzbudilo to i pětiletého Jegora i čtyř-
letého Timura. „Maminko, co se stalo?“. „Nic, spěte, to je 
ohňostroj“. Nemohla jim říct, že začaly padat rakety na kasár-
na, která se nachází na druhé straně řeky Dněpr. Těžko by jim 
vysvětlovala, že začala válka. Podobné ráno zažily milióny 
Ukrajinců po celé zemi.
Po opakovaném bombardování nejen vojenských objektů, se 
rozhodli odjet. Zkontaktovali se s rodinou z Kyjeva a vyrazili 
směr západní Ukrajina. Tam, kde se běžně cestuje pár hodin, 
jeli přes několik checkpointů celý den. Poté se dostali do 
Lucka, kde se spojili se zbytkem rodiny a přes Varšavu se jim 
podařilo dostat až do Ostravy a následně Opavy. Pani Elena 
zde již dříve působila na Slezské univerzitě, a proto se rozhod-
la právě pro naše město.
Když krizové centrum pomoci požádalo o pomoc s ubytová-
ním pro uprchlíky, neváhali jsme. I přesto, že v té době nebylo 
vůbec jasné, co bude dál, jestli je to na týden nebo na měsíc, 
a zda to vše zvládneme. Ale při představě, že to samé by se 
jednou mohlo stát třeba nám, věděli jsme, že pokud pomoc 
umíme, tak prostě musíme. V prvních dnech jsme se jim sna-
žili pomoci adaptovat se, vyřídit všechny potřebné formality, 
najít práci, nový smysl života. Opava je velmi krásné a klidné 
město, naše městská část o to více a pevně věřím, že současný 
prozatímní azyl je adekvátní náhradou za nechtěné opuštění 
své vlasti.
Je těžké si představit pocity lidí, kterým bombardují jejich 
město. Kdo viděl staré fotogra�e a pohlednice Opavy po válce, 
určitě si snadněji vybaví, jak to asi vypadá na Ukrajině dnes. 
Stále si asi mnoho z  nás myslí, že tohle se nám stát nemů-
že, a pokud zavřu branku svého plotu, tak se mě to netýká, 
ale věřte mi, že tito lidé prožívají velmi podobné životy těm 
našim, žijí podobným stylem života, prožívají podobné pří-
běhy. Je jenom na nás, zda si vezmeme ponaučení ze současné 
situace, že budeme velmi pozorní a  nedopustíme, aby nám 
kdokoliv ničil majetky, zabíral území a  diktoval náš život. 

Abychom museli žít týdny ve sklepích ze strachu, aby právě 
na náš dům nepřiletěla raketa nebo aby nám nějaký „saldát“ 
nezačal střílet do oken.
Možná o mnoho více než dříve, buďme hrdi a vděčni za to, kde 
žijeme, važme si každé hezké chvíle, kterou prožijeme, proto-
že ta nemusí trvat věčně. Važme si jeden druhého a nezapo-
meňme si pomáhat. Je to dar.
Přeji vám krásné slunečné dny nejen v  letních měsících, ale 
nejlépe po celý rok, šťastný výběr dovolené, aby ty správné 
hvězdy svítily jen na noční obloze, ne na pomnících minulosti 
a písmeno „Z“ bylo jen posledním v abecedě, ne na prvních 
stránkách novin.

Lukáš Vaněk

Centrum pro zdravotně postižené  
Moravskoslezského kraje, o. p. s.

Práce je výzva i zábava
Posláním naší organizace je pomáhat osobám se zdra-
votním postižením a seniorům, kteří se ocitli v nepřízni-
vé sociální situaci, potřebují pomoc a podporu, poradit, 
zapůjčit kompenzační pomůcku či aktivně a smysluplně 
vyplnit svůj volný čas. Jednou z našich poskytovaných slu-
žeb je OSOBNÍ ASISTENCE. Jedná se o terénní sociál-
ní službu, kdy osobní asistentky dochází do domácností 
klientů a tam jim pomáhají s činnostmi, které již nejsou 
- s ohledem na svůj věk a zdravotní stav, schopni sami 
zvládat. Jedná se například o pomoc s oblékáním, osob-
ní hygienou, přesuny, přípravou stravy, zajištění nákupu 
a běžného úklidu domácnosti. Kromě těchto základních 
sebeobslužných činností plní osobní asistentky také roli 
blízké osoby, která naslouchá, aktivizuje a  podporuje. 
Mít někoho, kdo provází a zpříjemňuje denní rutinu, je 
velmi důležité.
Bližší informace o  organizaci a  nabízených službách 
naleznete na našich webových stránkách www.czp-msk.
cz, telefonicky či osobně na pracovišti.

KONTAKT:
Detašované pracoviště OPAVA
Liptovská 21, 747 06 Opava 6

Telefon: +420/553 734 109
E-mail: czp.opava@czp-msk.cz
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PODĚKOVÁNÍ
Bez pomoci našich spoluobčanů by 
naše obec neměla tak krásné prostředí 
a  kulturně společenský život. Podíle-
jí se na realizaci investičních akcí, na 
opravách, na sportovních i kulturních 
akcích, a  to zcela dobrovolně. Proto 
všem níže jmenovaným patří velké 
poděkování.

PODĚKOVÁNÍ JEDNOTLIVCŮM:
 p.  Karlu Kopperbergovi, p.  Hon-

zovi Křížovi, p.  Lence Prokscho-
vé, p.  Lukáši Vaňkovi, za vynikající 
herecké výkony na akci „Slet čaro-
dějnic“

 p.  Heleně Ŕeháčkové, p.  Petře Pit-
rašové, p.  Pavlu Věnckovi, p.  Marii 
Vegelové, p.  Jarce Malé za aktivní 
pomoc na akci „Slet čarodějnic“

 p. Jarce Paverové, p. Marii Holešové, 
p.  Heleně Šafarčíkové za kreativitu 
a  ochotu v  roli sudiček při Vítání 
občánků

 ředitelce MŠ a ZŠ Mgr. Marcele Ronč-
kové a pedagogům školy za ocenění 
dětí v  různých soutěžích, realizaci 
Velikonočních dílniček a  organizaci 
při 100. výročí mateřské školy

 p.  Jarmile Malé, p.  Petře Pitrašové, 
p.  Heleně Řeháčkové, p.  Haně Sta-
níčkové a Rudovi Haimovi za nema-
lou pomoc na OÚ při organizaci 
100. výročí založení mateřské školy 
a dalších akcích obce

 p. Luboši Gaurovi za pomoc při sta-
vění stanu a lavic v MŠ ke 100. výročí 
založení mateřské školy

 Členkám ČČK, seniorům a spoluob-
čanům při aktivitě Ukliďme Česko

 P.  Helmutu Holešovi a  ostatním 
kolegyním za náročnou úpravu pro-
stranství u kaple

 p.  Jakubu Fialovi za pomoc při 
manipulaci s  kládami u  zakládání 
broukoviště v lesoparku

 panu Karlu Kopperbergovi a dalším 
spoluobčanům, kteří zorganizovali 
v Pustých Jakarticích oslavy ke Dni 
matek, Dětský den a  další kulturní 
akce,

 p. Karlu Tőglovi a Milanu Exnerovi 
za vydláždění prostoru před pergo-
lou na dopravním hřišti,

 p. Josefu Rybovi a p. Güntrovi Hol-
leschovi za ořez stromů na švestkové 
aleji,

 p.  Rudovi Haimovi, p.  Hance Sta-
níčkové, p. Petře Pitrašové a p. Mila-
nu Závodnému za zvelebování 
a zkrášlování naší obce,

 p. Břetislavu Scha�artzikovi za obě-
tavou práci na místním hřišti

 všem spoluobčanům, kteří zapůjčili 
fotogra�e ke 100.výročí založení MŠ

 občanům za úklid veřejných pro-
stranství a péči o veřejnou zeleň,

 občanům za vstřícnost a  toleran-
ci při opravách našich komunikací 
a chodníků,

 poděkování všem, kteří pravidelně 
přispívají svými články do Zpravo-
daje,

 všem předsedům složek a dobrovol-
níkům, kteří obětují svůj volný čas 
pro zábavu našich spoluobčanů

PODĚKOVÁNÍ PŘEDSEDŮM 
SLOŽEK A VÝBORŮM PŘI ZMČ:
 p. Rostislavu Klingerovi za dlouhole-

té a perfektní vedení futsalistů v obci
 JSDH za perfektně odvedenou 

a náročnou práci při budování brou-
koviště v lesoparku
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 p. Jindřišce Fussové a kolektivu Keli-
šek za nevšední převleky čarodějnic 
a  super zvládnutou a  zorganizova-
nou pomoc „Sletu čarodějnic“,

 P.  Rudovi Haimovi za založení 
ohniště a p. Pavlu Věnckovi s dalším 
členům SDH za pomoc při hlídání 
ohniště na hřišti při akci Sletu čaro-
dějnic

 předsedkyni p.  Janě Malé a  výbo-
ru Klubu rodičů, dále předsedkyni 
SRPŠ p. Lence Fialové při ZŠ a všem 
aktivním rodičům za pomoc při 
organizování mnohých akcí pro naše 
děti (Hry bez hranic, Vítání léta, 
promítání pohádky apod.)

 našim fotbalistům za skvělou repre-
zentaci obce

 všem trenérům na sportovním poli 
za obětavou práci s  dětmi, mládeži 
i dospělými

 P. Marii Vegelové, předsedkyni kul-
turního výboru, za organizaci celo-
republikové akce Ukliďme Česko 
a  zorganizování kulturní akce Dne 
matek

 P.  Jindřišce Fussové, předsedkyni 
spolku Kelišek, za pořádané aktivity 
a pomoc obci

 p. Bronislavě Klingerové, předsedky-
ni Svazu žen, za organizování vlako-
vých a poznávacích výletů pro členy 
ČČK

 členkám ČČK za prodej žlutých 
kytiček na podporu léčby rakoviny

 p.  Alžbětě Wehowské, předsedkyni 
ČČK, za zorganizování kurzu první 
pomoci pro občany obce

 p.  Drahoslavě Armlichové, před-
sedkyni Klubu seniorů, za pořádání 

výletů a  organizování mnoha akcí 
pro seniory

 p. Šárce Šafarčíkové a p. Marii Fialo-
vé za organizování setkání Společen-
ství Živého růžence a  organizování 
výletů pro členy

 členkám a  členům Společenství 
Živého růžence za úklid okolo kaple, 
křížů a přípravu mší v kapli

PODĚKOVÁNÍ FIRMÁM A  VÝBO-
RŮM PŘI ZMČ
 Technickým službám Opava za 

instalaci laviček, opravy komunikací 
a chodníků

 Firmě Ostravské stavby za zahájení 
rekonstrukce garáže

 Firmě Berkastav za vybudování cyk-
lostezky ke kruhovému objezdu

 Firmě SmVaK za zahájení rozsáh-
lé investiční akce výměny vodo-
vodních přípojek, oprav chodníků 
a komunikací

 Kateřinské zemědělské,  a.  s. za 
pomoc při zvelebení trávníků u OÚ

 Firmě Hostalek-Werbung spol. za 
instalování nových směrovek v obci

 Firmě Tomáše Rozsypala za opravu 
střechy na OÚ

Fotogra�e ze všech akcí, i  těch, které 
nejsou uvedeny výše, si můžete pro-
hlédnout na: male-hostice.rajce.idnes.
cz, některé z nich jsou dokumentová-
ny na videozáznamech televize Hlu-
čínska. 

Miroslava Konečná

Nechejte si 
napustit bazén 

rychle a pohodlně 
díky SmVaK 

Ostrava!
Vodárenská společnost nabízí osvěd-
čenou a  efektivní cestu, jak napustit 
zahradní bazén a  vyhnout se soused-
ským sporům nebo problémům ve 
vodovodní síti
Zahradní bazén je možné napouštět 
zdlouhavě z  veřejné vodovodní sítě 
s  rizikem řady nepříjemností, nebo 
zvolit pohodlnější a  výhodnější cestu 
v  podobě dovozu vody do bazénu cis-
ternou. Tato varianta je výrazně rych-
lejší a  nedotkne se negativně okolních 
odběratelů. Zájem o službu byl v uply-
nulých letech vysoký. Zájemci o dovoz 
vody k  naplnění svého bazénu a  auto-
cisterny se mohou obrátit na zákaznic-
kou linku SmVaK Ostrava 800 292 400, 
kde jim budou poskytnuty detailní 
informace o  možnosti dodávky a  ceně 
dle parametrů bazénu. Linka je bezplat-
ná a je v provozu v pracovní dny od půl 
osmé ráno do osmi hodin večer.
Další možnost je níže uvedený kontakt.
Kontakt:
Mgr. Marek Síbrt,  
manažer vnějších vztahů, mluvčí
Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava, a. s.
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 
709 00 Ostrava.
tel. 725 500 509
e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz
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Omezení autobusové 
a automobilové 
dopravy z důvodu 
rekonstrukce 
vodovodního řadu 
na ulicích Opavská, 
Sportovní, V Zátiší a 
Školní
Vážení spoluobčané,
čeká nás největší stavba tohoto roku, a 
to výměna vodovodního řadu v ulicích 
Opavská, Sportovní, V Zátiší a Škol-
ní. Předkládáme vám předpokláda-
ný harmonogram omezení a uzavírek 
dotčených ulic. Žádáme vás o omezení 
parkování především na objízdných tra-
sách, na kterých se budou pohybovat 
nejen auta, ale také autobusy.

KOMUNIKACE
27. - 29. 7. 2022
Jednosměrný provoz na ulici Slezské, 
MIMO BUS, při výjezdu na ulici Opav-
ská, uzavřena polovina vozovky ulice 
Slezské, pozor při vjezdu z Opavské na 
ulici Slezskou, objízdná trasa po Spor-
tovní ulici
30. - 31. 7. 2022
Úplná uzavírka ulice Slezské při vjezdu 
a výjezdu na ulici Opavskou, zastávka 
MHD bude přemístěna ke škole, objízd-
ná trasa po ulici Sportovní
1. - 7. 8. 2022
Dočasné zrušení meziměstské autobu-
sové zastávky na Opavské ulici směr 

Velké Hoštice, náhradní zastávka bude 
na výstupní, horní zastávce MHD na 
ulici Slezské. 
Nástupní zastávka MHD bude po tuto 
dobu PŘED OBECNÍM ÚŘADEM. 
Po tuto dobu nebude funkční semafor 
na ulici Opavské.

CHODNÍKY:
1. - 21. 8. 2022
Uzavřen chodník v úseku Dvořákova-
-Slezská
15. - 21. 8. 2022
Překop ulice Dvořákova,  jednosměrný 
provoz, umožněn pouze vjezd z ulice 
Opavská, objízdná trasa po ulicích  
V Zátiší a Sportovní

22. 8. - 4. 9. 2022
Překop ulice Sportovní, jednosměrný 
provoz, umožněn pouze vjezd z ulice 
Opavská, objízdná trasa po ulici V Záti-
ší a Dvořákova
22. 8. - 18. 9. 2022
Jednosměrný provoz na ulici Školní, 
přechodové lávky přes výkop v chodní-
ku na ulici Školní
19. 9. - 9. 10. 2022
Jednosměrný provoz na ulici V Zátiší, 
přechodové lávky přes výkop v chodní-
ku na ulici V Zátiší

Děkujeme za pochopení. 
Úřad MČ Malé Hoštice

Malohoštický odpust
                              2.–4. 9. 2022

Občerstvení zajišťují  
složky a organizace obce.

Pátek 2. září:
Beseda ve víceúčelové hale s režisérem 
Zdeňkem Troškou „Nejen o filmu“ 17:00 

Letní kino na návsi 20:00 

 Neděle 4. září:
Mše svatá v kapli Panny Marie 10:30

Adélka a Poppy 14:30–15:15
Vystoupení uměleckého řezbáře u OÚ 15:00

DJ Komárek 15:00–18:00

Sobota 3. září:
Zahájení 14:30

Krojovaná kapela z Jižní Moravy „Bojané“ 14:30–17:00
Prodej koláčů 15:000 

Zábavný program pro děti 15:00–19:00
Výstava historických panenek ve skanzenu 15:00–19:00

Fotobudka 16:00–19:00
Večerní kapela Cactus 20:00
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Investiční akce

•	 Sklad hasičské zbrojnice na návsi 
začal rekonstrukcí v  květnu. První 
etapa bude dokončena do konce 
roku 2022, druhá etapa do konce 
června 2023.

•	 Prostor vedle OÚ byl dokončen 
a  vaše procházky či posezení na 
lavičkách u  OÚ jsou stále častěj-
ší. Využívejte prostor k  odpočinku 
i relaxaci.

•	 Na cyklostezku do Chlebičova se 
zpracovává projektová dokumentace.

•	 Na uličních sloupech bylo vymě-
něno celkem 37 směrových tabulí 
k lepší orientaci návštěvníků Malých 
Hoštic za téměř 80.000 Kč.

VÝMĚNA VODOVODNÍCH 
PŘÍPOJEK
Ve druhé polovině června se započalo 
s výměnou 55 vodovodních přípojek na 
ulicích Sportovní, posléze na ul. V Záti-
ší, Školní a  Opavská. Celkové náklady 
SmVaKu činí 17 mil. Kč, obec se bude 
podílet částkou 2 mil. Kč na dokončení 
komunikace V  Zátiší a  při předláždě-
ní chodníku na ulici V Zátiší a Školní. 
Celý chodník na ulici Sportovní bude 
předlážděn TS Opava na náklady města 
ve výši 1,8 mil. Kč. Výměna části chod-
níku na Opavské bude záležitostí SmVa-
Ku. Prosím o  trpělivost při ztížených 
podmínkách na těchto a přilehlých uli-
cích. Tabulku různých uzavírek najdete 
v dalším článku. V případě jakýchkoliv 
problémů při stavebních pracích nás 
neváhejte kontaktovat.

Miroslava Konečná

BROUKOVIŠTĚ V LESOPARKU
Broukoviště, které je velmi užitečné, 
vzniklo v  našem lesoparku a  slouží 
k ochraně přírody, k  záchraně ohrože-
ného druhu hmyzu a ekologické výcho-
vě dětí. Při jeho vzniku se poskládaly 
a zapustily do země menší či větší kmeny 
a špalky mrtvého dřeva, které poskytuje 
prostor různému hmyzu a organismům 
žijící ve tlejícím dřevě. Dřevo bylo dove-
zeno z  pokácených stromů městského 
parku, které jsme využili nejen na vybu-
dování broukoviště, ale také na dřevě-
nou cestičku poskytující dětem mož-
nost rozvoje přirozeného pohybu v pří-
rodě. Velké poděkování patří mnoha 
lidem. Nejen šikovnému Jakubu Fialovi, 
který to umí s manipulací auta i s kláda-
mi, také našim pracovníkům za podsy-
pání podkladu drobným kamením, ale 
hlavně partě dobrovolných hasičů, kteří 
celé odpoledne usilovně kmeny řezali, 
skládali a  vytvořili pro děti tuto jedi-
nečnou „opičí dráhu“. Prostor a ohniště 
k  odpočinku a  zábavě rodičů s  dětmi 
se bude postupně dotvářet. Hasičům 
Pavlu Věnckovi, Petru P�egrovi, Patri-

ku Národovi, Luboši Gaurovi, Romanu 
Holubcovi, Pavlu Grygarčíkovi, Marti-
nu Trulleyovi a  Romanu Sližovi, patří 
náš obdiv a obrovské poděkování!

Miroslava Konečná
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CYKLOSTEZKA Z MALÝCH HOŠTIC 
KE KAUFLANDU
Jak jste si jistě všimli, naše dlouho vysně-
ná cyklostezka z Malých Hoštic ke Kau-
�andu je téměř dokončena. Po výbě-
rovém řízení vysoutěžila zakázku za 
nejnižší cenu �rma BERKASTAV, s. r. o. 
a  začali stavět od dubna. Jistě se ptáte, 
kdy se dokončí zbývající část až k nákup-
nímu středisku, jejíž dobudování není 
v  naší kompetenci. Vzhledem k  nevy-
rovnaným majetkovým poměrům, jak 
jsem byla informována, se celá záležitost 
prodloužila a  letos by mělo být vydáno 
stavební povolení. Obecní úřad udělá 
zatím vše proto, abychom zpřístupnili 
zbytek cesty k bezpečnému výstupu na 
komunikaci. U  cyklostezky za kruho-
vým objezdem byl zrestaurován a zabu-
dován lidový kříž, který chceme nechat 
panem farářem vysvětit v  červenci. 
Datum a podrobnosti budou zveřejněny. 
Přeji vám hlavně bezpečnou a co nejmé-
ně náročnou cestu za nákupy!

Miroslava Konečná

ROZŠÍŘENÍ GARÁŽE  
NA UL. DRUŽSTEVNÍ
Už v  minulém roce jsme vysoutěži-
li �rmu Ostravské stavby, která zača-
la v květnu s demolicí staré garáže, na 
jejímž místě vyroste moderní sklad 
hasičské zbrojnice, zázemí pro řidiče 
MHD a skladové prostory částečně pro 
obec. Vzhledem k navýšení cen staveb-
ního materiálu a  prací se letos postaví 
hrubá stavba a další etapa stavby bude 
pokračovat v novém roce. Samozřejmě, 
téměř na každé stavbě dojde k  nějaké 
komplikaci, ale �rma na kontrolních 
dnech s  p.  projektantem vše úspěšně 
řeší. Hrubá stavba má být ukončena 
koncem září tohoto roku.

Miroslava Konečná

FINANCE POTŘEBNÉ NA INVESTIČNÍ AKCE V ROCE 2022

ZÍSKANÉ FINANCE MIMO ROZPOČET OBCE Z GRANTŮ A PROJEKTŮ

Přístavba garáže pro JSDH 1. etapa 3 557 414,-
Projektová dokumentace 89 500,-
Chodníky a cesty po výměně vod. přípojek 2 000 000,-
Nové směrovky v obci 78 493,-
Dokončení revitalizace prostoru u OÚ 41 760,-
Cyklostezka ke kruhovému objezdu 3 780 000,-

 

 
 Financet potřebné na investiční akce v roce 2022 
 
Přístavba garáže pro JSDH 1. etapa 3 557 414,- 
Projektová dokumentace 89 500,- 
Chodníky a cesty po výměně vod. přípojek 2 000 000,- 
Nové směrovky v obci 78 493,- 
Dokončení revitalizace prostoru u OÚ 41 760,- 
Cyklostezka ke kruhovému objezdu 3 780 000,- 

 

 

Získané finance mimo rozpočet obce z grantů a projektů 
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Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
Granty 64 300,- Granty 100 000,- Granty 208 440,- 

Zaměstnanci 
úřadu (ÚP) 405 000,- 

Hala MŠMT 30 000 000,- 

Vyšplhej se na 
své hnízdo 395 000,- 

Okna v ZŠ 250 000,- MSK dotace na 
dozory 400 000,- 

Celkem za rok 2018  
719 300,- 

Rozhlasy 1 300 000,- 
Výsadba stromů 

u OÚ a haly 250 000,- 

Hala SMO 20 000 000,- 

Celkem za rok 2019  
31 400 000,- 

Celkem za rok  
2020 

21 253 440,- 
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Rok 2021 Rok 2022 
Granty 58 100,- Granty 231 000,- 

 
 
 

Cyklostezka Malé 
Hoštice – Opava 

Kaufland 

 
 
 
 

3 600 000,- 

 
Vystoupení Zdeňka Trošky 

 
23 000,- 

 
PD cyklostezka z M. Hoštic 

do Chlebičova 

 
 77 000,- (50% obec Chlebičov) 

 
Celkem za rok 2021 

3 658 100,- 

 
Celkem za rok 2022  

 
408 000,- 

 

 

  

 

 

rok Finance získané z projektů 
mimo rozpočet obce 

2018 719.300 Kč 
2019 31.400.000 Kč 
2020 21.253.440 Kč 
2021 3.658.100 Kč 
2022 408.000 Kč 
Celkem 57.438.840  Kč 

rok Finance získané z projektů mimo 
rozpočet obce

2018 719.300 Kč
2019 31.400.000 Kč
2020 21.253.440 Kč
2021 3.658.100 Kč
2022 408.000 Kč
Celkem 57.438.840  Kč
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Oslavili jsme 100. výročí založení 
naší mateřské školy
V červnu jsme oslavili 100. výročí od zalo-
žení Hoštické mateřské školy. Poprvé se 
otevřela dětem v  září roku 1921. Tenkrát 
ale výuka probíhala v budově obecné školy.
Současná budova mateřské školy byla 
původně objektem �nanční správy. Dome-
ček byl postaven před rokem 1920, v době, 
kdy Malé Hoštice ještě patřily k Německu.
Po válce se tato budova nacházela ve zde-
vastovaném stavu, poškozený krov, střecha, okna, podlahy, vnitřní zařízení bylo 
vydrancováno. Po majetkoprávním vyrovnání bylo potřeba budovu opravit. A tak se 
Místní národní výbor na nátlak rodičů usnesl zřídit v této budově mateřskou školu. 
O�ciálně se budova otevřela 6. 12. 1947 a rekonstrukce stála 200.000 Kč.
Dalších oprav, jako přívod vodovodu, zářivkové osvětlení, rekonstrukce sklepních 
prostor, kotelny, se dočkala v  letech 1956, 1962, 1965 a v roce 1967 se po rozsáhlé 
rekonstrukci otevřelo další oddělení. Vznikla dvoutřídní mateřská škola.

Největších oprav se budova 
dočkala v  letech 2016, 2017, 
2018, kdy došlo k celkové revi-
talizaci zahrady. Vybudovaly se 
průlezky, mlhoviště, zpevněné 
cestičky, kamenné zídky, altán, 
bylinková zahrádka. Budova se 
zateplila, dostala nový kabát, 
došlo k  sanaci zdiva, výměně 
oken, a ke zpevnění ploch okolo 
mateřské školy. To vše v celko-
vé hodnotě několika miliónů 
korun. Dnes hýří budova barva-
mi, místo šedivých tónů a želez-

ných průlezek se pyšní celkově novým out�tem. A ani interiér nezůstal pozadu.
Ale je potřeba se dívat do budoucna. Co bychom té naší mateřské škole popřáli k naro-
zeninám?
Každý rok se obáváme, zda všechny hoštické děti, také mladší tří let, budou moci po 
zápise mateřskou školu navštěvovat. Takže naše přání zní: „Kéž bychom se dočkali 
a ze dvoutřídní mateřské školy se stala škola trojtřídní“. A to by byl pro naši školku 
dárek nejkrásnější. Mohla by pojmout pod svou střechu ještě více dětí, ještě více dětí 
udělat šťastnými v kolektivu svých vrstevníků.
A  my slibujeme, že budeme o  budovu 
i  nadále pečovat, rekonstruovat, aby byla 
pořád krásná, aby to bylo místo příjemné 
pro všechny, aby pro děti tvořila přiroze-
ný přechod z  rodiny ke škole, aby dětem 
vytvořila základ k  celoživotnímu vzdělá-
vání. A prozradím Vám tajemství, vybudo-
vání trojtřídní mateřské školy je na dobré 
cestě!

Miroslava Konečná

DEN MATEK 
V MALÝCH 
HOŠTICÍCH
Den matek je den, kdy se vzdává pocta 
matkám a  mateřství. Slaví se v  různé 
dny na mnoha místech po celém světě 
A vychází z různých tradic. U nás jsme 
jej oslavili v  předstihu již v  pátek for-
mou divadelního představení KDYŽ 
SE ZHASNE, které odehrálo amatérské 
divadlo ŠAMU Štítina. O  představení 
byl velký zájem, takže jsme zaplnili sál již 
15 minut před začátkem. S velkou radostí 
jsme přidávali další židle, aby si všichni 
mohli představení naplno užít. Podle 
ohlasů jsem přesvědčena, že se předsta-
vení všem maminkám líbilo a odcházely, 
tak jako my, pořadatelky, s úsměvem na 
tváři. Každá maminka si odnesla i malin-
kou pozornost jako dárek obecního 
úřadu. Marie Vegelová



	 červen	2022	/	02

9

SLET ČARODĚJNIC

Slet a  pálení čarodějnic patří k  živým 
zvykům. Filipojakubská noc z 30. dubna 
na 1. květen bývala jednou z magických 
nocí, kdy prý měly zlé síly větší moc než 
jindy. U  nás v  Hošticích se takový slet 
namaškařených čarodějnic po dvouleté 

odmlce uskutečnil díky spolupráci pra-
covníků obecního úřadu, Kelišek, SRPŠ, 
Klubu rodičů a  většiny našich zastupi-
telů, což spoluobčané s  radostí uvítali. 
Hlavní postavou byl dráb Karel Kop-
perberg), který neposlušné malé i velké 
čarodějnice do posměšného průvodu 
naháněl u skanzenu, u hospody, v jednot-
livých domech a hledal i za ploty domů. 
Za hrozivého bubnování dvou bubení-
ků (Lenka Prokschová a  Lukáš Vaněk) 
a dohledu svalnatého kata (Honzy Kříže) 
byly všechny čarodějnice v  Hošticích 
odchyceny. Nekončící průvod doprovo-
dila spousta přihlížejících občanů, kteří 
s  radostí radili drábovi, kde se čaroděj-
nice ukrývají. Nešťastnice byly pak při-
vlečeny k dřevěné hranici na strašidelně 
nazdobené hřiště (zdobilo SRPŠ a Klub 
rodičů) a zde byla jedna maškara upále-
na pro výstrahu všem, které by se snažily 
lidem konat zlo. Ostatním byla udělena 
drábem milost. Přesto si některé čaroděj-
nice nenechaly ujít divoký tanec kolem 

ohně. Slet čarodějnic u  ohně pomalu 
končil, ale velké množství občanů a děti 
se radovalo u ohně se špekáčkem a dob-
rého občerstvení ve Sportbaru ještě dlou-
ho do pozdních večerních hodin. Všem, 
kteří tuto velmi zdařilou akci připravili, 
mockrát děkuji.        Miroslava Konečná

marichenka.rajce.idnes.cz
/Carodejnice_2022/

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Velice mě potěšilo, že po dvou letech jsme mohli konečně uskutečnit 
Vítání občánků Malých Hoštic. Miminek se svými rodiči a  prarodiči 
se sešlo požehnaně. Celý program zahájily sudičky (Helena Šafarčíko-
vá, Marie Holešová a Jarka Paverová), které dětem přišly popřát štěs-
tí, lásku a rozum. Roztomilým zpestřením programu bylo vystoupení 
malých děti z  mateřské školy a  svými výkony rozplakaly nejednoho 
rodiče v sále. Rodiče se přišli se svými dětmi postupně všem představit 
a převzali z rukou zastupitelů (Lenka Prokschová, Pavel Věncek, Lukáš 
Vaněk, Miroslava Konečná) pamětní list, poukázku do supermarketu 
Globus, hračku pro nejmenší a maminky kytičku. Nakonec se mohli jednotlivě fotografovat společně i se sudičkami u nazdobené 
historické postýlky. O zázemí se postarala p Helena Řeháčková, p. Petra Pitrašová a Hana Staníčková. Přejeme všem narozeným 
dětem hodně zdraví, ať dělají rodičům jen radost, ať jsou šťastné, ať věří ve své schopnosti a rodina, ať jim poskytne vždy pevné 
zázemí. Miroslava Konečná

HRY BEZ HRANIC
Po delší odmlce, kdy pořádání akcí bylo 
omezeno, SRPŠ při ZŠ a  Klub rodi-
čů při MŠ opět spojily své síly a spolu 
s několika aktivními rodiči uspořádali 
v  sobotu 26.  3. sportovní dopoledne 
pro děti s názvem Hry bez hranic. Děti 
si zasoutěžily v  několika (ne)tradič-
ních disciplínách (rozcvička, skok do 
dálky, opičí dráha, člunkový běh, �oor-
bal, sklapovačky na žebřinách, skáká-
ní v žebříku, sed o stěnu) a za splnění 
všech dostaly odměnu v podobě �dor-

kové medaile a pití. Další volná zábava 
se spoustou soutěží probíhala v  zadní 
části hřiště. Účast byla hojná a  dou-
fáme, že všichni byli spokojení. Rádi 
bychom tímto poděkovali všem aktiv-
ním rodičům, kteří posílili naše řady 

a maminkám za napečení buchet. Moc 
chutnaly, stejně jako párky v  rohlíku 
a  tousty, které jsme dětem připravili. 
Těšíme se zase v červnu na shledanou 
při „Vítání léta“.

Kateřina Paverová
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Z historie

Nejstarší fotografie 
celnice v Malých Hošticích
Až do roku 1920 patřila k  Malým Hošticím neodmyslitel-
ně závora, umístěná na hlavní ulici u  zájezdního hostin-
ce. Nacházel se zde hraniční přechod mezi Německem 
a Rakouskem. I když to měli obyvatelé vesnice blíž do neda-
leké Opavy, museli veškeré své úřední záležitosti řešit v teh-
dejším centru okresu – dnes polském městě Ratiboř.
Počet historických pohlednic Malých Hoštic není příliš vyso-
ký a záběry hostince a hraniční závory byly častým námě-
tem. Hostinec provozoval od konce 19. století do počátku 
roku 1902 restauratér Franz Koch. Od něj převzal podnik 
Anton Ploch a dalším majitelem se stal před první světovou 
válkou Adolf Frank.
Nejstarší vyobrazení restaurace na pohlednici má podo-
bu kolorované kresby pochází z konce 19. století. Hraniční 
závora na ní není zachycena.
Pro dataci snímků může spolehlivě posloužit právě hraniční 
závora, která zde byla do února 1920, kdy se Malé Hoštice 
staly součástí Československa a poté tudy státní hranice již 
nevedla. Další pomůckou pro datování je kamenný kříž, jenž 
stojí u restaurace dodnes a nese letopočet 1912.

S  výjimkou předkládané fotogra�e je tento kříž na všech 
ostatních známých pohledech na hostinec a  závoru. Tento 
snímek byl pořízen ještě před umístěním kříže na své místo, 
to znamená před rokem 1912. Pohlednice byla zčásti uměle 
kolorována. Zadní strana snímku, která by pomohla pohled-
nici blíže určit, bohužel není známa. Lze tedy pouze obec-
ně tento nejstarší dosud známý fotogra�cký záběr hostince 
a hraničního přechodu zařadit do prvního desetiletí 20. sto-
letí.
Za poskytnutí skenu autor děkuje Františkovi Mlýnkovi.

Zdeněk Kravar

Jmenování 21 kardinálů
Vážení spoluobčané, v  současné době prožíváme mnoho 
událostí, které nás pomaličku a jistě zahlcují a mnohdy neví-
me, co učinit dříve. Skončila doba velikonoční a následující 
neděli jsme slavili Slavnost Seslání Ducha svatého, požeh-
nám památník Chorynským, bude následovat
I. svaté přijímání a vyvrcholením těch několika týdnu bude 
oslava 800 let trvání obce Velké Hoštice. Jistě jsme zaregis-
trovali, že Svatý otec jmenoval 21 kardinálů svaté římské 
církve, jmenoval nového pražského arcibiskupa, jehož živo-
topis uvádím. Dále by mohl následovat téměř nekonečný 
výčet událostí, které se objevují na stránkách novin, časopisů 
a medií. Jak je důležité, abychom uměli rozlišovat, co je pro 
nás nejpodstatnější a důležité. Přeji Vám, abyste tyto událos-
ti prožili v pokoji, radosti a v rodinném společenství.
Životopis Jeho Excelence Mons. Mgr. Jana Bosco Graubnera, 
arcibiskup pražský-metropolita a primas český /nom./.
Narozen 29. srpna 1948 v Brně, na kněze vysvěcen 23. červ-
na 1973 v Olomouci.
V  letech 1973-1977 působil jako kaplan ve Zlíně, do roku 
1982 jako kaplan a později provizor ve Valašských Klobou-
kách, do května roku 1990 jako farář ve Vizovicích. Dne 
17. března 1990 jmenován titulárním biskupem tagarijským 
a  pomocným biskupem olomouckým, biskupské svěcení 

přijal 7.  dubna  1990 v  katedrále sv.  Václava v  Olomouci. 
Od 1.  května  1990 generálním vikářem arcibiskupa olo-
mouckého, 16.  září  1991 zvolen sborem konzultorů admi-
nistrátorem olomouckého arcibiskupství. Dne 28. září 1992 
sv.  Janem Pavlem  II. Byl jmenován arcibiskupem olo-
mouckým a metropolitou moravským, do úřadu byl uveden 
7.  listopadu 1992. V  letech 2000-2010 předseda České bis-
kupské konference, v letech 2010-2019 místopředseda České 
biskupské konference. Od roku 2020 znovu předseda České 
biskupské konference. Dne 13. května 2022 papež František 
Mons. Graubnera, olomouckého arcibiskupa, jmenoval arci-
biskupem pražským a primasem českým.

P. �Lic. Mgr. Radovan HRADIL, Ph.D., farář

Jmenování 21 kardinálů

Z farnosti
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ZŠ a MŠ

Mateřská škola
Zdá se to neuvěřitelné, ale MŠ v obci se dočkala 100. výročí. 
To si zasloužilo pořádnou oslavu. Přípravy započaly v prů-
běhu roku, neboť práce nás čekalo opravdu hodně. S chutí 
jsem začala pročítat kroniku MŠ, abych se přenesla do doby 
před 100 lety a  uvědomila si, jak se postupem času měni-
la budova i způsob práce s dětmi. Dočetla jsem se opravdu 
zajímavé věci a dohledala dobové fotogra�e i jména zaměst-
nanců působících ve zdejší MŠ. To mi dalo možnost oslovit 
a pozvat je k narozeninové oslavě.
Společně s dětmi jsme připravili krátké kulturní vystoupení, 
vyzdobili prostory MŠ i okolí, abychom hosty přivítali v útul-
ném a vkusném prostředí. K výzdobě jsme použili také hláš-
ky dětí, které si zapisujeme a sbíráme již několik let, protože 
jsou opravdu vtipné.
Gratulantů se sešlo hodně, a  já bych chtěla touto formou 
všem poděkovat. Panu primátorovi Ing. Tomáši Navrátilovi 
za Statutární město Opava, jeho 1. náměstkovi Ing. Michalu 
Kokoškovi, vedoucí odboru školství Ing.  Andrei Štenclové 
a její kolegyni Ing. Evě Dostálové.
Za zástupce MČ Malé Hoštice starostce Mgr.  Mirosla-
vě Konečné, místostarostovi Lukáši Vaňkovi a  zastupi-

telům. Dík patří také autorovi rekonstrukce budovy MŠ 
Ing.  arch.  Petru Mlýnkovi, projektové manažerce Ing.  Ivě 
Palátové, zástupcům spolků z  Malých Hoštic a  zástupcům 
Školské rady a Klubu rodičů.
Děkuji také partnerům naší školy – Judytě Kwaśnice z Przed-
szkole Nr 23 im. Stefana Vajdy a PeadDr. Zuzaně Harazimo-
vé ze ZŠ gen. Svobody v Hlučíně.
Samozřejmě nesmím zapomenout na rodiče a  prarodiče 
našich dětí, kteří nás také přišli podpořit. Děkuji za jejich 
slova chvály, kterých si nesmírně vážíme a  dodaly nám 
novou energii do další práce.
Doufám, že jsem na nikoho nezapomněla, pokud ano, tak se 
omlouvám.
Dveře školky byly otevřeny pro širokou veřejnost. Někteří 
zvídaví občané toho využili a  přišli se podívat do prostor, 
které jako malé děti navštěvovali. A  vy, co jste to nestihli, 
máte možnost, prohlédnout si fotogalerii na webu naší školy.
Na závěr bych chtěla popřát všem občanům a dětem z Malých 
Hoštic krásné léto.

Hana Kupková – ved.uč. MŠ

Základní škola
Ve škole zažíváme úspěchy!
Málokdo ví, že naše škola se zapojuje do mnoha soutěží během 
celého roku. Ať už jde o soutěže recitační, matematické, logic-
ké, výtvarné, počítačové, sportovní, dopravní…atd. A  právě 
v některých jsme byli velmi úspěšní.
Ve výtvarné soutěži „Požární ochrana očima našich dětí 
a mládeže“ si z okresního kola odnesli cenu So�e Šimečková 
(MŠ), Antonín Korpas (1. roč. ZŠ) a Alex Antl (4. roč. ZŠ).
Dopravní soutěže opavských ŠD se pod vedením pí. vycho-
vatelky J. Nedvídkové účastnilo celkem 8 žáků a  umístění 
si odnesli: 1. místo Š. Adametz a 3. místo A. Kolečkářová 
(1. kategorie), 1. místo J. Kavan (2. kategorie) a  1. místo 
A. Paverová (4. kategorie).

V  další dopravní soutěži, tentokrát základních škol, jsme 
byli natolik úspěšní, že jsme se probojovali až do krajského 
kola. Družstvo ve složení J. Wittková a A. Paverová (4. roč.) 
a J. Tietz a J. Urban (5. roč.) nejprve vybojovalo v okrskovém 
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kole 2. místo z 11 škol a postoupili do okresního kola, kde 
z celkového počtu 8 škol vybojovali 1. místo a tím postoupili 
do krajského kola. Krajské kolo se uskutečnilo 7. a 8. května 
ve Frenštátu pod Radhoštěm. Žáci ve složitých podmínkách 
vybojovali krásné 4. místo!!!
V tomto školním roce jsme se také poprvé zúčastnili soutě-
že mladých zdravotníků, kterou organizoval ČČK v  Opavě. 
Do užšího výběru byli zvoleni tito žáci – M. Lebeda (3.roč.), 
P. Suchánek a A. Paverová (4. roč.), A. Zika a K. Kořínková 
(5.roč.), kteří se 13. května účastnili oblastního kola v Opavě, 
kde vybojovali 1. místo! Tím postoupili do celorepublikové-
ho kola v Praze, které se koná od 17. – 19. 6. Až budete číst 
tyto řádky, zřejmě už budeme mít soutěž za sebou a pokud 
Vás budou zajímat výsledky, najdete je na webových strán-
kách školy www.skolamalehostice.cz.

Na obě tyto soutěže připravoval žáky pan vychovatel P. Žižlav-
ský, který se zhostil svého úkolu na výbornou.
Děkuji všem žákům, kteří jsou aktivní a rádi reprezentují naši 
školu. Rovněž děkuji všem pedagogům školy a  školky, kteří 
věnují své úsilí a  svůj čas a pomáhají s přípravou na soutě-
že. A i když se nám někdy nepovede dovézt ocenění, nám to 
nevadí, protože dostáváme svým cílům a to, že rozvíjíme děti 
všestranně bez vyhraněné specializace.

Marcela Rončková, ředitelka školy

Po dlouhé době plné epidemiologic-
kých nařízení měli naši žáci jedinečnou 
možnost v  rámci projektu Erasmus + 
„Creative Readers“ vycestovat do part-

nerských zemí. Celkem mělo možnost vycestovat 11 dětí, 
první část z nich se podívala do řeckého města essaloni-
ki, druhá část vyrazila obdivovat krásnou přírodu lotyšského 
městečka Saldus. Tady jsou postřehy všech dětí:

Úryvky z poznatků žáků
ŘECKO
V Řecku bylo super. Každý 
den jsme zažili různá dob-
rodružství. S holkami, paní 
ředitelkou a paní učitelkou 
jsme byli ubytované v hote-
lu. Julie Wittková, 4. tř.
Autobusem jsme dojeli na letiště a  letěli jsme do Vídně 
z Vídně vlakem až zpátky domů. Moc jsem si tento týden užila 
a odnesla si spoustu zážitků. Andrea Hanšutová, 5. tř.
Na začátku školního roku začal Erasmus. V půlce školního roku 
jsme měli online Erasmus. No a potom, asi v únoru, nám řekla 
učitelka, že pojedeme do Řecka. No letěli jsme do Řecka nebo 
�esalloniki (Soluň). Bylo to super. Karolína Horníčková, 5. tř.
Na Erasmu se mi líbilo to, že jsem poznala nové město 
Soluň. Let letadlem byl skvělý. Každý den jsme měli program 
a poznali jsme různé místa. Agáta Kavanová, 4. tř.
Na Erasmus se mi líbilo, že jsem se mohla poznat s různými 
dětmi z jiných zemí, dokonce jsem si tam našla tři kamarád-
ky: Glygerii, Sandy, Kinthiu. Anna Smějová, 4. tř.
Dne 27. 3. 2022 začal náš výlet do řeckého města essaloni-
ki. Myslela jsem, že tím pohledem na to nádherné moře asi 
umřu, koupily jsme si zmrzlinu. Se všemi účastníky Erasmu 
jsme měli dvě společné večeře v  nádherných restauracích. 
Kristýna Kořínková, 5. tř.
LOTYŠSKO
Líbila se mi jejich škola. Byla o dost větší. Pak se mi líbila cesta 
k Baltskému moři. Líbil se mi taky kouzelný les. Taky se mi 
líbilo město Saldus a nejhezčí byla knihovna. Jan Tietz, 5. tř.
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Nejvíce se mi líbila škola. Je velká a zajímavá. Překvapila mě 
národní knihovna v Rize. Měla jedenáct pater a mohli jsme 
jenom do sedmého. Jejich škola začínala v osm a končila ve 
čtyři.
Jakub Urban, 5. tř.
Jeli jsme vlakem do Rakouska z  Rakouska jsme letěli do 
Lotyšska hlavního města Riga, potom 2 hodiny autobusem na 
ubytování. Bylo to dobré a lotyšské děti byly srandovní, užil 
jsem si to. Matěj Rybka, 4. tř.

Byli jsme v Lotyšsku. Přijeli jsme na chatu a kolem té chaty 
bylo hřiště, a to bylo super. Druhý den jsme navštívili jejich 
školu. Poslední den jsme byli v  hlavním městě Lotyšska, to 
byla Riga a tam jsme byli v jejich národní knihovně. Magda-
léna Frňková, 5. tř.
8. května jsme letěli do Lotyšska. Šli jsme tam na jejich školu. 
Měli jsme tam chatu a kolem byly průlezky a příroda. Ředitel-
ka lotyšské školy nám ukazovala město, kostel, knihovnu atd. 
Chodili jsme taky na super výlety. Byla to legrace. Byl to super 
zážitek. Lili Režná, 5. tř.

Ve dnech 19. – 23. 4. 2022 hostila naše škola projekto-
vou delegaci učitelek a učitelů z mateřských a základních 
škol. Hosté k  nám přijeli ze Slovinska, Španělska a  Itá-
lie v  rámci projektu L.I.F.E �nancovaného z  programu 
Evropské Unie Erasmus+. Účelem jejich návštěvy bylo 
shlédnutí různých výchovných a  vzdělávacích postupů, 
které aplikuje naše mateřská i  základní škola v  oblasti 
sociálně emočního rozvoje dětí.
Program návštěvy zahrnoval prohlídku školy a  škol-
ky, on-line spojení našich „školkových“ dětí s  dětmi ze 
slovinské, italské a  španělské školky. Děti se vzájemně 
pozdravily a zazpívaly své tradiční jarní písně. Hosté si 
mezitím ve školce prohlíželi různé diagnostické pomůc-
ky, např.  klokanův kufr nebo malé robotické hračky 
programovatelné pro jízdu do různých směru (tzv. bee-
booty). Ze školky se celá delegace přesunula do sportov-
ní haly, kde probíhal sportovní den školních a  posléze 
i „školkových“ dětí. Děti účastníkům delegace představily 
některé ze svých tradičních pohybových her. Do pohy-
bové adaptace známé hry „Kámen, nůžky, papír“ byli 
následně zapojeni všichni účastníci, protože jedna z nej-
lepších výukových metod je učení se praxí.
Doprovodným tématem návštěvy byla podpora sociál-
ně emočního rozvoje dětí pomocí kontaktu se zvířaty. 
I z toho důvodu byla ve škole uskutečněna aktivita, kdy si 
děti 3. třídy mohly do třídy přinést své domácí mazlíčky, 
představit je a diskutovat na téma pocitů, jejich vyjadřo-

vání i schopnosti vcítit se do pocitů druhých. Každá třída 
ve škole měla připraven jiný program s tématikou zvířat – 
počítání v matematice pomocí „Hejného“ metody, která 
pro různá čísla používá symboly zvířátek. Nepočítá se tak 
přímo s čísly, ale se zástupnými symboly zvířat, což napo-
máhá rozvoji matematické představivosti, práce s ozboty 
(podle barev programovatelnými jezdícími roboty), vyu-
žití vyrobených emočních barometrů, ke kterým si děti 
mohou každý den podle své nálady připnout kolíček se 
svým jménem, zvířecí pexeso, aktivity zaměřené na pod-
poru třídní soudržnosti apod.
Součástí návštěvy byly také exkurze do okolních míst. 
Účastníci navštívili ZŠ Hlučín, kde jim byla předvedena 
ukázka canisterapie, léčebný kontakt psa a  člověka. Na 
Kozmických ptačích loukách následovala ukázka vzdělá-
vání v přírodě.
Delegace dále navštívila opavskou „Hlásku“ a  absolvo-
vala prohlídku města. Za opavskou městskou část Malé 
Hoštice byli hosté na Obecním úřadě přivítáni paní sta-
rostkou, která je následně také provedla místním Skanze-
nem. Hosté také navštívili zámek Hradec nad Moravicí 
a areál Dolních Vítkovic v Ostravě.
Pět společných dnů uteklo jako voda, účastníci odjíždě-
li spokojeni a naše škola se může těšit na další zajímavé 
projektové aktivity.

Ing. Iva Palatová, projektová manažerka

Návštěva školy a školky z „Erasmu +“



14

Malohoštický zpravodaj 
Členské spolky

Druhé čtvrtletí nám zpříjemnilo vystoupení na Den matek, 
které si pro nás připravilo naše zastupitelstvo. 11. 5. proběhla 
již tradičně sbírka ČČK v boji proti rakovině. Naši občané se 
opět zapojili a prodalo se 150 květinek. Všem dárcům moc 
děkujeme. Poděkování patří také našim členkám, které v naši 
obci oslovovaly občany a tuto sbírku uskutečnily. 19. 5. jsme 
se zapojili do celorepublikové akce Ukliďme Česko. Prošli 
jsme lesopark směrem na Chlebičov a  uklidili u  okolních 
bunkrů a nasbíralo se toho docela dost. 31. 5. se uskutečni-
la exkurze v Hasičské zbrojnici na Těšínské ulici. Prošli jsme 
celou budovu a  areál a  hodinovou přednáškou, kterou nás 
provedl pan Vaněk a viděli toho dost, jak jejich práce probíhá. 

Bylo to zajímavé a  poučné. A  na závěr 
jsme byli i  svědci výjezdu záchranářů. 
16.  6. se jelo vlakem směrem Krnov, prošli jsme si město 
a navštívili synagogu se zajímavou prohlídkou a přednáškou. 
A nakonec měsíce se uskuteční na Obecním úřadě přednáška 
a proškolení co se týče první pomoci a jak se zachovat, když 
se člověk dostane do takové situace. Tuto přednášku nám 
uvede nejmladší členka, slečna Bára Scha�artziková. Patří ji 
za to velké poděkování. Nastanou prázdniny a naše organi-
zace plánuje malé výlety po okolí. Přejeme všem v naší obci 
slunečné léto a hlavně hodně zdraví a pohody.

Za výbor ČČK Malé Hoštice
Bronislava Klingerová

Informace 
Českého červeného kříže v Malých Hošticích

Klub seniorů
Klub seniorů letos začal až v  únoru, 
a  i  tak to bylo s nižším počtem členů. 
V  březnu jsme oslavili svátek žen. 
Duben byl ve znamení kvízu. Naše tři 

členky se zúčastnily 2. ročníku senior-
ského kvízu. Tentokrát se konal v Háji 
ve Slezsku. Vyslali jsme silnou troj-
ku a  to p.  Emku Frankovou, p.  Vlaď-
ku Vaňkovou a  p.  Růži Dvořákovou. 
Obsadily velmi krásné 11. místo. A to 
je velká výzva pro příští účastníky. Kvě-
ten je nejen nejkrásnější měsíc v roce, 
ale je i  svátek matek a  tkaé je jaro 
v  plném proudu, tak jsme ho přivíta-
li s plnou parádou. K tanci a poslechu 
nám zahrál pan Pavel Woch. Zábava 
byla příjemná. Červen je ve zname-
ní výletů. Navštívili jsme Čechy pod 
Kosířem  – zámek, hasičské muzeum 
a  muzeum kočárů. Tento měsíc nás 
jistě čeká smažení vajec a  navštívíme 
krajské sportovní hry.

Za klub seniorů
Armlichová Drahoslava



	 červen	2022	/	02

15

Keliškovské tradice 
obnoveny
Pandemie koronaviru přerušila tradici, kterou Kelišky dodr-
žují již 18 let, takže po dvouleté přestávce jsme mohly opět 
naplánovat soustředění. Nejedná se jen o obyčejný víkendo-
vý pobyt, ale pokaždé je pečlivě naplánovaná trasa, kterou 
Kelišky ujdou vždy a za každého počasí.

V pátek 10. 6. ráno jsme se sešly na našem nádraží a přesto, 
že počasí nebylo zrovna ideální, neubralo to nic na naší 
dobré náladě. Po tradičním fotografování jsme nastoupily 
do vlaku a jely do Kunčiček u Bašky. Cesta nám rychle utekla 
díky veselému povídání.
Beskydy nás přivítaly deštěm a zataženou oblohou, ale než 
jsme si prohlédly krásný rodinný penzion a  ubytovaly se, 
počasí se umoudřilo a sluníčko nám zpříjemnilo procházku 
kolem přehrady Baška. (foto)
Po takové dlouhé procházce každému vyhládne, tak přišla 
na řadu další tradice, kterou rády dodržujeme, a to je opéká-
ní špekáčků. Dobré byly.
Žádné ráno se na soustředění neobejde bez poctivé rozcvič-
ky. A když už od časného rána krásně svítí sluníčko, nemeš-
káme a  vyrážíme na plánovanou túru. Tentokrát jsme jely 
vlakem do Ostravice a vydaly jsme se na (KE)-liščí stezku. 

Trasa vedla podél řeky, kolem peřejí, přes chatovou oblast 
a krásně rozkvetlé louky. Vystoupaly jsme lesem až k Med-
vědí skále. Tam nás čekalo překvapení. Přímo v  lese bylo 
připraveno místo pro svatební obřad. Ozdobené stromy 
a  cestička vysypaná okvětními lístky. Ale svatebčané tam 
ještě nebyli, jen houslista, který nám dopřál úžasný požitek 
z krásné hudby uprostřed lesního ticha. Nádhera! Po tomto 
krásném zážitku jsme došly k hotelu Ondráš a zpět do Ost-
ravice, kde jsme navštívily Ráj dřevěných soch.
Do penzionu jsme se vrátily plné krásných zážitků a i přes 
únavu z nachozených kilometrů jsme si užily příjemný večer, 
zpestřený vzdělávacími testy.
V neděli nás čekalo opět krásné počasí. Po ranní rozcvičce 
jsme měly již tradiční snídani – míchaná vajíčka, připravená 
venku na ohništi - veliká dobrota. Dopoledne přišla chví-
le ještě pro jednu důležitou tradici a to je předávání diplo-
mů a čokoládových medailí a závěrečné focení. Bez toho by 
nebylo soustředění úplné.
Domů jsme jely zase vlakem. Cesta rychle uběhla, protože 
jsme si měly o čem povídat a na co vzpomínat. A už teď se 
těšíme na příští soustředění a mezitím se budeme opět schá-
zet v tělocvičně nebo budeme chodit na vycházky do okolí 
našich krásných Malých Hoštic.

Za Kelišky Helena Šafarčíková

Staň se hrdinou, udělej svět lepším
Ať už se jedná o úklid přírody, pomoc v domově důchodců nebo vycházku se psem z útulku, práce dobrovolníků při-
náší samá pozitiva. Každý dobrovolník je hrdinou, pracuje bez nároku na odměnu, věnuje svůj čas a energii pomoci 
ostatním. Odměnou k nezaplacení mu jsou např. rozkvetlá kytka na místě, kde bývala skládka. Úklid se zpravidla stih-
ne během několika málo hodin. Výsledek je viditelný a okamžitý. Navíc odstraníte nebezpečnou hrozbu pro zvířata, 
rostliny či sousedy. Ačkoli si u úklidu můžete pěkně „máknout“, paradoxně odcházíte z akce s mnohem větší energií. 
Dobrovolníci jsou zároveň skvělým příkladem a inspirací pro své okolí, což je zejména v dnešní době velmi podstatné.
Naše dobrovolnická uklízecí akce byla přesunuta z důvodu nepříznivého počasí na pátek 20. května. S pomocí dob-
rých lidí jsme uklidili podstatnou část naší městské části. Pokud se někdo nemohl účastnit, avšak má nadále zájem, či 
zná veřejné místo potřebné k úklidu, nechť si vyzvedne na obecním úřadě potřebný úklidový materiál a může uklízet 
i mimo určený den.

Ještě jednou moc děkujeme!
Marie Vegelová
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Malohoštičtí 
ZAHRADKAŘI
A je tu zase nové jaro – rok 2022. Pro 
malohoštické zahrádkáře významné, 
kulaté. V březnu jsme oslavili 60 let od 
vzniku zahrádkářského spolku (ČZS) 
v naší obci. Čím vším si náš spolek za 
ta desetiletí prošel, jsme informovali již 
v minulém čísle Zpravodaje.

Ve slavnostním duchu proběhla 
12. března naše výroční členská schůze, 
kterou jsme uspořádali v sále Obecního 
úřadu. Účast členů byla vysoká, pro-
gram schůze byl obohacen o  udělení 
vyznamenání řadě našich pracovitých 
členů, nálada byla určitě pohodová 
a přátelská.
Na konci března si více než 20 členů 
našeho spolku zahrálo badminton ve 
Sportovní hale, kterou jsme si pronaja-
li na 2 hodiny. V dubnu a květnu pro-
běhly brigády na úklid a údržbu našeho 
areálu kolem chaty na Družstevní ulici 
a  několik našich členů provedlo kon-
trolu stromů ve švestkové aleji a  dle 
potřeby zajistili odstranění suchých 
větví ze stromů švestek.
V  neděli 1.  května navštívili naši čle-
nové spolu s  řadou občanů naší obce 
zahradnickou výstavu FLORIA v Kro-
měříži. V  Kroměříži jsme sice už byli 
několikrát, ale tato prodejní výstava je 
vždy výborně připravená. Je zde nád-
herně udržovaný areál včetně výsta-
vy květin. Prodávají zde své výpěstky, 
okrasné květiny, keře, stromky, sazeni-
ce zeleniny i další sortiment velmi eru-
dované �rmy, tak je o tento zájezd vždy 

veliký zájem. Věřím, že jsme se nejen 
kochali krásou nabízeného sortimentu, 
ale někteří z nás si nějakou tu zahrad-
nickou nádheru dovezli domů, aby 
nám dělala radost. Fotogra�e z  výsta-
viště dodal náš člen Bruno Hollesch.
Přeji nám všem krásné a pohodové léto 
plné sluníčka, přiměřené dávky deště 
a bohaté úrody.

Za ČZS Jana Buchvaldková
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Živý růženec
Jak ten čas letí!
Není to tak dávno, co jsme otevřeli 
kalendář Ostravsko-opavské diecéze 
a čteme slova Mons. Martina Davida, že 
letopočet s  nebývalým počtem dvojek 
může vést k vděčnosti za to, že nejsme 
sami, že máme kolem, že máme kolem 
sebe druhé lidí, rodinu, přátelé, blízké, 
spolupracovníky. Dále píše „mnoha 
problému by se vyřešilo, kdyby se lidé 
naučili mluvit jeden s  druhým, a  ne 
jeden o druhém“. To mohou být pro nás 
výzvy do Nového roku výrazně pozna-
menaného číslici dvě R.  2022 Od této 
doby uběhlo hodně času bohatého na 
události. I  my jsme se začali setkávat 
a plánovat brigády a různé akce. V době 
postní jsme se scházeli k  pobožnos-
ti křížové cesty a  otec Radovan nám 
vystavil „Nejsvětější svátost oltářní“ 
k tiché adoraci, kde jsme se po půl hodi-
ně střídali. Otče DĚKUJEME. Nově 
se také v  pátek 8.  dubna od 17  hodin 
v  opavské konkatedrále uskutečnilo 
čtení Bible24. Projekt Bible 24 má svůj 
počátek v Říme, kdy u příležitosti zahá-
jení Biskupské synody katolické církve 
v říjnu roku 2008 se předčítalo z Bible 
nepřetržitě 7 dní a 6 nocí. Čtení zahájil 
papež Benedikt. Od roku 2013 se toto 
čtení koná také v Olomouci. V opavské 
konkatedrále se tohoto čtení zúčastnilo 
také naši členové  – paní Julie Adame-
tzová a  pan Helmut Holeš, kteří nás 
nalákali využít této možnosti, postavit 
se za ambon a  překonat ostych, s  kte-
rým často bojujeme. Člověk má takovou 
váhu, jakou váhu mají jeho slova. Slova 
jsou často odrazem povahy. Některá 
slova jsou dnes zaměňována a  měl by 
se jim navrátit jejich význam. Jsou to: 
pokora, štědrost, přejícnost, mírumilov-
nost, cudnost, vstřícnost, činorodost. Ze 
všeho nejčastěji se dnes mluví o poko-
ře. My ale pokoře dáváme úplně jiný 
význam. Vidíme ji někde v koutě, jak se 
hrbí, krčí, v ruce mačká čepici či kapes-
ník, klopí oči. To není pokora! Pokora 
není podceňování nebo ušlápnutí sama 
sebe. Pokorný člověk je pravdivý, s nímž 
se dobře spolupracuje, umí přiznat 
chybu, uvědomuje si své limity a  bez 
strachu dokáže sdělit, že se mu něco 

nepovedlo. Nevymlouvá se na chudobu, 
ale dává z mála, neschovává se za nedo-
statek talentů, ale zpívá s  radosti a pro 
radost. Pokora to není slabost. Pokora 
vede k  povinnosti. Opakem pokory je 
pýcha.
Na závěr jistě něco pro mladé bystré 
hlavičky. Kdo vyluští, co bylo sděleno na 
plotě před tím, než někdo laťky z plotu 
vytrkal, přecházel a přiblížil?

(Snažíme se být lepší, vyhýbáme se hří-
chu a děláme radost Bohu i lidem kolem 
nás.)
Před námi je čas prázdnin, dovolených, 
poutí, zájezdů a  tak, ať nás provází na 
všech cestách a  křižovatkách pokoj, 
radost, štěstí a slunné dny.

Za společenství Živého růžence 
Marie Fialová
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Fotbal
GENTLEMAN CUP ANEB STAŘÍ PÁNI NA 
ANTUCE
Po covidovém období mohl opět v  plné síle propuknout 
tenisový turnaj Starých pánů ve čtyřhře. Letos se zúčast-
nilo 16 členů, kteří byli náhodně vylosováni do dvojic. Po 
vydatné snídani, za krásného svěžího dopoledne byly roze-
hrány boje ve dvou skupinách. Po obědě proběhlo semi�-
nále, a následně �nále, ze kterého vzešli koneční vítězové. 
Na třetích místech se umístily dvojce Koschacký x Haim 
a  Kurka x Altman, na druhém místě skončili Teichman x 
Vidlák a  letošní turnaj ovládla dvojice Blaga Radek x Slíž 
Roman. Sláva vítězům, čest poraženým. Společně připravili, 
společně sportovali, společně oslavili. Takže vlastně „Chlapi 
sobě“. Tak zase někdy příště. Lukáš Vaněk

ROZLUČKU S TRENÉREM PODPOŘILA 
VYTOUŽENÁ VÝHRA!
V  posledním domácím zápase letošní sezóny se naše „A“ 
mužstvo postavilo soupeři ze Zlatník a  že šlo o  hodně, 
nasvědčovalo postavení obou týmů v  současné tabulce 
letošního ročníku, kde se našemu mužstvu příliš výsledkově 
nedaří. Zlatníky drželi předposlední místo a od naší pozice 
na dvanáctém místě nás dělily pouze tři body. Zápas to byl 
opatrný z  obou stran a  o  výhře našich barev 2:1 rozhodli 
Ondřej Šafarčík a Radek Režnar už v prvním poločase.

Zápas to byl o  to pikantnější, že se s  trenérským angažmá 
u  našeho „A“ týmu po 8 letech loučil Roman Grygarčík, 
který tak své poslední domácí utkání oslavil tak důležitou 
výhrou. Roman za své dlouholeté působení u  našeho „A“ 
týmu dokázal postupně doplňovat hráčský kádr o nově pří-
chozí posily, zapracovávat kluky z dorosteneckých kategorií, 
přesvědčit i některé přespolní o návratu a co je velmi důležité 
spolu za podpory vedení klubu opakovaně prolomit historii 
klubu, který v příštím roce oslaví svých 100let od založení, 
a postoupit z okresního přeboru do současné 1. A třídy, kte-
rou se nám v probíhající sezóně doufáme, podaří zachránit.

Roman se tak nesmazatelně zapsal jako hlavní trenér „A“ 
mužstva do historie klubu a za to mu patří velké poděkování 
a také velký obdiv.
Roman se samozřejmě s  klubem neloučí úplně a  i  nadále 
bude pokračovat ve funkci správce Sportovní haly a Spor-
tovního areálu přičemž věříme, že se ani na trenérské linii 
neloučíme navždy…

Závěrem ještě jednou – DÍKY TRENÉRE!!!
Ing. Michal Kokošek, předseda oddílu fotbalu

KURIOZITA Z FOTBALU
Náš správce si oneh-
dy stěžoval, že naše 
sekačka se barevně 
nijak neliší od ostat-
ních tradičních seka-
ček i  přesto, že tento 
velmi výkonný stroj 
s  rotačními noži 
dokáže posekat hřiš-
tě „skoro“ bez obslu-
hy. Tak se rozhodl, že 
sekačka dostane nový 
kabát, aby na ni při 
práci, mohl každý oči 
nechat.

Sport



	 červen	2022	/	02

19

SITUACE V „A“ TÝMU – 
AKTUÁLNÍ INFORMACE 
S KONCEM SEZÓNY
S koncem sezóny a ukončením působe-
ní současného trenéra „A“ týmu se také 
aktuálně řeší dalšího vývoj a směřová-
ní ať už pro pozici trenéra „A“ týmu 
ale také i  soutěže ve které se nako-
nec v  příští sezóně náš tým představí, 
záleží jednak na celkovém výsledku 
našeho týmu a  pak také na organiza-
ci soutěží a  �nálním počtu sestupují-
cích a postupujících týmu dle toho jak 
určí krajský fotbalový svaz. K  situaci 
v  klubu ohledem trenéra a  hráčské-
ho kádru „A“ mužstva proběhla dne 

14.  6. schůzka výboru, hráčů a  trené-
rů na které jsme řešili stav hráčského 
kádru a  také angažmá nového trenéra 
„A“ mužstva. Zde probíhají neustá-
le námluvy a  vedení klubu pracuje na 
možných variantách, které jsou v dneš-
ní době poměrně složité neboť „dob-
rovolníků“ pro takovéto nadšení, které 
zejména časově velmi zatěžuje, není 
mnoho i přesto v  jak prestižní soutěži 
se momentálně nacházíme. Zároveň se 
velmi vážně řešila situace s obsazením 
kádru pro příští sezónu, neboť predikce 
není vůbec růžová ani v této otázce a je 
již dnes zcela jasné, že pro nadcházejí-
cí ročník se budeme muset obejít bez 

některých opor kádru. Již z tak oslabe-
ného kádru mužstva ke konci sezóny 
z různých důvodů na straně samotných 
hráčů to bude zcela jistě velmi vážný 
zásah do osy mužstva a ještě se budeme 
muset velmi vážně zamyslet nad celko-
vým nastavením a případnými soutěže-
mi jak dorosteneckých týmů tak samot-
ného „A“ mužstva. Obecně je bohužel 
v širokém okolí i mezi ostatními kluby 
v  současné době problém s  doplňová-
ním soupisky o kvalitní fotbalisty a také 
s jejich samotným udržením u fotbalu.

Za TJ Slavia Malé Hoštice Výbor TJMH

Okénko do Pustých 
Jakartic
Po nekonečné zimě jsme se dočkali jara, ba přímo skočili do 
léta. Po dvou letech různého omezování si člověk říkal, že už 
je všechno za námi a ono ne. Není třeba se rozepisovat o tom 
co se děje, to každý ví. Je ale až neuvěřitelné, jak se za událos-
ti na Ukrajině dá schovat jakékoliv bezdůvodné a nemravné 
zdražování čehokoliv. Strach z budoucnosti a všudypřítom-
ná blbá nálada jsou pak pochopitelné.

Přesto, nebo možná právě proto jsme se rozhodli po dvou 
letech opět uspořádat setkání a přátelské posezení u příležitos-
ti Svátku matek. V sobotu 14. května v 15 h se tedy sešly matky 
z Pustých Jakartic, tradičně v místním Hostinci u Agáty. Pro-
tože se některé neviděly opravdu hodně dlouho, bylo si o čem 
povídat. K tomu jsme jim připravili malé pohoštění. O pře-
dání kytičky za naše zastupitelstvo jsem požádal p. Michala 
Kokoška. Věřím, že všechny dorazivší dámy byly spokojeny, 
a že za rok se zase v plném počtu setkáme.

Na závěr ještě informace o dalších akcích plánovaných na 
letošní rok v Pustých Jakarticích.

25. června od 15 h to bude oslava Dne dětí.
16. července, rovněž od 15 h zveme všechny rodáky 
a přátele Pustých Jakartic na naše tradiční setkání. 
V  srpnu by měl proběhnout Knybajtelfest a  Fil-
mové léto. O přesném termínu budete včas infor-
mováni. 
Závěr bude patřit slavnostní mši svaté u  příleži-
tosti odpustu v Pustých Jakarticích, a to v neděli 
18. září od 14.00 hodin. 
 Karel Kopperberg
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Kulturní akce
Červenec 

Letní diskokarneval  
na hřišti

2., 3. a 4. 9. 
Malohoštický odpust

15. 9. 
Setkání jubilantů

Knihovna bude  
o prázdninách  

otevřena  
19. 7. a 9. 8. 2022  

od 15 do 18 hodin.

ul. U Cukrovaru 13, Opava - Kateřinky (vedle restaurace Contact)ul. U Cukrovaru 13, Opava - Kateřinky

Využijte možnost VRÁCENÍ ZBOŽÍ
Zlatovar Express SERVIS

Narozeniny, Svatba, Firemní večírek?
Lihoviny, vína, sekty a piva v Keg sudech (vyjma sudů z minipivovarů) 

lze VRÁTIT neotevřené a nepoškozené (poškozená nesmí být ani 
ochranná známka  po předložení účtenky do 10 dnů ode dne prodeje 

zboží v maloobchodní prodejně Zlatovar Express. 
Platí pouze pro osoby starší 18-ti let. 

Vztahuje se pouze na lihoviny, sekty, vína a piva v Keg sudech.

NEJVĚTŠÍ výběr značek sudového piva v Opavě !

1825–2022

197 let

Pwww.napojove-centrum.cz
www.pijsrozumem.cz 

Po–Pá: 8.00–16.30  | So: 8.00–12.00
AKCEPTUJEME  PLATEBNÍ  KARTY!

&728  644  712

Půjčovné chlazení po celý rok při zakoupení sudového piva Zlatovar

Sudové limonády z produkce 
Zlatovar 
Malina, Citron, Pomeranč, Hrozno
Jahoda, Kiwi, Cola
529,-/30 L  (1L=17,63)
749,-/50 L  (1L=14,98)
Vratná záloha Keg sud:
1 400,-/20 L 1 200,-/ 30 a 50 L
3,-/ lahev 0,5L   100,-/ přepravka

Domácí výčep Zlatovar:
Opavské výčepní
9,99/0,5 L (1L=19,98)

699,-/20 L (1L=34,95)

999,-/30 L (1L=33,30)

1.589,-/50 L (1L=31,78)

Opavská jededenáctka 11˚
11,49/0,5 L (1L=22,98)

759,-/20 L (1L=37,95)

1.069,-/30 L (1L=35,63)

1.689,-/50 L (1L=33,78)

Opavský ležák 12˚
13,49/0,5 L (1L=26,98)

829,-/20 L (1L=41,45)

1.129,-/30 L (1L=37,63)

1.789,-/50 L (1L=35,78)

· Pivo a nápoje všeho druhu · lihoviny · rumy · víno · nealko · drogerie ·· gastro zboží · prodej po kusech · samoobsluha ·
MALOOBCHODNÍ PRODEJ ZA AKČNÍ CENY PRO DOMÁCNOSTI, ŠIROKOU VEŘEJNOST

ZAL. 1298

MĚSÍČNÍ

PROMO
AKCE

&728  644  712
www.napojove-centrum.cz

www.zlatovar.cz
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Ceny uvedeny s DPH

Půjčovné chlazení po celý rok při zakoupení sudového piva Zlatovar

VÍTÁNÍ LÉTA
SRPŠ při ZŠ a Klub rodičů při MŠ uspořádali v sobotu 
18.  6. akci Vítání léta. Děti si užily soutěže ve stylu 
pohádkových hrdinů - střílely z luku jako Rebelka, prošly 
trasu bez dotyku země jako Spiderman, vyzkoušely si 
Famfrpál jako v  Harry Potterovi… soutěží však bylo 
mnohem víc. Jako odměnu za splnění všech disciplín 
dostaly malou hračku a  sladkou odměnu. Vydováděly 
se na skákacích hradech, osvěžily hasičskou pěnou, 
vyzkoušely malování na obličej a soutěžily v Kole štěstí. 
Spolu s  koblížky a  nanuky bylo připraveno bohaté 
občerstvení a na večer i letní kino - pohádka Robinson 
Crusoe na ostrově zvířátek. Doufáme, že se vám akce 
líbila a budeme se těšit opět na viděnou.
Děkujeme všem sponzorům za �nanční podporu!

 Za rodiče Kateřina Paverová

Poděkování
Po delší pauze se rodiče dětí základní a mateřské školy rozhodli připravit pro děti zábavný den, nazvaný Vítáme léto. 
Odpoledne bylo rodiči připraveno naprosto úžasně. Mnoho her, skákací hrady, soutěže, malování na obličej, stánky 
s občerstvením, večerní kino. Velmi dobře vím, co to je, takovou akci připravit. Proto s velkou poklonou smekám 
klobouček před všemi, kteří zábavné odpoledne připravili. Navíc sehnali mnoho sponzorů, kterým taktéž srdečně 
děkuji. Podpořili atraktivní akci pro děti, které odcházely šťastné, spokojené a příjemně unavené.

Tak za rok nashledanou!!
Miroslava Konečná 


