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Slovo starostky

Vážení spoluobčané,

po dlouhé zimě konečně přišlo dlouho očekávané jaro. A s ním teplé 
dny, sluníčko a také spousta energie. 
Jarní měsíce by měly přinést zahájení našich investičních akcí.
Do konce března bude dokončena učebna k výuce dopravní výcho-
vy, kabina pro naše minižáky fotbalu, technické zázemí na kola 
a sociální zařízení. Ve čtvrtek 6. dubna budou po kolaudaci prosto-
ry slavnostně otevřeny a panem 
farářem vysvěceny. Veřejnost si 
tyto prostory může prohlédnout 
v neděli 9. dubna odpoledne.
Jsme potěšeni, že projekt poda-
ný na nákup tolik potřebné vel-
ké travní sekačky byl úspěš-
ný a naše městská část ušetřila 
205.000 Kč, které nám přidělilo 
Ministerstvo školství. Rozšíříme 
i hrací prvky pro děti výstavbou 
lanovky mezi dětským a doprav-
ním hřištěm včetně nového oplo-
cení, kde jsme čekali na všechna 
patřičná vyjádření, hlavně „ply-
náren“, bez kterého bychom ne-
dostali stavební povolení.
Zanedlouho se nám otevře brá-
na dopravního hřiště, kde bude 
k odpočinku všech vysázeno ně-

kolik stromů, na které jsme zís-
kali prostřednictvím TJ Slavia 
grant ve výši 20.000 Kč ze SMO. 
Na přání veřejnosti, hlavně žen, 
přemístíme cvičící prvky z areá-
lu U Tržnice do prostoru plánova-
ných golfových drah. Vyhovíme 
tak ženám, které chtějí stroje vy-
užít k procvičení těla a zároveň 
chtějí pozorovat své děti při hrách 
na dětském hřišti. Pokračujeme 
tak v rozšiřování nabídky spor-
tovního areálu, který nám vzkvé-
tá a můžeme být na něj právem 
hrdí. Sportují tam malí i velcí, 
svůj volný čas tam tráví mlá-
dež i rodiny s dětmi. Poděková-
ní patří všem sportovcům, zejmé-
na p. Ing. Michalu Kokoškovi 
a také Břeťovi Šafarčíkovi, kte-
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ří se na koncepci areálu podílejí 
a dobrovolně nám pomáhají.
Začátkem dubna se začne po 
mnoha desetiletích s rekonstruk-
cí mateřské školy. Výměna oken 
a zateplení pláště budovy, to jsou 
stavební práce, které fi rma BaB 
Stav dokončí posledního června. 
Veřejnou zakázku zadávalo měs-
to Opava. Během prázdnin se pak 
bude pokračovat opravou parko-
viště, novým vydlážděním chod-
níčků, novými ploty a bránou 
na zahradu.Celkové náklady se 
vyšplhaly na 2.100 000 Kč a 50 % 
se bude na rekonstrukci a vydláž-
dění podílet město Opava. Opět 
ušetřené fi nance v rozpočtu naší 
obce.
Na zahradě mateřské školy bu-
deme pokračovato prázdninách 
zbudováním zahradního altá-
nu, ve kterém se budou vzdělá-
vat naši nejmenší, a na který jsme 
získali grant ve výši 40.000 Kč.
Tímto bych chtěla požádat všech-
ny rodiče a ostatní občany, aby 
byli shovívaví a trpěliví v době 
stavebních prací, s výsledkem 
budete určitě všichni spokojení!
Do uzávěrky našeho zpravodaje 
bohužel neznáme ještě výsledky 

projektu, který byl podán na Stát-
ní fond dopravní infrastruktu-
ry k vybudování dvou semafo-
rů na přechodech ulice Opavské 
a opravy přilehlých bezbariéro-
vých chodníků. Rozpočet na tuto 
investiční akci je naplánovaný 
na 2.500.000 Kč, přičemž by se 
naše obec podílela pouze 15 %. 
Dle informací SFDI bude výsle-
dek znám nejdříve v červnu.
Další velká investiční akce bude 
realizována ve druhé polovině 
roku a jedná se o rekonstruk-
ci ulice Kmochova ve výši 
3.000 000 Kč. Ve výsledku se ve-
řejnou zakázkou může tento plá-
novaný rozpočet snížit. Součástí 
bude i výměna stávajícího vo-
dovodního řadu, a to na náklady 

SMVaKu.O všech podrobnostech 
této rekonstrukce budou dotčení 
spoluobčané včas informování.
Rada města schválila v březnu náš 
záměr s vybudováním rozhledny 
na bunkru směrem do Chlebičo-
va a kromě fi nancí z Euroregionu 
se i město bude 50% podílet 
na nákladech spojených s reali-
zací. Rozhledna by se tak začle-
nila do projektu Euroregionu Si-
lesia spolu s dalšími 9 obcemi 
a stala by se tak unikátní atrakcí 
na Opavsku. 
Ve spolupráci s Technickými služ-
bami Opava budeme opravovat 
další chodníky a na čtyřech okra-
jových místech Malých Hoštic 
umístíme odpadkové koše se sáč-
ky na psí exkrementy. Upozorňuji 
občany, kteří obdrželi do polovi-
ny února při poplatku za psa pou-
ze 100 sáčků, mohou si na úřa-
dě vyzvednout zbývajících 300 
kusů.
Příchodem jara náš také čeká 
mnoho práce v rámci údržby ze-
leně, stříhání stromů, štěpková-
ní, sečení a děkuji pracovníkům 
našeho úřadu za plnění těchto 
úkolů.
Během tří měsíců se uskutečnily 
výroční schůze všech registrova-
ných spolků, na které jsem dostala 
od předsedů pozvání, a kterých 
jsem se ráda zúčastnila. Nejen 
proto, abych se dozvěděla nemálo 

o uskutečněných aktivitách uply-
nulého roku, o celoročních plá-
nech činnosti spolků na rok 2017, 
o jejich hospodaření a o zapojení 
se do kulturního dění naší měst-
ské části, ale také o smysluplném 
využití fi nancí přidělených spol-
kům z rozpočtu obce. Každé toto 
setkání mělo hodnotnou a vypo-
vídající informaci. Upřímně dě-
kuji všem, kteří se podíleli na pří-
pravách a všem členům, kteří 
se dobrovolně zapojují do akti-
vit obce a nelitují svého volného 
času obětovat pro druhé

Milí Malohoštičtí,
toto vydání Zpravodaje se k Vám 
dostává v době před barevný-
mi, velikonočními svátky v roce. 
Takže, mráz nemráz, sníh nesníh, 
přeji vám krásné jaro, ať jste 
zdraví a přivítáte jarní dny s no-
vou energií, optimismem a úsmě-
vem na rtech!

Mgr. Miroslava Konečná 

Poděkování starostky
Poděkování patří k základním principům lidské slušnosti. Městská 
část Malé Hoštice si váží pomoci spoluobčanů, kteří se v minulém ob-
dobí zapojili do organizování řady akcí pro veřejnost a nelitovali své-
ho volného času pro pobavení druhých. Nebýt těchto vstřícných lidí, 
život v obci by nebyl tak kvalitní. Velmi si toho vážím a za to Vám pa-
tří velké poděkování.
Poděkování občanům

$ za spolupráci při úkli-
du sněhu z chodníků a veřejných 
prostranství
$ za úklid smetků z míst-
ních komunikací a chodníků

$ za hlášení poruch na 
obecním majetku (nerovnos-
ti na chodnících, nesvítící světla, 
dopravní značky, propady na ka-
nalizaci atd.)
$ za účast na akcích pořá-
daných obcí a místními spolky
$ za příspěvky do charitní 
Tříkrálové sbírky
$ všem občanům, kteří 
jsou všímaví k problémům naší 
MČ a dávají na úřadě podněty 
ke zlepšení 

Poděkování jednotlivcům

$ všem dospělým - p. Fich-
nové, p. Holešové, p. Holešo-
vi, p. Mošové a p. Kavanové, 
p. Šafarčíkové, kteří doprovodili 
naše malé koledníky po obci při 
Tříkrálové sbírce
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$ všem malým koledníkům, kteří vybrali pro Charitu Opava 57.297,- Kč a umístili se tak 
 v koledování na 3. místě v okolních obcích
$ p. Jiřímu Horákovi za zorganizování, uskutečnění a dirigování Tříkrálového koncertu
$ všem hoštickým zpěvačkám, zpěvákům a hudebníkům, kteří se podíleli na Tříkrálovém koncertu
$ všem řezníkům v čele s Denisem Neminářem při zorganizování Malohoštické zabijačky
$ p. Jindřišce Fussové, p. Marie Holešové a p. Jarce Paverové při pomoci v roli sudiček na akci obce
 Vítání nových občánků 
$ p. Vlaďce Vaňkové za vzornou péči o knižní fond v naší obci
$ p. Ing. Arch. Petru Mlýnkovi za odborné konzultace při investičních akcích MČ
$ p. Mgr. Zdeňku Kravarovi, Ph.D. za pravidelné, historické příspěvky do Zpravodaje 
$ poděkování všem předsedům spolků a těm, kteří pravidelně přispívají svými články 
 do Zpravodaje

Poděkování spolkům

$ poděkování patří Keliškám, SDH, sportovcům TJ Slavia, zahrádkářům, ČČK a ČSŽ za perfektní 
 organizaci Silvestrovského běhu a za zábavu v dokonalých maskách pro pobavení ostatních
$ předsedům složek a spolků za aktivní podíl při organizování společenských akcí, plesů v obci a za 
 uspořádání výročních schůzí 
$ poděkování p. Mirku Unruhovi ml. a hokejistům za organizaci a realizaciturnaje v hokeji 
 na umělé trávě
$ poděkování p. Pavlu Věnckovi a členům SDH za přípravu a zorganizování Malohoštické 
 zabijačky 
$ p. Janě Pivodové a všem aktivním rodičům z Klubu rodičů při mateřské škole za zorganizování 
 a realizaci dětského Maškarního plesu 
$ velké poděkování náleží i všem trenérům a vedoucím věnujícím se rozvoji volnočasových aktivit 
 dětí a mládeže

Fotografi e ze všech akcí  si můžete prohlédnout na: male-hostice.rajce.idnes.cz, některé z nich jsou doku-
mentovány na videozáznamech televize Hlučínska.          

Miroslava Konečná
Zvláštní poděkování

Dobrý den, 
chtěla bych touto cestou poděkovat především obyvatelkám Pustých Jakartic, jmenovitě paní Janě Šatko-
vé, paní Zdeně Droběnové, paní Monice Řehulkové, paní Evě Kopperbergové dále panu zastupiteli Kar-
lu Kopperbergovi ZA SPOLUPRÁCI NA PŘÍPRAVĚ PRODEJNÍ DÍLNIČKY V PROJEKTU KAREL 
IV. Pomáhali žákům IV. třídy ZŠ Oldřišov při výrobě prodejních výrobků v nádherných prostorách býva-
lé hasičské zbrojnice.
Moc děkujeme a současně přejeme hodně úspěchů v roce 2017.

Žáci IV. třídy a třídní učitelka Vladimíra Kudělásková ZŠ Oldřišov

Vážení spoluobčané, 
dovolte mi, abych touto cestou srdečně poděkovalpanu Miroslavu Unruhovi mladšímu za 15-ti letou spor-
tovní činnost v ledním hokeji v TJ Slavia Malé Hoštice, z toho byl 9 let aktivním předsedou oddílu. Na val-
né hromadě mu osobně poděkoval i pan Ladislav Kreisl (sekretář výkonného výboru, referent servisního 
centra sportu a vedoucí pracoviště RS ČUS v Opavě) a předal pamětní list. Věřím, že stejných úspěchů do-
sáhne i jeho nástupce. Panu Mirkovi přeji mnoho osobních i sportovních úspěchů v dalším životě.

Günter Hollesch
předseda TJ Slavia Malé Hoštice

Vážená paní starostko,
vážení zastupitelé obce Malé 
Hoštice, srdečně děkujeme za fi -
nanční podporu Charity Opava! 
Finanční dar určený stacionáři 
Mraveneček, stejně jako dar vy-
hrazený k charitativním účelům 
naší organizace, jsme obdrželi 
dne 17. 3. 2017 na náš účet. Ve-
lice si Vaší přízně vážíme a těší 
nás Vaše podpora. A co je hlav-
ní – díky Vám můžeme pomáhat 
těm, kdo naší pomoc potřebují. 
Děkujeme!
S úctou

Vendula Konečná
péče o dárce a vztahy s veřejností
Charita Opava

Silvestrovský běh

O velmi povedených kulturních 
aktivitách naší obce a našich 
spolků není pochyb.
I když nový rok má již 3 měsíce 
za sebou, přesto se vrátím k oje-
dinělé akci, která nemá ve svém 
okolí konkurenci. Už jsme si 

Kultura a dění 
v naší obci

zvykli na každoroční silvestrov-
ský běh, který již v minulos-
ti měl zásluhou p. Herberta Ha-
razima svou tradici. Novodobý 
běh je však zpestřen různými pře-
vleky členů spolků a sportovními 
výkony malohoštičáků všech vě-
kových kategorií. Sportovci při-
pravili a poskytli zázemí areálu, 
uvařili čaj pro běžce a k pobave-
ní diváků si připravili netradič-
ní běh kolem hřiště v županech. 
Troubením na lesní rohnás poba-
vil p. Ondřej Šafarčík. Rozlou-

čit se se starým rokem a přivítat 
nový rok přišli v mrazivém, ale 
slunečném počasí sněhuláci ali-
as členové dobrovolných hasičů. 
S nápaditými převleky přicupita-
ly na hřiště také postavičky z dět-
ských Večerníčků, které si ušily 
a připravily Kelišky. Nemoh-
ly zůstat osamocené, tak je přišli 
doprovodit naši zahrádkáři, vlast-
ně Večerníčci. Jistě měli všichni 
dost práce s vymýšlením scéná-
ře, se šitím obleků, se zkoušením 
a nakonec s realizací svých nápa-
dů. Závěr patřil velkolepému oh-
ňostroji a mužům, kteří se posta-
rali o bezpečně řízené rachejtle. 
Bez všech těchto obětavých lidí 
by se opravdu občané Malých 
Hoštic nemohli takto pobavit, 
popřát si společně pevné zdraví 
do nového roku a zároveň se na-
ladit na poslední hodiny starého 
roku. Poděkování patří Keliškám, 
SDH, sportovcům TJ Slavia, za-
hrádkářům, ČČK a ČSŽ. 

Tříkrálová sbírka

Začátkem ledna proběhla v Ma-
lých Tříkrálová sbírka, jejíž vý-
těžek má pomoci lidem v nou-
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dávajícím. Zabijačka, kterou pořádalo Sdružení dobrovolných hasičů spolu s obecním úřadem, má již tra-
dici. Všichni si mohli pochutnat na jitrnicích, tlačence, játráku, sekané či dalších dobrotách, které pro nás 
přichystal tým řezníků v čele s mistrem řezníkem Denisem Neminářem. Za několikadenní usilovnou pří-
pravu výborných pochoutek jim patří velké poděkování. 

Turnaj v hokeji na umělé trávě

Začátkem prosince přišel na úřad p. Mirek Unruh ml. s výborným nápadem uspořádat ve spolupráci 
s obecním úřadem 7. ledna turnaj v hokeji na umělé trávě v areálu TJ Slavia, protože se předpokládala tep-
lejší zima. Ale počasí neporučíme. Mrzlo až praštělo a pět týmů: Hasiči, Fanoušci, Staří páni, Sexy Fous-
ci a Kanadská smetánka se pustili s velkým elánem do „boje“. Po náročných utkáních si odnesli nako-
nec prvenství Hasiči. Blahopřejeme a věříme, že se nultý ročník opravdu povedl a v příštím roce se opět 
na umělce se sportovními týmy setkáme.

Návštěvy jubilantů

Pravidelné návštěvy našich jubilantů již neprobíhají osobní návštěvou zastupitelů u Vás doma. Pouze ob-
čané nad 90 let, občané Pustých Jakartic a nemohoucí dostanou od úřadu MČ tradiční balíček s kytkou. 
Společné setkání jubilantů proběhne 21. 9. 2017 na úřadě s obědem, zábavou a posezením pro všechny. 
Jubilanti ještě obdrží samostatnou pozvánku.

Kulturní komise Malých Hoštic

zi a handicapovaným občanům. U nás v Malých Hošticích jsme vybrali 57. 297,- Kč, je to zase o něco 
více peněz než vloni. Za vybrané peníze plánuje Charita Opava nakoupit zdravotnický materiál pro klien-
ty ošetřovatelské, pečovatelské a hospicové péče, dále vysokozdvižný vozík pro chráněné technické díl-
ny a další.
Milí Malohoštičtí, děkuji všem, kteří máte otevřená srdce a pomáháte tam, kde je potřeba. A jsem pře-
svědčena, že v budoucnu začnou být vstřícní vůči potřebám druhých i další naši občané. Jak říká p. ředitel 
Charity, na pomoc, kterou sami poskytujete, se můžete díky Charitě Opava spolehnout určitě i vy. Přeji 
Vám však z celého srdce, abyste se do podobné tíživé situace nikdy nedostali. Děkuji také všem dospělým 
a malým koledníkům, kteří v mrazivém počasí tuto částku pro Charitu pomohli vybrat.

Miroslava Konečná

Koncert tříkrálový

Začátkem ledna se uskutečnil v sále obecního domu další ročník Tříkrálového koncertu duchovní hudby. 
V podání chrámového sboru kostela sv. Ducha v Opavě, komorního souboru Collegium di SanctoSpirito 
a sólistů z Malých Hoštic zazněla Valašská mše jitřní a další přepsané skladby pod mistrovskou taktovkou 
pana Jiřího Horáka.Všichni odcházeli spokojeni a nadšeni, že šlo o jedinečný, kulturní a hudební zážitek.
Již dnes se těšíme na další ročník. 

Malohoštická zabijačka
Kdo nechtěl v sobotu, popř. v neděli či nějaký další víkend vařit, přišel si 15. února nakoupit zásoby z vep-
řových specialit či přímo na teplých pokrmech si pochutnat do hasičské zbrojnice. Zájem malohoštických 
byl veliký. Důkazem toho byly dlouhé fronty, i když zákazníci přišli rychle na řadu díky šikovným pro-
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Vítání nových občánků v obci

V polovině února proběhlo na úřadě poprvé v historii vítání nových občánků v naší obci.Pozvání přijalo 
18 rodičů. Děkuji „sudičkám“ (p. Jindra Fussová, p. Jarka Paverová, p. Marie Holešová), že se s takovou 
grácií zhostily zvláštního, nelehkého úkolu a dodaly slavnostnímu aktu tajemný a pohádkový podtext. Vě-
řím, že se rodičům s dětmi i prarodičům nedělní odpoledne líbilo a všichni si to společně užili.  

Plánované aktivity pro veřejnost
8. 4. 2017   Vítání jara u skanzenu
Velikonoce jsou za dveřmi, otevírají se velikonoční trhy a v Malých Hošticích se bude slavit Vítání jara 
u skanzenu. V soboru 8. dubna od 15 – 18 h bude všem pro radost hrát cimbálová muzika Opavští gizdi, 
v 15 h proběhne vynášení Mařeny s dalšími lidovými zvyky. Ve velikonočně vyzdobeném skanzenu se 
budou malovat vajíčka, prodávat malé velikonoční dekorace do bytu, venku bude postaven stánek s ob-
čerstvením. Přijďte se pobavit, každý je srdečně zván.

9. 4. 2017   Slavnostní otevření učebny a šatny pro minižáky TJ Slavia
30. 4. 2017   Slet čarodějnic u skanzenu
14. 5. 2017   Oslavy ke Dni matek
3. nebo 10. 6. 2017  Den dětí na hřišti TJ Slavia

O dalších kulturních aktivitách budete včas informováni a na všechny jste srdečně zváni.
Kulturní komise Malých Hoštic

NÁZEV ČÁSTKA POSKYTOVATEL
Zateplení mateřské školy 831 075,- SMO
Přírodní altán na zahradu mateřské školy, prostřednictvím 
Klubu rodičů při MŠ

40 000,- SMO

Výsadba stromů, prostřednictvím TJ Slavia 16 500,- SMO
Moravskoslezský pohár, prostřednictvím Sboru dobrovolných 
hasičů

20 000,- SMO

Dechová hudba Šardičanka, prostřednictvím Sboru dobrovolných 
hasičů

20 000,- SMO

Pořízení travní sekačky, prostřednictvím TJ Slavia 204 560,- MŠMT
CELKEM                                                                                        1 132135,- Kč
Na vyjádření k dotaci „Semafory na ulici Opavská“ se čeká pravděpodobně do konce června

Rozpočet na rok 2017 7 722 000,-
Rezerva z roku 2016 (příjmy, nezapojené výdaje roku 2016)                      912 760,-
Celkem                                                                                                                    8 634 760,- Kč
Rozpočet se dále navýší o získanou dotaci na pracovníky VPP a ostatní úspěšné získané granty či dotacemi

Jarní úklid
Ve čtvrtek 13. dubna 2017 budou přistavěny kontejnery a jsou určené na organický odpad (například trá-
va, suché listí, větve a shrabky)
Kontejnery budou přistavěny od 14 hodin a odvezeny téhož dne v 18 hodin.
Pro městskou část Malé Hoštice jsou určené tři kontejnery a budou rozmístěné u místního nádraží, u re-
staurace U Lípy a u požární zbrojnice.

Informace úřadu městské části

Úspěšné granty a dotace do března 2017

Rozpočet na rok 2017
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Drazí spoluobčané, bratři a sestry, 
 
opět po delší době se k Vám obracím v období postní doby. 
Jedná se o příhodný čas, který máme využít jako přípravu na největší svátky 
liturgického roku - na Velikonoce. Vzpomeňme na 40-ti denní usebrání Ježíše 
Krista na poušti. Je to příhodný čas, který nás vede ke vztahu k našemu Pánu. 
Církev už po staletí vyzývá svěřený lid k modlitbě, půstu a almužně. Ano, to jsou prostředky k obnově na-
šeho duchovního života, ale také k narovnání našich vztahů k sobě navzájem, je to období k uvědomění 
si pravých hodnot v našem životě. Jedině na tomto základě můžeme prožít opravdové svátky velikonoční. 
V atmosféře velikonoční radosti nás liturgie přivádí k Ježíšovu hrobu, který se podle vyprávění Matoušo-
va evangelia - daly navštívit Marie Magdalská a jiná Marie, které byly pohnuty láskou k Ježíši. Evangelis-
ta vypráví, že jim Ježíš vyšel vstříc a řekl: „Nebojte se! Jděte a oznamte mým bratřím, ať odejdou do Ga-
lileje. Tam mě uvidí.“ Mt 28,10
Byla to vskutku nevýslovná radost, kterou zakusily, když spatřily svého Pána. 
I nám dnes, stejně jako ženám, které zůstaly s Ježíšem během umučení, Vzkříšený opakuje, abychom ne-
měli strach, až se staneme posly zprávy o jeho zmrtvýchvstání. 
Drazí spoluobčané, bratři a sestry, 
je nesmírně důležité, zvláště v dnešní době se vrátit k pravému křesťanství, což bylo samozřejmostí na-
šich rodičů,babiček a prababiček. Přeji Vám požehnané velikonoce, radostné aleluja a onu odvahu stát se 
posly pravých hodnost. 

 P. ThLic. Radovan Hradil 

Nahlédnutí do MŠ
V lednu navštívil naší školku formou výchovného koncertu J.S.Bach. Děti měly možnost seznámit se 
s tvorbou tohoto hudebního skladatele a díky hudební pohádce pochopit jednotlivé skladby.
Hudební obzory nám rozšířila také spolupráce s paní učitelkou Sabinou Šrekovou, která se svým krouž-
kem hry na kytaru ochotně představila tento hudební nástroj dětem v MŠ a Jirka Kurtin nás seznámil 
s hrou na trubku. Znalosti o kytaře jsme předvedli v pořadu ,,Zpívánky v MŠ“, kdy pozvaný hudebník 
– kytarista ocenil vědomosti našich dětí a zapojil je do svého hudebního pořadu.
V únoru si u nás práci učitelky MŠ vyzkoušela studentka 4.ročníku Střední pedagogické školy v Krnově. 
Ve svém maturitním projektu zavedla děti do říše pohádek a v tomto duchu jsme pokračovali celý měsíc, 
neboť pohádky jsou pro děti zdrojem fantazie, ponaučení i inspirace. Pohádky nás zavedly také do obec-
ní knihovny v Malých Hošticích, kde nám paní knihovnice ochotně vysvětlila, jakým způsobem se knihy 
půjčují, které tituly jsou pro děti vhodné a jak s knížkami zacházet. Vše jsme završili pohádkovým dnem 
v MŠ, kdy děti převlečené v maskách prožily ve školce den soutěží, tance a veselí.
V březnu zavítáme do knihovny v Opavě – Kateřinkách, kde je pro nás připraven program o blížícím se 
jaru. Čeká nás taky ještě sluníčkový a ponožkový den. Sluníčkový den s názvem ,,Volám tě, sluníčko…“ 
nám umožní společně s rodiči vyrobit sluníčka netradiční výtvarnou technikou. Ponožkový den připadá 
na 21.3. Jde o Světový den Downova syndromu. Můžete ho podpořit i vy, když si v tento den obléknete 
nesourodý pár ponožek.
Více informací týkajících se aktivit MŠ včetně fotodokumentace získáte na webu školy www.skolamale-
hostice.cz

Hana Kupková
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Základní škola

Ocenění ke Dni učitelů

Tradice předávání ocenění výjimečným pedagogům v den výročí J. A. Komenského je stále živá a pro ce-
lou společnost důležitá. Touto cestou bych chtěla poděkovat Mgr. Lence Reichlové, která se zúčastní slav-
nostního setkání ke Dni učitelů a z rukou p. primátora převezme pamětní list. 
Mgr. Lenka Reichlová, byť je mladá a učí teprve pár let, je opravdovou oporou sboru, kterou by chtěl mít 
v kolektivu každý ředitel, nejlépe hned několikrát. Je otevřená novým inovativním metodám práce, které 
úspěšně zavádí do výuky. Vede pěvecký kroužek, takže na jejích bedrech leží kulturní vystoupení ve ško-
le i v obci. Nejvíce ji baví projekty a soutěže, stále nás překvapuje něčím novým.  
Děkuji magistře Lence Reichlové za poctivě odučené roky a všechnu další práci, kterou ani nelze vyjme-
novat. Ze srdce jí také přeji, aby ve všech rolích, které má v životě ještě před sebou, obstála stejně dobře, 
jako v té profesní.

Za školu Dagmar Mlčochová

Sportování

Zima nám přinesla nejen hod-
ně sněhu a tuhý mráz, ale hlavně 
plno zimních radovánek. Zamrz-
lý rybník se pro nás stal výbor-
ným kluzištěm, na kterém si své 
dovednosti mohli žáci vylepšo-
vat během hodin tělocviku, ale 
i v odpolední činnosti školní dru-
žiny. Prozkoumávali jsme stopy 
zvířat a ptáčků, stavěli sněhuláky, 
sněhové hrady, přikrmovali zví-
řátka a užívali si zimy. 
I přes nepřízeň počasí proběhl 
v únoru výjezdní lyžařský výcvik. 
Každý den vyjížděli žáci s peda-
gogickým doprovodem na Vaň-
kův kopec u Ostravy, kde se celé 
dopoledne zdokonalovali v lyžo-
vání. Instruktoři lyžování se dě-
tem maximálně věnovali, vše 
bylo perfektně zorganizováno, 
počasí ideální a všichni si výcvik 
užívali. Děti se svými dobrými 
výsledky mohly ihned pochlubit 
rodičům, kteří je přijeli podpořit 
přímo na kopec.

NOVINKY ZE ŠKOLY

Kulturní akce

Druháci a páťáci se zúčastni-
li soutěže Podzim s komiksem, 
kterou vyhlásila knihovna Pet-
ra Bezruče. Práce obou tříd byly 
úspěšné a získaly ocenění, která 
si děti jely převzít do sálu Kultur-
ního domu Petra Bezruče. 
V prosinci se celá škola zúčastni-
la tanečního projektu České tele-

vize Rytmix, kdy si děti vyzkou-
šely na vlastní kůži, jaké to je po-
stavit se před kamery a natáčecí 
štáb. Doma i ve škole trénova-
ly choreografi i v rytmu mamba, 
kterou jim předem připravil tým 
profesionálních tanečníků. Jak se 
jim to všem podařilo, jste moh-
li vidět na programu ČT Déčko. 
Předvánoční čas kromě tradič-
ních akcí tentokrát obohatili žáci 

naší školy svým Vánočním kon-
certem na místním Obecním úřa-
dě. V programu zazpívali vánoč-
ní písně a koledy, které prokládali 
veselými tanečními vstupy. 
Děti z 2. třídy navštívily během 
lednových mrazivých dnů tradič-
ní obydlí mongolských pastevců, 
tzv. Barevnou jurtu. Jak vlastně 
žijí, jedí, bydlí a myslí lidé v da-
leké Asii, bylo pro spoustu z nich 
veliké překvapení. Děti si vyro-
bily tradiční (a mnohdy jedinou) 
hračku mongolských dětí, panen-
ku z vlny.  V jurtě bylo teplo, lí-
bila se jim, ale bydlet by v ní prý 
nechtěly.
Divadelní představení Fimfárum 
bylo pro žáky milou odměnou 
za jejich pololetní práci. Nebyla 
však jediná.
Druhou odměnu dostali žáci prv-
ní až třetí třídy v podobě výletu 
do Ostravy, kde si prohlédli uni-

kátní a jedinečnou výstavu Koru-
novační klenoty v dějinách svě-
ta. Najednou jsme se mávnutím 
kouzelného proutku ocitli na pa-
novnickém dvoře Karla IV. nebo 
v Anglii, kde jsme obdivovali 
i mini korunku určenou pro do-
mácí nošení. Navštívili jsme též 
výstavu Historie Ostravy, kte-
rá v letošním roce slaví 750 let 
od svého vzniku.
Už tradičně proběhla v únoru re-
citační soutěž, které se zúčastni-
la většina žákyň a žáků ze všech 
tříd. Ti nejúspěšnější postoupili 
do školního kola, kde jsme slyše-
li mnoho zajímavých básní. Nej-
více všechny zaujal a zároveň 
pobavil svou básní o Drákulovi 
Mathias Antl a moc nás mrzelo, že 
se kvůli nemoci nemohl zúčast-
nit okrskového kola v Opavě.
Pátek 17. února 2017 jsme proži-
li zamaskovaní v karnevalově vy-

zdobené tělocvičně. Děti se zúčast-
nily soutěže o nejlepší masku, 
tanečních a zábavně-sportov-
ních soutěží, ale nejvíce se těšily 
na tombolu. Lístky s čísly si ten-
tokrát nekupovaly, získávaly je 
za odměnu během vyučování ně-
kolik dní před karnevalem. V od-
poledních hodinách ještě děti po-
kračovaly v karnevalovém veselí 
i v družině. Akce se velmi poved-
la a všichni děkujeme rodičům, 
kteří přispěli svými dary do bo-
haté tomboly.

Mgr. Dagmar Mlčochová

FOTO ŠKOLA
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Urbář pro Malé Hoštice z roku 1723

V jednom z minulých Malohoštických zpravodajů byl uveřejněn článek o nejstarší pozemkové knize pro 
Malé Hoštice. Tato kniha z let 1651 až 1765 obsahuje kupní smlouvy těch poddaných z Malých Hoštic, 
kteří patřili do dílu johanitské komendy (maltézských rytířů).
Již od středověku byly Malé Hoštice a Pusté Jakartice rozděleny pod čtyři vrchnosti a tyto „díly“ byly: díl 
Lichtenštejnský neboli knížecí, díl komedy řádu johanitů, díl klarisek a konečně a díl patřící původně rodu 
Tvorkovských z Kravař a po nich v 18. století rodu Kalkreuterů. Tento rod byl držitelem zámku v Kyjovi-
cích, kde sídlila pro Malohoštické z tohoto dílu vrchnostenská správa. Podle lexikonu z roku 1784 patřilo 
k tehdejšímu Kalkreuterově dílu 6 sedláckých usedlostí, 14 domkářů, 1 forverk (dvůr) a žilo zde 142 oby-
vatel. Krátce poté se stal majitelem tohoto dílu Malých Hoštic Ernst Julius von Gellhorn a po něm se na-
zýval až do 20. století Gellhornský. 
Mezi agendou vrchnostenské správy panství Kyjovice se nacházejí soupisy povinností poddaných, kte-
ré se nazývaly urbáře. Tyto přehledy představují dnes významný pramen pro studium dějin určité loka-
lity, protože obsahují jmenné seznamy obyvatel, kteří v dané obci museli platit daně, odevzdávat dávky 
a vykonávat roboty.  Do kyjovického panství patřily vesnice Kyjovice, Pustá Polom, Těškovice a část Ma-
lých Hoštic. Pro všechny části jsou dochovány urbáře z roku 1723. Urbář pro Malé Hoštice zde přinášíme 
v českém překladu, originál je psán německy. Urbáře byly sestavovány podle přesných pravidel a jednotli-
vé povinnosti sepisovány do rubrik. Peněžní dávky se týkaly všech držitelůselských statků a domkářských 
usedlostí. V případě malohoštických domkářů byla robota převedena na peněžní dávky. Dále je zde zmí-
něn krčmář, který nebyl poddaným, ale svobodným člověkem. Přesto musel platit peněžní dávku a rov-
něž roční poplatky za nájem šenkovního a pálenkového práva. Mnoho rubrik zůstalo proškrtnutých, proto-
že uvedené povinnosti se v Malých Hošticích nevykazovaly –nebyly zdenapř. panské lesy, mlýn ani lom. 
Rovněž dávky v obilí a robotní dávky se nevybíraly, zato však museli sedláci být k dispozici vrchnosti 
52 dnů v roce svým povozem. Dále ze soupisu vyplývá, že vrchnost si svá stáda ovcí pásla sama, místo 
aby jejich chov zadávala poddaným. 
V Pustých Jakarticích byli poddaní poměrně vysoce zdaněni penězi, ale na rozdíl od Malohoštických ne-
měli už žádné další robotní ani jiné povinnosti. V několika případech vrchnost dokonce snížila výši roč-
ních poplatků, důvod zde ale není uveden. Rubriky číslo 2 až 15 jsou v urbáři pro Pusté Jakartice proškrt-
nuty.

Vrchnostenký soupis aneb specifi kace výnosu u statku Malé Hoštice

Rubrika 1
Gruntovní peněžní daně. 
Šest sedláků podle registru přiznává dávky:

tolary groše
1. Bartek Grigar 1 12
2. Johan Grigar 1 12
3. Johan Horak 1 12
4. Georg Kotala 1 12
5. Mathias Ripka 1 12
6. Georg Holleschofsky 1 12

Celkem 9 -            

Historie Sedm domkářů, jejich robota se převádí na peněžní dávky vrchnosti

tolary groše
1. Thomas Kotala - 12
2. Georg Kratky - 12
3. Mathes Jarolim - 12
4. Jan Kotala - 12
5. Joseph Porwalik - 12
6. Johan Horak - 12
7. Jacob Benda - 12

Celkem 3 12

Jeden zakoupený krčmář Johan Frantz Kanowsky zdaňuje dohromady 40 tolarů, je to svobodný člověk, 
ale má povinnost platit panské dávky, jeho místo je o něco lepší než domkáře a ukládá se mu poplatek 
ve výši 6 tolarů.

Rubrika 2
Pozemkové dávky v obilí – 0

Rubrika 3
Robotní dávky v penězích – 0

Rubrika 4
Robotní dávky v obilí – 0

Rubrika 5
Roboty v naturáliích: každý sedlák jmenovitě 52 dní s povozem.

Rubrika 6
Dávky: podle činžovního registru odevzdává šest sedláků

slepice
1. Bartek Grigar 2
2. Johan Grigar 2
3. Johan Horak 2
4. Georg Kotala 2
5. Mathias Ripka 2
6. Georg Holleschofsky 2

Celkem 12

Rubrika 7
Předení příze.
Šest sedláků přede a odevzdává

vřetena
1. Bartek Grigar 1
2. Johan Grigar 1
3. Johan Horak 1
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4. Georg Kotala 1
5. Mathias Ripka 1
6. Georg Holleschofsky 1

Celkem 6

Sedm domkářů přede a odevzdává

vřetena
1. Thomas Kotala 1
2. Georg Kratky 1
3. Mathes Jarolim 1
4. Jan Kotala 1
5. Joseph Porwalik 1
6. Johan Horak 1
7. Jacob Benda 1

Celkem 7

Rubrika 8
Nájemní činže: zakoupený krčmář Johann Frantz Kanowsky platí šenkovní činže 5 tolarů.

Rubrika 9
Řemeslná činže: zakoupený krčmář Johann Frantz Kanowsky za jemu pronajaté právo šenovat pálenku 
platí 7 tolarů a 8 grošů.

Rubrika 10
Za užívání lesa – 0
Rubrika 11
Užívání mlýna,za mletí mouky a za nařezaná prkna – 0

Rubrika 12
Nájemné za mlýn – 0

Rubrika 13
Kamenolom a důl na hlínu – 0

Rubrika 14
Užívání dubového a bukového lesa – 0

Rubrika 15
Ovce zadané vrchností k pastvě a množení
Zdejší ovčáci nemají žádné takové ovce a jsou placení vrchností v hotových penězích.

Osada Malých Hoštic, zvaná Pusté Jakartice.
Vyčíslení specifi kace u statku malohoštického

Rubrika 1
Pozemkové dáky.
Osm osadníků, kteří se zdaňují samostatně

tolary groše
1. Andris Židek 1 12
2. Joseph Haan 2 7
3. Mathis Gloß 1 12
4. Woytek Wawerka 1 -
5. bratři Tovaryšstva Ježíšova (z Opavy) 3 -
6. pan Michel Lundas 2 6
7. pan Anton Wioland 2 7
8. pan Johan Elinger 2 16
9. Frantz Zirk 1 21

Celkem 18 9

Pět osadníků, kterým dávky upravila vrchnost

tolary groše
1. Clemens Richter pův. 1 tol - 8
2. Simon Czerwensky       pův. 1 tol 12 gr. - 12
3. Thomas Krembser   pův.14 gr. - 4
4. Jacob Clement pův.18 gr. - 6
5. paní Halbritterová pův.18 gr. - 6

Celkem 1 12

Rubriky 2 až 15 – 0

Tento soupis byl předložen k potvrzení vrchnosti a potvrzen roku 1723.

Pro další tři části (díly) Malých Hoštic byly jistě sepisovány podobné urbáře, z nich se pro 18. století do-
choval urbář pro díl patřící do komendy maltézských rytířů. Pro srovnání je možné prostudovat i mate-
riály z Karolinského katastru, který byl pro Slezsko vypracován v letech 1721–1726. Důležité materiá-
ly obsahují písemnosti urbariální komise slezské ze 70. let 18. století, kde je elaborát o každé jednotli-
vé usedlosti. Obcí na Hlučínsku se to však již netýká, neboť urbariální komise působila pouze na rakous-

ké části Slezska. Totéž se týká tzv. Stabilního katastru 
z let1824–1836, který jako první obsahoval i mapy obcí 
se zakreslením usedlostí a jmény majitelů. Z pruského 
období (1742–1920)jsou podobné materiály těžko do-
stupné, je proto těžké určit, kde se selské statky a dom-
ky zmíněné v urbáři z roku 1723 nacházely.

Zdeněk Kravar
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MĚSTSKÁ POLICIE OPAVA
Krnovská 2860/71A, 746 01 Opava
tel. 553 756 730, mobil 731 144 927, e-mail: petra.wittekstonisova@opava-city.cz

Místní občany trápí špatné parkování 

V poslední době řidiči často nechávají svá vozidla odstavená na pozemních komunikacích v místech, kde 
brání ostatním účastníkům v jejich užívání. Přitom si neuvědomují, že tímto ohrožují bezpečnost a plynu-
lost silničního provozu, ale také se mohou dopouštět jednání, které lze postihovat jako přestupek proti zá-
konu o provozu na pozemních komunikacích. Primárním úkolem městské policie je preventivní činnost. 
V rámci níž bychom řidičům rádi připomněli, kde lze zastavit a stát a kde je to naopak zakázáno. Proto 
na začátek krátké zopakování pojmů. Zastavit znamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou 
k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo 
složení nákladu. Stát znamená uvést vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení. 

Zastavit a stát lze:
$ vpravo ve směru jízdy co nejblíže k okraji pozemní komunikace a na jednosměrné pozemní 
 komunikaci vpravo i vlevo,
$ v jedné řadě a rovnoběžně s okrajem pozemní komunikace,
$ nedojde-li k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, smí v obci řidič vozidla 
 o celkové hmotnosti nepřevyšující 3500 kg zastavit a stát kolmo, popřípadě šikmo k okraji 
 pozemní komunikace nebo zastavit ve druhé řadě. 
$ při stání musí zůstat alespoň jeden volný jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; 
 při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy.
$ Ale i přesto pozor! Místní úpravou silničního provozu mohou být v obci i mimo obec vyznačeny 
 dovolené způsoby stání, nebo dokonce poloha stojících vozidel. Tuto místní úpravu je samozřejmě 
 nutné respektovat.

Místa, kde řidič nesmí zastavit a stát jsou defi nována takto:
$ v nepřehledné zatáčce a její těsné blízkosti,
$ před nepřehledným vrcholem stoupání, na něm a za ním,
$ na přechodu pro chodce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před ním,
$ na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní,
$ v připojovacím nebo odbočovacím pruhu,
$ na mostě, na železničním přejezdu, v podjezdu a v tunelu a ve vzdálenosti kratší než 15 m před 
 nimi a za nimi,
$ u zastávky autobusu nebo trolejbusu bez nástupního ostrůvku v úseku, 
$ v místě, kde by vozidlo zakrývalo svislou nebo vodorovnou dopravní značku,
$ ve vyhrazeném jízdním pruhu
$ v jízdních pruzích vyznačených na vozovce mimo pravého jízdního pruhu,
$ před vjezdem na pozemní komunikaci z polní nebo lesní cesty nebo z místa ležícího mimo 
 pozemní komunikaci,

$ na vyhrazeném parkovišti, nejde-li o vozidlo, pro které je parkoviště vyhrazeno,
$ na silniční vegetaci, pokud to není povoleno místní úpravou,
$ na jiných místech, kde by tím byla ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, 
 zejména jízda ostatních vozidel.

V případě, že bude strážník některé z výše uvedených porušení projednávat na místě, lze jej řešit domlu-
vou nebo blokovou pokutou až do výše 2.000 Kč anebo je následně oznámeno správnímu orgánu.

Mgr. Petra Wittek Stonišová
tisková mluvčí 

Prevence kriminality
Městská policie Opava

Parkování Policie Opava

Fotbalový turnaj O pohár měs-
ta Opavy pohledem trenérů:

6.12.2016 jsme jeli do víceúčelo-
vé haly v Opavě na turnaj o Pohár 
města Opavy.
Předchozí dva ročníky se nám 
podařilo vyhrát a odvézt si téměř 
metrový putovní pohár, takže nás 
všichni pasovali do role favori-
ta turnaje i tentokrát. To se pode-
psalo na psychice našich borců 
a po výkonech ne zcela dle našich 
představ jsme ve skupině skončili 
druzí se dvěma výhrami, jednou 
prohrou a jednou remízou se Ští-
tinou, která nás nakonec poslala 
do semifi nále.
V semifi nále jsme se utkali z Hně-
vošicemi kde jsme zúročili naše 
zkušenosti z předešlých let a po-
stup do fi nále si pohlídali. 
Kluci podali bojovný výkon 
a hráli s chutí.
Ve fi nále jsme narazili na dosud 
jasně nejlepší tým turnaje Budi-
šov nad Budišovkou (ve skupi-
ně jsme prohráli 2:6). Naši kluci 
tentokrát dodrželi předem stano-
venou taktiku, která soupeře evi-
dentně zaskočila a po výhře 4:1 
se do třetice halou ozýval náš ví-
tězný pokřik !!!
Jako vítězové turnaje jsme byli 

Fotbal

pozváni na lednový dodateč-
ný turnaj pro družstva na které 
se předtím nedostalo, i zde jsme 
jasně dominovali a skončili opět 
první bez jediné prohry.
Poslední únorový týden jsme 
byli pozváni opět do víceúčelo-
vé haly tentokrát na turnaj OFS 
Opava. Po předešlé úvaze, že se 
pro nemoci a probíhající školní 
lyžařský výcvik odhlásíme jsme 
značně oslabeni v pěti skončili 
na krásném druhém místě.
Chtěli bychom tímto všem po-
děkovat za vzornou reprezentaci 
obce Malé Hoštice a vás divá-
ky pozvat na 1.mistrovské utká-

ní, které odehrajeme v neděli 9.4. 
v 10.30 na domácím hřišti s Ho-
lasovicemi.
Za mini žáky Malých Hoštic tre-
néři Martin Vltavský, David Te-
ichman a Ondřej Tamfal
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Zhodnocení roku 2016 v hokeji
Loňský rok 2016 byl velmi 
úspěšný. Odehráli jsme 20 utká-
ní z toho 2 porážky. Celkově jsme 
po 9 letech soutěž vyhráli. 
Do týmu nikdo nový nepřišel, na-
opak opustil nás Adam Koschatz-
ký,který šel zkusit štěstí v Horním 
Benešově v soutěži Krajského 
přeboru.
Do soutěže se přihlásily dva nové 
týmy, oba přišli z kravařské sou-
těže, kde došlo ke změnám pra-
videl pro nastupování registro-
vaných hráčů. Soutěž 2016-17 
tedy začalo 8 týmů. Pro atraktiv-
nost soutěže byla soutěž rozděle-
na na dvě části. Základní část se 
hrála na dvě kompletní kola, cel-
kem 14 utkání pro každý tým.  
Poté se tabulka rozdělila na první 
čtyřku, která se utká opět na dvě 
kola, s tím že všechny body se zá-
kladní části byly vymazány a za-
čalo se od 0. To čeká i týmy, které 
skončily na 5 až 8 místě.   
S námi se do první čtyřky dostaly 
týmy HC Medical Opava, slože-
ný hlavně z bývalých hráčů Sle-
zanu, STK Štěpánkovice a nová-

Hokej

ček soutěže HC Klemens Zábřeh. 
Aktuálně máme odehrané 4 utká-
ní ve fi nálové skupině, dva vítěz-
ně a dvě s porážkou. Zbývají ode-
hrát dvě utkání a pokud chceme 
pomýšlet na obhajobu musíme 
obě utkání vyhrát.
Přes vánoční prázdniny jsme 
uspořádali zápas pro fanoušky, 
úspěšný. Na hrací ploše se sešlo 
17 hráčů.
Hned 7.1.2017 se podařilo uspo-
řádat turnaj v hokeji na umělé trá-
vě. Proč na umělé trávě, protože 
vše se připravovalo už v Listo-
padu a po minulých zimách jsme 

nepřepokládali, že by mohla být 
pořádná zima a už vůbec ne až  
-15°C. Někteří přítomní na tur-
naji poukazovali, že je možnost 
hrát na ledové ploše. Při přihláše-
ní týmů do turnaje na hokej ,,bez 
bruslí‘‘, by bylo neférzměnit pra-
vidla na poslední chvíli, protože 
někteří účastníci by hokej na ledě 
nehráli. Myslím, že se turnaj po-
vedl a hokejisti budou v turnaji 
pokračovat.  

Výsledky:

1. Hašiči
2. Kanadská smetánka
3. Sexy Fousci
4. Staří Páni
5. Fanoušci

Všem děkujeme za účast, hrá-
čům i divákům. Děkujeme i ve-
dení obce za fi nanční podporu, te-
nistům za zpřístupnění jejich klu-
bovny, fotbalistům za propůjčení 
travnaté (hokejové) plochy.
Za Oddíl hokeje 
Miroslav Unruh ml.

Turnaj v hokeji, umělá tráva 
7. 1. 2017. Vítězný tým hasičů. 
Horní řada z leva: Petr Pfl eger, 
Jan Malý, David Kříž, Zbyněk 
Trulley, Daniel Trulley, Luboš 
Gaura
Dolní řada: Miroslav Unruh, 
Za mřížkou se směje Radek 
Haim, Ondřej Šafarčík

Z hoštického šachu.
Pěkný den všem příznivcům krá-
lovské hry.
V minulém příspěvku jsem se 
zmínil, že se nám příliš nedaří. 
A bylo ještě hůře. Před poslední-
mi 2 zápasy byl tým mužů na po-
sledním místě a hrozil nám sestup 
z Okresního přeboru.Ale zabra-
li jsme, vyhráli v Polomi a v po-
sledním kole doma přímo rozdrtili 
Píšť. Tak jsme se nakonec umísti-
li na docela slušném 6. místě.
Tým B, naši mladí, se Okresní 
soutěži umístil na pěkném 4. mís-
tě. Už by si kluci za své výkony 

Šachy i zasloužili umístění mezi první-
mi třemi týmy.
Nakonec ta sezóna až tak neú-
spěšná nebyla.
V minulém příspěvku mi re-
dakční rada neuveřejnila přilože-
nou fotografi i z turnaje mládeže, 
který jsme pořádali v restaura-
ci U Lípy. Důvodem údajně byl 
nedostatek místa. Sami se můžete 
přesvědčit, kolik jiných obrázků 
bylo v prosincovém vydání zve-
řejněno. Do změny redakční rady, 
nebo přístupu stávající rady k ša-
chistům, nebudu žádné fotografi e 
zveřejňovat.
Další záležitostí je neúčast ša-
chistů při odpustu. V loňském 
roce jsem byl mimo republiku 

a nemohl jsem se zúčastnit pří-
prav na prodej ve stánku během 
odpustu. Žádný šachista se tohoto 
úkolu neujal a tak šachisté stánek 
neměli. Podle slov paní starostky 
si místo vzalo SRPŠ a bude tam 
prodávat i příště.No, ale přít se 
o to nebudu. 

Mgr. Pavel Gazda
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Zahrádkáři

V březnu mezi sebou zápolí o nadvládu sníh s oblevou, ale koncem měsíce už většinou vítězí vlahé 
a přívětivé počasí. Přichází jaro a příroda se probouzí – je to nádherné představení. Ptáci se s cvrlikáním 
vracejí ze svých jižních zimovišť. Zvířátka přivádějí na svět svá mláďata. A sluníčko láká pilné včelky 
ke sběru nektaru z jarních květů, abytak prokazovaly rostlinám veledůležitou službu. Kdo v tento čas jde 
přírodou a umí se dívat, ten mnohé z těchto věcí spatří na vlastní oči a tak se stane součástí všeho toho dění 
a sám na sobě ucítí novou sílu, kterou mu jaro vlije do žil.
Pro zahrádkáře je toto jarní období obzvlášť důležité, protože musí probudit své zahrádky ze zimního 
spánku a připravit je na nové plodné měsíce. A že to dá pořádnou fušku, není třeba zdůrazňovat. 
Ale zahrádkáři se nezabývají pouze zahradničením, zahrádkáři mají fantazii a umí se bavit a pobavit 
i ostatní. To dokázali na Silvestrovském běhu, kde jako Večerníčci doprovázeli pohádkové bytosti, 
ve které byly proměněny naše milé Kelišky.

 

Zahrádkáři netančí pouze s rýči, motykami a hráběmi na svých zahradách, ale umí se „hodit do gala“ 
a rejdit celý večer a noc na tanečním parketu. Skvělou atmosféru našeho plesu, který se konal
28. ledna, podtrhla výborná hudební produkce skupiny Trio Domino z Ostravy, se kterou máme již dese-
tiletou dobrou zkušenost. Velmi důležitou a příjemnou záležitostí byla bohatá tombola, určitě všichni od-
cházeli spokojeni. ČSZ děkuje všem sponzorům a dárcům za věcné dary.

12. března proběhla naše výroč-
ní členská schůze, která byla obo-
hacena o odbornou přednášku 
pana MVDr. Stanislava Kubesy 
na téma „Drobné ovoce na zahra-
dě“.  Také jsme si rádi během pro-
mítání fotografi í, o něž se zaslou-
žili paní Jarmila Paverová a pan 
František Mlýnek, zavzpomína-
li na všechny naše akce pořádané 
v loňském roce.

Je již čas připravit se na nejkrás-
nější svátky jara na Velikono-
ce. Přijďte se velikonočně nala-
dit 8. dubna ke skanzenu, kde pro 
vás zahrádkáři připraví ve stánku 
malé občerstvení.
Dále plánujeme na 20. května zá-
jezd do polské Wroclawi. Věří-
me, že nám počasí bude přát a zá-
jezd se vydaří ke spokojenosti 
všech účastníků.

Český zahrádkářský svaz Malé 
Hoštice přeje všem krásné poho-
dové dny prohřáté jarním slun-
cem.

Helena Šafarčíková
Foto František Mlýnek
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Vážení spoluobčané,
Letošní rok pro náš sbor začal tak jako několik let stejně a to výroční valnou hromadou, na které jsme oce-
nili ty členy, kteří v loňském roce obětovali svůj volný čas, abychom mohli uspořádat tu soustu akcí, kte-
ré se uskutečnily. Za to všem děkuji.
Taky obecní zabijačka nás a kolektiv Denisa Nemináře stála spoustu času a sil. Doufáme, že Vám všem 
chutnalo. 

Další akcí byl hasičský ples, který se opět těšil velkému zájmu. Tady bych chtěl poděkovat všem sponzo-
rům, kteří nám pomohli s bohatou tombolou. 
Co se týče sportovní činnosti, družstva žen a veteránů si ještě užívají volna. Žákovské družstvo a jednot-
livci dorostu už mají za sebou halové závody v Brně, Havířově a v Jablonci Nad Nisou.
Nyní nás čeká vymalovat hasičskou zbrojnici a připravovat se na následující sezónu. 
Ještě na závěr bych chtěl spoluobčanům připomenout, že staré elektrospotřebiče nemusí odvážet na sběr-
né místo za  ale stačí jej nechat u šedých vrat bývalého kravína.  Děkujeme

za SDH
Věncek Pavel

Hasiči
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Čepujeme pivo Bernard a Svijany,od května i některý z pivních 
speciálů.
Zarezervujeme pro Vás naše prostory a zajistíme občerstvení pro 
Vaši rodinnou oslavu, narozeniny, párty či raut.
13.4. na Zelený čtvrtek čepujeme speciální zelené pivo !!!
19.5. Pátek s Opicí – večer s majiteli řemeslného pivovaru Na-
chmelená opice z Krnova a jejich opicemi – řízená degustace, nut-
ná rezervace míst
Nyní otevřeno pátek, sobota, neděle od 1.5. Otevírací doba :
PO – ČT   16 – 22 hod
PÁ            16 – 23 hod
SO            14 – 23 hod
NE            14 – 20 hod 
Na letní sezónu přijmeme brigádníka – servírku/číšníka na DPP,
info na tel.730 547 540 
Bližší informace na našich stránkách www.facebook.com/cyk-
lobar100dola                                                                        

Váš 100dola tým.
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Smog v Česku zaviní několik ti-
síc zbytečných úmrtí
Ač to vypadá jako informace ze 
světa fantazie, během roku zemře 
v České republice více jak deset 
tisíc lidí v důsledku vlivu prašné-
ho ovzduší. Polétavý prach vzni-
kající především při hoření pev-
ných paliv proniká až do plicních 
sklípků a nejjemnější prach se 
dostane společně s kyslíkem až 
do krve. Tento prach může poško-
zovat vnitřní stěnu cév, což může 
vést až k srdečnímu infarktu 
nebo mozkové mrtvici. Krátko-
dobé vdechování prachu zvyšu-
je počet zánětlivých onemocně-
ní plic, působí negativně na cévní 
systém. Nejvíce ohroženou sku-
pinou jsou starší občané, nemocní 
lidé a děti. Dlouhodobé působe-
ní prachu zhoršuje plicní funk-
ce u dětí i dospělých, zvyšuje po-
čet chronických onemocnění plic 
a tím i zkracuje délku života. 
A právě v uplynulých zimních mě-
sících byla i v našem kraji něko-
likrát vyhlášena smogová situace, 
která je způsobena jak dopra-
vou, tak i průmyslovou výrobou 
a na vesnicích především lokální-
mi topeništi na pevná paliva. 
Při vyhlášení takové smogové si-
tuace by především starší lidé 
a děti měli co nejvíce omezit po-
byt venku a vyhnout se fyzické 
zátěži na organismus. 
I u nás v obci čas od času i díky 
vlivu počasí (nízký tlak, bez-
větří apod.) dochází k zamoření 
ovzduší prachem. A to se již u nás 
výrazně omezilo topení uhelnými 
kaly, polským fl otem a spalová-
ní odpadů! Bohužel, většina ob-
čanů, která topí pevnými pali-
vy v neekologických kamnech, 

si neuvědomuje, že spalováním 
pevných odpadů v době smogo-
vé situace přispívají i ke zhor-
šení zdraví svých dětí, blízkých 
i svému. A aby se situace zlepši-
la, mnohdy by postačilo v těchto 
krizových situacích jen přepnout 
na plyn. Pokud si všichni neuvě-
domíme význam čistého ovzdu-
ší na naše zdraví, nedosáhneme 
snížení prachu v ovzduší. Čisté 
ovzduší nám nezajistí žádní po-
litici, ale jen naše zodpovědnost 
za naše zdraví. 
Mgr. Herbert Pavera, poslanec 
ČR, starosta obce Bolatice

Připravuje se učebnice přírodo-
vědy Hlučínska 
V loňském roce se Sdružení obcí 
Hlučínska podařilo získat dota-
ci ze Státního fondu životního 
prostředí na tvorbu metodických 
materiálů a pracovních listů pro 
výuku přírodovědy a přírodopisu 
na Hlučínsku. 
Realizace projektu „Jak na výu-
ku EVVO na Hlučínsku?“ bude 
probíhat až do konce roku 2018 
a jeho součástí budou aktivity 
jako podrobná analýza environ-
mentálního vzdělávání, výchovy 
a osvěty (EVVO) na Hlučínsku 
s workshopem a sběr dat a prů-
zkum lokalit pro regionální výuku 
EVVO. Postupně budou ve spo-

lupráci s pedagogy a s dalšími od-
borníky na EVVO připravovány 
stěžejní výstupy projektu – me-
todické materiály a pracovní listy 
pro výuku přírodovědy a přírodo-
pisu pro 1. i 2. stupeň základních 
škol zaměřené na tematické cel-
ky: geologie, říční, lesní, sídelní 
a zemědělská krajina. Všechny 
materiály budou obsahovat zá-
kladní charakteristiky těchto eko-
systémů se specifi ckým zaměře-
ním na oblast Hlučínska (na kon-
krétní lokality a místa), tedy bu-
dou připraveny na míru pro výu-
ku EVVO na základních školách 
v našem regionu. 
Před samotným tiskem materiá-
lů proběhnou workshopy k jed-
notlivým tematickým celkům 
a evaluace zvolených metod 
a postupů odzkoušením ve výu-
ce na školách. V rámci závěreč-
né konference pak budou peda-
gogové z Hlučínska (koordiná-
toři EVVO) i veřejnost seznáme-
ni s fi nálními materiály, příklady 
využití ve výuce apod. 
Věříme, že realizací projektu vy-
tvoříme jakýsi celkový základ 
a metodiku pro výuku EVVO 
na Hlučínsku i vhodný základ pro 
budoucí aktivity v této oblasti. 
Lenka Osmančíková referentka 
Sdružení obcí Hlučínska

Učebnice EVVO

Smog v Česku

Tady ještě nějakou fotku 
zeškoly


