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Vážení malohoštičtí spoluobčané,
čas se posunul, venku už více svítí 

slunce a konečně přichází čas vy-
hnat zimní chmury z domova. Při-
šlo jaro. Doba lásky a znovuzrození. 
Jarní změny musí oslovit každé srd-
ce, proto je vychutnávejte plnými 
doušky, ať i vy naberete nový elán  
a sílu do jarních začátků.

Další dny a týdny přinesou také 
mnohem větší stavební ruch v obci. 
Vše začalo o jarních prázdninách 
v základní škole výměnou oken 
v  celkové hodnotě 1.300.000 Kč. 
Také uvnitř budovy se nezahálí  
a rodiče si jistě všímají velkých 
změn jak v mateřské, tak v základní 

škole (nové moderní pomůcky, roz-
šířené aktivity pro děti…). S  paní 
ředitelkou Mgr. Marcelou Rončko-
vou jsme navázali velmi příjemnou  
spolupráci a věřím, že aktivity, kte-
ré se nyní realizují, budou příno-
sem hlavně pro naše děti. Mateřská 
i základní škola nabízí v  současné 
době mnoho aktivit, proto věřím, 
že hoštické děti budou navštěvovat  
zrekonstruované hoštické školy. 

Po únorové schůzce se spolu-
občany ulice Svobody začneme  
rekonstruovat další komunikaci na 
ulici Svodody, která navazuje na 
dokončenou ulici Kmochovou. Fir-
ma Kareta bude dělat vše proto, aby 

Zpravodaj městské části Malé Hoštice
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Informace
občanům

Tiráž: Vydává Úřad městské části Malé Hoštice, Slez-
ská 11, 747 05 Opava – Malé Hoštice. Periodický tisk 
územního samosprávného celku. V Malých Hošticích 
dne 28. 3. 2018, číslo 14/2018. Za obsah zodpovídají 
jednotliví přispívající. Redakční rada: Mgr. Miroslava 
Konečná,  Mgr. Ing. Lenka Prokschová, Karel Kopper-
berg a Marie Vegelová. Příspěvky a podněty zasílejte na 
e-mail: male.hostice@opava-city.cz a lenkaprokschova@
seznam.cz. Uzávěrka příspěvků do dalšího čísla dne  
10. 6. 2018.. Tisk a grafická úprava: H&B Tisk a.s., Opava



2

Malohoštický zpravodaj 	 březen	2018	/	14

3

rekonstrukce byla co nejdříve ukon-
čena. Náklady byly ve veřejné zakáz-
ce vysoutěženy na 1.400.000 Kč.

Nového kabátu se dočká také 
chodník na ulici Bezručově s vý-
měnou zastaralého vodovodního 
řadu, jehož náklady ponese fir-
ma SMVaK v  celkové částce cca 
2.000.000 Kč. Samotná oprava 
chodníku bude hrazena z  našeho 
rozpočtu v celkové výši cca 900.000 
Kč. Firma POHL již započala se zá-
kresy a po Velikonocích se začne se 
stavebními pracemi.

Vzhledem k  vytíženosti Tech-
nických služeb Opava se chodník 
na ulici Nové začne rekonstruovat  
o prázdninách. Náš rozpočet bude 
zatížen cca 250.000 Kč k  nákupu 
materiálu, firma pak uhradí práci  

a související investici v  celkové  
hodnotě 750.000 Kč.

V  jarních měsících dokončíme 
dlažbu v pergole v Pustých Jakar-
ticích v  částce 100.000 Kč, vyrov-
náme hlínou pozemek u křižovatky  
a nevzhledný prostor u kapličky 
zavezeme okrasnými štěrky. Jsem 
potěšena, že se také podařilo na-
rovnat i majetkové vztahy se vstříc-
ným soukromníkem u postaveného 
krbu, a tím je celý areál v  našem 
majetku.

Aby náš sportovní areál stále 
vzkvétal a měl co nabídnout všem 
věkovým skupinám, vyčlenilo za-
stupitelstvo v  rozpočtu finance  
na stavbu pumptrackové dráhy pro 
děti a mládež ve výši 100.000 Kč  
a stavbu workoutové sestavy na po-

silování těla vlastní váhou v celkové 
hodnotě 200.000 Kč. Při dokonče-
ní obou staveb plánujeme na hřišti 
exhibici jízdy a cvičení pro všech-
ny zájemce. Workoutovou sestavu 
jsme přihlásili zároveň do projektu 
Nápady pro Opavu. Pevně věřím, 
že svým hlasováním posunete pro-
jekt na přední místo a získáme část 
financí na její vybudování. O způ-
sobu hlasování budete v dubnu in-
formováni. 

V  rámci údržby zeleně prove-
deme „výchovný ořez“ některých 
ohrožujících vrb podél potoka Na 
Pastrníku a u cyklostezky směrem 
na Velké Hoštice. Vysadíme na 
základě úspěšného projektu další 
stromy v  lesoparku a postaráme se 
o jeho údržbu.

Nezaostáváme ani v  podávání 
grantů a projektů. Granty, které jsme 
podali na statutární město Opa-
va, byly úspěšné. Jedním z  dalších 
projektů, které chystáme na květen,  
je podání žádosti k vybudování no-
vých bezdrátových rozhlasů v  celé 
obci. Pracuje se také na projekto-
vé dokumentaci stavby pro školní  
a rekreační tělovýchovu (víceúčelo-
vá hala), která bude dokončena bě-
hem prázdnin.

Připravovaná přednáška pro ve-
řejnost se bude konat dne 11. 4. 
v 17 h. Přednášet bude Ing. et Ing. 
Tomáš Hlavenka, MBA, ze  společ-
nosti ASHPA oběhové hospodář-
ství, s.r.o., Brno. Posluchači budou 
seznámeni s  tím, proč je důležité 
odpady třídit, proč by žádné vyu-
žitelné odpady neměly končit na 
skládce. Podrobně budou rozebrá-
ny především bioodpady - co je to 
bioodpad, co do bioodpadu patří a 
co ne, co se s  ním děje na skládce 
a jaké jsou možnosti zpracování a 
jeho využití. Také se bude povídat 

Milí spoluobčané,
je velmi důležité pro náš život 

uchovávat a pěstovat zejména mezi-
lidské vztahy. Vždyť pouhá ohledu-
plnost, poděkování, úsměv, to vše 
nikoho z  nás nestojí ani korunu a 
přitom zvelebujeme vlastní povahu. 
Vzájemná úcta, pospolitost, udržo-
vání přátelských sousedských vzta-
hů, to jsou cenné hodnoty, které se 
nedají koupit. 

Nesmírně si cením pospolitosti 
spoluobčanů, kteří pořádají spo-
lečné uliční slavnosti. Nedávno nás 
navštívil „velvyslanec“ ulice Luční 
pan Pavel Kubela s návrhem vybu-
dování Boží muky. Každoročně byla 
malá kaplička na této ulici postave-
na ze sněhu či polystyrénu a zdobila 
prostor vedle stávajících kamenů. 
Vzhledem k  výjimečnému návrhu 
jsme občanům vyhověli a nechali 
zpracovat návrh stavby, kterou si 
budou realizovat sami. V rámci in-
vestic v  obci a  širokém okolí bude 
stavba jistě ojedinělá a k vysvěcení 
pak dojde v  rámci malohoštického 
odpustu. Spoluobčanům z  Luční 
děkuji za to, že mají chuť pro druhé 
něco užitečného a cenného vybu-
dovat. Přejme si, ať se společné dílo 
vydaří!                       Miroslava Konečná

Úspěšné granty LEDEN-BŘEZEN 2018 
(finance nad rozpočet obce)

Výsadba stromů v lesoparku prostřednictvím TJ Slavia 39.300 Kč

Moravskoslezský pohár prostřednictvím SDH 10.000 Kč

Dechová hudba Šohajé prostřednictvím SDH 15.000 Kč

Zaměstnanci úřadu (úřad práce)  cca 135.000 Kč

Okna v základní škole (spoluúčast město Opava)        cca 250.000 Kč

CELKEM Kč    cca 450.000 Kč 

o tom, jakou důležitou úlohu hraje 
kompost v zemědělství, jak je důle-
žitý pro půdu a život. Velmi cenná 
informace bude o tom, jakým způ-
sobem bude probíhat svoz biood-
padu v naší obci a na území SMO. 
Nakonec bude prostor na dotazy. 
Zájemci jsou srdečně zváni.

Kateřina Hnátová, koordinátorka 
EVVO

Chcete vyměnit nevyhovující 
zdroje tepla za  nové nízkoemisní 
zdroje? Máte jedinečnou možnost!

Vzhledem ke katastrofálnímu sta-
vu ovzduší i v naší obci, upozorňuji 
na stále probíhající 2. výzvu vyhlá-
šenou Moravskoslezským krajem 
na získání dotací při výměně ne-
vyhovujících zdrojů tepla (kotlů). 
Pomoci vám mohou prodejci níže 

uvedených zdrojů tepla s celkovým 
zpracováním žádosti až do vyúčto-
vání!

Cílem programu je prostřed-
nictvím náhrady stávajících ne-
vyhovujících zdrojů tepla-kotlů 
na  pevná paliva v  rodinných do-
mech za nové nízkoemisní zdroje, 
a tím snížit emise znečišťujících lá-
tek z lokálního vytápění domácnos-
tí a zlepšit kvalitu ovzduší.

Příjemci dotace budou fyzické 
osoby, které jsou vlastníky nebo 
spoluvlastníky rodinných domů či 
bytových jednotek v rodinných do-
mech.

Předmětem podpory přidělova-
né fyzickým osobám bude výměna 
zdrojů tepla na pevná paliva s ruč-
ním přikládáním za:

Beseda  
k bioodpadům
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• tepelné čerpadlo
• automatický kotel na  biomasu 

(např. štěpka, peletky)
• kotel na  biomasu s  ručním při-

kládáním (např. kusové dřevo)
• plynový kondenzační kotel
• automatický kotel na uhlí a bio-

masu (kombinovaný)

Výše podpory:
yy 80 % ze způsobilých výdajů, ma-
ximálně 120.000,-  Kč v  případě 
pořízení tepelného čerpadla,
yy 80 % ze způsobilých výdajů, ma-
ximálně 120.000,-  Kč v  případě 
pořízení automatického kotle 
pouze na biomasu,
yy 80 % ze způsobilých výdajů, ma-
ximálně 100.000,-  Kč v  případě 
pořízení kotle pouze na biomasu 
s ručním přikládáním,
yy 75 % ze způsobilých výdajů, ma-
ximálně 95.000,-  Kč v  případě 
pořízení plynového kondenzač-
ního kotle,
yy 75 % ze způsobilých výdajů, ma-
ximálně 75.000,-  Kč v  případě 
pořízení automatického kotle 
na  uhlí a  biomasu (kombinova-
ného).
Výše uvedená podpora bude na-

výšena o  7.500,-  Kč v  případě,  
že je výměna kotle realizována 
v  obci, která byla Střednědobou 
strategií zlepšení kvality ovzduší 
v ČR označena jako prioritní území. 

Lhůta pro  podávání žádostí  
je do 31. 12. 2018 do 11:00 h!

Listinná podoba žádosti a  přílo-
hy se podávají poštou nebo osob-
ně na podatelnu Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje na adre-
su: Moravskoslezský kraj Odbor 
regionálního rozvoje a  cestovní-
ho ruchu, 28.  října  117, 702  18 
OSTRAVA a  to v  uzavřené obálce 
označené s názvem dotačního pro-
gramu, tj. „Kotlíkové dotace v Mo-
ravskoslezském kraji - 2. výzva“

Poděkování

Informace  
k nejbližším kulturním  

a společenským akcím obce:

25. 3.  
� Velikonoční�dílničky� 

pro�všechny
11. 4. 

� Přednáška�a�beseda� 
k�bioodpadům�

30. 4.  
Slet�čarodějnic�u�skanzenu�pod�

taktovkou�Kelišek
3. 5.  

� Městské�kolo�dopravní�soutěže�
opavských�škol

6. 5.  
Módní�přehlídka�ručně�malovaných�
šatů�a�beseda�se�Zuzanou�Bubílko-

vou
10. 5. 

� Okresní�kolo�dopravní�soutěže�
opavských�škol

Červen  
Zábavné�odpoledne� 

pro�děti�(termín�bude�upřesněn)

Od nového roku již uplynuly tři 
měsíce a obec se neobešla bez pomocí 
firem, našich spolků, organizací a 
aktivit spoluobčanů. Všechny akce 
probíhaly za pomocí oběta vých a 
pracovitých organizátorů, předsedů 
složek, diváků a dalších nadšenců. 
Velmi si toho vážíme a patří jim 
naše poděkování.

Poděkování spoluobčanům:
 y za spolupráci při úklidu 
sněhu z  chodníků a veřejných 
prostranství 

 y za úklid psích exkrementů a smetk- 
ů z místních chodníků

 y za hlášení poruch na obecním 
majetku (nerovnosti na cho- 
dnících, nesvítící světla, havárie 
na vod. řadu atd.) 

 y za účast na akcích pořádaných 
obcí a místními spolky

 y za příspěvky do charitní 
Tříkrálové sbírky

 y spoluobčanům za trpělivost a tole- 
ranci při stavebních pracích, 
které probíhají na našich ulicích  
a chodnících

 y
Poděkování jednotlivcům:

 y všem dospělým a dětem, kteří 
vykoledovali v naší obci nemalou 
částku při Tříkrálové sbírce  

 y p. Jiřímu Horákovi za zorgani- 
zování, uskutečnění a dirigování 
Tříkrálového koncertu

 y všem hoštickým zpěvačkám, zpě-
vákům a hudebníkům, kteří se 
podíleli na Tříkrálovém koncertu

 y p. Jindřišce Fussové, p. Marii Ho-
lešové a p. Jarce Paverové za po-
hádkovou roli sudiček při Vítání 
nových občánků v obci

 y p. Pavlu Kubelovi za osobní inici-
ativu při návrzích k  vybudování 
Boží muky

 y p. Mgr. Zdeňku Kravarovi, Ph.D. 
za pravidelné, historické příspěv-
ky do Zpravodaje 

Kulturní dění v obci
 y všem autorům článků do našeho 
Zpravodaje

Poděkování spolkům:
 y předsedům složek a spolků za ak-
tivní podíl při organizování Sil-
vestra, společenských akcí, plesů 
v obci a za uspořádání výročních 
schůzí 

 y poděkování p. Mirku Unruhovi 
ml. a hokejistům za organizaci  
a realizaci turnaje v  hokeji na 
umělé trávě

 y p. Janě Pivodové a všem aktiv-
ním rodičům z Klubu rodičů při 
mateřské škole za zorganizování 
a realizaci dětského Maškarního 
plesu 

 y velké poděkování náleží i všem 
trenérům a vedoucím věnujícím 
se rozvoji volnočasových aktivit 
dětí a mládeže

Zvláštní poděkování patří panu 
Romanu Sližovi, který se začátkem 
roku 2018 vzdal funkce velitele 
jednotky po deseti letech a jeho 
funkci převzal pan Patrik Národa.  
Dovolte mi, abych touto cestou panu 
Romanu Sližovi srdečně poděkovala 
za několikaletou vstřícnou a bezpro- 
blémovou spolupráci, za snahu, 
obětavost a úsilí, které bylo potřeba 
vyvinout pro výkon této náročné 
funkce. Do dalších let mu přejeme 
pevné zdraví, mnoho pracovních  
i osobních úspěchů.

Miroslava Konečná

I když je konec března, vrátím  
se vzpomínkami ke každoroč-
ní výjimečné akci v  širokém okolí, 
k silvestrovskému běhu, který byl 
zpestřen sportovními výkony malo-
hoštičáků všech věkových kategorií 
a zajímavými převleky členů našich 
spolků. Sportovci poskytli zázemí 
areálu a předvedli ukázku náročného 
fotbalového tréninku. Přivítat nový 
rok přiběhli mladí hasiči, kteří na-
stříkali silvestrovské konfety na hla-
vy přihlížejících diváků. Již tradičně 
v  nápaditých převlecích žlutočer-

Na kulturní aktivity naší obce a našich spolků se vždy všichni těšíme.

ných včelek přilétly na hřiště naše 
Kelišky za doprovodu zahrádkářů 
v  převlecích včelího moru. Závěr 
patřil ohňostroji a mužům, kteří se 
postarali o bezpečně řízené rachej-
tle. Bez těchto obětavých lidí by se 
občané Malých Hoštic nemohli takto 
pobavit a naladit se na poslední ho-
diny starého roku. Poděkování patří 
Keliškám, mužům, kteří přichystali 
velkolepý ohňostroj, SDH, sportov-
cům TJ Slavia, zahrádkářům, člen-
kám ČSŽ a ČČK, které se postaraly  
o vyhodnocení všech soutěžících.

Fotografie ze všech akcí 
si můžete prohlédnout 
na: male-hostice.rajce.
idnes.cz, některé z nich 
jsou dokumentovány na 
videozáznamech televize 
Hlučínska. Informace  
o připravovaných akcích 
najdete na facebookových  
a webových stránkách obce. 

Silvestrovský běh
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V druhé polovině února proběhlo 
již podruhé na úřadě vítání nových 
občánků v naší obci. Pozvání přijalo 
10 rodičů se svými dětmi a po do-
jemném a tajemném vstupu sudiček, 
který odehráli p. Jindřiška Fussová, 
p. Jarka Paverová a p. Marie Hole-
šová, se přistoupilo ke slavnostní-
mu aktu přivítání nových občánků.  
Rodiče si pro své děti odnesli hrač-
ku, pamětní list, peněžní poukázku 
a maminky kytičku s poděkováním. 
Nakonec se děti fotily v  historické 

Sbírka tříkrálová
Letošní Tříkrálová sbírka proběhla 

v naší obci 6. ledna. Do domácnos-
tí zavítali tříkráloví koledníci, kteří 
nám popřáli vše dobré v novém roce 
a přinesli zprávu o příchodu Boží 
lásky na svět. Koledníci svým kole-
dováním pomohli naplnit poklad-
ničky Charity Opava penězi, které 
jsou určeny na pomoc lidem v nouzi, 
nemocným seniorům a lidem v  ter-
minálním stádiu. V  Malých Hošti-
cích se podařilo vykoledovat 63.324 
Kč, je to o cca 7.000 Kč více než loni. 

Celkem koledovalo v naší obci 7 
skupin z řad dětí a dospělých. Mno-
hokrát děkujeme těm, co koledovali 
a občanům, kteří otevřeli svá srdce a 
přispěli jakýmkoli darem.

Natáčení 
ve SKANZENU

Možná� jste� si� někteří� všimli,� že�
19.�ledna�parkovalo�u�skanzenu�auto�
s� logem� ČT1.� Jaké� bylo� překvape-
ní,�když�nás�oslovila�Česká�televize�
s�prosbou,�že�by�rádi�natočili�v�his-
torických�prostorách�skanzenu�pořad�
pro�děti�„Draci�v�hrnci“�s�přípravou�
typických�prajzských�polévek� a� ko-
láčů.�Velmi�mě� těší,� že�naše�občan-
ka,�paní�Františka�Persichová,�přijala�
pozvání� k� natáčení� se� svými� vyhlá-
šenými� svatebními� koláčky� a� učila�
naše�tři�děvčátka�v�krojích�-��Karolí-
nu�Bittovou,�Adélku�Lhotskou�a�Julii�
Kovaříkovou� koláčky� péct.� Není� to�
žádná� legrace� postavit� se� před� ka-
meru,� chovat� se� přirozeně� a� záběry�
několikrát�opakovat.�Naši�účinkující�
se�však� zhostili� svého�úkolu�na�vý-
bornou.�Nakonec�se�všichni�„neher-
ci“� shodli� na� tom,� že� to� byla� velmi�
atraktivní�a�zajímavá�zkušenost�záro-
veň�s�propagací�našeho�skanzenu�ve�
veřejnoprávní�televizi.�Děkujeme!

Koncert tříkrálový
Začátkem�ledna�se�uskutečnil�v�sále�obecního�domu�3.�ročník�Tříkrálové-

ho�koncertu�duchovní�hudby.�V�podání�chrámového�sboru�kostela�sv.�Ducha�
v�Opavě,�komorního�souboru�Collegium�di�Sancto�Spirito�a�sólistů�z�Malých�
Hoštic�zazněly�před�plně�obsazeným�sálem�nádherné�skladby�pod�mistrov-
skou� taktovkou�pana�Jiřího�Horáka.�Na�závěr�si�všichni�společně�zazpívali�
krásnou�koledu�Narodil�se�Kristus�Pán�a�odcházeli�jsme�plní�dojmů,�s�krás-
ným�pocitem,�protože�šlo�o�jedinečný,�kulturní�a�hudební�zážitek.

Vítání občánků

postýlce za přítomností sudiček, kte-
ré jim symbolicky popřály rozum, 
štěstí a lásku. Nemohu opomenout, 
že našim maličkým přišly zahrát  
a zazpívat také starší děti z  kytaro-
vého kroužku ze základní školy pod 
vedením p. učitelky Sabiny Šrekové 
s  tematicky zvoleným programem. 
Věřím, že se tato novodobá a ušlech-
tilá tradice zachová a budeme v naší 
obci vítat stále více nových občánků.

za kulturní komisi Miroslava Konečná

Hokejový turnaj 
na umělé trávě 2018

Letos v zimě jsme pořádali I. roč-
ník hokejbalového turnaje na místní 
umělé trávě. Po loňském nultém roč-
níku jsme netrpělivě čekali na ohlasy 
a zájem, tak musíme říct, napsat, že 
jsme byli velmi spokojeni a turnaj se 
líbil. Byla i hojná účast.  Proto jsme se 
letos v lednu rozhodli turnaj zopako-
vat. Turnaj se konal 6. ledna v sobotu 
a zúčastnilo se ho 7 týmu, čím jsme 
byli mile překvapeni.  Počasí se také 
vydařilo, kdy nás nepotkaly ukrutné 
mrazy jako loni a ukázalo se i sluníč-
ko a myslím, že si každý zúčastně-
ný přisel na své. Jenom trošku malá 
kaňka na turnaji, a to zraněni Vla-
dislava Bii, který utrpěl zlomeninu 
nosu, ale to bohužel ke sportu patří 
a doufám, že bude brzy v  pořádku. 
Na závěr můžeme říct, že se turnaj 
povedl, samozřejmě je to ještě všech-
no v začátcích a pořád se máme, co 
zlepšovat např. příští rok budou větší 
branky. Poděkování patří tenistům 
za poskytnutí kabiny a vybaveni a 
také fotbalistům za poskytnutí hrací 
plochy.  Konečná tabulka hokejbalo-
vého turnaje na umělé trávě:

1. Kanadská Smetánka
2. Hasiči
3. Sexy Fousci
4. Šafo Team
5. Mladí Páni
6. Staří Páni
7. Aucajdři
8. Miroslav Unruh ml.

za hokejisty Miroslav Unruh ml.

Vítězný tým na umělé trávě  
Kanadská Smetánka:
Richard�Blaga,�Radek�Blaga,�Víťa�

Prchala,� Marek� Fuss,� Petr� Cigan,�
Petr� Mareta,� Zbyněk� Proske,� Jan�
Grygarčík�a�skalní� fanoušci�Kanad-
ské�Smetánky
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Vážení�a�milí�spoluobčané,�drazí�bratři�a�sestry,�
Květnou� nedělí� vstoupíme� do� Svatého� týdne,� což� je� bezprostřední� 

příprava�na�největší� � svátky�celého� liturgického� roku�–�velikonoce.�Na�
Zelený� čtvrtek� dopoledne� si� budeme� uvědomovat� � ustanovení� svátos-
ti� kněžství� a� odpoledne� ustanovení�Nejsvětější� svátosti� oltářní,� na�Vel-
ký�Pátek�naše�myšlenky�povedou�ke�kříži� -�utrpení�a�smrt�Pána�Ježíše.� 
Na�Bílou� sobotu� již� budeme� slavit� vzkříšení� Páně� a� v� neděli� na�HOD�
BOŽÍ�VELIKONOČNÍ�(slavnost�všech�slavností�a�svátek�všech�svátků)�
tuto�skutečnost�oslavíme�slavnou�bohoslužbou�v�10�hod.�ve�farním�kostele 
�sv.�Jana�Křtitele�ve�Velkých�Hošticích.�Při�této�příležitosti�vás�všechny�
zvu�a�přeji�vám�požehnané�svátky�velikonoční,�radostné�aleluja,�pravou�
pohodu�a�štěstí�v�osobním�životě.�� ���������������������P. ThDr.  Radovan  Hradil 

V  sobotu 24. února od 14.00 se v tělocvičně ZŠ konal 
Dětský karneval, který byl hojně navštíven nejen dětmi, ale 
i dospělými. Na sále téměř čtyři hodiny skotačilo několik 
desítek masek, například různá zvířátka, princezny a další 
krásné a originální masky, např. potápěč, páv. Pro účastníky 
karnevalu bylo připravené chutné občerstvení. Děti si při-
šly hlavně zatančit, ale také se soutěžilo a zpívalo za slad-
kou odměnu. O program se postarali paní učitelky a Ondra 
Šafarčík s Kubou Chřibkem. Většina dětí odcházela domů 
s jednou nebo i několika výhrami z bohaté tomboly. Děkuji 
všem za pomoc a za účast.

za Klub rodičů při MŠ Malé Hoštice Jana Pivodová

     
    Centrum volného času Kravaře, 
    příspěvková organizace 
    Náměstí 20/419, 747 21 Kravaře, IČO: 75080362 
    tel.: ředitelka: 553 777 588, pedagogové: 553 777 587, účetní: 553 777 589 
    mobil: 776 691 811, 775 657 051 
    e-mail: cvc@cvckravare.cz, www.cvckravare.cz 

 

     
 
 
 

 

 

Centrum volného času Kravaře ve spolupráci s obcí Malé Hoštice pořádá 
 
 
 
 
 

     pro děti z Malých Hoštic i okolí od 1. do 7. třídy. 
 

 
      Děti se vydají „po stopách Sherlocka Holmese“,  
      a mohou se těšit na program plný legrace, zábavy a výletů.   
      

           Sraz dětí: vždy od 7:30 do 8:30 hodin v učebně dopravního hřiště v areálu TJ Slavia.   
           Ukončení: vždy v 16:00 hodin v učebně dopravního hřiště v areálu TJ Slavia.  

 
 
  Děti z Malých Hoštic dostanou příspěvek z obce 500,- Kč. 
 
   /v ceně: jízdné, vstupné, pedagogický dozor, externí vedoucí, materiál ke hrám  
     a soutěžím, 2x denně svačina, oběd, pitný režim, ceny pro děti   
 

PROGRAM 
 

PONDĚLÍ 30. 7. 2018: SEZNAMOVACÍ DEN V MALÝCH HOŠTICÍCH 
- den plný sportovních a zábavných her v Malých Hošticích  
S sebou: sportovní oblečení a obuv dle počasí, batoh, láhev na pití, pláštěnku, opalovací krém. 
 

ÚTERÝ 31. 7. 2018: VÝLET AUTOBUSEM DO DINOPARKU 
- dobrodružný den v Dinoparku v Ostravě 
S sebou: oblečení a obuv dle počasí, láhev na pití, pláštěnku, opalovací krém, kapesné, batoh na 2 popruhy (dostatečně 
velký na svačinu, láhev s pitím a pláštěnku). 
 

STŘEDA 1. 8. 2018: PĚŠÍ VÝLET NA KOUPALIŠTĚ V OPAVĚ 
- vodní radovánky na koupališti v Opavě/v Aquaparku Kravaře 
S sebou: oblečení a obuv dle počasí, plavky, sáček na mokré plavky, ručník, láhev na pití, pláštěnku, opalovací krém, 
kapesné, batoh na 2 popruhy (dostatečně velký na svačinu, láhev s pitím, pláštěnku, ručník, plavky, opalovací krém).  
Navíc může být: deka, plážová obuv (v případě, že se vejde také do batohu).  
V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ VÝLET VLAKEM DO AQUAPARKU 
 

ČTVRTEK 2. 8. 2018: VÝLET VLAKEM DO HLUČÍNA, NÁVŠTĚVA DĚTSKÉHO RANČE HLUČÍN 
- prohlídka ranče a jízda na koních 
S sebou: oblečení a obuv dle počasí, láhev na pití, pláštěnku, opalovací krém, kapesné, batoh na 2 popruhy (dostatečně 
velký na svačinu, láhev s pitím a pláštěnku). 
 

PÁTEK 3. 8. 2018: PĚŠÍ VÝLET DO OPAVY – NÁVŠTĚVA DOMU UMĚNÍ V OPAVĚ, ZÁVĚREČNÉ OPÉKÁNÍ S RODIČI 
- naučně zábavný program v Domě umění v Opavě, od 16:00 do 17:30 společné opékání s rodiči 
S sebou: oblečení a obuv dle počasí, láhev na pití, pláštěnku, opalovací krém, kapesné, batoh na 2 popruhy (dostatečně  
velký na svačinu, láhev s pitím a pláštěnku).  

                  
 

Tábor je kapacitně omezen! Přihlášky a platby přijímáme nejpozději do 15. 6. 2018. 
Vyhrazujeme si právo na změnu programu v případě nepřízně počasí nebo při nenaplnění minimální kapacity tábora. Přihlášky si můžete vyzvednout 
v CVČ Kravaře, nebo stáhnout na našich webových stránkách. Přihlášky budou k dispozici také v Obecním domě v Malých Hošticích. Platit lze hotově 
v CVČ nebo převodem na účet. Děti z Malých Hoštic platí pouze 1000,- Kč, 500,- Kč je příspěvek z obce Malé Hoštice. 

Dětský karneval

Plníme�vaše�přání�-�dětí,�ale�i�dospěláků.�Letní�
příměstský�tábor�v�Malých�Hošticích�opět�bude!�
Tábor�v�roce�2018�bude�celý�ve�znamení�zábavy,�
legrace�a�výletů.�Děti�se�navíc�vydají�„po�stopách�
Sherlocka�Holmese“.
Přejeme� si,� aby� náš� letní tábor 2018� byla� naprostá� pecka.� 

Vše�chceme�zase�trochu�posunout�a�mít�nadmíru�dokonalé,�a�proto�jsme�se�rozhodli�tento�
tábor�uspořádat�ve�spolupráci�s�příspěvkovou�organizací�Centrum�volného�času�Kravaře.
Standardně�dětem�poskytujeme�hromadu�zábavy,�v�předchozích�letech�byly�tábory�spor-

tovně�zaměřeny,�ale�tentokrát�na�děti�čeká�více�výletů.�Mohou�se�těšit�na�výlet�do�Dinoparku,�
na�koupaliště,�výlet�vlakem�do�Hlučína�na�dětský�ranč,�ale�také�je�čeká�návštěva�domu�umění.
Přestože�ani�náš�tábor�není�nafukovací�a�bude�trvat�jen�5�dnů,�bude�na�vaše�děti�čekat�mnoho�dalšího.�Nově budou 

také v ceně zahrnuty svačinky 2x denně (dopoledne, odpoledne), pitný režim, diplomy a dárečky pro děti!
V�případě�zájmu�o�příměstský�tábor�konající�se�v�období�30.�7.�-�3.�8.�2018�zašlete�vyplněnou�přihlášku�do�Centra�

volného�času�Kravaře,�popř.�odevzdejte�na�obecní�úřad.�I�samotné�přihlášky�budou�k�dispozici�na�obecním�úřadě�v�
Malých�Hošticích,�v�prostorách�Základní�školy�nebo�na�webových�stránkách�cvc@cvckravare.cz.
Cena�táboru�je�1.500�Kč.�Pro�děti�z�Malých�Hoštic�přispívá�obec�opět�500�Kč,�rodiče�tedy�zaplatí�pouze�1000�Kč/

dítě.�Více� informací� a�podrobný,�velmi�atraktivní�program�s�brzkým�ranním�scházením,�naleznete�na�webových�
stránkách�MČ�Malé�Hoštice,�na�facebooku�Malých�Hoštic,�v�ZŠ�Malé�Hoštice�a�v�CVČ�Kravaře.

Bc. Marie Vegelová, zastupitelka

Letní příměstský tábor 
v Hošticích opět BUDE!

V lednu letošního roku byl zahá-
jen dlouho připravovaný projekt 
Jak na invazivní druhy rostlin na 
Hlučínsku a v  polských gminách, 
který realizuje Sdružení obcí Hlu-
čínska s polskými gminami Kietrz, 
Pietrowice Wielkie a Krzyżanowice 
za finanční podpory programu  IN-
TERREG V-A Česká republika - Pol-
sko.

Projekt se zabývá řešením pro-
blémů v krajině společného pře-
shraničního regionu v souvislosti se 
značným výskytem invazivních dru-
hů rostlin, zejména křídlatek a bol-
ševníků. Tyto rostliny nemají větší 
nárok na živiny a najdeme je všude 
- uprostřed měst a obcí, na kraji sil-
nic, v lesích, u vodních toků, v  po-
lích atd. Vytlačují původní druhy a 
mohou také pozměňovat poměry 
živin v  půdě. Zhoršují přístupnost 
pozemků a zvyšují náklady na údrž-
bu krajiny. Některé z nich jsou navíc 
velmi škodlivé lidskému zdraví. Je-
jich invazi lze zabránit pouze cílenou 
mechanicko-biologickou likvidací, 
která musí být efektivní, celoplošná 
a důsledná. Jelikož je včasná reak-
ce - prevence a rychlá likvidace na 

budou vytvořeny elektronicky pří-
stupné databáze a mapy s výskytem 
invazivních rostlin. Údaje k plochám 
výskytu invazivních druhů budou 
řazeny po katastrech obcí a gmin, 
součástí budou mapy v elektronické 
verzi s vyznačením výskytu.

Na závěr projektu v  červnu 2019 
budou vydány informační letáky pro 
veřejnost, které poskytnou informa-
ce o těchto rostlinách, zásady zachá-
zení s nimi apod. Tyto letáky budou 
distribuovány do všech domácností 
na Hlučínsku a ve 3 partnerských 
gminách. Pro obce, města a vlastní-
ky dotčených pozemků z obou stran 
regionu budou připraveny metodiky 
likvidace invazních druhů.

Radim Lokoč

Začíná realizace česko-polského projektu zaměřeného 

na INVAZIVNÍ DRUHY ROSTLIN
malé ploše podstatně levnější než 
řešení následků masové invaze, byly 
stanoveny následující cíle a s  nimi 
související aktivity:

Hlavním cílem projektu je získání 
přehledu ploch s výskytem invaziv-
ních rostlin, resp. vytvoření podkla-
du pro pozdější celoplošnou likvi-
daci těchto rostlin. Dále je nezbytné 
zvýšení znalosti o invazivních dru-
zích, o možnostech jejich likvidace.

Od měsíce března 2018 bude až do 
jara roku 2019 probíhat komplexní 
mapování ploch s invazivními rostli-
nami v jednotlivých obcích regionu. 
Mapovatelé budou procházet území 
obcí a zaznamenávat dle metodiky 
do databázových karet výskyt inva-
zivních druhů. Z takto získaných dat 
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Chtěla bych Vás informovat o čin-
nosti členů živého růžence v uplynu-
lém období.

V sobotu 7. 10. 2017 se 7 poutníků 
z naší obce vydalo na pouť do Koc-
lířova u Svitav. Koclířov je apoštolát 
Fatimský a právě uplynulo 100 let, 
kdy se ve Fatimě zjevila Panna Maria 
třem pasáčkům a předala jim posel-
ství. V tento den se také konaly po-
chody, akce v  různých částech světa 
tzv. „Růženec na hranicích“.

Týden před slavnosti Všech sva-
tých jsme provedli brigádu – úklid 
hřbitova ve Velkých Hošticích.

Další akci, kdy se zapojily i děti 
byly v  adventní době – roráty. Děti 
s lucerničkami oživily naši kapli. Dě-
kujeme za tento dobrý skutek.

V  předvánoční době bylo možno 
shlédnout výstavu betlémů a odnést 
si do svých domovů „Betlémské svět-
lo“. To k  nám bylo dovezeno a pře-
dáno Skauty z  dalekého Betléma. Je 
to plamínek zapálený v  betlémské 
jeskyni, v níž se narodil Ježíš Kristus.

Nejvýznamnější akci byla Tříkrá-

Než jsme se nadáli, přehoupli jsme 
se do 2. pololetí školního roku.

Díky naší nové paní ředitelce Mgr. 
Marcele Rončkové, můžeme jako jed-
na z  mála opavských školek využívat 
při práci s  dětmi Klokanův kufr. Je 
to pomůcka, pomocí které je možné 
zjistit aktuální stav dovedností dítěte 
a zároveň je okamžitě začít rozvíjet a 
upevňovat.

K  individuální samostatné práci 
s dětmi využíváme také nově poříze-
né iPady. Díky nim můžeme dětem 
nabídnout hry k  rozvoji soustředění, 
postřehu i logického uvažování. IPa-

PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY!
Během měsíce března čeká v budově místní  školy na předškoláky miniškolička pro budoucí prvňáčky. Setkání  

budou probíhat vždy v pondělky  12.3., 19. 3., 26. 3. a z důvodu Velikonoc jednou ve středu  4. 4. vždy od 15.15 hodin.  
Děti si vyzkouší  různé činnosti a úkoly z  oblasti jazykové, grafomotorické, matematické, ale i pohybové nebo  
hudební.  Zdokonalí tak své předškolní vědomosti a dovednosti. Rodiče mohou případné potíže konzultovat s učitel-
kou. Předškoláčci se připraví na svůj velký den, k zápisu do školy. Zápis bude probíhat ve čtvrtek  5. 4. a v pátek  6. 4. 
v době od 14 – 18 hodin.

                                                                                            Těšíme se na Vás! Za školu Mgr. Eva Grambalová

BUDEME MÍT NOVÁ OKNA!
Na tuto chvíli škola čekala dlou-

ho…proto nám ani nevadí, že reno-
vace oken probíhá v průběhu škol-
ního roku.  Vzájemnou spolupráci  
a tolerancí vše zvládneme!!! 

Jsme rádi, že zastupitelům OÚ 
městské části Opavy-Malé Hošti-
ce není naše škola lhostejná. Jsou 
to právě oni, kteří se o tuto akci 
zasloužili. Velké poděkování patří 
především naší p. starostce Mgr. M. 
Konečné a p. místostarostovi G. Hol-
leschovi. Rovněž děkuji firmě Rene-
sa za zdárný průběh demontážních  
a montážních prací, ale také všem 
zaměstnancům školy.

Mgr. Marcela Rončková, ŘŠ

lová sbírka, která se konala pod 
záštitou Charity. Z  dobrovolníků se 
nám podařilo vytvořit 7 skupin ko-
ledníků. Odměnou jim byl pocit pro 
dobrou věc a sladkosti, které si vy-
koledovali. Všem dárcům bychom 
chtěli poděkovat za vlídná přijetí.

Aktuální: Protože jsme vstoupili 
do postní doby, konají se v naši kapli 
„Křižové cesty“ v neděli ve 14 hodin.

Blíží se největší křesťanské svátky – 
VELIKONOCE a to je důvod, jak si 
navzájem popřát, oslavit a zazpívat: 
Ať zní radostní ALELUJA, neboť Pán 
z mrtvých vstal.

Za členky Živého růžence Marie Fialová

Živý Růženec

Okénko do MŠ dy  využíváme také při komunikaci 
s  rodiči. Umožňuje nám to program 
Seesaw. Každý rodič má přístup pou-
ze k informacím ohledně svého dítěte. 
Na fotkách, či videích je průběžně in-
formován o úspěších, či nedostatcích 
svého dítěte v MŠ. 

Velmi si ceníme nové učební po-
můcky – interaktivní tabule. Je to fi-
nančně nákladná záležitost, ale naše 
MŠ se může pyšnit jejím vlastnictvím. 
Nabízí spoustu možností využití při 
práci s dětmi. V měsíci březnu ji před-
vedeme také rodičům na odpolední 
akci pod názvem ,,Jaro ťuká na dveře“. 

Ve spolupráci s Mas Opavsko a EU 
jsme se zapojili do operačního pro-
gramu: Výzkum, vývoj, vzdělávání. 

Dveře MŠ se pro veřejnost otevřou 
v  dubnu. Rodiče chystající se s  dí-
tětem k  zápisu do MŠ, budou moci 
MŠ navštívit a podívat se, popř. se 
informovat u učitelek na vše týkající 
se provozu a chodu MŠ. Termín Dne 
otevřených dveří bude včas upřesněn 
a zveřejněn na plakátech a webu školy.

Zápis do MŠ je stanoven na 2. a 3. 
května 2018 od 8:00 do 16:00 hod. 
v budově MŠ.

Již od 1. dubna si můžete ve školce 
vyzvednout Přihlášku k  předškolní-
mu vzdělávání. S  vyplněnou přihláš-
kou navštívíte dětského lékaře, který 
potvrdí, že dítě je řádně očkováno a 
může do kolektivu. Bez lékařského 
potvrzení nemůže být dítě přijato. 

Děti měly během 14 dnů možnost se-
známit se ve školce s novými logický-
mi hrami k rozvoji jejich vnímavosti, 
postřehu, logického myšlení, paměti i 
pohotové reakce.

S velikým ohlasem rodičů se setka-
la přednáška Mgr. Šárky Sohrové na 
téma: Školní zralost. Rodiče se zde 
dozvěděli, co je předpokladem pro 
úspěšný vstup dítěte do ZŠ, kdy zva-
žovat odklad povinné školní docház-
ky a jak děti připravovat doma. Mohli 
besedovat nejen s  lektorkou, ale také 
učitelkou budoucích prvňáčků a paní 
ředitelkou. Po ukončení měli rodiče 
možnost nahlédnout do portfolia své-
ho dítěte, popř. se individuálně infor-
movat u paní učitelek na své třídě.

V  den zápisu takto vyplněnou při-
hlášku odevzdáte v  MŠ. V  případě 
volné kapacity můžeme děti přijímat 
i v  průběhu celého školního roku. Je 
však nezbytné, zúčastnit se řádného 
zápisu v květnu. Tam upřesníte datum 
nástupu Vašeho dítěte do MŠ.

Hana Kupková-ved.uč.MŠ

Základní škola a Mateřská škola Opava - Malé Hoštice  
- příspěvková organizace, Dvořákova 37, 747 05  Opava - Malé Hoštice
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Jednotlivé vesnice jsou zde velmi de-
tailně zachyceny se všemi stojícími ob-
jekty. Můžeme tak poměrně přesně re-
konstruovat situaci v Malých Hošticích 
a Pustých Jakarticích v období krátce po 
1. světové válce.

V  Malých Hošticích jsou dva domi-
nantní stavební objekty, a to hospo-
dářské dvory, které patřily johanitské 
komendě v  Opavě (Commende) a díl 
nazvaný podle majitelů z 19. století von 
Gellhorn. Johanitský dvůr byl v  mís-
tech dnešního zemědělského družstva, 
statek Gellhorn se nacházel v prostoru, 
kde je dnes ulice U Kaple. Na křižovatce 
hlavní silnice, vedoucí od Opavy na Vel-
ké Hoštice, a na ni kolmé cesty vedou-
cí na sever do Pustých Jakartic (dnes 
Cihelní), je zakreslena budova celnice 
(Zollhs. – Zollhaus). Kromě kůlny v poli 
severozápadně od vesnice (Schuppen) 
zde ještě vidíme obrys těžního prostoru 
malohoštické cihelny (Zgl. – Ziegelei). 
Na návsi můžeme vidět zakreslenu po-
lohu kaple, odkud vybíhá dnešní ulice 
Družstevní. Z  následující křižovatky 
vybíhá východním směrem dnešní uli-
ce Školní a na jejím konci lze rozeznat 
půdorys bývalé školní budovy. Dnešní 
ulice Dvořákova a Sportovní tehdy ještě 
nebyly zastavěny.

Na  dnes hustě zastavěných ulicích 
Kmochova, Luční a Svobody rozezná-

říká lidová pranostika, ale my zahrádká-
ři nejsme zalezlí za kamny nikdy - my 
jsme stále aktivní. O tom svědčí naše 
účast na Silvestrovském běhu. Tentokrát 
Kelišky představovaly včelky ohrožova-
né včelím morem a chráněné zdatnými 
včelaři, které věrohodně ztvárnili naši 
zahrádkáři.

V lednu jsme si náramně užili zahrád-
kářský ples, který se opět vydařil. K tanci 
hrála již osvědčená skupina Trio Domi-
no z Ostravy. Děkujeme všem sponzo-
rům a dárcům za příspěvky do tomboly, 
kterých bylo tolik, že nikdo neodcházel 
domů s prázdnou. 

Čtvrt roku máme za sebou, je tu 
březen a s ním i jaro. My jsme ho při-
vítali valnou hromadou na obecním 
úřadě a pozvání přijala a zúčastnila 
se ředitelka úřadu obecního spolku 
ČČK Opava paní Mikulová Zuzana, 
která nás mimo jiné informovala o 
různých věcech týkající se této or-

Mapa Malých Hoštic a Pustých Jakartic

z roku 1919
Na mapovém souboru Pruského zeměměřičské-

ho úřadu pro okres Hlubčice s  obcí Piltsch (dnes 
Pilszcz v Polsku) z roku 1919 jsou zakresleny také 
okolní vesnice na tehdy pruské straně, včetně Ma-
lých Hoštic a Pustých Jakartic. Mapa v měřítku 1 : 
25  000 zachycuje zajímavý stav, který trval pouze 
krátkou dobu, a to od vzniku Československa v říj-
nu 1918 do připojení Hlučínska k  nové republice 
v únoru 1920.

me jen několik rozptýlených budov. 
Poblíž tehdy ještě neexistující Luční je 
zakreslená vodní plocha rybníka a ulice 
Na Pastrníku byla tehdy jen polní ces-
tou lemovanou stromy.

V jižní části vesnici protínala železni-
ce, ale ještě zde není zastávka, protože 
ta byla vybudována teprve v roce 1947.

Pusté Jakartice
Spojení mezi Malý-

mi Hošticemi a Pustý-
mi Jakarticemi bylo v  té 
době možné buď polní 
cestou, nebo dnes nee-
xistující silnicí, která byla 
pokračování dnešní pol-
ní cesty.

Pusté Jakartice byly 
tvořeny zejména hospo-
dářskými budovami zdej-
šího statku (V. – Vorwerk) 
a budovou celního úřadu 
(Z.A. – Zollamt). Dále je 
zde zakreslena pila (S.W. 
– Sägewerk) a v poli smě-
rem k Arnoštovu vidíme 
ještě jednu kůlnu (Schup-
pen).             Zdeněk Kravar

ZAHRÁDKÁŘI
18. března se konala v obecním domě 

Výroční členská schůze, jejíž součástí 
byla poutavá přednáška o pěstování lé-
čivých bylin na našich zahradách. 

30. dubna se aktivně zúčastníme  
Sletu čarodějnic. Dále pak s  ohledem 
na počasí plánujeme brigády, posezení  
u country hudby a cyklovýlety.

Na 5. května je naplánován zájezd  
do Kroměříže na výstavu FLORIA JARO 
2018. Další částí zájezdu bude prohlídka 
Arcibiskupského zámku a zahrad. Věří- 
me, že nám bude počasí přát a zájezd  
si všichni hezky užijeme. 

za Český zahrádkářský svaz  
Malé Hoštice Helena Šafarčíková

termín se včas upřesní a zájemci se 
můžou nahlásit u p. Klingerové a p. 
Wehovské. Doufám, že v  brzkých 
dnes začnou krásné jarní dny a mů-
žeme uskutečnit už nějaký malý jarní 
výlet, ale k tomu je zapotřebí krásné 
sluníčko a vaše zdraví, abyste si to 
mohli užít. 

Za ČČK Bronislava Klingerová

„Březen za kamna vlezem, duben ještě tam budem“

SO
U

TĚ
Ž

 Český zahrádkářský svaz Malé Hoštice opět vyhlašuje fotografickou soutěž tentokrát s názvem  
„KVETOUCÍ ZÁHONY NAŠICH ZAHRAD“. Do soutěže se mohou přihlásit všichni občané Malých Hoštic i Pustých 
Jakartic tak, že zašlou letošní fotografii kvetoucího záhonu ze své zahrady na e-mailovou adresu f.mlynek@seznam.cz nebo 
jarmila.paverova@seznam.cz (nezapomeňte uvést své jméno a adresu, případně název květin). Pokud by někdo neměl možnost 
zaslat fotografii e-mailem, může ji předat panu Františku Mlýnkovi nebo kterémukoliv členu výboru ČZS Malé Hoštice. Pokud 
někdo nemá možnost vyfotit své květiny sám, může požádat o vyfocení pana Františka Mlýnka (tel. 605 056 718) nebo paní Jar-
milu Paverovou (tel. 723 242 363). Fotografie se budou přijímat do 15. 7. 2018 a můžete si je pak prohlédnout v zahrádkářském 
areálu během Malohoštického odpustu a těm nejhezčím dát svůj hlas. Soutěž bude probíhat anonymně, soutěžní fotografie bu-
dou označeny pořadovými čísly. Ceny budou výhercům předány na členské schůzi ČZS Malé Hoštice v našem obecním domě.  
Určitě Vám na zahradě pokvetou hezké a zajímavé květiny, proto neváhejte a zapojte se do této soutěže.  Přejeme Vám krásné 
sluncem prosvětlené a jarem provoněné pohodové dny. za Český zahrádkářský svaz Malé Hoštice Helena Šafarčíková

Nová sezóna Českého červeného kříže
ganizace a mimo jiné nás požádala 
a vyzvala, abychom se zapojili k dár-
cům krve, kterých je pořád nedosta-
tek. A proto si dovoluji oslovit i vás 
občany Malých Hoštic, kteří bys-
te měli zájem na transfúzní stanici 
v Opavě darovat svou krev. Požada-
vek je věk 18-65 let. Předem všem 
dárcům děkujeme. Zjara proběhne 
další sbírka proti rakovině tentokrát 
se týká tlustého střeva. My jako or-
ganizace z Malých Hoštic se také do 
sbírky zapojíme. Dále plánujeme na 
popud paní ředitelky prohlídku eva-
kuačního centra v Opavě, který bude 
dle slov p. ředitelky velmi zajímavý. 
Můžou se zúčastnit i místní občané, 
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lební valnou hromadu, na které jsme si 
zvolili předsedu a členy výkonného vý-
boru. Post předsedy obhájil jednomysl-
ně pan Gunter Hollesch, místopředse-
dou byl zvolen Lukáš Vaněk, sekretářem 
Břetislav Schaffartzik a hospodářem Da-
niel Kašný. Za členy výboru poté Michal 
Kokošek, Richard Blaga a Lukáš Bilíček. 

Rád bych také při této příležitosti 
oslovil potencionální zájemce o fotbal 
v Malých Hošticích:
• Uvítáme zájemce o trénování mládeže 
• Přibíráme nováčky do fotbalové ško-

ličky
• K  dispozici máme stále k  zakoupení 

fanouškovské šály
• Rádi poskytneme reklamní plochy 

k propagaci vaší firmy
• Uvítáme sponzoring fotbalu v MH

Sledujte nás na www.fotbalmh.cz a na 
facebooku TJ Slavia Malé Hoštice 

Za fotbalový oddíl TJ Slavia Malé Hoštice – 
předseda oddílu fotbalu Ing. Michal Kokošek 

HASIČI
Vážení spoluobčané, letošní rok pro hasiče začal hned první 

sobotu, a to účastí na turnaji v hokejbale na umělé trávě na 
místním hřišti. Obhajovali jsme loňské vítezství, ale obhajoba 
se nepovedla a skončili jsme na 2. místě. Na konci ledna pro-
běhla výroční valná hromada, kde jsme zhodnotili uplynu-
lý rok.  Následoval tradiční hasičský ples, který byl problém 
vyprodat oproti minulým ročníkům, tedy alespoň vrchní sál. 
Tady bych chtěl poděkovat všem, kteří nám pomohli s boha-
tou tombolou. 1. března došlo v naší jednotce k výměně veli-
telů. Po deseti letech předal funkci velitele jednotky p. Roman 
Sliž svému nástupci a to p. Patrikovi Národovi. Chtěl bych 
tedy p. Sližovi moc poděkovat, za těch 10 let obětavé práce, 
kdy musel řešit nejeden problém při požárech, povodních  
a přírodních pohromách v  naší obci. Romane, DĚKUJE-
ME!!! Naši žáci se už zúčastnili dvou halových závodů v Brně 
a Raškovicích. Nyní je čeká dlouhá cesta na sever Čech do Jab-
lonce nad Nisou, takže jim přejeme šťastnou cestu a mnoho 
sportovních úspěchů. Na závěr bych chtěl připomenout všem 
spoluobčanům, že i nadále sbíráme vysloužilé elektrospotře-
biče po domluvě s p. Věnckem na telefoním čísle 603 502 155. 
Děkujeme.                                                         za SDHVěncek Pavel

Začátkem roku 2018 v  zásaho-
vé jednotce přišla změna na postu  
velitele jednotky. Toto místo opus-
til po 10-ti letech pan Roman Slíž  
a na jeho místo nastoupil pan Patrik 
Národa. Došlo vlastně k  výměně  
z  postu velitele družstva na post  
velitele jednotky .

Taktéž v  tomto období přišli dva 
nový členové a to pan Tomáš Liebre-
ich a pan Pavel Boček . Tito dva mla-
dí muži přinesou do jednotky mla-
dou krev a snad i inspiraci pro další 
kluky, co by měli zájem pracovat pro 
obec, jakožto hasič zásahového 
družstva. Tímto žádám zájemce, co 
by měli zájem dělat tuto zajímavou 
a zároveň těžkou práci, aby se obrá-
tili na velitele pana Patrika Národu  
tel.: 734 408  748 anebo na email:   
patriknaroda@seznam.cz .

V roce 2018 jsme už v prvních mě-

Zima se snad již definitivně s  námi 
rozloučila a tak všem příznivcům fot-
balu v Malých Hošticích přeji příjemné 
jarní čtení fotbalových řádků.

V rámci příprav na sezónu jsme, dá se 
říct již tradičně, vyslali naše „A“ muž-
stvo spolu s  dorostenci na soustředění 
v  Rožnově pod Radhoštěm, kterého 
se opět zúčastnila většina hráčského 
kádru. V  rámci soustředění, kde kluci 
odběhali a nestoupali zimní kilometry 
také „A“ mužstvo sehrálo přípravný zá-
pas s TJ Tatran Halenkov (1. B třída) ve 
kterém zvítězili 2:1 po dvojitém zásahu 
Vladana Bartoška.

V  rámci přípravy na sezónu se ještě 
naše „A“ mužstvo sehrálo několik dal-
ších utkání a o jejich výsledku se může-
te dočíst na našich internetových strán-
kách: www.fotbalmh.cz 

Samotný kádr „A“ mužstva se nijak 
razantně nemění, očekáváme návrat 
obránce Davida Kubaly z  Pusté Polo-
mi, v rámci přípravy zkoušíme mladou 
naději Davida Horného momentálně 
hráče TJ Palhanec a s  největší pravdě-
podobností se budeme na jaře muset 
obejít bez opory na stoperské pozici 
Erika Klingera, který se rozhodl více vě-
novat v této jarní části studiu na vysoké 
škole v Brně.

První jarní utkání nás čeká v  nedě-

Změna velitele u zásahové jednotky JSDH Malé Hoštice
sících absolvovali mnoho školení – 
zdravovědu pod vedením Bc. Robina 
Malchárka z HZS Hlučín a také ško-
lení našich nových členů, jak z  po-
žární taktiky, tak i praktického vý-
cviku – který byl zaměřen na hašení 
požárů. Tyto cvičení budeme během 
roku provádět pravidelně, ať při zá-
sahu jsme připraveni a ne zaskočeni.

Pár informací o zásazích minulého 
roku. V loňském roce naše jednotka 
vyjížděla celkem k  15-ti událostem. 
Jednalo se 2x o požár nízké budo-
vy, 6x požární asistence u kulturní  
a společenské akce, 1x odstraně-
ní nebezpečných stavů, 1x taktické  
cvičení a 5x čerpání vody.

V letošním roce má jednotka v plá-
nu zúčastnit se soutěže zásahových 
jednotek našeho okresu tzv. Relly 
Opava,  dále soutěže o pohár primá-
tora města Opavy,  pravidelných ško-

lení a cvičení  v naší hasičárně, obci  
a kurzů konaných v ústřední hasičské 
škole v  Jánských Koupelích. Během 
roku budeme zkoušet techniku - čer-
padla a další prostředky, člun,  který 
budeme spouštět na vodu už začát-
kem dubna na otevírání Moravice.

Závěrem bych chtěl poděkovat Ro-
manu Slížovi za dlouholeté vedení 
naší jednotky, kde nás vedl správným 
krokem a předal mnoho zkušeností 
ze své profesionální práce hasiče.

Dále mi dovolte, abych poděkoval 
zastupitelům obecního úřadu za po-
skytnutí finanční podpory pro naší 
jednotku. Finanční podporu pomalu 
čerpáme na školení, kterého se v nej-
bližší době zúčastní naši noví členové 
a také za věcné prostředky, kterými 
dovybavujeme naši jednotku.

Patrik Národa, velitel jednotky

li 25. 3. od 15:00 kdy na našem hřišti 
přivítáme hosty z Bruntálu. Přijďte nás 
podpořit. Vstupné opět zůstává nezmě-
něno, a to 20,- Kč pro dospělé a 10,- Kč 
pro seniory, přičemž děti a ženy mají 
vstup zdarma. Rozpis dalších utkání 
najdete poté na našich stránkách nebo 
bude k dispozici ve Sportbaru na hřišti.

Pro letošní rok jsme se také rozhodli 
vyslat na přípravné soustředění mladší 
a starší žáky, kterého by se mělo zúčast-
nit celkem cca. 25 dětí. Své soustředění 
si užijí v krásném prostředí CHKO Bes-
kydy, a to konkrétně v Komorní Lhotce 
ve sportovním areálu Zátiší. Věříme, že 
se takto podaří načerpat potřebné síly 
pro další sezónu, kluci pořádně stmelí 
týmového ducha a užijí si sportovních 
aktivit.

Z kraje letošního roku jsme dle stanov 
Tělovýchovné jednoty zorganizovali vo-

Pro příznivce FOTBALU
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Malohoštický zpravodaj 

Startujeme do nové sezóny! O velikonočním víkendu v nabídce pivní 
speciály, pečená kolena,uzená žebra, velikonoční nádivka. Přijďte 
potěšit své chuťové buňky! Na Zelený čtvrtek nabízíme zelené pivo, v 
pátek speciál z minipivovaru Nachmelená opice,v sobotu ochutnávku 
rumu Republica a pšeničné pivo z Bernardu,v neděli  ke kávě či čaji 
něco sladkého od výrobce Marlenky.Jídlo si prosím objednejte na 
tel.730 547 540. V dubnu budeme mít otevřeno od pátku do neděle,od 
května již úterý až neděle.                 Těšíme se na vás. Váš 100dola tým.

Letošní sezona začala stejně jako ta loňská, kdy se 
o vítězství v okresním poháru utká 8 týmu. Změnil 
se akorát hrací systém, kdy už se nehraje jako loni 
dvoukolové a nadstavba, ale hrají se tři komplet-
ní kola, poté sezóna konči a je znám celkový vítěz.  
Celkem utkání je pro každý tým 21.  Tabulka ještě 
není kompletní.  O konečném pořadí vás budeme 
informovat v dalším vydání zpravodaje.

Omluva: Bohužel ke konci soutěže se některé zá-
pasy ruší, a to z  důvodů nemoci.  Problém je, že 
se to někdy dozvídáme pozdě. Např. zápas s Draky 
Opava, kdy pouze část diváků, fanoušků věděla, že 
se zápas ruší, ostatní přijeli na Zimní stadión a tam 
se dozvěděli o zrušení zápasu, za to se omlouvá-
me a do budoucna se budeme snažit těmto věcem 
předcházet.                  Za Hokejisty:  Miroslav Unruh ml.

Před koncem HOKEJOVÉ 
sezóny 2017/2018


