
pod tekoucí vodou. Ale poslední suché 
a horké roky nás varují, že voda není 
samozřejmostí. Vyschlá koryta řek, 
potoků a studní, dlouhé měsíce bez 
dešťů, to je velké varování! Je nejvyšší čas 
důkladně zvažovat, jak vodu v  krajině 
udržet. Touto problematikou se zabývá 
stát, výzkumné ústavy. Proto chci také 
upozornit na pokračování programu 
Dešťovka, kdy lidé mohou využít 
příspěvek na zachytávání srážkové vody 
v  domácnosti od prostého zalévání 
zahrady až po praní prádla. Na zalévání 
mohou lidé dostat až 55 tis. Kč, na 
zachytávání vody a rozvody po domě až 
105 tis. Kč. Peníze dostanou i  ti, kteří 
si chtějí přebudovat nefunkční jímku 
na nádrž na dešťovou vodu. Žadatelé 
mohou podávat žádosti s  potřebnými 
dokumenty i elektronicky.
Katastrofy se kumulují. V  zimních 
měsících neprojdete Hošticemi, aniž 
byste se nenadýchali hustého dýmu 
polétavého prachu z  lokálních topení. 
Opava se nechvalně umístila na 28. 
místě ve stovce nejznečištěnějších 
měst v  EU (zdroj: světová analýza 
zaměřující se na kvalitu ovzduší). 
NEUVĚŘITELNÉ A SMUTNÉ! A při- 
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Vážení spoluobčané,

Mgr. Miroslava Konečná, starostka 
kontakt: 604 229 364
Lukáš Vaněk, místostarosta 
kontakt:  730 547 550
Adresa: Slezská 4/11, CZ-747 05 Opava
Tel.: +420 553 765 021
E-mail: male.hostice@opava-city.cz
ÚŘEDNÍ HODINY
PONDĚLÍ 8:00 – 11:00 14:00 – 18:00 hod. 
ČTVRTEK 8:00 – 11:00 14:00 – 16:00 hod.
Poradna pro občany: Mgr. Ing. Lenka Prokschová,   
první úterý v měsíci, 17:00 – 18:00 hod., jinak  
po dohodě na tel. č. 607058338 (lépe sms) nebo 
lenkaprokschova@seznam.cz.

Informace
občanům

Tiráž: Vydává Úřad městské části Malé Hoštice, Slezská 11, 
747 05 Opava – Malé Hoštice. Periodický tisk územního  
samosprávného celku. V Malých Hošticích dne 27. 3. 2019, číslo 
18/2019. Za obsah zodpovídají jednotliví přispívající. Redakční 
rada: Mgr. Miroslava Konečná,  Mgr. Ing. Lenka Prokschová, 
Karel Kopperberg a Ing. Marie Vegelová. Příspěvky a podněty  
zasílejte na e-mail: male.hostice@opava-city.cz a lenkap-
rokschova@seznam.cz. Uzávěrka příspěvků do dalšího čísla dne  
15. 6. 2019. Tisk a grafická úprava: H&B Tisk a.s., Opava

přemýšlela jsem, jaké téma zařadit 
do dnešního úvodníku. Většinou 
píši o investičních akcích, ale to se 
samozřejmě ve Zpravodaji dočtete 
také. Nakonec jsem se rozhodla psát 
o tom, co mě trápí nejvíce. O lidské 
lhostejnosti a bezohlednosti k přírodě, 
k naší Zemi. 
Žijeme v době blahobytu, nevybuchují 
bomby, nestíhají nás vražedné 
epidemie, svobodně se rozhodujeme. 
Přesto děláme vše proto, abychom naší 
planetě ublížili co nejvíce. Donedávna 
byly naše největší obavy z  povodní a 
záplav. Dnes se děsíme nedostatku 
VODY, a přesto zaléváme pitnou 
vodou zahrady, napouštíme bazény, 
splachujeme toalety, umýváme nádobí 

číslo 18
březen 2019

tom všichni víme, že polétavý prach 
způsobuje cévní a srdeční choroby, 
a to nemluvím o rakovinotvorných 
účincích hlavně na děti. Je to představa 
smutné budoucnosti pro naše 
potomky, když se chováme k  přírodě 
takto bezohledně. Něco za něco. Když 
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my budeme chránit Zemi, ona bude 
chránit nás a zajistí nám dostatek 
kyslíku, vody i jídla. Dodržujme 
ekologický život a naučme to i své děti. 
Na druhé straně jsou mezi námi  
i spoluobčané, kterým nejsou lhostejné 
osudy jiných lidí, a to je pro nás 
velmi potěšující (viz jejich články 
ve Zpravodaji). Děkuji jim za to, že 
neváhají svůj volný čas obětovat pro 
druhé.

Informace  
občanům

• BIOPOPELNICE - svoz biopopel-
nic začne od 5. 4. 2019 a bude po-
kračovat vždy v sudý týden v pátek.

• ÚKLID VOZOVEK - Harmono-
gram strojního zametání vozovek 
v roce 2019: 2. 4., 2. 5., 4. 6., 2. 7.,  
6. 8., 3. 9., 1. 10., v případě špatné-
ho počasí či poruchy bude zametá-
ní provedeno následující den.

• KONTEJNERY - kontejnery 
pro jarní úklid budou přistaveny  
17. 4. 2019. Přivezeny budou ve 
14 h a odvezeny v 18 h téhož dne. 
Místa zůstávají stejná (restaurace 
U Lípy, hasičská zbrojnice, vlakové 
nádraží, Pusté Jakartice). Kontej-
nery jsou určeny pro zelený odpad.

Víceúčelová hala – Ministerstvo škol-
ství ČR náš podaný projekt vyhodnotil 
jako úspěšný a byl navržen k financo-
vání dle předložené žádosti!
Bezdrátové rozhlasy – zastupite-
lé schválili vypsání veřejné zakázky  
na výběr firmy k  realizaci projektu, 
s  kompletním fungováním počítáme 
koncem září 2019
Komunikace Luční – firma STRABAG 
započne s  realizací rekonstrukce celé 
ulice v jarních měsících
Komunikace Sportovní – ŘSD opra-
ví některé úseky od ulice Opavské až 
ke zvýšenému přechodu na hřiště,  
o dalších opravách se stále jedná
Chodník U Tržnice – je předlážděná 
pravá část chodníku, druhá se bude ná-
sledně rekonstruovat celkově i s obrubami
Cyklostezka z  Malých Hoštic  
ke Kauflandu – pracuje se na projek-
tové dokumentaci tak, aby se stihnul 
v  listopadu podat projekt a žádost  
o dotaci na SFDI. Cyklostezka povede 
v zatrubněné příkopě podél cesty 1/56 
a naváže na cyklostezku vybudovaného 
obchvatu
Dopravní značky na komunikacích  
a obnova směrovacích tabulí ulic 
– společně s  komisí pro bezpečnost  
pracujeme na projektu bezpečnost  
na komunikacích a na obnově směro-
vacích tabulí ulic
Rozšíření garáže – zpracovává se pro-
jekt na rekonstrukci a zvětšení garáže  
u bývalého víceúčelového domu
Stavební pozemky nad hřištěm – spo-
lečně s majitelem sousedních pozemků 
se pracuje na projektové dokumentaci 
výstavby infrastruktury a příjezdových 
cest
Pumptracková dráha – pokračuje vý-
stavba a dokončovací stavební práce na 
dráze pro uskutečnění mezinárodních 
závodů v červenci 2019 
Instalování počítačů – 5 počítačů 
bude instalováno na OÚ pro výuku 
spoluobčanů
Pusté Jakartice – zrealizujeme po-
sezení u studny v  místě zbouraného 

Informace o investičních, neinvestičních  
a dalších akcích v roce 2019

domu, vybudujeme nové digitální 
rozhlasy s  napojením na Malé Hošti-
ce, vykácíme uschlý smrk u kapličky  
a necháme ořezat přerostlé stromy  
u bytovek
Granty SMO – v  rámci úspěšných 
grantů podaných na město budeme vy-
sazovat stromy v lesoparku, zapůjčíme 
si dřevěný betlém s postavami v život-
ní velikosti v  rámci adventních nedělí 
z  Pradědovy galerie, pozveme decho-
vou kapelu Gloria na malohoštický od-
pust a další
Podpořme projekt „Nápady pro 
Opavu“ – obec podala žádost s nápa-
dem rozšířit hrací prvky na dětském 
hřišti o šplhací „Strom s  ptačími  
hnízdy“. Vzhledem k  tomu, že bude 
vše záležet na počtu hlasujících v mě-
síci květnu, rozdáme vám v  dubnu  
do schránek informace o  možnosti  
zaslat hlas právě tomuto nápadu.

Milí Malohoštičtí,
po zimě je tu konečně jaro. Přináší 
více slunných dnů, čerstvý vzduch, 
energii i lepší náladu. Jaro je typické 
svou svěží, jarní vůní, zelenajícími se 
stromy, záplavou žlutých květin a volá 
nás, lidi, do přírody, abychom si vyšli 
na procházky, odpočinuli si od starostí 
všedního dne a načerpali novou, 
životodárnou energii do dalších dnů. 
Tak neváhejte a hurá na výlety!

Miroslava Konečná
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O naší úspěšné škole
V rámci úspěšných projektů bych chtě-
la vyzvednout a poděkovat za kvalitně 
odvedenou práci paní ředitelce Mgr. 
Marcele Rončkové, která získala fi-
nance ve výši 4.500.000 Kč na realizaci 
nové, jedné z nejmodernějších jazyko-
vých učeben v  opavských školách, za 
bezbariérový výtah v ZŠ, nové vstupní 
dveře a získání dalších financí ve výši 
1.500.000 Kč na výstavbu nové učebny 
pro venkovní výuku dětí. Kromě mno-
ha menších projektů v  rámci EVVO 
je naše škola zapojena také do mezi-
národního projektu POHÁDKOVÉ 
MOSTY V EVROPĚ. A to je úspěch.
V  naší základní a mateřské škole  
se nezahálí a p. ředitelce za její snahu 
a píli, za zlepšení materiálních podmí-
nek a kvalitu ve výchovně vzdělávacím 

Poděkování
Obec se neobešla od nového roku bez pomocí firem, našich spolků a aktivit 
spoluobčanů. Všechny akce proběhly za pomocí oběta vých organizátorů, 
předsedů složek a dalších nadšenců. Velmi si toho vážíme a patří jim naše po-
děkování.

Poděkování jednotlivcům:
• slečně Anetě Věnckové za zeleninu  

a ovoce, které dodala ke zdobení 
stromečků pro zvířata v lesoparku

• p. Iloně Pitrašové za ušití kostýmů 
pro sudičky v rámci Vítání občánků

• p. Jindřišce Fussové, p. Marii Hole-
šové a p. Jarce Paverové za pohád-
kovou roli sudiček při Vítání nových 
občánků v obci

• všem dospělým a dětem, kteří vyko-
ledovali v naší obci a v PJ nemalou 
částku při Tříkrálové sbírce a zorga-
nizovali pro koledníky malou oslavu

• p. Aleši Klementovi za zorganizo-
vání brigády a osobní angažovanost 
při budování pumptrackové dráhy 
na hřišti

• p. Jiřímu Horákovi za uskutečnění  
a dirigování Tříkrálového koncertu

• všem hoštickým zpěvačkám, zpěvá-

kům a hudebníkům, kteří se podíleli 
na Tříkrálovém koncertu

• p. Edovi Ribkovi za velmi vstřícný 
přístup při řešení úkolů pro obec 
mimo svou pracovní dobu

• jednotce JSDH za pořezání a úklid 
stromů po silných větrech

• p. Mgr. Zdeňku Kravarovi, Ph.D.  
za pravidelné, historické příspěvky 
do Zpravodaje 

• všem autorům článků do našeho 
Zpravodaje

• p. Jitce Korpasové, p. Kateřině Ber-
gerové a p. Eduardu Pilzovi za ne-
všední a velmi aktuální příspěvky  
do našeho zpravodaje

Poděkování spolkům:
• předsedům složek a spolků za aktiv-

ní podíl při organizování Silvestra, 
plesů v obci a za uspořádání výroč-
ních schůzí 

• poděkování p. Mirku Unruhovi ml. 

a hokejistům za realizaci turnaje 
v hokeji na umělé trávě a za zorgani-
zování veřejného bruslení

• poděkování náleží i všem trenérům 
a vedoucím věnujících se rozvoji 
volnočasových aktivit dětí a mládeže

Poděkování spoluobčanům:
• za spolupráci při úklidu sněhu 

z chodníků a veřejných prostranství 
• za úklid psích exkrementů a smetků 

z místních chodníků
• za hlášení poruch na obecním ma-

jetku (nerovnosti na chodnících, 
nesvítící semafory, nepořádek  
na cestách, u popelnic apod.)

• za příspěvky do charitativní Tříkrá-
lové sbírky

• spoluobčanům za trpělivost  
při opravě chodníku U Tržnice

Miroslava Konečná

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

procesu moc děkuji, což dokazuje i in-
spekční zpráva České školní inspekce 
2018. Nejen jí, ale i všem pedagogům 
školy přeji u příležitostí Dne učitelů 

hodně pevných nervů, elánu, mnoho 
spokojených žáků a nevšedních nápa-
dů do další práce. Paní ředitelka v rám-
ci Dne učitelů navrhla k ocenění paní 
Mgr. Dagmar Mlčochovou za dlouho-
letou pedagogickou činnost statutár-
ním městem Opavou. 

Miroslava Konečná
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Voda – životodárná, jedinečná, ničím 
nenahraditelná. Mnohým z nás přitom 
připadá obyčejná, vždyť přeci stačí oto-
čit kohoutkem a voda je tu. Patříme 
k  těm šťastnějším, kteří mají k  vodě 
přístup a nemusí se příliš omezovat.  
A dokud se problém s  nedostatkem 
vody nedotkne nás osobně, jen stěží si 
něco připustíme. Ale je tomu skuteč-
ně tak? To se může velice brzy změnit.  
Vody ve studních ubývá, řeku Opavu 
lze přejít takřka suchou nohou a let-
ní teploty trhají rekordy. Věděli jste, 
že v loňském roce bylo u nás 126 dnů 
minimálně 25 st. Celsia nebo že po-
čet tropických dnů dosáhl 47? Nebo 
že České republice patří jeden smutný 
rekord v  podobě meziročního navý-
šení průměrné teploty o 2,5 stupně? 
Jako pro „teplomily“ dobrý, ale na 
podnebí blízké subtropickému pásmu 
opravdu není naše příroda připrave-

Zvýšení nájemného 
v sále obecního domu
Na veřejném zastupitelstvu dne 21. 2. 
2019 bylo schváleno zastupiteli zvýšení 
částky za pronájem sálu a zázemí pro 
pořádání rodinných oslav a jubileí pro 
občany Malých Hoštic. Nově je schvá-
len pronájem 1.200,- plus výše nákladů 
za spotřebované energie (voda, plyn, 
elektřina) s  účinností od 1. 4. 2019. 
Pronájem začíná v pátek od 17 hodin 
a končí v neděli v 11 hodin. Při dohod-
nutém pozdějším termínu předání sálu 
se stanovuje částka 100,- za každou za-
počatou hodinu.
Jedním z  hlavních důvodů navýšení 
pronájmu prostor je srovnání nájem-
ného s   okolními obcemi a postupná 
obnova movitého vybavení sálu i ku-
chyňky, kdy současná výše nepokrýva-
la ani nutnou obnovu drobného vyba-
vení. 

Lukáš Vaněk, místostarosta

Zima je za námi, a my si můžeme 
pouze oddychnout, že z  naší obce 
opět načas zmizí žlutá těžká deka 
v podobě večerního topení ve starých 
neekologických topeništích. Znovu 
připomínáme povinnost provádět 
pravidelné revize kotlů na pevná 
paliva a zvonící umíráček pro staré 
kotle emisní třídy 1 a 2. Rok 2022 se 
nezadržitelně blíží a je třeba myslet 

Co nás trápí....
na. Rozsáhlé kácení smrkového po-
rostu v  oblasti Vítkovska, napadené 
kůrovcem, dále prohlubuje vysychání 
krajiny, kdysi bohaté a pestré louky 
s  trávou po pás, neprodukují dostatek 
sena a zemědělci díky tomu reduku-
jí stavy skotu, celkově chudá krajina 
omezující pestrost zvířat a hmyzu. 
Tak schválně: „Kdo z  vás viděl v  loň-
ském létě hejna motýlů, spousty koby-
lek, trhající rekordy ve skoku do dálky 
nebo včelí medvídky, broukající v hlu-
bokém barytonu? Ty „opravdu červené 
berušky“, které nám hlásily – BUDE 
PRŠET NEBO NE?“ Vypadá to, že jen 
málokdo. 
Pojďme společně pomoci návratu 
vody do krajiny. Každý z nás může na 
své zahradě vytvořit malý kousek živé 
přírody, malé jezírko, sudy na dešťovou 
vodu, pítko pro ptáky, z bývalé žumpy 
vytvořit zásobárnu vody pro zalévání 

Zadržování vody v krajině

zahrady nebo rozdělit rozvody vody 
v domě na pitnou a užitkovou. Saďme 
stromy, které nám zmírňují v  létě 
rozpálenou krajinu, při sečení trávníku 
nechejme porost o stupínek vyšší – 
jsou to vše drobnosti, ale každý z  nás 
může být prospěšný svému okolí. Jako 
jedna z  možností se nabízí dotace 
na využití srážkové a odpadní vody, 
či využití dotací na výsadbu, kterou 
pravidelně městská část využívá: 
www.dotacedestovka.cz, http://www.
dotacni. info/operacni-program-
zivotni-prostredi-2014-2020
Přeji všem, ať nám prší na lepší časy. 
Vždyť voda – to je život.

Lukáš Vaněk, místostarosta

dopředu na výměnu starého kotle 
za moderní a ekologičtější způsob 
vytápění. V  letošním roce je opět 
vyhlášena podpora formou třetí vlny 
kotlíkové dotace. Dotaci může využít 
každý, kdo mění neekologický kotel 
na tuhá paliva s ručním přikládáním 
za plynový kondenzační kotel, tepelné 
čerpadlo nebo nízkoemisní kotel  
na tuhá paliva.

Kotlíkové dotace 2019 
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Kotlíková dotace 2019 se přitom vzta-
huje jak na nákup nového topného 
zdroje včetně instalačního materiálu, 
tak i na projektovou dokumentaci, in-
stalaci, stavební práce a likvidaci sta-
rého kotle. Peněžní částku ale mohou 
čerpat pouze fyzické osoby na rodinné 
domy. Objekt, ve kterém budete kotel 
měnit, musí být v katastru nemovitostí 
veden jako objekt pro bydlení. Žada-
telem může být pouze fyzická osoba 
– majitel nebo spolumajitel objektu. 
Výše kotlíkové dotace je 70 až 80 %  
z uznatelných nákladů. Konkrétní 
strop přitom určuje druh instalované-
ho tepelného zdroje. Maximální výše 
příspěvku činí 120 000 Kč (+ 7 500 Kč  
za prioritní území) a stanovuje  

se pevně dle účelu využití. V Mo-
ravskoslezském kraji si můžete 
navíc kotlíkovou dotaci předfi-
nancovat formou půjčky z pro-
středků Státního fondu životního 
prostředí (SFŽP). S  vypracováním 
projektu o dotaci Vám dnes pomů-
že každý dobrý prodejce topných  
zdrojů.                 Lukáš Vaněk, místostarosta

Výše dotace Účel dotace

80 % způsobilých výdajů nejvýše 120 000 Kč Tepelné čerpadlo

80 % způsobilých výdajů nejvýše 120 000 Kč Automatický kotel na biomasu

80 % způsobilých výdajů nejvýše 100 000 Kč Ruční kotel na biomasu

75 % způsobilých výdajů nejvýše 95 000 Kč Plynový kondenzační kotel

 „Bubáci zničili přírodu a příroda plá-
če“ (když prší). Tak to je konstatování 
mých malých dětí (3 a 4 roky), když 
jdeme procházkou podél řeky, želez-
niční trati až ke Globusu. Pokud tudy 
neprojíždíte rychlostí blesku a trošku 
zaslepeni vidinou dobrého nákupu, 
jistě jste si také všimli, že se podél ces-
ty a okolní krajině hromadí poměrně 
mnoho odpadků. Ať už to jsou naváté 
sáčky z  drobného nákupu, i igelitové 
tašky, pak často obaly od pochutin, 
velké množství PET láhví, tetrapaků, 
plechovek, sklo a ano i televize. Vět-
šina z toho končí zaoraná v poli nebo 
v řece, kde to napáchá rovněž mnoho 
zlého. Vzpomeňme na emoční videa, 
která kolují na sociálních sítích o eko-
logickém dopadu plastové pohromy na 
životě v mořích. Totéž máme v malém 

Ničí přírodu BUBÁCI nebo MY?

přímo za humny. Na vině jsou samo-
zřejmě lidé. Jednak ti, co z lenosti špat-
ně zavírají, spíše věčně nechávají ote-
vřené popelnice u Globusu a vítr, který 
z  nich roznáší lehký odpad po okolí, 
tak jiní bezstarostní lidé, kteří po kon-
zumaci jakékoliv laskominy neváhají 
odhodit obaly do přírody „však ono se 
to rozpadne“ (za pár týdnů, let, stovek 
let, nikdy) a nebo si pomyslí  - „někdo 
to uklidí.“ 
Svět vnímaný skrze dětské postřehy 
nás nejvíce naučí. Kvůli svým dětem 
a dobrému pocitu to uklidím. Společ-
ně s  dalšími maminkami jsme se do-
mluvily, že to prostě nyní dobrovolně 
uklidíme. Až příště půjdete touto ces-
tou, jako milé poděkování se rozhléd-
něte po přírodě kolem. Je svérázná, ale 
bude uklizená. A třeba ten pytlík od 

rohlíku příště odhodíte až doma. Nebo  
tu černou skládku, jako tomu bylo 
v prosinci, odvezete do sběrného dvo-
ra a ne pod rouškou tmy do zatáčky 
pod mostem. Takových podobných 
míst je kolem Malých Hoštic i pří-
mo v  obci několik (hřiště, lesopark, 
nádraží aj.), tak jestli vám také není 
lhostejno, jak to kolem nás vypadá, 
přijďte a zapojte se do celorepubliko-
vé akce „Ukliďme Česko“ a ukliďme  
si kousek svého Česka. Kvůli dobré-
mu pocitu, probouzející se přírodě  
a dětem, které v  takovém prostředí  
vyrůstají. Zapojit se může kdokoliv, 
sraz v  9 hodin u Obecního úřadu 
v  sobotu 6. dubna. Pytle a pracovní 
rukavice zajištěny, možné občerstvení  
v cyklobaru 100dola. 

Jitka Korpasová
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Malohoštický zpravodaj 

Mnozí z nás občanů se určitě již v mi-
nulosti setkali s  podomními prodej-
ci elektřiny a plynu, kteří nabízeli tak 
zvanou levnější energii od konkrétního 
konkurenčního dodavatele, což dokla-
dovali předkládáním jeho ceníků. Po-
chopitelně málokterý odběratel energií 
měl dostatek času na jejich řádné pro-
studování, včetně přečtení Všeobec-
ných obchodních podmínek. Pokud 
následně přijal nabídky, většinou při 
fakturacích zbyly jen „slzy pro pláč“.
Tak zvaní ENERGETIČTÍ ŠMEJDI 
jsou stále vynalézavější. V  posledních 
měsících navštěvují opět domácnosti, 
zpravidla po předchozím telefonic-
kém kontaktu s odběrateli energií, ale 
nabízejí už pouze přihlášky do energe-
tických aukcí, a to s příslibem, že čím 
více bude účastníků konkrétní aukce, 
tím nižší bude vysoutěžená cena ener-
gie. To však platí pouze u regulérních 
aukcí. Energetičtí šmejdi jsou vysílání 
do terénu konkrétním dodavatelem 
energií pod různými krycími názvy, 
aby zmátli odběratele energií. Tyto 
podvodné aukce se pochopitelně vůbec 
nekonají a tzv. vítězný dodavatel ener-
gií oznámí účastníkům aukce své ceny 
energií dle svého uvážení. 
Na našem energetickém trhu se po-
hybuje okolo 60-ti dodavatelů energií, 
přičemž někteří vydávají až 10 různých 
ceníků, aby lépe zmátli své zákazníky. 

STOP ENERGETICKÝM ŠMEJDŮM!
Mohl bych ještě pokračovat i o zaklá-
dání falešných dceřiných společností 
dodavatelů, které pochopitelně násled-
ně stíhá Energetický regulační úřad.
Obecně nejrychlejším nositelem všech 
informací je pochopitelně internet. Ale 
i zde se objevují různé reklamní kalku-
látory cen energií, které tam umísťují 
samotní dodavatelé energií, proto nej-
sou objektivní. Poznají se např. podle 
toho, že vyžadují sdělení telefonního 
čísla zájemce. Také samotný „kalkula-
tor.eru.cz“ je zavádějící, protože není 
včas aktualizovaný, neuvádějí se tam 
data zahájení platností ceníků a uvádí 
tam pouze dodavatele energií s vyššími 
cenami, než jak se uvádí v zadání.
Jediný nezávislý kalkulátor fakturač-
ních cen energií v  ČR, který splňuje 
všechna kritéria ERÚ, je kalkulátor.
tzb-info.cz. Je to kalkulátor udržo-
vaný na internetových stránkách cca  
7 roků, a to společností Topinfo s.r.o., 
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, analy-
tikem kalkulátoru je Ing. Jan Schindler,  
e-mail: jan.schindler@topinfo.cz, mob.: 
606 514 463. Jedině využíváním zmíně-
ného kalkulátoru kalukulator.tzb-info.
cz, se mohou odběratelé energií dově-
dět více o cenové úrovni energií v ČR 
a tím si zároveň usnadní výběr pro ně 
nejvýhodnějšího dodavatele energie. 
Ale i zde je zapotřebí mezi těmi nej-
levnějšími dodavateli vybírat i srdcem. 

Nepřehlédnutelná je na kalkulátoru 
také Skautská energie. Na webových 
stránkách www.skautskaenergie.cz/
faq/casto-kladene.dotazy, nebo takové 
na www.skautskaenergie.cz se o ní do-
zvíte veškeré potřebné informace. Pro 
úplnost ještě uvedu, že Topinfo s.r.o., 
nevlastní licence na dodávky energií, 
proto výše zmíněný kalkulátor je zce-
la objektivní a neocenitelný pomocník 
pro všechny odběratele energií.
Chápu, že některé rodiny dosud počí-
tač nevlastní, ale kdo chce, ten si najde 
v nejbližší rodině svého zástupce, který 
mu založí e-mailovoou adresu a pak 
následně na počítači vykomunikuje  
i změnu dodavatele energií.
Odvahu a šťastnou ruku při výběru nových 

dodavatelů energií Vám přeje Eduard Pilz

Byl to den jako každý jiný. A neboť 
můj tehdy ani ne dvou měsíční syn 
spal, vzala jsem si telefon, pročítala 
zprávy a koukla na nové příspěvky na 
Facebooku. A všimla jsem si “jedno-
ho volání o pomoc”. Moje kamarádka 
pořádala sbírku oblečení pro mamin-
ku, která se ocitla v nelehké situaci se 
7-mi letou holčičkou a novorozeným 
chlapečkem. Neboť i já sama mám  
7-mi letou holčičku Lucinku a teď už 
4 měsíčního chlapečka Danielka, dotkl 

Jeden příběh se šťastným koncem
se mě její článek o sbírce, a tak jsem 
kamarádce hned zavolala a zeptala se 
na okolnosti, zda už má nějaké věci. 
Ona sama je paní učitelkou na základ-
ní škole v Ostravě, kam sedmiletá So-
finka dochází.    Nemusela se Sofinky 
na nic ptát, ono děti, spoustu věcí řek-
nou samy, a jejich oči toho také hodně 
řeknou. A právě, když už byla holčič-
ka 3 den bez svačinky, zavolala si její 
maminku do školy. Ta přišla do školy 
s novorozencem zabaleným ve dvou 

dekách (připomínám, že byla polovina 
ledna). Byla jsem moc smutná, když mi 
řekla, že i když je Facebook velice moc-
ný,  moc lidi se neozvalo. Spíše se ozval 
jeden, a bohužel ani ten, nedotáhl svůj 
záměr do konce. Já bych spíše řekla, že 
to nebylo o Facebooku, ale o lidech.  
A tak jsem se rozhodla udělat sbírku 
pro “NAŠI” maminku já. 
Poprosila jsem o uveřejnění článku, 
a pak už to šlo samo. Ještě tentýž den 
jsem měla plné auto.   Ozvalo se Vás 
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hodně, a každý chtěl aspoň nějak při-
spět. Ať už to bylo oblečení pro obě 
dvě děti, povlečení do postýlky, aktov-
ku pro Sophinku, plínky a hygienické 
potřeby, základní potraviny, dokonce 
domácí zavařeniny a kompoty (z těch 
měla “naše maminka” velikou radost). 
Jedna paní, má kamarádka - soused-
ka,   dokonce poslala i peníze, které 
ovšem maminka v nouzi odmítla pře-
vzít, a tak jsme se rozhodly, že z těch-
to peněz se zaplatí Sophince ve škole 
obědy, které ji do této doby kupovala 
paní učitelka. Sama maminka o po-
moc nepožádala, stále doufala v po-
moc našeho státu, která se s postupem 
času a pomoci jiných lidí taky přeci jen 
dostavila. 
Skoro všichni jsme rodiči a pro naše 
děti chceme to nej, a málokdo si doká-
žeme představit, v jaké situaci se tato 
neúplná rodina nacházela. Proto jsem 
se rozhodla v této době mobilních te-
lefonů, internetu, facebooku (mamin-
ka internet doma nemá, přepych, který 
si nemůže dovolit) uspořádat sbírku  
čehokoliv, co potřebovali. 
 A jen jsem doufala, že se tady u “nás”  
v Hošticích najdou lidé, kteří by po-
mohli, kterým by osud dvou dětí  
a maminky nebude lhostejný jako lidem  
v Ostravě. A naštěstí jsem se nemýlila. 
Moc Vám tímto všem zúčastněným, 
paní starostce a mé rodině děkuji  
za podporu při této akci. Nebyla to 
vlna solidarity, ale přímo TZUNAMI 
a já jsem hrdá na to, že jsem se tady 
do Malých Hoštic nastěhovala. Závě-
rem ještě přikladam vkláám opis zprá-
vy od mé kamarádky, paní učitelky:    
„Mě se asi nikdy nepodařilo udělat 
něco tak velkého. Nebo abych se vyjád-
řila přesněji. Nikdy jsem neměla tako-
vou podporu lidi, které neznám. Lidi, 
kterých si opravdu vážím, já sama za 
sebe děkuji za takovou podporu a tak 
obrovskou pomoc. Těším se, jak ji to 
zítra předám, na druhou stranu předá-
vám věci vás všech. Kdyby bylo potře-
ba někdy někomu pomoci tam, u vás,  
v té úžasné vesničce s lidmi, před kte-
rými smekám, dejte mi vědět“.

Kateřina Bergerová

                            
   

DĚKUJEME, 
                   Malé Hoštice! 

Vážení a milí občané Malých Hoštic!   
 

Počátkem letošního roku se mnozí z Vás podíleli na v pořadí již devatenácté 
Tříkrálové sbírce. S radostí vám můžeme sdělit, že se  

ve Vaší obci vybralo 65 452 Kč. 
 

Peníze z letošní sbírky, která na Opavsku dosáhla částky 2 326 492 Kč, budou opět 
sloužit nemocným seniorům a pacientům v terminálním stádiu, kterým charitní 

ošetřovatelská a pečovatelská služba spolu s mobilním hospicem pomáhají v domácím 
prostředí, zlepší pracovní podmínky zaměstnancům v našich chráněných dílnách, 

pomohou osobám s mentálním či duševním onemocněním a také osobám s mentálním a 
zrakovým postižením, kterým poskytujeme chráněné bydlení. 

              
Chtěl bych Vám proto z celého srdce poděkovat nejen za Charitu Opava, ale 

především za ty, jimž Vaše štědré dary pomůžou. 
 
 

 
                                                                                       
                                                                                                Jan Hanuš, ředitel Charity Opava 

                            
   

DĚKUJEME, 
            Pusté Jakartice! 

Vážení a milí občané Pustých Jakartic!   
 

Počátkem letošního roku se mnozí z Vás podíleli na v pořadí již devatenácté 
Tříkrálové sbírce. S radostí vám můžeme sdělit, že se  

ve Vaší obci vybralo 3 621 Kč. 
 

Peníze z letošní sbírky, která na Opavsku dosáhla částky 2 326 492 Kč, budou opět 
sloužit nemocným seniorům a pacientům v terminálním stádiu, kterým charitní 

ošetřovatelská a pečovatelská služba spolu s mobilním hospicem pomáhají v domácím 
prostředí, zlepší pracovní podmínky zaměstnancům v našich chráněných dílnách, 

pomohou osobám s mentálním či duševním onemocněním a také osobám s mentálním a 
zrakovým postižením, kterým poskytujeme chráněné bydlení. 

              
Chtěl bych Vám proto z celého srdce poděkovat nejen za Charitu Opava, ale 

především za ty, jimž Vaše štědré dary pomůžou. 
 
 

 
                                                                                       
                                                                                                Jan Hanuš, ředitel Charity Opava 

Letošní, Tříkrálová“ sbírka byla ve znamení deště. Vycházeli jsme okolo 9 hodiny 
a místo sněhových vloček se z nebe snášel déšť. Věky dětí byly různé, nejmladším 
bylo okolo 6 let a také jsme měli i pár plnoletých. Kromě dětí, které s námi kole-
dují už dlouho nám také přibylo pár nováčků. Jdeme do koledování s nadšením, 
jelikož víme, že vybraná částka jde na pomoc lidem, kteří to potřebují. Máme také 
jeden úsměvný zážitek, protože se na nás přišel podívat i pejsek, který své paničce 
utekl z vany, zřejmě jsme pěkně zpívali. Děkuji všem koledníkům i lidem kteří 
nám přispěli. A také děkuji Obecnímu úřadu za poskytnutí prostoru pro pozdější 
odpočinek. Doufám, že vybraná částka dobře poslouží.             Lucie Schaffartziková

Tříkrálové koledování
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HOŠTICKÉ KULTURNÍ
Vážení občané, dovolte mi při vydání jarního zpravodaje informovat Vás o kulturních událostech  
z  uplynulého čtvrtletí.  V  minulém zpravodaji jste se dočetli o podzimních a adventních událostech,  
nyní budeme směřovat k těm jarním.

V polovině ledna nás oslovila paní Ka-
teřina Bergerová s  žádostí o pomoc 
v  podobě uveřejnění článku a vytvo-
ření sbírky pro malou holčičku. Jed-
nalo se o urgentní pomoc, a tak jsme 
využili síly sociálních sítí na facoboo-
kových stránkách Malých Hoštic. Bylo 
nám ctí a radostí s  ní spolupracovat. 
Její článek zvedl velkou vlnu solidari-
ty místních maminek. Více se dočtete 
v následujícím článku paní Katky Ber-
gerové. Touto cestou bych chtěla moc 
poděkovat místním maminkám a rodi-
nám, kterým nebyl osud malé holčičky 
lhostejný, zejména však paní Kateřině 
Bergerové, protože bez jejího dobrého 
srdce, bychom nemohli malé Sofince, 
bratříčkovi a její mamince pomoci.
Ještě v lednu jsme dětem nejen za krás-
né vysvědčení zajistili zimní interak-
tivní pohádku Myška Klárka, veverka 
Terka a Sněhurka pořádané ostrav-
ským divadélkem Ententýky. Děti se 
tak dozvěděly, co se stane, když Sně-
hurka onemocní, kdo snědl otrávené 
jablko, a také si zahrály na pomocné 
trpaslíky. Statečný rytíř Mikulášek za-
chránil myšku Klárku vzdušným polib-
kem a v závěru si ještě všichni společně 
zatančili.
V neděli 17. února proběhlo tradiční ví-
tání občánků. V loňském roce se v Ma-
lých Hošticích stalo novými občánky 
15 dětí, 13 rodičů přijalo pozvánku  
a užili si tak dojemné nedělní odpoled-
ne. Po proslovu paní starostky přišly 
za zvuku tlukoucího srdce tři sudičky 
s hromnicemi: Rozum, Láska a Štěstí. 
Pro všechny zúčastněné byl připraven 
i kulturní program místní ZŠ pod ve-
dením paní ředitelky Mgr. Rončkové  
a paní učitelky Mgr. Šrekové. Pro rodi-
če byly v závěru programu připraveny 
dárky na památku v  podobě finanční 
poukázky na nákup, květiny pro ma-
minky a hračky pro nejmenší občánky.

A co plánujeme na další období? Dne 
14. dubna uspořádáme ve spolupráci 
s místní ZŠ v sále obecního domu veli-
konoční dílničky. Kelišky nás zvou 30. 
dubna na pálení čarodějnic. 
Den matek oslavíme 12. května v  po-
době netradičního hudebně zábavného 
programu  „ŽENA – NEJEN JEDNA 
BÁSEŇ aneb ŽIVOT NENÍ NÁHO-
DA“. 60 minut zábavného  povídání  
o životě a lásce k ženě provázené pís-
němi ze známých světových muzi-
kálů,  vtipné příběhy, tanec, zpěv, ale  
i hlubší zamyšlení se nad pravou po-
dobou lásky. Na konci června se mů-
žete těšit na letní kino. Více informací  
obdržíte s předstihem. 
Užijte si následující období, kdy pří-
rodní síla, která nás, unavené a omrá-
čené zimními měsíci, probouzí a po-
nouká k aktivnímu žití, k radosti, lásce 
i přátelství. 

Ing. Marie Vegelová, zastupitelka
Předsedkyně kulturní komise a zastupitelka MČ.
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OKÉNKO
Kultura v Pustých Jakarticích

Nový rok sotva začal a už tu máme 
pomalu jaro. Opravdu ale jen pomalu. 
Zatím co v únoru byly teploty takřka 
jarní, teď v půli března zima jasně uka-
zuje, že se ještě nevzdává. V zimě se 
toho u nás moc neděje. Proběhla pouze 
jedna tradiční akce Maškarák. V květ-
nu pak proběhne oslava Svátku matek, 
v červnu dětský den. V letošním roce si 
připomeneme 10 let od znovuvysvěce-
ní naší kaple a také vysvěcení nového 
zvonu. Při této příležitosti proběhne  
v červenci Setkání rodáků a přátel Pus-
tých Jakartic. Rád bych pro tuto akci 
připravil prezentaci o historii i sou-
časnosti Pustých Jakartic. Chtěl bych 
proto touto cestou poprosit občany, 

kteří mají jakékoliv, především obrazo-
vé materiály z historie Pustých Jakartic 
o jejich zapůjčení, případně jejich kva-
litní naskenování a zaslání mailem na 
náš úřad. Předem děkuji. V srpnu pak 
proběhnou opět tradiční akce - Kny-
bajtelfest a Filmové léto. Dne 15. září 
by pak měla proběhnout slavnostní 
mše svatá u příležitosti našeho odpus-
tu. Letos se dočkáme také jedné velké 
novinky - poprvé se u nás   v Pustých 
Jakarticích rozezní místní rozhlas. 
Bude také plnit funkci varovného sys-
tému obyvatelstva. Systém by měl začít 
fungovat v druhé polovině roku. Přeji 
nám všem klidný a pohodový jarní čas.

Karel Kopperberg, zastupitel
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Nahlédnutí do MŠ

Ekologie zavřená 
v učebnicích?

V  MŠ používáme Metodu NTC Lear-
ning. Jedná se o metodický projekt pro 
předškolní zařízení podporovaný Men-
sou ČR. Naše MŠ se do projektu zapo-
jila od školního roku 2018/2019.
Pro úspěšné aplikování této meto-
dy v  praxi je nezbytné, aby se s  touto 
metodou a způsobem práce seznámi-
ly učitelky na 3 fázovém vzdělávacím 
kurzu. S tímto vzděláváním jsme již za-
čaly v Praze a postupně se do něj zapojí 
všechny učitelky MŠ.
Metoda NTC Learning přináší systém 
aktivit, které vedou k  rozvoji mozku  
a schopností každého dítěte, může být 
i způsobem k  identifikaci nadaného  
dítěte. Nejedná se o zvýšení inteligen-
ce, která je do značné míry vrozená, ale 
o zvyšování využitelné kapacity mozku 
dětí.  Dětem nabízíme hry, skupinové 
aktivity, pracovní listy, analýzu a syn-
tézu tvarů, tréning logického myšlení, 
paměti, rozvoj slovní zásoby, poznává-
ní a přiřazování symbolů, nácvik mo-
toriky, oční cviky, cviky na rovnováhu 
i hádankové příběhy ha rozvoj myšlení. 
To vše včleňujeme nenásilnou formou 
do klasické předškolní výuky.
Pomalu se blíží zápis do 1. třídy ZŠ. 
Oslovili jsme proto odbornici na školní 

Každé malé dítě ví, že přírodu 
musíme chránit a že člověk pá-
chá na přírodě hodně špatného. 
Jak přírodu chránit a čím může přispět 
každý z nás, to už tak jasné není.
K postoji sounáležitosti s přírodou děti 
vedeme cestou poznání a učení, aby  
o přírodě co nejvíce věděly. Cestou pro-
žitku a přímého kontaktu s  přírodou. 
Osobním příkladem a konkrétními činy.   
V lednu jsme ukončili dvouletý pro-
jekt věnovaný vodě, na kterém jsme 
spolupracovali se třemi školami, (ZŠ 
Komárov, Suché Lazce a Vávrovice).  
Děti např. navštívily čističku odpad-
ních vod, úpravnu vody na Podhradí  
a vyzkoušely si rafty na Stříbrném jezeře. 
Pravidelně našim žákům prezentuje-
me výstavy živých i neživých přírod-
nin. Pokus se smrkovou šiškou utkví 
více, než obrázek v  učebnici. A čer-
né uhlí taky už není tak běžná věc. 
Prohlédnout si krystaly sádrovce, 
který se vyskytuje jen na Opavsku, 
na to jsme pyšní. A co třeba doká-
že obyčejná fazole, když ji trošku  

zralost Mgr. Šárku Sohrovou, aby rodi-
čům na besedě v  MŠ upřesnila, popř. 
vysvětlila kritéria školní zralosti. Ro-
diče měli také možnost klást otázky,  
na které se jim dostalo fundované  
odpovědi. Ve spolupráci se základní 
školou vznikl projekt Školička pro bu-
doucí prvňáčky. Jedná se o společná se-
tkání budoucích prvňáčků a jejich ro-
dičů v ZŠ. Děti si mohou vyzkoušet pří-
pravu na čtení, psaní, počítání, atmo-
sféru školního vyučování a soustředění  
na školní práci.
Ve dnech 6. a 7. 5. 2019 v  době od 8  
do 16 hodin se bude v budově MŠ konat 
zápis do MŠ pro školní rok 2019/2020.
Od 1. 4. 2019 si můžete v MŠ vyzved-
nout Žádost o přijetí k  předškolnímu 
vzdělávání. Je nutné nechat potvrdit  
u pediatra, že je dítě řádně očkováno  
a může do kolektivu. Takto potvrzenou 
žádost odevzdáte v den zápisu v MŠ.
Ještě před zápisem Vás srdečně zve-
me do MŠ na Den otevřených dveří 
v sobotu 27. 4. 2019 od 9 do 12 hodin. 
Vaše děti si mohou pohrát a Vy se mů-
žete informovat na vše, co Vás zajímá 
ohledně provozu MŠ.

Hana Kupková
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Děkujeme, že jste si vybrali nás!!!  
Co Vašim dětem nabídneme?

• klidné a rodinné prostředí, skvě-
lý kolektiv vyučujících, příjemné  
klima,

• nízký počet žáků ve třídě,
• individuální přístup, péče o talento-

vané žáky (využíváme metodu  NCT 
Learning),

• moderní výukové metody (při výuce 
čtení uplatňujeme metodu SFUMA-
TO, matematiku vyučujeme v 1. až 3. 
třídě metodou pana profesora Hej-
ného, zařazujeme metodu CLIL do 
nejazykových předmětů, ve čtenář-

potrápíme? Děti tenhle pokus hod-
ně zaujal a každý fandí „své“ fazolce.  
Recyklace a sběr je na naší škole už 
dlouhodobou tradicí.  V  lednu jsme 
s  dětmi vyrobili poutač BATERKO-
ŽROUTA, který vám hned u dveří 
připomene, že baterie do koše nepatří. 
Od 18.4. –  do 24.4. proběhne ve ško-
le jarní sběr starého papíru. Starý 
papír mohou do kontejneru na škol-
ním dvoře odevzdat všichni obča-
né Malých Hoštic. Moc děkujeme. 
Važme si přírody a chraňme ji, chrání-
me tím sami sebe. 

Mgr. Dagmar Mlčochová, koordinátor EVVO 

ské gramotnosti využíváme PIRLS),
• podnětné a moderní zázemí (inter-

aktivní tabule, iPady, počítače), 
• rozvíjení jazykové gramotnosti žáků 

výukou angličtiny od první třídy,  
jazyková laboratoř ROBOTEL,

• předmět speciálně pedagogické péče, 
nadstandartní péče o žáky se  SVP 
(přednostně poruchy učení), 

• zpestření výuky školními akcemi  (kul-
turní  a sportovní akce,  účast v soutě-
žích,   olympiádách, vystoupení žáků  
na veřejnosti,  na akcích obce apod.),

• možnost smysluplného trávení vol-
ného času  (zájmové kroužky - kera- 
mika, výtvarný a rukodělný, spor-
tovní, dramatický, kytara, čtenářský 
klub, klub deskových her a zábavné 
logiky, Veselá věda, kroužek Lego, 
florbal a gymnastika SGD Špičková),

• tematicky zaměřené dny pro žáky    
a projektové dny, výlety, školu v pří-
rodě,

• akce pro žáky i rodiče,
• školní družinu,
• kurzy plavání, bruslení a lyžařského 

výcviku,
• zapojení do projektů ESF, 
• a mnoho dalších aktivit. 

 
 

                        

                      Základní škola a Mateřská škola Opava – Malé Hoštice -  příspěvková organizace 

       Dvořákova 37,747 05 Opava – Malé Hoštice 
 

 

 

 

  

      VYHLAŠUJE 

     ZÁPIS DO 1. TŘÍDY 
                                    PRO ŠKOLNÍ ROK 

                                   2019/2020 
 

 

 

 ve čtvrtek     4. dubna 2019 od 14 do 18 hodin 

 v pátek          5. dubna 2019 od 14 do 18 hodin 

Děkujeme, že jste si vybrali nás!!! Co Vašim dětem nabídneme? 

 klidné a rodinné prostředí, skvělý kolektiv vyučujících, příjemné klima, 
 nízký počet žáků ve třídě, 
 individuální přístup, péče o talentované žáky (využíváme metodu  NCT Learning), 
 moderní výukové metody (při výuce čtení uplatňujeme metodu SFUMATO, matematiku vyučujeme v 1. až 3. 

třídě metodou pana profesora Hejného, zařazujeme metodu CLIL do nejazykových předmětů, ve čtenářské 
gramotnosti využíváme PIRLS), 

 podnětné a moderní zázemí (interaktivní tabule, iPady, počítače),  
 rozvíjení jazykové gramotnosti žáků výukou angličtiny od první třídy, jazyková laboratoř ROBOTEL, 
 předmět speciálně pedagogické péče, nadstandartní péče o žáky se SVP (přednostně poruchy učení),  
 zpestření výuky školními akcemi  (kulturní  a sportovní akce,  účast v soutěžích,  olympiádách, vystoupení žáků 

na veřejnosti,  na akcích obce apod.), 
 možnost smysluplného trávení volného času  (zájmové kroužky - keramika, výtvarný a rukodělný, sportovní, 

dramatický, kytara, čtenářský klub, klub deskových her a zábavné logiky, Veselá věda, kroužek Lego, florbal a 
gymnastika SGD Špičková), 

 tematicky zaměřené dny pro žáky  a projektové dny, výlety, školu v přírodě, 
 akce pro žáky i rodiče, 
 školní družinu, 
 kurzy plavání, bruslení a lyžařského výcviku, 
 zapojení do projektů ESF,  
 a mnoho dalších aktivit.  

Základní škola a Mateřská škola Opava - Malé Hoštice  
- příspěvková organizace, Dvořákova 37, 747 05  Opava - Malé Hoštice

ve čtvrtek 4. dubna 2019 od 14 do 18 hodin
v pátek 5. dubna 2019 od 14 do 18 hodin
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Ve Státním okresním archivu Opava  
se nacházejí písemnosti obecné  
a základní školy v  Malých Hošticích.  
V obci vznikla obecná škola v  roce 
1836. Po požáru v  roce 1861 byla  
postavená nová školní budova, kte-
rou nahradila v  roce 1976 současná  
budova školy.
Z  činnosti obecné školy se dochovaly 
písemnosti od roku 1858. V tomto roce 
začala být vedená školní kronika, která 
končí v  roce 1917. Dále jsou docho-
vány třídní výkazy, a to od roku 1884. 
Tyto zajímavé archiválie byly zdigita-
lizovány a jsou zdarma k dispozici na 
webových stránkách Zemského archi-
vu v Opavě v sekci „digitální archiv“.
Zájemce si zde může vyhledat infor-
mace o prospěchu svého předka, na-
příklad dědečka či babičky. Až do roku 
1920 byly třídní výkazy vedeny v  ně-
meckém jazyce. Po připojení Hlučín-
ska (a tedy i Malých Hoštic) k Česko-
slovensku začaly být vedeny v češtině. 
Každý třídní výkaz sestával z několika 
částí. Nejprve zde byl seznam všech 
žáků školy, zvlášť byli zapsáni chlapci 
a poté dívky. V  roce 1920 navštěvo-
valo první třídu, která byla rozděle-
na do dvou oddělení, celkem 59 dětí. 
Každý žák je zapsán jménem a datem 
narození, následuje jméno a povolání 
otce. Následuje průběh docházky žáka 
za školní rok a poté známky za každé 
čtvrtletí.
Jako příklad jsem vybral svého dědeč-
ka Jana Mlýnka, který se narodil 17. 
září 1913. Ve výkazu má chybně datum 
narození (16.9.1913). Školní docházku 
zahájil 15. září 1920. V první třídě ještě 
nebyly předměty přírodozpyt, zeměpis 
a dějepis (jako jeden předmět), kresle-
ní a překvapivě ani tělocvik. Vyučova-
cím jazykem se stala čeština, žáci ale 
byli hodnoceni rovněž z  německého 
jazyka. Jak je vidět, můj dědeček byl 
v 1. třídě lepší v němčině než v češti-
ně. Nejslabších výsledků dosahoval  
ve zpěvu.
České slabikáře byly zakoupeny u opav-
ského knihkupce Františka Havlického 

a byly dětem prodávány za 5 korun. Předpokládalo se, že by se mohly použít i pro 
další prvňáčky, avšak ukázalo se, že to bylo jen zbožné přání učitele. Po skončení 
školního roku zapsal třídní učitel Josef Böhm 28. června 1921: „Z půjčených knih 
žádná nebyla vrácena, poněvadž žáci všechny roztrhali“. 
Třídní výkaz obsahuje i část, kam učitel zapisoval probrané učivo za jednotlivé 
týdny. Na konci školního roku uzavřel hodnocení slovy: poučení žáků o výho-
dách, jež jim skýtá vyučování na zdejší škole oproti německým školám opavským 
a zakončení školního roku dne 28. června.                                             Zdeněk Kravar

Jan Mlýnek
16.9.1913, M. Hoštice, kat., otec Tomáš, chalupník

předmět 1. 
čtvrtletí

2. 
čtvrtletí

3. 
čtvrtletí

4. 
čtvrtletí

mravné chování 1 1 1 1

pilnost 1 1 1 1

náboženství 3 2 2 3

čtení 1 1 2 3

psaní 3 2 2 2

jazyk vyučovací 2 2 2 2

počty 1 1 1 1

zpěv 3 3 3 3

jazyk německý 2 1 1 1

Třídní katalogy školy v Malých Hošticích
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Kultovní 
komiks 

zamíří do Hlučína
Za pět let své existence se internetový 
komiks Opráski sčeskí historje stal fe-
noménem. Jeho knižní zpracování pa-
tří k  bestsellerům a samotný komiks 
se dočkal dokonce vlastní výstavy 
v Národním muzeu. 
Nyní slavný komiks zavítá vůbec po-
prvé do Moravskoslezského kraje. 
Muzeum Hlučínska totiž připravilo 
ve spolupráci s  Muzeem města Brna 
výstavu Lucemburské opráski, která 
prostřednictvím kultovního komiksu 
přibližuje panování Lucemburků na 
Moravě. Téma je zásluhou Palackého, 
Jiráska a dalších vykladačů českých 
dějin veřejnosti téměř neznámé, v dě-
jepisu na něj zkrátka nezbylo místo.  
Proto by si výstavu neměli nechat ujít 
příznivci lokálních dějin stejně jako 
milovníci humoru. Ostrovtipem totiž 
Opráski nešetří. Historie je v  jejich 
podání zábavná a hravá. Někoho mož-
ná zarazí poněkud svébytné nakládání 
s českým jazykem – to však k Oprás-
kům neodmyslitelně patří. Výsta-
vou kultovního komiksu Muzeum 

POHÁDKOVÉ MOSTY V EVROPĚ
Projekt "POHÁDKOVÉ MOSTY V EVROPĚ", který koordinuje Mateřská škola Galjevica z Lublaně - 
Slovinsko, sdružuje partnery z pěti evropských zemí a je vynikajícím příkladem propojení předškolních a 
školních systémů se všemi výhodami, které takové partnerství může přinést.
 
Předškolní zařízení zapojené do projektu tvoří dvě mateřské školy ze Slovinska, soukromá mateřská škola z 
Chorvatska a mateřské školy z Itálie, Katalánska a České republiky. Současně jsou do projektu zapojeni 
také žáci základních škol z Katalánska, Itálie a České republiky.
 
Partneři, včetně dvou nově příchozích v oblasti mezinárodních sítí a programu Erasmus +, se rozhodli řešit 
problematiku z oblasti sociálního začleňování a počáteční výuku jazyků, protože děti se speciálními 
potřebami a děti ze znevýhodněného prostředí jsou často vystaveny náročným zkouškám. Některé děti se 
rychle přizpůsobují novým situacím, jiné potřebují hodně pomoci a povzbuzení, aby se cítily přijaty. Učitelé 
předškolních i školních zařízení se často setkávají s podobnou výzvou (někdy kvůli samotnému systému a 
často kvůli nedostatku znalostí a především zkušeností), když zaznamenají takové dítě ve své skupině / 
třídě – řeší, jak pomoci tomuto konkrétnímu dítěti a jak pomáhat celé skupině žít a spolupracovat v 
harmonii.
 
V moderní společnosti, která má být otevřená a vlídná vůči odlišnostem, se stále častěji setkáváme s 
úzkými rámci, v nichž musí jednotlivec najít způsob, jak se do nich vejít. Jinak je označen jako neflexibilní 
a problematický. Dětem do značné míry na rozdílech nezáleží, a proto je berou s větší lehkostí. Někdy však 
potřebují také trochu povzbuzení k uvolnění a rozpoznání velkého tlaku, který je přinášen do skupiny 
individuálními rozdíly.
Partneři jsou přesvědčeni, že díky společnému úsilí, rozmanitým zkušenostem, sdílení znalostí a 
osvědčených postupů mohou vybudovat pevný most, který umožní dětem i dospělým jít dál a propast mezi 
jednotlivci, menšinami a většinou tímto překonat.
Protože pro děti je nejjednodušším způsobem učení hra, byl projekt navržen jako procházka imaginárním 
světem pohádek, učení se prostřednictvím inovativních společenských her a e-setkání s přáteli z jiných 
zemí.
 
V projektu je zahrnuto rané jazykové vzdělávání, protože děti se speciálními potřebami a děti ze 
znevýhodněného prostředí často snadněji přijímají možnost připojit se a být součástí skupiny, když se učí 
cizí jazyk, a proto jsou "ekvivalentní" ostatním.
Během dvouletého projektu budou partneři pracovat na:
• Deníku projektu, který bude obsahovat všechny klíčové činnosti
• Elektronické příručce pro ranou výuku cizích jazyků s návrhy her a písní
• Knize pohádek
• 8 odborných a 10 informačních článcích
• Antologii závěrečné konference, která se bude konat v květnu 2020 v Lublani
 
Projekt můžete sledovat na platformě eTwinning (Pohádkové mosty v Evropě) a platformě Školní 
vzdělávací brána.

Hlučínska naplňuje myšlenku prezentovat opomíjené součásti českých dějin. Na 
slezské Přemyslovce tak symbolicky navážou moravští Lucemburkové. Nechybí 
ani bohatý doprovodný program pro školy, interaktivní dílna a fotokoutek. Výstava 
Lucemburské opráski potrvá v Muzeu Hlučínska od 20. února do 8. května.  -jin-

Aktuality na email
V rámci zlepšení informovanosti občanů nabízíme kromě stávajících prostředků: face-
book, webové stránky, hlášení místního rozhlasu, také možnost přihlásit se k  odběru 
informací jak o akcích konaných Úřadem MČ Malé Hoštice, spolků a dalších subjektů, 
které by Vás mohly zajímat a týkají se Malých Hoštic, tak také o nenadálých událostech 
(ztráty věcí, zvířat, uzavírky apod.). V případě zájmu prosím zašlete e-mail s žádostí o 
zařazení do databáze na male.hostice@opava-city.cz. Informace o zpracování osobních 
údajů (GDPR) najdete na https://www.opava-city.cz/cs/gdpr, Vaše e-mailová adresa bude 
využita pouze k zasílání informací týkajících se Malých Hoštic a případně okolí a nebude 
poskytnuta třetím subjektům. Uvítáme také náměty ke zkvalitnění života v naší městské 
části, které jsou v kompetenci Úřadu MČ MH. Děkujeme. Lenka Prokschová, zastupitelka



Jako každým rokem začal náš 
spolkový život přípravami na náš 
ples. Místa se postupně zaplňovala,  
až jsme skončili na čísle 172 hostů. 
Bohužel jsme se dva dny před plesem 
dozvěděli, že nám z  důvodu nemoci 
nemůže hrát naše už klasická skupina 
Duo Mistrál. Ale opět nás nenechali na 
holičkách a sehnali za sebe adekvátní 
náhradu. Letos poprvé jsme připravili 
taneční vystoupení, které předvedli 
mladí tanečníci Karolína Klimková 
a Hynek Gatnar z  Tanečního a spor- 
tovního klubu Opava. Děkujeme 
všem, kteří se zúčastnili a přispěli 
k  dobré zábavě, která trvala až do 
brzkých ranních hodin. Děkujeme také 
všem sponzorům. Myslím, že se ples 
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Malohoštický zpravodaj 

Z činnosti  
MS Angelika

Malohoštičtí zahrádkáři od prvních dnů letošního roku vůbec nelenili. Hned   
na 19.1.2019 připravili  tradiční „Zahrádkářský bál“  v restauraci „U Lípy“.  K tan-
ci nám hrála naše oblíbená kapela TRIO DOMINO z Ostravy, do tomboly se nám 
podařilo zajistit krásné kvetoucí květiny i další milá drobná překvapení. Věříme, 
že se nám podařilo připravit pro své členy a další občany obce pěknou společen-
skou akci plnou tance, úsměvů a příjemných setkání. Touto cestou chceme ještě 
jednou poděkovat všem našim sponzorům a hlavně Danielu Adametzovi za spon-
zorské dary do tomboly.
V sobotu 23.2.2019 proběhla v Obecním domě v naší obci Výroční členská schůze  
Základní organizace ČZS. Po pěti letech se jednalo o schůzi volební.  Na funkci 
předsedy ČZS  byla navržena a zvolena paní Vladimíra Vaňková, která je členkou 
našeho spolku více než 40. let.  Vedle povinného programu byla schůze doplněna 
o velmi zajímavou odbornou přednášku o  „Půdě….“, kterou si pro nás připra-
vil  pan MVDr. Kubesa.  Formou  fotoprezentace  za poslední volební období 
2014 - 2018 nás provedla akcemi ČZS naše šikovná členka  paní Jarmila Paverová.   
Za  velmi obětavou dobrovolnou práci ve výboru chceme moc  moc poděkovat 
všem  členům, kteří se rozhodli nekandidovat  do výboru na dalších pět let.  
Na blížící se jarní měsíce připravuje brigády kolem naší chaty v areálu ČZS. Nej-
bližší termín  byl předběžně stanoven na  pátek 12.4.2019 od 17 hodin.
Na četná přání  našich členů připravujeme na 4.5.2019 zájezd na  zahrádkářskou 
prodejní  výstavu Floria JARO, Výstaviště Kroměříž a na návštěvu Arcibiskup-
ských sklepů. O této akci budeme členy informovat formou elektronické pošty   
a  dále na nástěnce u zastávky MHD u kaple.
Dovolujeme si Vám popřát, aby Vám jarní sluníčko při práci a zvelebování Vašich 
zahrad a zahrádek přineslo hodně radosti, optimismu a pohody.

Ing. Jana Buchvaldková - tajemnice ZO ČZS             

Dne 23. 3. 2019 proběhla členská schů-
ze Českého zahrádkářského svazu Malé 
Hoštice, kde proběhly volby do výboru zá-
kladní organizace na další pětileté období. 
Chtěla bych Vás seznámit s našimi členy 
výboru:
Vladimíra Vaňková – předseda ZO 
tel. 603564816 
vlvankova@seznam.cz
Josef Ryba – místopředseda                             
tel.  731780480, jo.ry@seznam.cz
Ing. Jana Buchvaldková - tajemník                  
tel. 721818283, jana.buchvaldkova@seznam.cz
Wolfgang Katerinec – pokladník                        
tel. 737530571, Wolfi.Katerinec@seznam.cz
Jan Ribka – správce areálu, tel. 731780480   
MVDr. Stanislav Kubesa – člen
Jaroslava Fialová – člen
Daniela Kaštovská – člen
Rudolf Proske – člen
Kontrolní komise:
Marie Bláhová – předseda
Hana Staníčková – člen
Dagmar Heiderová– člen
Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme  
se na další spolupráci.

Vlaďka Vaňková, předsedkyně ZO

ZAHRÁDKÁŘI Změny ve výboru 
ČZS Malé Hoštice



Vážení spoluobčané, 
Náš hasičský rok začínal hned první 
sobotou v novém roce, a to účastí na 
hokejbalovém turnaji, na kterém jsme 
obhajovali 2. místo, a to se povedlo.  
Další akcí byla výroční valná hromada 
našeho sboru. 
Začátek února již tradičně patřil 
hasičskému plesu. Tady bych rád 
poděkoval všem sponzorům, kteří nám 
darovali nějaký dar do bohaté tomboly. 
Moc děkujeme! V březnu jsme si byli 
zahrát bowling v Raketě, kde jsme 
se během dvou hodin hry pobavili  
a odreagovali od všech starostí.

V základní druhé části, jsme se umístili 
na 2. místě viz tabulka.

Týmy Zápasy Skóre Body

1. STK Štěpánkovice 12 89 : 39 20
2. Malé Hoštice 12 62 : 28 20
3. Medical Opava 12 73 : 48 19
4. MK Klemens 12 58 : 46 12
5. P.E.M.A. hokej 12 36 : 75 7
6. Draci Opava 12 36 : 72 5
7. Rebels Štěpánkovice 12 21 : 67 1

Do dalšího kola PLAY – OFF, 
postoupily první čtyři týmy, které se 
utkají systémem každý s každým, který 
určí vítěze soutěže. Body se anuluji  
a začíná se od nuly. Vítěz bude znám na 
konci března. Děkujeme za podporu 
fanouškům a doufáme, že nás budou 
podporovat i nadále.
I v  letošní zimě a to tradičně v  lednu, 
jsme uspořádali turnaj na místní 
umělé trávě v hokejbale. Jednalo se tak  
o druhý respektive třetí ročník a musím 
uznat, že opět to byl super turnaj, který 
si myslím všichni užili. Turnaje se 
zúčastnilo 6. týmu. Od loňského roku 
nám ubyl jeden tým starých pánů, 
kteří už nastoupili pouze s  jedním 
týmem, ale i tak klobouk dolů že si 

povedl, a zveme Vás na další ples, který  
se uskuteční 18. 1. 2020.
V  jarních měsících plánujeme opět 
ozeleňování krajiny, zvláště v  okolí 
polních cest směrem na Opavu a na 
Svobodu. Také chceme zopakovat 
dosev speciálních bylin na obecní 
louky. Tyto byliny rozšíří potravní 
nabídku zvěře. V těchto dvou případech 
se ale potýkáme s problémy, které nám 
působí někteří lidé. Jedná se hlavně  
o ježdění motorek po polích a loukách 
a také o vyhazování odpadu v  okolí 
polních cest.
V prvním případě nám motorkáři ruší 
zvěř, která je v  permanentním stresu. 
O možnosti přejetí hnízda, zvláště 
chráněné koroptve polní nebo bažanta, 
raději ani nebudu uvažovat. Prosíme 
tedy občany, aby k ježdění motorovými 
vozidly využívali pouze cesty. Není 
možné, aby uprostřed lesa nebo pole 
byla motorkářská dráha. 
V  druhém případě věřím, že  
se nejedná o občany okolních obcí. 
Protože vyhazovat odpad do pole, 
když jej můžu odvést na sběrná místa, 
může jen duševně chorý jedinec. 
Prosím tedy občany, aby hlídali  
při procházkách okolí a případného 
viníka nahlásili. 

Za myslivecké sdružení Martin Hanke

Žáci už jezdí halové závody a zbytek 
družstev sboru nabírá sílu na sezónu.  
Na konci článku bych Vás rád 
informoval o tom, že 3. - 5. května 
oslavíme 95 let od založení sboru. Plán 
oslav ještě bude podrobně zveřejněn. 

Pavel Věncek, starosta SDH

v  jejich letech přišli zahrát a důstojně 
turnaj odehráli. Turnaj vyhrál tým 
Smetanové Lhoty a obhájil tak loňské 
vítězství, druzí skončili Hasiči a třetí 
tým Fousku. Chtěl bych poděkovat 
fotbalistům a tenistům za umožnění 
používat umělou trávu, kabiny  
a vybavení. Děkuji Obci za zakoupení 
nových branek a poháru. Bez této 
pomoci bychom jen těžko mohli tak 
kvalitně turnaj uspořádat. 

Za oddíl hokejistů předseda Richard Blaga
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Hasiči

Aktuality z hokeje



V těchto dnech, kdy čtete tyto stránky 
už výše zmiňované „fotbalové galeje“ 
pomalu končí a probíhá poslední ladění 
na zahájení jarní části fotbalové sezóny. 
Ano, máme tu opět víkendové zápolení 
s  kulatým nesmyslem a snaha porazit 
soupeře na střelené branky do sítí fot-
balových branek. 
Fotbalové soustředění a tréninky doda-
ly hráčům požadované síly pro hladký 
průběh jarní částí a doufejme, že sil na-
brali dostatek pro vítězné tažení, které 
podporuje celé vedení fotbalového od-
dílu. Přeci jen by nebylo na škodu na-
kouknout i kousek výše v krajské soutě-
ži. Ale nechme zatím odhadů přeci jen 
zima byla dlouhá, zranění v kádru nás 
také bohužel neminula a počasí bude 
hrát tradičně velkou roli ve výkonnosti 
a fotbalovém umu na hřišti. Běhen zim-
ní pauzy nedošlo k zásadním změnám 
v kádru mužstva a přejme tak klukům 
hodně štěstí, bojovného ducha, a hlavně 
spoustu vstřelených branek v síti soupe-
ře – přijďte kluky podpořit a přispět i vy 
k fotbalové atmosféře v hledišti. 
Fotbalové jaro započne náš „A“ tým 
v Městě Albrechtice v sobotu 23. 3. od 
15:00 a první domácí utkání odehraje  
o týden později v neděli 31. 3. od 15:30. 
„B“ tým zahajuje jarní sezónu taktéž 
venkovním utkáním, a to v Horní Lhotě 
v sobotu 23.3. od 15:00 a následně první 

domácí utkání můžete navštívit v sobotu 
30.3. od 15:30 kdy přivítáme Oldřišov „B“.
Další kategorie začínají své soutěže 
v  prvním týdnu, respektive v  druhém 
týdnu v  dubnu. Rozpisy jednotlivých 
týmů si můžete vyzvednout ve Sportba-

Vážení přátelé 100doly,
Sezóna je tady, otevíráme nejen pro cyklisty  

na Zelený čtvrtek 18. dubna od 10 hodin.  
Čeká vás tradiční zelené pivo, na čepu Bernard, 

Svijany nebo také speciál z minipivovaru 
Nachmelená Opice. Určitě se můžete těšit  
na některý pátek s kytarou, naše prostory  
nabízíme k využití při rodinných oslavách  
či srazech a co nevidět otevřeme penzion,  

kde nabízíme pokoje k dlouhodobému  
či krátkodobému ubytování. Sledujte náš 

facebook,kde vás pravidelně informujeme  
o připravovaných akcích. 

Váš 100dola tým.

Rozpis utkání "Jaro" soutěžního ročníku 2018 /2019
jaro Muži "A" 2018/2019 Muži "B"

23.3. Město Albrechtice - MH SO 15 00 23.3.  Horní Lhota - MH B SO 15 00
31.3. MH - Chomýž NE 15 30 30.3. MH B - Oldřišov B - SO 15 30

6.4.  Hradec/Mor. - MH SO 15 30 6.4.  Hrabyně - MH B SO 15 30
14.4. MH - Karlovice NE 16 00 13.4. MH B - Budišovice SO 16 00
20.4. Horní Benešov - MH SO 16 00 20.4.  Skřipov - MH B(hř.Těš.) SO 16 00
28.4. MH - Budišov/Bud. NE 16 30 27.4. MH B - Raduň SO 16 30

5.5. MH - Žimrovice NE 16 30 4.5. MH B - Pustá Polom B SO 16 30
11.5.  Krásné Loučky - MH SO 16 30 12.5.  Chvalíkovice - MH B NE 16 30
19.5. MH - SO Bruntál B NE 17 00 18.5. MH B - Komárov SO 17 00
25.5.  Vítkov - MH SO 17 00 25.5.  Palhanec - MH B SO 16 00

2.6. MH - Rýmařov B NE 17 00 1.6. MH B - Otice SO 17 00
8.6.  Kylešovice - MH SO 17 00 9.6.  Kyjovice - MH B NE 17 00

16.6. MH - Zlatníky NE 17 00 15.6. MH B - Hněvošice SO 17 00

Dorost Starší žáci
Přebor dorostu  soutěž 1+7 sk. A

6.4.  Vávrovice - MH SO 12 30 13.4. MH - Dobroslavice SO 14 00
14.4. MH - Slavkov NE 13 45 20.4. MH - Strahovice SO 14 00
21.4. Bolatice - MH NE 13 45 27.4. Bohuslavice - MH SO 14 30
28.4. MH - Raduň A NE 14 15 4.5. Oldřišov - MH SO 14 30

5.5. MH - Bohuslavice NE 14 15 11.5. MH - Pustá Polom SO 14 30
12.5. Vítkov - MH NE 10 00 18.5. MH - Šilheřovice SO 15 00
19.5. MH - Píšť NE 14 45 25.5.  Píšť - MH SO 15 00
26.5. Kylešovice - MH NE 17 00

2.6. MH - Litultovice NE 14 45

Mladší žáci Starší přípravka
soutěž 1+7 sk.A soutěž 1+5 sk.A

17.4. Kylešovice - MH ST 17 30 7.4.  Oldřišov - MH NE 13 30
21.4.  Raduň - MH NE 13 00 12.4. MH - Chuchelná PÁ 16 30
28.4. MH - Štěpánkovice NE 10 30 18.4. Bolatice - MH ČT 16 30

4.5.  Bolatice - MH SO 10 00 3.5. MH - Štěpánkovice PÁ 17 00
12.5. MH - Mokré Lazce NE 10 30 14.5.  Služovice - MH ÚT 17 00
19.5. MH - Rohov NE 10 30 17.5. MH - Hněvošice PÁ 17 00

24.5.  Rohov - MH PÁ 17 00
31.5. MH - Chlebičov PÁ 17 00

Canis 1.B sk. A III.třída sk.B
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ru případně na našich webových strán-
kách či facebooku. Přejeme za fotbalový 
oddíl spoustu gólové radosti při našich 
zápasech. 

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

FOTBALOVÉ GALEJE

Rozpis utkání „JARO“  
soutěžního ročníku 2018/2019

  březen 2019 / 18


