MALOHOŠTICKÝ ZPRAVODAJ

číslo 19
červen 2019

Vážení spoluobčané,
v našem červnovém Zpravodaji se dočtete o probíhajících a plánovaných
investičních a neinvestičních akcí, dále
zajímavosti z historie obce, kulturní
akce, které proběhly nebo které se pro
vás chystají, také se dočtete o činnosti
našich spolků a mnoho dalších informací.
Dovolenkové dny, které se blíží, jsou
vhodnou příležitostí vyzkoušet si zase
společně strávené chvíle s přáteli, kamarády, s neznámými lidmi, popřemýšlet o budoucnosti a nabrat energii
pro uskutečnění změn v životě.
V dnešní uspěchané době jsou mezilidské vztahy a schopnost komunikace
vzácným kořením, zato s podrážděností a netrpělivostí se setkávám velmi
často. Někteří lidé, jistí svou pravdou,
projevují neschopnost komunikace a
nedostatek tolerance zvláštním způsobem, který není právě vhodný pro
udržování dobrých mezilidských vztahů. Tito lidé pak dělají často zbrklá a
nepromyšlená rozhodnutí. A přijde nás
to všechny někdy moc draze. Může nás
to stát peníze, zničit dlouho udržovaná
rodinná přátelství, způsobit zbytečnou
hysterii a bolest, trápení, stres, zatáh-

nout do nevyřešených problémů i své
děti nebo spoustu jiných nepříjemných
záležitostí.
Když člověk nemá trpělivost na smysluplný rozhovor, má sklon snažit se
najít jiné způsoby, jak se bez konverzaci obejít, např. vytvářením výmyslů,
nepravd, pomluv nebo vzetí zákona do
svých rukou.
Realita je taková, že mnohé problémy
se dají vyřešit vstřícnou a smysluplnou
komunikací. A to bychom si měli všichni uvědomit.
Milí Malohoštičtí, přeji Vám nádherně
prožité prázdninové dny plné sluníčka,
příjemných setkání, neopakovatelných
zážitků, prožitků i dobrých skutků.
A ze všech svých cest se vraťte šťastně
Miroslava Konečná
a ve zdraví domů.

Informace

občanům

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.

Tiráž: Vydává Úřad městské části Malé Hoštice, Slezská 11,
747 05 Opava – Malé Hoštice. Periodický tisk územního
samosprávného celku. V Malých Hošticích dne 28. 6. 2019, číslo
19/2019. 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 lenkaprokschova@seznam.cz. Uzávěrka příspěvků do dalšího čísla dne
15. 9. 2019. Tisk a grafická úprava: H&B Tisk a.s., Opava

Malohoštický zpravodaj

Poděkování
Pro zvelebení naší obce a realizaci sportovních i kulturních akcí pro naše občany se angažuje nejen kulturní komise ve složení Ing. Marie Vegelová, p. Petra
Pitrašová, p. Marie Hírešová a p. Karel Kopperberg, ale i další desítky našich
lidí, a to ať už jednotlivě, ve spolcích či organizacích. Bez těchto lidí by obec
nikdy neměla tak hezké prostředí a kulturně-společenský život. Proto všem
jmenovaným, případně nejmenovaným, patří velké poděkování.
Nesmírně si vážím práce našich
předsedů složek, jejich členů a také
jednotlivých občanů a tímto děkuji:
• hasičům za náročnou, několikadenní organizaci k 95. výročí založení
SDH zejména p. Pavlu Věnckovi a
Patriku Národovi a za účast na soutěžích v hasičském sportu,
• p. Jindřišce Fussové a jejímu kolektivu Kelišek za úspěšný a výborně
zorganizovaný „Slet čarodějnic“,
• p. Drahoslavě Armlichové za perfektní zorganizování mnoha akcí
pro seniory a za výlet směr hrad
Bouzov,
• p. Marii Fialové za zorganizování
nevšedního výletu do Polska,
• p. Bronislavě Klingerové za organizování příjemných vlakových a poznávacích výletů pro členy ČČK,
• zahrádkářům za brigádu a údržbu
naší švestkové aleje a za údržbu zeleně v areálu chaty,

• našim fotbalistům za úspěšnou reprezentaci Malých Hoštic,
• Danieli Adametzovi za vstřícnost,
ochotu a sponzorství při ozeleňování naší obce,
• všem našim pracovníkům za zvelebování a zkrášlování naší krásné,
zelené obce,
• Mgr. Marcele Rončkové, ředitelce
MŠ a ZŠ a pedagogům za vynikající
projekty a úspěchy školy,
• p. Tomáši Schaffartzikovi, p. Aleši
Wehowskému a dalším organizátorům při organizaci a realizaci Štrasnfestu na ul. Dvořákova,
• p. Josefu Rybovi za flexibilní pomoc
při opravách našeho strojového parku,
• p. Helmutu Holešovi a rodině za pomoc při chystání kaple u příležitosti
95.výročí založení SDH,
• členkám a členům Živého růžence
za úklid a starost okolo sakrálních
staveb,

• panu Karlu Kopperbergovi a dalším
spoluobčanům, kteří zorganizovali
v Pustých Jakarticích oslavy ke Dni
matek, Dětský den a další kulturní
akce,
• panu Renému Liebreichtovi za sponzorské dary (stoly a věšák) potřebné
k výuce na PC,
• panu Vladanu Bartoškovi za opravu
dveří u šaten na hřišti TJ Slavia,
• všem občanům za zaslání 489 hlasů na podporu „Nápady pro Opavu
“Strom s hnízdy na dětském hřišti
v Malých Hošticích,
• občanům za úklid veřejných prostranství a péči o veřejnou zeleň,
• občanům za vstřícnost a pochopení
při opravách našich komunikací a
chodníků,
• poděkování všem, kteří pravidelně
přispívají svými články do Zpravodaje,
• všem předsedům složek a dobrovolníkům, kteří obětují svůj volný čas
pro zábavu našich spoluobčanů.
Fotografie ze všech akcí, i těch, které
nejsou uvedeny výše, si můžete prohlédnout na:
male-hostice.rajce.idnes.cz,
některé
z nich jsou dokumentovány na videozáznamech televize Hlučínska.

Miroslava Konečná

Informace

o dalších investičních a neinvestičních akcích v roce 2019
Víceúčelová hala – na základě podaného projektu jsme získali
30.000 000 Kč z ministerstva školství a 20.000 000 Kč z města
Opavy. Od 15. 7. se začne se stavebními pracemi, stavba musí
být dokončena 30. 6. 2020. Stavbu bude realizovat opavská
firma FEMONT.
Bezdrátové rozhlasy – od srpna se začíná s montáží nových
rozhlasů. Stavbu bude realizovat firma EMPEMONT z
Valašského Meziříčí
Komunikace Luční – firma STRABAG započala rekonstrukci
chodníků a obrubou z žulových kostek k pokládce asfaltového
povrchu. Předpokládaný termín dokončení v průběhu
července.
Komunikace Sportovní – ke konci července započne
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ředitelství silnic a dálnic s opravou komunikace, částečnou
opravu prodloužené Sportovní provede firma STRABAG
Chodník U Tržnice – začátkem června byla dokončena
oprava chodníku na ulici U Tržnice, s Technickými službami
plánujeme další opravy chodníků jako např. U Statku. Tato
komunikace byla konečně po letech převedena na město
Opava
Komunikace Slezská – oprava některých výtluků po zimě
Cyklostezka z Malých Hoštic ke Kauflandu – pracuje se na
projektové dokumentaci
Cyklostezka Malé Hoštice směr Velké Hoštice – v rámci
udržitelnosti projektu, který končí v říjnu 2019, můžeme
s opravou tohoto úseku začít na jaře 2020, zatím pracujeme
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na vyčíslení a zahrnutí do rozpočtu
roku 2020
Rozšíření garáže U Kaple – pracuje se
na projektové dokumentaci k rozšíření
garáže
Dopravní značky na komunikacích
a obnova směrovacích tabulí ulic –
pracuje se na projektu
Stavební pozemky nad hřištěm – pracuje
se na projektové dokumentaci výstavby
infrastruktury a příjezdových cest
Pumptracková dráha – probíhají
přípravné práce pro uskutečnění
mezinárodních závodů v červenci 2019
Instalování počítačů – zjišťujeme
zájem seniorů o kurzy na PC, které
započnou v září 2019
Pusté Jakartice – Ředitelství silnic
a dálnic zrealizovalo rekonstrukci
silnice přes Pusté Jakartice směr
Hněvošice
Granty SMO – v rámci úspěšných
grantů podaných na město se vysadily
ořešáky a borovice v obci, na adventní
neděle si zapůjčíme dřevěný betlém
z Pradědovy galerie a je pozvána
dechová kapela Gloria na malohoštický
odpust.
V rámci projektu SOH jsme získali 2
stoly, 4 lavice a 2 informační tabule pro
cyklisty
Miroslava Konečná

VEŘEJNÁ
KNIHOVNIČKA
NA HŘIŠTI

Dáváme ve známost všem občanům
Malých Hoštic, že na hřišti byla vytvořena veřejná knihovnička. Prosíme o vaše přebytečné knihy pro
doplnění naší knihovny. Knihy si můžete samozřejmě i bezplatně zapůjčit.
Děkuji za vaši podporu.
Břetislav Schaffartzik sekretář klubu TJ
Slavia Malé Hoštice z.s

Příběh jednoho stromu
Strom patří k největším organismům
na světě. Některý z nich dorůstá až do
sta metrů. Také věkem je výjimečný.
Některý druh je ve vrcholné kondici
ve třiceti, některý se dožije až tisíce let.
Uctíváme ho formou legend, umisťujeme jej s hrdostí do erbovních znaků
měst. Čerpáme z něj energii, spočineme pod korunou době deště či před
žárem slunce.
Strom je charakteristickým prvkem našeho životního prostředí a dnes, v době
velkého znečištění životního prostředí,
je stále důležitější. Stromy utvářejí typickou českou krajinu a připomínají
moudrost našich předků. Úbytek zeleně ohrožuje lidské zdraví.
• Strom filtruje vzduch
• Strom zlepšuje kvalitu vzduchu
• Strom vyrovnává teplotní extrémy
• Strom vytváří kyslík - vzrostlý
strom vyrobí takové množství kyslíku, že by teoreticky pokrylo potřebu
kyslíku k dýchání nejméně deseti
lidí.
• Strom tlumí hluk - zeleň funguje
jako protihluková bariéra.
• Stromy utvářejí krajinu
• Stromy jsou posledním zbytkem
přírody i ve městech
• Strom je biotopem (Zdroj: Arnika)

aby se stromy na ulici Slezské pokácely,
protože mají problém s vyjížděním na
komunikaci. A také doslova, že: „mají
obavy přejít na druhou stranu ulice.“
Ty stromy, které tam rostou 17 let a
vytváří nám zelenou kulisu, oddělující
soukromí od hlavní ulice. Těm neznalým, bych rád citoval paragraf 23 a 54
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích:
§ 23
Vjíždění na pozemní komunikaci
(2) Vyžadují-li to okolnosti, zejména nedostatečný rozhled, musí řidič
zajistit bezpečné vjetí na pozemní
komunikaci pomocí způsobilé a náležitě poučené osoby.
§ 54
Chůze
(2) Mimo přechod pro chodce je dovoleno přecházet vozovku jen kolmo
k její ose. Před vstupem na vozovku se chodec musí přesvědčit, zdali
může vozovku přejít, aniž by ohrozil
sebe i ostatní účastníky provozu na
pozemních komunikacích. Chodec
smí přecházet vozovku, jen pokud
s ohledem na vzdálenost a rychlost
jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru
nebo rychlosti jízdy.

Tolik o stromech. Není to tak dávno,
co jsem zaslechl názor našich občanů,

Je třeba, abychom si všichni uvědomili,
že prostředí kolem nás, je naší součástí
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a jaké si jej uděláme, takové bude. Můžeme se také vydat cestou nejmenšího
odporu, všechno zabetonovat, postavit
dvoumetrové ploty a být spokojeni,
že nás nikdo neobtěžuje. Nechceme
z Hoštic vytvořit Divoký západ a nechat ničit obecní majetek v domnění,
že všechno je všech. Obec je povinna
pečovat o zachování a rozvoj svého
majetku. Majetek obce musí být chráněn před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím. Obec je povinna chránit svůj majetek před neoprávněnými zásahy a uplatňovat právo
na náhradu škody.
Připomínám i to, že Obecní úřad stále
stojí na stejném místě, nikdo ho nepřestěhoval, a pokud má někdo z občanů
jakýkoli problém, jsou pro každého
vždy dveře otevřené…
Toto je příběh jednoho stromu. Je to
příběh o znalosti zákona, o komunikaci mezi lidmi. A také, že strom je
součástí našich životů, že tu rostl před
námi a dozajista mnohé z nás přežije.
Chraňme je a opatrujme, a mysleme na
to, než vezmeme do ruky sekeru nebo
pilu, abychom mu ukončili život.
Lukáš Vaněk, místostarosta
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Kulturní okénko
Vážení spoluobčané,
ráda bych vás jménem kulturního výboru informovala o kulturním dění
z uplynulého tříměsíčního období, a zároveň všechny pozvala na několik
velkých akcí, které proběhnou v období následujícím.
Již uskutečněné akce:
14. 4. ve spolupráci s místní ZŠ a MŠ byly uspořádány Velikonoční dílničky
16. 4. proběhl poradenský seminář a beseda pořádaná na téma kotlíkových dotací,
kdy občané zjistili, na koho se obrátit pro zpracování žádosti o dotaci, kdo jim
poradí, jaké budou eventuální finanční nároky apod., jaká bude výše dotace
a příspěvku SMO.
20. 4. společně s půjčovnou FIČÍME proběhl sportovní den na místním dopravním
hřišti. K zapůjčení byly různé druhy koloběžek, šlapacích kár, tandemových kol
a jiných přemísťovadel pro děti i dospělé.
30. 4. slet čarodějnic. Sraz byl v 18. hod u Skanzenu a poté se šlo průvodem
na hřiště.
11. 5. k příležitosti Dne matek bylo uspořádáno v sále obecního domu divadelní
představení Žena jedna báseň.
18. 5. relaxační malování se společností Hamaka
19. 5. bazárek jarního oblečení, hraček, obuvi a dalších dětských věcí.
10. 6. - proběhlo natáčení ČT1 v našem skanzenu s žáky základní školy
Plánované akce:
30. 6. od 10:00 hod. zahájení prázdnin na dopravním hřišti společně s půjčovnou
netradičních vozítek FIČÍME
5., 6., a 7. 7. Mezinárodní soutěž na naší pumptrackové dráze
13. 7. Myslivecký den na chatě Lovka
27.7. setkání rodáků v Pustých Jakarticích
29. 7 .– 2. 8. letní příměstský tábor, tentokrát na téma: Letní cesta za dobrodružstvím
17. 8. Filmové léto v Pustých Jakarticích
5.- 8. 9. Malohoštický odpust
15. 9. Pustojakartický odpust
19. 9. setkání jubilantů
Přejeme Vám krásné, prázdninové kulturní zážitky! O všech akcích budete
informování předem na webových a facebookových stránkách, místních
Ing. Marie Vegelová
vývěskách či ve zpravodaji.
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Tak trochu jiná
Malohoštická
divoká karta

Letošní páteční odpustový program
nebude tak divoký jako vloni. Začneme ještě tradičně rockově s opavskými
When your smile fallin down, které už
jste u nás mohli slyšet. Poté už nás čeká
rock’n’rollový mejdan s královnami pražskými Queens of Everything, kteří Vám naservírují mix nabroušeného
rock’n’rollu se špetkou punku, klapající
kontrabas, až swing bandovovou dechovou sekci a nezaměnitelný chraplák zpěváka. Uslyšíte kapelu, kterou jen
tak někde neuslyšíte. Nejblíže hrála na
Colours of Ostrava a teď u nás v Malých Hošticích. Kdo má rád kvalitní
autorskou hudbu s nápadem, přijďte,
nebudete litovat. A navíc si i zatančíte
rock´n´roll. Občerstvení zajištěno.
Lenka Prokschová
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Seznámení občanů

s charakterem možného ohrožení, s připravovanými krizovými opatřeními
a se způsobem jejich provedení - Mimořádné události v našem regionu
Každý občan našeho státu má právo na
zdravý a bezpečný život a přiměřenou
ochranu svého majetku. I v dnešní době,
kterou rádi nazýváme moderní, mohou
nastat situace, kdy je toto právo narušeno.
Neplatí, že se to stává „jen někde jinde, u
nás se stát nemůže“. Škodlivé působení sil
a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, epidemiemi nebo havárie, které
ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí se může vyskytnout kdekoli,
a člověk se dostane do situace, kdy běžná
životní pravidla neplatí. Takový stav nazýváme mimořádnou událostí.
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje se touto problematikou zabývá
již řadu let.
Důležitým prvkem v systému ochrany
před následky takovýchto mimořádných
událostí je prevence.
Pokud k takové situaci dojde, starosta obce
má možnost úzké spolupráce se složkami
integrovaného záchranného systému, jehož součástí jsou Hasičský záchranný sbor,

Policie České republiky a Zdravotnická záchranná služba.
Varováním se rozumí včasné předání varovné (tísňové) informace o hrozící nebo
již vzniklé mimořádné události. Právě na
jasném a srozumitelném varování závisí
životy a zdraví obyvatel a ochrana majetku.
Včasné a správné provedení varování a prvotního tísňového informování je jednou
ze základních podmínek úspěšné realizace
opatření k ochraně obyvatelstva.
Evakuace je organizované přemístění osob,
zvířat, předmětů kulturní hodnoty, technického zařízení, případně strojů a materiálu k zachování nutné výroby a nebezpečných látek z míst ohrožených mimořádnou
událostí. Při povodních řeší ve městě přípravu a řízení evakuace povodňová komise. Samotná evakuace probíhá zejména ze
zastávek městské hromadné dopravy nebo
z míst postižených mimořádnou událostí
do evakuačního střediska.
Posledním základním prvkem ochrany
obyvatelstva jsou opatření pro nouzové

přežití. K tomuto účelu má město Opava
vybudované Evakuační centrum v areálu
magistrátu města na Krnovské ul. v Opavě, které slouží jako evakuační středisko.
Záložní evakuační středisko v případě
velkých povodní, které rozdělí Opavu na
dvě části jako v roce 1997 je vytipovaná ZŠ
Vrchní v Opavě.
Pro úspěšné fungování celého systému je
důležitým prvkem správně informovaný občan, který nepodlehne panice a umí
správně reagovat na vzniklou událost. Povinností každého z nás je chránit jak sebe,
osoby blízké a svůj majetek, tak i podle
možnosti poskytnout pomoc ostatním
ohroženým občanům.
(ze zpráv Hasičského záchranného sboru MSK)

Prapor spolku řemeslníků
v Malých Hošticích
Mezi písemnostmi spolků z Opavska a
Hlučínska v Zemském archivu v Opavě se nachází zajímavý návrh praporu
spolku řemeslníků z Malých Hoštic. Celé
jeho jméno v originále znělo Katholischer
Handwerkerverein in Klein Hoschütz.
Toto nepolitické sdružení vzniklo pravděpodobně v roce 1902, tedy ještě v době, kdy
Hlučínsko patřilo k Prusku. Cílem spolku
bylo povznesení náboženských a stavovských zájmů řemeslníků, jakož i podpora
duchovních potřeb a materiálního blahobytu jeho členů. Řádným členem spolku se
mohl stát každý řemeslník, který měl trvalé
bydliště v Malých Hošticích. Kromě řádných členů měl spolek i přispívající a čestné
členy. V čele spolku stál devítičlenný výbor.
Předseda i členové byli každoročně voleni
na valné hromadě.
V roce 1922 byly schváleny nové stanovy spolku v podmínkách Československé
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republiky. Předsedou spolku byl tehdy
Vinzenz Heidutzek, jeho zástupcem Jan
Bia. Zapisovatelé byli Adolf Frank a Josef
Kostřiba, funkci pokladníka zastával Josef
Adamec. Přísedícími ve výboru pak byli
August Stanjura, August Fiala, Richard
Ripka a Josef Woch.
Změna stanov byla schválena zemskou
politickou správou 27. srpna 1923. Spolek
mohl užívat také svůj prapor, jehož popis
i barevné vyobrazení je součástí spisu.
První strana praporu byla bílá s modrým
lemováním a vyobrazením anděla strážného uprostřed, jak chrání muže v pracovním
oděvu. Výjev lemuje liliový věnec a nápis
v němčině (český překlad: Svatý anděli
strážný požehnej nám a chraň nás!). Ve
čtyřech rozích jsou umístěny symboly kříže, srdce, kotvy a podání ruky.
Druhá strana praporu měla opačný poměr
barev. Na vnitřním modrém poli se nachá-

zely uprostřed symboly víry, naděje a lásky, po stranách pak letopočty 1902 a 1904.
Nápis nahoře je prosbou (Bůh požehnej
poctivé řemeslo), v dolní části je německý název spolku, avšak místní název je již
v češtině.
Zemská správa politická v Opavě neopomenula ve svém schválení dodatek, že
„toto povolení lze zplnomocněnému komisaři z důvodů veřejného pořádku kdykoliv odvolati“. Zdali k takovému případu
došlo, není ze spisu zřejmé. Stejně tak není
jasné, proč byly na prapor umístěny dva letopočty. Zda je letopočet 1902 (nebo 1904)
rokem založení spolku, je pouze domněnZdeněk Kravar
kou autora.
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Jaro v Pustých Jakarticích
Den matek
Letošní jaro se moc nepovedlo a s výjimkou pár krásných, slunečných dnů,
přišlo pěkné počasí až začátkem června. Jedním z těch vyjímečných, krásných dnů byla sobota 11. května. Na
tento den jsme naplánovali oslavu Dne
matek. Všichni jsme se sešli v místním
hostinci ,,U Agáty“. Pozdravit a předat
kytičku přijel místostarosta Lukáš Vaněk. V příjemné a přátelské atmosféře
se povídalo až do večerních hodin.
Den dětí
Den dětí má u nás asi nejdelší tradici.
Letos 1. červen připadl na sobotu. Pro
naše děti jsme připravili různé hry,
soutěže a samozřejmě drobné dárečky.
Počasí se opravdu vydařilo a tak není
divu, že spokojení byli malí i velcí.
Na letošní léto jsme připravili tyto
akce:
27. 7. 2019 - Setkání rodáků a přátel
Pustých Jakartic
17. 8. 2019 - Filmové léto
ještě není termín - Knybajtelfest (pouze pro občany Pustých Jakartic)
15. 9. 2019 - Slavnostní mše svatá u
příležitosti odpustu v Pustých Jakarticích
Termíny akcí se mohou změnit. Připravujeme facebookový profil Pusté
Jakartice, kde by jste měli najít aktuální
informace o dění u nás.
Karel Kopperberg, zastupitel

K ochraně odběratelů energií

Pro dokonalejší ochranu odběratelů energií před energetickými šmejdy a dodavateli zákona 458/2000 Sb., týkající se odběratelů energií. Dle zveřejnění v médiích má být uvedený zákon k 1. lednu 2020 novelizován ještě k většímu prospěchu
zákazníků. Například smlouvy dodávek energií uzavřené na dobu určitou mohou být tak pouze v délce do tří roků, pak se
stávají smlouvami již pouze na dobu neurčitou, a to s tříměsíční výpovědní dobou atd. Některá další připravovaná opatření:
§ 11a: Některá opatření na ochranu zákazníka
§ 17: Energetický regulační úřad a jeho působnost
§28 (2): Zákazník je povinen
§30: Obchodník s elektřinou
§ 61: obchodník s plynem
Další informace budou uvedeny ve Zpravodaji po schválení výše uvedeného zákona.
Eduard Pilz
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~ FARNOST ~
Vážení spoluobčané, bratři a sestry,
když čtete tento krátký článek, tak děti, které se průběhu školního roku připravovaly na I. svaté přijímání, mají vše již za sebou.
Doufám, že to nebyla jen formalita, ale opravdové vnímání přítomného Krista
v Největější svátosti.
Je na místě se zamyslet o významu Eucharistie v našem životě. Tedy svátost oltářní
je živý Pán Ježíš pod způsobami chleba a vína. Byl to Pán Ježíš, který ustanovil
tuto svátost a předal tento úkol apoštolům a jejich nástupcům, aby konali až do
skonání světa.
Toto poslání přešlo na nástupce apoštolů /biskupy/, kteří světí kněze a ti mají
pověření vysluhovat tuto svátost každodenně.
Moje krátké zamyšlení směřuje ke kněžství. Svěcení kněží je svátost, ve které
se uděluje vzkládáním rukou a modlitbou biskupa duchovní moc a Boží milost
k jejímu náležitému užívání. Opět Pán Ježíš ustanovil presbytery Sk 14,22, aby
tak činili až na konec země.
Je důležité, abychom se za
nová kněžská a řeholní povolání modlili a povzbuzovali mladé muže k tomuto
povolání. Nebude-li kněz,
nebude také svaté přijímání,
tak jak jsem to řekl rodičům
při posledním setkání.
Drazí bratři a sestry, přeji Vám krásné prázdniny
a dovolené s požehnáním
Otce+Syna a Ducha svatého.
P. ThDr. Radovan H r a d i l
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Životní jubileum
našeho pana faráře
Letos si připomínáme významné
životní jubileum našeho pana faráře
P. ThDr. Radovana Hradila. Je to 25. výročí kněžského svěcení a s ním spojený
počátek jeho pastýřské služby. Otec
Radovan přijal kněžské svěcení dne 18.
června 1994 v Olomouci a byl ustanoven kaplanem v Krnově. Následovala
služba v Javorníku, poté ho životní cesta zavedla do Ludgeřovic, v roce 2000
do Chlebovic a od léta 2007 je farářem
ve Velkých Hošticích.
Podobné slavnostní okamžiky jsou důvodem radosti, blahopřání a oslav. Ta
první se konala v rámci kněžské konference a mše svaté dne 30. května ve
Velkých Hošticích, kam se sjeli kněží
z celé ostravsko-opavské diecéze a gratulovali panu faráři.
Děkujeme otci Radovanovi za duchovní vedení farního společenství našich
tří obcí a za vstřícné jednání. Do dalších let přejeme pevné zdraví a hojnost
Božích požehnání, stálou posilu Ducha
svatého a pomoc Panny Marie.
Farnost obcí: Chlebičov, Velké Hoštice,
Malé Hoštice
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Zprávy a zajímavosti z dění Českého červeného kříže
Polovičku roku máme za sebou, tak
trochu těch informací, že jsme nezaháleli. Rok začal valnou hromadou
v Malých Hošticích a následně v Opavě. Z jara jsme se zúčastnili brigády
Ukliďme Česko a že toho odpadu bylo
v našem okolí. V dubnu jsme byli na
prohlídku v Opavě ve Slezském muzeu,
byly tam exponáty a poučná přednáška
o deštných pralesích. Členky navštívily
aquapark v Kravařích a v květnu jako
již tradičně proběhla sbírka proti rakovině, touto cestou bych chtěla všem občanům Malých Hoštic poděkovat, kteří
se do této sbírky zapojili. Téhož měsíce
proběhla dopravní soutěž mladý cyklista okrskové kolo, kde jsme děti vyzkou-

šely ze zdravovědy – zákrok při úrazu,
při zkolabování či selhání srdce. Naše
hoštické děti se umístily na krásném
druhém místě, ale u reakcí dětí a při
zákrocích jsme se i nasmály. A koncem
měsíce členky pomohly při vysazování
borovic na našem krásném hřišti. Začátkem června se uskutečnil výlet do
Zálužné do Raabovy štoly a prohlídli
jsme si okolí. A bude léto, doufáme,
že krásné a slunečné. Přejeme všem
občanům a dětem slunečné prázdniny
a dovolené. A naše členky budou o výletech, které budou uskutečněny přes
prázdniny včas informovat.
Za výbor ČČK Bronislava Klingerová

Modré nebe, slunko hřeje, Keliškám
se pusa směje....
Stejně tak jako v předcházejících letech, tak i letos vyrazily
Kelišky druhý červnový víkend na soustředění. Letos jsme
zavítaly do obce BAŠKA u Frýdku Místku. Počasí nám přálo a tak jsme se mohly projít kolem stejnojmenné přehrady a navštívit areál HOREČKY ve Frenštátě pod Radhoštěm. Skokanský můstek stojí na svém místě pěkných pár
desítek let, novinkou je ale stezka v korunách stromů. Ta
je součástí naučné stezky Beskydské nebe, která je zamě-

řena na život pt&aa cute;ků a
poznávání přírody. A tak i my,
ač už dávno nejsme děti, jsme
plnily úkoly a hledaly správné
odpovědi na otázky této naučné stezky. Výlet nám nezkazily ani České dráhy (zpoždění,
uzamčená WC na nádraží...), a
tak jsme se do Hoštic vrátily s
dobrou náladou.
Za Kelišky Jindra Fussová.
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Škola v přírodě
Koncem měsíce května se konala Škola v přírodě v Horské chatě Soliter
v úžasné přírodě Karlova pod Pradědem. Celkem padesát jedna žáků a pět
pedagogů zde prožilo příjemný týden
tematicky zaměřený na Cestování časem. Putování jsme zahájili divokým
tancem v době kamenné, zahráli jsme
divadlo v době Říma, uspořádali rytířské soutěže na dvoře císaře Karla IV. Za
své putování v čase byli všichni odměněni tričkem s logem CERES a drobnými dárky. V dopoledních hodinách
jsme měli naučné vycházky po krásném okolí Malé Morávky, vystoupali
jsme ke Mlýnkům, na Kapličkový vrch,
zdatní turisté vyšplhali na rozhlednu
v Nové Vsi. Při cestě tam jsme navštívili
Karlovu Studánku, vodopád Bílé Opavy a lázeňské domy. Při zpáteční cestě
jsme se zastavili a prohlédli si unikátní dřevěné sochy v Pradědově galerii
v Jiříkově. Za příjemný týden chceme
poděkovat také Radě rodičů, která nám
uhradila autobusovou dopravu.
Mgr. Hana Radová

PROJEKTY
Ve druhém pololetí proběhlo na naší
škole mnoho zajímavých projektů.
Správné výživě se věnoval projekt
Nestlé pro zdraví dětí, ochraně zdraví Světový den hygieny rukou ve SN
Opava, žáci 5. třídy navštívili Státní
archiv v Opavě, ve škole pak pokračovali projektovým dnem “Jak sestavit
rodokmen” a k udržování tradic byl zaměřen školní Maškarní karneval.
Žáky asi nejvíce zaujal projekt “O vodě”,
se kterým k nám přijeli zástupci Vodní
agentury ze Slovinska. Seznámili nás
s průběhem čištění vody, ukázali nám,
kolik pitné vody dokážeme denně spotřebovat a jak je třeba s ní šetřit. Přesto-
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že celý program probíhal v anglickém
jazyce (s překladem paní asistentky),
názorné ukázky žáky velmi upoutaly,
což zachytili ve výtvarném zpracování
projektu.
Další velmi netradiční projektový den
proběhl ve spolupráci s nadačním fondem Josefa Zimovčáka “Na kole dětem”,
který podporuje onkologicky nemocné děti. Nezapomenutelným zážitkem
byla nejen prezentace z cyklistických
závodů, ale především ukázka jízdy na
vysokém kole. Nadační fond jsme podpořili nejen finančně, ale také velkým
povzbuzováním peletonu letošní Cyklotour při průjezdu Malými Hošticemi.

Na školní zahradě se uskutečnil přírodovědný projekt, který žáky seznámil
s životem a výcvikem dravých ptáků.
I přes velmi studené počasí byli žáci
nadšeni, protože měli možnost pozorovat chování dravců z bezprostřední
blízkosti a některé si dokonce pohladit.
Posledním letošním velkým projektem bude tradiční spaní žáků 5. třídy
ve škole. Tentokrát bude obohaceno
o pozorování noční oblohy, besedu
s hvězdáři a hry, což bude jistě pro žáky
pěkným a zajímavým ukončením docházky na naší škole.
Mgr. Hana Šišmová
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Ohlédnutí za školním rokem
2018/2019 v MŠ

Prázdniny jsou za dveřmi a nám nezbývá, než bilancovat, jaký pro nás tento školní rok byl.
Naše mateřská škola se zapojila do
mnoha nabízených projektů. Zúčastnili jsme se např. celoročního projektu ,,Zdravotní výchova pro MŠ“ organizovaného ve spolupráci se Střední
zdravotnickou školou v Opavě. Cílem
bylo zdůraznit dětem význam zdravotní výchovy pro zdraví, motivovat děti
k péči o své zdraví a v neposlední řadě,
zmírnit obavy dětí z návštěvy a pobytu
ve zdravotnickém zařízení. Navštívili
jsme odborné učebny SZŠ, které simulovaly nemocniční prostředí a děti zde
měly možnost ,,ošetřovat pacienty“.
Vzhledem k tomu, že jako jedna z mála
opavských školek vlastníme učební
a diagnostickou pomůcku Klokanův
kufr, využili jsme nabídky a zapojili
jsme se do projektu ,,Klokanovy školky“. Jde o celorepublikové vzdělávání
pedagogů MŠ formou worshopů.
Jelikož chceme v příštím školním
roce získat titul Školka spolupracující
s Mensou, využili jsme nabídky a zúčastnili se metodického projektu pro
předškolní zařízení podporovaného
Mensou ČR - ,,Metoda NTC Learning“.
Společně se ZŠ jsme se zapojili do projektu Erasmus+. Cílem je sdílení zkušeností zapojených 6 –ti MŠ a ZŠ různých zemí na téma jazykového vzdělávání a sociální inkluze.
Projekt ,,Tvořivá škola“ nám učitelkám
umožnil další vzdělávání v oblasti matematické, čtenářské a jazykové gramotnosti a získání nových metod práce. Pro zkvalitnění a oživení vzdělávání
v MŠ jsme začleňovaly prvky Montessori a práci s interaktivní tabulí.
V letošním školním roce jsme s dětmi
navštívili Planetárium v Ostravě. Přihlášené děti měly možnost zúčastnit se
lyžařského kurzu na Vaňkově kopci.

V MŠ jsme přivítali odborníka na školní zralost Mgr. Šárku Sohrovou, která
rodičům přiblížila, co všechno by měl
znát a umět předškolák před nástupem
do ZŠ.
Samozřejmě nechyběla oslava Dne
matek a Dne dětí, ještě nás čeká oslava
Dne otců.

Podrobnější přehled všech aktivit naší
MŠ naleznete na webových stránkách
školy.

Krásné prožití léta všem dětem i obyvatelům Malých Hoštic přeje Hana Kupková
a kolektiv MŠ.
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Informace o poskytování
služby osobní asistence
ve vaší obci
Vážená paní starostko, dovolujeme si Vás informovat o tom, že naše organizace Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. v městské části Malé Hoštice poskytuje třem uživatelům službu osobní asistence v místě jejich trvalého
bydliště. Zároveň ve vaší městské části evidujeme další žadatele o službu osobní asistence.
V příloze zasíláme rovněž materiály k organizaci a sociálním službám, které naše organizace poskytuje a vaši občané je mohou
využít. Jedná se zejména o službu Odborného sociálního poradenství a Osobní asistence s doplňkovou fakultativní službou
individuální dopravy a také o Půjčovnu kompenzačních pomůcek.
Při službě osobní asistence se ze strany klientů, jejich rodinných příslušníků, ale také od osob blízkých a sousedů, vyskytly dotazy týkající se sociální tématiky (možnosti získání příspěvků pro OZP, kompenzačních pomůcek, vyplnění žádostí, možnosti
řešení odvolání, podání námitek a opravných prostředků, informace k zastupování, opatrovnictví apod.). Nabízíme možnost
spolupráce s naší sociální pracovnicí, jak v Poradně pro osoby se zdravotním postižením v Opavě, osobně či telefonicky (bezplatně), tak i po dohodě můžeme zvolit jinou formu poskytnutí poradenství (prezentace spojená s poradenstvím apod.).
S pozdravem
Bc. Petra Kroutilová, DiS., sociální pracovník CZP MSK o.p.s.
Telefon: 553734109
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Co nového u nás v klubu seniorů
V našem klubu seniorů máme stabilně +- 58 členů. V tomto pololetí jsme hned po
novém roce navštívili výstavu betlémů. V únoru jsme už tradičně pořádali seniorský
ples. Přivítali jsme velkohoštické seniory a na oplátku jsme byli na jejich plese. Taky
jsme navštívili přednášku o bezpečnosti seniorů na silnicích a stezkách. V květnu
nás v klubu navštívili opavští policisté. Vyprávěli nám o své práci. Také jsme byli na
výletě, kde jsme navštívili hrad Bouzov, arboretum v Bílé Lhotě a také Expozici času
ve Šternberku. Hned další týden jsme už druhým rokem pořádali sportovní odpoledne. Tentokrát ve Velkých Hošticích. Hned další týden budeme smažit vejce a za
další týden pojedeme do arboreta v Novém Dvoře, podívat se na líhnutí exotických
motýlů. A už se budeme těšit na naše prázdninové a podzimní akce. Také bych chtěla
Za klub seniorů Drahoslava Armlichová
pozvat do klubu nové členy.

ZAHRÁDKÁŘI v Malých Hošticích

Zahrádkáři v Malých Hošticích

PoPo
dlouhé
zimězimě
se všichni
těšili natěšili
jaro, na
které
přineslo
sluníčko, teplo,
také potřebu
provést
dlouhé
se všichni
jaro,
stromořadí
odalebočních
výhonů
a „jarní
suúklid.“
Postupně
jsme
uspořádali
brigády,
kde
jsme
se
soustředili
hlavně
na
úklid
větví
ze
suchých
které přineslo sluníčko, teplo, ale také chých větví.
stromů v našem areálu a na základní údržbu nově vysazené zeleně. Na konci dubna jsme svolali
potřebu provést „jarní úklid.“ Postup- Můžeme upozornit na další akce:
brigádu pouze pro naše zahrádkářky, protože bylo potřebné uklidit chatu. Blížil se čas „Filiponě jsme uspořádali brigády, kde jsme IRIS bábu
Hlučín
- Výstava
květin
Jakubské noci“ a členky „Kelišek“ si v době brigády chystaly
na pochod
čarodějnic
(vizpod
foto).ná-

se soustředili hlavně na úklid větví ze

zvem „ Krása lilií“ proběhne v komor-

po-Jakubské noci“ a členky „Kelišek“ si

mín 3. srpna 2019 v 13,30 hod. od hřiště

První
sobotustromů
v květnuv byl
pro naše
členya ana
jejich
zájezd
na FLORIA
JARO
suchých
našem
areálu
zá-rodinné
nímpříslušníky
prostředípřipraven
Červeného
kostela
v Hlu2019 - zahradnickou prodejní výstavu v Kroměříži. Výstaviště bylo plné pěstitelů květin, stromků,
kladní údržbu nově vysazené zeleně. Na číně ve dnech 29. - 30.6.2019.
zeleniny a bylinek z celé naší republiky a také firem ze zahraničí. Bylo co obdivovat, bylo co
konci dubna jsme svolali brigádu pouze Turistická vycházka po okolí pro členy
nakupovat. V odpoledních hodinách jsme navštívili ještě Arcibiskupské sklepy v Kroměříži, kde jsme si
naše poslechli,
zahrádkářky,
bylovíno.
po-Kdo ČZS
a příbuzné
Velké
Hošticevína
–
sepro
zájmem
jak se protože
vyrábí mešní
měl zájem,
mohl si směr
objednat
i ochutnávku
třebné
uklidit
chatu.
Blížil
se
čas
„Filiorganizuje
p. Ryba,
předpokládaný terpřímo ve sklepě a také byla možnost zakoupit si nějakou
dobrou lahvinku
domů.
Na začátku června jsme uspořádali brigádu na údržbu zeleně v areálu chaty a mužská část naší
v době brigády chystaly bábu na pochod v Malých Hošticích.
členské základny provedla kontrolu udržovacího řezu stromů ve „Švestkové aleji,“ kde rovněž očistili
čarodějnic (viz foto).
Zvažujeme ZÁJEZD do Častolovic, kde
stromořadí od bočních výhonů a suchých větví.

První sobotu v květnu byl pro naše členy se ve dnech 3.- 6.10.2019 bude konat
připraven výstava „Zahrada východních Čech.“
zájezd
na- FLORIA
JARO
- zahradIRIS
Hlučín
Výstava květin
pod2019
názvem
„ Krása lilií“ proběhne v komorním prostředí Červeného kostela
v nickou
Hlučíně veprodejní
dnech 29. - 30.6.2019.
výstavu v Kroměříži.
Výstaviště
bylo
plnépropěstitelů
Turistická
vycházka
po okolí
členy ČZS akvětin,
příbuzné směr Velké Hoštice – organizuje p. Ryba, předpokládaný
stromků,
a bylinek
z celé
našíHošticích.
termín
3. srpnazeleniny
2019 v 13,30
hod. od hřiště
v Malých
republiky
a
také
firem
ze
zahraničí.
Bylo
Zvažujeme ZÁJEZD do Častolovic, kde se ve dnech 3.- 6.10.2019 bude konat výstava „Zahrada východních
co obdivovat, bylo co nakupovat. V odČech.“
poledních hodinách jsme navštívili ještě
Arcibiskupské sklepy v Kroměříži, kde
jsme si se zájmem poslechli, jak se vyrábí mešní víno. Kdo měl zájem, mohl
si objednat i ochutnávku vína přímo ve
sklepě a také byla možnost zakoupit si
nějakou dobrou lahvinku domů.
Na začátku června jsme uspořádali brigádu na údržbu zeleně v areálu chaty a
mužská část naší členské základny provedla kontrolu udržovacího řezu stromů
ve „Švestkové aleji,“ kde rovněž očistili

Můžeme
na další
akce:
a jejichupozornit
rodinné
příslušníky
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Hasiči

Vážení spoluobčané,
ve druhém čtvrtletí náš sbor oslavil 95 let od založení. Oslavy proběhly na začátku
května, a to v pátek dopoledne, kdy byl simulován požár základní školy, kde zasahovali profesionálové z Opavy a naše jednotka. Večer proběhla slavnostní schůze
za účasti mnoha vzácných hostů, na které jsme ocenili zasloužilé starší členy ale i
ty současné. V neděli pak za velké zimy prošel obcí průvod se zástavami z okolních
sborů a byla sloužená slavnostní mše svatá za živé a zemřelé hasiče z naší obce. Tady
bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravách a průběhu těchto akcí.
Naši nejmenší hasiči se pilně připravují pod vedením svých vedoucích
na své první závody. Družstva starších žáků a dorostenců se už pravidelně zúčastňují letošních soutěží. Naše nejvytíženější družstvo, a to družstvo žen už objíždí pohárové soutěže, noční hlučínskou hasičskou ligu, Moravskoslezský pohár a v polovině června jim také začíná celostátní extraliga.
Družstvo veteránů má za sebou tři kola opavské ligy a zatím se pohybují v druhé
polovině tabulky.
Na závěr bych chtěl všechny naše spoluobčany pozvat 20. července na místní hřiště,
kde proběhne 5. kolo Moravskoslezského poháru od 14 h. Přijďte povzbudit naše
za SDH Pavel Věncek
ženy, které budou letos bojovat o hattrick v této soutěži.

Mladí
hasiči
Po dlouhé zimní přípravě v místní tělocvičně, kdy nás špatné počasí dlouho
nechtělo pustit ven na hřiště ke kádi
s kubíkem studené studniční vody, se
nám konečně počasí obrátilo a naplno se
rozběhla jarní část přípravy na místním
hřišti a také sezóna Opavské ligy mladých hasičů pro naše žákovská družstva,
která druhou červnovou sobotu, pro náš
tým trošku smolně, skončila posledním
závodem ve Štěpánkovicích. Ve velmi
vyrovnané horní třetině tabulky se tým
starších žáků bohužel posledním závodem propadl na celkové sedmé místo
z dvaadvaceti.
Tým dorostenců má za sebou první dva
závody Poháru AUTOBOND GROUP –
Opavské ligy v požárním sportu. Na větší úspěch zatím čekáme a dvojnásobně
dlouhá trať oproti žákovským soutěžím
nám dává zatím docela zabrat. Věřím, že
se nám brzy podaří dosáhnout na nějaký dobrý výsledek, který by navodil potřebný klid a sebedůvěru.
Největším úspěchem nás všech, kteří se

motáme kolem žákovských a dorosteneckých soutěží, je ale bezesporu skutečnost, že se po několikaleté odmlce
podařilo složit z dětí prvních až třetích
tříd naší základní školy nové družstvo
mladších žáků. Pohled na jejich snažení
při prvních kontaktech s hadicemi, motorovou stříkačkou a proudnicí, tryskající ledovou vodu, vykouzlil úsměv na
rtech nám všem. Je cítit, že do stojatých
vod foukl čerstvý vítr. A že se toho naši
nejmenší hasiči nebojí, dokázali tím,

že se rovnýma nohama, jen s kratičkou
jarní přípravou, vrhli do rozjeté Opavské ligy mladých hasičů a absolvovali
poslední dva závody sezóny. Nestáli sice
hned na bedně, ale jejich výkon se rozhodně neztratil bojovností a nadšením,
které při svých prvních krůčcích všem
předvedli.
Držíme jim pěsti a přejeme, aby se jejich
píle a odhodlání brzy proměnila v poháry a medaile. Víťa a Petr Pflegrovi
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MS ANGELIKA
Pořádá v sobotu 13.7.2019
Na chatě Lovka
v Chlebičově
tradiční

Začátek: v 11.00h
Hudba: DJ Remi
Pohoštění: Guláš, Sekaná, Klobásy, Játra,
Pivo GAMBRINUS 10°/12°
Zvou členové MS
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