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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,

právě jsme vstoupili do prvních 
jarních dnů, které jsme přivítali 
u skanzenu vystoupením folk-
lórních souborů Srubek a Bu-
rianky, dále bohatým programem 
připraveným studenty Slezské 
univerzity, jarně vyzdobeným 
skanzenem s  možností zak-
oupení velikonočního aranžmá 
a  posezením u něčeho dobrého, 
které pro nás připravili naši 
zahrádkáři. Opravdu, jaro jsme 
přivítali, jak se patří. 

Zastupitelé naší obce schválili jak 
v loňském, tak v letošním roce 
mnoho usnesení, tolik potřebných 
pro smysluplný rozvoj naší městské 
části, a která postupně plníme. 
I  když jsme teprve v  prvním 
čtvrtletí, podařilo se nám v led-
nu podat přes TJ Slavii projekt 
na  přístavbu šaten na hřišti, dále 
nám rada města schválila podání 
projektu na rekonstrukci mateřské 
školy, převedly se pozemky z TJ 
Slavia na město, potažmo na Malé 
Hoštice, o které se budeme muset 
také v plném rozsahu starat. Za 
účelem vybavení šaten jsme dovezli 
zdarma nábytek ze Slezské univer-
zity, a to židle, stoly, lavice, skříně, 
police, vše ve velmi zachovalém 
stavu. 

Nezaháleli jsme ani v podání 
grantů na město. Prostřednictvím 
sboru dobrovolných hasičů žádáme 
o grant na dechovou kapelu 
Březovjané, která nám bude letos 
hrát na malohoštickém odpustu, 
dále na Moravskoslezský pohár 
hasičů a také o příspěvek na pravi-
delnou činnost dětí a mládeže. S 
oddílem kopané žádáme o grant 
na výsadbu stromů a keřů u do-
pravního hřiště, o grant na prevenci 
kriminality a pravidelnou činnost 
dětí a mládeže a spolu se sdružením 
rodičů základní školy žádáme o 
příspěvek na výsadbu stromů a 
vybudování bylinkové zahrádky v 
mateřské škole. Naše moruše bílá 
u skanzenu bude přihlášena do 
celorepublikové soutěže o Strom 
roku. Chci věřit tomu, že budeme v 
mnohém úspěšní.

Po mnoha letech se povedlo 
získat pozemky z úřadu pro zastu-
pování státu na Malé Hoštice, tolik 
potřebné k vybudování sociálního 
zařízení a pergoly v Pustých Jakar-
ticích u místní kapličky. V nejbližší 
době bude vypsána na tuto akci 
veřejná zakázka tak, aby výstavba 
byla dokončena před setkáním 
pustojakartických rodáků.

Čekáme také na výzvu státního 
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fondu dopravní infrastruktury k 
podání projektu na instalaci a vy-
budování semaforu na ul. Opavská 
ke zvýšení bezpečnosti našich dětí a 
chodců. Za tímto účelem bylo svo-
láno několik schůzek s odborníky k 
dopracování projektové dokumen-
tace tak, aby výsledek variantního 
řešení byl co nejlepší a vyhovoval 
všem.

V rámci investičních akcí a v 
rámci bezpečnosti pracujeme 
na přípravě instalace zrcadel 
na ulicích Bezručova x Kmo-
chova a Bezručova x Luční, dále 
se projektově dokončil zvýšený 
přechod na ul. Sportovní, necháme 
ozvučit hřiště TJ Slavia pro lepší 
atmosféru při turnajích či různých 
akcích. Opravili jsme stříšku zas-
távky U Lípy a propadlý kanál na 
ul. Opavská a na dopravním hřišti 
jsme postavili pergolu. Zvažujeme, 
co nejbezpečnější umístění dětské 
lanovky na hřišti a k rozšíření 
dětských radovánek chystáme 
drobné projekty k vybudování 
dalších hracích prvků pro naše 
děti a mládež. V mateřské škole 
pokračujeme v proměně zahrady, 
aby co nejvíce vyhovovala dnešním 
moderním trendům.

Vzhledem k tomu, že přišlo jaro, 
přípravné práce okolo zahradní 
techniky jsou v plném proudu. 
V zimním období naši pracov-
níci úřadu pořezali, nasekali a 
uložili ve víceúčelovém domě 
dřevo, zajišťovali drobnou údržbu, 
prováděli ořez keřů a stromů, 
zajišťovali topení ve skanzenu, 
uklízeli hospodářské prostory a 
zajišťovali mnoho dalších velkých 
či menších úkolů. Patří jim za to 
poděkování.

Proběhla setkání se starosty 
městských částí, se starosty 
Hlučínska, tří zastupitelstev 
Velkých Hoštic, Chlebičova a 
Malých Hoštic k výměně zkušeností 

a také schůzky s pedagogy Slezské 
univerzity k připravovanému pro-
jektu na zatraktivnění nabídky 
široké veřejnosti u skanzenu.

Velmi podnětná a příjemná setkání 
probíhala na výročních schůzích 
našich spolků a organizací, kde 
se hodnotila loňská činnost a 
připravoval se plán prací na tento 
rok. Děkuji všem předsedům za 
milá pozvání, která jsou pro mě 
vždy užitečná, protože se doz-
vím spoustu zajímavých podnětů 
a nápadů, které mou práci posu-
nou vždy o kousek dál. Ať našim 
spolkům a organizacím zastupi-
telstvem schválené příspěvky po-
mohou v tomto roce jejich činnost 
zkvalitnit i zpříjemnit. 

Milí spoluobčané, v letošním roce 
se uskutečnil Tříkrálový koncert 
pod vedením dirigenta p. Jiřího 
Horáka. Jeho výkon a výkon všech 
malohoštických zpěvaček a zpěváků 
byl vskutku na profesionální úrov-
ni, o čemž svědčí potlesk diváků 
v zaplněném sále vestoje. Nebáli 
jste se otevřít své domovy, abyste 
pomohli potřebným a přispěli na 
dobrou věc při Tříkrálové sbírce, 

Rozpočet na rok 2016    
    
Schválený rozpis rozpočtu       7.707.000 Kč
Převedená částka z roku 2015          cca 800.000 Kč
Celkem                 8.507.000 Kč

Podané projekty 2016                    
Přístavba šaten na hřišti TJ Slavia (MŠMT)   cca 3.000.000  Kč
Rekonstrukce mateřské školy (OPŽP)        cca 2.000.000  Kč

Podané granty 2016
Výsadba stromů u dopravního hřiště (SMO)  40.000 Kč
Moravskoslezský pohár Hasiči (SMO)  20.000 Kč 
Revitalizace zahrady MŠ (SMO)         40.000 Kč
Prevence kriminality (SMO)                              30.000 Kč
Dechová hudba Březovjané (SMO)  20.000 Kč

kde se letos vybralo rekordních 
53.200 Kč, za což Vám z celého 
srdce děkuje p. ředitel Hanuš z 
Charity Opava. Velmi zdařilá byla 
již tradiční ochutnávka vepřových 
specialit pod vedením našich 
řezníků a hasičů. Před nedávnem 
jste se zúčastnili vítání jara v obci, 
kde se nám o skvělé občerstvení 
postarali zahrádkáři. 

Ani v tomto roce nebudete 
ochuzeni o kulturní akce a aktivity 
v naší obci, můžete se těšit na mno-
ho společenských akcí jak pro děti, 
tak pro dospělé, viz níže. Budete in-
formováni prostřednictvím našich 
webových stránek, facebooko-
vých stránek, místních vývěsek a 
rozhlasem. S fotogalerií se můžete 
seznámit na rajče.net. Touto ces-
tou chci poděkovat nejen kulturní 
komisi, ale všem, kteří se na organi-
zaci společenských akcí podílejí.

Je tady jaro, tak ať Vám jarní 
sluníčko přinese optimismus a ra-
dost nejen do Vašich zahrádek, ale 
i do Vašich domovů a srdcí. Přeji 
vám krásně prožité Velikonoce.

Miroslava Konečná
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PODĚKOVÁNÍ
Přestože jsme teprve na začátku roku, už je tady příležitost vyjádřit poděkování malohoštickým občanům 
i spolkům, kteří jsou ochotni pro svou obec a pro druhé něco udělat, kterým není lhostejný chod naší obce, a kteří 
mají otevřená srdce a najdou si čas nezištně pomoci druhým. A za to jim všem patří naše velké poděkování.

Úřad městské části i v tomto vydání 
Zpravodaje chce srdečně poděkovat 
jednotlivcům:

•	 p. Magdě Műllerové za vzorný úklid zastávky u 
restaurace U Medvědů

•	 p. Jiřímu Horákovi za zorganizování a nácvik 
tříkrálového koncertu s profesionálním nadhle-
dem, který měl velký úspěch,

•	 Denisovi Neminářovi, Jindrovi Műllerovi, Kar-
lu Tögelovi a Morbitzerovi za několikadenní 
přípravu ochutnávky vepřových specialit,

•	 p. Petře Pitrášové, p. Lucii Exnerové a Jarce Witt-
kové za nazdobení velikonočního skanzenu, 

•	 p. Haně Režnarové, p. Jindřišce Fussové a p. Petru 
Podešvovi za prodej zboží u sksanzenu při akci 
Vítání jara v obci

•	 p. Pivodové za zorganizování prodeje 
velikonočních výrobků dětí a pedagogů z 
mateřské školy,

•	 p. Pavlu Věnckovi, p. Petru Pflegrovi, p. Lukáši 
Vaňkovi, p. Martině Trulleyové a p. Lence 
Prokschové za aktivní podíl a pomoc při podání 
grantů na město,

•	 Josefu Rybovi za zimní údržbu zahradní techniky 
obce,

•	 p. Karlu Kopperbergovi za vynikající organ-

izování všech kulturních aktivit v Pustých Jakar-
ticích,

•	 p. Romanu Sližovi za aktivitu vedoucí k ušetření 
nemalé částky financí při nákupu zásahových 
obleků pro hasiče,

•	 poděkování všem, kteří pravidelně přispívají svý-
mi články do Zpravodaje.

Poděkování našim složkám:

•	 všem předsedům složek a spolků za zorgan-
izování výročních schůzí a za aktivní podíl při 
organizování společenských akcí a plesů v obci,

•	 všem koledníkům, ochotným dětem a hlavně 
dospělým, bez nichž by se nemohla uskutečnit 
tříkrálová sbírka, 

•	 všem dobrovolným hasičům, kteří se podíleli na 
několikadenní přípravě ochutnávky vepřových 
specialit pro občany obce,

•	 klubu rodičů při MŠ a sdružení rodičů při ZŠ za 
vynikající zorganizování a realizaci  maškarních 
plesů pro naše děti,

•	 zahrádkářům za přípravu občerstvení a aktivní 
podíl na akci Vítání jara,

•	 a všem občanům, kteří se starají o čistotu 
chodníků a zeleň kolem svých pozemků.

Miroslava Konečná

ČČK v Malých Hošticích stále žije

Zdraví je nejdůležitější.

ČČK připravuje školení a proškolení první pomoci pro členy našich složek a občanů z Malých Hoštic, kteří 
budou mít zájem o toto proškolení odborným pracovníkem. Datum bude všem včas oznámeno. Rádi bychom 
mezi sebe přijali nové členy, kteří by v naší organizaci chtěli působit, nebo pracovat. Připravujeme exkurzi po 
okolí, zdravotní přednášku, malý výlet s našimi členkami a navštívíme nějakou kulturní akci. Všechny akce 
budou včas oznámeny.

Zájemci se můžou přihlásit u paní Alžběty Wehowské nebo u paní Bronislavy Klingerové.
Výbor ČČK
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Postup při veřejných zakázkách 
Pro větší informovanost občanů i zastupitelů v krátkosti shrnu postup při zadávání veřejných zakázek městskou 
částí Malé Hoštice z právního hlediska.

Postup při zadávání veřejných 
zakázek upraven zákonem č. 
137/2006 Sb. o veřejných zakáz-
kách (dále zákon). Veřejnou zakáz-
kou je jakýkoliv výdaj zadavatele 
dle § 2 zákona.  Mezi zadavatele 
veřejné zakázky patří dle odst. 2 
písm. c) také územní samosprávný 
celek, tedy v našem případě Statu-
tární město Opava. Pro ty veřejné 
zakázky, u kterých je vzhledem 
k předpokládané hodnotě zadá-
vací proces administrativně a eko-
nomicky zbytečně náročný, zavedl 
tento zákon v § 12 odst. 6 pojem 
„veřejné zakázky malého rozsahu“ 
(dále VZMR) a jedná se o zakázky, 
jejichž předpokládaná hodnota 
nedosáhne u dodávek nebo služeb 
2.000.000 Kč bez DPH a u staveb-
ních prací 6.000.000 Kč bez DPH. 
Zákon pak v § 18 odst. 3 uvádí, 
že zadavatel není povinen zadávat 
podle tohoto zákona VZMŘ, je ale 
povinen dodržet zásady v § 6, tedy 
transparentnost, rovné zacházení a 
zákaz diskriminace. 

Důležitým pojmem v procesu 
zadávání zakázek je předpokládaná 
hodnota veřejné zakázky, což 
je cena, za kterou zadavatel 
předpokládá, že zboží či službu 
pořídí, a to v ceně bez DPH. K tomu 
je nutno uvést, že městská část není 
plátcem DPH a všechny úhrady 
probíhají včetně DPH. V praxi se 
u VZMR jedná o nejrůznorodější 
nákupy služeb a prací, např. kyt-
ky k výročí, kancelářské potřeby, 
kulturní vystoupení, sekačka, ale 
i rekonstrukce budovy. Ke stano-
vení předpokládané hodnoty stačí 
pouhý odhad, průzkum, předchozí 
zkušenost.  U stavebních prací je 
v souladu s vyhláškou č. 230/2012 

Sb. využívána cenová soustava 
ÚRS PRAHA, a.s. – inženýrské 
a poradenské organizace (www.
cs-urs.cz). Tato soustava ob-
sahuje zatřídění objektu, kata-
logizace jednotlivých prací a za 
užití výkazu výměr a směrných 
cen a dalších údajů stanovení 
celkové ceny stavebních prací. 
Tuto soustavu využívá většina 
projektantů a je využívána při 
stanovení předpokládané hodnoty 
i u naší městské části, samozřejmě 
prostřednictvím osoby, která tento 
odborný program využívá (není 
zdarma). 

Malé Hoštice jsou městskou částí 
Statutárního města Opava (dále 
SMO) a musí se řídit vyhláškami a 
vnitřními předpisy SMO. Jedním z 
těchto předpisů je Zadávací řád Sta- 
tutárního města Opavy pro zadávání 
veřejných zakázek malého rozsa-
hu (dále ZŘ). V tomto ZŘ je úřad 
městské části postaven na úroveň 
odboru Magistrátu města Opavy. V 
článku 2 je stanoven postup při re-
alizaci VZMR při předpokládané 
hodnotě do 49.999,99 Kč na 
dodávky a služby a do 199.999 Kč 
na stavební práce. V odst. 2 článku 
2 je stanoveno, že „příslušný od-
bor může rozhodnout o přímém 
zadání této zakázky pouze a vždy 
za cenu v místě obvyklou (např. 
telefonickým zjištěním, cenami 
veřejně přístupnými na inter-
netu, srovnávacím položkovým 
rozpočtem atd.)“. Pokud jsem měla 
možnost nahlédnout do dokladů 
k takovýmto zakázkám zadaných 
naší městskou částí, tak u služeb 
nad částku 20 tisíc Kč byl učiněn 
průzkum formou e-mailové pop-
távky třem až pěti dodavatelům 

a u stavebních prací byl sestaven 
srovnávací položkový rozpočet, 
který byl zaslán opět třem až pěti 
dodavatelům. U stavebních prací 
byla cena vítězných dodavatelů 
o 10 až 30 procent nižší než 
předpokládaná hodnota dle cenové 
soustavy ÚRS. Podotýkám, že v mi-
nulosti se tento položkový rozpočet, 
pokud je mi známo, více možným 
dodavatelům nezasílal, a cena byla 
dodavatelům hrazena ve výši dle 
této vypočtené předpokládané 
hodnoty. Nebylo to porušení záko-
na, ale ekonomické to dle mého 
názoru nebylo. Samotné oslovení 
dodavatelů zajišťuje úřad městské 
části Malé Hoštice, což je starost-
ka, případně místostarosta, kteří 
mohou k tomuto zmocnit i jinou 
osobu. Je nutné zdůraznit, že zastu-
pitelé nejsou totéž co úřad městské 
části, nemají oprávnění jednat za 
městskou část.  

Článek 3 ZŘ pak upravuje po-
stup VZMR při předpokládané 
hodnotě od 50 tisíc Kč do 
499.999,99 Kč na dodávky a služby 
a od 200 tisíc Kč do 2.999.999,99 
Kč na stavební práce. U těchto 
zakázek je v odstavci 2 stanovena 
nutnost písemné výzvy k podání 
nabídky shodné pro všechny 
dodavatele, s uvedením všech 
požadavků. V odst. 3 je stano-
veno, že příslušný odbor (tedy u 
nás úřad městské části) stanoví 
pracovní skupinu pro otevírání 
obálek a jejich následné hodno-
cení. Po vyhodnocení došlých 
nabídek vybere příslušný odbor 
nejvhodnější nabídku. Smlouvu s 
vybraným dodavatelem lze uzavřít 
až po jejím schválení Radou města! 
U těchto zakázek je toto nutné 
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zdůraznit, tedy že zadávací řízení 
sice vede úřad městské části, ale 
smlouva je uzavřena po schválení 
Radou města, které samozřejmě 
předchází kontrola postupu při 
zadávání zakázky a příprava sm-
louvy právním odborem. 

Pro zajištění správnosti a trans-
parentnosti zadávacího řízení je 
úřadem naší městské části vždy 
zahrnuta do pracovní komise dlou-
holetá odbornice na zakázky, refer-
entka oddělení veřejných zakázek 
MMO Hana Fraňková, která byla 
v komisích naší MČ v roce 2015 
a bude i v roce 2016, a dále také 
některý ze zastupitelů statutárního 
města Opava. 

Koho problematika veřejných 
zakázek zajímá více, najde infor-

mace na stránkách Ministerstva 
pro místní rozvoj, a to včetně me-
todiky. 

V současnosti proběhlo zadávací 
řízení VZMR, tedy všem osloveným 
potenciálním dodavatelům byla 
zaslána poptávka s přesným 
zněním požadavků (A4, 16 stran, 
plnobarevně, obálka 130g, vnitřní 
listy 90g, vazba V1, grafické práce, 
4x ročně 600 ks), u zakázky na tisk 
Malohoštického zpravodaje. Bylo 
osloveno pět společností, včetně 
TESTAPRINT s.r.o., který tiskl 
zpravodaj dříve (č. 3 - 16 stran za 
14.660 Kč bez DPH) a H a B Tisk 
a.s. (č. 5 - 16 stran za 12.300 Kč 
bez DPH). Nabídku zaslaly čtyři 
společnosti, TESTAPRINT s.r.o. 
nabídku nezaslal. Nejlevnější BIT-

TISK s.r.o. nabídl cenu 9.060 Kč 
bez DPH, a proto tiskne tento zpra-
vodaj :-).

Pokud chce být některý poten-
cionální dodavatel zboží či služeb 
zahrnut do oslovení v dalších 
řízeních dle článku 2 a článku 3 ZŘ, 
může oslovit úřad městské části s 
nabídkou své činnosti, a jistě bude 
při dalším zadávacím řízení v tom-
to oboru obeslán s výzvou k podání 
nabídky. Zatím byli oslovení do-
davatelé vytipováni z informací na 
internetu a předchozí zkušenosti 
úřadu městské části.

Děkuji za pozornost.      
   

Mgr. Ing. Lenka Prokschová

Zamyšlení nad vandalismem
Musím se dotknout negativního 
jevu, což je vandalismus, ničení ma-
jetku a neúcta ke spoluobčanům, 
kteří se snaží pozitivně ovlivnit 
životní prostředí pro nás a hlavně 
pro budoucí generace. Jistě víte, že v 
lesoparku nad bývalou cihelnou se 
vysadilo na podzim 19 vzrostlých 
stromů. Přestože u nás neproběhnul 
orkán, jsou dva stromy úmyslně 
polámané a zničené.  Mrzí mě, že 
se najdou lidé, kteří zřejmě s chutí 
ničí snahy druhých o zkrášlení to-
lik potřebného, zeleného prostředí. 
A tak si kladu otázku, kdo a proč 
něco takového udělá? Co je to za 
člověka? V jeho duši převládá zášť, 
závist nad radostí, nad snahou něco 
tvořit. Chmurná představa. 

Těchto činů se dospělý člověk se 
zdravým sebevědomím běžně 
nedopouští. Kdo si neváží sebe, 
neumí si vážit ani druhých, neumí 
se radovat z úspěchů ostatních, pro-
to obvykle kolem sebe jen „kope“. 

Víte, stromy se dají znovu zasadit, 
ale oni se svou narušenou osob-
ností musí být stále dál. Přejme jim 
sílu k vyřešení jejich problémů, k 
nalezení lepšího pohledu na svět, 
který by jim přinesl více radosti, 
osobní statečnosti a sebevědomí.

Vzkazuji všem, kteří se snažíte pro 
sebe a pro druhé něco vybudovat, 

že jste totiž silnější, jste schopni 
tvořit, což je sice větší dřina než 
ničit, ale zato přináší daleko lepší 
pocity. A to za to stojí. Pohled na 
výkon vandalů nás pak zamrzí, na 
chvíli naštve, ale nezlomí. Je nám 
jich vlastně líto. 

Miroslava Konečná

Byl krásný…. Kůly někdo odstranil, asi 
na topení…

A ještě jeden…ach jo….
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Vážení čtenáři malohoštického 
zpravodaje, 

většina z Vás jistě postřehla z re-
gionálního tisku, že se rodák 
z Malých Hoštic, pan Rudolf 
Kostřiba, dožil 100 let. Narodil se 
22.ledna 1916 v Malých Hošticích 
a své mládí v Malých Hošticích 
prožil. Po základní škole vystudov-
al v Opavě gymnázium a nastoupil 
na bohoslovecký, kněžský seminář 
s ideou,ž e se stane knězem .Jenže 
člověk míní a Pán Bůh mění, za 
vším hledej ženu. Tak pro lásku pan 
Kostřiba seminář opustil a oženil 
se. Vystudoval tedy pedagogickou 
fakultu a dal se na dráhu učitelskou. 
První zlom nastal v r.1939. Odmítl 
narukovat do Wermachtu a raději 
se odstěhoval do protektorátu. Us-
adil se na m oravském slovácku v 
Blatničce.

Tam přečkal válku a v roce 1945 se 
vrátil. Začal pracovat na opravách 
svého domu a začal učit v Jaktaří. 
Po dvou létech se za nim vrátila i 
jeho manželka se dvěma dětmi, 
synem a dcerou. A už jsme zase 
v Hošticích. Dcera se jmenovala 

Anička Kostřibová a vdala se za 
Bohuše Chalupu. Z manželství se 
narodilo: Bohuš Chalupa, Jenda 
Chalupa, Tonička Chalupová a 
Pavel Chalupa. A tak došlo ke sp-
lynutí rodů Kostříbů a četky Anny 
Chalupové. Rodáci si vzpome-
nou. A teď k věci. Protože se často 
nestává,slavit v obci stoleté jubile-
um, navrhl jsem vedení obce, zajet 
za našim rodákem, připomenout 
mu Malé Hoštice a popřát mu. 
Protože se s potomky pana Kostřiby 

přes muziku znám, domluvil jsem 
setkání a spolu s místostarostou 
panem Holešem, jsme do Jaktaře 
zajeli. Pan Rudolf Kostřiba je čilý 
stovkař, čte bez brýlí a myslí mu 
to! Pravda, na svůj věk už trochu 
špatně slyší. Ale to je normální.

Sepsal a na vědomí dává Karel Müller 
– Folklorista.

Nový vítr
Nový rok ve sportovním areálu 
započali sportovci Výroční členskou 
schůzí kopané a řádnou Valnou hro-
madou. Připomněli jsme si všechny 
zesnulé bývalé sportovce v up-
lynulém roce – a nebylo jich málo : 
pana Medka,Unruha,Slíže,Trulleye 
a Proskeho. Všichni zanechali v 
historii malohoštického sportu 
hluboké stopy a my jsme rádi, 
že můžeme v jejich odkazech 
pokračovat….

Letošní rok byl opět rokem voleb-
ním. Pro období let 2016 – 2018 
byl zvolen fotbalový výbor ve 
složení Ing.Arch.Petr Mlýnek,Ing.
Michal Kokošek,Břetislav 

Schaffartzik,Lukáš Vaněk,Roman 
Grygarčík,Jan Grygarčík,Martin 
Vltavský,Bc.Jakub Chříbek,Ondřej 
Šafarčík,Daniel Kašný a Daniel 
Mlýnek. Ještě není zcela určeno 
rozložení pracovních povinností, 
ale jedno je zcela jisté : je čas předat 
zkušenosti zase těm mladším, 
aby mohli dále směrovat činnost 
oddílu,plnit své sny i sny svých 
vrstevníků.

Na Valné hromadě bylo uděleno 
vyznamenání za dlouholetou 
činnost v oddíle tenisu panu 
Františkovi Mlýnkovi. Bylo sch-
váleno nové znění stanov a zvo-
len nový výkonný výbor TJ Sla-

via. Jako předseda pan Hollesch, 
místopředseda pan Ing. Arch. 
Mlýnek, sekretář pan Schaffar-
tzik, hospodář pan Kašný, členové 
Vaněk,Unruh ml.,Bilíček,členové 
kontrolní komise Ing.Kokošek, 
Blaga, Pirunčík. Shodli jsme se na 
tom,že se v tomto roce budeme 
soustředit na přípravu a postupnou 
realizaci přístavby šaten,skladu a 
sociálního zařízení,výsadbu další 
zeleně v areálu,ozvučení,nátěry zá-
bran za brankami.

V únoru proběhl Ples sportovců s 
bohatou tombolou a příjemnou at-
mosférou. Muži absolvovali zimní 
soustředění v Rožnově s 16 hráči 
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Rozpis utkání "Jaro" soutěžního ročníku 2015 /2016
jaro Muži "A" 2015/2016 Starší žáci

Argos elektro soutěž 1+7 sk. B
27.3. MH - Slavia Opava NE 15 00 volno

2.4. Jakartovice - MH SO 15 30 14.4. MH - Březová ČT 16 30
10.4. MH - Suché Lazce NE 15 30 23.4. Skřípov - MH SO 14 00
17.4. Bělá - MH NE 15 00 28.4. MH - Štítina ČT 17 00
24.4. MH - Vřesina NE 16 00 5.5. MH - Kylešovice ČT 17 00

1.5. Budišov/B. - MH NE 16 30 12.5. MH - Pustá Polom ČT 17 00
8.5. MH - Vávrovice NE 16 30 volno

15.5. Hradec/M. - MH NE 15 00 28.5. Velké Hoštice - MH SO 15 00
22.5. MH - Kobeřice B NE 17 00 5.6. Větřkovice - MH NE 14 30
28.5. Pustá Polom B - MH SO 17 00

5.6. MH - Litultovice NE 17 00 Mini žáci
11.6. Chlebičov B - MH SO 16 00 Kameny Opava MINI  1+5 sk. B
19.6. MH - Stěbořice NE 17 00 volno

17.4. Slavia Opava - MH NE 14 00
Dorost 24.4. MH - SFC Opava C NE 10 30

Přebor dorostu Agrotip Opava 1.5. Holasovice - MH NE 10 00
10.4. MH - Horní Benešov NE 13 15 5.5. Velké Heraltice - MH ČT 17 00
17.4. Budišov/B. - MH NE 13 45 16.5. Štítina - MH PO 17 00
24.4. MH - Hať NE 13 45 22.5. MH - Kylešovice NE 10 30

1.5. Bohuslavice - MH NE 14 15 29.5. MH - Chvalíkovice NE 10 30
7.5. Litultovice - MH SO 16 30 5.6. MH - Pustá Polom NE 10 30

14.5. Slavkov - MH SO 14 15
22.5. MH - Bolatice NE 14 45

volno
5.6. MH - Pustá Polom NE 14 45

TJ Slavia Malé Hoštice www.fotbalmh.cz

Přebor muži 

a třemi dorostenci, během zim-
ní (?) přípravy odehráli několik 
přátelských utkání.

Začátek jara je tu. Toho 
kalendářního i toho soutěžního. 

Areál se již znovu dostává po zimě 
do pohody. Čeká nás opět perný 
rok, ale s novým větrem v zádech 
budeme plachtit s lehkostí ligového 
fotbalisty. 

Těšíme se na vás v areálu při dalších 
soutěžních utkáních.

Za fotbal Lukáš Vaněk

Vážení Spoluobčané
TJ Slavia Malé Hoštice pořádá dne 2.4.2015 od 9:00 hodin

TRADIČNÍ SBĚR ŠROTU V NAŠÍ OBCI.
Prosíme o přípravu šrotu před váš dům.Pořadatelé si šrot vyzvednou. Možno 
odevzdat staré autobaterie a elektrokabely.

Peníze, které se vyberou ze sběru budou použity na naši fotbalovou mláděž.

Mockrát děkujeme

Výbor TJ Slavia Malé Hoštice
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Zpráva hokejového oddílu za rok 2015-2016
Rok 2015 byl rokem změny, přesun 
hokeje zpět do Opavy. Výsledky z 
kravařské části byly počítány i pro 
opavský pohár. Na jaro jsme soutěž 
vyhráli, ale v nadstavbové části 
jsme prohráli pouze jeden zápas, a 
to ten nejdůležitější, celkově jsme 
ukončili sezonu na druhém místě. 

 Pro další ročník  jsme získali  
další dva kvalitní hráče a to Adama 
Koschatzkého a Ondřeje Kříže. V 
druhé polovině soutěže se podařilo 
získat dalšího hráče Jakuba Hulvu. 

 Na podzim hokejová soutěž 
začala pod názvem O Pohár České 
Unie Sportu v Opavě. Soutěže 
hraje 6 týmů, hráno na čtyři kola, 
celkem pro každý tým 20 zápasů. 
K 10.3.2016 máme odehráno 15 
zápasů a zatím jsme bez porážky, 

viz tabulka níže. Zbývá nám 
odehrát 5 zápasů, ale pokud se nám 
podaří jeden z pěti vyhrát, můžeme 
se považovat za vítěze celé soutěže 
po 9 letech, kdy jsme naposledy 
vyhráli Okresní soutěž v Opavě. 
Věřím, že vyhrajeme více než jedno 
utkání a první místo v soutěži O 
POHÁR ČESKÉ UNIE SPORTU v 
OPAVĚ je v Malých Hošticích. 

 

Za podporu v soutěži děkujeme 
všem fanouškům, kteří navštěvovali 
naše zápasy, za atmosféru kterou 
nám vytvořili a podporovali nás, 
HODNĚ MOC DĚKUJEME. 

 O vánocích jsme uspořádali 
utkání právě pro fanoušky a mys-
lím, že se povedlo a všichni byli 
spokojeni. Viz společné foto. 

1. TJ Slavia Malé Hoštice 15 15 0 0 119 :  41 30
2. HC MG MEDICAL Opava 17 13 0 4 103 :  73 26
3. HC AUTO KUZNÍK 15 6 1 8 55 :  64 13
4. HC STK Harasim Štěpánkovice 15 4 3 8 71 :  93 11
5. HC Draci Opava 17 4 1 12 74 :  116 9
6. SK Kravaře 15 2 1 12 49 :  84 5

Tabulka soutěže A) OP MUŽI

Foto č. 1: 
vánoční utkání pro všechny 
fandy hokeje.

Foto č. 2:
Po vítězném utkání s HC 
Kuzník Opava  9 ku 3 pro 
M.H.
Horní řada zleva: Thomas 
Jan, Kurš Jan, Elbl Patrik, 
Hulva Jakub, Trulley 
Zbyněk, Kříž Ondřej, 
Unruh Miroslav ml, trenér 
Trčka Marek,
Dolní řada zleva:  Dlouho-
letá podpora týmu Unruh 
Miroslav st, Kříž David, 
Christ Petr, Maruszák 
Michael, Blaga Radek, 
Koschatzký Adam, Chřibek 
Jakub. 
Na fotografii chybí další 
hráči: Kapitán týmu Blaga 
Richard, Celta Tomáš, 
Gaura  Luboš,  Binar 
Tomáš,  Štibranský Kamil, 
Mareta Petr. 

Za hokejisty předseda oddílu Miroslav Unruh ml.
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K historii mateřské školy v Malých Hošticích 

Poválečná obnova válkou 
zničeného Hlučínska probíhala na 
různých úrovních. Kromě toho, 
že postižení občané se snažili opět 
navrátit své poškozené domy do 
obyvatelného stavu, staraly se 
národní výbory o obnovu infras-
truktury obcí, kam patřilo rovněž 
školství. Týkalo se to také mateřské 
školy v Malých Hošticích, kde bylo 
však nutné ještě před zahájením její 
opravy vyřešit majetkoprávní vz-
tahy k této nemovitosti.

Budova mateřské školy v Malých 
Hošticích se dnes nachází na 
Opavské ulici č. 24, č. p. 170. Staré 
popisné číslo bylo 108 a orientační 
Opavská č. 5. Bývalý objekt 
finanční správy byl postaven ještě 
v době, kdy Malé Hoštice patřily k 
Německu.

Budova se nacházela po osvobození 
ve velmi žalostném stavu. Podle 
situační zprávy z listopadu 1945 
měla stavba značně poškozený 
krov a zela zničenou břidlicovou 
střešní krytinu. Vnitřní zařízení 
bylo vydrancováno, scházely 
všechny dveře, kamna a sporáky 
v kuchyních, stejně jako byly vy-
lámány okenní rámy a částečně 
i prkna v podlaze. Budova byla 
naprosto nezpůsobilá k obývání 
ani jiným účelům a v důsledku 
všeobecné nouze nebylo možné v 
blízké době ani počítat s její opra-
vou svépomocí. Místní národní 
výbor byl schopen zajistit nejvýše 
řemeslníky, ale na potřebný staveb-
ní materiál nebyly prostředky. 
Předpokládané náklady byly 
vyčísleny na 50 000 Kč.

Dne 5. února 1946 požádala 
místní správní komise v Malých 
Hošticích o uznání vlastnick-
ého práva obce, která objekt již 
v době okupace využívala právě 

jako mateřskou školku. Kromě 
všeobecné potřebnosti takového 
zařízení v Malých Hošticích a 
neutěšeného stavu budovy po 
válce byl dalším argumentem 
fakt, že finanční správa v Malých 
Hošticích žádnou úřední budovu 
nepotřebovala. Již v té době byla 
budova popisována jako starší, se 
dvěma menšími dvoupokojovými 
byty bez jakéhokoli příslušenství, 
kdy jeden byl měl výměru kolem 54 
m2. O odprodeji budovy finanční 
správou obci se jednalo již před 
válkou, avšak k převodu nedošlo.

Budova byla postavena ještě před 
rokem 1920 německou finanční 
správou. V meziválečné době ji 
využívala československá finanční 
stráž a majitelem byl stát. Za oku-
pace neměla říšská finanční správa 
(Reichsfinanzverwaltung) zájem 
o využívání budovy, proto ji na-
bídla obci. Ta nemovitost převzala 
17. února 1942 na základě kupní 
smlouvy uzavřené 8. srpna 1941. 
Kupní částku (i s poplatky 13 000 
říšských marek) zaplatila hlavnímu 
celnímu úřadu v Ratiboři. Převod 

reality byl zanesen do pozemkové 
knihy v Hlučíně 10. listopadu 1942. 

Místní národní výbor v Malých 
Hošticích se na přání rodičů usnesl 
zřídit v budově na Opavské ulici č. 
170 opět mateřskou školu. V roce 
1947 bylo v Malých Hošticích 73 
dětí ve věku mezi 3 a 6 roky, proto 
se potřeba mateřské školy jevila 
jako akutní.

Budova patřila státu, protože kup, 
uskutečněný v době okupace, byl 
dle dekretu prezidenta republiky 
prohlášen za neplatný. Aby mohla 
obec po válce bývalou mateřskou 
školku opravit, chtěla nejprve 
vyřešit vlastnické vztahy jejím 
převodem do obecního vlastnictví. 
Převedení na Československý 
stát bylo provedeno 17. července 
1946.  Okresní soud v Hlučíně 
povolil usnesením z 10. února 
1947 vklad vlastnického práva na 
Československá stát – finanční 
správu do pozemkové knihy. Před 
rekonstrukcí bylo potřeba provést 
převedení vlastnictví na obec. Ze 
strany finanční prokuratury v Brně 

Plán budovy mateřské školy před rekonstrukcí. Foto Petr Mlýnek.
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nebylo proti převedení majetku 
žádných námitek.

Dne 5. února 1946 podal MNV 
Malé Hoštice žádost Zemskému 
finančnímu ředitelství v Brně – 
expozituře v Opavě o uznání vlast-
nického práva na nemovitost na 
Opavské ulici č. p. 170 (staré č. p. 
108), zanesenou ve vložce č. 76 
pozemkové knihy.

Ministerstvo financí oznámilo 
výnosem ze 2. června 1947, že 
nemá proti bezplatnému převedení 
domu obci žádných námitek, avšak 
s těmito výhradami:

1. obec Malé Hoštice uvede vlast-
ním nákladem nemovitost do 
uživatelného stavu pro potřeby 
mateřské školky.

2. Obec přistoupí na podmínku, 
že trvalé věnování nemovitosti 
pro školní účely bude knihovně 
zajištěno.

3. Finanční správy si vyhradila 
bezplatné vrácení nemovitosti bez 
nároku na náhradu nákladů do ní 
vložených, pokud by byly porušeny 
podmínky v bodě 1 a 2.

Všechny tři podmínky se obec za-
vázala respektovat. Do knihovní 
vložky č. 76 bylo vloženo vlastnické 
právo, čímž byl převod uzavřen.

Jelikož válkou poškozená obec 
neměla na opravu školky žádné 
volné prostředky, udělil Okresní 
národní výbor v Opavě z fondu pro 
okamžitou pomoc částku ve výši 
100 000 Kč právě pro tyto účely. 
Prvním krokem při obnově školky 

bylo v druhé polovině roku 1946 
zastřešení budovy. Další stavební 
úpravy, které vedly k znovuotevření 
mateřské školky, byly již provedeny 
za odpovídajících majetkových 
vztahů obce k budově.

Zdeněk Kravar

Rok 2016 v Pustých Jakarticích

Zdá se, že Vánoce a Silvestr byly 
docela nedávno a ono už to bude 
čtvrt roku! Zima ( dá-li se toto 
roční období ještě tak nazvat) končí 
a máme tu jaro. Snad nejkrásnější 
období roku. A co se u nás nového 
událo? A co je v plánu? 

Jak jsem psal minule, na konci 
loňského roku jsme uspořádali již 8. 
Silvestrovské opékání makrel.  Lidí 
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i ryb bylo rekordně hodně. Peklo se 
na tři grily. Počasí příjemné, zimní, 
nálada skvělá, co si přát víc? Snad 
jen, aby se ten 9. ročník povedl 
stejně, nebo ještě lépe – máme na 
to!

V únoru jsme uspořádali další 
tradiční akci – Maškarák. Co k 
tomu napsat a neopakovat se, když 
masky byly opět perfektní a stejně 
tak i nálada. Ano sluší se poděkovat 
všem zúčastněným i pomocnicím 
při přípravě. 

V letošním roce chystáme kla-
sické akce jako každý rok, ale i 
jednu mimořádnou a jednu ještě 
mimořádnější. Začnu klasikou – v 
květnu Svátek matek, následovaný  

červnovým Dnem dětí. Srp-
nový Knybajtelfest a Filmové léto  
(pokud něco natočíme :-) ) jsou 
také již tradiční a vydařené akce.  
Dále opět klasika – Odpust, 
Mikuláš, Vánoce a Silvetr. Ano vím, 
vzal jsem to zkrátka, rád bych se 
totiž podrobněji věnoval těm akcím 
mimořádným.

Už jsem zde psal o našich letitých 
problémech s převodem pozemků 
pod kapličkou a okolo ní. Osm 
dlouhých let jsme čekali. Těžká 
byrokracie a nepochopení. A na-
jednou to šlo, skoro ze dne na den. 
Pozemky už jsou naše! Peníze na 
stavbu příslušenství ke kapli a 
klubovně jsou schváleny v rozpočtu 

naší městské části a nic tedy ne-
brání splnit si náš sen. Pochopitelně 
musí ještě proběhnout různá řízení 
a povolení, ale stavět bychom měli 
začít hned z jara. Do konce června 
by tak měla vyrůst nová kuchyňka 
se záchody, ale také pevné, dřevěné 
zastřešení části areálu( zde bych rád 
apeloval na všechny Jakartičany, 
aby v případě potřeby a dle svých 
možností také přiložili ruku k 
dílu, za což všem předem děkuju). 
Na tento mimořádný počin volně 
naváže další mimořádná akce a to 3. 
Setkání rodáků a přátel Pustých Ja-
kartic. Ta je naplánována na sobotu 
16. července.  Při této příležitosti 
budou také slavnostně otevřeny 
nově vybudované prostory.  Pevně 
věřím, že to vyjde podle plánu.  Na 
tomto místě chci poděkovat naší 
starostce p. Miroslavě Konečné, 
protože právě ona má lví podíl na 
tom, že se pozemky na nás převedly. 

Přeju nám všem krásný, úspěšný, 
šťastný a hlavně zdravý rok.

P.S. Technická poznámka – 15. 
dubna 2016 bude v Pustých Jakar-
ticích mimořádně přistaven konte-
jner na ,, zelený“ odpad ze zahrad, 
před zahájením sezony.

Karel Kopperberg

Zahrádkáři
Příroda se pomalu probouzí ze zim-
ního spánku, ale zahrádkáři nikdy 
nespí - ani v zimě. Aktivně jsme se 
spolu s Keliškama zúčastnili Silves-
trovského běhu. Ženy zazářily svý-
mi rozkvetlými klobouky a muži, 
coby strašáci do zelí, honili zloděje 
zelí. Naše snažení se setkalo s klad-
ným ohlasem diváků. 

V lednu jsme si náramně užili náš 
zahrádkářský ples, který se opět 
vydařil. K tanci hrála již osvědčená 
skupina Trio Domino. Děkujeme 
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všem sponzorům a dárcům za věcné 
dary, kterých bylo v „půlnočním 
překvapení“ tolik, že nikdo ne-
odcházel domů s prázdnou. A 
nejdůležitější je, že se všichni dobře 
pobavili. 

27. února se konala v Obecním 
domě Výroční členská schůze, jejíž 
součástí byla názorná a poučná 
přednáška o ošetřování ovocných 
stromů a keřů na našich zahradách. 

Informace o dalších plánovaných 
akcích si můžete přečíst v naší 
vývěsce u kaple.

Soutěž

Český zahrádkářský svaz Malé 
Hoštice vyhlašuje fotografickou 
soutěž s názvem „DŘEVINY 
NAŠICH ZAHRAD“. Do soutěže 
se mohou přihlásit všichni občané 
Malých Hoštic i Pustých Jakar-
tic tak, že zašlou letošní foto-
grafii nejhezčího stromu nebo 
keře ze své zahrady na e-mailovou 
adresu   f.mlynek@seznam.cz 
nebo jarmila.paverova@seznam.
cz (nezapomeňte uvést své jméno 
a adresu, případně název dřeviny). 
Pokud by někdo neměl možnost 
zaslat fotografii e-mailem, může ji 

předat panu Františku Mlýnkovi 
nebo kterémukoliv členu výboru 
ČZS Malé Hoštice. Pokud někdo 
nemá možnost vyfotit svou dřevinu 
sám, může požádat o vyfocení pana 
Františka Mlýnka (tel. 605 056 718) 
nebo paní Jarmilu Paverovou (tel. 
723 242 363). Fotografie se budou 
přijímat do 31. 7. 2016 a můžete si je 
pak prohlédnout v zahrádkářském 
areálu během Malohoštického 
odpustu a těm nejhezčím dát 
svůj hlas. Soutěž bude probíhat 
anonymně, soutěžní fotografie bu-
dou označeny pořadovými čísly. 

Ceny budou výhercům předány na 
členské schůzi ČZS Malé Hoštice v 
našem obecním domě. 

Určitě máte na zahradě nějakou 
zajímavou dřevinu, proto neváhe-
jte a zapojte se do této soutěže.

Za Český zahrádkářský svaz Malé 
Hoštice

Helena Šafarčíková

Pozvánka

12. dubna 2016 v  18.00 hodin zve Český zahrádkářský svaz Malé Hoštice všechny občany do Obecního 
domu na zajímavou přednášku o znečištění ovzduší v naší obci, o problémech a ochraně životního prostředí 
na Opavsku 

a dalších ekologických tématech. Poutavá přednáška pana Jakuba Kubačky jistě zaujme každého, kdo se zajímá, 
v jakém prostředí žije.

Z Hoštického šachu
Zdravím všechny příznivce šachu 
a opět přináším pár informací o 
šachovém dění v naší obci.

Blíží se jaro a taky konec šachové 
sezóny. Přestože obec má od 
letošního roku pro svou činnost 
rozpočet větší o 2 milióny každý 
rok, šachistům nebylo vyhověno a 
jejich žádost byla, jako jedinému 
spolku v obci, krácena. Nemáme 
tak peníze na zakoupení note-
booku, který měl být používán pro 
zlepšení tréninku, pro turnaje a 
další potřeby klubu. Je to drobná 

komplikace, kterou ještě nevím, jak 
budeme řešit. 

Tým „A“, tým dospělých, bojuje 
v Okresním přeboru a drží se na 
krásném třetím místě. Jirka Klo-
bouk jako kapitán odvádí dobrou 
práci..

Tým „B“, tým mládeže, hraje v 
Okresní soutěži. Po skončení 
základní části skončil na senzačním 
třetím místě a postoupil do nad-
stavbové části, do bojů o postup. 
Výborný úspěch. Kluci stabilizova-

li své výkony, získali zkušenosti. 
Zejména Radek dostal na první 
šachovnici zabrat. Kluci si teď bu-
dou muset projít období sebeus-
pokojení, kdy budou přeceňovat 
své schopnosti a znovu začít nad 
šachovnicí přemýšlet. Děkuji Mar-
tinovi Gazdovi, jak ochotně přebírá 
většinu starostí kolem tohoto týmu.

Nejmladší kluci získávají základy, 
prokousali jsme se přes úvodní 
nezáživné oblasti základů, jako 
jsou pravidla tahů, a nyní budeme 
probírat různé taktické obraty, 
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Škola základ života
Asi není rodič, který by o těchto 
slovech pochyboval. Číst, psát a 
počítat už dávno nestačí. Od první 
třídy se žáci učí cizí jazyk, finanční 
a čtenářskou gramotnost, do-
pravní výchovu, principy správné 
výživy a zdraví, učí se znát zásady 
vlastního bezpečí v reálném i vir-
tuálním prostředí. Třídit odpad a 
vnímat přírodu jako velmi citlivý 
ekologický systém, za jehož zacho-
vání neseme všichni odpovědnost. 
Zároveň se učí ctít demokratické a 
etické principy evropského občana. 
A to je jen zlomek z balíčku infor-

mací, který se denně na žáky valí. 
Pracující zaneprázdnění rodiče to 
nemají o nic lehčí. A tak ve snaze 
pomoci svému dítku alespoň 
správnou motivací, slíbí za samé 
jedničky nové kolo, tablet, mo-
bil nebo dovolenou u moře. Ke 
školnímu břemenu naloží další. 
Aniž si to uvědomují, zatíží dítě 
obrovským závazkem a stresem. 
A stres školní zátěž prohlubuje, 
kýžené jedničky se ne vždy dosta-
vují. U dítěte se mohou objevit 
psychosomatické obtíže. Rodiče 
si pak lámou hlavu tu nad bolestí 

břicha, tu nad únavou. Pokud je 
dítě na učení samo, asi neodvede 
tak precizní výkon, jako žák, který 
se pravidelně učí pod dohledem 
dospělých. Proto by tady dospělí 
měli být tolerantnější ke školním 
výkonům a vyvarovat se zákazů, 
nepřiměřených požadavků, nebo 
děti za známky dokonce trestat. 
„Špatná“ známka není signálem 
k potrestání dítěte, ale výzva ke 
společnému řešení problému. Zlatá 
střední cesta, přiměřený a trvalý 
zájem o dítě, je krůčkem na cestě 
úspěšného žáka. 

žáci 3. třídy na výstavě Magičtí Lucemburkové děti školní družiny na umělé ledové ploše u Hlásky

Ve škole se stále něco děje
Všem žákům se snažíme předat 
co nejvíce znalostí a dovedností, 
pokud možno tak, aby si to „dobře“ 
zapamatovali. Jednáme v dobré víře, 
ale dětem to může občas připadat 
jako obtížné mentorování. Je tedy 
přínosné, když se ve vzdělávacím 
procesu setkají s různými formami 
výuky i s dalšími osobami, které na 
ně působí. 

Dlouhodobě spolupracujeme např. 

s Biskupstvím ostravsko-opavským. 
Řádová sestra Dominika přiblížila 
dětem Poselství křesťanských 
Vánoc a Příběh Izraele. 

Všechny děti proškolili zkušení 
lektoři v oblasti internetu a so-
ciálních sítí. Bohužel mnohdy 
ani rodiče nevidí nebezpečí ve 
společně sdílených informacích a 
fotografiích. Asi si neuvědomují, že 
každá vložená fotka se stává majet-

kem faceboku a ten ji může kdykoliv 
použít nebo prodat ke komerčnímu 
využití. A to se opravdu děje.

Pravidelně také navštěvujeme kni-
hovnu a využíváme knihovnické 
lekce KPB v Opavě. 

Také k nám zavítalo sférické kino s 
promítáním 3D naučných filmů. 

Nenechali jsme si ujít ani výsta-
vu Magičtí Lucemburkové s 

které lze v partii použít.

Protože je velký rozdíl mezi výkon-
ností začátečníků a starších kluků, 
je trénink rozdělen na část pro 

ty méně zkušené, ti mají trénink 
17:00 – 18:30, a ti pokročilejší, ti 
mají trénink 18:30 – 20:00. Uvítal 
bych jakoukoliv výpomoc, zejména 
v oblasti pedagogiky. Zdá se mi, že 

v poslední době nedokáži některé 
kluky zaujmout. Tak pokud se chce 
někdo přidat, bude vítán.

  Mgr. Pavel Gazda



14

Malohoštický 

zpravodaj

Pozvánka
„Facing the climate: Tváří v tvář klimatu“, výstava bude probíhat od 6.4. – 24.4., OC Breda &Weinstein. 
Pět švédských autorů se vyjadřuje k problematice změny klimatu. Součástí výstavy jsou také práce dětí opavs-
kých škol, včetně naší. 

Sdružení dobrovolných hasičů
Vážení spoluobčané,

Letošní rok pro náš sbor začíná 
tradičně výroční valnou hroma-
dou, kde jsme zhodnotili práci 
SDH za uplynulý rok a také ohod-
notili některé členy a družstva za 
příkladnou práci a reprezentaci 
sboru ale i obce.

Následující týden se uskutečnil 
tradiční hasičský ples, který se opět 
těšil velkému zájmu. Tady bych 
chtěl poděkovat všem sponzorům 
za poskytnutí radů do tomboly. 

Po tři dny jsme připravovali pod 
vedením Denise Nemináře a jeho 
partyvšelijaké vepřové pochoutky, 
abychom je mohli nabídnout vám, 
spoluobčanům ale také přespolním. 

Doufáme, že vám chutnalo a také 
bych chtěl poděkovat všem, kteří 
nám s touto velkou akcí pomohli. 

Zásahová jednotka vyjížděla ke 
dvěma zahoření komínového tělesa 
a to na ulici Bezručově a Školní.

Naše žákovská družstva se 
zúčastnili dvou halových soutěží a 
to v Brně a v Havířově. Družstvům 
se vcelku dařilo, kdy přivezli poháry 
za druhá místa a to jak družstvo 
starších tak i mladších žáků. Tady 
patří velké dík p. Martinu Trul-
leyovi a pí. Martině Trulleyové za 
obětavou práci s mládeži, která jak 

jde vidět, přináší výsledky. 

V půlce března se děti chystají ještě 
na halovou soutěž do Jablonce nad 
Nisou.

V březnu nás čeká tenisový turnaj 
párů v šipkách a stolním tenise .

Fotky z akcí můžete najít na http://
anet4.rajce.idnes.cz/

za SDH Věncek Pavel

animačním programem. Jedinečná 
byla projekce filmu z cyklu Planeta 
Země: Východní Afrika – kolébka 
lidstva. Prevencí a bezpečím dětí 
se zabývá Městská policie v Opavě.  
Informace, sdělené uniformovanou 

policistkou p. Stonišovou, mají 
nepochybně jinou váhu, než slova 
pronášená paní učitelkou. 

A nakonec to nejlepší. Hvězdárna 
Beskydy s poutavou přednáškou 

a opravdovým hvězdářským dale-
kohledem přijela za žáky přímo 
do školy. Žáci tak měli jedinečnou 
možnost dozvědět se „všechno“ o 
naší životodárné hvězdě - o Slunci.
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Fotokniha
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