
1

28. 6. 2016

SLOVO STAROSTKY

A co je u nás v obci nového?

Pro naši další činnost v obci 
jsou velmi důležité finance, které 
získáme z podaných projektů, 
grantů, sponzorských darů apod. 
Zastupitelé nezaháleli a schválili 
mnohá potřebná usnesení pro 
rozvoj naší městské části. Čekáme 
na výsledek podaného projek-
tu na ministerstvu školství, a to 
na rozšíření šaten na hřišti TJ Sla-
via a také další projekt podaný na 
rekonstrukci mateřské školy čeká 
na svůj výsledek. 

Ze sedmi grantů podaných 
na  město prošlo kladným hodno-
cením šest a získali jsme částku 
87.000 Kč na vysázení stromů 
na dopravním hřišti, vysázení 
stromů a bylinkovou zahrádku 
v mateřské škole, Moravskoslezský 

pohár hasičů a  dechovou hudbu 
Březovanka na Malohoštický od-
pust. Na poukázkách pro činnost 
mládeže a dětí jsme získali dalších 
132.000 Kč (fotbal a hasiči). Mám 
velkou radost, že jsme finanční 
prostředky získali nad rámec 
našeho rozpočtu obce. 

Požádali jsme zastupitelstvo města, 
které bude zasedat v  červnu, 
o  převedení zemědělských 
pozemků z Kateřinské zemědělské 
a.s. do Statutu Malých Hoštic, 
čímž bychom získali po uzavření 
pachtové smlouvy každoročně 
do rozpočtu obce dalších cca 62.000 
Kč. Do této doby uzavíralo smlou-
vu se společností město Opava. 

Tak, jak jsem psala v minulém 
Zpravodaji, máme již ve spolu-
práci s projektanty připravený 
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občanům
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Malohoštický 

zpravodaj

Vážení spoluobčané,

v následujících měsících vstoupíme  do krásného, letního období prázd-
nin, dovolených, času odpočinku, slunění a vodních radovánek. Možná 
stihnete navštívit své známé, příbuzné a sousedy k příjemnému posezení 
s nimi. Vám, dospělým, začne trošku honička. Nezapomeňte se postarat 
i o zábavu dětem, vymyslete občas něco, na co se budou těšit a užívat si. 
Nelitujte času, který s nimi strávíte, ono se Vám to určitě, v dobrém slova 
smyslu, vrátí. Tak držím palce, ať se to letošní léto vyvede bez zbytečných 
zlomenin a komplikací.
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Malohoštický 

zpravodaj

přepracovaný projekt, který je 
přílohou tohoto Zpravodaje. 
Po konzultaci a na doporučení  
odborníků státního fondu jsme 
se rozhodli projekt přepracovat 
na vybudování ne jednoho, ale 
dvou semaforů na přechodech uli-
ce Opavská tak, aby se při svítící 
červené nebránilo volnému výjezdu 
našich aut z ulice Slezská. Celý pro-
jekt v rozsahu cca 2 milionů Kč je 
zaměřen na řešení složité situace 
při přecházení této komunikace 
a na rekonstrukci některých částí 
chodníků. Spoluúčast naší obce by 
činila cca 15 %. V současné době 
jsme připraveni a čekáme na  výz-
vu Státního fondu dopravní in-
frastruktury k projednání projektu 
a následného podání. Nejzazší ter-
mín je předpokládán v lednu 2017. 
Tento stav se nedá nikterak uspíšit, 
je to pouze v rukou vyhlašovatele.

Taktéž čekáme na vyhlášení výz-
vy k podání projektu na rekon-
strukci základní školy, předpoklad 
je podzim 2016. Další projekt se 
připravuje se zástupci Slezské uni-
verzity na vybudování repliky 
pravěké chýše u skanzenu pod náz-
vem „Pravěk hrou“. Prostor bude 
sloužit pro edukační programy 
nejen hoštických, ale i  opavských 
a mimoopavských dětí a mládeže. 
Bude tím podpořena atraktivita 
skanzenu, návštěvníci si budou 
moci osahat minulost a  děti obo-
hatit výuku nejen ve škole. Celý 
projekt bude podán do výzev 
různých vyhlašovatelů v celkové 
hodnotě cca 

650.000 Kč, ale vzhledem k tomu, 
že je projekt teprve v začátcích, 
nebudu Vás zatím podrobněji in-
formovat.

Nezahálí se ani v investičních 
a   einvestičních akcích. Po mnoha 
letech se díky převodu pozemků 
z úřadu pro zastupování státu 
na Malé Hoštice vybudovalo 

u  kapličky v Pustých Jakarticích 
sociální zařízení a přilehlá dřevěná 
pergola se zastřešeným krbem. 
Celá stavba provedená firmou 
Renova je dokončena. Sraz Pusto-
jakartických rodáků bude probíhat 
již ve zcela novém areálu. Všichni 
zúčastnění jsme byli překvapeni 
obrovským nadšením, pracovito-
stí, pílí, soudržnosti a obětavostí 
Pustojakartických občanů pod ve-
dením neúnavného a nadšeného 
zastupitele p. Karla Kopperberga 
při svépomocných pracích. Přes 
mnohaleté i současné překážky 
se jim podařilo vybudovat něco, 
na  o čekali mnoho let. Přejme jim, 
ať areál dobře slouží a zažijí spolu 
mnoho krásných chvil a setkávání!

Jistě jste si všimli, že bylo nainstal-
ováno zrcadlo na ulicích Bezručova-
Kmochova a Bezručova-Luční. Za-
jistili jsme přes Správu železniční 

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

Projekty připravené k podání 
Rekonstrukce základní školy    cca 6.000.000
Vybudování 2 semaforů   cca 2.000.000 
Vybudování pravěké chýše se SU  cca    650.000

Předpokládané finance nad rámec našeho rozpočtu
Nájemné vyplývající z pachtovní smlouvy  62.000
Lípy zakoupené firmou Arnika    80.000
Poplatky za psy          cca 60.000
Celkem              202.000

Úspěšné granty a projekty 2016 nad rozpočet naší MČ
Výsadba stromů u dopravního hřiště (SMO) 27.100
Moravskoslezský pohár Hasiči (SMO)   20.000 
Revitalizace zahrady MŠ (SMO)    40.000
Dechová hudba Březované (SMO)   20.000
Poukázky pro oddíl fotbalu     96.000
Poukázky pro mládež dobrovolných hasičů   36.000
Zaměstnanci úřadu do 30. 6. 2016             460.650
Celkem               699.750

dopravní cesty opravu fasády naší 
vlakové zastávky, tak jen doufám, 
že vydrží dlouho čistá a neponičená 
výtvory bezohledných sprejerů.

Bylo vydáno stavební povolení 
a  podepsala se smlouva o  dílo 
na zvýšený přechod na ulici Spor-
tovní a ve chvíli, kdy budete 
číst Zpravodaj, bude přechod 
pravděpodobně v provozu, jehož 
výstavbu provádí Technické služby 
Opava. 

V mateřské škole postupně díky 
aktivním a pracovitým rodičům 
proměňujeme její zahradu. Podle 
zhotoveného projektu jsou vy-
sázeny nové stromy, je vybudována 
bylinková zahrádka, připravena je 
hliněná vyvýšenina na postavení 
strážní věže Technickými službami 
Opava. V letních měsících se bu-
dou dláždit nové chodníčky a vy-
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budujeme poslední průlezku pro 
nové hry dětí. Pak se už budeme 
těšit na  zářijové otevření zahrad-
ního areálu pro naše děti. 

Rozpracovány jsou také projekty 
na  rekonstrukce komunikací ulic 
Svobody, Kmochova, Bezručova, 
dvě z nich projdou i výměnou vodo-
vodního řádu, což je předjednáno 
se SMVaK.

Termín rekonstrukce je naplánován 
na jarní měsíce roku 2017 a 2018. 
Projektanti navštívili jednot-
livé domy na obou ulicích, aby si 
společně ujasnili názory na vjezdy 
do vašich dvorů a přípojky 
vodovodů.

Dále se během června po prohlídce 
obce Technickými službami opra-
vují obrubníky chodníků na uli-
cích Sportovní, Luční, Cihelní 
a U Tržnice.

V souvislosti s komunikacemi bych 
Vás chtěla, vážení spoluobčané,  
upozornit znovu na parkování 
soukromých vozidel a umývání 
vozů před Vašimi domy. Víte, že 
situace s parkováním je neustále 
v  obci živá a Městská policie Opava 
byla nucena přistoupit na základě 
stížností našich občanů již k repre-
sivním opatřením.  Je mi líto, že se 
celá situace takto hrotí, proto Vás 
znovu žádám o pochopení situace 
a řešení parkování na svých pozem-
cích. Více pro to již nemohu udělat.

Nedávná větrná smršť nám také 
poničila soukromé majetky. 
Díky okamžitému zásahu našich 
hasičů se podařilo následky vich-
ru okamžitě řešit, za což jim patří 
moje velké poděkování. 

Vzhledem k tomu, že finance 
za poplatky za psy se s největší 
pravděpodobností budou vrac-
et z  města do našeho rozpočtu, 
budeme se zastupiteli zvažovat 
zakoupení většího množství ige-

litových pytlíků na psí exkrementy. 
Je velmi nepříjemné, když se s tím-
to nadělením setkáte na chodnících 
(viz foto) a ve spěchu do toho 
šlápnete. No, nic příjemného.

Mám radost z toho, že se pomalu 
rozšiřují další služby pro občany. 
Kromě každodenního prodeje 
jezdeckých potřeb, krmiv pro 
králíky a  slepice, můžete každý 
čtvrtek donést do prodejny 
ve víceúčelovém domě boty určené 
k opravě a vždy další čtvrtek si 
je můžete opravené vyzvednout. 
Nemusíte již tuto službu složitě 
vyhledávat ve vzdálených ulicích 
Opavy. Poděkování patří aktivní 
paní Romaně Mičkové, která tyto 
služby zajišťuje.

Další záměrem je pokus o otevření 
Pošty Partner ve víceúčelovém 
domě. Je to služba, která by velmi 
pomohla hlavně starším občanům 
naší obce, a odbouralo by se dlouhé 
čekání našich občanů na poště 
v Kateřinkách. V současné době 
probíhají jednání, zdůvodňování 
a konzultace s jejich zástupci. Není 
to vůbec jednoduché, a pokud se to 
podaří, bude to velký úspěch. To už 
ale záleží pouze na nich. O výsled-
cích budete informováni.

Pro chvíle odpočinku, posezení 
a pobavení se v Hošticích otevřela 
nová rodinná hospůdka Cyklobar 
100dola na ul. Slezská za místním 
nádražím, určená nejen jako ven-
kovní občerstvení pro projíždějící 
po místní cyklostezce, ale také pro 
všechny, kteří mají rádi kvalitní 
piva Bernard nebo Svijany, dobrou 
kávu či vybraná tuzemská vína. 
Určitě si také pochutnáte třeba 
i na pečeném kolenu. 

Rok s rokem se sešel a pracov-
níci našeho úřadu pomalu končí. 
Chtěla bych jim touto cestou 
srdečně poděkovat za odvede-
nou práci, kterou pro naše občany 

odvedli, např. vydláždění sklepu 
skanzenu, prostoru pod lavičkami 
na hřišti, pořezání a posekání 
velkého množství dřeva uloženého 
ve víceúčelovém domě, vysázení 
stromů na dopravním hřišti, zbu-
dování pergoly na dopravním 
hřišti, za udržování zelených ploch 
a za další menší či větší nejmeno-
vané úkoly v rámci jejich pracovní 
náplně. Největší nápor však přišel 
s rychle rostoucí zelení a sekáním 
trávy v celé obci včetně hřiště TJ 
Slavia. Mají co dělat, aby celá obec 
vypadala udržovaně a čistě.

Od 1. 6. k nám nastoupil nový pra-
covník, pan Eduard Ribka, který 
bude „vztyčným důstojníkem“ 
pro další tři pracovníky, kteří nas-
toupí od 1. 7. Od 1. 8. zaměstná 
úřad dalšího pracovníka a od 1. 
11. nám přibude poslední. Všichni 
zaměstnanci budou placeni hlavně 
z financí evropského fondu, tudíž 
finance navíc do našeho rozpočtu. 
Odcházejícím pracovníkům děkuji 
za kus odvedené práce a ať se jim 
v  dalším pracovním životě moc 
daří.

Snažíme se i nadále ozeleňovat 
a  udržovat v různých částech naší 
krásnou městkou část.  Proto 
na  základě jednání se společností 
ARNIKA, jehož zástupci nás 
v  červnu navštívili, jsem požádala 
o sponzorství při výsadbě stromů 
od cyklostezky na konci ul. Slezská 
směrem k soutoku řeky Opavy 
a  Moravice v celkové hodnotě 
80.000 Kč. Společnost si nás vy-
brala, osazovat se bude v říjnu 
u  příležitosti Dne stromů. O této 
aktivitě budete včas informováni. 

V rámci udržování zelených ploch 
se také odvezla poslední skládka 
zeleně na ul. Dolní a já věřím, že 
toto místo již nebude zatěžováno 
zeleným odpadem některých 
našich občanů. 
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Malohoštický 

zpravodaj

Milí spoluobčané, 

kulturních aktivit a akcí v naší 
obcí neubývá. Je to úžasné a chvá-
lyhodné, že lidé se sejdou, pobaví 
a  odpočinou od týdenního pra-
covního vytížení. Proběhl úspěšný 
Slet čarodějnic organizovaný 
Keliškami, také netradiční Den 
matek pod taktovkou p. Jany Pivo-
dové,  uskutečnila se interaktivní 
pohádka Máša a medvěd, senioři, 
zahrádkáři a ČČK uspořádali velmi 
zajímavé přednášky na OÚ, na do-
pravním hřišti a na OÚ proběhlo 
městské a okresní kolo dopravní 
výchovy organizované odborem 
školství, vydařil se sluníčkový 
Den dětí na hřišti organizovaný 
rodiči pod vedením Ing. Petra 
Pflegra, velmi zdařilý a úžasný byl  
Strassenfest uspořádaný občany  
ulice Dvořákova a studenti 
Slezského gymnázia v Opavě 

odehráli vynikající divadlo Fim-
fárum k ukončení školního 
roku. Většina akcí byla finančně 
podpořena z rozpočtu naší obce. Ale 
kdo by nepřispěl na aktivity, kde se 
lidé baví, udržují se přátelské vazby 
a všichni odcházejí spokojeni?

Chci Vás pozvat i na další kul-
turní aktivity. V nejbližší době se 
uskuteční jedna z nejatraktivnějších 
akcí u příležitosti začátku prázdnin. 
Ve spolupráci se Slezskou univerzi-
tou uspořádáme fotbalové a zábavné 
odpoledne dne 2. 7. od 15 h na našem 
hřišti. Přijďte podpořit malohoštický 
tým a užít si netradiční zábavu se 
studenty na středověkém jarmarku. 
Více se dočtete na plakátech.

V Pustých Jakarticích se připravuje 
16. 7. setkání Pustojakartic-
kých rodáků a 13. 8. Vás zveme 
ve  večerních hodinách na filmové 
léto s filmem p. Karla Kopperberga.

Kulturní komise pro vás připravuje 
další zajímavé aktivity, jako je velmi 
žádaný příměstský tábor pro naše 
děti o prázdninách či připravovaný 
malohoštický odpust a mnoho 
dalších aktivit. Informováni budete 
jako obvykle na webových a face-
bookových stránkách obce, v míst-
ních vývěskách či Malohoštickém 
zpravodaji. S fotogalerii akcí se 
můžete seznámit na rajče.net 
(Malé Hoštice). Touto cestou chci 
poděkovat nejen kulturní komisi, 
ale všem, kteří se na organizaci 
velmi úspěšných společenských 
akcí podílejí.

Milí spoluobčané, přeji Vám, aby-
ste ten nadcházející letní čas prožili 
co nejlépe!

Miroslava Konečná

Malé Hoštice mají strom hrdinu!

Moruše bílá rostoucí v Malých 
Hošticích je bezmála staletou zelenou 
dominantou místní návsi. Nachází 
se v blízkosti skanzenu a kaple, je vy-
soká 17 metrů a obvod kmene má 272 
centimetrů. Tento strom pochází z Číny 
a je zajímavý tím, že slouží jako krm-
ná rostlina housenek nočního motýla 
bource morušového, z jehož kokonů 
se vyrábí hedvábí. Z toho důvodu byla 
moruše asi od 17. století vysazována 
i u nás. Zralé plody moruše je možno 
konzumovat, jsou velmi sladké a po-
dobají se tvarem ostružině. Pro jejich 
výživnou hodnotu je můžeme zařadit 
mezi superpotraviny. Mají vysoký ob-
sah vitamínu C, K a řadu minerálů – 
železo, vápník, fosfor, draslík, hořčík 
a také velké množství vlákniny a bíl-
kovin. V čínské tradiční medicíně 
jsou bílé moruše známé po staletí 
a používají se k léčbě únavy a slabosti, 
prospívají ledvinám, upravují chu-
dokrevnost, pomáhají chránit před ra-
kovinou, brání předčasnému šedivění 

vlasů, zlepšují spánek či zklidňují mysl.

V letošním roce jsme tuto ojedinělou 
a krásnou malohoštickou moruši 
přihlásili do celostátní ankety Strom 
roku 2016, kterou pořádá Nadace 

Partnerství již po patnácté. Cílem 
ankety je podpořit aktivní lidi v péči 
o stromy v jejich okolí a zároveň 
představit veřejnosti zajímavé stromy, 
které jsou naším přírodním bohatst-
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Skanzen v Malých Hošticích získal čestné uznání
V letošním roce 3. května v galerii 
Cella se uskutečnilo slavnostní 
předání čestného uznání 

J. M. Olbricha za rekonstruk-
ci rodinného domu - skanzenu 
v Malých Hošticích. Projekt rekon-
strukce zpracoval Ing. arch. Petr 
Mlýnek, realizaci provedla firma 
Winro s.r.o. Spolek Za Opavu no-
minoval celkem 13 realizací. Opav-
ská cena J. M. Olbricha je udělována 
spolkem Za Opavu, každoročně 
se střídá udělování ceny za novo-
stavbu s cenou za rekonstrukci, 
a to za realizace staveb uskutečněné 
v  okrese Opava za rok 2014-2015. 
Odborná, sedmičlenná porota byla 
složena z odborníků: Ing. arch. 
Milena Vitoulová, architektka, Mgr. 
Martin Strakoš, historik umění, 
Ing. arch. MgA. Osamu Okamura, 
architekt, programový ředitel re-
SITE, pedagog ARCHIP, prof. akad. 
soch. Jan Ambrůz, vedoucí ateliéru 
sochařství FaVU VUT v Brně, Ing. 

arch. Lucie Langerová, architektka, 
Ing. arch. Tomáš Pilař, architekt.

Cena je udělována za architek-
to-nický počin a kvalitní rekon-
strukci. Cenu J. M. Olbricha získal 
ko-stel Nanebevzetí Panny Marie 
ve  Vítkově. Čestné uznání získala 
také Opavská jezírka v městských 
sadech. 

„Občané Malých Hoštic získali re-
konstrukcí skanzenu důstojné mís-
to, které je nejen připomínkou je-
jich vlastní historie, ale nabízí svým 
obyvatelům všestranné použití. 
Skanzen je příkladem dobré cesty 
k tomu, jak spojit úctu k tradicím se 
současností.  Vzhledem k tomu, že 
se jedná o velmi významné ocenění 
spojené s rekonstrukcí skanzenu, 
věřím, že malohoštičtí občané bu-
dou na toto ocenění patřičně hrdí“.

Miroslava Konečná

Nedá mi to, abych nenapsala pár 
slov o našem stromu, který se 
nachází přímo uprostřed návsi naší 
obce, jako krásná, zelená domi-
nanta u skanzenu a místní kaple. Je 
to Moruše bílá a nazvala bych jej, 
s dovolením, naším stromem. Víte 
proč?

Dokonale pózuje, moruše stará, 
roztahuje větve jako ruce a prsty, 
stojí se svými kořeny pevně 
na  zemi před oknem stařičkému 
domu, co má duši a pamatuje tři 
století. Zvědavě vyhlíží do za-

hrady, na kolemjdoucí, na měnící 
se charakter návsi. Její staletý stín 
dosahuje mnoha metrů a vytváří 
příjemný odpočinek všem, kteří 
kolem ní projdou. Její kůže je již 
vrásčitá, ale je vidět, že je to do-
brák od kosti. Ač trápí ji současná 
civilizace, již desítky let, rok co rok, 
hází nám, človíčkům, za odměnu 
malé, šťavnaté, bílé plody, které 
se dají využít na výrobu marme-
lády, na  kompoty nebo jen tak si 
je můžeme nechat rozpustit na  ja-
zyku. Když usednete do jejího 

košatého stínu, vítr si pohrává s je-
jími větvemi a umí vyprávět krásné 
příběhy, co šustí v listech stromů. 
Co ta všechno pamatuje! Je tajemná 
a umí hovořit o neústupné pravi-
delnosti dění, o neopakovatelnosti 
obrazů koloběhu času, o všedním 
a přitom krásném životě nás všech. 
Stačí se jen zaposlouchat. Přestože 
je stařičká, je krásná a hlavně, je 
naše.

Miroslava Konečná

vím a zaslouží si pozornost. Přestože se 
námi nominovaná moruše neprobo-
jovala do užšího výběru, kdy porota 
vybrala pouze 12 finálových stromů, 
dostala čestný titul STROM HRDINA 

s přáním, aby se navzdory své prob-
lematické poloze dožila co nejvyššího 
věku a mohly se z ní těšit i další ge-
nerace žijící v Malých Hošticích. 
Kromě Malohoštické moruše udělila 

porota také čestný titul dubu z Dalovic 
na Karlovarsku a jasanu z pražského 
Chodova

Příběh moruše, který byl zaslán s nominací do soutěže Strom roku Malohoštická moruše
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Poděkování jednotlivcům:

- p. Pavlu Věnckovi který provedl opravu v šatně žen 
a opravu fasády

- p. Rudolfu Kretkovi za jarní úklid na cyklostezce 
k lesoparku

- p. Karlu Sližovi za zalévání nově vysázených rostlin 
z vlastních zdrojů nově u zastávky autobusu 

- p. Josefu Ovčákovi za sekání trávy u přečerpávací 
stanice

- p. Marku Trčkovi za odbornou práci a spolupráci při 
výstavbě pergoly v Malých Hošicích a v Pustých Ja-
karticích, kde strávil několik víkendů

- p. Karlu Kopperbergovi za vynikající organizaci 
a  vlastní pomoc při budování sociálního zařízení 
u kapličky a při výstavbě dřevěné pergoly v Pustých 
Jakarticích

- poděkování všem, kteří pravidelně přispívají svými 
články do Zpravodaje

Poděkování našim složkám a občanům:

- pustojakartickým občanům, kteří svépomocí po-
stavili pergolu a ušetřili tak finance z rozpočtu městské 
části, jejich práce o víkendech na této stavbě může být 
příkladem pro všechny občany městské části, velmi si 
to vážím a srdečně děkuji 

- p. Tomáši Schaffartzikovi, p. Aleši Wehowskému, 
p. Radku Fialovi, p. Petru Smějovi a dalším 

organizátorům a společníkům při organizaci a reali-
zaci Strassenfestu na ul. Dvořákova, který se opravdu 
mimořádně povedl. Jak se říká: „Klobouk dolů“

- p. Janě Pivodové a všem ochotným rodičům  
za zorganizování netradičního Dne matek u hasičské 
zbrojnice

- p. Jindřišce Fussové a jejímu kolektivu za úspěšný 
a výborně zorganizovaný „Slet čarodějnic“

- předsedům složek za zorganizování zajímavých 
přednášek pro občany Malých Hoštic

- dobrovolným hasičům za organizaci několika soutěží 
v hasičském sportu a za umístění a získání financí 
na opavských primátorkách a umístění jednotlivců 
s postupem do krajského kola

- za nádherný Den dětí pod taktovkou p. Petra Pflegra 
a rodičů ze SRPŠ při základní škole

- klubu rodičů mateřské školy za aktivní účast 
na brigádách v MŠ a za postupnou realizaci proměny 
zahrady MŠ

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

- všem občanům, kteří jsou všímaví a vnímaví 
k  problémům naší městské části a dávají na úřadě 
podněty ke zlepšení 

Poděkování
Vážím si pomoci spoluobčanů v mnoha směrech a předchozí dny a měsíce byly důkazem toho, že umíte přiložit 
nezištně ruku k dílu. Jenom ten, kdo akce pro širokou veřejnost organizuje, umí posoudit, jak je to nesmírně 
náročné. Toho si velmi vážím a za to vám patří velké poděkování.

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
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Prázdniny se blíží mílovými kroky 
a školní rok 2015/2016 finišuje 
ke svému konci. Slunečné počasí 
už láká děti ven, ale v MŠ to stále 
žije. Jak jste si mohli všimnout, 
začali jsme na zahradě MŠ s revi-
talizací. Bylo pokáceno několik 
závadných stromů a ve spolupráci 
s rodiči jsme vysadili nové. Jelikož 
bude zahrada zaměřena na zdravý 
životní styl, vytvořili jsme s po-
mocí rodičů bylinkovou zahrádku, 
o kterou budou v průběhu roku 
pečovat převážně děti. Chtěla 
bych poděkovat rodičům, kteří 
nám ochotně pomáhají na každé 
brigádě. Než bude mít zahrada 
finální podobu, bude ještě nějakou 
dobu trvat. O prázdninách se bu-
dou např. rekonstruovat chodníčky, 
ale věřím, že výsledek splní naše 
očekávání.

Letos jsme poprvé s obavami 
předvedli program ke Dni matek 
venku na pódiu a podle ohlasu 

rodičů se nám to povedlo. Naopak 
s  malým úspěchem se setkalo 
večerní cvičení pro maminky 
v  tělocvičně ZŠ. Ve spolupráci se 
zkušenou trenérkou paní Hanou 
Pavlíčkovou jsme pro maminky 
k svátku připravily hodinu cvičení 
zdarma, ale tento nápad zajal pouze 

kde se proběhnout, nikomu se nic 
nestalo, výlet se nám vydařil.

Velkoši zavítali několikrát 
do  Opavy, kde navštívili akce 
pro  MŠ, např. Den mláďat 
na  Střední zemědělské škole, 
Den otevřených dveří v Hasičské  
zbrojnici v Opavě. Samozřejmě 
nechyběla ani návštěva dopravního 
hřiště v Malých Hošticích.

Den dětí oslavili malošci 
na  zahradě MŠ, kde pro ně paní 
učitelky připravily zábavné do-
poledne plné her a soutěží. Všichni 
byli odměněni dobrotami a na-
nukem. Velkoši odjeli do Opavy, 
kde navštívili v Obecním domě 
expozici o historii města Opavy, 
navštívili dětské hřiště v parku 
a také nechyběla odměna v podobě 
nanuku.

Teď už nám nezbývá nic jiného, 
než se formou ,,Maturity“ rozloučit 
s dětmi odcházejícími do 1.třídy ZŠ 
a popřát jim hodně úspěchů.

Nový školní rok 2016/2017 začíná 
ve čtvrtek 1.9.2016.

Těšíme se na vás v areálu při dalších 
soutěžních utkáních.

Krásné prožití léta všem dětem 
a občanům Malých Hoštic přeje                                                        

Hana Kupková a kolektiv MŠ.

Mateřská škola

6 maminek, které se zúčastnily.

Ve spolupráci s Klubem rodičů při 
MŠ jsme podnikli celodenní výlet 
do Dinoparku v Ostravě. Aby to 
zvládly i naše nejmenší děti, měly 
možnost jet s maminkami. Počasí 
nám přálo, bylo na co koukat, 

Klub rodičů při mateřské škole
Den matek je velmi krásný svátek, 
který je rozšířen po celém světě. 
Je to svátek, kdy se vzdává pocta 
maminkám, které si zaslouží k to-
muto svátku nějaký dárek. Děti 
z MŠ si pro ně připravily program 
plný básniček, písniček a tanečků. 
Děti ze ZŠ si připravily pohádku 
a vystoupila taneční skupina TANY 

TANY pod vedením p. uč. Evy 
Grambalové a také nám nádherně 
zahrál na keyboard Tobiáš Mlýnek. 

Oslavili jsme ho 8.5. na volném 
prostranství u hasičárny.

Děti si zajezdily na kolotoči 
a  poskákaly na skákacím hradu 
a všichni se občerstvili u stánku, 

který si připravil Klub rodičů 
při Mateřské škole. Tímto děkuji 
všem, kteří se podíleli na organi-
zaci, hlavně Lence Fialové, Lucii  
Haimové, Katce Boháčové a paní 
starostce Miroslavě Konečné.
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V měsíci dubnu a v květnu proběhla na zahradě MŠ 
brigáda. Smontovali jsme hrací domeček pro děti, vy-
sadili jsme stromy a vytvořili jsme bylinkovou zahrád-
ku s mnoha druhy bylinek. Děkuji všem zúčastněným 
rodičům.

Za Klub rodičů při MŠ Jana Pivodová

24. 4. se děti vypravily na dobrodružný výlet za di-
nosaury do Dinoparku v Ostravě. Děti měly možnost 
vidět a seznámit se s pravěkými tvory a poznat jaké 
dělaly zvuky. Projely se vláčkem Dinoexpresem, prošly 
bludiště, vylezly na vyhlídku,… Výlet se vydařil, počasí 
vyšlo a žádný z dinosaurů si na dětech nepochutnal.

Novinky ze školy

PONOŽKOVÝ DEN aneb POMÁHÁME NEMOCNÝM DĚTEM
Na 21. březen připadá Světový 
den Downova syndromu. Da-
tum 21.3. je symbolické, protože 
u této poruchy dochází ke ztro-
jení 21.chromozomu.To znamená, 
že k obvyklému páru přibyl jeden 
chromozom navíc. Chromozomy 
svým tvarem připomínají ponožky, 
a proto tento den nese symbol -ne-
sourodý pár ponožek.

Základní a Praktická škola 
Slezského odboje se k tomuto dni 
připojuje již 6. rokem přehlídkou 
nejrůznějších vystoupení svých 
žáků. Letos poprvé přišla paní  
organizátorka akce s nápadem  
oslovit i běžné školy. Její nabídku 
jsem bez váhání přijala a začala 

tvořit program, který by mohly 
představit naše děti. Zároveň bylo 
nutné dětem citlivě vysvětlit, na ja-
kou akci se chystáme, o co se jedná 
a s jakými dětmi se tam mohou 
potkat.

S prvňáčky jsme nazkoušeli 
pohádku O kůzlátkách a vlko-
vi. Děti se kromě dramatizace 
pohádky naučily i pohybový do-
provod a  vlastnoručně se podí-
lely na výrobě kostýmů. Se žáky 
4. a 5. třídy jsme v rámci školního 
tanečního kroužku natrénovali 
veselou choreografii k písni Jsme 
parta správná z muzikálu Pomáda. 
Do tance se zapojili dívky i chlapci. 
Tatáž vystoupení jsme mimo jiné 

také předvedli na malohoštické 
oslavě Dne matek.

Ponožkový den probíhal v Lout-
kovém divadle a naše děti si vy-
stoupení moc užily. Většina z nich 
stála na jevišti vůbec poprvé a byl 
to pro ně nezapomenutelný zážitek. 
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Jako každým rokem, i letos se naše 
škola zapojila do mnoha soutěží. 
Jsou to soutěže matematické 
( Logická olympiáda, Klokan, 
Matematická olympiáda, Phytago-
riáda), výtvarné ( Evropa dětem, 
Věda a technika očima dětí, Požární 
ochrana očima dětí, Po stopách 
Karla IV., Jaro a rodina)  environ-
mentální soutěže (Tvoříme s ma-
kedem, Tváří tvář klimatu, Envicup 
2016) , soutěž 5. tříd ve znalostech 
angličtiny, literární soutěž - Město 
jako literární kulisa a  další. Všem 

dětem, které se zapojují do soutěží, 
moc děkujeme. Konkurence je ve-
liká a i když děti jdou do zápolení 
s chutí a vervou, ne vždy dosáhnou 
na vysněné mety. Každá zkušenost 
je obohacuje a je pro ně přínosná.

Mezi oceněné šťastlivce patří : 

Hana Holubcová, 3. místo ve výt-
varné soutěži Evropa ve škole

Nela Šindlerová a Tobiáš Mlýnek, 
úspěšní řešitelé Pythagoriády

Úspěšné kolektivní práce:

žáci 4. třídy získali 3. místo a dort 
ve výtvarné soutěži Jaro a rodinka

čestné uznání získaly děti ŠD 
v  soutěži Věda a technika očima 
dětí

žáci druhé třídy získali pamětní 
list a výstup na Hlásku za soutěž 
Po stopách Karla IV.

S vědomím toho, komu pomáhají, 
se k věci postavily čelem a setkání 
s  dětmi ze speciální školy se stalo 
inspirativním a přátelským  pro obě 
strany.

A pokud jste si mysleli, že Ponožkový 
den se jmenuje Ponožkový kvůli 
ponožkám na nožkách, nebyli jste 
tak daleko od pravdy. Podpořit děti 
postižené Downovým syndromem 
můžete i na dálku. A jak? Obujte si 
21.března na každou nohu odlišnou 
ponožku!  

Mgr. Eva Grambalová, učitelka ZŠ

Soutěže

Velkého úspěchu dosáhlo družstvo 
V. třídy ve složení Hana Pfle-
grová, Adéla Grygarčíková, Tobiáš 
Mlýnek, Patrik Wehowský a  Eliška 
Nováková, kteří v Dopravní soutěži 
prošli okrskovým a okresním 
kolem (1. místo) a vybojovali pos-
tup do krajského kola, které se  
konalo ve Frenštátě pod Radhoštěm 
(6. místo). Zde si ve velké kon-

kurenci zasoutěžili, nabyli další 
zkušenosti a prohlédli město i se 
skokanskými můstky.

Zahanbit se nenechaly ani mladší 
děti, které v dopravní soutěži 
školních družin získaly tři ocenění. 
Eliška Valíková, 2. třída – 1 místo, 
Luisa Bittová, 4. třída – 1 místo, Jiří 
Kurtin, 4. třída – 2. místo. 

Děkuji všem žákům a všem 
paním učitelkám, že společným 
úsilím dosáhli hezkých výsledků, 
reprezentovali naši školu i obec 
a obohacují dění ve škole.

Přeji všem dobré nápady 
a  soutěživého ducha i do příštího 
roku.

Dopravní soutěž opět úspěšná 

Dětský den
Kdo by neznal legendu o svazku 
prutů, kde na příkladu otec ukazuje 
sílu ve spojení… Podobně to letos 
zafungovalo při pořádání dětského 
dne, který se konal 4. června 

na hřišti v Malých Hošticích. Sešla 
se partička rodičů, kterým není líto 
vynaložit svůj volný čas, nadšení 
a kteří rádi přiloží ruku k dílu pro 
správnou věc – pro dětskou radost.

Letos jsme dětský den pojali  smyslu 
„zahoďte mobily, vypněte počítače 
a pojďte si hrát“. Připraveny 
byly různé druhy stanovišť, na 
kterých si děti vyzkoušely někdy 
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Fotbal s vůní levandule

i to, co nikdy nedělaly. A to byl 
náš záměr! Kromě pohybu a kre-
ativity si na  vlastní kůži mohli 
přítomní zkusit „kotrmelec“ v autě. 
Pojišťovna Generali pro tento účel 
zapůjčila simulátor havárie. Trochu 
poučení neuškodí ani dospělým, 
kteří si do auta taky sedli. A aby 
nebylo vážnosti mnoho, proto tu 
byli kolotoče a pěna, rozdávaly se 
nanuky a křupky, které poskytli 
sponzoři a bříška zúčastněným  
plnili vrchní opékači Jindra s Mila-
nem. Maminky rolovaly palačinky 
a prodávaly vlastnoručně upečené 
buchty. Samozřejmě, že to není 
všechno. Kdo tam byl, viděl…

Mohl vidět tombolu, jejíž hlavní 
ceny jsme zaměřili taktéž na spor-
tovní téma, překrásné dortíky Evy 
Grygarčíkové ve tvaru Mimoňů, 
které doslali tři vylosovaní za plnění 
úkolů na stanovištích. 

A tak nezbývá než poděkovat 
každému proutku, který byl ocho-

ten posílit náš svazek a přispěl tak 
k uskutečnění letošního dětského 
dne a samozřejmě také všem, kteří 
se naší malé slavnosti pro děti 
zúčastnili, protože bez nich by celé 

snažení nemělo smysl. 

Za všechno Vám děkuji.       

Petr Pfleger

Francie plná kontrastů. Na jedné 
straně země plná bouřlivé histo-
rie, moderních budov, šarmu i 
vášně, na straně druhé dlouhé řady 
vinic se svými chateau,kde v je-
jich sklepích zrají vynikající fran-
couzská vína, či volně prohánějící 
se bělouši a vůně levandule v oblas-
ti Provence.  Prostě Fotbalové Euro 

je tady! Zápasy již běží v plném 
proudu a my budeme věřit, že se 
náš nároďák pozdrží více, než na tři 
utkání. No uvidíme.

Jarní sezóna se blíží nenávratně 
ke svému konci a je opět čas bi-
lancování. Většinou hlasů jsme 
si zvolili svého nového předsedu 

oddílu fotbalu, kterým se stal  
Ing. Michal Kokošek. Věřím, že 
to byla správná volba a Michal 
přinese do hoštického fotbalu nové 
myšlenky, nápady i další směr.

Další informace naleznete již 
v článku od Michala.

 Lukáš Vaněk

ÚSPĚŠNÁ i NEÚSPĚŠNÁ sezóna týmů TJ Slavia Malé Hoštice

Letošní sezóna a zejména tedy její 
jarní část přinesla dva rozdílné 
pohledy, jak je uvedeno v nadpise 
tohoto článku. Na jedné straně 
velmi úspěšné týmy našich fot-
balových nadějí tedy Mini žáků 
pod vedením Martina Vltavského  
a  Ondry Tamfala a také Starších 
žáků zde pod vedením Honzy 

Grygarčíka, Honzy Xenitidise  
a  Zbyňka Kramného, kdy 
předváděná hra, výsledky a množ-
ství střelených gólů byly doslova 
excelentní reklamou na fotbal 
a na straně druhé tým našeho Doro-
stu pod vedením Lumíra Pospěcha 
a Pavla Týna, kde se bohužel po 
fotbalové stránce vůbec nepodařilo 

a pouze devět střelených gólů do sítí 
soupeře hovoří za vše, a nakonec 
náš „A“ tým, kterého ještě čeká pos-
lední domácí zápas sezóny a který 
se zejména v jarní části sezóny 
potýkal s nespočtem zranění, které 
tak ovlivnilo celý průběh jarní 
části ve které se zejména z tohoto 
důvodu moc nedařilo. Současně 
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lze již říci, že v rámci Okresního 
přeboru máme záchranu již stopro-
centní a můžeme tedy s očekáváním 
zhlížet k lepším zítřkům v příští 
sezóně. Touto cestou je nutné říci, 
že si musí každý z kluků našeho „A“ 
týmu sáhnout do svědomí, trochu 
se s ním poprat a znovu probudit 
„srdcařské“ pudy pro tým a fotbal 
v Malých Hošticích. 

Sezóna je tedy skoro již za námi a je 
nutné se podívat v jakém složení 
trenérských dvojic či trojic se bude 
odehrávat příprava a následující 
sezóna jednotlivých týmů.

Tým Mini žáků povede i na-
dále Martin Vltavský s Ondrou  
Tamfalem a nově se připojí  
i David Teichman. Pro tým Starších 
žáků ještě není plně rozhodnuto 

nicméně Honza Grygarčík i nadále 
bude součástí tohoto týmu s pod-
porou Honzy Xenitidise přičemž 
Zbyněk Kramný se rozhodl 
pro trenérskou pauzu.

Změna nastane u týmu dorostu, 
kde se nám podařilo domluvit se  
na spolupráci s Romanem Kovářem, 
který dříve působil na stejné po-
zici ve Slavii Opava a Dolním 
Benešově a stane se tak hlavním 
trenérem, kdy na pozici asistenta 
kývnul Ondra Šafarčík a utvoří 
tak spolu novou trenérskou dvo-
jici a  doufáme, že tato změna po-
vede k uspokojivějším výsledkům 
týmu dorostu v příští sezóně.  Tím-
to bychom také chtěli povzbudit 
všechny naše dorostence, aby to 
po neúspěšné sezóně „nevzdávali“  
v  malohoštickém týmu a vrhli se 

do toho společně – týmově s chutí 
vyhrávat.

Složení trenérské dvojice týmu „A“ 
mužů zůstává nezměněno a tým 
nadále povede Roman Grygarčík 
s Martinem Slížem pod dohledem 
vedoucího týmu Standy Fialy.

Pozor novinka – v rámci rozšíření 
našich trenérských stavů jsme 
se rozhodli založit tým fotbal-
ové školičky či chcete-li fotbalové 
přípravky a zveme ty nejmenší, 
kteří to chtějí zkusit do našeho 
areálu. Pokud máte zájem prosím 
kontaktuje Lumíra Pospěcha, který 
povede spolu s Pavlem Týnem 
začínající fotbalisty. 
Kontakt: 723 881 348,  
pospechlumir@seznam.cz

Samozřejmě přibíráme i malé fot-
balisty v dalších týmech   - prosím 
kontaktujte nás:  www.fotbalmh.cz 

O dalších novinkách, zhodno-
cení sezóny z úst trenérů a dění v 
areálu v průběhu fotbalové pauzy 
Vás budeme informovat průběžně 
na  našich webových stránkách 
www.fotbalmh.cz či na facebooku 
a v dalších vydáních zpravodaje.

Za TJ Slavia Malé Hoštice   
Ing.Michal Kokošek

Hasiči
Vážení spoluobčané,

druhé čtvrtletí letošního roku 
začalo turnajem párů ve stol-
ním tenise a šipkách. Turnaje se 
zúčastnilo 9 párů a vítězi se stal pár 
Daniel Trulley a Renáta Boháčová. 

Poté už přišly na řadu závody. Žáci 
se zúčastnili halových závodů v Jab-
lonci nad Nisou a také začalo jarní 
kolo Opavské ligy. Ženám také 
sezóna začala a to hned několika 
pohárovými soutěžemi a později 

pak i Noční hlučínskou hasičskou 
ligou.

V neděli 8. května byla v místní 
kapli sloužena mše svatá za živé 

a  zemřelé hasiče z Malých Hoštic. 
Týden na to jsme se zúčastnili 
okresního setkání zástav, které se 
letos konalo v nedalekých Oticích.

Okresního kola v požárním spor-
tu se zúčastnila dvě družstva a to 
ženy, které svou kategorii vyhrály 
a družstvo mužů nad 35 let a ti 
skončili těsně pod bednou, tedy 
na 4. místě. 

Poslední dva květnové víkendy 
jsme na místním hřišti uspořádali 
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ve spolupráci s OSH Opava okresní 
kola žáků, dorostu, mužů a žen. 
Družstvo žáků skončilo na ne-
postupovém 3. místě. Dorostenka 
Vendula Kravarová postoupila 
do  krajského kola a ženy skončily 
na 4. místě.

Tady bych se také chtěl pozastavit 
nad chováním některých jedinců, 
kterým v noci ze soboty na neděli 
vadily kabely na ledničkách 
a  z  nepochopitelných důvodů je 
přeřezali!!!

O týden později následovalo 1. 
kolo Moravskoslezského pohárů, 
kde naše ženy obsadily 3. místo. 
Tyto akce stály mnoho volného 
času našich členů, a proto bych jim 
všem rád touto cestou poděkoval.

Touto cestou chceme také 
poděkovat Magistrátu SMO za 
grant, který nám finančně po-
mohl s náklady na uspořádání 
MSP. Poděkování také patří obec-
nímu zastupitelstvu, jelikož nám 
v mnoha směrech vyšli vstříc. 
Další poděkování patří členkám 
červeného kříže za zdravotní službu 
na MSP a nakonec i  poděkování 
oddílu tenisového klubu za poskyt-
nutí zázemí na tenisových kurtech.

Zásahová jednotka vyjížděla 
k  požáru osobního automobilu 
na Smetanové ulici a k technické 
pomoci v obci Hněvošice, kde 
se přehnala bouře s přívalovým 
deštěm a napáchala zde nemalé 
škody. Dále jsme vypomohli 
spoluobčanům s čerpáním studen 

a septiků. Hlídka také vypomáhala 
při obecní akci pálení čarodějnic. 

Zásahová jednotka se zúčastnila 
13. ročníku o pohár primátora 
statutárního města Opavy, kde 
jednotka dosáhla zatím nejlepšího 
umístění a to 4. místa. Tady bych 
chtěl poděkovat všem členům zása-
hové jednotky za reprezentaci sbo-
ru a plnění povinností, které náleží 
členům jednotky.

Na závěr přeji všem dětem krásné 
prázdniny a všem spoluobčanům 
pěknou dovolenou a načerpání 
mnoha sil do dalších hektických  
dní, které nás ještě budou v průběhu 
letošního roku čekat. 

Zásahová jednotka ve složení: Pflegr Petr, Malý Jan, Trulley Martin, Sliž 
Roman, Kopťák Roman, Národa Patrik, chybí Gaura Lubomír.

Hasičská mládež  
se konalo zde v Malých Hošticích, 
kde se všichni velmi snažili, ale 
jejich snaha nestačila k postupu 
na krajské kolo konané v Opavě. 
Postup na krajské kolo jim utekl o 
jeden pouhý bod. Nakonec se na 
této soutěži umístili na krásném 3. 
místě! Nedělní dopoledne potom 
patřilo dorosteneckým závodníků, 

V měsíci dubnu začaly jarní kola 
Opavské Ligy Mládeže, na kterých 
se jim velmi dařilo a na kterých se 
skvěle umisťovali. 

  V měsíci květnu se potom kona-
lo okrskové kolo hry Plamen, kde 
naší starší žáci vyhráli a postoupili 
na okresní kolo hry Plamen, které 

Hasiči oznamují všem spoluob-
čanům, že každý první pátek v měsíci 
se můžou zbavit dosloužilých 
elektrospotřebičů, které během dne 
přivezou před bývalý kravín (první 
dveře za plotem),nebo po domluvě 
s p. Věnckem na tel. 603 502 155.

Za SDH Věncek Pavel 
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kole předvedla úžasné pokusy, 
které jí zajistily účast na Mistrovst-
ví České Republiky dorostu konané 
v Českých Budějovicích. 

Martina Trulleyová

Návrh zákona o jednotných 
zemědělských družstvech (JZD) 
schválilo Národní shromáždění 
ČSR 23. února 1949. JZD měla 
nahradit všechny dosavadní typy 
družstev s výjimkou spotřebních, 
řemeslných a bytových. V každé 
obci mělo vzniknout pouze jedi-
né univerzální družstvo. K jejich 
založení bylo potřeba vytvořit 
přípravný výbor, který měl  
vzniknout z dosavadních členů 

zemědělských družstev. Ačkoli 
původně vznikala JZD na bázi do-
brovolnosti, v závěrečné fázi kole-
ktivizace byl vstup do družstva jed-
ním z klíčových motivů ovládnutí 
vesnice komunistickým režimem.

Předstupněm jednotných země-
dělských družstev byla také strojní 
družstva, která byla hojně zakládá-
na krátce po druhé světové válce. 
Také v Malých Hošticích takové 

družstvo existovalo v letech 1946–
1953.

Ustavující valná hromada 
zemědělského strojního družstva 
v Malých Hošticích se konala 27. 
června 1946 v 18 hodin na obec-
ním úřadě. Zúčastnilo se jí 13 
malohoštických rolníků, kteří 
podle výměry své půdy obdrželi 
patřičný počet podílů

kde se naši závodníci účastnili 
každý sám za sebe jako jednot-
livci v mladší a střední kategorii 
dorostenců a dorostenek. Na kraj-
ské kolo do Opavy postoupila se 
skvělým výsledkem Vendula Kra-
varová, která potom na krajském 

Zemědělské strojní družstvo v Malých Hošticích

1. Robert Voch Malé Hoštice č. 34 1 podíl
2. František Herrmann Malé Hoštice č. 6 1 podíl
3. Alois Chalupa Malé Hoštice č. 3 7 podílů
4. František Fiala Malé Hoštice č. 8 8 podílů
5. Karel Fuss Malé Hoštice č. 10 10 podílů
6. Ferdinand Hlaváček Malé Hoštice č. 18 8 podílů
7. Robert Schaffartzik Malé Hoštice č. 19 10 podílů
8. František Fiala Malé Hoštice č. 9 2 podíly
9. Petr Wandera Malé Hoštice č. 4 1 podíl
10. Albert Küffel Malé Hoštice č. 23 1 podíl
11. Augustin Vitek Malé Hoštice č. 5 2 podíly
12. Alois Schaffartzik Malé Hoštice č. 21 2 podíly
13. František Unruh Malé Hoštice č. 41 2 podíly

Ustavující valnou hromadu zahá-
jil K. Fuss jako nejstarší člen pří-
pravného výboru. Předsedou byl 
poté zvolen R. Voch a zapisovate-
lem A. Chalupa. Sčitateli hlasů 

byli určeni F. Herman a K. Fuss 
avěřovateli protokolu F.Unruh a F. 
Fiala.

R. Voch přednesl zprávy o vy-

konaných přípravných pracích 
a  poté byly předneseny upravené 
stanovy družstva k veřejnému 
připomínkování. Přítomni se 
jednohlasně usnesli na výši člen-
ského podílu 100 Kč za jeden 
hektar orné půdy, výši zápisného 
za jeden podíl na 10 Kč. Protože 
družstvo disponovalo pouze malým 
množstvím členů, bylo upuštěno 
od zřízení dozorčí rady. Družstvo 
vykázalo při 13 zakládajících 
členech celkový počet 55 členských 
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podílů. Představenstvo mělo mít 
podle stanov 5 členů a  voleni byli 
R. Voch, A. Chalupa, K. Fuss, F. 
Herman a F. Fiala (M.H. č. 9).

Bezprostředně po skončení val-
né hromady proběhla ve 21 ho-
din první schůze, na které byl 
předsedou družstva zvolen 
R. Voch, jednatelem A. Cha-
lupa, místopředsedou K. Fuss, 
hospodářem F. Fiala a poklad-
níkem F. Herman.

Družstvo bylo zapsáno ve  spole-
čenském rejstříku u Krajského 
soudu v Opavě 8. května 1947

Účelem družstva  byla v obec-
né rovině podpora hospodářství 
a  výdělek svých členů, což 
konkrétně mělo být prováděno 
těmito kroky:

1. Nákup hospodářských 
strojů a nářadí pro členy a pro 
vlastní potřebu družstva nebo ke 
společnému používání. Týkalo se 
to také údržby, oprav   součástek 
pro stroje, a to výhradně 
prostřednictvím hospodářského 
družstva, v jehož obvodu se 
malohoštické družstvo nacházelo.

2. Půjčování strojů výhradně 
svým členům podle řádu, který 
schválila valná hromada.

3. Výhradně mezi členy 
družstva byl nevýdělečně 
zprostředkováván nákup a prodej 
strojů všech druhů. Naopak byl 
vyloučen obchod s nemovitostmi 
živnostenským způsobem, tzn. se 
ziskem.

4. Jako vedlejší činnost 

mu případně skončilo členství. 
Družstvo uveřejňovalo své vyhlášky 
vyvěšením na tabuli v úřední míst-
nosti. 

Dne 5. března 1948, tedy již 
po  komunistickém převratu, bylo 
družstvo přijato do členského 
katastru Svazu zemědělských 
družstev na Moravě se sídlem 
v Brně. 

V rámci kolektivizace venkova byla 
zemědělská strojní družstva rušena 
a na jejich místě začala vznikat 
jednotná zemědělská družstva. 
Přípravný výbor JZD v Malých 
Hošticích oznámil dne 1. března 
1953 ostravskému rejstříkovému 
soudu, že zdejší zemědělské stroj-
ní družstvo bylo k 24. lednu 1953 
přeměněno v JZD. Jeho předsedou 
se stal Alois Bitta (Malé Hoštice  
č. 16), místopředsedou Robert 
Schaffartzik (Malé Hoštice č. 18) 
a členy František Herrmann (Malé 
Hoštice č. 6), Karel Fuss (Malé 
Hoštice č. 10) a František Fiala 
(Malé Hoštice č. 8). Ke dni 13.3.1953 
bylo strojní družstvo úředně vy-
mazáno rozhodnutím Lidového 
soudu ci-vilního v Ostravě. Tentýž 
soud za-psal ve stejný den do pod-
nikového rejstříku nově zřízené 
Jednotné zemědělské družstvo se 
sídlem v Malých Hošticích.

mohlo družstvo vyvíjet sociálně 
vzdělávací aktivity a zdravotnickou 
pomoc. Veškerá tato činnost měla 
být prováděna výhradně za účelem 
posílení družstevního uvědomění 
a k prohloubení činnosti družstva.

Každý člen ručil pětinásobkem 
svého členského podílu, a to 
nejméně jeden rok po roce, v němž 

Pěkný den všem příznivcům 
královské hry.

Soutěže družstev skončily. 
V  sezóně 2015/2016 skončil náš  
A-tým, tým dospělých i s podporou 
mladých hráčů, na výborném  
4. místě v Okresním přeboru, a 
stej-ného umístění, dosáhl B-tým, 
tým mládeže v Okresní soutěži. 
Týmům k umístění a úspěchu 
blahopřeji a  všem hráčům děkuji 

za jejich výkony, snahu a reprezen-
taci šachového klubu.

V průběhu prázdnin, ve dnech 
22.-26.8.2016, bude opět pořádán 
příměstský šachový tábor. Tá-
bor pořádá šachový oddíl Slezanu 
Opava. Bližší informace si mohou 
zájemci přečíst přímo na stránkách 
Slezanu, případně se mohou obrátit 
na mě. 

Ve svých článcích píši především 

Z Hoštického šachu
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o šachu a málo o dění kolem. Ten-
tokrát bych chtěl přidat poděkování 
všem, kteří nás podporují a 
pomáhají a kterým vždy poděkovat 
zapomínám.

Za šachový klub především děkuji 
Úřadu městské části Malé Hoštice 

za podporu nejen finanční, ale i za 
možnost využívat obecní dům. 
Dále poděkování patří také panu 
Rudolfu Tesařovi a jeho tiskárně, 
za každoroční podporu, panu 
Marku Mlýnkovi a firmě SDU, 
panu Daliboru Vaňkovi, firmě  
Avio s.r.o. a  také všem rodinným 

příslušníkům, kteří naše členy pod-
porují.

Pěkné prázdniny našim žákům 
a příjemnou dovolenou těm 
dospělým.

Mgr. Pavel Gazda

Konec školního roku se kvapem 
blíží a vy se již jistě těšíte na letošní 
tradiční malohoštický odpust. Ten 
však jako již jako v předešlých 
letech nebude jediným kulturním 
zážitkem v naší obci. Vynasnažíme 
se, abychom udělali radost našim 
občanům všech věkových kategorií. 

Prvním dárkem za jistě krás-
ná vysvědčení bylo týden před 
začátkem prázdnin divadelní vys-
toupení souboru Bez názvu na mo-
tivy Jana Wericha, FIMFARUM. 
Divadelní skupina Slezského gym-
názia v Opavě včele s Mgr. Lenkou 
Weiglhoferovou s touto inscenací 
vystoupila a zvítězila na mnoha 
soutěžích v naší republice. 

Hned k úvodu prázdnin proběhne 
v sportovním areálu přátelské fot-
balové utkání se zástupci naší obce 
proti hráčům Slezské univerzity 
v  Opavě, ústavu archeologie. Uni-
verzita si pro nás připraví krásný 
doprovodný program plný zábavy. 
K prodeji budou dobové výrob-
ky a služby, pro které speciálně 
připraví tradiční jarmark. Vše 
bude zakončeno taneční muzikou 
pro děti i dospělé. O připravované 
akci Vás ještě budeme informo-
vat na internetu, pomocí rozhlasu 

a ve vývěskách obce.

Letošní malohoštický odpust 
proběhne od 1.-4. záři. Tak jako 
v  loňském roce započneme 
čtyřdenní veselí promítáním 
pohádky na návsi. Popelku shléd-
la s nadšením velká část našich 
spoluobčanů. Pevně věřím, že i le-
tos Vás ve výběru nezklameme. 

Na páteční podvečer pro Vás má 
kolegyně Mgr. Lenka Prokschová 
připraví vystoupení výběru rocko-
vých kapel. 

V sobotu se již bude jednat o ce-
lodenní akci. Vystoupení popu-
lární kapely Březovjané pobaví 
všechny generace, lahodí nejen 
uchu posluchače, ale i oku svými 
tanečními kreacemi a show. Reper-
toár Březovjanů za 8 let působení 
je velice široký a pestrý. Jedná se 
o dechový a taneční orchestr, tudíž 
můžete slyšet českou a moravskou 
dechovku včetně orchestrálních 
a sólových skladeb  na druhé straně, 
nejznámější hity české a světové 
popmusic. Za dobu své působnosti 
Březovjané získal několik ocenění 
nejen v České republice, ale i v Pol-
sku a zejména ve Francii.

Večerem nás bude provázet revi-

valová kapela FASTFOOT. Členové 
kapely jsou zkušenými muzikan-
ty opavské hudební scény, kteří 
svého času působili v kvalitních 
hudebních projektech. Front-
man kapely, Kamil Stoklasa, je 
členem “staronové” opavské ka-
pely Psychonaut, další členové ka-
pely FastFoot působili v hudebních 
tělesech, jako jsou např. Baykonur 
nebo La Papoo. Věřím, že Vás je-
jich podání světových hitů od 
60. let až po současné rádiovky-
pobaví. V průběhu celého dne bude 
pro děti připraveno vyžití v podobě 
kolotočů, skákacích hradů a bude 
připraveno taneční vystoupení. 

V neděli, jako každý rok, povede 
náš pan farář mši svatou v kapli 
Panny Marie Lurdské. V odpoled-
ních hodinách připraví Klauni 
z  Balónkova  překvapení pro naše 
nejmenší. Vytvarují balonky, ze 
kterých vyrobí různá zvířátka, 
květinky a další udělátka, která pak 
dostávají děti jako odměny. Odpus-
tový maraton uzavřeme hudební 
projekcí DJKarlsona. V průběhu 
celého odpustu se můžeme těšit 
na občerstvení připravené našimi 
složkami, výstavu zahrádkářů 
a  taktéž výstavu ve skanzenu s té-
matikou starodávných kočárků.

Třešničkou na dortu by jistě mohla 
být pozvánka na kurz společenského 
tance, který proběhne v prostorech 
obecního úřadu od září 2016. Kurz 
povede majitel opavské taneční 
školy Dance University a taktéž 

Prázdniny plné zábavy
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mistr světa v tancích, pan Martin 
Svetlanský. O přesných termínech 
Vás budu informovat v nejbližších 
dnech v obecních vývěskách 
a na internetu.

Pevně věřím, že budete s naším 
výběrem velmi potěšeni.

Všechny tyto akce by se neobešly bez 
pomoci ochotných dobrovolníků a 
skvěle fungujících spolků, za  kter-

ou bych chtěla již předem moc 
poděkovat.

Za kulturní komisi 
Bc. Marie Vegelová 

zastupitelka

I letos Vám v rámci odpustu v pátek 2. 9. 2016 představíme 
zajímavé mladé rockové skupiny z Opavy. První potvrzenou 
skupinou je THE SHARDS - rock, core a breakdowny.. . to 
chceš! Banda z Opavy co se toho nebojí. O dalších vystu-
pujících budete včas informováni. 

A překvapení! Před koncerty nám svou exhibiční jízdu 
předvede MOPED TEAM OPAVA, ze kterého většina 
mopeďáků je z Malých Hoštic. Bude připraven okruh Malý-
mi Hošticemi a poté si můžete prohlídnout tyto překrásné 
a funkční veterány. 

Věřím, že počasí nám bude přát a rockový pátek 
s  mopeďáckým úvodem se povede. Přijďte i Vy aktivitu 
všech zúčastněných podpořit!!! Těšíme se na Vás. Hlady 
a žízní nebudete trpět, občerstvení bude zajištěno.

Zastupitelka Mgr. Ing. Lenka Prokschová

2. ročník Malohoštické divoké karty – 2. 9. 2016

Poznat se, spolupracovat, zaspor-
tovat si, pobavit se a zábavnou 
formou se vzdělávat.  To je cíl 
sportovně společenského od-
poledne,  které připravila Městská 
část Malé Hoštice ve spolupráci 
s členy Archeologického klubu 
studentů Slezské univerzity o.s.  

Akce se koná v sobotu 2. července 
2016 od 14.00 hodin.  Hlavním 
bodem programu je přátelské fot-
balové utkání, ve kterém se proti 
sobě postaví tým Slezské univer-
zity a tým složený z občanů Malých 
Hoštic. Podmínkou v každém 
týmu čítajícím sedm hráčů včetně 
brankáře je jedna žena.  Slavnostní 
výkop je stanoven v 15.00 hodin 
na malohoštickém hřišti TJ Sla-
via.  Kdo se ho ujme, není v tuto 

chvíli ještě jasné. „Byl bych však 
rád, kdyby za univerzitu slavnostní 
výkop zahájil rektor Slezské univer-
zity Pavel Tuleja spolu s děkanem 
Filozoficko-přírodovědecké fakulty 
(FPF) Zdeňkem Stuchlíkem,“ uv-
edl předseda Archeologického klu-
bu Petr Rataj, který je ze strany FPF 
hlavní duší celého projektu a který 
se svými kolegyněmi a kolegy 
s  Malými Hošticemi spolupracuje 
již dlouho. 

U počátků celé spolupráce stojí ped-
agog FPF Petr Vojtal.  „Upozornil  
nás, že v Malých Hošticích mají 
skanzen, jehož část je věnována  
archeologii. Zkontaktoval nás s paní 
starostkou Miroslavou Konečnou 
a od té doby pořádáme společně 
různé akce zaměřené na náš obor,“ 

pokračuje Petr Rataj a neskrývá 
ze spolupráce potěšení a radost.

Stejného názoru je i starostka Mi-
roslava Konečná, která studentům 
vychází všemožně vstříc. „Padli 
jsme si do oka.  Ve spolupráci se 
Slezs-kou univerzitou chceme 
pokračovat i nadále.  Práce s ta-
kovými mladými lidmi je per-
fektní. Opakovaně jsme společně 
zorganizovali pro naše občany 
i návštěvníky z  širokého okolí 
Středověký jarmark a Velikonoce 
ve skanzenu, nyní v červenci 
pokračujeme zmíněným fotba-
lovým utkáním, v září nás čeká 
Odpust ve skanzenu. Studenti si 
vždy připraví řadu ukázek z života 
našich předků, například přípravu 
dávných pokrmů, výrobu šperků, 

Malé Hoštice a Slezská univerzita chystají přátelské  
fotbalové utkání 
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střelbu z luku. To pak k nám až do večera proudí davy lidí,“ 
usmívá se starostka.  

Také na sobotu 2. července si archeologové ze Slezské uni-
verzity připravili program, který budou uvádět oblečeni 
ve  středověkých kostýmech.  Návštěvníkům chtějí dopřát 
ochutnávku masa na středověký způsob, k němuž místo 
chleba budou podávány na ohni pečené placky. Připraven 
je i bylinkářský stánek a pro ty, kteří budou znaveni, budou 
k dispozici lazebnické kádě. 

Malohoštičtí již nyní plánují s členy Archeologického klubu 
akci na příští rok.  „Chceme realizovat  příměstský tábor pro 
děti nazvaný Malý archeolog, pro něhož by studenti připravili 
náplň. Jen hledáme vhodný dotační program, který by nám 
naše plány finančně umožnil,“ doplnila starostka  Miroslava 
Konečná. 

(O malohoštickém skanzenu se více dočtete například  
na https://www.novinky.cz/cestovani/370071-kostra-praveke-
ho-vampyra-laka-do-malych-hostic.html)

Milí spoluobčané, pojďme být 
otevření novým zkušenostem 
a aktivitám! Od září pro Vás bude 
připraven program Pojďme zkusit 
něco nového! Program bude 
probíhat jedno odpoledne v měsíci 
a můžete díky němu vyzkoušet 
nějaký nový sport, aktivitu apod. 

V září to bude sport pickleball, 
vhodný pro všechny generace, 

i  pro sportovní začátečníky (jako 
já :)). S tímto sportem nás seznámí  
Ing. Lenka Mišičková, která před 
14 dny získala stříbrnou me-
daili v  ženské čtyřhře na turnaji  
v Amsterdamu.

V říjnu si můžete vyzkoušet skvělé 
meditační a zdravotně prospěšné 
cvičení Taiči pod vedením dlouho-
letého lektora Stanislava Hendry-

cha. V listopadu bude na programu 
úvod do jógy.  V prosinci se budete 
moci odreagovat prostřednictvím 
muzikoterapie.

Termíny jsou závislé na časových 
možnostech vyučujících a bu-
dete o nich včas informováni ve 
vývěskách, na webových stránkách 
a facebooku Malých Hoštic 
a v hlášení místního rozhlasu. 

A také trochu poznávání….

Ve spolupráci s Mgr. Milanem 
Kokořem jsem pro Vás připravila 
seminář o nejčastějších formách 
kriminality na seniorech (podom-
ní prodej, domácí násilí, krádeže, 

vloupání apod.) a možnostech pre-
vence a obrany. Součástí bude také 
ukázka používání slzotvorných 
prostředků a sebeobrana vhodná 
i pro seniory. Seznámíme Vás také 

s právním institutem nutné obrany 
a krajní nouze a možností omezení 
svobody svépomocí. Termín je 
plánován na září, dle dohody 
s Klubem seniorů. 

Prevence kriminality pro seniory

V poradně se často setkávám právě 
s problematikou nevýhodných 
dluhů, podepsaných blankosměnek 
k zajištění úvěrů, nemožností splá-
cet v době pracovní neschopno-
sti nebo při ztrátě zaměstnání, 
dluhů z ručení jinému apod. Proto 

jsem připravila přednášku na toto 
téma, se zaměřením na možnosti 
řešení těchto situací a podmínek  
pro schválení oddlužení, tzv. osob-
ní bankrot. Pomohla jsem podat 
žádosti o „osobní bankrot“ 32 li-
dem, kteří se dostali do situace, kdy 

nebyli schopni splácet, a mám tak 
v této oblasti zkušenosti, které mo-
hou pomoci i Vám. 

Pokud Vás tato problematika za-
jímá, přijďte dne 6. 9. 2016 v 17 
hodin do sálu Obecního úřadu. Své 

Dluhy - snadno tam, těžko zpátky
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dotazy mi můžete zaslat i předem 
na email: lenkaprokschova@
seznam.cz nebo je nechat u pracov-
nice úřadu Heleny Sedlické. 

zastupitelka Mgr. Ing. Lenka 
Prokschová

Po, zdá se :) úspěšném vystoupení naší malé bubenické miniskupiny na letošním Strassenfestu na Dvořákově 
ulici se na mne obrátilo několik občanů s žádostí o možnost si někdy zase zabubnovat a případně se naučit 
nějaké rytmy. 

Kdyby tento zájem trval a našli by se zájemci, můžeme se domluvit na pravidelných, např. jednou za 14 dnů, 
bubnovacích workshopech (také využijeme perkuse, tedy různá chrastítka, štěrchátka apod.). Věřím, že budeme 
moci využít sálu nebo spíše jednací místnosti úřadu, případně knihovny. Třeba na příštím Strassenfestu už za-
hrajeme společně!!! :)

Máte-li zájem, napište mi prosím na e-mail: lenkaprokschova@seznam.cz nebo mne oslovte osobně.

     Vaše zastupitelka Mgr. Ing. Lenka Prokschová

Výzva pro „bubeníky“

V letošním roce jsme se rozhod-
li vyslyšet stesky zaměstnaných 
maminek a tatínků, kteří nema-
jí dostatek babiček a dědečků, 
a  nechtějí, ať děti jen sedí 
u počítačů, tabletů, televize. V sou-
ladu s volebními programy obou 
sdružení jsme v termínu od 8. 8. 
do 12. 8. 2016 připravili ve spolu-
práci s FSC Opava, z. s. příměstský 
tábor pro  děti od 7 do 15 let (dle 
samostatnosti dětí mohou však 
být učiněny výjimky). Tábor bude 
probíhat od pondělí do pátku, 
každý den od 8.30 hodin do 15.30 
hodin. Zaměření bude sportovní, 
v duchu probíhajících olympi-
jských her v Rio de Janeiru, a bude 
obsahovat různorodé sporty: fotbal, 
floorbal, inline bruslení (možnost 
zapůjčení vybavení), tenis, sezná-
mení s novými sporty (kickball, 
pickleball), stolní tenis, soutěže, 
vycházky, výlety atd. a vše ovšem 
přizpůsobeno podle počasí. Pro-

gram tábora bude v letošním roce 
jedinečný, poněvadž ve spolupráci 
s Olympijským parkem v Ostravě je 
připravena návštěva tohoto parku 
s různorodými aktivitami, set-
káními se sportovci apod. Obědy 
budou zajištěny školní jídelnou 
v Opavě a budou podávány v sále 
Úřadu, jedenkrát budou zajištěny 
v Ostravě. Na pátečním progra-
mu tábora budou spolupracovat 
všechny zastupitelky – Marie Ve-
gelová, Lenka Prokschová, Jarmila 
Malá, které si vezmou dovolenou 
a svůj čas budou věnovat zajištění 
programu tohoto dne ve spolupráci 
s instruktory nad rámec tábora, ze-
jména soutěží (nejen sportovních) 
a sladkých odměn. Odpoledne pak 
jsou zváni i rodiče k ukončení tá-
bora a opékání u táboráku. 

Jelikož se jedná o první takovýto 
tábor a je v zájmu všech, aby naše 
děti byly zdravé, vytvořily si klad-
ný vztah ke sportu, fyzické aktivitě 

a kolektivu, přispěje na tento tábor 
každému malohoštickému dítěti 
Úřad městské části částkou 500 Kč a 
uhradí přepravu, vstupné a ceny při 
soutěžích. Cena za jedno dítě tak 
bude pro občany Malých Hoštic 
činit pouhých 800 Kč za  celý 
týden, a to včetně zajištěných 
obědů. Pro případné další zájemce 
je cena 1300 Kč. Rodiče se postarají 
pouze o vybavení dětí oblečením, 
batůžkem, případně sportovním 
vybavením, pitím a svačinkou.  

Milí rodiče, máte-li o příměstský 
tábor zájem nebo chcete-li bližší 
informace, napište mi na email:  
lenkaprokschova@seznam.cz, 
podám bližší informace a zašlu 
přihlášku.

Vaše zastupitelka  
Mgr. Ing. Lenka Prokschová 

Jedinečná příležitost pro Vaše děti o prázdninách - 
Příměstský (či přívesnický :-)) tábor v Malých Hošticích
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V pondělí 23. 5. 2016 se Hlučínsko 
představilo v Praze. Odpolední část 
prezentace probíhala na Malostran-
ském náměstí. Přítomní turisté si 
mohli jednak poslechnout lidové 
písně v podání dechové kapely 
Kobeřanka a souboru Bolatické 
seniorky, a také obdržet propagační 
materiály o našem regionu.

V podvečer proběhlo zahájení 
týdenní výstavy obrazů a foto-
grafií slavnostní vernisáží v budově 
Poslanecké sněmovny PČR za 
přítomnosti pozvaných hostů. 
Návštěvníci zde mohli obdivo-

vat obrazy Jiřího Turka a  Jany 
Jabůrkové, obrazy amatérských 
malířů a fotografů z našeho re-
gionu, ochutnat regionální 
potraviny jako hlučínské koláče, 
kozí sýry, uzeniny, brambůrky nebo 
pivo a samozřejmě se dozvědět 
o  zajímavostech z našeho regionu 
včetně jeho pohnutého historic-
kého vývoje. Atmosféra vernisáže 
byla podpořena kulturním vys-
toupením Bolatických seniorek 
a  hudbou v  podání dechové ka-
pely Kobeřanka. Celý večer se nesl 
v duchu výborné zábavy. Děkujeme 
všem, kteří se podíleli na organi-

zaci této prezentace.

Poděkování patří rovněž všem 
sponzorům, kteří podpořili 
prezentační akci: Hospoda a mini-
pivovar u Komárků  - Ing. Artur 
Komárek Rohov, farma u Halfarů 
Bohuslavice - Anna Halfarová, 
Jaroslava Klemensová - MA-
SOMA Dolní Benešov, ISOTRA  
a. s. Opava, AZPEK, s.r.o. Bolatice, 
Město Kravaře a Drogerie Paschek, 
Hlučín.

Mgr. Lenka Osmančíková

Hlučínsko se prezentovalo v Praze a v Poslanecké 
sněmovně

Ten čas tak strašně rychle letí, sotva 
jsme „zprovoznili“ naše zahrádky 
po zimě, už máme první polovinu 
roku skoro za sebou a radujeme se 
z toho, jak nám to všechno krásně 
roste a kvete. Těšíme se na teplé 
letní měsíce, ale také vzpomínáme, 
co už jsme absolvovali v těch mi-
nulých měsících.

12. dubna Český zahrádkářský svaz 
Malé Hoštice zajistil pro všechny 
občany zajímavou přednášku 
o životním prostředí, která se 
bohužel nesetkala se  zájmem 
občanů. Je to škoda, protože se tam 
mohli dovědět o příčinách a míře 
znečištění ovzduší v našem re-
gionu, o důvodech výměny starých 
kotlů za nové ekologické a o „Kotlí-
kové dotaci“.

30. dubna Kelišky a zahrádkářky 
zorganizovaly Slet čarodějnic, 
který byl letos pro změnu pojat 
ve sportovním duchu s rozcvičkou 
u skanzenu. Dokonce i čarodějnice 
na hranici byla ve sportovním úbo-
ru. Krásné počasí tuto tradiční akci 

podpořilo ke spokojenosti všech 
zúčastněných.

7. května jsme se vypravili 
na  zájezd, jehož trasu perfektně 
naplánovali manželé Paverovi, za 
což jim děkujeme. První zastávka 
byla exkurze v Pivovaru Černá 
Hora, kde jsme se dověděli hodně 
zajímavostí nejen o pivu, ale také 
o historii pivovaru a pivovarnict-
ví. Na  druhé zastávce jsme měli 
možnost prohlédnout si Porčův 
mlýn v Býkovicích. Pan mlynář nás 
seznámil s jeho historií a předvedl 
nám celý proces mletí obilí. Pak 
jsme navštívili pštrosí farmu a  za-
hradnictví v Doubravicích. Tam 
jsme si mohli nakoupit květiny 
a  rostliny a dokonce i pštrosí vej-
ce, maso a uzeniny. Na poslední 
zastávce jsme se prošli Arboretem 
Šmelcovna, kde byla také možnost 
nákupu rostlin a stromečků. Počasí 
bylo nádherné a všichni jsme si to 
parádně užili.

V květnu jsme si udělali brigádu 
a zvelebili jsme náš zahrádkářský 

areál a chatku, abychom mohli 
pořádat naše zahrádkářské akce 
v pěkném a upraveném prostředí.

Připomínáme, že do konce července 
můžete zasílat fotky do  soutěže 
„Dřeviny našich zahrad“.

Přejeme všem krásné sluníčkové 
léto.

Za Český zahrádkářský svaz Malé 
Hoštice

Helena Šafarčíková

Zahrádkáři
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Vážení spoluobčané

Je to již déle než rok, kdy zastupi-
telstvo schválilo záměr instalování 
semaforu na ulici Opavská. Je 
odpovědností starostky Konečné, 
že dosud semafor instalován ne-
byl. Je její odpovědností, že tímto 
úkolem pověřila místostarostu Ho-
llesche, který buď záměrně, nebo 
možná jen proto, že už na takové 
úkoly ve  svém věku nestačí, zatím 
nedokázal tento záměr realizovat. 
Místo toho vymýšlí komplikace, 
aby odůvodnil svou nečinnost 
či neschopnost. Obdobně je to 
se záměrem zřízení zvýšených 
přechodů pro větší bezpečnost 
chodců. 

Ale není to chyba jen starostky 
nebo místostarosty, je to chyba 
a  obrázek práce všech zastupitelů, 
kteří jim toto jejich počínání to-
lerují. A jsou to především pánové 

L. Vaněk a K. Kopperberg, kteří 
jako předsedové finančního a kon-
trolního výboru neplní svou funk-
ci. Zastupitelé v čele se starostkou 
se věnují převážně kultuře a zábavě. 
V této oblasti se mají naši občané 
skutečně dobře. A velmi dobře se 
také mají lidé, kteří něco pro obec 
dělají, například se starají o obecní 
zeleň. Dle vykazování paní sta-
rostky jsou tito občané velmi štědře 
hoštěni. Každá příležitost je staro-
stkou využita k  vykazování částky 
v řádech tisíců na různá občerstvení 
pro pracovníky úřadu či některé 
složky. Také má údajně obecní úřad 
otevřený účet v hospodě na hřišti, 
ze kterého pak čerpá převážně p. 
Hollesch a popíjí tak za peníze 
úřadu. Vedle těchto informací 
je jen drobností informace, že  
p. Hollesch používá služební auto 
k soukromým účelům.

Omlouvám se našim občanům, že 

jsem pomohl do zastupitelstva L. 
Prokschové a J. Malé. Tyto, podle 
mého názoru, zapomněly na své 
předvolební sliby, zapomněly na to, 
že jsme chtěli činnost místního 
úřadu a chování jeho představitelů 
výrazně změnit. Jistě, nemá každý 
takovou morální sílu, odhodlání 
a takovou podporu rodiny, aby 
vydržel všechny tlaky a pomluvy 
šířené p. Holleschem. Přesto si 
myslím, že jsme byli voleni, aby-
chom činnost úřadu a chování jeho 
představitelů zlepšovali a ne jej 
v tom špatném podporovali.

Říká se, že hlavou zeď neprorazíš. 
Opravdu, jde to těžko. Ale je třeba 
neustále takovou zeď okopávat, 
bušit do ní. Však ona jednou po-
volí.

Pěkný den 
Mgr. Pavel Gazda

Slovo zastupitele

Jak těžko se mi odpovídá…………. 
člověku, který doposud nic 
neudělal, jen nás všechny pomlou-
vá, uráží a neváží si slušných, poc-
tivých lidí.

Před volbami jsem dostal důvěru 
voličů, od sportovců, zahrádkářů 
a  seniorů. Všichni věděli, kolik 
je mi let a asi věděli, že když něco 
slíbím, tak to dodržím. 

Zastupiteli Gazdo, tím, že mě 
pro  mé stáří urážíte, tak urážíte 
všechny ty občany, kteří mi dali 
důvěru. Já jsem obdržel 457 hlasů, 
vy bohužel o hodně hlasů méně. 
Vlastně jste měl o mnoho hlasů 
méně než náš poslední kandidát. 

Jen volebním výpočtem jste se 
dostal do zastupitelstva.

Přeji Vám, až dosáhnete mého 
věku, abyste byl alespoň z poloviny 
tak činný jako já. Doposud jen 
hrajete na citlivou notu občanů 
a  znevažujete stáří a píšete popu-
listické nesmysly. Úkoly, které 
vám zastupitelé uložili, jste ne-
splnil zatím pouze vy.  Že byste 
na ně nestačil? Všichni si mohou 
zveřejněné zápisy přečíst.

Obec má údajně na hřišti otevřený 
účet, který využívám hlavně já, tak 
mi to po vydání tohoto Zpravodaje, 
p. Gazdo, dokažte. Pokud ne, tak 
do 10 dnů podám poprvé v životě 

trestní oznámení na Vás za pom-
luvu. Myslím, že nebudu sám.

Mimo tohoto obvinění chci občany 
informovat, že jsem na vaše udání 
u výslechu na kriminálce už se sta-
rostkou byl. Že jsme nechali provést 
dlažbu u Sportbaru na fotbalovém 
hřišti, kterou využívají občané naší 
obce a další přihlouplá obvinění. 
Vždy to bylo se souhlasem a schvá-
lením Zastupitelstev MČ. Jak jste 
musel být zklamán, když se z vašich 
obvinění nic nepotvrdilo.

Jsem šťastný, že vy jste mi už jen 
k smíchu.

Gűnter Hollesch

Vyjádření k nesmyslům p. Gazdy
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Osoba Pavla Gazdy coby věčného 
stěžovatele, podavatele udání, 
trestních oznámení a žalob, je již 
proslulá nejen v Malých Hošticích, 
ale i v Opavě. Všechna jeho podání 
byla vyhodnocena jako nedůvodná, 
což je důkazem, že jím podávané 
informace jsou nepravdivé nebo 
účelově zkreslené. Jaká je jeho mo-
tivace k neustálé kritice a udávání, 
zda frustrace ze špatných skutků 
v minulosti, frustrace z osobního 
života, pocit že v životě ničeho ne-
dosáhl, nebo jde snad nějaký zdra-
votní problém, to nedokážu posou-
dit. 

Dle mého názoru je jen plýtváním 
obecních prostředků zveřejňovat 
zde jeho výplody a stanoviska 
k nim. Bohužel tato povinnost vy-

plývá ze zákona. 

Na rozdíl od Pavla Gazdy, který 
svými neustálými požadavky 
na  kopírování zbytečně zatěžuje 
obecní rozpočet, rozhodly jsme se 
se zastupitelkou Jarmilou Malou 
nejít touto cestou a na vlastní nákla-
dy jsme vytiskly přehled o tom, jak 
je plněn volební program Sdružení 
pro změnu v Malých Hošticích, 
který ukazuje na jednoznačných 
faktech, že Pavel Gazda neplní 
volební program sdružení a neplní 
ani zákonný slib zastupitele, který 
složil. 

Budeme rády, pokud věnujete čas 
přečtení tohoto přehledu a sami 
si tak uděláte obrázek o tom, co 
je skutečnost a co lež, kdo pracuje 

a kdo je líný a jen mluví. Omlou-
vám se těm, které jsem přesvědčila, 
aby dali hlas Pavlu Gazdovi, i když 
vzhledem k jeho minulosti a dalším 
výhradám, které raději nebudu 
uvádět, mu hlas dát nechtěli. Nyní 
se mi právem smějete, že jste 
už před volbami věděli, co je to 
za  člověka. Já to bohužel poznala, 
až když byla potřeba pracovat, ne-
jen mluvit, a Pavel Gazda po mně 
po  volbách vyžadoval nejen hla-
sování podle jeho rozhodnutí, ale 
také nekonání žádné práce pro obec 
(v té době jsem byla požádána o 
vyhotovení zápisu ze zasedání, což 
jsem proti jeho „zákazu“ udělala). 
Jeho požadavky byly v  rozporu 
se zájmem obce, volebním pro-
gramem a dohodou kandidátů, že 

Vyjádření ke „Slovu zastupitele“ Pavla Gazdy

Vážení spoluobčané,

Ani nevíte, jak jsem rád, že se u nás 
v obci objevil opravdový chlap. Sice 
přeměna z paní Krampolové muse-
la chirurgům dát opravdu pořádně 
zabrat,ale výsledek skutečně stojí za 
to. Máme mezi sebou výjimečnou 
osobnost bez nejmenšího kouska 
studu a charakterových vad. Ro-
zeného diplomata a nadějného 
pouličního herce, dokonce 
bych si troufl říci, že konkuruje 
tomu nejvyššímu…, tomu úplně 
nejvyššímu. Akorát je to snad po-
prvé, co někdo umí proměnit víno 
zpátky ve vodu. Na co sáhne, tak se 
mu neskutečně daří, jeho věhlas již 
dosáhl i do města. Zrovna nedávno 
jsem zhlédl záznam z městského 
zastupitelstva, jak tam jeden 
pán prohlásil, že přišel zachránit 
opavský hokej… No prostě Bůh. 
Má prostě starost o nás o všechny, 
protože co kdyby…. Byl pasován 
do role hlídače veřejných financí 
a dělá to opravdu víc, než důkladně. 

Tak důkladně, že asistentka sta-
rostky půl svého úvazku kopíruje 
dokumenty pro jeho potřebu. V 
nejbližší době navrhnu v zastupi-
telstvu dva body - Za prvé: Udělit 
tomuto člověku řád zlaté vařečky 
za to, jak umí z vody uvařit per-
fektní guláš a za druhé nechat vy-
tesat ledovou sochu s nápisem 
(teď nevím, jak se ten film jmeno-
val) „Ještě větší ………., než jsme 
doufali.“ Samozřejmě, že náklady 
půjdou z obecního rozpočtu.

Plně souhlasím s tím, že korupce 
bují na každém rohu. A to tak silně, 
že musela obec zaměstnat sedm 
občanů naší obce, aby byly schop-
ni odstraňovat následky – sekat, 
kopat, odvážet ji do okolních obcí.
(ježišku promiňte, to není druh 
traviny???).

A to ani nevíte, jak je krásně 
na našem úřadě – to je samá osla-
va, přehlídka, paráda a práce? Fuj 
co to je? Když procházíte kolem 

úřadu, tak páchne na míle daleko. 
Někomu skutečně práce smrdí. 
Vždyť vzhled naší obce je toho 
přece důkazem. Hluboce se všem 
omlouvám, že si obec dovolila vy-
sadit stovky stromů, omlouvám 
se, že měla i tu drzost pravidelně 
udržovat všechny zelené plochy 
a co je největší hřích, to je navýšení 
rozpočtu z dotací o 3,5 milionu 
korun. Tak to je skutečně vrchol  
drzosti. Ještě že máme v našem 
středu tak starostlivého zastupitele, 
který nás na tyto naše nedostat-
ky vždy včas upozorní. Věřím, že 
za  svoji snahu bude doma poch-
válen před nastoupenou jednotkou 
a dostane na večeři dvojitou porci.

Takže moje rada zní : „Tak ještě něco 
napiš,nebo budeš bez snídaně!“

No, ale dost bylo pohádek,zpátky 
do práce, Baron Prášil je tady jen 
jeden.

S pozdravem Váš zastupitel Lukáš

Slovo proti slovu
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Jsou to již více než dva roky, kdy 
mě oslovil Rosťa Horníček s na-
bídkou založení protikandidátky 
do voleb. Protože měl skutečně 
přesvědčivé jednání, souhlasila 
jsem. Jako jediný se dobrovolně 
přihlásil Mgr. Gazda. Na prvotní 
schůzce celou dobu mlčel (vyjma 
krátkého představení se), sem tam 
si jen něco zapsal. Po nějaké době 
mne oslovila nynější paní starost-
ka, Mgr. Konečná.  V předchozích 
letech jsem s ní již spolupracovala 
na mnoha projektech (bez nároku 
na honorář), měla jasně vypra-
covaný plán a hlavně jsem jí plně 
důvěřovala. Má volba byla tedy jas-
ná. Rosťa Horníček taktéž souhlasil 
s účastí na této kandidátce.

Po volbách kdy pak Gazda získal 
svou pozici na zastupitelstvu, 

přestože měl o 100 hlasů méně 
než náš poslední kandidát, na-
stalo pro nás pro všechny opravdu 
zajímavé období. Již při samot-
ném jmenování do zastupitelstva 
mne jeho členové rodiny slovně 
(vulgárně) napadali. Na příští 
pracovní schůzce jsem požádala 
pana Gazdu o slušné jednání jeho  
rodinných příslušníků. Na jeho 
žádost jsem konkrétně vyslovila 
nadávky.  Zanedlouho jsem místo 
omluvy obdržela trestní oznámení 
za pomluvu. Dá se tedy říct, že hned 
do měsíce od voleb jsem jako první 
obdržela trestní oznámení. Od této 
doby, jich přibylo několik. Všechny 
byly odloženy nebo zamítnuty. Je až 
s podivem, jak někoho může tato 
činnost naplňovat. Ostatní raději 
tráví čas s rodinou a přáteli…i když 

chápu, ten kdo to nezná, nemůže 
jinak. Kdybych měla jít ve šlépějích 
pana zastupitele, i on by se dočkal 
trestních oznámení za pomluvy, 
urážky atd…je to však pod mou 
úroveň takto se snižovat.

Protože mi je čas drahocenný a jistě 
i Vám, nebudu Vás dál zdržovat 
s  čtením konkrétních případů. 
Vždyť se stačí podívat se na stránky 
pana Gazdy, uděláte mu tím 
neskutečnou radost a  po  dlouhé 
době se bude moct poplácat po ra-
menech s hrdostí, jak že mu to zase 
narostla návštěvnost stránek :).

Přeji Vám hodně klidu a pramálo 
takových to „známých“ v soukro-
mém i pracovním životě.

Bc. Marie Vegelová

Vyjádření Marie Vegelové

chtěl bych se vyjádřit ke článku  
p. Gazdy v tomto vydání zpra-
vodaje. Po necelých dvou letech 
práce v místním zastupitelstvu mě 
těší, že jsem mezi těmi zastupiteli, 
kteří se snaží pro tuto příměstskou 
část něco dobrého udělat. Chtěl 
bych se vrátit o dva roky zpět, kdy 
jsem byl osloven p. Gazdou, abych 
šel do voleb s jeho skupinou. V té 
době mě těší dvojnásob, že jsem tak 
neučinil, jelikož přicházím na to, 

jaký je to nevděčný člověk, který 
pomlouvá nejen bývalé zastupitele, 
ale samozřejmě i nynější a taky i ty, 
kteří šli do voleb po jeho boku. 
Je zvláštní to, že všichni zastu-
pitelé nic nedělají, ale myslí jen na 
sebe a vše dělají ve svůj prospěch  
a p. Gazda je ten co dělá všechno 
dobře a také tak, jak to má být. 
Bohužel ale to si namlouvá a nedělá 
nic, jen kritizuje!!! Po přečtení toho-
to vydání zpravodaje bude asi dost 

spoluobčanů udiveno, ale ti, kteří 
chodí na veřejné schůze a zúčastňují 
se různých akcí, asi ví, kde je prav-
da. Proto chci všem zastupitelům 
popřát mnoho úspěchů a mnoho 
sil do dalších dnů, které nám ještě  
v zastupitelstvu zbývají a ať se 
nad  těmito pomluvami povznesou 
a pomyslí si své. Vždyť každý z nás 
má nějakou tu svou minulost a ne 
zrovna růžovou!

zastupitel Věncek Pavel

Vyjádření Pavla Věncka

budeme konstruktivní opozice. 

Zavázala jsem se plnit volební 
program, který jsem pro sdružení 
vypracovala a jednat v souladu se 
zájmy obce a jejích obyvatel, což 

na rozdíl od zastupitele Pavla Gazdy 
činím, a to nejen hlasováním pro 
prospěšné návrhy (ať jsou od ko-
hokoliv) na zasedáních, ale hlavně 
aktivní činností pro občany Malých 
Hoštic a o tom se může každý 

občan přesvědčit. 

Děkuji za Vaši pozornost 
zastupitelka  

Mgr Ing. Lenka Prokschová

Jak jsem už psal v minulém čísle 
našeho Zpravodaje, povedlo se 
získat pozemky u kaple. Také jsem 
psal, že už nic nebrání ve výstavbě 

příslušenství a pergoly. Jsem 
šťastný, že dnes můžu konstatovat 
fakt, že se opravdu buduje. Zatím-
co přístavbu buduje firma Reno-

va, která vyhrála výběrové řízení, 
pergolu stavíme sami brigádně. 
Všechny květnové víkendy 
jsme strávili na stavbě pergoly a 

Co nového v Pustých Jakarticích
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pokračujeme i nadále s  vědomím, 
že to děláme pro sebe. Jsem patřičně 
hrdý na všechny naše občany, kteří 
zdarma obětovali stovky brigád-
nických hodin, byť mnohdy na 
úkor svých domácích povinností.  
Netřeba se více ro-zepisovat, třeba 
je poděkovat těmto skvělým li-

dem - Martin Řehulek, Jan Šatka, 
Daniel Gratza, Gerhard Staňura, 
Patrik Droběna, Lubomír Klos, 
Jiří Chmelař ml., Lukáš Droběna, 
Radek Droběna, Vladimír a Miro-
slav Šachovovi, Zdenka Droběnová, 
Jana Šatková, Monika Řehulková 
Eva Kopper-bergová. Ruku k dílu 

přiložili i  naši nejmenší - Tomáš 
a  Simona Řehulkovi, Honza Šatka  
a  Adéla Droběnová.  I se mnou 
dobrá dvacítka vyjímečných lidí. 
Přátelé VŠEM VÁM paří velké 
DÍKY! Děkuji i panu Markovi 
Trčkovi z Malých Hoštic, který ce-
lou stavbu odborně vedl. 

vyjádření ke slovu zastupitele
Jako člen redakční rady tohoto 
zpravodaje, čtu příspěvky před je-
jich podáním do tisku. Nemohu 
nezmínit jeden, který najdete na 
jiném místě a který napsal zastu-
pitel Gazda. Přestože špiní poc-
tivou práci ostatních členů zastu-
pitelstva, otiskujeme jej. Soudný 
a slušný člověk si udělá obrázek 
sám. Své výlevy pravidelně píše 
na svých webových stránkách, ale 

to už mu asi nestačí. Přestože pro 
obec za rok a  půl svého působení 
v zastupitelstvu neudělal ještě 
vůbec nic, neustále kritizuje os-
tatní aktivní členy zastupitelstva. 
Mne kritizuje za  špatnou práci 
předsedy finančního výboru. Asi 
by si měl přečíst, co je a  co není 
v  kompetenci finančního výboru. 
Pravidelně na jednáních zastupi-
telstva podávám zprávu o stavu fi-

nancí a hospodaření naší městské 
části. Pokud mě přeslechl, opakuji, 
že hospodaření je u nás v  nap-
rostém pořádku. Navíc je dozo-
rováno magistrátními úředníky 
v Opavě, kde se musí řádně 
zdůvodnit prakticky každá koruna.  
Gazdovy výhrady vůči starost-
ce jsou za hranicí slušnosti. Je 
především její zásluhou, že je náš 
rozpočet o tři milióny vyšší. Byla 
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Vážení spoluobčané,

ve svém článku Slovo starostky 
Vás pravidelně otevřeně infor-
muji o nejdůležitějších událostech, 
o plnění volebního programu, 
o akcích, které se v naší obci dělají 
či připravují a také o financích, se 
kterými hospodaříme. Už je ale 
nejvyšší čas, abych zhodnotila 
a popsala chování a práci jednoho 
našeho zastupitele, na jehož ne-
horázný článek reaguji nejen já, ale 
všichni ostatní zastupitelé. Určitě 
nebudete mít problém s identifikací 
tohoto člověka. 

Píše, že ještě není hotový sema-
for a zvýšené přechody. Odpověď 
znají všichni občané, kteří čtou 
podrobně Malohoštický zpra-
vodaj, kteří čtou usnesení zastu-
pitelstev a ti, kteří se pravidelně 
zúčastňují našich zasedání. Jak je 
možné, že to neví náš nejmenovaný 
zastupitel? Protože je to člověk, 
který žije v  přesvědčení o vlastní 
výjimečnosti, o svých mimořádných 
právech a  nevnímá, co se kolem 
něho děje. Naopak, bezdůvodně 
napadá a  odsuzuje každou do-
brou myšlenku jiného zastupitele 
a usiluje o jejich zesměšnění. Ne-
japné podávání dotazů a podnětů 
na úřad městské části a nesmyslné 
komentáře ke  každé dobře vy-
konané práci, to je výsledek jeho 
téměř dvouročního působení. Jeho 
skrývání se za  počítač, roznášení 
nestoudných pamfletů do vašich 
schránek, osočování ostatních bez 
patřičných důkazů za účelem vy-

hnout se vlastní odpovědnosti, 
to je jeho pravá tvář. Úkoly, které 
mu zastupitelstvo uložilo, nesplnil  
s výmluvou, že my ho úkolovat 
nebudeme. Jeho útoky za teatrál-
ní podpory jeho široké rodiny na 
každém zastupitelstvu, obviňování 
a podezírání všech ostatních 
zastupitelů z nekalé činnosti, nezná 
mezí. Používá k tomu nejsilnější  
argumenty jako: někdo něco 
někomu řekl, něco jsem slyšel, 
kdesi se povídalo, cosi se stalo, 
údajně kohosi okradli a prý se tam 
něco dělo. No, řekněte, nejsou to 
důležité informace? 

Píše, že úřad má údajně otevřený 
účet ve Sportbaru na hřišti. 
Tomu snad nemůže uvěřit ani on 
sám. Je to humor nebo šikana? 
Ale vzhledem k tomu, že má 
potěšení z  podrazu a ubližování 
jiných, že miluje kritiku všech 
zastupitelů v minulém období, kri-
tiku současných zastupitelů, a to 
i zastupitelů z vlastních řad, kteří se 
rozhodli plnit volební program tak, 
jak to občanům slíbili, tak věřím, že 
toto už hraničí se šikanou.

Jeho dlouhotrvající útočný fanatis-
mus, přesvědčení o vlastní pravdě, 
schovávání se za internetovou 
anonymní diskusi a za pseudonym 
Krampolová, jsou pouhým výsled-
kem neskutečné zloby nebo spíše 
komediálním výstupem. 

Píše, že hlavou zeď neprorazí. Ale 
píše, že musí do ní neustále bít, aby 
jednou povolila. Obávám se, jestli 

už ale pan zastupitel nemá z toho 
tlučení o zeď následky. Jinak si jeho 
chování neumím vysvětlit.

Nesmírně si vážím a skláním se 
před všemi slušnými a praco-
vitými zastupiteli, kteří již téměř 
dva roky ignorují jeho hlásání lží, 
ponižování, útočnost, jeho ne-
schopnost se na čemkoli domluvit 
a nesnížili se reagovat na jeho ne-
smyslná obvinění. 

Obdivuji zastupitelé a děkuji jim, že 
přes všechna osočování s úmyslem 
nás rozhádat, poškodit naše dobré 
jméno a rozbít přátelské vztahy 
mezi námi se mu to nepovedlo 
a nepovede. 

„Největší boj je totiž boj s lidskou 
blbostí. V tomto boji nemůžeme 
nikdy vyhrát, ale nikdy v něm 
nesmíme ustat, protože to by pak 
blbost zaplavila celý svět“. (Jan 
Werich).

Jediná moje rada pro ostatní 
zastupitelé a občany, kteří již měli 
co do činění s jeho napadáním 
a osočováním zní: nepřesvědčovat, 
nediskutovat, ignorovat. A doufat, 
že tento člověk nepřesvědčí další 
lidi, aby byli stejní jako on. 

Vážení spoluobčané, je jen na Vás, 
jaký názor a obrázek si nyní 
o tomto zastupiteli utvoříte. 

Miroslava Konečná 

Vyjádření starostky

to také ona, která pro různé spolky 
vyřídila finanční granty. Kritiku 
ostatních členů zastupitelstva už 
nebudu komentovat. 

Závěrem bych chtěl p. Gazdovi  
vzkázat - vem si příklad z Jakar-

tických, přestaň už mlátit prázdnou 
slámu a začni konečně něco dělat 
pro občany, jejichž blaha máš neu-
stále plnou ústa.

Karel Kopperberg      


