MALOHOŠTICKÝ ZPRAVODAJ

číslo 23
červen 2020

Vážení spoluobčané,
koronavirová pandemie – 2 slova, která nás
všechny donutila změnit své plány i každodenní
život. Byli jsme nuceni dodržovat nařízení vlády bez ohledu na to, zda se nám líbila či nikoliv. Pandemie zaskočila nejen nás, ale celý svět.
Nevěděli jsme, jak se máme chovat, co dělat, byli
jsme zavřeni doma, báli se nákazy, nemohli jsme
se zúčastnit mše svaté. Epidemie před nás postavila nové výzvy a dala nám čas popřemýšlet nad
našimi životy, touhami a skutečnými potřebami.
Začali jsme se více věnovat své rodině, blízkým, těšit z maličkostí, utíkali jsme na procházky do přírody a možná si jako důsledek
dovedeme vážit svobody více než kdykoli jindy.
Mnohým lidem v Hošticích a v Jakarticích nebylo lhostejno zdraví ostatních a svým nesmírným
úsilím začali téměř okamžitě pomáhat druhým.
Začalo to obrovskou solidaritou - šitím roušek a
roznášením je občanům nad 60 let. Každý den visely na klice u nás doma plátěné roušky v taškách
od pilných švadlenek. Nasbírali jsme jich kolem
650 a darovali také Charitě, Českému červenému
kříži a dalším. Všichni jsme měli kolem sebe někoho, komu jsme mohli pomáhat i jinak. Nákupem, úklidem, dobrým slovem či telefonátem. Je
skvělé vědět, že u nás bydlí lidé s dobrým srdcem,
a že jich je tolik. Všem, kteří nabídli nezištnou
pomoc, srdečně děkuji. Rodiče museli suplovat školu, složité to měli i naši pedagogové ZŠ.

Svolaní zastupitelé v rouškách schvalovali body
bez přítomností veřejnosti, byl uzavřen úřad,
jednání probíhala po předchozí dohodě, „muži
v ochranných oblecích“ nám dezinfikovali celý
úřad. Mnohdy jsme se v rouškách pozdravili,
ale nepoznávali se. Těžká, zvláštní, ale rovněž
i poučná doba.
Skláním se před úsilím, obrovskou zodpovědností a obětavostí, mnohdy s nasazením vlastního zdraví a života všech zdravotníků záchranné
služby, lékařů, sestřiček, celého integrovaného
záchranného systému, prodavačů, dobrovolníků
i dalších anonymních lidí v tzv. první linii.
Důsledky těchto časů se dotkly také mnohých
i z ekonomického hlediska. Řada rodin a firem
má dnes velké finanční potíže, mnoho soukromníků bylo několik měsíců zcela bez příjmů, řada
zaměstnanců přišla o práci. Každá Vaše pomoc,
každé vyjádření solidarity ostatní povzbudí
a povznese.
Pevně věřím, že to společně zvládneme. Nějaká
omezení zřejmě ještě nějakou dobu potrvají, ale
každý z nás může přispět k tomu, aby situace
byla lepší. Hlavně dodržováním hygieny rukou,
případně dobrovolné nošení roušky a dodržování odstupů v sezóně respiračních nákaz. Mohou
mít pozitivní vliv nejen na koronavirus, ale i na
to, že se sníží výskyt i jiných virů. Přemýšlejte
o tom jako výzvě a příležitosti.

Informace

občanům

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

Tiráž: Vydává Úřad městské části Malé Hoštice, Slezská 11,
747 05 Opava – Malé Hoštice. Periodický tisk územního
samosprávného celku. V Malých Hošticích dne 30. 6. 2020, číslo
23/2020. Za obsah zodpovídají jednotliví přispívající. Redakční
rada: Mgr. Miroslava Konečná, Mgr. Ing. Lenka Prokschová,
Karel Kopperberg a Ing. Marie Vegelová. Příspěvky a podněty
zasílejte na e-mail: male.hostice@opava-city.cz a lenkaprokschova@seznam.cz. Uzávěrka příspěvků do dalšího čísla dne
15. 9. 2020. Tisk a grafická úprava: H&B Tisk a.s., Opava

Milí Malohoštičtí a Pustojakartičtí,
závěrem bych Vám chtěla popřát hlavně notnou
dávku pevného zdraví, buďte opatrní, zodpovědní a ohleduplní sami k sobě, ke své rodině
a celému blízkému okolí. Neztrácejte důvěru v
lepší časy, protože společným úsilím zcela jistě
nastanou. Přeji Vám pohodovou dovolenou bez
virů a koronavirů a zůstaňte stále zdraví!
Miroslava Konečná
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Informace

Poděkování

o dalších investičních a neinvestičních akcích v roce 2020
Přestože byl od poloviny března vyhlášen v souvislosti s koronavirem stav nouze, v Malých Hošticích jsme
stavěli, rekonstruovali, projektovali a starali se o zeleň.

V tomto čísle zpravodaje bude poděkování trošku jiné. Poslední měsíce nám ukázaly, jak funguje solidarita a jak umíme jeden
druhému pomoci, když nastanou těžké chvíle. A tak děkuji všem za jakoukoliv pomoc, za trpělivost a rozvahu, s jakou jste zvládali
nelehkou situaci v době všeobecné karantény. Obrovské poděkování patří našim švadlenkám, které bezplatně šily plátěné roušky
pro naše seniory a dalším potřebným subjektům (ČČK, Domov seniorů, Charita Opava atd.). Ušilo se jich asi 650. Vzhledem
k tomu, že nám byly roušky mnohdy doručeny anonymně, nedovolím si děkovat jmenovitě jen některým, abych neurazila ostatní.
I přesto, že jsme se báli nákazy, někteří spoluobčané se nezalekli a pracovali na stavebních úkolech. Chtěla bych poděkovat pánům
Helmutu Holešovi, Milanu Exnerovi, Robertu Holešovi a Pavlu Klumpnerovi, kteří vybudovali parkoviště U Tržnice a podílí se
na dalších stavebních pracích v obci, jako je nátěr herních prvků na dětském hřišti, na dopravním hřišti a spoluobčanům, kteří se
postarali o zkrášlení okolí i interiéru naší kaple apod.
Děkuji obětavým hasičům a zastupitelům, kteří se pustili do sázení stromů u obecního domu a panu Dankovi Adametzovi za
vysázení zeleně kolem celé haly.

Poděkování za vybudování víceúčelové haly
I když to vypadalo, že naše obec trošku „usnula koronavirovým spánkem“, nebylo tomu tak. Intenzivně se pracovalo i na dokončovacích
stavebních a interiérových pracích naší nové haly tak, abychom stihli 25. 6. kolaudovat. Někdy to byly šibeniční termíny, aby práce na
sebe navazovaly a mohlo se pokračovat. Hlavně s napojením elektřiny, zhotovením obrovské plochy podlahy, doděláním všech vnitřních
prostor, osázení zeleně kolem haly atd. Naše povinnost vůči dotaci zněla: zkolaudovat halu a vyrovnat všechny účty do konce června 2020.
A TO SE NÁM POVEDLO! Přijďte zhodnotit i vy, jak se nám to podařilo, a to 11. 7. od 14 do 17 hodin. Dveře budou všem otevřené!
A snad to nejvíc důležité závěrem. Poděkovat těm, jejichž úsilí si nesmírně vážím a děkuji za všechny, že se tak obrovské dílo za
58.000.000 Kč dokončilo a už se pravděpodobně nebude v Malých Hošticích opakovat. A tak děkuji podle toho, jak šel čas:
• Ing. Jiřímu Knoppovi za zpracování
projektu Víceúčelová hala k podání na
MŠMT
• Zastupitelstvu Malých Hoštic za většinový souhlas s podáním projektu na
MŠMT k výstavbě haly
• Ing. arch. Petru Mlýnkovi za návrh
haly a zpracování projektové dokumentace
• P. primátorovi Ing. Tomáši Navrátilovi a zastupitelstvu statutárního města
Opavy, kdy 33 zastupitelů z 39 hlasovalo pro dotaci ve výši 28.000.000 Kč
z rozpočtu SMO
• Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy za dotaci ve výši 30.000.000 Kč
• Firmě FEMONT a subdodavatelským
firmám za výstavbu haly
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• Ing. Jaroslavu Kaniovi, náměstku
hejtmana a KÚ MSK za dotaci na
projektovou dokumentaci a finance
za všechny dozory na stavbě
• Ing. Michalu Kokoškovi za celkovou
administrativu a nelehkou práci s
vyúčtováním všech dotací a dodržení rozpočtové kázně
• P. Břetislavu Schaffartzikovi, Danieli
Kašnému a celému výboru TJ Slavia
za podporu při podání projektu a
následnou organizaci s využitím haly
• Ing. Zbyňkovi Stanjurovi za mnohaletou spolupráci se zajišťováním
financí k vybudování celého sportovního areálu
• P. Františku Mlýnkovi za celoroční
fotodokumentaci stavění haly

• Na účet Malých Hoštic byly v souvislosti s projektem digitální rozhlasy zaslány finance
z OPŽP, odstranily se staré rozhlasy a nefunkční vodící dráty
• Vybudovala se zpevněná plocha U Tržnice pro veřejné parkování aut v celkové hodnotě
177 484,- Kč
• Dokončila se oprava chodníku na ulici Svobody za 628 310,- Kč
• Dokončila se stavba Víceúčelové haly, kde se prostavělo do konce června 58.000 000 Kč
včetně osázení stromy a keři okolo haly. Den otevřených dveří pro veřejnost je naplánován na 11. 7. 2020 od 14 – 17 h
• Technické služby opravily záliv horní zastávky MHD na ulici Slezská na své náklady
• Je dokončena projektová dokumentace Cyklostezka z Malých Hoštic ke Kauflandu, podání projektu bylo schváleno i radou města, projekt bude podán na SFDI v říjnu 2020
• Zakoupila se vřetenová sekačka na fotbalové hřiště v hodnotě 388 000,- Kč
• Je dokončena PD na rozšíření garáže (sklad požární zbrojnice) U Kaple, v květnu byl
podán projekt na Hasičský záchranný sbor, se kterým souhlasila i rada města, výsledek
bude znám na podzim 2020
• Po obdržení stavebního povolení začne stavební bytové družstvo Rozvoj rekonstruovat
bytový dům na ulici U Kaple
• Projekt na změnu dopravního značení dolní části Malých Hoštic byl dokončen, čeká se
na schvalovací procesy a zapracování připomínek
• Zpracovává se PD na stavební pozemky nad hřištěm a zpracovávají se Zásady města ke
způsobu prodeje pozemků
• Čekáme na nabídku Technických služeb Opava k opravě cyklostezky do Velkých Hoštic

• P. Günteru Holleschovi za řešení
mnohdy neřešitelných a časově náročných úkolů a odborný dohled na stavbě
za TJ Slavii
A dále všem úžasným lidičkám, kteří
přiložili ruku k dílu a nejsou jmenovitě
uvedeni. Ať nám hala všem ke zdraví
slouží!!!
Miroslava Konečná
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Finance na
rok 2020
Rozpočet na rok 2020
Schválený rozpis rozpočtu 		
		
10.340 000 Kč
Schválená rezerva ZMO z roku 2019
1.080.000 Kč
Průběžné čerpání rozpočtu do června 2020
cca 50%

Projekty podané a připravené k podání v roce 2020

• Byly natřeny herní prvky na dětském hřišti
• Opravil se nebezpečně propadlý chodník u nádraží na náklady Technických služeb
• Vyměnily se nové obecní vývěsky, odstraní se rozpadající se vývěsky u nádraží, zhotovují se 2 nové infotabule pro cyklisty v MH i v PJ
• Upravují se webové stránky MČ Malých Hoštic
• Proběhla výuka seniorů na PC, dle zájmu se bude pokračovat
• Pokračuje vysazování zeleně u OÚ 20 stromů, u haly 40 stromů + keře (250.000 Kč), na
podzim 50 stromů jako dar od formy MONDELEZ (190.000 Kč), 20 stromů se vysadí
do lesoparku z grantu města (40.000 Kč)
• V lesoparku se vysadila květnatá louka a probíhá jeho úprava
• U ZŠ se staví za 1 500 000,- Kč venkovní učebna (dotace školy)
• Proběhla schůzka s pracovním výborem na městě k realizaci fasády a opravě střechy
základní školy cca za 7 – 9 mil. Kč podle rozsahu víceprací. Plánovaná realizace je plánována v roce 2021
• Na přelomu července a srpna se uskuteční příměstský tábor s CVČ Kravaře, ZMČ odsouhlasilo příspěvek 500 Kč/1 dítě
• Přispělo se dětem z MH a PJ na lyžařský výcvik částkou 10 000,- Kč pro 5 dětí
• Revitalizoval se Kateřinský potok
• Položily se věnce v Pustých Jakarticích a v Malých Hošticích k výročí osvobození naší
země
• Byl podán projekt k veřejnému hlasování Nápady pro Opavu na vybudování šplhacího stromu na dětském hřišti s názvem Vyšplhej se na své hnízdo v celkové hodnotě
395 030 Kč a při vyhodnocení jsme se umístili na 1. místě. MOCKRÁT DĚKUJI ZA
VAŠE HLASY, na dětském hřišti bude další průlezka.
Miroslava Konečná

Rekonstrukce garáže 			
		
HZS, KÚ MSK
Cyklostezka ke Kauflandu		
		SFDI
Nápady pro Opavy „Vyšplhej se na své hnízdo“
		SMO

Finance získané mimo rozpočet v roce 2020 ze SMO
TJ Slavia – výsadba stromů, ořešáky do lesoparku 			
40 000,TJ Slavia příspěvky
205 100,Medvědi 		
31 700,SDH MSP 		
12 000,SDH odpust
24 840,
SDH příspěvky 		
59 900,SRPŠ Envicup		
40 000,Miroslava Konečná

Kompenzační
bonus pro
podnikatele
OSVČ
Aktuálně je v Malých Hošticích více než
100 osob samostatně výdělečně činných.
Některé z nich zajímala rizika žádosti a přijetí kompenzačního bonusu poskytovaného
finanční správou za období od 12. 3. do 8.
6. 2020. Jednou z podmínek pro poskytnutí
kompenzačního bonusu je to, že výkon samostatné výdělečné činnosti žadatele byl v
kalendářním měsíci, v němž nastal den, za
který se poskytuje kompenzační bonus, zcela nebo z části omezen nad míru obvyklou
v důsledku aktuálních událostí souvisejících
s opatřením vlády. Pokud došlo k uzavření
provozovny nebo k omezení provozu v průběhu daného měsíce (i jen několik dnů z
tohoto měsíce), je podmínka pro nárok na
kompenzační bonus splněna pro všechny
dny, které do tohoto měsíce spadají. Totéž
platí v případě karantény, péče o dítě, omezení poptávek po výrobcích nebo službách
a omezení či ukončení dodávek potřebných
pro činnost. V případě, že osoba vykonává
činnost dlouhodobě jen pro jednoho odběratele a každý měsíc fakturuje přibližně
stejnou částku za své služby, a to i v uvedeném období, pak v případě, že tato osoba
žádala a čerpala kompenzační bonus, hrozí
jí, že toto bude považováno za neoprávněné čerpání. Již nyní prověřují správci daně
oprávněnost čerpání těchto kompenzačních
bonusů, a také již byly učiněny podněty pro
podezření z dotačního podvodu. Je tedy
na zvážení, zda je možné doložit konkrétní omezení provozu a tedy snížení příjmů
(upozorňuji, že u správce daně prokazuje
poplatník, nikoliv správce daně). Nyní je
stále možnost dohodnout se správcem daně
vrácení kompenzačního bonusu a tím vyhnutí se nepříjemným důsledkům.

Kulturní okénko
TRADIČNÍ MALOHOŠTICKÝ ODPUST SE V LETOŠNÍM ROCE NEUSKUTEČNÍ.
Z důvodu Nařízení vlády ČR v důsledku pandemie KORONAVIRU platného k 9.
červnu 2020 a trvajícím restriktivním opatřením pro uspořádání veřejných akcí
vám s lítostí oznamujeme, že tradiční odpust se v letošním roce neuskuteční.

Nařízení vlády omezuje při kulturních akcích počet osob na max. 300, zároveň je nutné
dodržovat přísné hygienické podmínky, které nelze na tuto slavnostní událost zabezpečit:
např. rozestupy mezi osobami min. 2 m, umístění stolů 1,5 m od sebe. Toto nařízení
negativně ovlivňuje naše naplánované červnové a prázdninové akce a zejména dlouze plánovaný malohoštický odpust. Tuto akci jsme si chtěli všichni užít, ale bohužel pandemie
Koronaviru nám toto neumožní. Rozhodnutí opravdu nebylo jednoduché, ale v situaci,
kdy je více než pravděpodobné, že akce takového rozsahu nebude na plánovaném termínu
možná, nelze riskovat. Již nyní je ale v jednání přesun všech interpretů na příští rok.
Pokud se však situace bude vyvíjet příznivě a bude povoleno pořádání náboženských
akcí, uděláme vše proto, aby zejména tradiční odpustová mše byla připravena v plném
rozsahu, tak jako tomu bylo i v předchozích letech. Ta je naplánovaná na neděli, 6. září. Je
třeba se v této nelehké situaci zamyslet, že právě duchovní program je pravou podstatou
celé slavnosti.
Jako náhradu bychom pro vás chtěli ve spolupráci se spolky a novým nájemcem Sportbaru
připravit případnou jinou kulturní akci menšího rozsahu, o které vás v případě příznivých
událostí budeme v předstihu informovat.
Marie Vegelová

PŮJČOVNÍ DOBA
V NAŠÍ KNIHOVNĚ
V DOBĚ PRÁZDNIN

Lenka Prokschová

Úterý 14. 7., 28. 7., 4. 8. a 18. 8.
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Doba koronavirová ...
Náš život je ovlivňován mnoha směry a způsoby. Některé dokážeme ovlivnit, některé události strhnou veškerou naši pozornost jedním
jediným proudem, který smete vše ostatní okolo. Mnoho lidských osudů velmi osobně zasáhly události posledních měsíců. Ne snad tím,
že by přišli vlivem pandemie o své blízké – osobně nikoho takového neznám, ale spíše „hutnou masírkou“ médií a vyvoláním všeobecného strachu z neznámého. Na několik dlouhých týdnů se téměř zastavil čas, a mnozí museli z rozjetého vlaku téměř vyskakovat za jízdy,
aby neskončili svou jízdu na slepé koleji. Mnozí budou muset velmi radikálně změnit své plány, protože dopad opatření na celkovou
ekonomiku a podnikání v některých oborech bude mít velmi dlouhodobé a nepříjemné důsledky. Jedno pozitivum to ale určitě má. Opět
se ukázalo, že se umíme v době krize spojit a navzájem si pomoci. Tak kéž by nám to vydrželo co možná nejdéle.
Po rozhodnutí Fotbalové asociace České republiky o tom, že bude celá jarní část soutěží zrušena, nastoupil „Plán B“. Na hřišti se pustili
členové oddílu do mnohých prací, na které nebyl čas, jedním z hlavních organizátorů byla duše celého areálu, za kterou považuji Břetislava Schaffartzika,kterému bych rád touto cestou poděkoval za neskutečné množství odvedené práce v tomto náročném období. Hodně
úsilí a času také strávili nikoli v kopačkách, ale montérkách a rukavicích i členové A týmu. To, co nemohli předvést na hřišti svými výkony v mistrovských utkáních, to předváděli v trochu „odlišných dresech“, namísto balónu štětku, hrábě či lopatu v ruce, místo dlouhého
pasu a náběhu do pokutového území, běh s kolečky k rohovému praporku.
Však posuďte sami,co vše se v jarním období podařilo na hřišti zrealizovat :

-nátěr zábradlí kolem celé hlavní hrací plochy
-zabudování branek na tréninkovém hřišti
-vybourání otvoru a následné zazdění okna na WC
-vyspravení dveří do garáže v části učebny
-vybudování tak dlouho očekávané závlahy hlavního hřiště
(provedla firma, konečné zemní práce a úpravy terénu A tým)
-nátěry laviček a dalších dřevěných staveb
-instalace vitríny při vchodu do areálu
-výroba košů k hřišti s umělým povrchem
-vybudování plošiny pro obsluhu čerpadla
-výměna podlahy v prostoru kameramana
-rekonstrukce travnaté plochy hlavního hřiště – zapískování,
provzdušnění,valování,zahnojení,…
-zakoupení vřetenové sekačky na sekání hlavní hrací plochy (zajistila obec)

Technická informace – kontejnerové stání v Malých Hošticích ,,U Lípy“ bude přestěhváno.
O tom, kam, budete přesně včas informováni. Dále informujeme, že kontejnery na textil a
elektro byl zrušen definitivně. Přesto se opět i na neexistujícím kontejnerovém stání objevily plné tašky oblečení. Navíc je to už soukromý pozemek. NEUVĚŘITELNÉ!!!! Přitom
se tyto materiály mohou odevzdat na sběrném dvoře v Kateřinkách na ulici Hálkové, nebo
na jiných opavských sběrných dvorech.
Karel Kopperberg

Živá voda.

Není toho málo, troufám si tvrdit, že areál dostává parametry krajské úrovně. Tak snad už nám chybí jen ten aquapark.
Tak jen tak dál,chlapci !!!

Lukáš Vaněk

Pusté Jakartice

Věčné téma.

Není to ještě tak dávno, kdy jsme veškerý domovní odpad házeli do jedné popelnice. Doba se ale mění, a dnes již pilně recyklujeme, neboli třídíme. Jen tak pro informaci denně každý občan České republiky vyprodukuje cca 11 kg odpadu, z toho je většina odpad tříděný. Aby se to množství dalo zvládnout, vytvořily si obce a města své systémy. U nás to funguje tak, že každý týden je vyvezen komunální, neboli směsný odpad. Pro účely třídění máme jak v Hošticích tak i v Jakarticích umístěny barevné kontejnery
vyvážené také jednou týdně. Navíc druhým rokem funguje i sezónní vývoz bio odpadu ve 14. denním vývozovém intervalu. Dá se
tedy říct, že u nás je svoz odpadu perfektně zajištěn. Okolní obce to ale tak zajištěno nemají. Kupříkladu plasty musí tamní obyvatelé schraňovat v igelitových pytlích a jednou za měsíc jim je smluvní svozová firma vyveze. A tady jsme u jádra problému. Některým obyvatelům okolních obcí se nechce tak dlouho schraňovat plasty a tak přišli na ,,geniální“ nápad. Proč měsíc doma překračovat pytle s plasty, když je můžu kdykoliv vyhodit do kontejnerů v Pustých Jakarticích či Malých Hošticích?! Nevěříte?
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Věřte, je tomu opravdu tak. Kdo alespoň trochu sleduje dění kolem kontejnerových stání
mi dá jistě za pravdu. V Pustých Jakarticích situace došla tak daleko, že technické služby
musely asi před dvěma lety přistavit další kontejner na plasty a další na papír. Takže už
tam máme celkem čtyři. Ovšem situace dále graduje. Zhruba před měsícem, ale přetekl
pohár trpělivosti. Kontejnery byly již 4 dny po vývozu plné, a navíc někdo u nich pohodil
i pytle plné posečené trávy. Protože známe některé lidi z okolních obcí, víme, že sběrný dvůr si u nás zřizují především občané Služovic. Tamní starosta již byl informován a
v rámci možností přislíbil pomoc. Měli jsme tu už, ale i ,,návštěvu“ z Oldřišova a dokonce
z Chlebičova, který má svoz odpadu zdarma!!! Některé jsme přistihli doslova ,, při činu“
Jeden pán ze Služovic s krásným, velkým a jistě drahým autem mi velmi dotčeně řekl - ,,
… a to to mám hodit do příkopy?“ Jiná paní asi dobrodružné povahy na otázku, co to dělá,
odpověděla, že tu chce složit je pár sklenek na zavařování, kdyby někdo potřeboval, avšak
na plasty, kterými bylo její SUV doslova napěchované jaksi zapomněla.
V Malých Hošticích to jsou zase plastoví turisté přijíždějící ze směru od Velkých Hoštic.
Abych nebyl nespravedlivý, i někteří místní koumáci si kontejnerová stání pletou se sběrným dvorem – televizory, lyže, oblečení atd. opravdu patří na sběrný dvůr. V rámci celé
obce jsme se rozhodli tomu udělat přítrž. Zákon, který by celou problematiku řešil tady je,
jen jej využívat a musíme striktně vyžadovat jeho dodržování. Všechny kontejnery jsou,
nebo v nejbližší době budou opatřeny varovnými tabulkami a kontejnerová stání jsou,
nebo budou monitorována kamerovým systémem. Všichni se snažíme o krásné prostředí
kolem sebe, staráme se, uklízíme. Určitě nikdo z nás nechce žít na smetišti, nebo u něj.
Navíc návozy cizího odpadu zvyšují jeho produkci, a tím i zvyšující se náklady na jeho
likvidaci. Tu ve finále zaplatíme my, místní.

Je skoro nemožné alespoň jednou denně nezaslechnout, nebo si někde nepřečíst zprávu o suchu. Trvá to už několik let, né li desetiletí,
kdy se z naší krajiny pomalu, ale jistě vytrácí voda. Každý musí uznat, že to není dobré, voda je život. Co je však zvlášť alarmující je i výrazný pokles vod podzemních. Mnoho lidí se však tváří, že se jich to netýká. Stačí ale nahlédnout do hydrologických map ČHMÚ. Podzemní vody jsou na Opavsku na úrovni 10 – 50%. Samotná Opava a nejbližší okolí dokonce jen na 10 – 30% oproti normálu. Povrchové
vody a nasycení půdy je na předposledním stupni – slabé nasycení. To nejbližší okolí jsme i my, tedy Malé Hoštice a Pusté Jakartice. Asi
si říkáte, že to není nic nového, ale co s tím můžu dělat já? Moc toho sice není, ale něco přece – zachytávat dešťovou vodu a na zalévání
zahrad používat pouze tu. Kdo má uzpůsobeny rozvody vody, může tuto vodu používat i na WC. To jste, ale taky už slyšeli. Je tu však ještě
jedno – sečení trávy. Ano, nizoučký pažit je jistě krásný, ale způsobuje nejvyšší vysušování půdy. Od loňského roku například město Ostrava seče většinu parkových ploch pouze 2 krát ročně. Určitě
se i na vaší zahradě najde plocha, která nemusí být posečená
každý týden. Na louce se nejen voda tak nevypařuje, ale žije
v ní i spousta mizejících druhů živočichů.
Samozřejmě existují i další způsoby, ale ty už jsou mimo možnosti běžného člověka. V Chlebičově budují, nebo už vybudovali tzv. suchý poldr. Je to nádrž, která zachycuje srážky, když je
jich nadbytek a dává je do půdy postupně při jejich nedostatku.
Napadlo mě něco podobného udělat i v Pustých Jakarticích –
obnovit kampl – nádrž směrem na Oldřišov, která zde byla od
nepaměti a zanikla ani nevím proč v devadesátých letech. Samozřejmě musí splňovat určité parametry, ale to už nám sdělí
odborníci. Ať už to dopadne jakkoliv, jedno je jasné – s vodou
musíme hodně dobře hospodařit a začít musíme každý u sebe.
Karel Kopperberg
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~ FARNOST ~
Vážení spoluobčané,
jistě všichni si uvědomujeme, že prožíváme zvláštní historickou chvíli, moment, který je v dějinách světa zcela nový. Celý svět je napaden mikroskopickými škůdci a my jsme se uchýlili do úkrytu: jeden
před druhým, abychom se nenakazili. Uvědomujeme si, že neřízená,
mnohdy velmi chaotická globalizace, může být velmi nebezpečná a
škodlivá pro národy, pro naše zdraví velmi nebezpečná pro naši
duši! Přece duše je mnohem důležitější než tělo, i když v současném
světě tento pohled příliš nepozorujeme. Pán Ježíš v evangeliu nám
připomíná: ,,Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, duši zabít nemohou.
Spíše se bojte toho, který může zahubit v pekle duši i tělo:“ Mt 10,28
Z této pandemie bychom mohli si vzít toto poučení. Samozřejmě, že je také naší povinností, pečovat o zdraví tělesné, ale mnohem
důležitější je, chránit se před vlivem hříchu a pokušení ke zlému.
Proto dnešní chvíle je nanejvýš vhodná, abychom se obrátili o
pomoc k Matce Boží a modlili se ,.. opět Kristus Pán připomíná
vzácná slova: ,,...beze mne nemůžete dělat nic.“ Jan 15,5.
Člověk v dnešním globalizovaném světě si myslel, že může dělat všechno, že ho už nic nepřekvapí. Vždyť poslední pandemie
byla před sto lety/ španělská chřipka 1918-1920/. A najednou je
zde něco, co člověka technicky vybaveného zceIa překvapilo a
zaskočilo ve všech směrech života. Závěrem Vám chci poděkovat za všechny aktivity v době našeho omezení, ale také Vás
povzbudit, abychom se s důvěrou obraceli k Pánu Bohu, především Jemu důvěřovali a v maximální možné míře šířili dobro.
Přeji všem klidné a příjemné prázdniny a čas dovolených.
Váš P. Thlic. Radovan Hradil, Th.D.

PŘIJÍMÁME NOVÉ KLIENTY OSOBNÍ ASISTENCE
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Zprávy a zajímavosti z dění
Českého červeného kříže
Končí nám půlrok, který nebyl nijak aktivní. V březnu se konala valná hromada na
Obecním úřadě, projednávaly se aktivity na celý rok. V nejbližších době měly proběhnout
exkurze, výlety, ale vše se změnilo. Koronavirus nás všechny uvedl do stavu, ve kterém
se po dvou a půl měsících se nedalo realizovat nic. Tak se šily roušky a všichni zůstávali
převážně doma, aby si šetřili své zdraví.
Vše je doufám za námi a nás teď čeká spoustu příjemných měsíců, ve kterých se vše
plánované uskuteční. Všechny výlety a akce budou včas oznámeny.
Výbor ČČK přeje všem občanům Malých Hoštic hodně zdraví a elánu po koronavirové pauze.
Za výbor ČČK Bronislava Klingerová

Kelišky a kilometry
V letošním roce jsme vzhledem k celostátní situaci toho v
tělocvičně moc nenacvičily a ani na oblíbené soustředění jsme
nevyrazily. Když už to bylo možné, tak i s rouškami jsme
uskutečnily několik výšlapů do okolí Malých Hoštic a v sobotu
6.6.2020 jsme se pak místo soustředění vydaly autobusem do
Suchých Lazců a odtud pěšky do Hrabyně. Bylo nás celkem 18
Kelišek + 1 předškoláček + 1 pes. Počasí nám přálo, cesta nám
pěkně ubíhala a příroda se předváděla ve své kráse. Ani jsme se
nenadály a už jsme byly v cíli. Vydatný oběd v restauraci RÚ
Hrabyně nám dodal potřebné síly k cestě zpět a tak tak jsme ji
všichni zvládli v rekordním čase. A kolik že to bylo kilometrů???
15 nebo 17 nebo 18??? A není to jedno??? Hlavně, že nám spolu
bylo prima.
Jindřiška Fussová

V současné době se uvolnila kapacita služby osobní asistence poskytované Centrem pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje
o.p.s., detašované pracoviště Opava. Díky uvolnění kapacity tak může organizace přijmout nové klienty.
Osobní asistence je terénní služba jenž pomáhá osobám se zdravotním postižením a seniorům překonávat jejich nepříznivou sociální
situaci způsobenou změnou zdravotního stavu nebo vysokým věkem. Osobní asistent se tak stává „prodlouženou rukou“ klienta a
pomáhá všude tam, kde na to samotnému člověku síly a schopnosti nestačí. Jedná se například o pomoc při oblékání, osobní hygieně,
přemisťování, zajištění nákupu, úklid domácnosti, vyplnění volného času, ….
Pečujeme o klienty, kteří jsou ve vysokém seniorském věku. Máme i klienty,
kteří vyžadují převážně společnost a komunikaci např. o dění ve světě,
dopomoc při přípravě svačiny a pití. U jiných klientů zase pomáháme v
domácnosti, např. s úklidem a zajišťováním nákupů. Práce je to sice náročná,
ale krásná. Pocit, že můžete někomu pomoci je nenahraditelný.
Více informací o činnosti naší organizace
naleznete na našich webových stránkách
www.czp-msk.cz,
telefonicky na čísle 553 734 109

L.M., osobní asistentka

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Liptovská 21, 747 06 Opava 6
Telefon: 553 734 109
E-mail: czp.opava@czp-msk.cz
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Tipy na výlety
Zámecká expozice opět ožila
30. května zahájili v Kravařích turistickou sezónu a tím zpřístupnili zámek, tedy i stálou zámeckou expozici, všem
návštěvníkům.
„Naše neotřelá expozice vás poutavou formou seznámí s jednotlivými historickými etapami zámku i celého města.
Nejen, že budete moci nahlédnout do alchymistické dílny bývalého tajemného majitele zámku a panství, Michala
Sendivoje ze Skorska, dvorního alchymisty u dvora císaře Rudolfa II., ale poznáte také život aristokratických panovníků či
obyčejného hlučínského lidu. Otevřeme také „Dveře do pravěku“ a vy se podíváte do daleké historie – přesněji do mladší
doby bronzové s archeologickými nálezy z území Kravař. Opravdovým skvostem našeho kravařského zámku je barokní
kaple s nově zrestaurovanou stropní freskou, kde se dozvíte více o této barokní malbě“, uvedla vedoucí oddělení kultury
Města Kravaře Silvie Hříbková.
V letošní turistické sezóně mám kravařský zámek navíc připraveno hned několik novinek. Tou první je, že prohlídkový
okruh doplnili novou unikátní výstavou „Hračky ze zámku a podzámčí“, kde si budou moci návštěvníci prohlédnout
historické hračky z období kolem roku 1900.
„A protože myslíme i na rodiny s dětmi, máme další novinku - každý pátek o prázdninách budou na zámku probíhat
speciální zábavně-poznávací prohlídky s našimi průvodci a animátory. Děti se interaktivní formou seznámí nejen s historií
zámku, ale budou si moci vyzkoušet, jak pracoval chudý venkovský lid a co naopak musely umět aristokratické děti, naučí
se rozpoznávat bylinky nebo se budou moci převléknout do dobových kostýmů“, sdělila Hříbková.
Koho zaujala tato pozvánka na kravařský zámek, může jej přijet navštívit od úterý do neděle, mezi 10.00 a 17.00 hodinou.
Komentované prohlídky s průvodcem začínají vždy v celou hodinu a trvají zhruba 45min.
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Tip na další výlet
Víte, kde je Osoblažsko? Hledejte jej v Moravskoslezském kraji. A malá nápověda - je to jeho nejsevernější část.
Největším tahákem Osoblažska je bezpochyby Úzkorozchodná trať Třemešná
ve Slezsku - Osoblaha, na které od 20. června opět vyjel parní vlak se soupravou
výletních otevřených vozů, který bude o víkendech jezdit celé léto. Z vlaku je
překrásný výhled především na venkovskou krajinu Osoblažska. V soupravě samozřejmě nesmí chybět také Pivní vagón s občerstvením, Cyklovagón pro kola a
kočárky nebo i vagón pro imobilní cestující s plošinou. Parní vlak vás může svézt
za dalšími zajímavými místy Osoblažska jako např. na Zámek Slezské Rudoltice,
přezdívaný „Slezské Versailles“ nebo na zříceninu hradu Fulštejn nad Obcí Bohušov. V Bohušově se zároveň můžete ubytovat v plně vybaveném kempu nebo
Penzionu Pod Duby a půjčit si například elektrokolo a projet Osoblažsko křížem,
krážem.

Lukáš Vaněk

Historie Mateřské školy

Více na http://www.osoblazsko.com/.

Zatímco základní škola vznikla v Malých Hošticích již v roce 1836, počátky mateřské školy sahají až do doby, kdy bylo Hlučínsko připojeno k Československu. O budování mateřských škol se zde zasloužila Matice Opavská.
Mateřská škola Matice Opavské v Malých Hošticích byla zřízena 5. září 1921. V roce 1924 se po příchodu Rosalie Dacíkové stabilizovalo místo učitelky. Opatrovnicí ve školce byla
Marie Kaniová. Mateřská škola byla spojena
se zdejší základní školou, protože sídlila ve
stejné budově a jejím pedagogickým správcem byl řídící učitel František Racek.
Názory na mateřskou školu zprvu nebyly mezi obyvatelstvem pozitivní, mnohými
byla považována za zbytečnost. Zpráva Matice Opavské z roku 1924 konstatuje:
„Přesto, že návštěva školky jest dosti přiměřená, najdou se ještě lidé, kterým jest školka
trnem v oku. Jest to jen nenávistí ke všemu,
co jest české. Naopak musíme se snažiti,
abychom školku zde udrželi, neboť jen tak
máme příležitost, alespoň v těch nejmenších
pěstiti lásku k české věci a cítění“.
Ačkoli byla zpočátku návštěvnost školky
„ubohá“, postupně se počet dětí zvyšoval. Na konci školního
roku 1924/25 bylo zapsáno 51 dětí. Průměrná denní návštěva školky byla 30–40 dětí. Počet dívek ve školce byl vyšší než
chlapců. Z 55 dětí v roce 1926 bylo 39 děvčat a 16 chlapců.
Podle povolání rodičů bylo 16 dětí z dělnických rodin, 2
z úředních, 23 z rodin řemeslníků a 1 dítě vdovy. Mateřská
školka uspořádala během roku 6 loutkových představení a
vánoční nadílku.
K 31. prosinci 1926 byly mateřské školky převzaty do správy Ústřední Maticí školskou. Na Hlučínsku to byly mateřské školky v Malých Hošticích, Kravařích, Dolním Benešově a Oldřišově.				
Zdeněk Kravar
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Nahlédnutí do MŠ

Tentokrát se podíváme do MŠ z jiného úhlu pohledu. Jelikož nás letos nečekaně překvapila situace v podobě pandemie, byla MŠ
od 17.3.2020 uzavřena do odvolání. Rozhodl o tom Magistrát města Opavy. Nikdo nevěděl, co bude dál, jak se bude situace vyvíjet
a kdy se v MŠ opět potkáme. Hledali jsme informace na internetu i v médiích. Brzy nám došlo, že se tato situace na nějakou dobu
protáhne. Zaskočilo nás to, ale jak se říká: ,,Všechno zlé, pro něco dobré“. Mohly jsme se pustit do věcí, na které nám v průběhu
roku ve školce nezbývá čas.

Pobytu doma jsme zprvu využily k individuálnímu samostudiu v oblasti práce s aplikacemi v PC, založily jsme skupinu Sborovna,
abychom mohly společně sdílet informace, hledaly jsme inspiraci k výrobě pomůcek a pracovních listů z oblasti Montessori a
spolupráce s Mensou. Četly jsme odbornou literaturu, abychom si obohatily znalosti o nové moderní trendy ve školství a vzdělávání. Díky aplikaci Meet Google jsme vedly videohovory mezi sebou i paní ředitelkou, domlouvaly se tak na dalším postupu a
předávaly si informace zveřejněné na webu MŠMT.
Když se situace začala pozvolna stabilizovat, vrátily jsme se do MŠ, abychom se připravily na případné znovuotevření MŠ. Bylo
potřeba vypracovat manuál pro návrat dětí do školek a začít znovu s kompletní desinfekcí a úklidem MŠ od sklepa až ,,po střechu“.
Správním zaměstnancům usnadnil úklid velkých ploch nebo nepřístupných míst parní čistič. Všechno prádlo, závěsy, ručníky,
oblečky pro panenky se muselo vyprat a vyžehlit. Každý dílek stavebnice, všechny hračky i na písek, nábytek, okna, dveře, zábradlí
se muselo umýt desinfekčním roztokem. Volného času jsme využili k opravě hraček, maňásků, učebních pomůcek, k úklidu sklepních prostor i zahrady MŠ. Na zahradě započala oprava
dřevěných hracích prvků a laviček.
Díky on-line technologii proběhl také zápis do MŠ pro
příští školní rok. Hojně jsme využívali aplikaci škola on-line a ve velké míře jsme s rodiči komunikovali emailem
a přes web školy. Děkuji všem, kteří na zaslané maily reagovali a zjednodušili nám tím komunikaci v této složité
době.
Od 25.5.2020 se dveře MŠ otevřely už i pro děti. Provoz
byl ovlivněn spoustou hygienických opatření, nemohly se
konat žádné plánované společné akce, ale děti se konečně
dostaly mezi své kamarády.
Hana Kupková

12

červen 2020 / 23

Základní škola
Učení na dálku

Do letošního jara jsme všichni považovali za samozřejmost, že se každé ráno setkáváme se svými žáky,
kolegy a správními zaměstnanci ve škole. A najednou
nám všem jeden virus, který si ani mnozí neumíme
představit, změnil téměř ze dne na den celý náš zaběhnutý denní režim. Je až neuvěřitelné, jak jsme všichni
velmi rychle přešli na dálkovou výuku. Mnoho dětí a
rodičů si nyní najednou začalo školy a vzdělání více
vážit. Stejně tak i mnoho učitelů si uvědomilo, jak je každodenní kontakt s dětmi naplňuje. Výuka na dálku se pro nás stala novou
příležitostí. U většiny žáků změnila pohled na školu a přinesla urychlení rozvoje jejich kompetencí. V tomto nelehkém období
mnozí rodiče měli možnost mnohem lépe poznat procesy učení svých dětí. Byla to velká zkušenost i pro ně, i když mnohdy vykoupena jistě velkou zátěží. Bez jejich pomoci bychom tuto práci nezvládli.
… je až neuvěřitelné, jak jsme za krátkou dobu dokázaly přejít na elektronickou výuku. Hledaly jsme cestu, která bude pro naše
žáky a rodiče snadná a zajímavá, proto jsme zvolily prostředí GOOGLE. Každý žák se přihlásí do své GOOGLE UČEBNY - třídy,
ve které má předměty. Do jednotlivých předmětů zapisujeme úkoly. Úkoly mohou být v podobě pracovních listů nebo kvízů,
můžeme jim vkládat naučná videa, odkazy na písničky, přikládat jim obrázky a další zajímavé podněty související s výukou. V
tomto režimu - domácí výuky, plní žáci úkoly nejen z matematiky, českého jazyka, angličtiny, prvouky, přírodovědy, vlastivědy,
ale i z tělesné, hudební, výtvarné výchovy a z pracovních činností. Vždyť je přece dobré si své tělo trochu protáhnout, zazpívat si,
vytvořit pěkný výrobek. Zasíláním pokynů k práci neztrácíme s žáky kontakt a víme o sobě. S žáky i rodiči komunikujeme pomocí
komentářů, mailů nebo videokonferencí. Mnohdy se setkáváme s pozitivní reakcí, jak se jim aktivity líbí, jak se jim práce vydařila,
ale i v čem potřebují naši pomoc. Sami i společně s rodiči, vytváří úžasné nahrávky svých prací a zasílají nám je zpět. To je pro nás
ta správná zpětná vazba naší práce.
Není výjimkou, že žáci, kteří nedosahují při běžné výuce nejlepších výkonů, v okamžiku, kdy mohli režim plnění úkolů přizpůsobit svému tempu, zaznamenali velký pokrok. V neposlední řadě si žáci a učitelé rozšířili IT dovednosti. Všichni jsme se do velké
míry zdokonalili v práci s technikou, kterou teď budeme určitě využívat více a nápaditěji než v období před „koronavirem“. Nejen
mě, ale i ostatní pedagogy, asi napadlo využití online výuky třeba pro dlouhodobě nemocné děti.
Nám učitelům uplynulé období velmi důrazně připomnělo, v čem je poslání školy v 21. století. Nejsme jen nositele informací,
ale že se stáváme průvodci vzděláním. Že nejde tolik o fakta, ta se dají velmi rychle najít, ale o pochopení souvislostí, poznání a
zároveň jejich aplikování do běžného života. Současně jsme museli více přemýšlet nad smysluplností a zábavností našich hodin,
protože jsme prostě museli děti zaujmout „na dálku“. Snad se z toho poučíme. Ukázalo se, že žáci se dokážou mnohem více podílet
na procesu vzdělávání. Hlavně chtějí a snaží se!!!
Nyní výuka probíhá ve dvou formách, jedna distančně a druhá prezenčně. Věřte, že není jednoduché vše personálně a organizačně zvládnout, ale myslím si, že s pomocí všech zainteresovaných osob, počínaje žáky, rodiči, učiteli a v neposlední řadě zaměstnanci školy vše zvládáme na jedničku. Děkujeme.

Práce ve škole nezahálí…

I když žáci do školy od 11. března nechodí, to neznamená, že se ve škole zahálí. Právě naopak, některé projekty a plánované opravy
dostaly zelenou. Jak jste si již mohli všimnout, na školní zahradě nám během chvilky vyrostla dřevěná stavba. Jedná se o stavbu
z projektu IROP, kterou jsme získali hned dvakrát po sobě jako jediná opavská škola. V prvním projektu se realizovala námi již
hojně využívána učebna jazykových, ITI a jiných předmětů. V druhém projektu „Vytvoření a vybavení venkovní učebny pro
rozvoj technicko- řemeslných a přírodovědných kompetencí žáků ZŠ Opava - Malé Hoštice“, v měsíci únoru a březnu proběhlo
výběrové řízení na zhotovitele. Stavební práce byly zahájeny v měsíci květnu. Během letních prázdnin se tedy dočkáme zbrusu
nové venkovní učebny, která začne být využívána v novém školním roce. Více se o projektech školy dočtete na našich webových
stránkách www.skolamalehostice.cz v záložce Projekty a granty.
Dále se snažíme zmodernizovat a zútulnit vnitřní prostory školy. Nejde všechno hned, ale děláme to postupně a v rámci našich
možností. Chceme mít naši školu barevnou, tak jako pastelky, které nás doprovázejí po celou školní docházku. Začali jsme rekonstruovat třídy, chodby, jídelnu,…ať se naši žáci, ale i zaměstnanci ve škole cítí dobře. Víc Vám ale neprozradíme, protože na podzim pro Vás chystáme Den otevřených dveří, kde si můžete celou naši školu prohlédnout. Termín se určitě včas dozvíte. Budeme
se na Vás, občany Malých Hoštic, moc těšit!
			

Marcela Rončková, Hana Radová
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Klub Seniorů

Vážení přátelé,
opět je tu čas na malé ohlédnutí se za letošními aktivitami klubu seniorů. Pomalu uběhne
první polovina roku a my toho moc za sebou
nemáme. Na Nový rok jsme si přiťukli skleničkou vína, aby ten letošní byl ještě lepší, než
ten loňský. V únoru se konal již tradiční ples.
V březnu nám pan Mgr. Zdeněk Kravar udělal
skvělou (jinak to neumí) přednášku o Opavských podnikatelích. Bylo to pro nás pohlazení
po duši. Moc děkujeme. Pak nastal stav nouze.
Jsme šťastni, že jsme to všichni ve zdraví přečkali. No, ale už se aktivity pomalu rozjedou
a začínáme smažením vajec. A když se počasí
umoudří, uděláme si pěkné prázdniny (sportovní turnaj, opékání, výlety do okolí i do
dáli). Pokud váháte, zda jít do klubu seniorů
nebo ne, zkuste to nezávazně. Rádi Vás přivítáme. Do druhé poloviny roku všem přejeme
pevné zdraví a hodně štěstí.
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Kurzy práce
s počítačem
a internetem
Od září 2020 naše MČ bude opět pořádat kurz práce s počítačem pro seniory.
Pokud máte zájem, předejte prosím své
jméno a telefon na úřadě nebo mi napište sms na 607058338 a počátkem září
Vás budeme kontaktovat.
Jelikož někteří účastníci projevili zájem
o zlepšení svých znalostí v oblasti hledání, nakupování a bezpečnosti na internetu a také v úpravě fotografií a videí, nabízíme i možnost jen takto zaměřených
zdokonalovacích a procvičovacích lekcí.
V případě zájmu opět předejte kontakt
a zájem o konkrétní oblast a počátkem
září se dozvíte podrobnosti.

Fotbalová „korona“ - „A“ mužstvo
V úvodu tohoto článku, bych se rád ohlédl za uplynulou a nedokončenou sezónou. Pro Malé Hoštice to byla historicky první
účast v krajské soutěži 1.A třídy. Po podzimní části soutěže jsme obsadili devátou příčku z čtrnácti účastníků a těšili se na další
jarní boje o důležité body v tabulce.
Zimní příprava začala 4.února a vše probíhalo podle plánu. 28.2-1.3 jsme absolvovali herní soustředění v pro nás ideálním prostředí Brumova-Býlnici. Týden po návratu jsme ještě odehráli jedno přípravné utkání a potom pro nás všechny přišel šok s nouzovým stavem, který nám na dva měsíce zastavil veškerou fotbalovou činnost, a tak předčasně ukončil jarní část soutěže.
Obnovení fotbalové činnosti a tréninkového procesu nastalo v půlce května a již v tomto období prosakovali informace o
,,Prajzském poháru“ do kterého jsme se dostali na úkor V. Hoštic. V této soutěži se utká osm účastníku ve dvou skupinách a to
dvoukolově. Ještě musím podotknout, že nepůjde jenom o fotbal, ale všech osm oddílu se jednomyslně dohodlo, že se společně
bude podílet na pomoc potřebným. Těch, kteří potřebují nejenom finanční pomoc je celá řada. Oddíly se rozhodli pomoc Adamovi ze Štěpánkovic, který trpí svalovou dystrofií. Dar bude předán před finálovým utkáním za účasti všech zástupců oddílu.
V naší skupině ,,A“ se postupně utkáme s Kravařemi, Chlebičovem a Oldřišovem. Podle mého názoru je to výborný nápad. Kluci už jsou pořádně natěšení a také pro fanoušky půjde o pořádné zpestření, protože se potkají týmy ze sousedních obcí. Během
tohoto poháru máme jistotu šesti velmi kvalitních utkání a uvidíme, jestli si vybojujeme účast v semifinále. Naše domácí hřiště
otevřeme po rekonstrukci s účastníkem krajského přeboru z Oldřišova a to v neděli 14.6 od 17 hodin. Následně nás čekají další
dva domácí zápasy a věřím tomu, že náš fotbalový fanoušek si přijde na své a podpoří nás v hojném počtu.
Trenér ,,A“ mužstva mužů Grygarčík Roman

Lenka Prokschová

Za klub seniorů Drahoslava Armlichová

ZAHRÁDKÁŘI z Malých Hoštic
Zahrádkáři v Malých Hošticích
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Jana Buchvaldková

Můžeme
upozornit stromů
na další akce:
řezu ovocných
ve švestkové aleji.
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TJ Slavia

Malé Hoštice

Zajimavosti

Od 1.7.2020 bude provozovat SportBar
TJ Slavia pan Petr Armlich, který uspěl
ve výběrovém řízení a kterého Valná
hromada TJ potvrdila na svém zasedání
jako výherce. Těšíme se na spolupráci.
TJ Slavia Malé Hoštice má nového správce haly. Stal se jím pan Roman Grygarčík, který byl taktéž potvrzen hlasováním na Valné hromadě klubu. Roman
bude funkci vykonávat oficiálně od
1.9.2020 kdy již plánujeme plný provoz
Sportovní haly.
Za TJ Slavia Malé Hoštice, z.s.
Michal Kokošek, předseda oddílu fotbalu

Děvčata, pojďte
hrát fotbal !!!

Vážení příznivci fotbalu v Malých Hošticích, dovolte mi vás tímto informovat, že
jsme odstartovali v rámci našeho klubu za pomoci paní Jany Sikorové (Zina sport a
MFK Frýdek Místek) aktivitu za účelem rozvoje dívčího fotbalu v okrese Opava.
Inspirujeme se tak dalšími kluby v Moravskoslezském kraji jako je Frýdek Místek,
Karviná, Brušperk atd.
Jelikož máme za sebou všichni nelehké období, kdy bylo a ještě je vše nějak jinak, tak
i my jsme se museli přizpůsobit. Každá sezóna vždy začínala v září, ta letošní je krapet
jiná a proto již nyní začínáme s náborem pro holky okresu Opava do dívčích týmů
fotbalistek TJ Slavia Malé Hoštice.
První trénink bude 25.6.2020 v 17:00h ve fotbalovém areálu Malých Hoštic.
A ať mají i holky o zábavu během prázdnin postaráno, tak máme v plánu pokračovat
i během července a srpna minimálně 1x týdně.
Vás, příznivce fotbalu moc prosíme o vaši podporu a šíření této informace v okruhu
svých známých ať se nám dívek přihlásí co nejvíce.
Více informací v přiloženém letáku.
TJ Slavia Malé Hoštice
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Výzva TJ Slavia Malé Hoštice – Sportovní HALA TJMH
Vážení spoluobčané, zástupci Malohoštických spolků, příznivci sportu,
rádi bychom vás tímto vyzvali k přihlášení na níže uvedených kontaktech a k nahlášení případného zájmu o pronájem Sportovní haly TJMH.
Již se nám úspěšně blíží dostavba Sportovní haly a v mezidobí již připravujeme kalendář rezervací pro jednotlivá družstva TJ
Slavia Malé Hoštice a samozřejmě také myslíme na zájemce z řad dalších Malohoštických spolků, spoluobčanů městské částí
včetně zájemců mimo hoštických.
Již nyní evidujeme několik zájemců a vytvořit ten správný poměr mezi atraktivními a méně atraktivními časy pronájmů haly
versus provozní náklady nebude jednoduchá úloha, kterou se budeme snažit postupně vhodně zkombinovat pro nejvhodnější využití sportovní haly. Musíme, jak jsem již poznamenal výše, myslet také na ekonomickou stránku provozu haly a
procesně vyvážit náklady vs příjmy. V rámci jednotlivých pronájmů se nám již nyní například jeví dle získaných informací
z podobných zařízení v kraji, že např. některé dny v týdnu budou nastaveny na tzv. komerčně využitelné sporty jako badminton, tenis apod.
Z tohoto důvodu zde předběžně zveřejňujeme předpokládané cenové podmínky pronájmu haly, které budou následně odvislé od skutečných nákladů na provoz haly a také podle samotné zaplněnosti a využití haly.
Pro pronájem haly bude stanovena „startovní“ základní cena 450,- Kč / hodinu pronájmu haly nezávisle na dni v týdnu.
Tato cena bude výchozí částkou pro pronájmy haly včetně příslušných šaten, sociálních zařízení apod.
Celková cena pronájmu se bude poté posuzovat z více hledisek jako jsou například dlouhodobý pronájem, dopolední hodiny, spolky v rámci Malých Hoštic apod. Přesný ceník pro jednotlivé kategorie zveřejníme v nejbližším možném termínu
prostřednictvím webových stránek, zpravodajů atd. dle zaplnění haly a rezervací jednotlivých zájemců.
Prosím své požadavky na případné rezervace s uvedením kontaktní osoby, druhu sportu, dne v týdnu a časového úseku pronájmu haly posílejte na emailovou adresu: halamalehostice@gmail.com případně kontaktujte pověřenou osobu za TJ Slavia
Malé Hoštice - Břetislav Schaffartzik.
Zároveň budeme také kontaktovat předsedy jednotlivých spolků z Malých Hoštic pro individuální jednání s ohledem dlouhodobého využívání Sportovní haly.

Všechny Malohoštické a Pustojakartické srdečně zveme na Den otevřených dveří sportovní haly dne 11. července od 14 – 17 hodin.
Za TJ Slavia Malé Hoštice, z .s.
Michal Kokošek, předseda oddílu fotbalu
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www.napojove-centrum.cz

ul. U Cukrovaru 13, Opava - Kateřinky (vedle restaurace Contact)

MALOOBCHODNÍ PRODEJ ZA AKČNÍ CENY PRO DOMÁCNOSTI, ŠIROKOU VEŘEJNOST
Domácí výčep Zlatovar:

Opavská desítka 10˚
659,-/20 L
(1L=32,95)
929,-/30 L
(1L=30,96)
1.449,-/50 L
(1L=28,98)
Opavská jededenáctka 11˚
699,-/20 L
(1L=34,95)
989,-/30 L
(1L=32,96)
1.549,-/50 L
(1L=30,98)
Opavský ležák 12˚
(1L=36,95)
739,-/20 L
1.049,-/30 L
(1L=34,96)
1.649,-/50 L
(1L=32,98)
Ceny uvedeny s DPH

Sudové limonády z produkce
Zlatovar
Zlatocola, s colovou příchutí

459,-/30L
659,-/50L

(1L=15,30)
(1L=13,18)

Malina, Citron, Pomeranč
Jahoda, Kiwi, Hrozno

449,-/30L
599,-/50L
Bezinka

529,-/30L
699,-/50L

(1L=14,96)
(1L=11,98)

Využijte možnost VRÁCENÍ ZBOŽÍ
Zlatovar Express SERVIS
Narozeniny, Svatba, Firemní večírek?
Lihoviny, vína, sekty a piva v Keg sudech (vyjma sudů z minipivovarů)
lze VRÁTIT neotevřené a nepoškozené (poškozená nesmí být ani
ochranná známka po předložení účtenky do 10 dnů ode dne prodeje
zboží v maloobchodní prodejně Zlatovar Express.
Platí pouze pro osoby starší 18-ti let.
Vztahuje se pouze na lihoviny, sekty, vína a piva v Keg sudech.

(1L=17,63)
(1L=13,98)

NEJVĚTŠÍ výběr značek sudového piva v Opavě !

Vratná záloha Keg sud:
20L/ 1 400,-, 30L/ 1 200,-,
50L/ 1 000,- a 1 200,- (limo)

Půjčovné chlazení po celý rok při zakoupení sudového piva Zlatovar

www.napojove-centrum.cz

Ceny lihovin, nealka, piva, vína ON-LINE:
www.katalognapoju.cz
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✆ 728 644 712
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ZAL.

P

1298

Po–Pá: 8.00–17.00 | So: 8.00–12.00
AKCEPTUJEME PLATEBNÍ KARTY!

www.pijsrozumem.cz

Nyní je náš sklad dostupný i z obchvatu – Exit Pekařská

✆ 728 644 712

všeho druhu · lihoviny · víno · gastro zboží ·
· Pivo a nápojeprodej
po kusech · samoobsluha ·
·

