Vážení spoluobčané,
našlo by se jen málo těch, kteří na letošní mírnou zimu žehrali. Sníh
téměř žádný, takže nebylo co vyhazovat, řidičům to tolik neklouzalo, i
když pár pěkných havárek bylo. Mrznout také moc nemrzlo, takže jsme
ušetřili i něco na topení. Ale plynaři mají ještě pořád velké zásoby, moc
plynu neprodali, tak se můžeme těšit jaká bude jeho nová cena. Pamětníci
nepamatují, že by již počátkem února bylo jarní počasí, v plném květu
jsme našli v zahradě trsy bledulí, sněženek a v půli března září pestrými
barvami tulipány a keře zlatého deště. Ještě, že stačili sportovci využít
první lednové soboty k uspořádání hokejového turnaje na „Kamplu“, kdy
ještě byl poprašek sněhu a mrzlo. Za pár dnů se oteplilo a dalšího ledu
jsme se již nedočkali. Počátek ledna se nesl jako každoročně v duchu
plesové sezóny a ani letos jich nebylo plesů málo. Tradičně dobře se
jejich účastníci bavili na plesech Českého červeného kříže, zahrádkářů,
hasičů, sportovců, na maškarních plesech základní a mateřské školy i
seniorů. V uplynulém období proběhly i výroční členské schůze téměř
všech společenských organizací, kromě TJ Slavia, která se bude konat 30.
března tohoto roku. V první dekádě ledna se konalo společné zasedání
zastupitelstva a zástupců všech společenských organizací, základní a
mateřské školy naší městské části, na kterém bylo zhodnoceno
společenské dění u nás v uplynulém roce a nastíněn společný program
v oblasti sportovního a kulturního vyžití v roce letošním. Zastupitelstvo
městské části děkuje touto cestou všem, kteří přispívají a pomáhají při
přípravě všech těchto společenských akcí, které se stávají nedílnou
součástí našeho každodenního života. A není jich málo. Když jsme je dali
dohromady, je jich něco ke čtyřiceti v tomto roce. O všem budete
průběžně informování v místním rozhlase, pozvánkami, na internetu,
plakáty. Chce to jen jedno. Vzít si čas a zúčastnit se. Z těch posledních
vzpomenu na loutkové divadlo pro děti či na ukázka aranžování s jarní
a velikonoční tématikou, kterou předváděla paní Hanka Režnarová, krásná
velikonoční vajíčka malovala paní Jindřiška Fussová a pan Josef Šimek
z Opavy nám přiblížil tajemství úspěšného pletení karabáčů z vrbového
proutí. Pozadu nezůstali ani hasiči, obzvláště jejich manželky, které si
spolu s dětmi připravily hezké a příjemné sobotní odpoledne a v klubovně
hasičárny se malovala vajíčka, zdobily čerstvě napečené a voňavé

perníčky a připravovaly se různé nápadité dekorace k výzdobě svých
příbytků a velikonočního stolu. Dala se tam dohromady velmi dobrá parta
lidí, která je ochotna pro dobro věci udělat ledacos, ochotně přiloží ruku
k dílu a pomůže i při akcích pořádaných obecním úřadem. A co víc:
zapojují do těchto aktivit mladou generaci, své děti. Děkujeme Vám.
Zastupitelstvo spolu s Českým červeným křížem a pracovníky rychlé
záchranné pomoci z organizovalo a uspořádalo počátkem března tohoto
roku dva kurzy zdravotnické pomoci. Tyto kurzy absolvovalo 28 občanů
naší městské části, z téměř všech našich společenských organizací.
Smyslem tohoto školení bylo osvojit si postupy při první pomoci člověku,
kterého postihne jakákoliv nehoda, do doby, než přijde odborná pomoc.
V naší městské části se pořádá celá řada sportovních, společenských, ale i
jiných akcí, kde může dojít k úrazu, ke zranění či jiné nehodě. K nenadále
události ale může dojít i v běžném životě a bude třeba rychle pomoci
komukoliv z nás. Proto ta akce, kterou jsme připravili a uskutečnili. Měla
velmi dobrý ohlas a zastupitelstvo touto cestou přednášejícím i
zúčastněným děkuje. V průběhu následujících týdnů budou zakoupeny
pohotovostní lékárničky, které budou k dispozici pro tyto účely.
Nyní k akcím investičního i neinvestičního charakteru v letošním
roce. Hotový je prováděcí projekt budoucího víceúčelového domu a
v současné době probíhá územní a stavební řízení. Po jeho ukončení
proběhne výběrové řízení na firmu, která bude rekonstrukci provádět.
Rovněž se započalo se zpracováním projektu zbývajících 11 ulic na
vybudování splaškové kanalizace v naší městské části. Obě tyto akce jsou
hrazeny z rozpočtu Statutárního města Opavy.
Z našeho rozpočtu je připravena rekonstrukce kapličky v Pustých
Jakarticích, která proběhne ve dvou etapách, a to v letošním a příštím
roce. Také se vybuduje chodník směrem od křižovatky na Služovice.
Připravuje se projektová dokumentace pro nová stanoviště pro kontejnery
na ulici Cihelní a Sportovní včetně realizace. Rovněž je v přípravě
přesunutí části oplocení TSMO na ulici Cihelní, tak, aby byla tato část
zprůchodněna k cyklostezce směrem na Chlebičov. I na ní se bude
pokračovat, a to druhou etapou až k bunkru. V letošním roce počítáme
s vyčistěním a případným prohloubením studny v parčíku na návsi,
abychom mohli v době sucha využít vody k zavlažování parku. Počítáme
rovněž s vyčištěním některých příkopů na území našeho katastru.
Připravují se rovněž úpravy interiéru kaple, abychom mohli být s úpravou
hotovi do odpustu, kdy chceme při této příležitosti vzpomenout 120.
výročí, kdy byla postavena. Vodovody a kanalizace budou v letošním roce
realizovat výměnu vodovodního potrubí na ulicích Dvořákova,
Smetanova a konce ulice Opavská. Jistým způsobem se každého z nás
dotkne výstavba spojky S 1 – Globus – Kaufland, která se rozjede
v nejbližších dnech. Rovněž snížení terénu na pravém břehu řeky Opavy
směrem ke trati, které se má začít podle předběžných informací
v polovině roku, nám bude do jisté míry komplikovat život. Obtížněji se
budou občané pracující v Ostroji či v Obalech dostávat do práce, rovněž

tak bude cesta složitější pro všechny, kteří pravidelně nakupují v Globuse.
Po dokončení a konečných úpravách chystáme projektovou dokumentaci
a realizaci osvětlení chodníku až ke Globusu. Z informací, které máme ve
věci výstavby rodinných domků na ulici Sportovní, můžeme sdělit, že
záměrem města je postavit domky včetně inženýrských sítí
dodavatelským způsobem tj. na klíč.
Pro rok 2008 má zastupitelstvo městské části k dispozici rozpočet ve výši 5 130 000,Kč, který byl rozdělen a schválen na veřejné schůzi zastupitelstva dne 26.2.2008.
Rekonstrukce kaple a kapličky v P.J.
Opravy, údržba komunikací, chodník, kanalizace
Správa a provoz úřadu městské části-opravy a údržba,
služby, konzultace, služby pošt, telekomunikací, el.energie,
plyn, voda, nájemné, pojištění, zpravodaj, kanc.potřeby, pojištění,
dohody o provedení práce,odměny zastupitelům, sociální a
zdravotní pojištění, opravy rozhlasu, kopírka
Příspěvky společenským organizacím
Výsadba a údržba zeleně
Nákup stanů, stoly,lavice
Dopravní hřiště, přemístění oplocení,kontejnery
Občanské záležitosti,sociální pomoc a péče,dotace,služby,
materiál,věcné dary
Jednotka sboru dobrovolných hasičů

1 210 000,719 000,-

1 732 000,271 000,274 000,330 000,327 000,170 000,97 000,-

MVDr. Stanislav Kubesa
starosta městské části

Pár drobností...
Přijmeme 1 –2 pracovníky nebo pracovnice i na částečný úvazek
k práci na údržbě zeleně. Zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadě.
Připomínáme majitelům psů povinnost zaplatit poplatek za psa,
který činí 200,- Kč ročně a to nejpozději do konce dubna. Připomínáme
rovněž povinnost, aby každý pes byl na obojku opatřen známkou. Policie
tuto povinnost kontroluje. Současně připomínáme chovatelům psů úklid
psích hromádek při jejich venčení a při procházkách. Sáčky na psí
exkrementy jsou k dostání bezplatně na obecním úřadu.
Majitelům vozidel, kteří pravidelně parkují svá vozidla na místních
komunikacích a nemají dosud zaplacen poplatek za parkování vozidla
připomínáme, aby tak neprodleně učinili a předešli tak případným
komplikacím vzniklým v souvislosti s nedodržováním platné vyhlášky.
Množí se rovněž nešvar „m y t í a u t“ na vozovkách a přilehlých
chodnících. K tomuto účelu si využijte svých dvorů, nebo myček, které
jsou k dispozici téměř na každé benzinové pumpě. Jedná se o další

porušování platných zákonů a vyhlášek a o znečisťování životního
prostředí saponáty.
Zastupitelstvo městské části

Přehled kulturních a společenských akcí v roce 2008
24. února 2008

loutková pohádka „Pohádky pana Pohádky“

13. března 2008

velikonoční aranžování

12. a 13. dubna 2008

prodejní výstava na OÚ „Zahrada je hra“

květen 2008

oslava ke Dni matek

červen 2008

Den dětí, jízda zručnosti – žáci ZŠ, rozloučení se školáky

červenec 2008

posezení pod širákem s country skupinou

září 2008
přivítání nových školáků, dvoudenní Malohoštický,
odpust, zájezd pro matky s dětmi
říjen 2008

muzikál pro nejmenší „Kocourek Modroočko“

listopad 2008

vánoční jarmark, vánoční aranžmá

prosinec 2008

Mikulášská soutěž a nadílka, vánoce v obci
Silvestrovský běh

Divadelní představení pro děti
Mezi kulturními akcemi, pořádanými místním obecním zastupitelstvem, nechybí
samozřejmě prostor i pro naše nejmenší spoluobčany. Tak tomu bylo i v neděli
24. února 2008, kdy do naší obce zavítal opavský loutkoherecký soubor
Divadélko na dlani, který zde vystoupil s programem „Pohádky pana Pohádky“.
V sále obecního domu mohly děti shlédnout pohádky „O Budulínkovi“ a „O
Červené Karkulce“. Pro účely divadelního představení byla část sálu obecního
domu upravena tak, aby na vyvýšeném podiu mohli herce vidět opravdu všichni
diváci. Úspěch akce potvrdil nejen do posledního místa zaplněný sál, ale i
rozzářené oči malých diváků.

Velikonoce v obci
Před blížícími se velikonočními svátky připravilo obecní zastupitelstvo ve
čtvrtek 13. března v podvečer inspiraci pro ty, kteří si chtějí sváteční dny zkrášlit
symboly blížícího se jara. V sále obecního domu předvedla paní Hana
Režnarová různé způsoby velikonočního aranžmá a květinové výzdoby
domácnosti. Paní Jindřiška Fussová ukázala své dovednosti při malování a
zdobení kraslic a pan Šimek z Opavy zase představil způsoby, jak se dají vázat
pomlázky. Většinu krásných předmětů si mohli zájemci také zakoupit.
Mgr. Miroslava Konečná

Zahrada je hra – výstava prodej květin a zahradnických potřeb
Obecní úřad místní části Malé Hoštice zve všechny občany Malých Hoštic i
ostatní zájemce na dvoudenní zahradnickou prodejní výstavu, která se uskuteční
ve dnech 12. a 13. dubna 2008.
Na výstavě budou prezentovány a nabídnuty k prodeji:
- řezané a naaranžované květiny Střední zahradnické školy z Ostravy - Hulváky
- sušené vazby paní Vlasty Truparové z Opavy
- závěsné květiny do zahrady, pergoly a jiné zahradnické potřeby manželů
Sládečkových
- zahradní keramika a květiny ze Střední zahradnická škola Velké Heraltice
- zahradní keramika paní Jany Černé z Opavy
- drobná keramika a košíkářského zboží
- keře, zakrslé stromky a skalničky
Akce „Zahrada je hra“ se uskuteční v celém areálu obecního úřadu a
v přilehlých prostorách.
Posezení u dobrého jídla a pití pod stany u obecního domu je zajištěno. V rámci
programu proběhne také soutěž pro děti. Výstava začíná v sobotu ve 14 hodin.
Srdečně zve místní zastupitelstvo

Sbírka na zvon v Pustých Jakarticích
V návaznosti na veřejná jednání zastupitelstva obce a
besedy konané v Hostinci U Agáty v Pustých Jakarticích
proběhla dne 16. února 2008 v odpoledních hodinách
sbírka na výrobu zvonu, který bude zavěšen ve zvonici
naší kapličky po její rekonstrukci.
Zvon bude vyroben akademickým sochařem
panem Josefem Tkadlecem z Halenkova, což je obec,

která se nachází ve východní části okresu Vsetín. Firma Zvonařství Tkadlec se
může pyšnit realizací mnoha krásných zvonů, jejichž zvuk se rozléhá z věží
kostelů, kaplí a zvoniček v nejrůznějších koutech České republiky, ale i v jiných
částech světa. Pro představu jmenujme například státy jako jsou Indonésie,
Spojené státy americké, Gruzie a Kazachstán.
Ale vraťme se ke sbírce. V sobotu dne 16. února kolem sedmnácté hodiny
se komise ve složení Josef Schattka, Josef Řehulek a Karel Kopperberg vydala
za svým posláním napříč Pustými Jakarticemi. Abychom předešli případným
spekulacím byl pro účely sbírky připraven formulář, na který musel každý dárce
svým podpisem potvrdit výši finančního daru. Naprostá většina našich obyvatel
o sbírce věděla dlouho dopředu a ostatní, kteří se nezúčastňují zasedání
zastupitelstva obce ani besed věnovaných rekonstrukci kapličky a bývalé
hasičské zbrojnice, byli o termínu konání sbírky informováni písemně. Je více
než potěšitelné, že komise mohla na konci sbírky konstatovat následující :
33 dárci = 24 250 Kč
Díky dobrosrdečnosti našich obyvatel a významu, jaký plánované
rekonstrukci objektu kapličky a bývalé hasičské zbrojnice přikládají, jsou
výsledky prvního kola sbírky přímo fantastické. Vždyť se podařilo vybrat celou
polovinu částky potřebné k výrobě zvonu. Považuji za nutné napsat to, že se do
sbírky zapojily všechny rodiny, a to nejen jakartické.
Za všechny, kteří se na dosavadním průběhu sbírky podíleli. se charakteru
obyvatel Pustých Jakartic, ale i ostatních dárců, hluboce klaním.
V Pustých Jakarticích dne 24. února 2008.
Jiří Chmelař ml.

Informace k zápisu žáků a dětí pro školní rok 2008 /2009 na ZŠ a MŠ
Opava – Malé Hoštice
Zápis do 1.třídy proběhl na naší základní škole již 18. ledna. Tento pro budoucí
prvňáčky i jejich rodiče jistě důležitý první krok letos učinilo 28 dětí. Po
hubených letech a malých počtech žáků ve třídách se tak školní lavice opět
patřičně zaplní.
Rodiče se však rozhodně nemusí obávat velkého počtu žáku právě v první třídě.
Již nyní víme, že několik dětí bude mít odloženou školní docházku.
V loňském školním roce jsme mezi rodiči provedli dotazníková šetření, která
ukazují, že rodiče naší škole důvěřují. Snažíme se maximálně využít právě té
skutečnosti, že naše škola patří mezi ty menší. Můžeme tak snadněji vytvářet
bezpečné prostředí rodinného typu, kde se děti i učitelé navzájem opravdu znají
a důvěřují si. Prostředí, kde se každé dítě může vzdělávat, tvořit a rozvíjet celou
širokou škálu svých dovedností, aktivit a zájmů.
Pro zajímavost uvádíme počty zapsaných žáků v posledních letech :
1998

28 žáků

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2007
2008

23
18
27
30
19
23
16
17
28

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2008 / 2009 proběhne 9. 4. a 10.4.
2008 v budově mateřské školy od 8,00 – 16,00.
Přihlášky si můžete vyzvednout již od 1. dubna a k zápisu je přineste potvrzené
dětským lékařem.
Zájem o umístění dítěte do mateřské školy dlouhodobě převyšuje možnosti a
kapacitu tohoto zařízení. Ve vlastním zájmu, prosím, uvádějte u zápisu všechny
skutečnosti , které by mohly ovlivnit přijetí vašeho dítěte. Po ukončení
správního řízení je kapacita mateřské školy naplněna a není možno rozhodnutí
změnit.
Dagmar Mlčochová, ředitelka

Zpráva ČĆK
Vážení spoluobčané,
chtěla bych Vás seznámit s práci ČČK v naší obci za uplynulé období
počátečních měsíců roku 2008. Zimní období patří zábavě a ani naše složka
nezůstala stranou. Dne 19. ledna jsme uspořádali vydařený ples s bohatou
tombolou.
Jak jistě víte, probíhala v měsících únoru a březnu 2008 zdravotnická školení,
která byla rozdělena tak, aby se jich mohli zúčastnit zástupci všech složek naší
obce. První část, v sobotu 1. března v odpoledních hodinách, navštívilo 10 členů
především společenských složek. Závěrečná část školení, která proběhla v
pondělí 10. března, byla ukončena prověřením základních norem zdravotnických
znalostí všech absolventů.
Ve středu 12. března proběhla v sále obecního domu pravidelná výroční členská
schůze ČČK, na které byla zhodnocena činnost organizace v minulém roce a
předneseny plány na rok současný. Také v letošním roce rádi přijmeme nové
členy ČČK, zájemci se mohou hlásit u p. Wehowské na telefonním čísle 553
765 362.
Alžběta Wehowská
předsedkyně ČČK Malé Hoštice

Zpráva o činnosti SDH Malé Hoštice
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás v krátkosti seznámil s činností naší organizace za první
měsíce roku 2008. V měsíci lednu se jako každý rok konala výroční valná
hromada, na které byla zhodnocena činnost za uplynulý rok a zároveň schválen
plán činnosti na rok letošní. Na výroční schůzi se vzdal mandátu starosty sboru
Jan Fiala a ve funkci jej vystřídal Pavel Věncek, dále došlo i ke změně na postu
jednatele, kde pro svůj vysoký věk ukončil činnost pan Josef Šafarčík a
nahradila ho paní Zuzana Gaura.
V únoru jsme uspořádali turnaj v stolním tenise smíšených párů, kterého se
zúčastnilo 10 dvojic. Dále byl uspořádán tradiční hasičský bál v místní
restauraci u Lípy, který se mezi spoluobčany těší velkému zájmu. Tímto bychom
chtěli poděkovat všem sponzorům, kteří nám přispěli do tomboly, která byla tak
jako v jiných letech hodně bohatá a každý účastník si určitě odnesl nějakou
cenu.
V letošním roce bychom rádi uspořádali dvě hasičské soutěže v požárním
sportu, a to na přelomu měsíců května a června.
To by bylo z naší činnosti za uplynulé měsíce vše a o dalších aktivitách vás
budeme informovat v příštích číslech zpravodaje.
Roman Sliž

Hoštický fotbal před startem jarní části
Zimní fotbalová přestávka je pomalu minulostí a nejen aktivní hráči již
netrpělivě čekají na první jarní hvizd. Jarní část navazuje na podzimní, a tak se
nám na hřišti opět představí 5 družstev – muži A, muži B, dorost, mladší žáci i
mini žáci. Aby však nedošlo k mylným představám, že zimní fotbalová
přestávka znamená pro hráče a výbor chvíle naprostého klidu, zmíníme zásadní
body zimního období:
po celé „netréninkové“ období se jednotlivá družstva scházela k přátelským
fotbálkům za účelem udržení kondice i kamarádských vztahů v kolektivech
22.12.2007 proběhl vánoční turnaj mužů (A i B) v tělocvičně ELIMu
29.12.2007 se uskutečnilo tradiční předsilvestrovské klání „Nad kaplicou – Pod
kaplicou“
31.12.2007 byl odstartován neméně tradiční „Silvestrovský běh“
po Novém roce se rozbíhá tvrdá zimní příprava (zejména muži A, dorost či
mladší žáci)
20.1.2008 proběhla výroční a zároveň volební členská schůze oddílu kopané v
prostorách obecního úřadu za účasti starosty a místostarosty obce
1.2.2008 jsme si zaskotačili na sportovním společenském plese
7.-10.2.2008 soustředění mužů na Malé Morávce
20.-23.2.2008 soustředění dorostu v Malých Hošticích
16.3.2008 schůze nového výboru s volbou předsedy
22.3.2008 jarní brigáda výboru – tradiční příprava areálu na start sezóny

29.3.2008 sběr šrotu
30.3.2008 výroční schůze celé TJ Slavia Malé Hoštice
další akce nepořádané TJ Slavia - schůze OFS, školení trenérů, seminář – péče o
trávníky
Vyvrcholením všech výše popsaných akcí je samozřejmě start jarní části sezóny
2007/2008, která nám v první polovině po herní stránce zatím přinášela příjemné
výsledky. Všichni si přejeme, aby se vynaložené úsilí podařilo proměnit ve
vítězství na hřišti a na prahu léta si pak budeme moci užít nejvydařenější sezóny
v historii malohoštického fotbalu! Doufáme, že snahu hráčů, trenérů i výboru
přijde opět podpořit velká kulisa našich příznivců!
Malý komentář k proběhlým schůzím. Členská schůze fotbalového oddílu
nepřinesla žádné vítané překvapení, složení výboru zůstalo prakticky totožné. Z
nových členů se podařilo pro práci ve výboru získat Romana Persicha, Pavla
Týna, Petra Tamfala a Břetislava Schaffartzika, očekávaný přísun nových lidí a
tím i myšlenek z řad nespokojených členů se nekonal...těžko říct, zda je to dobře
nebo špatně, ale na takové úvahy není prostor. K volbě svého předsedy se tak
sešel téměř staronový výbor, protože členství se vzdali pouze dlouholetý trenér a
funkcionář Rudolf Fiala a Lojza Fiala, kterým bychom tímto chtěli poděkovat.
Vzhledem k nenalezení vhodného kandidáta, jenž by dobrovolně tuto funkci
zastával, nakonec předseda oddílu kopané zvolen nebyl a výbor oddílu kopané je
tak založen na práci sekretáře, pokladníka a „pracovních“ skupin, které mají
přidělenu oblast své činnosti. Činnost oddílu tak nebude ohrožena a snad se tak
podaří překlenout toto složité období do doby, než se do práce výboru aktivně
zapojí nově nastupující generace dnes již nehrajících fotbalistů, kteří dál budou
chtít zůstat u fotbalu a podpořit ho i jinak, než jen na trávníku nebo u piva.
Plánů do budoucna je spousta, pomalu, ale přece se daří některé uskutečňovat a
za to patří velký dík aktivním členům výboru i oddílů, příspěvkům obecního
úřadu a hlavně finanční podpoře našich sponzorů!
Příjemné jarní zážitky v našem areálu i mimo něj Vám přeje
Oddíl kopané
Fotbalový výbor
Nad kaplicou – Pod kaplicou

Soustředění mužů

Tréning mladších žáků

