
vodovodního řadu na ulici U Statku apod. 
V rámci investic bude náročný rok pokra-
čovat. V dubnu se začne budovat cyklos-
tezka pro pěší i cyklisty ke Kauflandu, ve 
stejném měsíci budou započaty stavební 
práce SmVaKu na ulicích Opavská, Škol-
ní, Sportovní a V Zátiší, kde budou opravy 
nejrozsáhlejší. Velká investiční akce začne 
v  polovině května, a  to přístavbou hasič-
ské zbrojnice včetně sociálního zařízení 
pro řidiče dopravního podniku. Celková 
částka na investiční akce dosáhne letos 
téměř 10.500.000 Kč včetně dotace. Akce 
SmVaKu je hrazena samostatně z  jejich 
rozpočtu, chodník na ul. Sportovní je roz-
počtovaný na 1.700 000 Kč.
Velice ráda jsem přijala milá pozvání 
k  setkáním a  výročním schůzím našich 
spolků a organizací, kde jsme probrali vše 
okolo svých činnosti a mnohdy zajímavá 
témata. Je to nejlepší inspirace a hodnoce-
ní naší společné práce. Na další setkání se 
moc těším a také na společenské a kultur-
ní akce, které pro vás připravujeme. Snad 
nám to už vyjde a  naše plány nepřeruší 
nějaká vládní opatření.

Marcus Tullius Cicero: „Mír je svoboda zalo-
žená na uznání práv každého člověka“

Milí Malohoštičtí,
venku se už opatrně hlásí o slovo přichá-
zející jaro. Velikonoce v letošním roce při-

Vážení spoluobčané,

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

Informace
občanům

Tiráž: Vydává Úřad městské části Malé Hoštice, Slezská 11, 
747 05 Opava - Malé Hoštice. Periodický tisk územního 
samosprávného celku. V Malých Hošticích dne 28. 3. 2022  
číslo 30/2022. Za obsah zodpovídají jednotliví přispívající. 
Redakční rada: Mgr. Miroslava Konečná,  Mgr. Ing. Lenka 
Prokschová, Karel Kopperberg a Ing. Marie Vegelová. Pří-
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-city.cz a lenkaprokschova@seznam.cz. Uzávěrka příspěvků 
do dalšího čísla dne 13. 6. 2022. Tisk a grafická úprava: H&B 
Tisk a.s., Opava

jistě mi dáte za pravdu, že poslední dva 
roky neprobíhaly zcela normálně, že jsme 
se nesdružovali a zvykli jsme si v souvis-
losti s covidovou pandemii žít tak trochu 
osamoceni. Přestali jsme sportovat, chodit 
za kulturou, volný čas jsme většinou trá-
vili v  rodinném kruhu. Začali jsme více 
sledovat internet, televizi, děti propadly 
více počítačům či mobilům. Sotva covi-
dová pandemie pomalu slábne, stojíme 
před celosvětovým problémem, kdy Evro-
pa zažívá šok z  války na Ukrajině, která 
bude mít vliv na životy nás všech. Zažívá-
me ale i velkou vlnu solidarity v mnohých 
formách. Naše obec nezůstala pozadu 
a  zastupitelé schválili příspěvek Ukra-
jinským uprchlíkům ve výši 20.000 Kč. 
I  město Opava zřídilo transparentní účet 
9557232/0800, kde můžete posílat finance 
na lokální pomoc pro uprchlíky, kteří byli 
ubytováni v  Opavě. Podrobnosti najdete 
na webových stránkách města. Za jakou-
koliv pomoc a  podporu Ukrajině Vám 
z celého srdce děkuji!
Přes všechny kruté nesnáze jde život dál 
a naše obec investovala a nadále připravuje 
i řadu aktivit, ať už investičních, vzděláva-
cích či společenských. U obecního úřadu 
byly nainstalovány nové lavičky, v Pustých 
Jakarticích se opravil chodník, v  lesopar-
ku začínáme budovat pro děti broukoviš-
tě, přírodní průlezky, připravujeme další 
projektové dokumentace na přeložku 

padly na polovinu dubna a  vy si můžete 
přijít s  dětmi týden před Velikonocemi 
vyrobit či zakoupit na velikonočních díl-
ničkách dekorace do bytu.
Z  celého srdce Vám přeji, aby váš život 
nebyl ničím a nikým ohrožován a nechť 
jsou Vaše další dny naplněné mírem, 
dobrým zdravím, štěstím a  spokojenos-
tí. Užijte si velikonoční svátky v poklidu 
a mějte radost ze všeho nového, co s jarem 
přichází. Krásné, pohodové a požehnané 
Velikonoce!    Miroslava Konečná
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Malohoštický zpravodaj 

Informace pro občany

Neustále diskutované téma separovaného odpadu v naší měst-
ské části stále pokračuje. Názory typu,“tu ubrat, tu přidat, zele-
nou ubereme, žlutou přidáme…“, zaznívá nejen v prostorech 
obecního úřadu, ale i v různých dalších diskusních fórech. 
V období covidu mnoho domácností nakupovalo přes e-shopy 
a popelnice i přilehlé okolí se plnily kartony a obaly z došlých 
výrobků, nyní nastává období jarního úklidu a mnozí budou 
chtít využít těchto prostor k  lehkému „zbavení se“ nepoho-
dlného odpadu. Rád bych upozornil, že popelnice jsou urče-
ny POUZE pro jasně daný tříděný odpad. Koberce, matrace, 
kočárky, molitany, gumy, oblečení či elektroodpad zde určitě 
nepatří. K tomu slouží pro naši městskou část sběrný dvůr na 
Hálkové ulici, který již od 15. 3. funguje v letním režimu a je 
možné tam zavést odpad 6x v týdnu.
Jak jsem psal již dříve, obec zakoupila fotopasti, které jsou umís-
těny a nasměrovány na místa s nádobami na separovaný odpad. 

Byli jsme nuceni začít tato místa monitorovat, protože stále 
docházelo k hromadění nepohodlného odpadu z domácnos-
tí, který se některým nechtělo vozit do Opavy. Bohužel každý 
takový úklid a odvoz nepořádku nás stojí peníze z obecního 
rozpočtu a odkládání odpadu na tato místa, který patří na sběr-
ný dvůr, zavání pokutou, týkající se založením černé skládky. Ať 
si každý zváží riziko z toho plynoucí. Na základě dat z fotopastí 
máme již první adepty na hlavní cenu „Ropák roku“. 
Chtěl bych vás všechny požádat, abyste se dívali kolem sebe, 
upozorňovali na ničení a  poškozování obecního majetku či 
jeho znečištění odpadem. Je to naše společné prostředí, ve kte-
rém žijeme, ve kterém vyrůstají naše děti.
Upozornění: První vývoz Bio popelnic začíná v Malých Hoš-
ticích dne 8.  4.  2022 a  Harmonogram strojního zametání 
vozovek pro městskou část MH najdete v přiložené tabulce.

Lukáš Vaněk

V pondělí 4. dubna budou přistaveny tři kontejnery pro jarní úklid. Přivezeny budou ve 14:00 hodin 
a odvezeny téhož dne v 18:00 hodin a  jsou určeny na organický odpad, například trávu, suché listí, 
větve a shrabky.
Jeden kontejner bude v Pustých Jakarticích a dva v Malých Hošticích u hasičské zbrojnice a u restaurace 
U Lípy. Prosíme o úsporné ukládání a udržování pořádku okolo kontejnerů. Dále také žádáme, abyste 
ve zmíněných místech neparkovali.

Jarní úklid 

Žlutá, modrá, zelená…. 
nakládání s odpady v naší městské části

Harmonogram strojního zametání vozovek v městských částech 
Opavy v roce 2022

Trasa Příměstská 
část Termín

Měsíc

Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen

P. MH Malé 
Hoštice

1. termín 5. 4. (út) 3. 5. (út) 31. 5. (út) 28. 6. (út) 26. 7. (út) 23. 8. (út) 20. 9. (út)

2. termín 6. 4. (st) 4. 5. (st) 1. 6. (st) 29. 6. (st) 27. 7. (st) 24. 8. (st) 21. 9. (st)
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Informace pro občany

PODĚKOVÁNÍ
I přesto, že je teprve 1. čtvrtletí kalen-
dářního roku, jsem ráda, že už mohu 
nyní poděkovat mnohým jednotlivcům 
a našim spolkům za organizování růz-
ných zajímavých akcí. Bez těchto obča-
nů by se mnohé aktivity nemohly v obci 
uskutečnit.

PODĚKOVÁNÍ JEDNOTLIVCŮM
•	 p.  Šárce	 Schaffartzikové	 za	 skvělé	

zorganizování Tříkrálové sbírky
•	 všem	stálým	i novým	koledníkům	za	

příkladnou pomoc při organizování 
Tříkrálové sbírky, ve které se letos 
vybralo 91.900 Kč

•	 panu	 Luboši	 Fialovi	 za	 ochotu	 při	
práci se stroji na budování přírod-
ního hřiště pro děti a  broukoviště 
v lesoparku

•	 p. Pavlu	Věnckovi	za	instalaci	stoja-
nů u obecního úřadu a všestrannou 
pomoc při organizaci k  vybudová-
ní broukoviště a  přírodního hřiště 
v lesoparku

•	 pánům	 Pavlovi	 Věnckovi,	 Romanu	
Sližovi, Patriku Národovi, Micha-
lu Paverovi a  dalším za práci, kte-
rou odvedli při řezání obrovských 
kmenů k vytvoření přírodního dět-
ského hřiště

•	 paní	Petře	Pitrašové	a Marii	Vegelo-
vé za pomoc při projektových návr-
zích přírodního dětského hřiště

•	 p.  ředitelce	 Marcele	 Rončkové	
a  ostatním pedagogům za ochotu 
zorganizovat přípravy ke 100. výročí 
založení naší mateřské školy

•	 p.  Janě	 Paverové	 za	 úklid	 dětského	
hřiště a  upozornění na nepořádek 
na něm

•	 panu	Danku	Adametzovi	za	ochotný	
přístup a pomoc k výsadbě stromů

•	 panu	 Helmutu	 Holešovi	 za	 aktivitu	

v souvislosti s přípravou obnovy oken 
v naší kapli

•	 panu	Zdeňku	Kravarovi,	za	pravidel-
né příspěvky do Zpravodaje

PODĚKOVÁNÍ SPOLKŮM
•	 velice	 si	 vážím	 práce	 našich	 hasi-

čů, kteří nezištně pomáhají v  krizo-
vých situacích s převozem uprchlíků 
z Ukrajiny a s rozvozem věcí ve spoje-
ní s humanitární pomoci na Ukrajinu

•	 ČČK	za	uspořádanou	sbírku	zdravot-
nického materiálu pro Ukrajinu

•	 sportovcům	 za	 odvoz	 šrotu	 a  úklid	
v areálu TJ Slavia

•	 všem	předsedům	spolků,	kteří	zorga-
nizovali společná setkání u příležitos-
ti výročních schůzi pro členy spolků

•	 všem	autorům	článků	našich	spolků	
za příspěvky do Zpravodaje

PODĚKOVÁNÍ SPOLUOBČANŮM
•	 spoluobčanům	 za	 finanční	 dary	 do	

Tříkrálové sbírky (největší obnos z 60 
obcí Opavska)

•	 za	úklid	zasněžených	chodníků	před	
vašimi domy, za odstraňování psích 
exkrementů na chodnících a  úklid 
veřejných prostranství

•	 poděkování	 patří	 zaměstnancům	
obecního úřadu, kteří se příkladně 
starají o zvelebování naší obce a zajiš-
ťují pro občany i mnohé další úkoly

•	 za	hlášení	poruch	na	obecním	majet-
ku a  za upozornění na nejrůznější 
problémy v obci

•	 spoluobčanům	 za	 dary	 pro	 humati-
nární pomoc Ukrajině

ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ
Vážená paní starostko, zdravím Vás 
z Charity Opava.
ráda bych touto cestou poděkovala Vám 
a  obyvatelům Vaší obce za podporu 
dalšího ročníku Tříkrálové sbírky. Část-
ka vybraná v  Malých Hošticích ve výši 
91.900 Kč nám udělala velkou radost. 
Štědrost malohoštických je skutečně 
obdivuhodná. Velký dík patří i  všem, 
kteří sbírku v  Malých Hošticích a  Pus-
tých Jakarticích zorganizovali. Máme 
radost z výsledků i mnoha pěkných lid-
ských setkání, ke kterým došlo.
V obcích na Opavsku jsme letos vykole-
dovali 1 295 723 Kč. V Opavě pak dalších 
641 677 Kč. Společně s online koledová-
ním, které ještě není ukončeno, přesáhne 
výnos letošní sbírky na Opavsku 2 mili-
ony Kč. Vykoledovanou částku budeme 
moci plně využít na naše terénní služby 
i výstavbu nových bytů pro lidi s mentál-
ním znevýhodněním z našeho chráněné-
ho a podporovaného bydlení.
Děkuji za spolupráci a  přeji všechno 
dobré v novém roce.

Marie Hanušová, koordinátorka 
Tříkrálové sbírky

Vážení spoluobčané,
velice si vážím Vašich štědrých darů, 
kdy se vykoledovalo v Malých Hošticích 
a Pustých Jakarticích 91.900 Kč, nejvíce 
ze všech 60 obcí na Opavsku, a to hlav-
ně ve srovnání s  obcemi s  podobným 
počtem obyvatel. Děkuji, že jste svůj rok 
začali dobrým skutkem a napojili se tak 
na tříkrálové poselství. Obdivuji Váš 
upřímný zájmem o charitní služby a pro-
jekty, které touto sbírkou podporujete. 
Nechť Vás světlo radosti provází po celý 
rok. Stejně upřímné poděkování patří 
i skvělé organizátorce letošní sbírky paní 
Šárce	 Schaffartzikové	 a  všem	 úžasným	
koledníkům!

Miroslava Konečná
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Investiční akce

•	 Cyklostezka MH x Kaufland-
-proběhlo výběrové řízení, firma 
BERKAstav,  s.  r.  o. začne stavět od 
dubna. Po dokončení cyklostezky 
v  červenci je domluveno vysvěcení 
kříže umístěného u  kateřinského 
uzlu. Další informace budou v červ-
novém Zpravodaji.

•	 Sklad hasičské zbrojnice-opětovně 
bylo vyhlášeno výběrové řízení na 
zhotovitele stavby, a to rekonstrukci 
garáže na sklad hasičské zbrojnice 
na návsi. První etapa bude dokonče-
na do konce roku 2022, druhá etapa 
do konce dubna 2023.

•	 Prostor vedle OÚ-mezi vysázené 
stromy v prostoru u obecního úřadu 
byly nainstalovány nové a opravené 
lavičky a  stojany na kola TS Opava 
k vašemu odpočinku a relaxaci. Sdí-
lená kola, se kterými jsme počítali 
již v  letošním roce, nebudou zatím 
v naší MČ umístěny, město je bude 
pořizovat až v další etapě své výzvy.

Investiční akce v obci pro následující období
•	 Cyklostezka do Chlebičova-na pro-

jektová dokumentaci se pracuje, do 
konce letošního roku předložíme 
žádost na státní fond dopravní infra-
struktury a  požádáme o  dotaci na 
realizaci cyklostezky. Pokud bychom 
byli úspěšní, nová cyklotrasa by se 
začala budovat v příštím roce.

•	 TS Opava vyměnily plakátova-
cí plochu u  kaple, p.  Marek Trčka 
opravil dřevěnou zastávku u kaple.

•	 Asi 37 ks směrových tabulí na ulič-
ních sloupech bude v  následujících 
měsících vyměněno, některé budou 
repasované, některé nové. Celková 
částka je odhadnuta na 80.000 Kč.

•	 Chodník v  Pustých Jakarticích–
byla opravena polámaná rohová část 
chodníku směr Opava-Chlebičov 
Technickými službami Opava.

VÝMĚNA VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK
Během dubna a  května započne 
SmVaK svou velkou investiční akci 
na ulicích Sportovní, V  Zátiší, Školní 
a Opavská při výměně 55 vodovodních 
přípojek. Obec se bude podílet část-
kou 2.000.000 Kč při spolufinancování 
druhé poloviny komunikace na ulici 
V Zátiší a taktéž na předláždění jejího 
pravostranného chodníku. Chodník 
se předláždí i  na ulici Školní od ulic 
Dvořákové po Sportovní. Druhá půlka 
chodníku bude financována SmVa-
Kem. Celý chodník na ulici Sportovní 
bude předlážděn Technickými služba-
mi Opava na náklady města. Chtěla 
bych požádat všechny občany jmeno-
vaných ulic, aby měli trpělivost při ztí-
žených podmínkách v době stavebních 
prací, a  to pravděpodobně od dubna 
do srpna. Odměnou nám budou nové 
chodníky a  opravená komunikace. 
V  případě jakýchkoliv problémů při 
stavebních pracích nás neváhejte kon-
taktovat. Taktéž se dokončuje projek-
tová dokumentace na přeložku vodo-
vodního řadu na ul. U  Statku, bude 
dokončena na podzim. Dle informací 
SmVaKu se s  investiční akcí začne na 
jaře 2023.

Miroslava Konečná

BROUKOVIŠTĚ V LESOPARKU
Záměrem zastupitelů je nadále zatrak-
tivňovat lesopark pro odpočinek nejen 
dospělých, ale i  dětí. Pro lepší využi-
tí přírodního prostoru vybudujeme 
broukoviště, které doplníme o přírodní 
překážky pro děti a bude tam umístěn 
další herní prvek do přírody. Upraví 
se také prostor pro opékání špekáčků. 
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Broukoviště bude doplněno zábavnými 
dřevěnými prvky. Doufám, že se tam 
bude dětem líbit a na umístěných kme-
nech stromů budou rozvíjet přiroze-
nou pohybovou aktivitu. Do lesoparku 
dosazujeme stromy a keře, upravujeme 
květnatou louku a vysekáváme prostor 
okolo cesty na Chlebičov. Chtěla bych 
všechny návštěvníky lesoparku požá-
dat, aby při kvetení louky nevytrhávali 
květiny s  kořeny, nestačí se vyseme-
nit a už se příští rok v rozkvetlé louce 
neobjeví. Kopretiny jsou ve vázách či 
v předzahrádkách krásné, ale stačí si je 
koupit v jakémkoliv hypermarketu. Do 
lesoparku dosazujeme také každoroč-
ně stromy a  keře, pro podporu příro-
dy, pro zdravější vzduch, pro ptactvo, 
pro zvířata. Je pak smutný pohled na 
násilně polámané stromy anebo olá-
mané větve mladých bříz hlavně před 
Velikonocemi. Ulomená větev vyzdobí 
domov na malou chvilku, ale strom se 
už z toho nikdy nevzpamatuje! Chraň-
me si naši přírodu, chráníme tím naše 
zdraví!

Miroslava Konečná

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ JAKO POHŘEBIŠTĚ 
STARÝCH HRAČEK A ODPADKŮ
Naše atraktivně vybavené dětské hřiš-
tě je navštěvováno spoustou rodičů 
s dětmi, což nám dává zpětnou vazbu, 
že se tam dětem líbí. Hřiště je zaměst-
nanci obce pravidelně udržováno seká-
ním trávy, doplňováním kůry pod her-
ními prvky, instalují se nové průlezky 

a  v  areálu se provádí běžná údržba 
proto, aby se tam všem návštěvníkům 
líbilo a děti se mohly vydovádět. Stává 
se však běžnou záležitostí, že odpadky 
či domácí nepotřebné hračky zůstávají 
po odchodu rodičů s dětmi rozházené 
po celém hřišti. Bohužel, obec nemá 
kapacity ani zaměstnance určené na 
úklid hřiště, odpadků a rozbitých hra-
ček. Navíc by to nebylo vůči rodičům 
a  dětem ani výchovné nepořádek po 
nich uklízet. Odstranili jsme tedy malé, 
nezakryté koše a přistavili na odpadky 
za branku novou, zelenou popelnici 
s  poklopem. Chtěla bych tímto ape-

lovat na všechny rodiče, aby po opuš-
tění areálu uklidili po sobě odpadky 
z  doneseného jídla a  použité hračky, 
které si tam donesli, uložili do vláčku 
u  pískoviště nebo odnesli zpět domů. 
Rozbité pak vyhodili kvůli bezpečnosti 
dětí do blízkého kontejneru na plasty 
u hřiště. Nedovolte, aby se z dětského, 
krásného hřiště stalo pohřebiště roz-
bitých hraček a odpadků!

Miroslava Konečná

INFORMACE K POPLATKU ZA PSA
Do konce března, jako každý rok, je 
potřeba uhradit poplatky za psy. Část-
ky se již několik let neměnily. Za prv-

ního psa je částka stanovená na 600,– 
a za každého dalšího 900,– Pro občany, 
kteří již měli 65 let je částka nižší a to 
200,– a za každého dalšího 300,–
Částku je možné uhradit v  hotovosti 
na pokladně magistrátu či úřadu měst-
ské části Malé Hoštice. Bezhotovost-
ním převodem je platba také možná, 
a to buď na účet 19-1842619349/0800, 
anebo přes platební portál či portál 
občana. Pokud majitel nezná variabilní 
symbol, může zavolat na úřad měst-
ské části Malé Hoštice a pracovnice ho 
nadiktuje.
Připomínáme, že již nebudou doru-
čovány složenky s  upozorněním, že 
ještě poplatek není uhrazen. V  přípa-
dě, že máte zájem o zasílání informace 
o  případném nedoplatku, je možnost 
na úřadu městské části Malé Hoštice 
vyplnit souhlas se zpracováním osob-
ních údajů, ve kterém uvedete e-mailo-
vou adresu, na kterou se poté odesílají 
informace.

STATISTICKÉ ÚDAJE
V  Malých Hošticích a  Pustých 
Jakarticích byl ke 31.  12.  2021 cel-
kový počet obyvatel 1733. V  roce 
2021 zemřelo v Malých Hošticích 22 
občanů, z toho 7 žen a 15 mužů.
V  roce 2021 se narodilo 15 dětí, 
z  toho 7 chlapců a  8 děvčátek. Do 
statistiky však nejsou započtené 
děti, které tady sice bydlí, ale trvalé 
bydliště mají s  maminkou uvedené 
na jiné adrese. O některých dětech, 
bydlících v  Hošticích nemáme 
informace, a z tohoto důvodu nejsou 
přizvány na Vítání občánků Malých 
Hoštic. Je nám to líto, ale velmi 
neradi bychom z  výše uvedeného 
důvodu na některé děti zapomněli 
a pozvali jen některé.
U zemřelých občanů je to obdobné. 
Jsou započítáni jen ti, kteří zde měli 
trvalý pobyt. Ti, kteří v  Hošticích 
dlouhou dobu bydleli a  měli však 
trvalý pobyt někde jinde, uvedeni 
nejsou (např. domov důchodců, pře-
chodné bydliště apod.).

Miroslava Konečná
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Finance uvolněné každoročně kromě období covidové 
pandemie pro naše děti

Lyžařský výcvik cca 12.000 Kč
Vítání občánků 15.000 – 22.000 Kč
Příměstský tábor 24.000 Kč
Rozloučení se školním rokem 10.000 Kč
Příspěvek prvňáčkům cca 20.000 Kč
Letní kino 7.000 Kč
Kolotoče a atrakce na odpust 60.000 Kč
Příspěvek pro SRPŠ 25.000 Kč
Příspěvek pro Klub rodičů při MŠ 25.000 Kč
Další kulturní akce (divadlo apod.) 
Celkem cca 205.000 Kč

VÝZVA A PROSBA NA VŠECHNY 
SPOLUOBČANY! 

Vážení spoluobčané, v  měsíci červnu se budete moci 
zúčastnit oslav u  příležitosti 100. výročí založení naší 
mateřské školy. Naše mateřská škola byla založena v roce 
1921, ale vzhledem ke covidové situaci nemohly oslavy 
proběhnout v  loňském roce. Chtěla bych vás touto ces-
tou požádat o pomoc při zapůjčení historických fotogra-
fií, které budou součástí výstavy na obci. Každá zapůjče-
ná fotografie bude buď tužkou vzadu označena jménem 
zapůjčitele a po výstavě vrácena zpět nebo přímo na obec-
ním úřadě udělána kopie fotky a  originál se vám ihned 
vrátí. Mohou to být fotky jednak budovy, zahrady a samo-
zřejmě společné fotografie dětí a pedagogů. Určitě se rádi 
na zapůjčené fotografii na výstavě najdete. Výstava bude 
otevřena v určených dnech pro veřejnost.
Fotografie budeme sbírat na obecním úřadě v době od 
1. dubna do 30. dubna!

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022
Vážení spoluobčané,
letošní tříkrálová sbírka byla velice úspěšná. Vykoledovali jsme krásných 88 800 
Kč a byli jsme nejlepší. I letos jsme bojovali s pandemií, takže byl trochu pro-
blém s koledníky a vedoucími skupinek, nicméně nakonec se nám podařilo zaji-
stit několik nových mladých lidí a dětí, kteří byli ochotni se zapojit. Moc jim za 
to děkujeme. V tomto příspěvku chceme také poděkovat všem, kteří dlouhé roky 
vykonávali tuto činnost. Jsou to Helmut a Anna Holešovi, Alžběta Kavanová, 
Štefanie Fichnová, Marie Fialová a Pavel a Hilda Mošovi. 
Závěrem vám chceme popřát Požehnané a klidné Velikonoce.

Za Živý růženec a Tříkrálovou sbírku, 
Šárka Schaffartziková

 
 
 
 

 
Vážení a milí občané obce Malé Hoštice! 

Rádi bychom Vám poděkovali za účast v dalším ročníku Tříkrálové 
sbírky, která opět probíhala ve stínu pandemie. Velice si vážíme 

všech, kteří nám pomohli tuto sbírku ve Vaší obci uspořádat. 
Děkujeme také všem štědrým dárcům, kteří přispěli do pokladniček 

nebo poslali peníze na tříkrálový účet. S vděčností za každý dar Vám 
můžeme sdělit, že se 

ve Vaší obci vybralo 88 880 Kč. 

Peníze z letošní sbírky, která na Opavsku přesáhla částku dvou 
milionů korun, budou opět sloužit seniorům a vážně nemocným 

pacientům, kterým naše terénní služby pomáhají v domácím prostředí, 
pomohou nám s výstavbou  bydlení pro lidi s mentálním 

znevýhodněním, a budou pomáhat všude tam, kam dosáhne pomoc 
Charity ČR. 

 

Děkujeme Vám, že i v těchto složitých časech myslíte na druhé. 
Chtěl bych Vám z celého srdce poděkovat nejen za Charitu Opava, ale 

především za ty, jimž Vaše štědré dary pomůžou. 

 

 
 

Jan Hanuš, ředitel Charity Opava 
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Historie Mateřské školy v Malých Hošticích
Zatímco základní škola vznikla v Malých Hošticích již v roce 
1836, počátky mateřské školy sahají až do doby, kdy bylo Hlu-
čínsko připojeno k Československu. O budování mateřských 
škol se zde zasloužila Matice Opavská.
Mateřská škola Matice Opavské v Malých Hošticích byla zří-
zena 5. září 1921. V roce 1924 se po příchodu Rosalie Dací-
kové 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 škol-
ku 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 rodi-
čů 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 sprá-
vy Ústřední Maticí školskou. Na Hlučínsku to byly mateřské 
školky v  Malých Hošticích, Kravařích, Dolním Benešově 
a Oldřišově.
Poválečná doba
Poválečná obnova válkou zničeného Hlučínska probíhala 
na různých úrovních. Kromě toho, že postižení občané se 
snažili opět navrátit své poškozené domy do obyvatelného 
stavu, staraly se národní výbory o  obnovu infrastruktury 
obcí, kam patřilo rovněž školství. Týkalo se to také mateř-
ské školy v Malých Hošticích, kde bylo však nutné ještě před 
zahájením její opravy vyřešit majetkoprávní vztahy k  této 
nemovitosti.
Budova mateřské školy v Malých Hošticích se dnes nachází 
na Opavské ulici č. 24, č. p. 170. Staré popisné číslo bylo 108 
a orientační Opavská č. 5. Bývalý objekt finanční správy byl 
postaven ještě v době, kdy Malé Hoštice patřily k Německu.
Budova se nacházela po osvobození ve velmi žalostném 
stavu. Podle situační zprávy z  listopadu  1945 měla stavba 
značně poškozený krov a  zela zničenou břidlicovou střeš-
ní krytinu. Vnitřní zařízení bylo vydrancováno, scházely 
všechny dveře, kamna a  sporáky v  kuchyních, stejně jako 
byly vylámány okenní rámy a  částečně i  prkna v  podlaze. 
Budova byla naprosto nezpůsobilá k obývání ani jiným úče-

lům a v důsledku všeobecné nouze nebylo možné v blízké 
době ani počítat s  její opravou svépomocí. Místní národní 
výbor byl schopen zajistit nejvýše řemeslníky, ale na potřeb-
ný stavební materiál nebyly prostředky. Předpokládané 
náklady byly vyčísleny na 50 000 Kč.
Dne 5. února 1946 požádala místní správní komise v Malých 
Hošticích o  uznání vlastnického práva obce, která objekt 
již v době okupace využívala právě jako mateřskou školku. 
Kromě všeobecné potřebnosti takového zařízení v Malých 
Hošticích a neutěšeného stavu budovy po válce byl dalším 
argumentem fakt, že finanční správa v Malých Hošticích žád-
nou úřední budovu nepotřebovala. Již v té době byla budova 
popisována jako starší, se dvěma menšími dvoupokojovými 
byty bez jakéhokoli příslušenství, kdy jeden byl měl výměru 
kolem 54 m2. O odprodeji budovy finanční správou obci se 
jednalo již před válkou, avšak k převodu nedošlo.
Budova byla postavena ještě před rokem 1920 německou 
finanční správou. V  meziválečné době ji využívala česko-
slovenská finanční stráž a  majitelem byl stát. Za okupace 
neměla říšská finanční správa (Reichsfinanzverwaltung) 
zájem o využívání budovy, proto ji nabídla obci. Ta nemovi-
tost převzala 17. února 1942 na základě kupní smlouvy uza-
vřené 8. srpna 1941. Kupní částku (i s poplatky 13 000 říš-
ských marek) zaplatila hlavnímu celnímu úřadu v Ratiboři. 
Převod reality byl zanesen do pozemkové knihy v Hlučíně 
10. listopadu 1942.
Místní národní výbor v Malých Hošticích se na přání rodičů 
usnesl zřídit v budově na Opavské ulici č. 170 opět mateř-
skou školu. V roce 1947 bylo v Malých Hošticích 73 dětí ve 
věku mezi 3 a 6 roky, proto se potřeba mateřské školy jevila 
jako akutní.
Budova patřila státu, protože kup, uskutečněný v  době 
okupace, byl dle dekretu prezidenta republiky prohlášen 
za neplatný. Aby mohla obec po válce bývalou mateřskou 
školku opravit, chtěla nejprve vyřešit vlastnické vztahy jejím 
převodem do obecního vlastnictví. Převedení na Českoslo-
venský stát bylo provedeno 17. července 1946. Okresní soud 
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v Hlučíně povolil usnesením z 10. února 1947 vklad vlast-
nického práva na Československá stát – finanční správu do 
pozemkové knihy. Před rekonstrukcí bylo potřeba provést 
převedení vlastnictví na obec. Ze strany finanční prokuratu-
ry v Brně nebylo proti převedení majetku žádných námitek.
Dne 5. února 1946 podal MNV Malé Hoštice žádost Zem-
skému finančnímu ředitelství v Brně – expozituře v Opavě 
o uznání vlastnického práva na nemovitost na Opavské ulici 
č. p. 170 (staré č. p. 108), zanesenou ve vložce č. 76 pozem-
kové knihy.
Ministerstvo financí oznámilo výnosem ze 2. června 1947, 
že nemá proti bezplatnému převedení domu obci žádných 
námitek, avšak s těmito výhradami:
1.  Obec Malé Hoštice uvede vlastním nákladem nemovitost 

do uživatelného stavu pro potřeby mateřské školky.

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

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

Všechny tři podmínky se obec zavázala respektovat. Do 
knihovní vložky č. 76 bylo vloženo vlastnické právo, čímž 
byl převod uzavřen.
Jelikož válkou poškozená obec neměla na opravu škol-
ky žádné volné prostředky, udělil Okresní národní výbor 
v  Opavě z  fondu pro okamžitou pomoc částku ve výši 
100 000 Kč právě pro tyto účely. Prvním krokem při obnově 
školky bylo v druhé polovině roku 1946 zastřešení budovy. 
Další stavební úpravy, které vedly k znovuotevření mateřské 
školky, byly již provedeny za odpovídajících majetkových 
vztahů obce k budově. Zdeněk Kravar
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ZŠ a MŠ

 

1.září 
1921 HOŠTICKÉ LISTY 

Limitovaná výroční edice  
Číslo 1 

 
 
Opava – Malé Hoštice 
 

Otevření mateřské školy  
Psal se rok 1921 …  
 
Je to již 100 let, kdy se u mě poprvé otevřely 
dveře.  

Mohlo by se zdát, že jsem už několikanásobná 
babička, stará unavená dáma, ale je to přesně 
naopak. Vypadám dobře, skvěle mi to myslí, 
mám nový barevný kabátek, a spoustu nápadů. 
Zažila jsem toho už hodně., mám na co 
vzpomínat. Abyste mě mohli lépe poznat, 
trochu se společně ohlédneme do minulosti. A 
tady je můj příběh: 

Mateřská škola byla ve zdejší obci otevřena 
1.9.1921 a to péčí Ústřední Matice Školské. 
Byla umístěna v budově obecné školy. Začátky 
byly všelijaké, jak lze vyčíst ze zápisů školní 
kroniky zdejší obecné školy z let 1920/21. Děti 
se zde střídaly, neboť tehdy vládly v obci 
rozhárané poválečné poměry. První učitelkou 
byla Eugenie Lhotská. 

 

Pokojná práce v MŠ byla přerušena 
neklidnými světovými událostmi, které 
vyvrcholily „Mnichovským diktátem“ a 
obsazením zdejší obce německým vojskem dne 
7.10.1938. Po osvobození v roce 1945 začaly 
se ozývat hlasy po zřízení mateřské školy. Tak 
došlo k jednání o válkou zničenou budovu na 
Opavské ulici č.p. 170, v níž bydleli kdysi 
němečtí finanční strážníci. 

 

 

 

Jedna z nejstarších dochovalých fotografií budovy mateřské školy v Opavě – Malých Hošticích z roku 1921. 

 
Motto dne 
„Tajemství výchovy spočívá v tom, zařídit věci tak, aby dítě bylo 
úspěšné, a pak je za to pochválit.“ 

Prof. Zdeněk Matějček 

Započaly adaptační práce, které byly ukončeny 
v polovině listopadu 1947 a vyžádaly si náklad 
skoro 200 000,-Kčs. 

Zemská školní rada povolila otevření MŠ 
s platností od 6.12.1947. Vyučování v nově 
zřízené MŠ bylo zahájeno po vánočních 
prázdninách dne 3.ledna 1948 a první učitelkou 
byla Šárka Košťálová – absolventka ústavu pro 
vzdělání učitelek mateřských škol. Vzhledem 
k tomu, že od 1.června 1948 byl na přání rodičů 
zaveden ve zdejší MŠ celodenní provoz, byla 
sem přidělena další učitelka. 

Události z domova 
 obsazení zdejší obce německým 

vojskem dne 7.10.1938 
 v roce 1945 začaly se ozývat hlasy po 

zřízení mateřské školy 
 započaly adaptační práce, které byly 

ukončeny v polovině listopadu 1947 
 Zemská školní rada povolila otevření 

MŠ s platností od 6.12.1947 

Přišly i úspěchy 
- 3.místo v soutěži ,,O nejkrásnější vánoční 
stromek“ 
- 2.místo v soutěži ,,O nejkrásnějšího 
velikonočního zajíčka“ 
- 2.místo v soutěži pódiových skladeb v Opavě 
- 2.místo v soutěži Loutka – Řemesla 
- 4.místo v soutěži ,,Moje nejmilejší zvířátko“ 
 
 
Pozvánka na kulturní akci 
Srdečně zveme širokou veřejnost k účasti na 
oslavě 100.výročí 
Kdy: 9.6.2022 
 15:00 – vystoupení dětí na školní zahradě MŠ 
 15:30 – prohlídka budovy MŠ 
 16:00 – prohlídka fotografií s prezentací 

v sále OÚ v Malých Hošticích 
Zábavné odpoledne pro děti MŠ zakončené 
opékáním párků ve spolupráci s Klubem rodičů. 
 
Těší se na Vás kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ 
Opava- Malé Hoštice. 

 

 

Aktuální fotografie mateřské školy po rozsáhlé 
rekonstrukci. 

 

 

1947-1948 
Docházka 

1950-1951 
Stravování 

1954-1955 
Národní besídka 

52 dětí 42 dětí 35 dětí 

Průměrná docházka v mateřské škole        
od 1.ledna 1948 do 30.června 1948 byla 

třicet devět dětí. 

V mateřské škole probíhala stravovací 
akce – dětem bylo podáváno kakao, 
káva, housky a zeleninová polévka. 

Devátého května uspořádala mateřská škola 
v Malých Hošticích i se školou národní besídku 
a ukázku ze Spartakiádního cvičení. 
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Již tradičně jsme zimní čas ve škole 
zakončili masopustním veselím. Nej-
prve jsme v hodinách malovali obrázky 
masek, vytvářeli plakáty, seznamovali 

V  týdnu po jarních prázdninách nás navštívila studentka 
2. ročníku střední školy v Ostravě se zaměřením na ilustra-
ci a  výtvarnou tvorbu, Klára Svačinová, aby nás primárně 
seznámila s prací na grafických tabletech, které jsme zakou-
pili v rámci projektu Erasmus + „Creative readers.“ Nejdříve 
nám Klára prezentovala své výtvory, nad kterými jsme zůstali 
v úžasu. Dozvěděli jsme se, že její díla nespočívají „jen“ v kres-
bě, ale také v psané tvorbě, kterou si sama ilustruje. Poté nám 
ukázala, v čem tkví kouzlo její práce a zasvětila nás do tajů 
práce v  programu Krita. Tento program slouží především 
k  vytváření skic a  malování digitálních obrazů prostřednic-
tvím grafických tabletů. Pro naše žáky, ale i pro nás učitelé to 
bylo velmi přínosné dopoledne. Obohatili jsme se o další digi-
tální dovednosti, ale rovněž jsme získali povědomí o kreativní 
tvorbě na PC. O to víc naše žáky čtvrtého a pátého ročníku, 
kteří se projektu zúčastnili, práce bavila, když nám ji prezen-
tovala dívka jen o několik let starší, než jsou ni sami.

Mgr. Marcela Rončková, ředitelka školy

Masopust ve škole

Projekt – digitální ilustrace

se a četli o tradicích masopustu. Pak už 
jen zbývalo vyzdobit tělocvičnu, při-
chystat hudbu a  soutěže a  vše mohlo 
vypuknout. V  pondělí 14.  února na 
všechny princezny, kočičky, víly, pirá-
ty, kouzelníky, sportovce a jiné prapo-
divné bytosti čekala netradiční maska 
malého kuřátka  – Kalimero. Ta se 
postarala o  velice zábavný program. 
Nechyběl tanec, soutěže, ale i  vyhod-
nocení nejlepší a  nejvtipnější masky. 
Prvenství získala třetí třída a  s  tím 
i sladkou odměnu. Za krásné a sladké 
odměny patří poděkování Radě rodičů 
při ZŠ. Také dívky tanečního kroužku 
se předvedly s  ukázkou svého soutěž-
ního tance, který nás všechny ohromil. 

Příjemné dopoledne plné zábavy jsme 
si všichni užili a  již teď se těšíme na 
příští rok. Mgr. Hana Radová

V současné době se připravujeme na spoustu akcí, které 
nás během následujících měsíců čekají. První z nich 
je výjezd do Řecka, který se koná v rámci probíhající-
ho projektu Erasmus + - „Creative Readers“. Výletu se 
zúčastní 6 žáků ze čtvrtého a pátého ročníku. Děti budou 
mít možnost poznat jinou kulturu, zlepšit své komuni-
kační schopnosti v anglickém jazyce, a především poznat 
nové kamarády z různých zemí. V květnu budou mít další 
žáci možnost podívat se do Lotyšska.

Další z plánovaných akcí je Škola v přírodě, kterou orga-
nizujeme pro všechny žáky od prvního až do pátého 
ročníku. Celý týden strávíme v malebném okolí města 
Štramberk a seznámíme se s životem pravěkých lidí. Na 
všechny akce se již moc těšíme! 

Mgr. Denisa Onderková

Plánované akce
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Kultura

Kulturní a společenské akce v Malých Hošticích a Pustých Jakarticích

26. 3. Sportovní dopoledne Hry bez hranic v hale, pořádá Klub rodičů 
10. 4.   Velikonoční dílničky na OÚ pod vedením pedagogů MŠ a ZŠ včetně prodeje 

velikonočních dekorací od p. Hanky Režnarové
Květen  Den matek se uskuteční na OÚ
15. 5. Vítání nových občánků
8. a 9. 6.  100. výročí založení mateřské školy proběhne, jak pro bývalé pracovníky a hosty,  

tak pro veřejnost včetně výstavy fotografií na obci, výzva ve zpravodaji! 
Červen  Ukončení školního roku pro děti na hřišti TJ Slavia
Červen Setkání rodáků v Pustých Jakarticích
25. - 29. 7. Příměstský tábor pro děti Malých Hoštic
Srpen Setkání rodáků
Září Oslava k 60. výročí založení ČZS, výstava v areálu zahrádkářů
2., 3., 4. září Tradiční Malohoštický odpust
Září Pustojakartický odpust
15. 9. Setkání Jubilantů

Kulturní výbor při zastupitelstvu Malých Hoštic

V měsíci dubnu, čtvrtek 7. 4. a pátek 8. 4. od 14:00 do 
18:00 hodin, bude na naší škole probíhat zápis dětí do 
1. třídy ZŠ. Zápisu předchází čtyři pravidelná setkání pod 
názvem Školička. V té se budoucí školáčci seznámí s novou 
paní učitelkou i s prostředím naší školy. Děti budou plnit 
různé úkoly a tím se společně hravou formou připravovat 
k zápisu. 
V měsíci květnu bude probíhat další zápis a to pro menší 
děti do mateřské školy. Termín zápisu bude upřesněn na 
webových stránkách školy po schválení radou města Opavy. 
Před samotným zápisem do MŠ se bude konat Den ote-
vřených dveří, který se uskuteční v sobotu 23. dubna od 

9:00 do 12:00 hodin. Tímto zveme všechny rodiče a jejich 
děti, kteří mají zájem zúčastnit se zápisu do MŠ, aby si přišli 
prohlédnout prostory naší školky i paní učitelky, které Vás 
budou v tento den provázet. 
Oběma zápisům bude předcházet elektronická registra-
ce přihlášek. Odkaz na registraci i podrobnější informace 
k zápisům naleznete rovněž na webových stránkách školy: 
www.skolamalehostice.cz v příslušných sekcích základní 
školy a mateřské školy. 
Těšíme se na všechny nové tváře! 

Mgr. Marcela Rončková, ředitelka školy

Zápis do MŠ a ZŠ

Ilustrativní fotky
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Z farnosti

Vážení spoluobčané,
opět prožíváme nelehkou dobu a každý z nás se může přesvědčit, jak drastický je zásah vojsk Ruské 
federace na území Ukrajiny. Ještě před několika týdny jsme si nedovedli představit, že v 21. století 
může nastat tak složitá a těžce řešitelná situace.
Svoboda Ukrajiny nesmí padnout, povzbudilo by to diktátory po celém světe, že mohou se i oni 
sami, pokusit o podobný vojenský zásah. Také pozorujme odvahu, odhodlanost, aktivitu a identitu 
ukrajinského národa v čele s prezidentem. Je to i naše věc, abychom se nenechali vyprovokovat 
k dezinformacím, lžím nejrůznějšího druhu, překrucováním a povrchním závěrům k dané situaci. 
Je důležité, abychom se, zlobou nenechali ovládnout a nedostali se do nekontrolovatelného strachu.
Prožíváme postní dobu, jako přípravy na největší svátky církevního roku – Velikonoce. Nejde jen 
o tom, abychom si odepřeli nejrůznější pochoutky, ale především probudili víru a mysleli na naši 
spásu. Svátý Ambrož, biskup a církevní učitel zdůrazňuje: „Ke spáse člověka je prospěšné užívat 
tři věci: svátost, poušť a půst. Věnec dostane pouze ten, kdo bojoval podle pravidel. A nikdo není 
připuštěný k zápasu o ctnosti, pokud nebyl dříve obmytý od veškeré poskvrny provinění a posvě-
cený darem milosti. Učí nás, že ďábel má především tři zbraně, kterými je obvykle vyzbrojen, aby 
porazil člověka: jedna je obžerství, druhá jsou zbytečné řeči /pomluvy apod./ a  třetí ctižádost“. 
Není to nic nového, ale přece jsou to skutečnosti lidského života, které se objevují v dnešní době.
Závěrem mého krátkého zamyšlení bych rád poděkoval všem, kteří jste se zapojili pomoci Ukraji-
ně. Přeji Vám opravdový prožitek postní doby, klidné velikonoční svátky a Boží požehnání naším 
nemocným, rodinám, dětem, mládeži – každému zvlášť. Bůh žehnej Ukrajině.

Dr. Radovan Hradil

Sbírka pro Ukrajinu
Náš spolek Českého červeného kříže uspořádal na obecním úřadě sbírku 
zdravotnického materiálu pro Ukrajinu, který byl předán ČČK Opava, a ti se 
postarají o převoz většinou obvazového materiálu k potřebným. Do sbírky se 
zapojilo mnoho našich občanů a my jim touto cestou za jejich dary srdečně 
děkujeme.
Taktéž v Klubu důchodců nezůstali naši senioři pozadu a přímo na ponděl-
ním setkání se bezprostředně vybralo 2.800 Kč na nákup zdravotnického 
materiálu.  I jim patří velké poděkování!

Za ČČK Alžběta Wehowská a Bronislava Klingerová

Vážení spoluobčané,
prožijte se svou rodinou a přáteli radostné 
a požehnané svátky velikonoční plné lásky,
míru, štěstí a krásného počasí.
Přejí zastupitelé Malých Hoštic
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Náš sbor začal po pandemickém roce tradičně valnou hroma-
dou. Koncem února jsme uspořádali brigádu, kde se uklidily 
prostory hasičárny. V době, kdy začaly problémy na Ukrajině 
naši členové vypomohli s dopravou prostředků humanitární 
pomoci a taky převezli několik lidí. Tímto bych chtěl podě-
kovat p. Petru Pflegrovi, p. Michalu Paverovi a našemu kama-
rádovi, bratru p. Karlu Skotnicovi z SDH Staré Heřmínovy. 
Za jejich obětavost a přístup k této situaci jim moc děkujeme! 
Naše dva páry se zúčastnili obecního badmintonového turna-
je, kde se umístili na 4. a 12. místě. Děkujeme za reprezentaci 
sboru.
 Za SDH Pavel Věncek 

Dne 28.  2. a  3.  3. jsme se zúčastnili pod záštitou obecně 
prospěšné společnosti Moment, spolu s kolegy z SDH Staré 
Heřminovy a SDH Ostrava Petřkovice, humanitární pomo-
ci lidem z válkou postižené Ukrajiny. Ze skladů společnosti 
Moment jsme převezli na polsko-ukrajinský přechod Budo-
mierz-Hrushiv několik desítek pytlů s oblečením, spacáky, 
karimatky, potraviny, léky a  hračky pro děti. Z  nedaleké 
Jaroslawy, kde se nachází uprchlické centrum, jsme dopravili 
do Teplic nad Bečvou 17 lidí. Jednalo se o ukrajinské matky 
s dětmi, původem z Kyjeva. Děkujeme všem, kteří se podí-
lejí na pomoci lidem v nouzi. Pohled na dav, prchající ze své 
země, byl smutný.
 Michal Pavera

Z činnosti SDH Humanitární pomoc

Členské spolky

Je tady březen blíží se jaro, tak doufejme, že všechno půjde 
dobrým směrem a zbavíme se veškerého omezení. 8. břez-
na proběhla na Obecním úřadě valná hromada. Byli jsme 
proškoleni a proběhla přednáška o zdraví, jak o něj pečo-
vat a v případě pomoci druhým. Naplánovali jsme si různé 
aktivity, které by se měli během roku uskutečnit a  musí-
me jen doufat, že se něco nestane. 11.  března byla valná 
hromada v  Opavě, na ní se projednávalo zdraví a  hlavně 
humanitární pomoc, protože jak již všichni víme, nikdo si 
neuvědomil, co se může v dnešní době stát, čemu čelí Ukra-
jina, ale musíme jen doufat, že zvítězí zdraví lidský rozum 
a každý si uvědomí, že zdraví a život je nejdůležitější.

Za ČČK Bronislava Klingerová

Z činnosti 
Českého červeného kříže v Malých Hošticích
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Zahrádkáři z Malých Hoštic
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ 
SVAZ Malé Hoštice slaví letos 
60. výročí založení

Český zahrádkářský svaz v  Malých 
Hošticích byl založen v roce 1962 z ini-
ciativy přítele Josefa Bubeníka, teh-
dejšího předsedy okresního výboru 
ČZS	v Opavě	a pana	Felixe	Hollesche,	
Bohuslava Chalupy a  Richarda Ribky 
z Malých Hoštic.

Do konce roku 1962 mělo 50 členů, 
v roce 1963 to bylo 104 členů a nejví-
ce v roce 1977 – 152 členů, v současné 
době mají naši zahrádkáři 60 členů.

Předsedy naší organizace v  průběhu 
60 let	byli	přítel	Alois	Chalupa,	př.	Felix	
Hollesch, př. MVDr. Stanislav Kubesa, 
př. Josef Ryba, př. Wolfgang Katerinec 
a př. Vladimíra Vaňková.

V  začátku naší organizace pracoval 
výbor ve složení Alois Chalupa, Hugo 
Hořínek,	František	Žemelka,	př.	Woch,	
př.	Šulcová,	Marie	Ribková,	Ewald	Fel-
kel, Jindřich Müller, př. Kuhnová.

Za 15  let se nakoupilo 8764 ks strom-
ků, keřů, růží, pro členy se obstaráva-
la hnojiva, vápenec, vápno, rašelina, 
sadby brambor, cibulky. V době nedo-
statku česneku v  Česku byla vyhláše-
na akce  – každý zahrádkář dodá 1 kg 
česneku – v M. Hošticích se vykoupi-
lo 736 kg. Rekonstruovaly se zahrady, 
vysadila se třešňová alej za cihelnou, 
topoly kolem hřiště. Pořádaly se odbor-
né přednášky, při kterých se naši členo-
vé učili třeba řez a ošetřování stromů. 
Př. J.Plachký, J. Ovšák a  J.Škrobánek 
pak pomáhali občanům s ošetřováním 
ovocných stromů. Spolupracovali jsme 
se školou a učili děti práci na zahradě. 
Deset let jsme měli družbu se zahrád-
káři v Buchlovicích.

Ale jen jsme nepracovali, jezdili jsme 
na zájezdy s  odbornou tématikou do 
školek, arboret, zájezdy do zahrani-
čí  – Polsko, NDR, SRN  – Bavorsko, 
Slovensko, samozřejmě i po Čechách – 
Zahrada Čech v  Litoměřicích, předvá-
noční zájezdy za nákupy do Havířova 
před revolucí s  poznáváním okolí. Od 

roku 2002 začala éra Polska – nákupy 
v  zahrádkářské tržnici v  Tychách, po 
úspěšných nákupech jsme každý rok 
navštívili zajímavosti Polska – výstavu 
v Chorzově, pivovar Tyskie, zámek Psc-
zyna, zahradnictví Pudelko nebo Kapi-
asz. V posledních letech to byly zájezdy 
na výstavy do Olomouce, Kroměříže, 
Častolovic a loni Čejkovice s návštěvou 
bylinkového a čajového ráje Sonnentor 
a návštěvou Templářských sklepů.

V roce 1964 byla uspořádána 1. výstava 
v sále v restauraci U lípy, od roku 1974 
se konaly velké květinové výstavy v sále 
kulturního domu. Dnes děláme výstavy 
u příležitosti odpustu v našem areálu.

V 70 letech minulého století se začaly 
pořádat naše plesy v  květech, někte-
ré roky jsme pro velký zájem plesali 
2 dny – v pátek i v sobotu, v pátek se 
obsluhovalo a v sobotu plesalo a nao-
pak, bylo to velice náročné. Později se 
plesy přemístili do restaurace U  Lípy, 
od roku 2005 nám hrála stále stejná 
hudba Duo Domino Ostrava a později 
Trio Domino Ostrava.
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V létě jsme pořádali v areálu Country 
večery se skupinou Zalesáci, bohužel 
pro malý zájem občanů se po 5 letech 
přestalo.

Ženy	se	scházely	pravidelně	u Fialů	ve	
výměnku a v kult. domě, tam vyšívaly 
a šily	pod	vedením	paní	Vlasty	Žemel-
kové. Od roku 1982 do roku 1989 jsme 
zahradničili Na Pastrníku a scházeli se 
v chatě Svazarmu na Družstevní ulici.

V  roce 1999 začala výstavba našeho 
areálu na Družstevní ulici, koupili jsme 
si 2 stavební buňky a z nich se posta-
vila naše klubovna, upravilo se okolí – 
členové zde odpracovali stovky hodin. 
V současnosti si užíváme náš areál pře-
devším v  době brigád, kdy se schází-
me nejen za účelem úklidu, či údržby 
chaty, ale naší členové také velmi rádi 
posedí, popovídají si a podělí se o své 
zkušenosti ze svých zahrad, samozřej-
mě po práci si zasloužíme občerstvení, 
opečeme špekáčky, přineseme něco na 
zub – koláče, buchty.

Snažíme se udělat něco pro naše zdra-
ví  – pořádáme tenisové turnaje pro 
členy, cyklovýlety, procházky po širším 
okolí Hoštic.

Zapojujeme se do akcí konané obcí  – 
Čarodějnice vznikly v  roce 2005, kdy 
si děvčata chtěly zpříjemnit brigádu 
v areálu a proto připravily chlapům pře-
kvapení, v garáži u Kaňoků se převlék-
ly za čarodějnice a přepadly je u ohně, 
př. Hollesch nás požádal, zda bychom 
nemohly pořádat Čarodějnice i  pro 
celou obec, tak od roku 2006 Kelišky se 
zahrádkářkami pořádaly tuto akci kaž-
doročně. U příležitosti odpustu kromě 
výstav chystáme ikebany na stoly, peče-
me bramboráky, palačinky, s  tradi-
cí bramboráků začala v  roce 2002 př. 
Licka Šafarčíková  – doma nachystala 
a u zahrádkářů upekla prvních 100 ks, 
každý rok jich přibývalo, až jsme se 
dostali na 120 kg brambor. Účastníme 
se Adventu u  skanzenu a  Silvestrov-
ských běhů – nejdříve Kelišky-zahrád-
kářky a později se přidali i naši chlapi 
a  těch masek už bylo. Mezi odborné 
akce pro obec patří v posledních letech 
také údržba švestkové aleje, kde naší 
členové na jaře tuto alej zkontrolu-
jí a  dle potřeby stromy ošetří. Také se 
zúčastňujeme akcí na výsadbu stromků 
a keřů v lesoparku a jiné akce blízké naší 
činnosti. V listopadu jsme měli zajíma-
vou přednášku o pěstování cibulovin.

Za těch 60 let se život občanů naší obce 
významně změnil. Přesto se domní-
váme, že zahradničení, ať již okrasné 
nebo užitkové, je poklidnou a  radost-
nou součástí našich životů stále. Je to 
vidět na upravených zahrádkách kolem 
našich domů, v  uličkách i  prostran-
stvích naší obce. A  co teprve za pár 
týdnu na jaře!!!

Závěrem si dovolujeme poděkovat 
všem našim báječným a  pracovitým 
členům za jejich chuť a čas, který naše-
mu zahrádkářskému spolku po celá 
dlouhá léta věnují a za společné sdílení 
odborných informací, které nás oboha-
cují navzájem.

Touto cestou si dovolujeme vyzvat naše 
občany, kteří by měli zájem o členství 
v  našem zahrádkářském spolku, ať se 
přihlásí u naší předsedkyně paní Vlaď-
ky Vaňkové, Dvořákova ul. č. 21.

Vlaďka Vaňková, předseda ČZS

SBĚRNÉ  MÍSTO  NA 
POUŽITÉ  BATERIE

ČZS v Malých Hošticích byl v loňském 
roce osloven společností REMA Batte-
ry, s.r.o., Praha, zda by na plotu našeho 
spolku na Družstevní ulici v Malých 
Hošticích (naproti  Hasičárny) mohla 
být umístěna kovová krabička, slou-
žící jako odběrné místo pro ukládání 
použitých baterii. Členové výboru dali 
souhlas s umístěním této označené 
schránky, která je vyobrazena na foto-
grafii vedle článku. ČZS smluvně zajiš-
ťuje pravidelný odvoz použitých baterií 
k ekologické likvidaci. 

Tímto sdělujeme občanům naší obce, 
že použité baterie z domácností mohou 
donášet na toto sběrné místo.

Za ČZS Jana Buchvaldková
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Vážení spoluobčané.
Jaro se nezadržitelně blíží a tak jako všichni, i my vítáme roz-
volňování „covidových“ opatření a  postupnému navrácení 
se k normálnímu životu a spolkové činnosti.
V zimním období naše činnost byla hlavně zaměřena na při-
krmování zvěře, což jsme pravidelně prováděli a ještě v této 
činnosti pokračujeme, ikdyž počasí je vcelku příznivé.
Po ukončení přikrmování se zaměříme na sanaci a údržbu 
krmných zařízení.
Také jsme zakoupili a vypustili, jak v chlebičovské, tak malo-
hoštické části naší honitby bažantí zvěř, zejména bažantí sle-
pice pro „oživení krve“.

Plánované společenské akce, zejména náš tradiční myslivec-
ký ples v Chlebičově jsme nemohli uskutečnit, ale plánujeme 
14. 5. letošního roku uskutečnit obdobnou akci.
Také bychom po více než dvou letech chtěli před prázdnina-
ma uskutečnit setkání s dětmi ZŠ jak z Malých Hoštic, tak 
i z Chlebičova.
V naší přírodě se v tomto jarním období se bude rodit nový 
život, proto si opět dovolíme požádat hlavně majitele pejsků, 
aby při procházkách a venčení, tyto nenechali volně pobíhat 
a hnízdění a kladení mláďat tak nenarušovali.
Přejeme v této nelehké době všem spoluobčanům hodně slu-
níčka. Předseda Mysliveckého spolku „Angelika“ Chlebičov:

Ing. Konupka Jiří

Myslivecký spolek Angelika

Senioři
Vážení přátelé, milé seniorky, senioři!
Po dvou letech covidové přestávky je tady znovu soutěž, ve které 
dámy a pánové mohou předvést svůj šarm, talent a postavit se 
na pódium, aby ukázali, co v  nich skutečně je! Organizátoři 
chtějí zapojit energické seniory s  aktivním přístupem k  životu 
a bohatými zkušenostmi! VI. ročník soutěže MISS BABČA má 
působnost v celém MSK s finanční podporou Moravskoslezské-
ho kraje. Vítězka bude reprezentovat náš kraj v celostátním finále 
Babička roku 2022. Společně s MISS BABČOU proběhne také 
ročník soutěže ŠTRAMÁK ROKU. Neváhejte se přihlásit, rádi 
vás uvidíme! Nebo pokud znáte ve svém okolí někoho, kdo by 
byl vhodnou kandidátkou či kandidátem, neváhejte mu o soutěži 
říct a nominovat je. Zúčastnit se mohou ženy a muži starší 65 let 
s trvalým bydlištěm v Moravskoslezském kraji.
Co vás čeká:
1/  představení (zájmy, záliby, povídání o  sobě) časový limit 

1,5 minuty
2/  volná disciplína (zpěv, tanec, recitace, hra na hudební nástroj), 

časový limit 3 minuty
3/  módní přehlídka (v zapůjčených společenských šatech/módní 

salón Molet)
Termíny:
1/ zaslání přihlášek do 2. 5.
2/  okresní kola v případě většího počtu zájemců 21.–23. 6. (21. 6. 

BR+OP,	22. 6.	NJ+FM	23. 6.	OV+KA)
3/  2denni soustředí postupujících do krajského kola 22.–23. 8.

4/  jednodenní setkání finalistů. 27. 9.
5/  finále/krajské kolo 6. 10. Ostrava, KD AKORD
Přihlásit se můžete:
a/  vyplněním přihlášky online na webu babca-stramak.cz
b/  osobně, telefonicky
c/  poštou (přihláška je ke stažení na webu babca-stramak.cz)
Koordinátoři:
Mgr. Zdeněk Kačor z.kacor@akord-poklad.cz 420725059550
Michaela Strakošová m.strakosova@akord-poklad.cz 
420724044277
Vážení, další podrobnosti najdete na webu babca-stramak.cz
Hodně úspěchů a štěstí v soutěži vám přeje Krajská rada seniorů 
Moravskoslezského kraje, spoluorganizátor soutěže!

Ing. Pavel Gluc, předseda KRS MSK
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Sport

AFC MEDVĚDI MALÉ HOŠTICE
DIVIZE F sezona 2021/2022
Sezona začala po roční odmlce, kdy se soutěž nekonala kvůli 
pandemii covid-19.
První domácí zápas jsme odehráli již v domácí hale v Malých 
Hošticích, kdy jsme remizovali s celkem VŠŠK Zlín 7:7.
Soutěže se zúčastnilo 16 mužstev. Základní část byla sehrá-
na	podle	systému	Americké	národní	ligy	(NFL).	Týmy	byly	
rozděleny do 4 skupin. Každý tým odehrál 11 zápasů.
Medvědi svou skupinu vyhráli a postoupili rovnou do čtvrt-
finále.

SKUPINA A
Rk. Tým Záp. Skóre Body

1. AFC	Medvědi	Malé	Hoštice 11 81:67 23

2. SK	Ferram	Opava 11 35:46 10

3. KFV	Roub	Vítkovice 11 35:53 8

4. FC	Smíšené	2003 11 42:74 5

V  základní části jsme se umístili na 3. místě - vítězství,  
2 remízy, 2 prohry s počtem 23 bodů.
V  tabulce střelců se umístil náš hráč Denis Bořucký na  
4. místě s  19 góly, na 10. místě Martin Wedlich a  Daniel 
Brunclík s 15 góly.
Ve čtvrtfinále jsme nastoupili v  domácím prostředí proti 
Beach Boys Odry, série se odehrávala na 2 vítězné zápasy.

V  prvním utkání jsme prohráli 4:5, branky vstřelili Denis 
Bořucký 3, Daniel Brunclík.
K druhému utkání jsme vyrazili do Oder, v oslabené sesta-
vě (covid + zranění) kde jsme prohráli 9:3. Branky vstřelili 
Daniel Brunclík, Vojtěch Těžký, Radek Kurka.
Tímto zápasem pro nás letošní sezona skončila, celkově 
jsme	se	umístili	na	5.	místě	DIVIZE	F.
Za Medvědy nastoupili tito hráči:
Lukáš Godula, Petr Hlaváček, Dominik Klinger, Denis 
Bořucký, Martin Wedlich, Lukáš Krčmařík, Matyáš Poštul-
ka, Daniel Brunclík, Radek Kurka, Patrik Dřizgevič, Vojtěch 
Těžký, Ondřej Šafarčík, Radek Kuděla, Daniel Kuděla, Jakub 
Chřibek,	Matěj	Židek,	Patrik	Hartman.

Všem hráčům děkujeme za reprezentaci našeho klubu 
a sponzorům za podporu.

Tabulka DIVIZE F – ZÁKLADNÍ ČÁST

Rk. Tým Záp. Skóre Body

1. USK Ostravská univerzita - y 11 83:49 28

2. FU	Kopřivnice –	y 11 62:31 27

3. AFC	Medvědi	Malé	Hoštice –	y 11 81:67 23

4. VŠSK Zlín – y 11 78:54 20

5. Top Dogs Nový Jičín – z 11 63:53 18

6. Beach Boys Odry – z 11 58:52 18

7. VSK VŠB TU Ostrava - z 11 59:54 18

8. FC	Jokerit	Kopřivnice –	z 11 47:44 18

9. Tatran Baracuda Jakubčovice -z 11 50:53 16

10. G.T. Trojanovice – z 11 54:56 15

11. Amatér Komárovice – z 11 69:79 15

12. SK Krmelín - z 11 28:47 15

13. SK	Ferram	Opava –	x 11 35:46 10

14. KFV	Roub	Vítkovice –	x 11 35:53 8

15. FC	Smíšené	2003	Fulnek –	x 11 42:74 5

16. Baník Ostrava B -x 11 34:69 2

Y – vítěz skupiny a nasazení do čtvrtfinále, Z – jistá účast 
v play	off,	x-	jistá	účast	ve	skupině	play	out

Za AFC Medvědi Rostislav Klinger
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MALOHOŠTICKÝ 
DOROST NA SOU-
STŘEDĚNÍ
Družstvo našeho dorostu 
odjelo ve čtvrtek 3.  března 
do Brumova - Bylnice, vzdá-
leného 120 kilometrů od 
Malých Hoštic.
Náročné soustředění absol-
vovalo celkem 25 doros-
tenců i  včetně naši staro-
-nové posily Maxe Híreše, 
tým doprovázelo pět trené-
rů. Trénovali jsme dvakrát 
denně a  náročný program 
byl znát, u  některých se 
únava projevila víc, u někte-

TJ Slavia Malé Hoštice

DÍVČÍ TÝM SE PŘED-
STAVIL NA HALOVÉM 
TURNAJI V HORNÍM 
BENEŠOVĚ
Malohoštický dívčí tým se 
zúčastnil halového turna-
je v  Horním Benešově, kde 
předváděl své fotbalové 
umění. O  klíčky, přihrávky, 
střely a těžké souboje neby-
la nouze a  holky jsou zase 
bohatší o  fotbalové zkuše-
nosti. Soupeřky byly silné, 
naše holky se rozhodně 
nenudili a  za předvedené 
výkony mohou být na sebe 
pyšné! Michal Kokošek

rých méně. Pár jedinců bylo 
řekl bych neúnavných.
Na soustředění jsme ode-
hráli dva přípravné zápasy, 
první v  Sobotu proti celku 
dorostu z Tečovic, do toho-
to utkání zasáhlo 24 hráčů. 
Bohužel se nám už při dru-
hém tréninku zranil Saša 
Rychlý.
Sestava v  prvním poločase: 
Vltavský - Režnar, Škrobá-
nek, Teichmann, Kavan- 
Strouhal, Holčapek, Šmíd, 
Habura, Stoček, Celta
Výsledek prvního poločasu 
- Malé Hoštice 0:0 Tečovice
Sestava ve druhém poloča-
se: Exner- Vaněk, Winkler, 
Juřík, Rozsypal, Neuwirth, 
Híreš, Pater, Hrbáč, Kravar, 
Wittek
Výsledek druhého poloča-
su-Malé Hoštice 2:0 Tečovi-
ce-střelci branek: Neuwirth, 
Wittek.
Do druhého utkání nastou-
pil náš tým v  neděli ráno 
před odjezdem, do toho-
to utkání zasáhla už pouze 
osmnáct hráčů. Druhý 

zápas se nám vůbec nevy-
dařil, prohráli jsme 0:5 kdy 
nám družstvo ze Slavičína 
udělilo tvrdou lekci produk-
tivity. Měli jsme dost šancí, 
ale bohužel se nám nepo-
vedlo vstřelit gól. Nebereme 
to jako katastrofu, protože 
kluci trénovali na soustředě-
ní poprvé od začátku přípra-
vy s míčem.
Sestava v  tomto zápase: 
Vltavský- Holčapek, Win-
kler, Juřík, Režnar, Strouhal, 
Híreš, Pater, Habura, Stoček, 
Wittek - střídali tito hráči: 
Exner, Kravar, Neuwirth, 
Vaněk, Hrbáč, Celta, Šmíd
Soustředění i  přes prohru 
považujeme za úspěšné 
a  děkujeme klukům za tvr-
dou práci na hřišti.
Závěrem bychom chtě-
li velmi poděkovat vedení 
klubu TJ Slavia Malé Hošti-
ce, že nám umožnilo i v této 
těžké době na soustředění 
vyrazit.
Za tým dorostu a  jménem 
všech trenéru - DĚKUJE-
ME! Jan Grygarčík.
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OKÉNKO DO ZÁKU-
LISÍ  TJ SLAVIA MALÉ 
HOŠTICE
TJ Slavia Malé Hoštice pořá-
dala dne 10. 3. Valnou Hro-
madu, která se poprvé v his-
torii klubu uskutečnila ve 
sportovní hale. Na progra-
mu bylo zhodnocení činnos-
ti spolku, vzala se na vědomí 
informace o  hospodaření 
spolku - to vše za rok 2021, 
odsouhlasilo se prodloužení 
smlouvy s  provozovatelem 
Sportbar Slavia a  prodisku-
tovaly se další plány a  akti-
vity pro rok 2022.
Součástí bylo také vystoupe-
ní hostů a zástupců jednotli-
vých obecních složek včetně 
paní starostky obce.

Michal Kokošek
předseda oddílu fotbalu

SPORTOVNÍ OBECNÍ 
TURNAJE
Po skoro dvou letech od 
dokončení a  otevření spor-
tovní haly uspořádal náš 
spolek historicky první 
obecní turnaje. Doufejme, 
že pandemie, která nás brz-
dila tyto poslední dva roky 
si již nenajde cestičku zpět 
mezi nás a  my si budeme 
moct sportování užívat na 
plné kecky.
O únorovém víkendu byl na 
pořadu dne futsalový tur-
naj, kterého se zúčastnilo 8 
týmů, které byly rozděleny 
do dvou skupin. Bojovné 
výkony na palubovce byly 
mohutně podporovány také 
z  hlediště. Pro tento zaha-
jovací ročník se nejlépe při-
pravil a  ukázal tým Kanad-
ské smetánky (viz  foto), 

který bez ztráty bodu vybo-
joval historicky první místo 
a putovní pohár získal svého 
prvního majitele.

Výsledky:
1.Místo:  Kanadská 

smetánka
2.Místo: Drým TÝM
3.Místo: Šafo Team

O měsíc později jsme se roz-
hodli uspořádat zahajovací 
ročník BADMINTONOVÉ-
HO TURNAJE, kterého se 
zúčastnilo obdivuhodných 
16 týmů. Cely turnaj, který 
se hrál systémem týmo-
vých dvojic tedy čtyřher se 
nesl v  bojovném duchu až 
do samotného konce. Bylo 
k  vidění spousty nádher-
ných výměn a  do posled-

ní chvíle bylo o  co bojovat 
nakolik pořadatelé zajistili 
všem zúčastněným hodnot-
né ceny

Výsledné pořadí finalistů:
1.Místo: Chachaři
2.Místo: Hasiči
3.Místo: Kuře a Drak

Děkujeme všem za účast 
a  také všem kteří se zapo-
jili do příprav a  organizace 
těchto zahajovacích roč-
níků. Již nyní se těšíme na 
další ročník.

Za TJ Slavia Malé Hoštice
Michal Kokošek

Břetislav Schaffartzik

Vážení přátelé a příznivci 100doly,
Od 14.-18.4. přijďte ochutnat tradiční velikonoční speciál-spodně 
kvašený ležák s výraznou zlatozelenou barvou a přídavkem mladého 
zeleného ječmene, a také další dobroty z naší nabídky, včetně tatará-
ku. Pro větší společnost si prosím rezervujte místa na tel. 730 547 540. 
Nabízíme naše prostory k oslavám či soukromým akcím. K dispozici 
také ubytování. Přejeme klidné prožití velikonočních svátků.

Váš 100dola tým.
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