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nácti prvňáčků a  ostatních žáků pro-
běhlo letos na doporučení ministerstva 
školství ne společně, ale jen v jednotli-
vých třídách. Na každé dítě putovalo 
do školy ze schváleného rozpočtu naší 
obce 1000 Kč.

Ani o  kulturní a  společenské akce 
nebyla nouze. Skanzen se znovu ote-
vřel návštěvníkům, uskutečnil se pří-
městský tábor pro naše děti, malohoš-
tický a  pustojakartický odpust, pro-
běhlo rozloučení s  létem, Den mobi-
lity, setkání s  jubilanty a  naše spolky 
rozjely svou činnost. Lidé se konečně 
mohou setkávat, komunikovat spolu, 
a  to je pro mezilidské vztahy a  malo-
hoštickou atmosféru velmi užitečné, 
protože zabijákem vztahů může být 
právě nedostatečná komunikace, nevy-
světlené informace či nadměrná vzta-
hovačnost.

Milí spoluobčané,
není samozřejmostí, že každá obec má 
rozkvetlé ulice, skanzen, udržovanou 
zeleň bez plevele, stromy a  posekané 
plochy. Našim pracovníkům úřadu 
se to velmi daří a patří jim poděková-
ní za jejich pečlivou práci, díky které 
se cítíme při procházkách v  Malých 
Hošticích dobře a  mnozí návštěvníci 
nešetří slovy chvály. Poděkování patří 
i Vám, kteří se staráte o čistotu kolem 

svých domů a Vaše udržované předza-
hrádky svádí ke spokojenému pohle-
du. A  tak se v  těch barevných, pod-
zimních dnech na svých zahrádkách 
či někde v přírodě nadechněte, zamys-
lete a  nechte odeznít všechny chmur-
né myšlenky. Užívejte si podzimní 
dny v klidu, s čistou hlavou a s radostí 
v srdci.
 Miroslava Konečná

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. 6. 2021  
číslo 28/2021. Za obsah zodpovídají jednotliví přispívající. 
Redakční rada: Mgr. Miroslava Konečná,  Mgr. Ing. Lenka 
Prokschová, Karel Kopperberg a Ing. Marie Vegelová. Pří-
spěvky a podněty zasílejte na e-mail: male.hostice@opava-
-city.cz a lenkaprokschova@seznam.cz. Uzávěrka příspěvků 
do dalšího čísla dne 8. 12. 2021. Tisk a grafická úprava: H&B 
Tisk a.s., Opava

dny se pomalu krátí, mlhy zahalují 
ranní krajinu, větry foukají, podzim 
je tady. Léto se ještě někdy připomene, 
ale je definitivně na odchodu. Život 
se nám vrátil po covidové odmlce 
pomalu do normálu. I když…

Všimli jste si, kolik přibylo na cyk-
lostezkách a  komunikacích cyklis-
tů? Těší mě, že se nám povedlo získat 
dotaci na vytouženou cyklostezku ke 
Kauflandu, je  opravena cyklostezka 
do Velkých Hoštic a  spolufinancuje-
me projektovou dokumentaci cyklos-
tezky do Chlebičova. Tento projekt 
bude podán na SFDI v  lednu 2022. 
Pro děti se vyměnila skluzavka v leso-
parku, také domeček u hasičské zbroj-
nice a  nechali jsme vybudovat zemní 
trampolínu na dětském hřišti. Povedlo 
se postavit stání pro kontejnery, opra-
vil se náhrobek německých vojáků 
ve Velkých Hošticích a v říjnu začneme 
s budováním chodníčků u OÚ. V příš-
tím roce se musíme připravit na vel-
kou investici financovanou SMVaKem 
a  námi k  výměně vodovodního řadu 
na ul. Opavská, Sportovní, V  Zátiší 
a  Školní. K  tomu se budou opravovat 
přilehlé chodníky i komunikace.

Také škola dostala nový kabát, aby 
se našim dětem chodilo do krásné 
budovy ještě radostněji. Přivítání dva-

číslo 28
ZÁŘÍ 2021
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Informace pro občany

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České repub-
liky se uskuteční ve dnech 8.  10.  2021 od 14 hod. do 22 
hod. a  9.  10.  2021 od 8 hod. do 14 hod. Připomínáme, 
že volební místnosti v  Malých Hošticích budou stále dvě. 
Volební okrsek č.  2001 bude na Obecním úřadě městské 
částiMalé Hoštice, Slezská 11 (pro voliče s  trvalým poby-
tem na ulici Bezručova, Dolní, Družstevní, Kmochova, 
Luční, Na Pastrníku, Opavská 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, Slezská, 
Svobody, U  Kaple, U  Statku, U  Tržnice). Volební okrsek 
č. 2002 bude v Základní škole Malé Hoštice, Dvořákova 37 
(pro voliče s trvalým pobytem na ulici Cihelní, Dvořákova, 

Horní, Janáčkova, Nová, Opavská 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17-41, 
Pusté Jakartice, Smetanova, Sportovní, Školní, V Zátiší).

Kdo ještě neuhradil poplatek za psa, tak má možnost 
do konce října tohoto roku. Po tomto termínu se zašlou slo-
ženky k zaplacení poplatku. Letos se tyto složenky pošlou 
naposledy. Všechny poplatníky úřad městské části požá-

dá o  vyplnění souhlasu se zpracováním osobním údajů, 
ve kterém i uvedou email, na který jim budou chodit infor-
mace o zmíněném nedoplatku či přeplatku. U připomínky 
k  úhradě bude i  QR kód, kterým můžete uhradit popla-
tek rychle, bezpečně přes svoje bankovnictví v mobilním 
telefonu či počítači. Nárok na sáčky určené pro psí exkre-
menty tímto nezaniká a  je možné si je vyzvednout vždy 
v úřední dny a hodiny úřadu během roku.

Dne 16.  11. od 16:30 bude na Obecním úřadě promítán 
film na téma Senior bez nehod. Všichni jste srdečně zváni.

Dne 15. 11. v 17 h vás Zahrádkáři zvou na přednášku 
pana Ing. Zdeňka Seidla s promítáním „Cibuloviny od jara 
do zimy“. Nenechte si ujít zajímavé setkání s odborným 
výkladem.

Poplatky za psy

Senior bez nehod

Volby
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Masáže Senior taxi

občany s trvalým bydlištěm na území města Opava, předměstí,
Kylešovice, Jaktař a Kateřinky
držitele průkazů ZTP, ZTP/P
starší 70 let

Pro koho je služba určena:

*Taxi nepřepravuje děti do 15 let a vozíčkáře, kteří nejsou schopni invalidní vozík
opustit, případně jejich invalidní vozík nelze bezpečně přepravit (bateriový).

SENIOR TAXI OPAVA 

www.mdpo.cz

Dopravte se pohodlně do lékařských a rehabilitačních zařízení, na úřady a
další nezbytná místa.

registrace uživatele v předprodeji jízdenek MDPO, a.s. na Horním
náměstí.
objednání přepravy na tel: 602 533 915 nebo osobně na dispečinku
MDPO, a.s.

Podmínky pro využití služby:

30,- / osoba, doprovod držitele
ZTP/P zdarma
přepravu lze uhradit v hotovosti
nebo bankovní kartou u řidiče
vozidla

Cena služby:

NOVINKA - od 1. 9. 2021
služba rozšířena také pro občany nad
70 let městských částí: Komárov,
Milostovice, Malé Hoštice, Podvihov,
Suché Lazce, Vlaštovičky, Vávrovice,
Zlatníky. 
Cena: 50,-/osoba, doprovod držitele
ZTP/P zdarma

Úctyhodných sta let se ve středu 8.  září dožila paní Marie 
Nováková z  Malých Hoštic. Velká oslava se uskutečnila 
v Domově důchodců Bílá Opava, kde paní Maruška již 8 let 
pobývá, konala 6. září. Přišla celá řada gratulantů, a to nejen 
její dvě neteře a blízcí, ale i zástupci Domova, města Opavy 
či Moravskoslezského kraje. Mezi nimi i  primátor města 
pan Ing. Tomáš Navrátil. S kyticí a přáním pohody, pevné-
ho zdraví, štěstí, radosti a  Božího požehnání přišla popřát 
za sebe i za všechny občany Malých Hoštic, kteří ji znají, také 
starostka Malých Hoštic Miroslava Konečná.

Oslava 100 let paní Marie Novákové z Malých Hoštic!

VÝZVA
Vážení spoluobčané, 

nabízíme Vám výjimečnou možnost zviditelnit Vaše fotografie v připravovaném kalendáři na rok 2022. 
Fotografie musí pocházet z Malých Hoštic anebo Pustých Jakartic na téma: „Tradiční místa, netradičním 

pohledem“. Vybráno bude 28 snímků, každý účastník ‑fotograf může zaslat max 5 fotografií.
Posílejte ve formátu jpg. v solidní kvalitě na mailovou adresu: male.hostice@opava ‑city.cz

Vaše příspěvky posílejte nejpozději do 15. 10. 2021.
Děkujeme a těšíme se na Vaše příspěvky!
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Jedno německé přísloví říká, že: 
„Se semknutým kloboukem projdeš 
celou zemi“. Tak já smekám a  děkuji 
všem, kteří se letos podíleli na přípravě 
náročného malohoštického odpustu, 
na kulturních akcích a  dalších aktivi‑
tách.Bez těchto předsedů a členů spolků, 
jedinců a dobrovolníků by se různé akce 
nemohly uskutečnit

PODĚKOVÁNÍ JEDNOTLIVCŮM:

•	 P.  Lukáši Haimovi za zorganizová-
ní fotbalového turnaje s  minipří-
pravkou žáčků a  dobrovolným pří-
spěvkem návštěvníků pro nadaci 
HAIMAOM - nadace pro podporu 
transplantace kostní dřeně. DĚKU-
JEME!

•	 p. Nikol Englišové za zajištění spon-
zorského daru na nákup 150 keřů 
k výsadbě do lesoparku

•	 p.  Jaroslavě Ribkové za nedělní 
komentované prohlídky na skanze-
nu

•	 p.  Bronislavě Klingerové a  jejím 
kolegyním za dobrovolnou pomoc 
při náročném chystání a  úklidu 
prostor k uskutečnění odpustu

•	 pracovníkům úřadu za pomoc 
při zdobení podia na návsi, p. Petře 
Pitrašové a  p.  Hance Staníčkové 
za vypěstování nádherných letniček 
a naaranžování podia

•	 manželům Holešovým, Mošovým, 
Fialovým a  všem pomocníkům, 
kteří se podíleli na výzdobě a za oje-
dinělou, nevšední přípravu prostor 
pro konání mše svaté na návsi

•	 p.  Karlu Musílkovi za poskytnu-
tí zdroje el. energie pro fungování 
atrakcí a kapel na odpustu

•	 manželům Vašákovým za poskytnu-
tí soukromého prostoru k postavení 
prodejních stánků

•	 p.  Marku Wittkovi za ochotu 
při zajištění úkolů k  odpustovému 
pátečnímu promítání

•	 p. Karlu Müllerovi za zajištění sobot-
ní dechové kapely

•	 všem našim pracovníkům - p. Hele-
ně Řeháčkové, p.  Haně Staníčkové, 
p. Petře Pitrašové, p. Edovi Ribkovi, 
p. Milanu Závodnému za obětavou 
a  spolehlivou pomoc při chystání 
náročného odpustu

•	 velké poděkování patří zastupitelům 
p. Marii Vegelové a p. Pavlu Věncko-
vi, kteří se obětavě podíleli na zajiš-
tění bezchybného průběhu odpustu

•	 p.  Lukáši Vaňkovi za pomoc 
při chystání mobiliáře na odpust

•	 p. Stanislavu Fialovi za dobrovolnou 
dvoudenní pořadatelskou službu 
na odpustu

•	 p. Karlu Kopperbergovi za organizo-
vání všech letních aktivit a přípravy 
Pustojakartického odpustu a  také 
ženám, které nazdobily kapli

•	 pánům Karlovi Tőglovi a  Petru 
Wittkovi za vykonávání správcovství 
na dopravním hřišti

•	 p. Zdeňku Kravarovi, za zpracování 
a  poskytnutí článků o  historii naší 
obce

•	 všem dobrovolníkům za opravu 
náhrobku ve Velkých Hošticích

•	 p.  ředitelce Marcele Rončkové 
za zvládnutí náročných úkolů 
při rekonstrukci školy a  obecní 
knihovny

•	 všem, kteří pravidelně svými články 
přispívají do Zpravodaje

PODĚKOVÁNÍ NAŠIM SLOŽKÁM:

•	 sboru dobrovolných hasičů, tenis-
tům, fotbalistům, Medvědům 
za reprezentaci naší obce v soutěžích

•	 SDH za zorganizování okresní sou-
těže mladších žáků, starších žáků 
a veteránů

•	 předsedům a  členům spolků, kteří 
se podíleli na přípravných schůz-
kách a za ochotu při organizaci naše-
ho odpustu

•	 předsedům a  aktivním členům 

dobrovolných hasičů, sportovců, 
zahrádkářů za zajištění prodejních 
stánků a  dalších složitých úkolů 
v rámci našeho odpustu

•	 Medvědům, Keliškám, Klubu seni-
orů, členkám Českému svazu žen, 
členkám Českého červeného kříže, 
členkám Živého růžence za zajištění 
zázemí pro konání našeho odpus-
tu, prodej koláčů a také následného 
úklidu prostranství na návsi

•	 p.  Bronislavě Klingerové, p.  Marii 
Fialové, p.  Drahoslavě Armlichové, 
Jindřišce Fussové za organizová-
ní nevšedních výletů pro své členy 
spolků

•	 spoluobčanům za péči o udržování 
čistoty chodníků a  veřejných pro-
stranství

•	 všem občanům, kteří jsou vníma-
ví k  problémům naší městské části 
a  dávají na úřadě podněty ke zlep-
šení

ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ:
Poděkování patří Malohoštickým dob-
rovolným hasičům, kteří v neděli 19. 9. 
v  pravé poledne uctili minutou ticha 
vyvěšením černé vlajky a zapnutými svě-
telnými majáky památku dvou kolegů 
z  Kroměřížska, kteří tragicky zahynuli 
při výbuchu plynu v domě v Koryčanech.

Fotografie z mnoha akcí si můžete pro-
hlédnout na: male -hostice.rajce.idnes.
cz, na facebookových stránkách obce 
a  na některých videozáznamech TV 
Hlučínska.

 Miroslava Konečná

Poděkování
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Nastal podzim a s ním i pravidelná výsadba dřevin. Určitě mnozí 
z vás ví, že se každým rokem snažíme v katastru naší obce vysa-
dit určitou část nové zeleně a  zpříjemňovat tak naše společné 
prostory, kde žijeme. V letošním roce, v průběhu měsíce října, 
je pořádáno městem Opavou organizované sázení stromů 
s doprovodným programem pro malé i velké. V sadech Svobo-
dy proběhnou ukázky řezbářství, lesnictví, sázení rostlin, výroba 
budek či zahrádkářská poradna.

A víte, jak vlastně myšlenka Dne stromů vznikla?
Mezinárodní svátek, který slaví více jak 50 zemí světa, vznikl 
v americké Nebrasce v hlavě jednoho z prvních osadníků J. Ster-
linga Mortna, který začal pěstovat různé druhy dřevin a květin 
a vyzval své blízké okolí, aby činili taktéž. V té době totiž tamní 
krajina byla spíše stepí s  křovinami a  až lidé ji začali přetvá-
řet a modelovat k obrazu svému. Tato myšlenka byla tak silná, 
že dala vzniknout svátku Dne stromů – oslavy stromů jako nepo-
stradatelné součásti našeho života a krajiny.

U nás první zmínky o ochraně lesa a krajiny se datují již od stře-
dověku, kdy byl kolem roku 1189 vydán první předpis na ochra-
nu lesa a tresty za jeho poškozování. V roce 1754 byl Marií Terezií 
vydán, na tu dobu velmi pokrokový, Řád lesní, který upravoval 
ochranu lesa a hospodaření v něm. Na přelomu 19.a 20.století 
je pak historie ochrany a  péče o  stromy a  zeleň úzce spjata 
se vznikem okrašlovacích spolků. Ty si daly za úkol především 
Iniciovat a organizovat budování parků, sadů či alejí. V roce 1904 
byl založen Svaz českých okrašlovacích spolků, jehož cílem bylo 
především: „okrašlovat, zalesňovat a zvelebovat obce, ale i chránit 
přírodu, květenu, rostlinstvo a zvířenu, jakož i geologické zvláštnos-

ti, dbát o ochranu památek všeho druhu, pečovat o záchranu rázo-
vitosti vynikajících venkovských a  městských stavebních útvarů, 
udržovat ladná jejich seskupení, raditi v záležitosti staveb a zaří-
zení vůbec po stránce estetické, chránit lidové umění i se zřetelem 
k předmětům movitým a pečovat o zachování zvláštností místopis-
ných, a nakonec pečovat o zlepšení komunikací a podporovat tak 
turistický ruch a pobyt v letní sezóně.“ První oslava Dne stromů 
u nás proběhla v roce 1906 a po odmlce s obnovou tradice v roce 
2000.

I  my se letos cíleně připojíme a  určitě budeme rádi, pokud 
nám přijdete pomoci. Nejdříve po zisku dotace přes TJ Sla‑
via vysadíme ořešáky kolem příjezdové cesty od ulice Horní 
k  našemu lesoparku. To proběhne dne 16.  10.  2021 od 9 h 
a poté 30. 10. 2021 od 9 h vysadíme přes 150 keřů do našeho 
lesoparku. Přijďte nám pomoci je vysadit, aby stromy pomohly 
zase nám! Vyzýváme předsedy jednotlivých spolků ‑sportovce, 
hasiče, zahrádkáře, Sdružení rodičů, vezměte s  sebou děti 
a  udělejme něco pro naše okolí. Koneckonců jako každým 
rokem. I  keře byly, díky naší spoluobčance, paní Englišové 
Nikol, zajištěny sponzorsky, za což jí velmi děkujeme.

V  lesoparku většina stromů začíná konečně nabírat koruny, 
pravidelné sečení se odrazilo v lepším vzhledu celé této lokality. 
Budoucí cyklostezka směrem na Chlebičov umožní pohodlněj-
ší cestování nejen cyklistům, ale i lidem dojíždějícím do práce. 
Uvažujeme také o vybudování broukoviště a přírodních překáž-
kách pro děti.

Pojďme se společně postarat o další kus země naší městské části.

 Lukáš Vaněk

Na obecním úřadě naší městské části jsou stále k dispozici tašky 
na tříděný odpad. Město Opava získalo tyto tašky formou dota-
ce a  cíl je jasný: odvoz a  skládkování komunálního odpadu 
se stává stále dražší záležitostí. I přesto, že město Opava z velké 
části dotuje odvoz a  separování odpadu, stále je ještě prostor 
ke zlepšení. V současné době platíme za odpad poplatek 660 Kč 
ročně, pokud bychom měli platit reálnou cenu, pohybovali 
bychom se někde kolem 900 Kč za osobu a rok. Proto se snažme 
být opravdu velmi uvážliví, když něco vyhazujeme do komunál-
ního odpadu. Každé sklo, plast, nebo třeba jen spousty reklam, 
zabírají místo v  popelnici a  následně na skladce. Separovaný 
odpad je znovu zpracováván a jsou z něj vyráběny další produkty, 
od výrobků pro stavebnictví až třeba po oblečení. Ale jen samot-
né zvýšení separace odpadu není samospásným řešením. Protože 
NEJLEPŠÍ ODPAD JE TEN, KTERÝ VŮBEC NEVZNIKNE!!!

Jen pro upřesnění a zopakování, na co tašky využít:
Modrá - noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letá-

ky, knihy, sešity, krabice, lepenka, karton, papírové obaly 
(např. sáčky) a nápojové kartony
Žlutá - sešlápnuté PET láhve od nápojů, kelímky, sáčky, fólie, 
výrobky a  obaly z  plastů, polystyrén. Dále sem patří plechov-
ky od potravin a nápojů (zapáchající je vhodné vyčistit), které 
se na dotřiďovací lince separují
Zelená - láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy 
- tabulové sklo

Jakmile budete mít tašku plnou, šup s obsahem do popelnice stej-
né barvy a tašku opětovně využijete k dalšímu třídění.

 Za čistou obec Lukáš Vaněk

Životní prostředí

Den stromů

Tašky na tříděný odpad
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Kulturní léto

Letošní epidemiologická situace k nám byla letos mnohem 
přívětivější než v  loňském roce, takže jsme si mohli užít 
nejednu letní kulturní akci. Naši nejmenší si užili týdenní 
příměstský tábor na téma „Trosečníci“. V rámci zábavné-
ho programu si děti zajely do Laser game arény v Ostra-
vě, okoupat se na koupaliště v  Bolaticích nebo si zajely 
za kulturou do Opavy, kde navštívily Cinestar a  Dům 
umění. Pozitivní ohlas na příměstský tábor je tak velký, 
že jsme se rozhodli i v příštím roce s touto organizací pokra-
čovat. Část fotek jste již mohli spatřit na stránkách CVČ 
Kravaře či sdílených na našich místních facebookových 
stránkách. Všechny však byly k zhlédnutí na zářiové akci 
s názvem Rozloučení s létem.

V pátek 3. září se na místní návsi u hasičárny započal nej-
významnější kulturní program letošního léta, a  to malo‑
hoštický odpust. V letošním roce jsme pro vás připravili 
rodinnou komedii s názvem „Já, kocour“, která jistě poba-
vila napříč věkovými kategoriemi.

Následující den, úderem 15. hodiny se zde rozezněly tóny 
skladeb dechové kapely Šarovec. Vysoká úroveň kapely 
z Hluku (okres Uherské Hradiště) byla zajištěna přítom-
ností několika absolventů brněnské a  kroměřížské kon-
zervatoře a JAMU, udávajících trend kapely. O dvě hodi-
ny později zde vystoupilo další seskupení My 4 Band. 
Kapela nebyla nijak žánrově zaměřená, v jejím repertoáru 
se nacházely skladby od jazzu po rock. O hudebních pře-
stávkách zazněly další písně dle přání tanečníků či poslu-
chačů. V  rámci odpoledního programu jsme pro vás 
zajistili tradiční zábavu pro děti – skákací hrady, kolotoč, 
deskové hry, herní stanoviště na téma superhrdinů. Velký 
zájem byl samozřejmě i o malování na obličej či tetování 
na různé části těla. Toho využívaly nejen děti, ale i dospělí. 
Je vidět, že tato již tradiční forma zábavy má stále svou 
oblibu. Obdobně to bylo i  u  fotokoutku. Všichni si tak 
mohli z odpustu odnést jako upomínku veselou fotografii. 
V  letošním roce patřil mezi novinku větší výběr koláčů. 
Ke klasickým čtyřem druhům přibyly navíc borůvkové 
a meruňkové. Také jsme pro vás zajistili zmrzlinu u Skan-
zenu a  výborné palačinky a  bramboráky u  zahrádkářů. 
„Masožrouti” si pak přišli na své u stánku hasičů. O občer-
stvení a  celkovou hladkou přípravu odpustu se postara-
ly naše místní organizace a  složky. Velký dík patří všem 
pomocníkům, bez nich bychom si tak velkou akci nemohli 
všichni užít.

Nedělní mše probíhala takřka pod širým nebem. Mši 
vedl náš pan farář P. ThLic. Mgr. Radovan Hradil, Ph.D. 

a hudebně jej doprovázel hudební sbor Devatero z Velkých 
Hoštic a místní rodačka Silvie Lamlová. Mši si nenechali 
ujít ani vážení hosté jako pan senator Mgr. Herbert Pave-
ra, pan primátor SMO Ing.  Tomáš Navrátil a  starostové 
okolních obcí. Mše měla jedinečnou a  sváteční atmosfé-
ru, která u příležitostí oslav narození Panny Marie, určitě 
patří.

Příměstský tábor

Malohoštický odpust
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Společně s  CVČ Kravaře proběhlo v  areálu TJ Slavia 
v sobotu 11. září „Rozloučení s létem”. Původně byla akce 
plánována pouze pro děti z letošního příměstského tábo-
ra. Rozhodli jsme se však věnovat akci všem dětem naší 
městské části, které tak společně mohly soutěžit, vyřá-
dit se na skákacích hradech, zorbingových koulích nebo 
si mohly s rodiči opéct špekáček. Krásné a nevšední roz-
loučení s létem!

Významnou akcí letošního léta bylo středeční setkání 
jubilantů, které proběhlo v sále obecního domu. Starost-
ka přivítala po dvou letech všechny přítomné jubilanty. 
Po společné večeři zahráli k tanci a pobavení duo hudeb-
níků. Přesvědčili jsme se, že to bylo velmi dobré rozhod-
nutí zastupitelů upustit od osobních návštěv v rodinách. 
Oslavenci tak dostali ke svým narozeninám důstojný 
dárek, všichni se pobavili a spokojeně odcházeli domů.

Bezpečně a zdravě udržitelnou dopravou! To bylo motto 
letošního ročníku Evropského týdne mobility, který vzni-
kl iniciativou Evropské komise. Statutární město Opava 
a její městská část Malé Hoštice se k aktivitám připoji-
ly. Den mobility u nás proběhnul na dopravním hřišti 
19. 9. Starší děti si mohly na dopravním hřišti vyzkoušet, 
jak dobře znají pravidla silničního provozu či jak poskyt-
nout první pomoc. Součástí těchto aktivit byla možnost 
vyzkoušet si s firmou Fičíme neobvyklé pohybové zážit-
ky na různých pohybovadlech jako šlapací káry, šlapací 
koloběžky, skákací tyče, tandemové kolo a spoustu dal-
ších vozítek pro děti již od 2 let. I přes nepřízeň počasí 
se akce moc povedla a děkujeme organizátorům této 
akce.

Tak jako každý rok, tak i letos, opět každou neděli o prázd-
ninách, se otevřel skanzen široké veřejnosti. Návštěvníci 
při komentované prohlídce paní Jaroslavou Ribkovou 
nešetřili slovy chvály nejen v  již zařízených prostorách, 
ale i v nově vybavené historické školní třídě. Zavzpomí-
nali si na své mládí, kdy poprvé usedali do lavic a  učili 
se první písmenka. V  zahradě mohli usednout do stin-
ného místa a  pod památnou moruší či ochutnat něco 
z  bylinkové zahrádky Třešničkou na dortu byla letošní 
víkendová točená zmrzlina podávaná našimi studenty. 
Žáci z naší školy měli možnost poprvé ochutnat zmrzlinu 
poslední školní den, a to ZDARMA.

 Za kulturní komisi Marie Vegelová

Rozloučení s létem

Setkání jubilantů

Týden mobility

Skanzen o prázdninách
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•	 Cyklostezka MH x Kaufland – zís-
kali jsme dotace ve výši 1.900.000 
Kč na vybudování cyklostezky, 
vypsalo se výběrové řízení na firmu, 
stavět se začne jaro 2022

•	 Cyklostezka z Malých do Velkých 
Hoštic – na základě výběru firmy 
se zrekonstruovala cyklostezka 
do Velkých Hoštic ve výši cca 
800.000 Kč

•	 Cyklostezka do Chlebičova 
– smlouva o spolufinancování 
s Chlebičovem uzavřena, zpraco-
vává se PD, která bude předložena 
na SFDI s žádostí o dotaci v lednu 
2022

•	 Sklad hasičské zbrojnice – čekáme 
na výsledek podané žádosti o dotaci

•	 Stání pro kontejnery na ul. Cihelní 
– dokončilo se kontejnerové stání 
na ul. Cihelní

•	 Prostor vedle OÚ – budou probíhat 
další úpravy v prostoru u OÚ

•	 Zateplení fasády a střechy – dokon-
čilo se zateplení a rekonstrukce ZŠ 
z rozpočtu města

•	 Nová knihovna – otevřela se rekon-
struována knihovna v ZŠ

•	 Nová zemní trampolína – umístila 
se na dětské hřiště

•	 Nová skluzavka - v lesoparku z malé 
rozhledny

•	 Opravil se náhrobek na hřbitově 
ve Velkých Hošticích

•	 Nečitelné směrovky ulic – zmapo-
valy se a budou vyměněny

•	 Výměna vodovodního řadu 
– na ulicích Opavská od zastávky, 
ul. Sportovní, ul. V Zátiší, ul. Školní 
+ opravy chodníků a rekonstrukce 
komunikací, jaro 2022

 Miroslava Konečná

Investiční akce

Co se připravuje, staví, opravuje – září 2021
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Z historie

Farnost

Slovo pana faráře

Zahájení českého vyučování v Malých Hošticích
v roce 1920
Základní škola v Malých Hošticích slaví v  letošním roce již 
185 let od svého založení. Byla postavena v roce 1836. Po požáru 
v roce 1861 byla o rok později vybudována nová školní budo-
va, která stála až do 70. let 20. století.

V časech, kdy patřily Malé Hoštice k Německu, probíhal škol-
ní rok od dubna do března následujícího roku. Na škole byly 
tři třídy a počet žáků se pohyboval kolem 200 dětí. Školní rok 
1919–1920 byl přelomový, protože začal ještě jako německý 
v dubnu 1919, ale skončil v červnu 1920, kdy již byly Malé 
Hoštice součástí Československé republiky.

V opavském okresním archivu jsou dochovány třídní výkazy 
a třídní knihy od roku 1884. Někdy je součástí třídní knihy 
také rozvrh hodin. Ze školního roku 1919-1920 se zachoval 
český rozvrh hodin pro 1. třídu. Rozvrh byl používán od květ-
na do června 1920. Jak je vidět na obrázku, začínalo každý den 
vyučování až v 9 hodin. Z dosud neznámého důvodu nebyl 
čtvrtek dnem školní docházky, naopak se do školy chodilo 
v  sobotu. Nejvíce hodin připadlo na pondělí a  úterý, kdy 
se děti ze školy vracely až po půl čtvrté. Ve středu a v sobotu 
končilo vyučování již v poledne.

Struktura předmětů pro prvňáčky byla podobná současnosti. 
Největší důraz byl kladen na matematiku. Pojem „vyučova-

cí jazyk“ znamená němčinu, ve které prvňáčci začali školní 
výuku. Teprve v  následujícím ročníku, po zakoupení čes-
kých slabikářů, byla vyučovacím jazykem čeština. Termín 
„moravština“ je pak označením českého jazyka. Tato zvlášt-
nost trvala pouze po dva měsíce – květen a červen 1920. Oba 
jazyky měly v  rozvrhu shodně po 4 vyučovacích hodinách. 
Český učitel Josef Böhm míval hodiny „češtiny“ spojené i pro 
vyšší ročníky. Důvodem byla nejspíš skutečnost, že zbývající 
členové učitelského sboru češtinu neovládali tak, aby ji mohli 
vyučovat. Náboženství vyučoval velkohoštický pan farář.

 Zdeněk Kravar

Vážení spoluobčané,

letošní měsíc září přineslo několik významných událos-
tí v životě církve. Připomněli jsme si 1100 let mučednic-
ké smrti sv. Ludmily, babičky sv. Václava. Tato patronka 
církevního školství nás vede k zamyšlení nad důležitostí 
křesťanské výchovy v naší zemi i v celém světě. Je to výzva 
k  rodičům celé naší farnosti, aby pamatovali na výuku 
náboženství svých dětí, tak jak to slíbili při svatém křtu.

Další důležitou událostí byl Mezinárodní eucharistic-
ký kongres v  Budapešti, jeho hlavní myšlenkou je citát 
z Žalmu 87 „Všechna zřídla mé spásy jsou v tobě.“ Vyvr-
cholením tohoto kongresu byla přítomnost Svatého otce 
Františka, který slavil závěrečnou bohoslužbu a  poté 
navštívil Slovensko.

I  když většina z  nás v  Maďarsku a  na Slovensku nebyla, 
mohla program u  našich sousedů sledovat prostřednic-
tvím televize NOE.

Přeji dětem, studentům, učitelům, pracovníkům našich 
škol a rodičům hodně trpělivosti a Boží pomoci.

 P. ThDr. Radovan H r a d i l
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ZŠ a MŠ

Nahlédnutí do MŠ
… A  tak jde čas. Že čas letí, není fráze, ale fakt. Přesvědčuji 
se o tom dnes a denně, když se setkávám s rodiči našich dětí. 
Většina z nich naši školku jako dítě taky navštěvovala. S nostal-
gií nám popisují, na co si vzpomínají a co je dnes úplně jinak.

Nedalo mi to a ze zvědavosti jsem nahlédla do staré kroniky 
MŠ, kde první zápis pochází už z roku 1948. Pohltila mě histo-
rie a dočetla jsem se:

•	 MŠ	byla	ve	zdejší	obci	otevřena	1. 9. 1921
•	 Byla	umístěna	v budově	místní	školy
•	 První	učitelkou	byla	Eugenie	Lhotská

,Pokojná práce v  mateřské škole 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 ozývati hlasy pro zřízení 
mateřské školy. Tak začalo jednání o válkou zničenou budovu 
na Opavské ulici č. p. 170, v níž bydleli kdysi němečtí finanční 
strážníci“.

… A začala se psát historie dnešní MŠ. Jak z kroniky vyplývá: 
,,Budova nebyla dosud omítnuta, započal Místní národní výbor 
s těmito pracemi ještě na podzim, byl opraven plot, položeny 
betonové roury přes příkop z okresní silnice a chodník k budo-
vě vydlážděn většími betonovými dlaždičkami. Kromě těchto 
prací byly ze zahrady odvezeny zbylé a nepotřebné stavebniny 
jako cihly, kámen, štěrk a jiné zbytky materiálu. Zahrada byla 
urovnána a  upravena. Úprava zahrady byla provedena dob-
rovolnými brigádami místních občanů. Rovněž úpravu hřiště 
provedly děti národní školy za vedení svých učitelů. I ostatní 
práce s úpravou budovy a zahrady byly dokončeny až na jaře 
1949“.

Ve školním roce 1956/1957 byl ve školce instalován vodovod 
do kuchyně a záchodů a roku 1961 byla do MŠ připojena voda 
z hlavního vodovodu vedoucího z Velkých Hoštic do Opavy. 
V  roce 1962 bylo do tříd instalováno zářivkové osvětlení.

Ve školním roce 1965/1966 se započalo s opravou celé budo-
vy a přístavbou nové. Rok, co rok se v MŠ prováděly úpravy 
a opravy.

A jak vypadá MŠ dnes? Všichni víme. Budova s veselou, barev-
nou fasádou, velikými plastovými okny, obrovskou zahra-
dou vybavenou hracími prvky ke spokojenosti dětí. Troufám 
si říct, že každá generace se snažila zvelebit dle svých možností 
a finančních prostředků budovu pro výchovu další nastupující 
generace. Posuďte sami…

I  když naše mateřská škola oslavila 1.  září 100. výročí jejího 
založení v obci, oficiální oslavy se chystají až na červen 2022. 
Doba covidová nám nedovolila dát dohromady potřebné mate-
riály a připravit důstojnou oslavu kvůli nejistým vládním naří-
zením. Proto se oslavy uskuteční se vším všudy až v  příštím 
roce. Budeme se na Vás moc těšit!!!
 Hana Kupková

Prvního září jsme v  naší škole přivítali dvanáct prvňáčků. 
Nejenže se nejmladší žáci na tento důležitý den svátečně 
ustrojili a většina přišla i s aktovkami na zádech, ale mnozí 
měli i  početný doprovod z  řad rodičů a  prarodičů. Děti 
obdržely balíčky, za které patří velké poděkování paní sta-
rostce. Následně jsme si prohlédli prostory školy, ve kterých 
se toho v příštích pěti letech spoustu naučíme!
První školní den mají tedy letošní prvňáčci za sebou. Přeje-
me jim, aby i všechny dny následující provázela dobrá nála-
da, spousta kamarádů a radost z objevování nového.
Hodně štěstí prvňáčci!
 Mgr. Denisa Onderková

První školní den
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…až bude mít naše škola novou tvář. Bohužel i nás potkalo 
to, co potká snad každou školu a  školku, která se zatepluje. 
Firma provádějící práce na střeše sice měla odhalenou stře-
chu zakrytou plachtami, ale to nestačilo zabránit tomu, aby 
při několika průtržích mračen do školy opakovaně nezatek-
lo. Proto k pracím na zateplení, které pečlivě hlídá stavební 
dozor investora, přibyly i práce na odstranění následků zate-
čení. Přesto stavební práce na škole spějí k závěru a my pevně 
věříme, že se všechno stihne dokončit v řádném termínu.

…že ve spolupráci s rodiči vybudujeme novou zelenou střechu 
na venkovní učebně, kterou budeme moct pozorovat novým 
panoramatickým oknem. Tento projekt vznikl díky podpoře 
z grantového programu Zelená oázy, který vyhlašují nadace 
Partnerství a společnost MOL Česká republika.

…na nový školní rok 2021/2022. Všichni doufáme, že nás 
tentokrát už nepostihnou další omezení související s nemo-
cí COVID-19, protože máme pro naše děti a žáky připravené 
různé aktivity, které bychom opět neradi rušili. Za zmínku 
třeba stojí lyžařský a plavec -ký výcvik nebo tolik žádaná škola 
v  přírodě. Dále různé projektové dny, Olympijský diplom, 

olympiády, výlety a besedy. Také jsme připravili bohatý výběr 
kroužků, jako například Keramika, Kreativní kroužek, iPady, 
Robotika, Taneční a Sportovní kroužek, Angličtina, Deskové 
hry, Veselá věda a Dance line. Nabídka je pestrá, takže doufá-
me, že si každý vybere.
Takže přeji, ať se nová škola všem líbí, jak žákům, rodi-
čům, zaměstnancům, ale i široké veřejnosti a aby školní rok 
2021/2022 probíhal opět ve znamení dobré spolupráce a vzá-
jemných vztahů. Rovněž přeji všem žákům mnoho hezkých 
chvil, spoustu nových nabytých vědomostí a zážitků.

 Marcela Rončková, ředitelka mateřské a základní školy

Základní škola společně se zástupci SRPŠ zve všechny zájem-
ce a nadšence, aby se přišli podívat, jak se zelená střecha staví 
a některou z fází výstavby si také prakticky vyzkoušeli. Střecha 
venkovní učebny bude ozeleněna dvěma různými způsoby 
– půl střechy bude pokryto hotovým, předpěstovaným zele-
ným pásem a  druhá část bude osázena rostlinami. Přijďte 
se podívat, načerpat inspiraci a  případně si některou fázi 
výstavby vyzkoušet.
 Ing. Iva Palatová, projektová manažerka

Prázdniny očima dětí

Těšíme se…

Vybudujme společně naši
první zelenou střechu! Č Ě

Š Í
Ř

N A  S TŘE Š E  Š K O L N Í  V E N K O V N Í  UČE B N Y  V Z N I K N E
E K O L O G I C K Á  Z E L E N Á  S TŘE C H A .  PŘ I D T E  S E  P O D Í V A T ,  J A K  S E

T A K O V Á  S TŘE C H A  S T A V Í  A  PŘ I JĎT E  N Á M  T A K É  P O M O C T .

A K C E  P R O  Z Á J E M C E  A  N A D Š E N C E :

K D Y :  5 . 1 0 . 2 0 2 1  O D  1 4 : 0 0  

K D E :  V E N K O V N Í  UČE B N A  Z Š
O P A V A  -  M A L É  H O Š T I C E  
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Členské spolky

Živý růženec

Myslivecký spolek Angelika

Mariánská úcta našla v minulých stoletích svůj výraz v četných 
uměleckých dílech a památkách, a to i v našem regionu. Panně 
Marii ji věnováno mnoho památek. Je to především naše kaple – 
Narození Panny Marie, v  Pustých Jakarticích  – kaple Panny 
Marie Bolestné a v Chlebičově – kaple Panny Marie Růženco-
vé. Takže odpust slavíme postupně v krátkém časovém sledu. 
8.  září Narození Panny Marie je jeden z  nejstarších marián-
ských svátků a dosvěcuje víru křesťanů, že se Maria narodila 
bez dědičného hříchů. 15. září – Panny Marie Bolestné v den 
svátku Povýšení svatého kříže, vzpomíná církev na bolesti, které 
utrpěla ve spojení se svým Synem. V tento den Panna Maria 
velmi blízká všem ženám tohoto světa. 7. října – Panny Marie 
Růžencové – modlitba růžence se ve své dnešní podobě šířila 
především zásluhou dominikánů. Spočívá v opakování anděl-
ského pozdravení a v rozjímání o událostech z Ježíšova života. 
Náš malohoštický odpust byl letos slavnostnější. Tíha náka-
zy mírně ustoupila, a  tak jsme se snažili připravit vše tak, 
abychom mohli důstojně oslovit tento den a  vzdát tak díky, 
že se postupně vracíme k normálnímu životu posíleni svátosti. 
Aby vše proběhlo důstojně záleží na nás všech. Všechny naše 
složky spolupracují díky našemu vedení obce v čele s paní sta-
rostkou. Děkujeme. Tak jsme mohli slavit a radovat se každý 
po svém. Žádná doba v minulosti nebyla ideální i dnešní nás 
vede k zamyšlení, a proto nadále buďme prozřetelní a zodpo-
vědní. Kéž nás tato tradice nadále spojuje a podařilo se ji nám 
předávat dalším generacím. Mnozí z  vás se ptali, odkud byl 
obraz, který byl na podiu při mši. Obraz byl z naší kapličky, 
který je trvale umístěný uvnitř nad vchodovými dveřmi.

Přiložená fotografie je z kapličky v Pustých Jakarticích.

 Za společenství Marie Fialová

Vážení spoluobčané,
s nástupem léta došlo k částečnému rozvolnění „covidové-
mu“ opatření, což se projevilo i v uvolnění společenského 
života.

Vracíme se pomalu k  normálu a  po dvou letech jsme 
se mohli setkat v červenci s veřejností na našem myslivec-
kém dni.

Akce se vydařila, i když se k večeru trochu pokazilo počasí, 
návštěvníci odcházeli z našeho areálu spokojeni.

Také jsme se podíleli na zajištění občerstvení na Dnech 
obce Chlebičov, kde naše „restovananá játra“ a nealkoho-
lické ochucené pivo šlo tak na odbyt, že prakticky „pochy-
bělo“.

Co se týče naší vlastní práce na úseku myslivosti, pak 
v  tomto období provádíme údržbu krmných zařízení 
pro zvěř a na zimu prakticky již máme nakoupeno a zajiš-
těno jak jadrné, tak i objemové krmivo.

Podzim se nezadržitelně blíží, tak i do tohoto období přeje-
me spoluobčanům hodně pohody.

 Konupka Jiří, předseda MS „Angelika“
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Zahrádkáři z Malých Hoštic

ČČK

Mezi první akce letošního léta patřila Výroční členská schůze 
našeho zahrádkářského spolku. Tuto jsme uspořádali v pátek 
25. 6. 2021 v areálu ČZS na Družstevní ulici. Na schůzi dora-
zilo hodně členů, zástupců z  jiných spolků a  také paní sta-
rostka Mgr.  Konečná a  tak byl prostor pod pergolou zcela 
zaplněn. Celou akci vedl náš vážený člen pan MVDr. Kubesa. 
Program schůze obsahoval především povinné body, tak aby 
byl zhodnocen rok 2020 a bylo možno plánovat akce na další 
měsíce tohoto roku. Na této schůzi byl odsouhlasen finanční 
dar 10.000 Kč na pomoc hurikánem postižené obci Hrušky 
na jižní Moravě, který tuto oblast postihl o den dříve.

Průběh tohoto léta byl teplý a  také srážkově příznivý, tak 
jsme brigády kolem chaty nechali na konec srpna a začátek 
září, ať máme areál uklízený na Odpust. První týden v  září 
se u nás plelo, hrabalo, uklízelo, čistilo a nakupovalo. V sobo-
tu 4. 9. 2021 jsme přivítali v prostorách našeho areálu stov-
ky našich občanů, abychom je pohostili teplými a studenými 
nápoji, tradičními bramboráky s  Otickým kysaným zelím 
a  palačinkami s  ovocným džemem a  šlehačkou. Věříme, 
že jsme naše hosty dobře pohostili, že jim chutnalo a strávili 
u Zahrádkářů příjemný čas. Touto cestou chceme moc moc 
poděkovat všem našim spolehlivým a pracovitým členů, kteří 
se podíleli na přípravě odpustu a  také úklidu po akci. Bylo 
to náročné, ale zvládli jsme to. Ještě jednou díky.

Na 12. září připravil pan Ryba pro naše členy zajímavou turis-
tickou vycházku do Vršovic a okolí Raduňského zámku. Hlav-
ně, aby nám přálo počasí.

V  sobotu 25.  9.  2021 je připraven jednodenní autobusový 
zájezd do Čejkovic, kde Vlaďka Vaňková objednala prohlídku 
v bio výrobně čajů a bylin Sonnentor a odpoledne návštěvu 
Templářských sklepů.

Mezi další zajímavé akce patří odborná přednáška Ing. Zdeň-
ka Seidla (pěstitel irisů a mečíků) pod názvem „ Cibuloviny 
od jara do zimy, která se bude konat 15. 11. 2021 od 17 hod 
v sále našeho Obecního úřadu, na kterou vás srdečně zveme.

Snad máme před sebou ještě řadu teplých a  slunečních dní 
tohoto léta, tak nám všem přeji hodně pohody a  radosti 
na našich zahrádkách nebo z  toulek po naší krásné obci 
a okolí.
 Za ČZS Malé Hoštice
 Ing. Jana Buchvaldková

Další čtvrtletí máme za sebou, bylo krásné léto, tak se mohlo 
uskutečnit to, co jsme si naplánovali a začátkem roku kvůli 
koronaviru zanedbali. Proběhla již zmíněná v minulém čísle 
Valná hromada, na které se domluvili další aktivity, které 
proběhnout v tomto čtvrtletí. Během dvou měsíců jsme toho 
stihli celkem dost. Navštívili jsme zámek ve Štáblovicích, 
je v krásném prostředí, můžete jej navštívit. Za čtrnáct dnů 
jsme jeli do nedalekých Bolatic, podívat se na jejich skanzen, 
hodinovou přednáškou nám byla přiblížena jeho historie 
a  jak je využíván v současnosti. Další týden jsme šli pěšky 
do nedalekého Chlebičova, šli jsme alejí kolem jejich krás-
ného hřiště, prošli si obcí a na jejich koupališti jsme si dali 
občerstvení. O  víkendu jsme našim hasičům, jako již pra-
videlně, při jejich soutěžích poskytli zdravotní dozor. Tolik 
úrazů, co se na této akci stalo, se po celou dobu konání jejich 
soutěží se nestalo. Vše jsme ale zvládli a zranění to přežili. 
Poslední autobusový výlet byl do Budišova nad Budišovkou. 
Tam jsme prošli město a  navštívili jsme muzeum Břidlice. 
Prohlídka byla zajímavá a  historie města taky, ale město 
oproti Opavě je prázdné, bez života, buďme rádi, že bydlí-
me v naší obci. Závěrem v září byl náš Malohoštický odpust, 

který po roční pauze se jako vždy vydařil. My jako spolek 
jsme také přidali ruku k dílu, aby se vše připravilo a uklidilo. 
Zbývá pár měsíců do konce roku, doufejme, že přijde babí 
léto a že si ještě naše členky nějaký výlet nebo kulturní akci 
užijí.

Krásné podzimní dny všem občanům přeje výbor ČČK.

 Bronislava Klingerová
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Sport

S přicházejícím podzimem se dny pomalu zkracují a i letoš-
ní tenisová sezóna se postupně blíží ke svému konci. Letošní 
rok byl z hlediska covidových opatření přívětivější a mohli 
jsme hrát již od května.

Během letních měsíců bylo možné vidět mnoho napína-
vých utkání včetně zápasů v  rámci AMTEL  – Amatérské 
tenisové ligy, kde Malé Hoštice mají dvě družstva. Po loň-
ském úspěchu TK Slavia Malé Hoštice „A“, ve složení Jakub 
Ribka a Ondřej Roleder, kdy postoupili do nejvyšší skupiny 
AMTEL se daří i  druhému našemu týmu TK Slavia Malé 
Hoštice „B“, ve složení Filip Ribka a Lukáš Wallik, kteří mají 
také nakročeno do A skupiny.

Koncem června proběhl tradiční tenisový turnaj dvouher 
„O přeborníka Malých Hoštic“. V letošním ročníku nenašel 
přemožitele a  celý turnaj vyhrál David Kříž, který porazil 
ve finále Jakuba Ribku. První víkend v září proběhl v naší 
obci nejen Malohoštický odpust, ale také turnaj čtyřher. 
Turnaje se účastnilo šest dvojic, hrálo se systémem každý 
s každým. Vítězem turnaje se stali Lukáš Bilíček s Michalem 
Gajdošíkem.

Závěrem bychom chtěli popřát našim spoluobčanům slunný 
podzim a mnoho úspěchů na sportovištích, než se přihlásí 
o slovo zima.
 Výbor TK Slavia Malé Hoštice

Opět po roce tvrdé dřiny Staří pánové nabrali směr jih 
a vydali se vstříc chorvatskému pobřeží, k blankytně mod-
rému Jadranu, do vesničky Špadiči v blízkosti městeč-
ka Poreč. Nejen zastupitelstvo vysílalo prosebné vzkazy 
„nahoru“, aby se počasí umoudřilo a na Hoštický odpust 
nepršelo a bylo příjemných „dvacet a více“. To stejné 
nenápadně sledovali i Staří pánové a také jejich prosby 
byly vyslyšeny a nádherné počasí toho bylo po celou dobu 
soustředění důkazem. V Chorvatsku totiž, stejně jako 
u nás, bylo začátkem září velmi chladno a deštivo. 

Jestli by si někdo chtěl myslet, že se jedná o dovolenou, 
krutě by se mýlil. Skutečně se jedná o soustředění v tom 
pravém smyslu slova. Byť daleko od svého rodného kraje, 
hned po příjezdu došlo na otužování v moři, rekreační 
plavání a předzápasový trénink. Hned následující dva 
dny došlo na fotbalová utkání, kde si nikdo nic nedaroval 
a každý prověřil svou fyzickou kondici. Je možné, že ještě 
dlouhé zimní večery budou probíhat diskuze, kdo mohl 
hrát lépe a kdo mohl vstřelit více branek. Ale důležité 
je, že zvítězil sport a utužila se parta. „A vo tom to je!“ 
I Love You Croatia!!!

Staří páni přejí všem krásné sluneční dny.
 Lukáš Vaněk 

Zpráva o činnosti našich tenistů

Soustředění starých pánů
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V  rámci uplynulých letních období a  se začátkem nového, 
nejen školního roku, ale zejména toho fotbalového se nám 
v našem areálu rozjeli aktivity spojené s kulatým nesmyslem, 
jak se také někdy označuje ve sportovní či nesportovní han-
týrce fotbalový míč.

Na úvod se podělíme o  fotbalovou radost, kterou rozdávali 
naši nejmenší při turnaji mini -přípravky na našem hřišti.

K samotné akci uvedl jako organizátor Lukáš Haim následující:

„Turnaj mini -přípravek proběhl v  sobotu v  dopoledních 
hodinách 28.  8. na hřišti místního TJ. Turnaj proběhl 
pod hlavičkou nadace HAIMAOM - nadace pro podporu 
transplantace kostní dřeně. Účast byla hojná, kluci a holky 
zápolili na hřišti s veškerou energií a radostí, aby právě nejen 
svými výkony dodali pozitivní myšlení, sympatie a další jis-
křičky naděje na uzdravení lidem (a věřte milí malí sportov-
ci, že oni se to dozví), o které se nadace s týmem odborníků 
stará a pečuje. O projektu, který bych rád do dalších let zopa-
koval, jsem informoval naší paní starostku, která úvodním 
slovem turnaj zahájila. Výtěžek - dobrovolné vstupné, pří-
spěvek týmů a rodičů - nádherných 4.242 Kč - byl odeslán 
na účet nadace. Za všechny pořadatele, zúčastněné i obdaro-
vané tímto děkuji.“ LH

V rámci zahájeného soutěžního ročníku fotbalových soutěží, 
se nám stále promítají pravidla spojené s dodržováním přísná 
hygienická opatření, nicméně i přes tyto komplikace je umož-
něn vstup diváků což je vzpruhou pro naše borce na trávníku. 
V soutěžním ročníku 2021/22 se zapojily tyto týmy:

„A“ tým mužů pod vedením Romana Grygarčíka, se letos 
dočkal změny, a  to sice v  podobě dvou nových týmů Koz-
mic a Zlatníků, které nahradily Jakubčovice, které postoupili 
do krajského přeboru a Slavkova, který naopak bude v letoš-
ním ročníku hrát 1.B třídu. Dalšími týmy jsou Ludgeřovice, 
Kravaře, Hradec nad Moravicí, Stará Bělá, Bolatice, Darko-
vičky, Štěpánkovice, Mokré Lazce, Chlebičov, Slovan Ostrava, 
a Vřesina. V rámci změn v kádru jsme letos výrazně posílili 
a to s příchodem bratrů Lichovníků Jakubem a Janem, kteří 
k nám přišli s Vávrovic, Roman Wicha jakožto hráč Komáro-
va. Dále se do přípravy a také do zápasů zapojili hráči doroste-
neckého věku Alexandr Rychlý a Matyáš Holčapek. Aktuálně 
se náš tým nachází na 5. místě tabulky po pěti odehraných 
soutěžních utkáních se ziskem 8 bodů.

V letošním roce se v rámci dorostenecké soutěže předvedou 
dva domácí týmy a  to tým „A“ dorostu v  krajském přebo-
ru dorostu, kde narazí na týmy Dolního Benešova, Vítkova, 
Brušperku, Dolní Lhoty, Ostravy jih, Světlé Hory, Heřmani-
ce, Bohumína, Polanky, Svinova, Břidličné, Raduně a  řepiš-
tě. Věříme, že je čeká zajímavá sezóna, kde poměří své síly 
s novými soupeři. Aktuálně po pěti odehraných kolech oku-
pujeme 2. příčku za vedoucím Vítkovem.

„B“ tým dorostu čekají utkání se soupeři doslova kolem 
komínu a to v soutěži přeboru dorostu okresního fotbalového 
svazu. Aktuálně se nachází po čtyřech odehraných zápasech 
na 10.tém místě tabulky.

V rámci projektu dívčího fotbalu v Malých Hošticích se také 
naše dorostenky přihlásily do soutěže 3. liga dorostenek 
Morava, kde sbírají své první zkušenosti a zápasové minuty 
a kde hrají systémem 6+1. Soupeřem jím budou týmy Baník 
B, Havířova, Orlové, Frýdku -Místku, Bílovce, Bezměrova, 
Hranic a Jakartovic. Přijďte nám fandit a případně se i zapojit 
do tréninkových jednotek dívčího fotbalu v Malých Hošticích. 
Tréninky probíhají každé pondělí a  středu na našem hřišti 
vždy od 16:30 do 18:00.

Rádi také uvítáme mezi naše řady ty nejmenší fotbalové nad-
šence z  řad kluků. Pokud má vaše ratolest zájem, tak mini-
-školička trénuje na našem hřišti pod vedením Lukáše Haima 
a Romana Kováře každé pondělí, středu a pátek za příznivé-
ho počasí od 17:00 do 18:00. Za TJ Slavia Malé Hoštice jsme 
připraveni poskytnout krásné zázemí pro pohyb vašich dětí 
a to i přes zimní období, kdy budeme využívat naši sportovní 
halu.
 Za TJ Slavia Malé Hoštice Michal Kokošek

Fotbalové okénko do „malohoštické kabiny“



Malohoštický zpravodaj 

Pusté Jakartice

Reklama

To bylo, ale krátké léto
Taky se Vám zdá, že letošní léto tak nějak rychle uteklo? 
Před chvílí dostaly děti vysvědčení a teď už jsou zase měsíc 
ve škole. Dovolená byla taky nějaká taková opatrná. Všichni 
ještě vystrašeni i znechuceni událostmi posledních několika 
dlouhých měsíců, jako by testovali jestli si lze bezstarostně 
užívat léta. Počasí buď abnormální hic, nebo skoro podzim. 
Příroda vůbec ukázala, čeho je schopna, především na Jižní 
Moravě. Naštěstí našim končinám se tyto extrémní výkyvy 
počasí vyhnuly. 

Na začátku září nastává období Mariánského léta, které poz-
ději plynule přechází v léto babí. To prý může trvat až do sva-
tého Vendelína (20. října). Nicméně u nás, v Pustých Jakar-
ticích, si právě v období Mariánského léta připomínáme 
patronku naší kaple Pannu Marii Bolestnou a již po třinác-
té byla sloužena slavnostní mše svatá. Vzhledem k malé-
mu prostoru, jenž naše kaplička nabízí a k velkému zájmu 
lidí, byla tato mše opět sloužena pod širým nebem, v are-
álu za kapličkou. Jak jsem již uvedl výše, zájem věřících 
byl opět velký a nejedná se jen o občany Pustých Jakartic, 
ale pravidelně se účastní i lidé z Chlebičova, Velkých 
a samozřejmě i z Malých Hoštic. Slavnostní punc celé akci 
dodala i přítomnost naší paní starostky Miroslavy Koneč-

né a také starostky Chlebičova Zuzany Kašné. Mši jako 
vždy celebroval náš pan farář Radovan Hradil. Počasí 
se vydařilo a po mši jsme již tradičně pozvali naše hosty 
na kávu a koláč. Na tomto místě se sluší poděkovat těm, 
bez kterých by to prostě nešlo. Především Janě Šatkové, 
která se o naši kapličku vzorně stará. Určitě je třeba zmínit 
i další – Gerharda Staňuru, Martina Řehulka, Andreu Lat-
toňovou, Jana Šatku, Zdenku Droběnovou, Kristu Chme-
lařovou a Radima Kurku. Děkuji Vám všem. Pevně věřím, 
že se v příštím roce opět setkáme a třeba se pokusíme tuto 
výjimečnou akci posunout kousek dál. Vždyť je to náš Kny-
bajtelský odpust.
 Karel Kopperberg

 

 Svatomartinské hody

Od čtvrtku 11. 11. do neděle 14. 11. u nás. Pouze rezervace na tel. +420 730 547 540.

Svatomartinská husokachna, dezert, svatomartinské víno.

Cyklobar a penzion 100dola

 


